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Svatojánský rok spěje ke konci
V letošním roce proběhlo více jak 60 akcí zaměřených ke sv. Janu Nepomuckému a jeho výročí. V příštím roce nás čeká další zajímavé výročí, 150 let
od vzniku opery Libuše, a tematické přednášky se proto zaměří tímto směrem. Nepomucké noviny budou čtenáře pravidelně informovat.
Karel Drhovský objasnil propojení sv. Jana a kláštera v Kladrubech
Poslední přednáška letošního svatojánského roku se konala 7. října
a byla na téma Klášter Kladruby a svatý Jan Nepomucký. Přednesl
ji Ing. Karel Drhovský, někdejší ředitel NPÚ v Plzni, který se mimo
jiné velmi zasloužil o povznesení fenoménu světce u nás i v zahraničí (např. stálá expozice v Kladrubech, svatojánské sympozium),
ale i o záchranu a obnovu konventu v Kladrubech.
foto Pavel Motejzík

Poslední svatojánský koncert 300. výročí
blahořečení světce proběhl v Neurazech
Stalo se tak 17. října díky tomu, že je ve zdejším kostele sv. Martina deponován barokní oltář se sochou Zelenohorské madony,
jejíž gotickou předlohu měl ve velké úctě právě sv. Jan Nepomucký. Vystoupili pěvci Michaela Katráková a Martin Bělohlávek,
na klavír doprovázela Ludmila Juránková.
Na akci spolupracovali město Nepomuk, Mikroregion Nepomucko, obec Neurazy a farnost Nepomuk. Finančně byla podpořena Ministerstvem kultury ČR a výtěžek z dobrovolného
vstupného ve výši téměř čtyři tisíce korun bude poskytnut na
další kulturní oživení neurazského kostela.
foto Pavel Motejzík

Ještě je možno zhlédnout výstavy k svatojánskému výročí
Až do 13. listopadu je v Městském muzeu a galerii k vidění výstava
obrazů Jany Vopalecké s názvem Ten, který čeří hladiny (na
snímku). Malby jsou doplněny vitrážovými objekty Kateřiny
Vopalecké.
Do 28. listopadu pak trvá výstava Nebe bylo plné hvězd v kostele
sv. Jakuba v Nepomuku.
foto Hana Staňková

Seniorky z DPS na výletě na zámku Blatná uspořádaném v září v rámci projektu Do Fénixu s důvěrou,
foto Milena Hanzlíková
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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,

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.

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.

Slovo starosty
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Jak jsme volili v Nepomuku
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
které se konaly ve dnech 8. a 9. října 2021:
Nepomuk (3 volební okrsky)
Voliči v seznamu
2822
Vydané obálky
1763
Odevzdané obálky
1762
Platné hlasy
1753
Platné hlasy v procentech
99,49%
Volební účast
62,47%

Vážení občané,
tématem tohoto čísla Nepomuckých novin
je zřízení městské policie. Téma je to trochu
kontroverzní, ale já pevně věřím, že policie
bude pro město přínosem. Věnuji se tomu
i v rozhovoru, ve kterém opět po roce shrnuji
své působení ve funkci starosty.
Druhý rozhovor, který si v novinách můžete
přečíst, poskytl Jiří Beroušek, další z těch,
kteří tvoří podnikatelskou základnu města.
Listopad je také měsícem, kdy vzpomínáme na své zesnulé blízké. V současné době,
kdy se opět zhoršuje situace ohledně covidu19, získává tento svátek další rozměr.
Prosím, a říkám to s ohledem na vlastní
zkušenost na covidovém oddělení v nemocnici, nehazardujte se zdravím svým, svých
blízkých i nás všech a nechte se očkovat. Jiná
cesta pro relativně bezproblémový průběh
onemocnění covid-19 nevede a podle zdrojů
ÚZIS na intenzivní péči ( JIP) jsou zastoupeny zejména ročníky 30 - 40 let, samozřejmě neočkované. A pacienti v nejtěžším
stupni onemocnění v umělém spánku, která
je pro většinu případů konečnou fází onemocnění, jsou téměř ve 100 procentech případů nevakcinovaní.
A to záměrně nepíšu o tvrdších, až diskriminačních opatřeních států EU vůči nevakcinovaným občanům.
Přeji vám pevné zdraví a doufám, že se
budeme moci setkat při rozsvěcení
vánočního stromu v neděli 28. listopadu,
spojeném s malým překvapením.

Název

Počet hlasů

%

ANO 2011

507

28,92

SPOLU: ODS, KDU-ČSL, TOP 09

411

23,44

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

245

13,97

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

188

10,72

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

89

5,07

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

86

4,9

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

82

4,67

Trikolora, Svobodní, Soukromníci

50

2,85

Strana zelených

41

2,33

VOLNÝ blok

27

1,54

Aliance pro budoucnost

8

0,45

Otevřeme ČR normálnímu životu

7

0,39

Hnutí Prameny

4

0,22

Švýcarská demokracie

3

0,17

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

3

0,17

SENIOŘI 21

2

0,11

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0

Koruna Česká (Monarchistická strana)

0

0

Zdroj: volby.cz

Jiří Švec, starosta města

foto Svatoslava Kožíková
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Zveme občany na zasedání
Zastupitelstva města Nepomuk,
které se bude konat 25. listopadu.
Další informace budou
dostupné na webu města.

Předvánoční setkání seniorů
Milí senioři,
v loňském roce jste byli o setkání ochuzeni, proto věříme, že se
koronavirová situace nebude opakovat.
Předvánoční setkání by se letos mělo uskutečnit v sobotu
11. prosince 2021 v Kulturním domě Dvorec od 14.30 hodin.
Neradi bychom ohrozili vaše zdraví, proto setkání bude organizováno jiným způsobem.
Program zahájí starosta města Jiří Švec, následovat bude vystoupení dětí z MŠ Nepomuk. Na závěr připravujeme zábavný pořad,
v němž bude Karel Soukup zpovídat herce Ivana Vyskočila, který
se s vámi podělí o své zážitky a historky z hereckého prostředí.
Představení bude doplňovat houslistka Zuzana Kožinová ukázkami
z tvorby Antonína Dvořáka.
A abyste nebyli připraveni o občerstvení, obdrží každý z vás při
odchodu malý balíček vánočního cukroví.
Prosíme vás o potvrzení vaší účasti na tel: 371 580 337,
na e-mailu petra.saskova@urad-nepomuk.cz
nebo osobně v IC Nepomuk do 30. listopadu 2021.
Bližší informace přineseme v prosincovém
vydání Nepomuckých novin.

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR – Podpora
rozvoje regionů 2022
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Nepomuk má novou ulici
Na Čihadle, tak nese označení nová ulice, která navazuje na hráz
Nového rybníka a vede směrem k chatové osadě u Klejnotu. Nový
název schválilo v květnu zastupitelstvo města, nyní byl již název
zanesen i do online map. Jedná se o historické označení lokality
uváděné coby pomístní název i v katastrálních mapách. Název
patrně souvisí s čižbou, kterou se rozumí lov drobných ptáků
pomocí nejrůznějších loveckých technik (pasti, sítě, oka, lep…).

Mikroregion Nepomucko
pořídil pro občany domácí
kompostéry i kontejner na knihy
Mikroregion Nepomucko, příjemce dotace, společně s Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí spolufinancovaného Evropskou unií, uskutečnili pro své občany projekt na
separaci biologicky rozložitelného odpadu formou kompostování
„Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“.
V rámci projektu bylo občanům mikroregionu rozděleno celkem
725 plastových kompostérů o objemu 1075 l a 445 dřevěných kompostérů o objemu 1687 l. Dále byly pořízeny tři štěpkovače a jeden
kontejner na knihy. Kontejner, umístěný ve Sběrném dvoře Nepomuk, můžete využívat k bezplatnému dovezení knih, které je vám
líto doma vyhodit, případně k tomu, abyste si zde knihy či starší
výtisky Nepomuckých novin vybrali a odnesli zdarma domů.
Celkové výdaje projektu činily 5 222 324 Kč, z toho dotace EU
4 438 975 Kč.
Zapojené obce mikroregionu: Čmelíny, Klášter, Mileč, Milínov,
Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nové
Mitrovice, Oselce, Prádlo, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Vrčeň,
Žinkovy a Životice.
Realizací tohoto projektu došlo ke snížení produkce odpadů
o cca 907 tun za rok.
Lukáš Mácha, Mikroregion Nepomucko

MMR vyhlašuje s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání
žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022
v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.
• Podpora obnovy a rozvoje venkova
• Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvatel
Cílem podprogramů je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.
Realizací podprogramů bude podpořen dynamický a vyvážený
rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení
místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově
a rozvoji obcí.
Lhůta pro doručení žádostí:
Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021
Více informací: www.mmr.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

Kontejner v areálu sběrného dvora ve Dvorci je upraven na „knihobudku“,
kde je možné odevzdat nepotřebné knihy, či si naopak knihy vybrat a odnést.
Jsou zde též k dispozici starší výtisky Nepomuckých novin. Foto Lukáš Mácha

zprávy

Nepomucké noviny / listopad 2021

5

Informace o probíhajících
investičních akcích

Živnostníkem roku v Plzeňském
kraji je Radovan Sochor ml.

S blížící se zimou se také končí na některých stavbách.

Vítězem podnikatelské soutěže MONETA Živnostník
roku v Plzeňském kraji se
stal nepomucký podnikatel Radovan Sochor, věnující se kromě zemědělství
také gastro a ubytovacím službám.
Do devatenácti let působil
vítězný živnostník Radovan
Sochor v rodinném byznysu,
kde vypomáhal v restauraci
a v hotelu. Dva roky pracoval
jako HR manažer pro catering. V roce 2013 sbíral zkušenosti v USA v oboru gastronomie a hotelnictví. V současnosti má
na starost gastronomickou sekci rodinné živnosti. Založil catering,
který je aktuálně výhradním dodavatelem cateringu FC Viktoria
Plzeň a TV Prima, převzal vedení dvou restaurací, které patří do
rodinného franchisingového řetězce.
Před třemi lety otevřel Sochor v Nepomuku pivovar a rozjel projekt pojízdné prodejny.
„V rámci pivovaru experimentujeme i s pivními speciály, vyrábíme čokoládové, jahodové nebo citronové pivo. Ke každému projektu tedy přistupujeme individuálně a chceme, aby byl unikátní
a v něčem odlišný,“ říká Radovan Sochor. Baví ho tvořit něco, co
je pro zákazníka nové, netradiční a neodolatelné. Vedle toho také
chová anguský skot a provozuje pivní hotel.
Vítězství v kategorii IBM Firma roku si odnesla společnost RT soft
vyvíjející softwarová řešení.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými
finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků obou soutěží
se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně.

• Čistírna odpadních vod Dvorec: Stavba byla zkolaudována a předána do užívání. Je třeba ještě odladit nastavení, zatím vše běželo
ve zkušebním provozu.
•Č
 istírna odpadních vod u Červeného mostu: Zde započala rekonstrukce strojního předčištění, budou se osazovat nové česle a po
vyčištění nádrží dojde k instalaci nové aerace.
•V
 rt HV1 a HV1A: Okolí starého vrtu se muselo upravit pro těžkou
techniku, aby mohl být zhotoven vrt nový a starý odstrojen
a zakonzervován. Vše by mělo být hotovo do konce listopadu.
• Přesanická ulice: Proběhla soutěž a byla podepsána smlouva na
rekonstrukci povrchu s vítěznou firmou SINEPO. Realizace je
dle smlouvy do poloviny prosince.
• Nábřežní ulice: Po vypsání říjnových dotačních výzev podáme
žádost o dotaci na rekonstrukci povrchu v této ulici.
• Nová hasičárna pro SDH: Z důvodu neadekvátního nárůstu rozpočtu na tuto akci zastupitelstvo rozhodlo o nerealizaci a vrácení
dotace. Nicméně město má možnost zažádat o dotaci na opravu
budovy SDH v částce téměř čtyři miliony korun, za což chceme
pořídit novou střechu, nová okna a dle rozpočtu možná nová
vrata. Zbytek pak v další etapě.
• Bytový dům v Nádražní ulici (knihovna): Pokračujeme s rekonstrukcí vikýřů, uvidíme, co nám počasí dovolí. Kompletní střecha
se bude muset udělat až příští rok. V zimě zde budeme pokračovat výměnou stropních podhledů.
Připravujeme plán investic na příští rok.
Velmi pozitivní zprávou je výsledek jednání s generálním ředitelem
ŘSD a ředitelem pobočky v Plzni, kde bylo do zápisu potvrzeno, že
sjezd z I/20 u Třebčic je smysluplným projektem a bude zařazen do
plánu investic ŘSD. Přislíbeno bylo, že ihned započnou práce na
sloučeném řízení, odhad započetí stavby je tři až čtyři roky. Jednání
byl přítomen i pan Vít, který zastupoval Krajský úřad.
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Zdroj: plzenska.drbna.cz
foto Pavel Motejzík

Tojice si připomínají 650 let od první písemné zmínky
Na přelomu 12. a 13. století, v souvislosti s činností cisterciáckých
mnichů, dochází k pravděpodobnému založení tojické osady.
Přesto se tehdy jednalo jen o malý dvůr svého majitele. Zakladatel, pravděpodobně moravský šlechtic Stoja (Stoy) je uváděn
mezi dalšími svědky z moravské šlechty na listině z roku 1218 coby
Dobezstoy. Sykavka „s“ byla později – když místní zapomněli na
původ jména – považována za předložku „s Tojic – z Tojic", a proto
došlo k jejímu oddělení. Obec Stojice najdeme dodnes v Pardubickém kraji.
První písemná zmínka pochází ale až z roku 1371, kdy je ve svazku
Libri erectionum, obsahujícím záznamy o fundacích církevních
beneficí a donacích církevním institucím pražské arcidiecéze a uloženém v Archivu Pražského Hradu v archivním fondu Metropolitní kapituly u sv. Víta, zmiňována řeka, která je nazývána prostě
Mohelnice, tekoucí od mlýna, umístěná pod dvorcem (osadou) Tojice
(Togicz) proti Vrčeni.

Kaplička v Tojicích, foto Lukáš Mácha
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V Neurazech bylo slavnostně otevřeno nové sportovní hřiště

Říká se: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ A to
platí všude.
Druhý zářijový víkend přinesl krásné, téměř letní počasí, což uvítali
všichni, kteří se přišli aktivně bavit do Neuraz.
V neděli 12. 9. 2021 se Neurazy mohly hrdě zařadit mezi obce, které
investují do dětí a mládeže, neboť tento den bylo slavnostně otevřeno
krásné nové sportovní hřiště se speciálním umělým povrchem.
Čestným hostem při této příležitosti byl zlatý olympijský medailista z letních her v Mexiku v roce 1968 pan Jan Kůrka. Jeho disciplínou byla střelba z libovolné malorážky vleže. Úspěch to byl
tenkrát až neuvěřitelný s přihlédnutím k jeho handicapu v podobě
pěti dioptrií. Musel prokázat obrovskou vůli a houževnatost, aby
navzdory své silné krátkozrakosti dokázal uspět mezi nejlepšími
střelci z celého světa.
V neděli se krátce po poledni začali v Neurazech za Martinskou
hospodou scházet mladší i starší příznivci florbalu. Na programu dne
bylo již zmíněné slavnostní otevření hřiště a na něm následně turnaj
ve florbale o pohár starostky Neuraz. Zapsalo se šest týmů z Neuraz
i okolí (Nepomuk, Sušice). A aby se nezapomnělo na sportovní motivaci nejmenších, byl zařazen i zápas pro děti od čtyř let proti dospělým různých handicapů. A nasazení dětí bylo opravdu záviděníhodné.
Krátce po jedné hodině, po úvodním slově starostky obce Marie
Svejkovské, byla slavnostně přestřižena páska a hřiště bylo oficiálně
otevřeno a představeno veřejnosti. Tohoto úkonu se spolu se starostkou ujala ředitelka místní mateřské školy Lenka Čengeryová a výše
zmiňovaný Jan Kůrka, který následně popřál hřišti mnoho nadšených
hráčů a ve svém krátkém, avšak výstižném projevu zdůraznil potřebu
celoživotního pohybu jako zdroje radosti a pevného zdraví! Následně
byl pan Kůrka k dispozici každému, kdo projevil zájem o fotografii
s autogramem. S přítomnými diváky rád pohovořil a ochotně odpovídal na veškeré otázky nejen ohledně své sportovní kariéry.
Po slavnostním přípitku následovaly informace k průběhu odpoledne. Mimo jiné byla odstartována soutěž s názvem Silový trojboj,
při které (především děti) soutěžily v disciplínách: výdrž v poloze

„plank“, stoj na jedné noze se zavřenýma očima a vis na hrazdě. Děti
plnily zmíněné disciplíny většinou poprvé v životě, ale s nadšením
sobě vlastním.
Zároveň byly odstartovány zápasy ve florbale, které se hrály taktéž
s plným nasazením, ale hlavně s radostí, podle pravidel fair-play, ale
zároveň s citem pro rovnováhu a spravedlnost, protože pokud v zápase
nastoupí družstvo místních dívek proti staršímu mužstvu zdatných
sportovců mužů, nebylo by to vskutku příliš vyvážené a obě strany by
si příliš nezahrály. Proto rozhodčí přizpůsoboval počty hráčů na hřišti
složení jejich týmů. Výsledek přesto odpovídal reálným schopnostem
družstev a ještě si to všichni naplno užili.
Pro diváky bylo připraveno občerstvení u stánku s pivem a klobásami, ale také mohli využít instalované sestavy hrazd a posilovacích
strojů k protažení těla.
Kolem čtvrté hodiny se začaly rozdávat první medaile. Nejdříve byly
oceněny děti v několika věkových kategoriích za své úspěchy v Silovém trojboji. Díky sponzorům si děti hrdě odnášely tašky se svými
výhrami. Za zmínku jistě stojí pamětní mince od ČNB, které budou
soutěžícím připomínat tento krásný den.
V podvečer byl dohrán poslední zápas, výsledky sečteny a nejen
vítězové oceněni.
Poražený vlastně nebyl nikdo, možná nuda a lenost, které tady
dnes neměly šanci!
Pohár starostky byl předán, a protože je to pohár putovní, těšíme
se, že se příští rok sejdeme zas a snad i roky další.
Sportu a novému hřišti zdar!
Marie Svejkovská, starostka obce Neurazy

Krátké zprávy
Novinářská cena putuje do Nepomuka. V soutěži Syndikátu novinářů Média na pomoc památkám si letos v září převzali za rok 2020
třetí cenu Lukáš Mácha a Pavel Motejzík za článek Historie cest
na Nepomucku, který vyšel v časopise Vítaný host podzim 2020.
Blahopřejeme.
Na Knárovce vaří obědy. Denní menu nabízí nově hostinec Na
Vyskočilce (Knárovka). Jídelníček je každý den dostupný na facebooku restaurace. Můžete si vybrat z nabídky čtyř až pěti hlavních
jídel a dvou polévek. Nechybí ani salát či dezert.
PilsnerGolf Resort Hořehledy se chystá rozšířit běžkařské trasy v jihozápadních Brdech. Pořídili profesionální žehličku lyžařských stop
a vstoupili do jednání s dotčenými institucemi (samosprávy, CHKO,
Vojenské lesy a statky, arcibiskupství…) tak, aby v případě, že bude
dostatek sněhu, mohli udržovat stopu nejen ve svém areálu, ale
také v jeho okolí na cyklostezce spojující Spálené Poříčí s chráněnou
krajinnou oblastí, ideálně až ke grilu na Míšov. Hledají nadšence,
kteří by byli ochotni pomoci, ať už při jednání, nebo materiálně,
finančně či mediální prezentací. Kontakt: Martin Kopčák, e-mail:
mkopcak@golf-horehledy.cz
Jiří Šelmát přijal z rukou hejtmanky pamětní medaili za záchranu
života. Ve středu 15. září předala hejtmanka Ilona Mauritzová pěti
osobám Cenu hejtmana Plzeňského kraje za záchranu života 2020.
Mezi oceněnými byl i Jiří Šelmát ze Zahrádky. Byl nominován za
poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě, při které řidič se
srdečním kolapsem narazil do domu. Zdroj: www.obec-cizkov.cz

foto Pavla Kilbergrová
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Beruška, která vás chce sníst
Na cyklostezce Helenka (za jezem v Klášteře) jsou nainstalovány
nové sochy v nadživotních velikostech hmyzu. Najdeme zde celkem
tři: motýla, včelu a berušku. Všechny jsou z dílny Libora Belfína,
který vytvořil také prvky na stezku Klejnot. Sochy hmyzu doplňují naučné panely o včelách, které jsou na cyklostezce umístěny
od roku 2019.
Pošlete nám fotografie dětí z Klejnotu či Helenky se sochami,
nejlepší snímky zveřejníme (na e-mail redakce@nepomuk.cz).
Akci realizovala obec Klášter ve spolupráci s Mikroregionem
Nepomucko za finanční podpory Plzeňského kraje.
„Dřevěné sochy jsou autentické a opravdu moc krásné. Skvěle oživily
stezku Helenku. Obdivovaly jsme je s maminkami při rychloprocházce
v rámci kroužku FitMami pod MC Beruška.“
Lucie Benediktová

foto Pavel Motejzík

foto Lucie Benediktová

zprávy / zveme vás
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Nakupte vánoční dárky v Infocentru
V polích blízko Nepomuku, stojí osamělý bílý dům. Říkávalo se mu Škudrnka a kdysi tu
stávala cihelna. Když k němu půjdete od kaple sv. Anny, bude Vám z dálky připomínat obří
kostku cukru. Je odtud krásný výhled na zámek Zelená Hora.
Bydlel tu pán a pes. Pak zmizel pán a po něm i čtyřnohý hlídač. A dům se stal obětí
opakovaných nájezdů lupičů. Vypáčené dveře, dveře zamčené na zámek… a znovu vypáčené,
a tak pořád dokola. Nešťastný dům. A pak přišel ten strašný den! Oheň, plameny, zkáza…
Když jsem šla poprvé po požáru okolo, chtělo se mi brečet. Černočerné útroby, zborcená
střecha, ohořelý zuhelnatělý krov, všude nepořádek… Bylo mi toho domu strašně líto.
Cestou od kaple sv. Anny pořád připomíná kostku cukru. Tragédii, která ho potkala, ale
nelze přehlédnout ani z dálky.

Nabídka knih a suvenýrů
Kulturní a informační centrum Nepomuk
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí - sobota 8.30 – 11.30 / 12.00 – 16.00
V nabídce máme skašovské hračky, kapesní zrcátko, svinovací metr
s logem svatojánských oslav, hodinky, čokoládky s reprodukcemi
pana Böhnela, svíčky, zvonky, zpívající plyšové ptáčky, hrnky, skleničky, Nepomucké oplatky a mnoho dalších zajímavých suvenýrů.
Open Air Libuše - 11. 6. 2022 v Klášteře u Nepomuka
Národní opera oper v hlavní roli s Evou Urbanovou
vstupenky v předprodeji od 15. listopadu v infocentrech regionu
v rámci www.plzenskavstupenka.cz
Nástěnný kalendář Nepomuk 2022
Nástěnný kalendář s reprodukcemi pana Böhnela. K prodeji od
poloviny listopadu.
Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích
Životní publikace Bohuslava Šotoly, vydaná těsně před jeho úmrtím,
přibližuje na 600 pohlednicích 48 obcí regionu Nepomucka.
cena 490 Kč
Osobnosti Nepomucka 2
Druhý díl osobností z pera Karla Barocha seznamuje čtenáře
s kolekcí dalších regionálních osobností, od těch dávno zapomenutých až po současníky.
cena 190 Kč
Předplatné Nepomuckých novin
V IC Nepomuk je možné si za cenu poštovného předplatit doručování Nepomuckých novin do schránek pro sebe, či jako dárek pro
své blízké, které osud zavál za hranice města. Roční poštovné stojí
300 Kč. Pro občany Nepomuku a Dvorce budou noviny nadále doručovány zdarma.
Vousatý lenivec - první kniha samotářova
Výtvarník Jiří Světlík, který měl v letošním roce výstavu v Městském
muzeu, vydal knihu, která je vyprávěním o zdánlivých maličkostech,
co dovedou přivodit rovnováhu, ba dokonce i radost.
cena 200 Kč
Mezinárodní rallye Wiesbaden
Kniha o rallye v Klatovech a v jihozápadních Čechách v letech 1968
- 1971. Rok vydání 2021.
cena 1090 Kč

A právě tady se odehrává stěžejní scéna
napínavého příběhu o velké záchranné výpravě…
a také o přátelství, odvaze i překonání sebe
sama.

Kniha Ztratila se Fífa na Vás čeká
v infocentru města Nepomuk.

Jakub Jan Ryba
Pozoruhodná kniha o životě a díle významného hudebního skladatele, učitele, básníka a spisovatele. Součástí knihy je DVD.
cena 490 Kč
Nepomuk
Kniha Karla Barocha o historii města Nepomuk.
cena 285 Kč
Likéry (Jenčík a dcery) a Svatojánská vína
V nabídce infocentra jsou také alkoholické nápoje (prodáváme osobám
starším 18 let): Elixír sv. Jana Nepomuckého (0,2 a 0,7 l), fernet Černý
baron, Prádelský voříšek, peprmintový likér Zelená Hora, Krvesaj,
Svatojánská vína (Svatovavřinecké, Rulandské šedé, Chardonnay...).

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA
na popelářské vozidlo
Ranní směny
Parkování vozidel: SD Nepomuk - Dvorec
Nástup možný ihned
Kontakt:

+ 420 606 726 842
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Do Fénixu s důvěrou
Pomůžeme, poradíme a podpoříme vás
Chodíte do práce, staráte se o chod domácnosti a ještě pečujete
o seniora nebo handicapovaného člena rodiny? Jste tedy tzv.
neformální pečovatelé a my víme, že je tato nová životní role
často velmi složitá a nelehká.
Činnosti, které vykonávají neformální pečovatelé, jsou časově, psychicky a v případě péče zejména o dospělé osoby i fyzicky náročné.
Tito neformální pečovatelé jsou velmi často nečekaně přinuceni
vzniklými okolnostmi změnit a přeorganizovat svůj běžný režim
a uspořádání života, pokud chtějí svým blízkým pomoci.
Dobře provázat osobní, pracovní a "pečující" život je pro každého jedince nelehkou záležitostí. Služby projektu Do Fénixu
s důvěrou mohou výrazným způsobem pomoci těmto osobám
zvládat složitou a těžkou životní situaci, která má často dlouhodobý charakter. V těchto náročných situacích pomohou nabízené
aktivity alespoň k částečnému odlehčení problémů.
Nabízíme: možnost vzájemného předávání zkušeností, odbornou konzultaci na správnou manipulaci s „nemohoucími“ osobami či na práci s lidmi se specifickými potřebami (postižení
zdravotně, duševně, komplikace rozvoje u dětí s poruchami
a jejich řešení atd.), zajistíme váš dočasný zástup u osoby,
o kterou pečujete, doprovodíme vás společně k lékaři, na úřad aj.

S čím ještě můžeme pomoci?
Každou středu nabízíme zájemcům své prostory a péči při tzv.
Otevřených dveřích – pomůžeme napsat životopis, připravit se
na přijímací pohovor, ukážeme kde a jak hledat aktivně práci aj.
Doučování dětí – prezenčně i online, v prostředí domova
i v budově Fénixu. S individuálním přístupem a přátelskými lektory.
Nabízíme různorodou pomoc a podporu rodičům z cílových
skupin; kromě doučování i hlídání dětí, pravidelné setkávání na téma
péče o dítě, zprostředkováváme poradenství náhradním rodičům.
Organizujeme přednášky na různá témata.
Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

Výlety
V září jsme s klienty DPS vyrazili rovnou na dva výlety. Nejprve
jsme zamířili do Blatné. Navštívili jsme zámek a samozřejmě také
park, kde jsme nakrmili roztomilé daňky. Výborný oběd jsme si
dali v restauraci hotelu Beránek, kávu jsme si pak vychutnali
V Podzámčí. Zde musíme pochválit skvělou obsluhu.
Naším druhým cílem byl zámek Kozel, který jsme stihli otevřený na poslední chvíli – 30. září. Počasí bylo chladnější, ale
i přesto jsme si prohlídku a následný oběd v Blovicích užili.
Děkujeme klientům z DPS za víc než příjemnou společnost a už
se moc těšíme na vše, co podnikneme příští rok.

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk
a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost
pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.
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Byla opravena socha Madony
Zelenohorské u sv. Jakuba

Zámek Zelená Hora
ožil tvrdou muzikou

V Nepomuku byla nově zrestaurována socha Panny Marie s Ježíškem. Z nápisu na samotné památce se dovídáme, že ji dal roku 1688
ke cti Panny Marie Zelenohorské postavit Daniel František Táborský z Hirschenfeldu, o němž víme, že byl hejtmanem, inspektorem
a regentem zelenohorského panství v době vlády hraběte Václava
Vojtěcha ze Šternberka.
Socha původně stávala na mohutném hranolovém soklu z balvanů u budovy Zelenohorské pošty, v 80. letech minulého století
byla po poškození vandaly a z důvodu nové bytové výstavby přesunuta do areálu kostela sv. Jakuba Většího, kde ji najdeme dodnes.
Restaurátorka Pavla Žiaková provedla očištění povrchu kamene,
odstranění dožilých vysprávek, ale například také výrobu nových,
již nedochovaných atributů – dvou korunek, žezla, křížku jablka
a sekery.
Zaťatá sekera symbolizuje dřívější nezdařené pokusy o zničení
původního gotického předobrazu této sochy, který se dnes nachází
ve Vídni a nese stejné atributy.
Socha byla restaurována za finanční podpory Ministerstva kultury z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Zelenohorský areál zaplnilo 18. září obecenstvo koncertu v rámci
celorepublikového turné Respiratour 2021. Na prostorném pódiu
zahrál jako lídr pražský Arakain. Publikum mu rozehřály rockový
Booters a energický Forrest Jump.
To vše pod pořadatelskou záštitou Martina Mitvy Lukeše
a s nabroušeným zvukem mistrů svého oboru ze Stage Master.
Zdroj: www.musicgate.cz

foto Luděk Blovský

Plzeňská básnířka Hana
Gerzanicová obdržela poděkování
od královny Alžběty II.

foto Pavel Motejzík

Hana Gerzanicová reagovala na smrt prince Philipa, vévody z Edinburghu a manžela britské královny Alžběty II. v dubnu letošního roku
zasláním kondolence a básně složené na jeho počest. Z Buckinghamského paláce dorazilo zpět do Plzně poděkování.
Kondolence spolu s básní je publikována rovněž v nejnovější knize
Hany Gerzanicové s názvem Doteky okamžiků, která byla slavnostně
představena v Plzni 18. října.
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Součástí výstavy v Městském muzeu je vzácný reliéf

Deskové obrazy v zámeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie,
zdroj: Soukromá sbírka Pavla Motejzíka

Pozdně gotický reliéf z lipového dřeva, nazvaný Narození Páně,
patří k nejcennějším exponátům ve výstavě Krása zrakům ukrytá.
Výstavu si můžete prohlédnout až do konce roku 2021 v Městském
muzeu a galerii Nepomuk. Vystavený reliéf je jedním ze čtyř dochovaných reliéfních obrazů, které jsou uváděny k roku 1907 v lodi
kostela Panny Marie na Zelené Hoře.
Reliéfy, společně s nedochovaným oltářem, tvořily rozsáhlou
oltářní archu vzniklou po roce 1521 v Pasově. Oltářní archa byla
umístěna v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klatovech. Oltář ustoupil pravděpodobně roku 1700 oltáři novému,
obsahujícímu milostný obraz Panny Marie Klatovské. Následně
oltář eviduje literatura v průjezdu domu č. p. 119 „U Hrušků“ v Klemensově ulici v Klatovech, poslední informace a rovněž obrazový
záznam máme až ze Zelené Hory po roce 1907. K přesunu reliéfů
ze Zelené Hory došlo v roce 1952, a to na žádost Nepomuckého
arciděkana. Po roce 1958 se reliéfy objevují v evidenci svozového
místa Kladruby a v roce 1975 dochází k jejich restaurování.
Rozměrné reliéfy pocházejí z oltářních křídel, která byla pravděpodobně pohyblivá a umožňovala zavírání a otevírání v závislosti na období liturgického roku. Po rozebrání hlavního oltáře
roku 1700 byly reliéfy zbaveny původních barevných vrstev.
Ústředním motivem celé archy byla skupina zobrazující nanebevzetí Panny Marie. Mariánská socha měla dosahovat životní
velikosti. Jelikož se tato část nedochovala, odborníci mohou jen
odhadovat, jak byla ztvárněna. Každopádně dochované reliéfy
měly být umístěny po stranách centrálního výjevu, a to v chronologickém sledu: reliéfy Adorace Krista a Klanění tří králů vlevo,
Obřezání Krista a Obětování Krista vpravo od hlavního oltáře. Jak
již názvy reliéfů napovídají, je jejich ústředním tématem Kristovo
dětství.

Jeden ze čtyř dochovaných reliéfů nazvaný Narození
Krista, zdroj: Městské muzeum a galerie Nepomuk

Nepomučtí malíři
vystavovali v Žinkovech

foto archiv ateliéru "K"

Reliéf Narození Páně do Městského muzea a galerie Nepomuk
zapůjčil Národní památkový ústav, územní památková správa
v Českých Budějovicích.

Již pátým rokem vždy v termínu kolem 28. září vystavují malíři
z Ateliéru "K" Augustina Němejce v Nepomuku svoje obrázky
v Galerii Zlatý jelen na náměstí v Žinkovech.
V příjemném prostředí galerie se vždy vystřídá hodně spokojených návštěvníků, kteří si užívají atmosféru Svatováclavské
pouti a zavítají i na naši výstavu.
Poděkování za nově upravené prostory výstavní síně patří
i majitelce galerie paní Šedivcové.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum a galerie Nepomuk

Ladislav Čáslavský, ateliér "K"
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Národní opera oper
11. června 2022 v Klášteře
Open Air Libuše – předprodej od listopadu
Pro velký úspěch koncertu Open Air Nepomuk na nepomuckém náměstí v květnu 2021 připravujeme ve spolupráci se sólisty
Národního divadla v Praze a Severočeským divadlem mimořádné
výpravné představení u příležitosti 150. výročí vzniku opery Libuše
přímo v místech nálezu Rukopisu zelenohorského, hlavního zdroje
libreta opery.
Předprodej vstupenek startuje v pondělí 15. listopadu 2021,
v pátek 12. listopadu a v sobotu 13. listopadu (oba dny v čase
8.30–1.30;12:00–16:00 hod.) budou vstupenky k dispozici prioritně
v Infocentru Nepomuk.
Možnost využít bezplatné autobusové dopravy od nádraží ve Dvorci
po všech zastávkách v Nepomuku tam i zpět (nutno zvolit při
nákupu vstupenek).
Všechny vstupenky budou na konkrétní číslovaná místa na návsi
v Klášteře. Při případném zhoršení epidemické situace budou prioritně zaručena místa divákům dle data nákupu, ostatní vstupné
bude vráceno kupujícím v plné výši.
Eva Urbanová, žijící v regionu, je označována za nejlepší představitelku Libuše, příští rok navíc oslaví 35. výročí profesionální kariéry. Věříme, že i proto budou divácká účast i atmosféra
opět mimořádné.
Obsazení hlavních postav:
Libuše, česká kněžna – Eva Urbanová
Přemysl ze Stadic – Svatopluk Sem
Chrudoš od Otavy – Zdeněk Plech
Šťáhlav na Radbuze, jeho bratr – Jaroslav Březina
Lutobor z Dobroslavského Chlumce, jejich strýc – Pavel Vančura
Radovan od Kamena Mosta – Petr Matuszek
Krasava, Lutoborova dcera – Michaela Katráková
Radmila, sestra obou bratří – Kateřina Jalovcová
Čtyři ženci
Libušin bělouš
Orchestr a sbor Severočeského divadla
Dirigent Milan Kaňák
Cenová relace 550–990 Kč
Délka představení: 2 hodiny 4 minuty + jedna přestávka 30 minut
Představení pořádá Mikroregion Nepomucko ve spolupráci s obcí Klášter
a městem Nepomuk. Více informací a podrobné organizační pokynyna www.festivalnepomuk.cz.

O opeře
Smetanova Libuše má v české opeře a kultuře vůbec zcela mimo‑
řádné postavení. Je přímo spojena s úsilím našich předků o obno‑
vení české státnosti a národní nezávislosti. Byla napsána k otevření
Národního divadla, vysněné umělecké instituce, jejíž otevření již
předznamenávalo pozdější vznik samostatného státu. Smetana ve
své parafrázi staré české pověsti o kněžně Libuši však pouze neve‑
lebí starou zašlou slávu národa, nýbrž především klade důraz na
zcela nadčasový ideál, který se z našeho dnešního pohledu zdá být
téměř nedosažitelný – na vlídnost, skromnost, moudrost a svornost
příslušníků jednoho národa, jedné společnosti.
Zdroj: Národní divadlo v Praze

zveme vás
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Téma: Městská policie
Zastupitelstvo dne 16. září schválilo, že bude od 1. ledna zřízena v Nepomuku městská
policie. Službu budou zajišťovat tři policisté, kteří budou prozatímně sídlit v areálu
technických služeb Nepomuk (Na Kaplance). Cílem je zejména snížení drobné
kriminality ve městě a zajištění bezpečnosti obyvatel včetně dětí. Roční náklady
na provoz jsou odhadovány na zhruba 1,5 milionu korun, část této částky
by měla být hrazena z výnosů pokut.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Co by mělo být podle vás hlavní náplní práce městské policie a jak by měla být organizována
(počet strážníků, umístění služebny, provozní doba – noční, víkendové služby)?
Měla by vykonávat svou funkci pouze v Nepomuku, nebo v rámci obce s rozšířenou působností (ORP)?“

Pavel Zeman (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Hlavní náplní městské policie by mělo být především zajistit bezpečnost občanů ve městě a být nápomocna státní policii, a to 24 hodin
denně.
Bohužel mám pocit, že ve většině našich měst městská police
sklouzla ke stavu spíše finančně přínosné organizace města, a to
z peněženek jejich občanů.
Příkladem může být například Plzeň. Zde se obyvatelé, ale hlavně
děti, bojí přecházet frekventované ulice k tomu určenými podchody,
protože tam bivakují pochybní lidé, kteří zde procházející lidi obtěžují,
aplikují si drogy a podobně. Takže všichni raději nebezpečně přebíhají
několikaproudou silnici, jen aby nemuseli chodit kolem těchto problematických lidí. A strážníci města Plzně – místo toho, aby zajistili
bezpečný průchod podchodem, tak stojí a čekají, kdo projede zákazem
vjezdu, který zde byl nedávno osazen a jeho projetím popravdě žádné
nebezpečí pro občany nehrozí. Další problém je každý den u hlavního
nádraží s nepřizpůsobivými lidmi a nejde s tím bohužel nic dělat.
Stejně se tam po vykázání městskou policií vrátí znovu.
Obávám se, aby podobná situace nenastala i u nás v Nepomuku.
Strážníci budou vybírat do městské kasy pouze za špatné parkování
a překročení rychlosti o 3 km/h a naši nepřizpůsobiví občané, na kterých si nikdo nic nevezme, se budou povalovat po náměstí, možná
se maximálně posunou o ulici vedle. Bohužel jsem byl již několikrát
sám svědkem toho, že s těmito lidmi toho moc nedokáže udělat ani
státní policie, která má ze zákona podstatně větší pravomoc nežli
městská policie.
Domnívám se, že smysl městské policie, a to v jakémkoli městě,
dává pouze to, když bude fungovat nonstop 24 hodin, kdykoli v denní
či noční dobu, bude nápomocna občanům na jejich zavolání a dojde
k okamžité pomoci. Všichni dobře víme, že většina problémů se
děje právě v nočních hodinách, při různých akcích, kde je soustředěno větší množství obyvatel a poté dochází k možným konfliktům.
Pokud budou městští strážníci chodit do práce pouze na osm hodin

a nebudou sloužit směny a víkendy, ztrácí činnost městské policie význam, což z hlediska financí není možné aplikovat na město
velikosti Nepomuku. Pak skutečně se jejich činnost zúží pouze jen
na to vybírání pokut za špatně zaparkovaná auta nebo malé překročení rychlosti, a to ještě jen v osmihodinové pracovní době. Po
této době, o víkendu, v noci, ve svátek již nebudou žádní strážníci
v práci, nikdo se nikomu nedovolá, aby přijeli řešit daný problém,
že například někdo ničí mobiliář na náměstí. Myslím si proto, že
náklady na městkou polici by měly být investovány raději do jiných
potřebnějších věcí v Nepomuku a také si myslím, že jich rozhodně
není málo. Kdyby se například tyto milionové investice použily na
částečnou úpravu náměstí a provedla se nová, vhodnější pokládka,
tak bychom mohli mít alespoň nové a lepší náměstí. Takhle finance
spadnou do bezedné studny.
Bohužel si velice dobře pamatuji, jak dopadla smlouva s městskou
policií z Blovic, kteří měli řešit přestupky v Nepomuku. Strážníci přijeli, rozdali pokuty za špatné parkování a odjeli a více se neukázali.
Přičemž dokud nebudou komplexně vyřešena parkovací stání a další
náležitosti, není tato služba pro naše město ideální.
Co mě ale velice zaskočilo je skutečnost, že na jednání Zastupitelstva města Nepomuk v měsíci červnu nepadla ani zmínka o zřízení
městské policie. Ale v září se o jejím zřízení již hlasuje, jsou předem
vytipováni strážníci, z rozpočtu jsou již vyčleněné potřebné finance
na nový automobil a dále je počítáno s tím, že bude vytvořena dočasná
služebna v areálu technických služeb.
Co se týká působnosti městské policie, tak pokud o to okolní obce
budou usilovat, bude to určitě v pořádku. Otázkou je, jak tato činnost
bude technicky, ale hlavně finančně zajištěna.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Ano, dokážu si představit pár úkolů, které by městská policii mohla
zastávat: například měřit rychlost v obytných zónách, kde nemálo
řidičů nejezdí předepsaných 20 km/h.
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Ale za půl druhého milionu ročně? Šest milionů za volební období?
A to hovoříme zřejmě jen o nákladech na platy. Kde jsou výdaje na služební automobil, zařízení a provoz služebny, výstroj, výzbroj, vybavení?
Zřejmě říkám proto, že zastupitelé žádnou kalkulaci nákladů před
hlasováním neobdrželi. Přesto většina hlasovala pro zřízení městské
policie. Nevím, co kolegy k tomuto rozhodnutí vedlo, snad dlouhodobé
problémy s opilci na náměstí. Silně pochybuji, že městský strážník
vyřeší, co nezvládá státní policie.
Neřekl bych, že by naše město mělo peněz nazbyt. V posledních
dvou letech se šetřilo prakticky na všem. Ale najednou máme dost
prostředků na městskou policii!
Raději bych tyto peníze použil na údržbu městské zeleně a zvelebování veřejných prostranství, častější vyvážení papíru a dalšího
tříděného odpadu, obnovu historického jádra města, úpravu okolí
základní školy, podporu sportu a další spolkové činnosti, kulturu…
Jsem přesvědčen, že by se to do zlepšení kvality života v Nepomuku
promítlo mnohem, mnohem víc.
Hlavně mě ale mrzí, že se o této věci diskutuje až teď, dva měsíce
po jejím schválení zastupitelstvem. Veřejná debata o takto důležitém
tématu měla probíhat spíš dva měsíce předem!

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Vzhledem k tomu, že jsem při hlasování o zřízení městské policie nebyl
pro její zřízení, těžko budu odpovídat na zmíněné otázky. Asi by měli
odpovídat zastupitelé, kteří toto považují za nezbytné.
Při možných dvou až třech městských strážnících a pracovní době,
která bude podle slov pana starosty „dle potřeby“, si myslím, že je to
jen další část ročního rozpočtu na „provozních nákladech města“
v částce cca 1,8 milionu, za které by mohlo být třeba dětské hřiště,
kterých tady máme tolik, že rodiče s dětmi neví, které dříve využít!?
Ale abych nebyl jen skeptický: již dnes se těším, až si přečtu v místním plátku, že již v lednu, únoru, možná až do poloviny dubna opustili
naši problémoví spoluobčané náměstí a ostatní veřejná problémová
místa jen díky činnosti naší městské policie.

Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Téma zřizování městské policie v Nepomuku bylo probíráno, co pamatuji, za poslední dvě desetiletí mnohokrát. Pokaždé byly na misky vah
pokládány výhody a nevýhody; a po delší době nakonec převážily
důvody pro její zřízení. Nedá se sice říct, že by v Nepomuku nebylo
bezpečno, nicméně určitých negativních věcí, které jsou v rozporu
s platnými obecně závaznými vyhláškami, se město jiným způsobem
nedokáže zbavit. Je nutno brát na zřetel, že finanční náklady města na
odstraňování vandalských činů se rok od roku prokazatelně zvyšují.
Proto hlavní náplní práce městské policie by měl být především
preventivní dohled nad pořádkem ve městě, což v některých případech nepůjde bez přímé spolupráce s policií ČR. K tomu by měl
být využíván účinný kamerový systém rozmístěný na exponovaných
místech ve městě. Také by se měla městská policie mimo jiné věnovat
bezpečnosti dětí při cestě do školy a ze školy, nebo pomoci seniorům,
ohroženým nejen provozem, ale i různými podvodnými praktikami.
Až následně kupříkladu měření rychlosti vozidel mobilním radarem
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za účelem zklidnění provozu ve městě. Očekávám, že činnost městské
policie bude aktivní a našimi občany vnímána jako složka produktivní,
avšak ne pouze represivní.
Za ideální místo pro zřízení služebny považuji stavební objekt pod
radnicí, ve kterém bylo dříve dlouhodobě provozováno klenotnictví
a hodinářství. Pro výkon služby je potřebný základní počet tří strážníků a v takovém počtu by měla městská policie svoji činnost zahájit. Otázku rozšíření kádru bude třeba řešit teprve po vyhodnocení
činnosti, potřeb a ekonomické stránky po prvním roce. Pak budeme
moci také hovořit o tom, zda a jestli vůbec rozšiřovat služby i mimo
naše město.
Zřízení městské policie jsem po úvaze s dalšími zastupiteli podpořil s očekáváním, že jsme tak pro naše město a jeho budoucí rozvoj
učinili krok správným směrem.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Městská policie by měla zejména provádět pěší hlídky v ulicích města,
aby její přítomnost působila preventivně, zvýšila pocit bezpečí obyvatel, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce a mohla příp. bezprostředně
řešit vzniklé konflikty a spáchané přestupky. V tomto směru by měla
městská policie největší význam, neboť kapacity Policie ČR jsou nedostatečné, Policie ČR totiž působí nejen ve městě, ale i v dalších okolních obcích v rámci ORP. Pokud budou strážníci městské policie
nápomocní, obrátí-li se na ně občan s jakoukoliv otázkou či prosbou
o pomoc, může to přispět ke zvýšení důvěry obyvatel v práci a poslání
městské policie. Pokud se má naplnit shora uvedené poslání městské policie, musí být strážníci v ulicích města vidět nejen ve dne, ale
i v nočních hodinách. Je tedy otázkou, zda bude počet tří strážníků
při vzniku městské policie v tomto směru dostatečný. Pokud by měla
městská policie vykonávat svou funkci i v rámci ORP, byla by kapacita
tří strážníků nedostatečná.

Požádali jsme o vyjádření také Policii České republiky:
plk. Mgr. Bc. Petr Liška, Policie ČR,
ředitel územního odboru Plzeň-venkov
Ze strany Policie České republiky respektive za územní odbor
Plzeň-venkov je vítán každý krok, který bude mít vliv na zvýšení
bezpečnosti obyvatel žijících v daném regionu. Řešená otázka
vzniku městské policie v Nepomuku je dobrým signálem jak
pro obyvatele, tak i pro nás. Určitě budeme s kolegy spolupracovat a řešit otázky, které zvýší bezpečnost obyvatel, ochranu
majetku a zajistí veřejný pořádek.

?

Vážení občané,
potřebuje Nepomuk městskou policii?
A co by mělo být její náplní práce
podle vás?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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Pracovní skupiny projektu MAP ORP Nepomuk
II se setkaly v nepomuckém pivovaru

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Následná diskuze ve skupinách patřila klíčovým otázkám projektu
MAP. Účastníci se zamýšleli nad podobou ideální školy. Diskutovali
o tom, co je v tomto ohledu omezuje a co pro zlepšení mohou udělat
na úrovni školy nebo jako jednotlivci v roli učitelů, rodičů, ředitelů
a zřizovatelů škol.
Věříme, že neformální atmosféra pracovního jednání a vzniklá partnerství usnadní spolupráci škol směrem ke zvýšení kvality vzdělávání
v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.
Pokud byste se chtěli o projektu a jeho dalších aktivitách dozvědět
více, navštivte facebookový profil Místní akční plán vzdělávání ORP
Nepomuk nebo webové stránky www.masnepomucko.cz
Pavlína Jandošová, realizační tým MAP II

Mlékomat stojí
u výjezdu na Plzeň

Společné setkání členů pracovních skupin dne 4. října,
foto Pavlína Jandošová

Na počátku října se v příjemném prostředí kongresového sálu pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku uskutečnilo společné setkání pracovních skupin projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zástupci
mateřských a základních škol, členové pracovních skupin i další spolupracovníci uvítali možnost se opět sejít osobně a společně pracovat
na rozvoji vzdělávání v našem regionu.
Cílem setkání bylo představit činnost pracovních skupin, zhodnotit aktivity, projednat roční akční plán a v neposlední řadě posílit
vzájemné vazby.
Zástupci pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti a předškolní vzdělávání ostatním přiblížili,
jak se realizované aktivity konkrétně promítají do výuky ve školách.
Prezentovali příklady dobré praxe a společně vyhodnotili vzdělávací
aktivity v oblastech předškolní pedagogika, rozvoj čtenářství, matematická a digitální gramotnost, strategické řízení a plánování ve školách,
vzdělávací akce pro rodiče, nové metody a postupy ve výuce a rovné
příležitosti ve vzdělávání.

Již od roku 2010 funguje
v Nepomuku mlékomat.
Ten, který byl pod poliklinikou u zeleniny, je přesunutý
k silnici I/20 naproti odbočce
na Soběsuky (u staré benziny). Další najdeme u sídla
Maňovické zemědělské a. s.
u Záhoří (adresa pro hledání
v mapách je Maňovice 21).
Čerstvé mléko stojí 15 Kč/
litr. Automaty jsou schopny
denně vydat 300 litrů.
Mléko, které je do mlékomatu dováženo, splňuje
všechny jakostní parametry a je denně kontrolováno
mlékárnou v Německu,
kam je dodáváno dalších tři tisíce litrů denně. Mléko je bez GMO, neboť používaná
krmiva neobsahují geneticky modifikované organismy, ale jsou
zcela přírodní. Potřeba je vlastní lahev, v sídle společnosti se dá
koupit originální za 20 Kč. Možné je používat mince (automat
nevrací, nové čipy v současné době na prodej nejsou – staré fungují v Maňovicích).
Další informace: Maňovická zemědělská a. s.,
tel. 371 591 521, 371 592 116 či osobně.
foto Pavel Motejzík
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Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
V období od 15. září do 15. října řešili nepomučtí policisté řadu
případů, chceme vás seznámit alespoň s některými z nich. Je
již tradicí, že se nejprve podíváme na pachatele z oblasti BESIP.
Dne 19. září v podvečerních hodinách hlídka OOP Nepomuk
zastavila na silnici č. I/20 v Nepomuku osobní vozidlo zn. Škoda
Superb. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návykových
látek, který detekoval látku marihuana.
V podvečer dne 29. září byli nepomučtí policisté vysláni
k dopravní nehodě mezi obcemi Třebčice a Dvorec. Zde na přilehlé louce nalezli velmi poškozené osobní vozidlo zn. Škoda 135,
které leželo na boku. Hlídka dále zjistila, že došlo i k silnému
poškození můstku, který se v místě nachází. Konkrétně bylo
uraženo zábradlí a část betonové krajnice se zhroutila. V okolí
vozidla se však nikdo nenacházel. Policistům se podařilo řidiče
vypátrat ve Dvorci a dotyčný „nadýchal“ 0,95 promile alkoholu
v dechu.
V pozdních večerních hodinách dne 3. října bylo nepomuckými
policisty v obci Vrčeň zastaveno osobní vozidlo zn. Ford Fiesta.
Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, který
byl pozitivní na pervitin. Dále bylo na místě zjištěno, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Zajímavostí jistě je,
že zmíněný řidič byl nepomuckými policisty opětovně zastaven
následujícího dne, tentokrát v Nepomuku.
Těsně nad ránem dne 11. října byla hlídka OOP Nepomuk vyslána
k dopravní nehodě u Bezděkova. Zde se nacházel kabriolet zn.
BMW 320 CI, který ležel na přilehlém poli na střeše. Na místě
čekající řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek,
který detekoval pervitin.
V dopoledních hodinách dne 14. října nepomucká policejní
hlídka zkontrolovala v Družstevní ulici v Nepomuku řidiče vozidla zn. Peugeot 307. Ten měl v dané době platnou blokaci řidičského oprávnění.
OOP Nepomuk se dále zabývá případem, kde existuje podezření
z přestupku zlomyslného volání na tísňovou linku.
Dne 29. září v odpoledních hodinách nepomučtí policisté nalezli
na autobusové zastávce na náměstí Augustina Němejce v obci
Nepomuk muže, který ležel na lavičce pod silným vlivem alkoholu.
Dotyčný se podrobil dechové zkoušce, při které displej přístroje
ukázal hodnotu 3,03 promile alkoholu v dechu. Na základě této
skutečnosti byla osoba zajištěna a eskortována na protialkoholní
záchytnou stanici do Plzně.
V obci Vrčeň byli dne 4. října přistiženi příslušníky cizinecké
policie čtyři cizinci, kteří porušili povinnou karanténu. Věcí se
zabývá krajská hygienická stanice.
Hlídka OOP Nepomuk vypátrala odpoledne dne 12. října na
náměstí Augustina Němejce v Nepomuku nezletilou osobu, která
uprchla z dětského domova.
Posledním zajímavým případem byla krádež vloupáním, kdy
neznámí pachatelé v období mezi 7. a 12. říjnem násilným způsobem vnikli do klubovny sportovního klubu v obci Nepomuk.
Z jejích prostor poté odcizili několik prázdných padesátilitrových
sudů od piva a menší hotovost. K odhalení totožnosti pachatelů
zásadním způsobem přispěl muž provozující jedno z místních
stravovacích zařízení. Na základě jím podaných informací se dne
14. října nepomuckým policistům podařilo osoby v obci Nepomuk
vypátrat a dopadnout. Chtěli bychom alespoň tímto způsobem
poděkovat zmíněnému občanovi.
Na závěr upozorňujeme čtenáře, že od 1. listopadu nastává
z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích zimní
období. Na základě této skutečnosti jsou řidiči povinní užívat
na vozidlech zimní pneumatiky, a to pokud je na silnici souvislá
vrstva ledu, sněhu nebo námraza, anebo pokud lze vzhledem

k povětrnostním podmínkám vznik takové situace předpokládat.
Současně bychom chtěli upozornit na povinnost mít u motorového vozidla v případě námrazy řádně očištěná skla.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Ve Dvorci se sešli hráči mariáše

foto Luděk Blovský

Český svaz mariáše (ČSM) a mariášový Klub přátel žaludského esa
(KPŽE) Budislavice uspořádali v sobotu 2. října mariášový turnaj
Rohozecké ligy licitovaného mariáše na Hotelu ve Dvorci. Karetní
soutěže se zúčastnilo 53 hráčů včetně tří žen z celé naší vlasti, kteří
ukázali své umění ve třech kolech po dvou hodinách. A že bylo o co
hrát, dokládaly vystavené ceny zaplňující poměrně prostorné pódium
dvoreckého sálu. Vítěz si odnesl divočáka, druhý v pořadí díly z divočáka a i další odměny měly svoji hodnotu.
Celkové výsledky turnaje
Jednotlivci:
1. Čejka Zdeněk
2. Liška Zdeněk
3. Dufek Zdeněk
4. Ševčík Tomáš
5. Kučera Miloš

Družstva:
1. Alda team, H. Jelení
2. MK Licita, Kladruby
3. Mariášová, Perlet
4. KPŽE, Budislavice
5. Vajgar, Jindřichův Hradec

KPŽE Budislavice děkuje sponzorům za věcné ceny, které v závěru obdrželi
zúčastnění hráči.
Sponzoři:
Pivovar Rohozec, OÚ Mladý Smolivec, Agrochov Kasejovice – Smolivec a.s.,
Ing. Václav Šampalík, Žinkovy, Leifheit Blatná s.r.o., MS Čížkov, MS Smrčina
Životice, MÚ Nepomuk, Rabbit Trhový Štěpánov, KPŽE Budislavice, Vocelka
Josef – Kasejovice
Lubomír Kříž, Luděk Blovský
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„Mami, to je svatý Jan!“

Ti, kteří nám poslali fotografie nebo odevzdali badatelské listy,
se dostali do slosování o ceny, které proběhlo 18. října na Drakiádě. Gratulujeme vítězům, ceny si mohou vyzvednout v infocentru.
Jedno kdo, hlavně s láskou!
Děkujeme za spolupráci Infocentru Nepomuk, Zelenohorské poště
a LM Café.
foto Andrea Hladíková Kapsová

Tým MC Beruška
V rámci oslav blahořečení sv. Jana Nepomuckého Mateřské centrum Beruška připravilo pro rodiny s dětmi venkovní pátrací hru
názvem Za tajemstvím sv. Jana. Pro děti od dvou let byly v lese pod
Zelenou horou připraveny různé úkoly ze života sv. Jana, školáci
mohli na stezce vyplnit badatelské listy. A jak se vám hra líbila?
„Moc děkujeme za krásné putování se sv. Janem, děti si jej dnes
moc užily a posíláme foto z výletu,“ napsala nám maminka Eliška.
Podle vysmátých obličejů dětí a milých slov od rodičů soudíme, že
vás všechny hra opravdu bavila. To nás těší stejně jako fakt, že po
tomto výletu o našem nejslavnějším rodákovi dokáží mluvit i tříleté
děti! A jaké bylo to tajemství sv. Jana? To vám odhalí paní učitelka
Jedličková ze ZŠ Vrčeň, která se hry se svými žáky také zúčastnila.

Žáci z Vrčeně se vydali
za tajemstvím sv. Jana
V pátek 10. září jsme se s druháky a třeťáky vydali do Nepomuka na
výlet za naším patronem, světcem a rodákem z Nepomuku, svatým
Janem Nepomuckým a zahráli si venkovní pátrací hru pod Zelenou
horou.
Na náměstí v infocentru jsme si vyzvedli balíčky s nezbytnými
pomůckami a vyrazili na trasu naučné stezky, která nás zavedla až ke
splavu v Klášteře. Cestou jsme potkali 15 úkolů, které jsme společnými
silami zdolali a ještě se dozvěděli spoustu zajímavostí z Janova života.
Po dokončení hry, kdy se nám podařilo najít všech pět hvězdiček
ze svatozáře sv. Jana, jsme prošli oborou až na Daníčky, kde jsme
výlet zakončili.
Zacvičili jsme si na místním hřišti a opekli jsme si uzeniny na ohni.
Sluníčko nám celý den přálo, a tak jsme si užívali venkovních aktivit. Vrátili jsme se příjemně unavení.
Hana Jedličková, ZŠ Vrčeň

foto Hana Jedličková

ZŠ Nepomuk
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Zprávy ze základní školy Nepomuk
Školní rok zdárně pokračuje a děti si zase zvykají na pravidelný režim
a rytmus. Bohužel se ani nám, tak jako mnoha jiným školám, nevyhnula karanténa. Celkem tři třídy na druhém stupni musely na čtrnáct
dní přejít na dálkovou výuku a opět se učit distančně. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří zvládli učit děti prezenčně ve třídách a mezi
tím vyučovat na dálku žáky v karanténě. Nebylo to vůbec jednoduché,
ale všichni si s tím skvěle poradili. Poděkování patří i žákům, kteří
zvládli opětovný návrat zpět před monitory a zase se učili dálkově.
Školní život ale přinesl i mnohem pozitivnější věci. Opět se sešel
žákovský parlament a začal plánovat práci na letošní školní rok.
Navštívili nás hokejbalisté z Blovic a žákům prvního stupně představili hokejbal jako sport. Také pro ně postavili malé hřiště, kde si
mohli všichni vyzkoušet hru s hokejkou a míčkem.
Se svými dravci k nám zavítal také pan Zaleš, který dětem představil
život a výcvik dravců spojený s praktickými ukázkami.
Deváťáci pokračují v projektu Vzdělávání 4.0. V říjnu navštívili blovické gymnázium. Vyučující fyziky, biologie, chemie a robotiky si pro
nás opět připravili velmi poutavý program, který slouží jako ukázka

zajímavosti těchto předmětů. Žáci pracovali nejen v laboratořích,
ale také ve venkovních prostorách školy. V tomto projektu budeme
pokračovat i v nadcházejících měsících.
V rámci podpory technického vzdělávání jsme byli i v SŠ Oselce,
kde si pro žáky devátých ročníků tentokrát připravili projektový den
se zaměřením na práci se dřevem a kovem. Pod vedením mistrů si
děti vyrobily ptačí budku a přívěšek. Žáci pracovali nejen s jednoduchým ručním nářadím, ale již také s vrtačkou, případně sami kovali
z nahřátého materiálu přímo z výhně. Každý si svůj výrobek vezl
s sebou domů.
Věříme, že nám situace dovolí se zúčastňovat i dalších sportovních a kulturních akcí. Již jsme absolvovali soutěže v přespolním
běhu a florbalu. Rádi bychom také navštívili divadlo a připravujeme
výchovný koncert.

Dravci

Hokejbal

Oselce

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel
foto archiv školy
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Jiří Švec – rok sedmý
Bilanční rozhovor se starostou Jiřím Švecem
Text: Hana Staňková
Foto: Martin Myslivec - Člověk a víra, Hana Staňková

Druhé volební období nepomuckého starosty Jiřího Švece se přehouplo
do posledního roku. Požádali jsme jej tedy jako již tradičně o zhodnocení
roku uplynulého a seznámení s plány na ten příští.
Letošní rok se nese ve znamení oslav 300. výročí blahořečení sv.
Jana Nepomuckého, jak byste je zhodnotil?
Kladně akce hodnotila za mne veřejnost, zejména jako obvykle
veřejnost ze širokého okolí, u místních se oslavy s velkým ohlasem
nesetkaly. Prostřednictvím médií a setkání Biskupské konference
v místě narození sv. Jana Nepomuckého se Nepomuk dostal opět
do povědomí široké veřejnosti i mimo Českou republiku. Neodpustím si poděkování všem zúčastněným, kteří se na zdárném
průběhu oslav aktivně podíleli.
Jako příklad následné popularity města mohu zmínit vystoupení dětského souboru Johánek na oslavách v Diecézi České
Budějovice, nebo koncert pěveckého sboru Canto nepomucenum
v klášteře Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou, který se konal
24. října.
A v neposlední řadě i zvýšené návštěvy různých skupin samotného města v průběhu letních měsíců určitě reagují na popularitu
rodiště sv. Jana.

Dlouho se řešilo umístění uměleckého díla na kruhový objezd
U Pyramidy. Nyní tam stojí litinová socha sv. Jana Nepomuckého
z počátku 20. století nalezená v roce 2019 ve Lnářích. Jak jste
s výsledkem spokojen?
Byla to zvláštní shoda náhod, povedlo se zasadit do Nepomuka jeho
symbol, který tady dlouho chyběl. Město Nepomuk se tak zařadilo po
bok například Třeboně, Jindřichova Hradce, Starého Plzence a dalších měst, kde srozumitelný a čitelný artefakt projíždějící upozorní,
jakým místem zrovna projíždí.
Co dalšího se letos v Nepomuku podařilo uskutečnit?
Drobných akcí byla realizováno bezpočet. Z těch nejhlavnějších jmenujme zejména ukončení první etapy výstavby obytné zóny Pod
Oborou a prodej tří parcel k následné výstavbě. Velký otazník visí
zejména nad rozhodnutím o výstavbě nové zbrojnice SDH, kde náklady
na výstavbu vzrostly o 60 procent. Dotační titul činí cca 23 miliony
korun, zadlužení města do budoucna bude plně v rukou zastupitelů.

Starosta Jiří Švec s hejtmankou Plzeňského kraje Ilonou Mauritzovou a manželkou prezidenta republiky Ivanou Zemanovou na koncertu Eva Urbanová:
Open Air Nepomuk 30. května 2021.
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Co naopak nedopadlo tak, jak jste plánoval?
Stále se opakující nechuť orgánů KÚPK k realizaci sjezdu z I/20 a omezení průjezdu tranzitní i místní kamionové dopravy přes Nepomuk
a Dvorec. Dále mne trápí stálá averze některých zastupitelů k rekonstrukci hřiště u ZŠ z důvodu nadbytečnosti a zbytečnosti, což je argument poněkud úsměvný.
Jaké investiční záměry má vedení města pro příští rok?
Pro příští rok se výše investic bude plánovat zejména podle kondice
rozpočtu města, stavu a vývoje veřejných financí, složení nové vlády
a parlamentu, zejména jejich finanční politiky vůči samosprávám.
Prioritou zůstává dobudování obytné zóny č. 2 Pod Oborou a zahájení výstavby cyklostezky na Nový rybník. Další drobné investice
včetně celého seznamu investic budou zveřejněny v lednovém vydání
Nepomuckých novin, nebude-li stát hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu.
Jaké další plány města nám můžete představit?
V současné době se jeví jako velká neznámá. Pozitivem by byla investice Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje spojená se
zahájením výstavby nové hasičské stanice či plánovaná soukromá
investice v intravilánu města – supermarket LIDL.
Posunulo se nějak jednání ohledně budoucího využití zámku
Zelená Hora?
Tato aktivita byla uchopena vedením Matice SJN a je to nyní v jejich
režii. Poslední aktivita byla zaznamenána v podpisu memoranda
k využití Zelené Hory ze strany Ministerstva kultury a Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
V prosinci roku 2019 bylo avizováno, že se na začátku roku 2020
otevře v budově nedostavěné textilní továrny Šumavan domov
pro seniory a lidi s Alzheimerovou chorobou. Zařízení bylo postaveno, ale otevřeno dosud nebylo. Co s ním bude dál a co může
v této věci dělat město Nepomuk?
Nechci předjímat, lidé, když se něco nepovede, jsou schopni všeho
(viz diskuzní fórum).
Objekt má nového vlastníka (100 %) a ten dokončuje finální úpravy
uvnitř i vně budovy. Zahájení vlastního provozu vlastník plánuje na
první pololetí roku 2022. Město je v současné době v kontaktu s vlastníkem a poskytuje mu plnou součinnost, zejména na technické úrovni
podle svých možností.
Řešení napojení průmyslové zóny ve Dvorci na silnici I/20 postupuje, kdy bude podle vás vybudováno?
Ve 42. týdnu letošního roku proběhla další koordinační schůzka ve
složení Ministerstvo dopravy, ŘSD Plzeň, KÚPK, projekce a vedení
města ke koordinaci dalšího postupu. O závěrech budete informováni
v prosincovém vydání Nepomuckých novin.
Od 1. ledna bude v Nepomuku zřízena městská policie. Co bylo
hlavním důvodem k tomuto kroku, jaké služby bude zajišťovat
a jaké jsou plánované náklady?
Použiji článek od partnerského města Hukvaldy (vpravo), kde městská policie funguje od července letošního roku, plánované vstupní
náklady jsou uvedeny v rozpočtu města na letošní rok.
Čilé kontakty Nepomuku s partnerskými městy poznamenala
pandemie covid-19. Máte nějaké zprávy o tom, jak ji naši partneři zvládají a co je u nich nového?
Nejhorší situace v průběhu pandemie je v současnosti na Slovensku,
a to v Bušincích a Krupině, odkud mám od kolegů starostů přímé
informace.
Zprávy o situaci v Brazílii, zejména v S. J. Nepomuceno, jsou
zprostředkované a ovlivněné i politickým postojem neoblíbeného prezidenta Bolsonara. Přeji všem kolegům mnoho energie
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Od 1. července začala fungovat naše obecní policie. Služebnu jsme
umístili do obecní budovy na Hukvaldech, č. p. 5 (bývalá pošta,
večerka). Máme dva strážníky. Vedoucího strážníka pana Radima
Šťastného z Rychaltic a strážníka pana Martina Pěnkavu z Ostravy. Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Postavení a činnost OP
upravuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obecní policii”).
Co je náplní práce OP:
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
• podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
• podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených
tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
• podílí se na prevenci kriminality v obci,
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
• odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
• poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu
vnitra na požádání údaje o OP.
Jaké byly hlavní důvody pro zřízení OP? Jedním z hlavních problémů, které jsme od vás občanů často slýchávali a slyšíme, je
bezpečnost silničního provozu, hlavně dodržování rychlosti. Tato
činnost by měla být záležitostí Policie ČR. Bohužel nebylo a není
v silách policie, aby pravidelně zajížděla na Hukvaldy a měřila
rychlost nebo kontrolovala nezákonné parkování. Hledali jsme
možná řešení. Jednou z možností bylo uzavření veřejnoprávní
smlouvy s některou městskou policií, která by vykonávala činnost i na území naší obce. Jednali jsme s MP Kopřivnice a Frýdek
-Místek. V jednom případě byl náš požadavek odmítnut z důvodu
nedostatku strážníků. V druhém případě se jednání dostalo dále, ale
požadovaná částka za poskytnuté služby činila 2,5 mil. Kč za rok,
přičemž pokuty vybrané v naší obci by nám nenáležely. Rada obce
s návrhem takové smlouvy nesouhlasila. Další možností v souvislosti s nedodržováním rychlosti bylo pořízení stacionárních radarů.
Nabízely se dvě varianty. Stacionární radar, který měří okamžitou
rychlost v jednom krátkém úseku, nebo tzv. úsekové měření, kdy
se měří rychlost na začátku a na konci vybraného úseku a vypočítá se průměrná rychlost... Opět se jednalo o vysoké pořizovací
náklady a navíc bychom řešili jen jednu problematickou záležitost.
Další záležitost, která jistou měrou přispěla k rozhodnutí zřídit OP,
je dopravní situace u ZŠ, a to hlavně ráno. Doba se mění a rodiče
vozí děti do MŠ a ZŠ stále častěji auty. Provoz v tuto dobu ještě více
houstne. Při přecházení hlavní komunikace musí být všichni velice
opatrní. Z tohoto důvodu řídí každé ráno dopravu v tomto úseku
naši strážníci. Myslím, že to velice uklidnilo situaci a zvýšilo bezpečnost dětí při přecházení silnice a usnadnilo řidičům vyjíždění od
školy. Na Facebooku jsem před pár dny zachytil komunikaci občanů,
kteří hodnotili práci OP u základní školy převážně kladně. Podle
některých je ale „obecní policie zbytečná, jsou to vyhozené peníze,
stačilo by přece zřídit přechod pro chodce“. Rád bych tady problematiku zřízení přechodu pro chodce u ZŠ vysvětlil. Několikrát jsme
o přechodu jednali s dopravní policií a s odborem dopravy Magistrátu města F-M. Z tohoto důvodu jsme postupně nechali zpracovat
dvě odborné studie... Chodník by ovšem zasahoval do soukromého
pozemku a majitel tohoto pozemku se stavbou nesouhlasí. Pokud by
někdo věděl, jak tuto situaci vyřešit, budeme velice vděčni za každou
radu nebo pomoc. Pokud jsme tedy chtěli výše uvedené problémy
vyřešit, vyšla jako nejlepší varianta zřízení vlastní policie.
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Projev při příležitosti slavnostního odhalení a požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu U Pyramidy 15. května 2021,
zleva předseda Matice SJN Václav Česák, starosta Jiří Švec a generální vikář českobudějovické diecéze David Henzl.

a štěstí v boji jejich obyvatel se zákeřnou nákazou. Vše se odvíjí
od procenta provakcinovanosti obyvatel, nejnižší je v brazilském
SJN a Bušincích.
Co vám udělalo v tomto roce největší radost?
Samozřejmě bezproblémový průběh oslav 300 let od blahořečení
sv. Jana Nepomuckého, spojený se setkáním biskupů v Nepomuku
a závěrečný koncert Komorního orchestru Národního divadla s paní
Urbanovou, Katrákovou a panem Vydrou, přenášený ČT Art.
Dále se změnil postoj v přístupu ke společné investici Ministerstva
dopravy, Staveb železnic, ŘSD i KÚPK k zařazení do investic ŘSD –
sjezd k I/20 u Třebčic a napojení průmyslové oblasti Dvorce. Tato
informace je v době vydání novin 14 dnů stará.
Drobné radosti přicházejí z úspěšných řešení denních problémů.
Blíží se komunální volby, platí stále, že už nebudete v příštím
roce kandidovat?
Ano, nebudu, mé stanovisko je neměnné. Důvody nebudu komentovat, pro „přemýšlivé“ spoluobčany konstatuji, že jsem nic neukradl
a nezpronevěřil a ač jsem profesí zemědělec, nezneužil jsem pravomoci veřejného činitele a nekoupil ani metr čtvereční půdy.
Co byste chtěl v posledním roce tohoto funkčního období vy
osobně ještě prosadit?
Bezproblémový chod nově založené městské policie ve stylu Pomáhat a chránit, nikoliv šikanovat za drobné přestupky např. v parkování. Zahájení rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ, opravu
střechy ZŠ s možností umístění solárních panelů a využití energie
pro potřeby školy.
A ještě dlužíme partnerskému městu SJN v Brazílii návštěvu jejich
města, což samozřejmě závisí na vývoji pandemie covid-19.

Starosta v procesí před slavnostní poutní mší 16. května 2021,
v popředí Václav Klaus st.

Děkuji za rozhovor.

inzerce
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Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč

•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE –
studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Oso
obně v cukrárně v Blatné, nebo na
tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373

POLYGRAPH INTERNATIONAL,
TISKÁRNA, spol. s r.o.
provozovna: Nepomuk, Na Vinici II. 518
PŘIJME PRACOVNÍKY
na domácí práci (vhodné pro důchodce, ženy na mateřské dovolené)
INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA TEL. ČÍSLE: 724 386 553

ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339, 335 01 Nepomuk

ELITEX Nepomuk a.s. hledá pro posílení pracovního kolektivu pracovníky těchto profesí:

Pracovník/ - ice technické kontroly
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, znalost Aj nebo Nj výhodou vhodné i pro absolventy

Obsluha vysekávacího lisu, Laseru, Ohraňovacího lisu
Svářeč /svařovací průkaz CO2 /
Zámečník
Lakýrník
Nabízíme zajímavou a perspektivní práci, zázemí stabilní společnosti,
závodní stravování, jazykové kurzy, nárůst mezd a další benefity.
Další informace o společnosti na: www.elitexnepomuk.cz
V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte
na tel.č. 601350657, 724432974 nebo emailu ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
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Nepomuk – Dvorec – Železná Huť – Vrčeň

Z historie sousedních obcí
Železná Huť
druhá část

V hutích byla roku 1852 založena svépomocná bratrská pokladna.
Hradila členům výdaje na lékaře a léky, poskytovala minimální
peněžitou podporu v nemoci a ve stáří nebo invaliditě a vdovské
podpory. Zdrojem byly příspěvky členů i pokuty za přestupky
dělníků.
Zaměstnanci, přijatí do stálého pracovního poměru, vlastnili sváteční uniformu a měli svůj svátek. Patronem zelenohorských hutníků a horníků byl sv. Vavřinec – ,,přemožitel ohně“, má
svátek 10. srpna. Po slavnostní mši ve vrčeňském kostele odcházeli v průvodu se svou hudbou na oslavu do „Lázní sv. Vojtěcha“
v lese Chlumci.

Pozdrav z hostince Pod Štědrým, rok 1907.
Pohlednice ze sbírky Bohuslava Šotoly.

Pohlednice s výjevy z obce, vpravo od kapličky tzv. šichthaus,
počátek 20. století, ze sbírky Bohuslava Šotoly.

V červnu roku 1871 se ukončila výroba surového železa, ale
hamry měly stále dosti materiálu. Staly se součástí nového podniku „Industrialwerk Železná Huť“. Surové železo bylo po vyčerpání vlastních zásob nakupováno. V roce 1885 byla výroba zcela
zastavena. Nejdéle pracoval hamr ve Vilemínově. V roce 1932 v něm
byl obnoven nářaďový hamr. Byl v činnosti do roku 1959 a podle
majitele a provozovatele nazýván Zýkův hamr.
Pokračovat v prodeji železářských výrobků chtěl místní soukromník Václav Karel Kuttan, jenž výrobky hutí prodával a měl
určité znalosti o hutním provozu. V. K. Kuttan, význačný, ale téměř
zapomenutý, dvorecký občan, se narodil v rodině kupce. Chodil
do nepomucké piaristické podreálky, obchodní školu absolvoval
v Praze. Zaměstnáván byl ve velkoobchodech v Plzni, Českých
Budějovicích. Posléze vedl otcův obchod ve Dvorci. Byl členem
Syndikátu čes. spisovatelů, členem – zakladatelem Svatoboru.
Jeho vlastní literární činnost je velmi rozsáhlá. Zahrnuje epické
skladby: Sbírka dějepisných básní, Husově a Žižkově památce,
Pozdravy českému venkovu aj., velké množství příkladů gratulací
(Univerzální nejúplnější gratulace), román Tygří kůže, mravoučné
povídky pro děti, ale také Lidový sekretář – návod k sepisování
obchodních spisů, výňatky důležitých zákonů, podání žádostí
apod. Překládal z francouzštiny. Byl také vzorným kronikářem
dvoreckým. Ani zde nezapřel svoji profesi spisovatele – vepsal
do kroniky dvě rozsáhlé epické básně: Na Rintovech (o dobytí
kláštera pod Zelenou horou), O Jednotě zelenohorské (spiknutí
českých pánů proti králi Jiříkovi z Poděbrad).
Po ukončení veškerých činností byla v prostorách železáren
zřízena výroba řepného oleje. Roku 1920 tu byl zřízen mlýn Václava Šmeráka, k němu patřila bývalá úřednická budova hutí č.
77. Mlýn v roce 1934 vyhořel, pak prošel nákladnou opravou, kdy
byla na starší stavbu přistavěna dvě patra. V 2. polovině 20. století areál využíval podnik Jednota. Ten provedl zejména zpevnění
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stropů. V přízemí bývalé olejny a skladu byla zřízena a provozována opravna motorových vozidel.
Organizace hutí, život obce
Zaměstnanci hutí pocházeli z nejbližšího okolí, nejvíce z blízké
Vrčeně. Zde jsou dosud dvě stavení označována jako „hutnická“.
Po roce 1724 došlo ke stavbě dvanácti podružských chalup,
určených pro hutníky. Byla to jednoduchá stavení z kamene
a struskových tvárnic. Uvnitř byla jedna velká a jedna menší
místnost a černá kuchyně. Během staletí byla tato stavení upravována a různě přestavována. Byla situována do prostoru hutí a na
levou stranu silnice – dnešní Rožmitálské ulice od závor směrem
k Vrčeni. Na pravé straně silnice stál jen dřevěný roubený domek
(Pokšteflů, dnes zbořený) a zděná přízemní budova.
Domky byly pronajímány hutníkům. Majitelé byli poddaní vrchnosti a kromě práce v hutích museli plnit pěší robotu a odvádět
určité množství dřevěného popela do flusárny v Klášteře. Vyráběla
se z něj potaš – uhličitan draselný, nutný pro výrobu skla a mýdla.
V té době došlo ke stavbě úředního domu pro hospodářského
správce. Později byl hutní úřad (šachtamt) umístěn v budově sloužící také k ubytování některých dalších zaměstnanců. Několik
rodin bývalo ubytováno vedle hamru ve Vilemínově.
K hutím náležela vedle hamru i hospoda v č. 15. Je známo i jméno
šenkýřky – Z. Kabrielová, šenkýř Petr Bárta; v domku č. 29 bydlel
nájemce hospody V. Mikšovský, syn nepomuckého sládka a starosty. Hospoda – šenk – existovala ještě v roce 1828, pak byla
prodána.
Bývalý hostinec Pod Štědrým se stavěl v letech 1870–80. Ubytování i stravu zde určitě našli „bratránci“. To byli kvalifikovaní
dělníci - mostaři a tuneláři při stavbách na železnicích, pocházeli
často z Itálie a Polska.
Práci v hutích našel i F. Bieloušek, tesař z Vrčeně. Bydlel v chalupě č. 11, zvané „tesařovské“. Nový domek na místě starého byl
postaven r. 1935.
V domku č. 43 byl smíšený obchod paní M. Proskovcové.
Č. p. 47 – domek k Třebčicím a č. p. 48 – původní byt traťmistra – patřil čs. drahám.
Majitelem č. p. 31 byl V. Hlavnička (*1772), vrčeňský spekulant,
který stavěl pro horníky a hutníky.
V č. p. 24 bydlil hutní kovář, v č. p. 19 (původní roubenka byla
zbořena, dnes č. p. 82) bydlel slévač (Pachsteffl) Pokštefl. V č. p.
26 se narodili a bydleli bratři Karel a Václav Šloufové, příslušníci
zahraničního odboje.
V domku č. 14 bydlel hutní mistr. Dopustil se zpronevěry, vykazoval velký schodek železa a uhlí, byl propuštěn. Po zaplacení
dluhu musel prodat chalupu.
Po vzniku ČSR v roce 1918 bylo záhy vydáno nařízení, aby ve všech
obcích byly zřizovány obecní kroniky a obecní knihovny. Český
národ si knih velmi vážil, úcta k psanému slovu byla našemu
národu vlastní již od středověku. O tom podává výmluvné svědectví
ve své Chronice boemorum (Kronice české) papežský legát a pozdější papež Pius II. Eneas Silvius Piccolomini. Pobýval několikrát
v Čechách jako tajemník císaře Zikmunda. Vyjednával s tábority
a později s Jiříkem z Poděbrad o věcech víry. Ten prohlásil, že:
„Mnohá česká husitská žena zná lépe Písmo svaté vykládat, než
mnohý římský kněz“. Platí ještě, že jsme „národem čtenářů“, nebo
jsme otroky mobilů?
Roku 1921 začíná dvorecký kronikář zachycovat význačné události v životě obce. Byl jím ing. Zdeněk Müller, správce továrny –
olejny, jež vznikla na místě bývalých hutí. V roce 1929 ho úspěšně
vystřídal místní podnikatel a spisovatel Karel Václav Kuttan. Na
něj navázal řídící učitel Gustav Kraml. Kroniku vedl do roku 1935.
Strojní zámečník ČSD Václav Svach ji psal do roku 1938.
Marie Horová
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Oslovili jsme tentokrát i místní p
„Jak hodnotíte podmínky podniká
Jaký dopad na vaše podnikání o
s 2021
epidemií koronaviru a opatřen
Nabídka platí od 10. 11. do 23. 11.
v prodejně „U Stodoly“
Jak by vám mohlo město N
149,00sKčkoronavir
Gouda 48% tvs cena za 1kg
(v souvislosti
15,90 Kč
Cremore DUO 190g mix druhů
I přes bouřlivé období
se sešlo
23,90 Kč
Rodinné 82% 200g
Bambini párky cena za 1kg
Selská tlačenka cena za 1kg
Klatovský lahůdkový sulc cena za 1 kg

129,00 Kč
99,00 Kč
139,00 Kč

Nabídka platí od 10. 11. do 23. 11. 2021
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
19,90 Kč
Alpro Sójový nápoj 250 ml mix druhů
169,00
Kč
Lacki
Dammer
45%
cena
za
1kg
Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
16,90 Kč
Krajanka čerstvé mléko 1,5% 1l
Podmínky
pro
podnikání
v
Nepomuku
jsou
složité,
řadu
problémů
17,90 Kč
Tvaroh polotučný 250g vanička
se Šunka
nepodařilo
vyřešit
i přes
úsilí, přestože
199,00městu
Kč
venkovská
nejv.jak.
cenaněkolikaleté
za 1kg
Párky javořické
cena zavstříc
1 kg (parkování vozidel, využití79,00
vycházíme
všemožně
našíKčsou79,00řešení
Kč
Salámkomunikace).
s kapií cena za 1Například
kg
kromé
nás mrzí neschopnost najít

problému s uložením vodního díla na pozemku firmy. V současné
situaci
očekáváme
silný
pokles
který výrazně ovlivní tržby
Nabídka
platí od 10.
11. do
23. 11.zakázek,
2021
v prodejně
Nepomuk
– drogériepředzásobení náhradními díly.
firmy.
FirmaNS
žije
díky značnému
Město
byponožky
se mělorůzné
aktivně
zajímat o problémy podnikatelů29,90
a vytvářet
Kč
DOMA
druhy
proKuch.
ně vhodné
podmínky. V souvislosti s koronavirem nám
39,90zřejmě
Kč
Utěrky XXL
16,90 Kč
Papír
na pečení
8m krabička
nijak
pomoci
nemůže.
299,90 Kč

Persil Power Caps vybrané druhy

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.
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Vážení občané, pomoh
drobného podnikání n
kdyby město našlo vho
staré školy? Hlasujte v

Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz
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Kramolín hostil světový sajdkárkros

Pandemie zasáhla v loňském roce také světový šampionát v sajdkárkrosu a celý byl zrušen. Pro rok 2021 byl šampionát vyhlášen po
podzimním zasedání mezinárodní organizace FIM a bylo připraveno
celkem devět závodů světového mistrovství. Jenže jak se obracely
stránky kalendáře roku 2021, tak se odhlašoval jeden pořadatel za
druhým a současně byl neustále odkládán začátek sezóny. Nakonec
se šampionát zredukoval na pouhé čtyři podniky, z nichž dva hostila Česká republika.
Před startem prvního závodu byla promotérem celého šampionátu a motocyklovou federací projednána úprava organizace všech
zbývajících podniků, a to tak, že se kromě sobotních kvalifikací
odjel během sobotního podvečera jeden ostrý závod samozřejmě
s přidělováním bodů za umístění. Nedělní dva bodované podniky
zůstaly beze změny.
První podnik světového šampionátu se jel v jihočeském Jiníně na
začátku srpna. Už při přejímkách bylo zřejmé, že některé posádky
redukovaný šampionát jednoduše vypustily, a tak se na start sobotního prvního podniku postavila necelá třicítka posádek. Mezi nimi
i naše nepomucká posádka Jan Polívka s Tomášem Rotou. Ti při
svém prvním startu mezi světovou elitou příjemně překvapili a za
20. místo si připsali do tabulky první bod. Radost českým fanouškům udělal Ondra Čermák, který se stal spolujezdcem mladého
holandského jezdce Juliana Veldmana. V prvním závodě skončili
na krásném druhém místě a 22 bodů bylo příslibem do dalších
jízd. Čtvrté místo Lukáše Černého bylo také skvělé. V nedělním
závodě Veldman s Čermákem byli odmávnuti jako první, Jan Polívka
s Tomášem Rotou zvýšili počet světových bodů za 17. místo. Ve třetí
jízdě v Jiníně posádka Veldman–Čermák skončila druhá, nepomučtí
Polívka s Rotou brali další body za 18. místo.
Druhý podnik se odjel koncem září v Estonsku, kam se přihlásilo
celkem 33 posádek. Na špici opět zářil Veldman s Čermákem. Body
z Estonska si připsali také bratři Boukalové i Lukáš Černý.
Druhý říjnový víkend se stal místem třetího letošního podniku
MS v sajdkárkrosu Kramolín. Krásné, ale poněkud chladnější počasí
provázelo oba dva dny. K výborně připravené trati neměli členové
JURY žádné připomínky. Startovní pole tvořilo 30 posádek a mezi
nimi bylo i osm posádek českých a ještě dvě česká jména v roli spolujezdců. S německým závodníkem Adrianem Peterem startuje letos
Miroslav Zatloukal a s J. Veldmanem Ondřej Čermák. Kromě výše
zmiňované dvojice Polívka–Rota se na domácí trati představila další
nepomucká posádka Miloš Hlava s Josefem Hrachovcem. Sobotní
podvečerní závod dával tušit, že další dvě nedělní jízdy poskytnou
divákům opravdu skvělou podívanou hodnou světového šampionátu. Před kramolínským podnikem se o titul světového šampiona
pralo celkem pět posádek, jejichž bodový zisk k tomu dával všechny
předpoklady. Holandsko francouzská posádka Bax–Musett v sobotu
předvedla, že návrat k obhajobě titulu světového šampiona myslí
vážně a po parádní jízdě zvítězila.
Diváci nedělního programu určitě své návštěvy v kramolínském
areálu nelitovali. O přední umístění se posádky doslova rvaly v obou
závodech a největší adepti na titul světového šampiona si navzájem
nedarovali ani metr trati zadarmo. Body za kramolínský podnik
změnily průběžné pořadí a na prvním místě se na čele šampionátu
usadila posádka Julian Veldman s Ondřejem Čermákem. Poprvé
v dějinách tohoto sportu bylo české jméno před posledním podnikem v boji o světový titul.
Body si z Kramolína připsali Černý s Chopinem, bratři Boukalové i Jan Polívka s Tomášem Rotou. Jedno místo v pořadí scházelo

Se startovním číslem 15 po dvou odjetých závodech v mistrovství světa
skončila ve světovém šampionátu posádka AMK Nepomuk Jan Polívka
– Tomáš Rota na 29. místě se ziskem 14 bodů. Je nutné doplnit, že letos
poprvé tato posádka startovala v mistrovství České republiky a současně
start mezi světovou elitou byl premiérový. Výsledek je jednoznačně
velkým úspěchem. Foto Milan Demela

M. Hlavovi a J. Hrachovcovi k tomu, aby si připsali aspoň jeden
světový bodík.
Poslední podnik se jel v nizozemském Oss a odtud si v pořadí
čtvrtý titul odvezla posádka Etien Bax s Nicolasem Mussetem.
Pořadatelé z AMK Nepomuk si za skvělou přípravu, zázemí a celkovou organizaci kramolínského podniku od členů mezinárodní
JURY vysloužili zaslouženou pochvalu. Poděkování patří všem, kteří
se účastnili brigád na závodišti před sportovní událostí roku a byli
pořadateli během víkendu. Kramolín patří mezi jezdci k oblíbeným tratím. Stojí za zmínku zde zveřejnit uznání legendy světového
sajdkárkrosu desetinásobného mistra světa Daniela Willemsena:
„Kramolín je mou nejoblíbenější závodní tratí a současně tou nejlepší, na které jsem kdy závodil.“ Letos šestačtyřicetiletý závodník
absolvoval za svou kariéru těžko spočítatelný počet závodů a závodil na desítkách tratí, jeho hodnocení kramolínského závodiště tak
má svou váhu.
Konečné pořadí MS:
1. Bax–Musset (NED–FRA) 264 b.
2. Vanluchene–Bax (BEL–NED) 259 b.
3. Veldman–Čermák (NED–CZE) 241 b
9. Černý–hopin (CZE–FRA) 104 b.
15. Boukalové (CZE) 74 b.
21. Peter–Zatloukal (GER–CZE) 33 b.
29. Polívka–Rota (CZE) 14 b.
Bližší informace o průběhu celého šampionátu jsou zveřejněny
na www.motolevel.com.
Milan Demela, Automoto klub Nepomuk
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Šachový turnaj sv. Jana
Nepomuckého k oslavám
300. výročí jeho blahořečení
byl vyrovnaný

Okresní derby bylo živě v televizi

Ve dnech 11. až 19. září se v Nepomuku v prostorách arciděkanství
konal první ročník Turnaje sv. Jana Nepomuckého. Turnaj 10 pozvaných hráčů se hrál systémem každý s každým. Turnaj byl velmi silně
obsazen. Účastnili se ho mimo jiné tři mezinárodní mistři (IM) a dva
mistři FIDE (FM). Průměrný rating hráčů byl dokonce vyšší než na
současně konaném Mistrovství ČR žen.
Vítězem turnaje se stal FM Petr Špreňar (ŠK Líně), který i díky
skvělému začátku, kdy dokázal vyhrát první čtyři kola, získal na své
pronásledovatele nakonec dvoubodový náskok. Za odskočeným FM
Špreňarem se až do poslední partie bojovalo o to, jak si hráči rozdělí
následujících osm příček. Turnaj byl totiž tak vyrovnaný, že nakonec
mezi druhým hráčem celkového pořadí IM Josefem Juřkem (ŠK Sokol
Vyšehrad) s pěti body a devátým IM Janem Michálkem (ŠK Líně) byl
pouze jednobodový rozdíl. Pět bodů, stejně jako IM Juřek, také uhrál
a na třetím místě se umístil IM Ivan Hausner (ŠK DP Praha). Celkové
čtvrté místo také s pěti body vybojoval junior z domácího oddílu ŠK
Dvorec Pavel Flajšman. Posledním pětibodovým hráčem byl celkově
pátý Marek Pokrupa (Český lev Kolešovice). Šestý a sedmý hráč celkového pořadí, tedy Petr Folk (ŠK Líně) a Jan Lajbl (ŠK Jičín), dosáhli
na slušných 4,5 bodu. Osmý skončil ratingový outsider turnaje Martin
Kopřiva (ŠK DP Praha) se čtyřmi body. Stejný počet bodů uhrál i IM
Jan Michálek. Na desátém místě se umístil druhý z domácích hráčů
a zároveň nejstarší hráč turnaje FM Jaroslav Česal, kterému turnaj
bohužel nevyšel a uhrál pouze jeden bod.
Pořadatelé také uspořádali doprovodný turnaj, kterého se účastnili
téměř výhradně hráči domácího oddílu ŠK Dvorec. Turnaj však ovládl
jediný nedomácí hráč – Jakub Kopčil (SK Petřín Plzeň), který uhrál
4,5 bodů ze šesti. Nejlépe z domácího oddílu si vedl Zdeněk Flajšman,
rovněž se 4,5 body.
Velký dík patří organizátorům turnaje, kteří by tímto rádi založili
novou tradici. Momentálně počítáme s druhým ročníkem v podobném termínu jako letos.

Potřetí a naposledy v letošním kalendářním roce se první říjnovou
neděli uskutečnil projekt České televize s názvem Náš fotbal živě.
Kamery ČT sport zavítaly na nejnižší soutěž, okresní derby mezi
Tatranem Neurazy a Sokolem Žinkovy. Týmy, jejichž působiště
od sebe leží necelých šest kilometrů.
Zápas měl navíc jedno specifikum, v rámci projektu se představil
i doposud nejtěžší hráč v historii, domácí Radek Nádraský, který
má 108 kg. Za Žinkovy chytal sám starosta obce Josef Karhan. A co
je rovněž zajímavé, v Neurazech mají šikmou branku, rozdíl mezi
levou a pravou tyčí je téměř deset centimetrů.
V napínavém zápase nakonec domácí prohráli 1:2. Střelci:
84. Z. Beníšek / 3. M. Šneberk, 27. L. Tříska.
Záznam najdete na internetu v iVysílání České televize.

Fotografie z turnaje:
https://ivanrafjef.rajce.idnes.cz/sachy_Nepomuk_2021/
Článek s ukázkami partií:
https://www.sachyplzen.cz/turnaj-sv-jana-nepomuckeho-zna-viteze/
Výsledky turnaje:
https://chess-results.com/tnr572234.aspx?lan=5
Pavel Flajšman, Šachový klub Dvorec

foto Pavla Kilbergrová

foto Hana Staňková
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NABÍRÁME
NOVÉ KOLEGY
- Svářeč plastu

- Obsluha formátovací pily

V
BLO

ICE

- Elektromontér
- Montér
- Obsluha obráběcího stroje
- Svářeč nerezové oceli
- Zámečník

www.prominentsystems.cz

kariera@prominent.com

+420 378 227 211

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

PRODEJTE S NÁMI!
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Řešení právních
právních vad
vad nemovitosti.
nemovitosti.
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Řešení nesrovnalostí
nesrovnalostí mezi
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zápisem vv katastru
katastru nemovitostí
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údržba zeleně.
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nemovitosti,
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Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
prodeje.
Inzerce na
na podstatných
podstatných placených
placených realitních
realitních serverech.
serverech.
Inzerce
Výběr kupce,
kupce, právní
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Financování
Financování obchodu
obchodu hypotéčním
hypotéčním úvěrem.
úvěrem.
Kompletní
Kompletní právní
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přepsání elektroměru
elektroměru aa plynoměru.
plynoměru.
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Pojištění majetku, ale i životní pojištění.
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úklid,
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Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
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malé ii zásadní.
zásadní.
Rekonstrukce
Stavební práce.
práce.
Stavební

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

Cena: 3.250.000,- Kč

Cena: 12.000,- Kč/měsíc

2 730 000 Kč

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

Pronájem komerčního2 730 000 Kč
prostoru 110 m2, Nepomuk
K pronájmu nabízíme prostory na náměstí
Augustina Němejce. Lukrativní místo se
širokým využitím. Nájemné 12.000,-Kč
měsíčně + energie + provize RK.

Kód: 53606

Kód: 53705

Prodej chalupy 4+1, 170 m2,
pozemek
1877RODINNÉHO
m2, NehodivDOMU 4+1,
PRODEJ

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

www.rkevropa.cz/nepomuk
www.rkevropa.cz/nepomuk
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Pfeifer –
stabilní rodinná firma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

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

p. c o m

ka

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

ou
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Volnočasové centrum Fénix, přihlášení předem
na www.fenix-nepomuk.cz, info 606 032 707

Fénix
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Podzim ve Fénixu
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk,
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
Máme YOUTUBE kanál a Instagram, najdete nás pod celým
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.
Svým zájmem spolutvoříte nabídku Fénixu. Kurzy i semináře
můžeme otevírat pouze při včasném naplnění minimální kapa‑
city – nenechávejte prosím své přihlášky na poslední chvíli.

6.–7. 11. Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. Dotace 20 hodin. Tento kurz
je vhodný nejen pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny,
kteří pracují s dětmi a mládeží a pro svoji činnost nevyužijí kurz
„Zdravotník zotavovacích akcí“. Absolvent kurzu obdrží osvědčení
o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT.
8. 11. 18:00–20:00 hodin. Přírodní a ekologická drogerie. Jak a proč
se vyznat v pojmech, INCI, certifikátech, označeních… (přírodní,
ekologicky šetrné, dermatologicky testované aj.) Odnesete si
přehlednou tabulku látek, kterým si vyhnout, přehled nejpoužívanějších certifikátů a malý vzorek domácího krému. Praktická
přednáška, Lucie Korbová, přihlášení a platba 250 Kč předem.

• Otevřený Fénix – domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo
zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky,
jógamatky). Vstupné 100 Kč.

11. 11. 18:00–20:00 hodin. Večery inspirace – Element Kovu. Přednáška na téma z čínské medicíny, praktická cvičení, meditace
s Hankou Reitspiesovou. Přihlášení a platba 300 Kč předem.

• Kancelářské místo – pracujete z domova a potřebujete klid či změnit
prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč / 1 návštěva,
400 Kč / 5 návštěv.

14. 11. 14:00–18:30 hodin. Vánoční pečení podle našich babiček s Alenou Gajduškovou. V praktické části upečeme máslovou
vánočku z kuchařky Bohumily Jermářové (ze šesti pramenů),
vánoční oplatky, povidlovou omáčku z Brtnice. Přihlášení a platba
650 Kč předem.

• Od 3. 11. Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – středa 17:00–18:00
hodin. Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti s tancem, naučíme
vás vše od úplného začátku. Ve stylu Rueda de Casino se tancuje
v kruhu a partneři se střídají za letu během tance. Michal a Markéta
Kabátovi, 15 lekcí / 900 Kč za osobu do 26 let, 1150 Kč za osobu 27+.

Semináře:
Vzdělávací cyklus s koučem Michalem Holíkem:
pondělky 18:00–20:00 hodin, lze zakoupit jeden seminář nebo
zvýhodněně celý cyklus pěti seminářů.
• 15. 11. Jak fungují naše touhy?
Naše touhy jsou pro nás zdrojem radosti, ale i stresu. Když si něco
přejete, můžete se na to těšit. Také se ale můžete bát, že to nedopadne. Když pochopíte své touhy, porozumíte sami sobě.
• 13. 12. Jak pracovat se stresem a posílit radost?
Když pochopíte, že zdrojem stresu i štěstí jsou naše touhy, potřebujete se s nimi naučit pracovat. K tomu nám pomůže naše vnitřní
dítě. Dnes se dozvíte, jak na něj, jednoduše, hravě.
• 10. 1. Jak udělat z „MUSET” „CHTÍT“?
Pořád něco musíme. Do práce, vydělat peníze, postarat se
o domácnost, naplňovat něčí očekávání… Dokud budeme žít ve
formě MUSET, nedokážeme se z života pořádně radovat. Jenom
přežíváme. Jak to ale změnit?
• 7. 2. Jak odložit nebo překonat STRACH?
Strach nám brání být sami sebou, dělat věci, které bychom chtěli,
a žít život podle našich představ. Dnes se naučíte, jak s ním pracovat. Jak ho odložit nebo překonat.
• 14. 3. Vděčnost jako základní kámen spokojenosti
Většina lidí jsou stále s něčím nespokojeni a snaží se z toho utéct.
Konečně to vyřešit, něco změnit. Dokud ale nezmění samotnou
podstatu nespokojenosti na vděčnost, stejně to nebude fungovat.

17. 11. 10:00–16:00 hodin. Čchi-kung pro ženy – sestava pro harmonizaci ženského těla. Celodenní seminář s Hankou Reitspiesovou, vhodný pro ženy všech věkových kategorií. Objevíte svoji
energii a získáte spoustu nových informací. Přihlášení a platba
1000 Kč předem.
18. 11. 17:00–18:30 hodin. Přednáška o archeologii na příkladu
výzkumu zaniklé středověké vesnice, v rámci cyklu přednášek
z historie. Vstupné dobrovolné, přednáší Lucie Korbová.
28. 11. 14:00–17:00 hodin. Adventní jarmárek během adventního
trhu na náměstí, občerstvení, dílny (za poplatek), prodej tvorby
našich lektorů (další info na našem webu a fb).
4. 12. 16:00–18:00 hodin. Háčkování trojcípého šátku. Naučíte
se základy a začnete tvořit svůj jedinečný výrobek (nutné mít
vlastní přízi a háček – ideálně yarnart flowers (1000 m) a háčky
2.5 až 4.5 dle popisu na obalu příze). Martina Sedláková, přihlášení předem, 200 Kč.
6. 12. 18:00–20:00 hodin. Ženská ekohygiena a cykličnost. Praktický seminář na ženská témata s důrazem na ekologičnost a šetrnost, ukázky pomůcek a návodů. Lucie Korbová, 200 Kč.

Kancelář v listopadu: bude upraveno podle probíhajících kurzů
po 13:00–16:00, út 10:00–17:30, čt 8:30–17:00, pá 13:00–16:00
Lucie Korbová a tým Fénixu
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Kulturní a informační centrum Nepomuk
Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E–mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–sobota 8.30–11.30 / 12.00–16.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na internetu pod odkazem
nepomuk.cz/obcan/udalosti. Změna programu vyhrazena.

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

NEPOMUK / listopad 2021

20. 11. Vánoční focení s profesionálním fotografem v přírodě v okolí Nepomuku,
od 10.00 hodin, MC Beruška, rezervace nutná, beruska-nepomuk.webnode.cz
20. 11. – 2. 4. Viktor Pešek – 120 let od narození, Městské muzeum a galerie Nepomuk,
otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 a 12.00–16.00 hodin, vernisáž 20. 11. od 15.00 hodin
21. 11. Tradiční adventní věnce – workshop se Šárkou Plozerovou (děti vítány),
od 16.00 hodin, MC Beruška, rezervace nutná do 5. 11.
22. 11. Přednáška o homesharingu, od 14.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit
Fénix Nepomuk
28. 11. Tradiční adventní trh a rozsvícení vánočního stromu – bohatý doprovodný
program (hudební vystoupení, pohádka pro děti, workshopy, barokní ohňostroj …),
od 14.00 do 19.00 hodin, náměstí A. Němejce
28. 11. Adventní program v Městském muzeu a galerii

do 29. 12. Krása zrakům ukrytá – výstava původního mobiliáře zámku Zelená Hora
včetně exponátů opery Libuše, otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 a 12.00–16.00,
Městské muzeum a galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky muzea
2. 10. – 13. 11. Ten, který čeří hladiny – výstava obrazů Jany Vopalecké, Městské
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–16.00 (polední pauza
11.30–12.00), vstup zdarma
16. 9. – 28. 11. Výstava Nebe bylo plné hvězd, kostel sv. Jakuba, prohlídka možná
přes Svatojánské muzeum
18. 11. – 29. 1. Proměny Nepomucka – Bohuslav Šotola 90, výstava fotografií Fotoklubu Nepomuk a pohlednic z knihy Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích Bohuslava Šotoly, Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota
10.00–11.30 a 12.00–16.00, vstup zdarma, vernisáž 19. 11. od 17.00 hodin
6. 11. Jak zvládat hádky a rozčílení ve vztahu?, od 10.00 do 17.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix, rezervace na 602 641 436 nebo martina-strolena@seznam.cz
6.–7. 11. Rekvalifikační kurz první pomoci: základní norma zdravotnických znalostí
pro pedagogy, (dotace 20 hodin), Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk,
akreditace MŠMT, přihlášení předem na www.fenix-nepomuk.cz
8. 11. Přírodní a ekologická kosmetika a drogerie – seminář Lucie Korbové, od 18.00
do 20.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, přihlášení předem
na www.fenix-nepomuk.cz
9. 11. Setkání s laktační poradkyní, od 11.00 hodin, MC Beruška, 100 Kč za tvoření,
rezervace na beruska-nepomuk.webnode.cz
11. 11. Večery inspirace – Element Kovu: přednáška na téma z čínské medicíny, praktická cvičení, meditace s Hankou Reitspiesovou, 18.00–20.00 hodin, přihlášení a platba
300 Kč předem, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk

28. 11. Jarmárek ve Fénixu – občerstvení, dílny, prodej výrobků lektorů, 14.00–
17.00 hodin
28. 11. Adventní program na Zelenohorské poště, 14.00–18.00 hodin
28. 11. Adventní program v Mateřském centrum Beruška, 15.00–18.00 hodin

okolí Nepomuka / listopad 2021
9. 9. – 13. 11. Obnovená krása – restaurované poklady ze sbírek muzea, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
21. 10. – 26. 3. Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký a barokní doba
– výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
23. 10. – 9. 1. Výstava quiltů a textilních obrazů - pořádá Skupina HiS (Harmony in
the Stitches) – Eva Bovoli, Jana Haklová, Monika Tilschová, Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňska – Březí, otevřeno na tel. 603 219 131
2. 11. Beseda o cestách po Novém Zélandu cestovatele Petra Nazarova, 18.00 hodin,
Městská knihovna Spálené Poříčí
4. 11. – 5. 11. XVIII. konference Genius loci českého jihozápadu, zámek Hradiště,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
13. 11. Kovářský den – bohatý doprovodný program, od 9.00 hodin, areál SŠ
a ZŠ Oselce
13. 11. Lobotomy party Martina Rybák, 20.00 hodin, Music Sklep Spálené Poříčí
16. 11. Gospel time – koncert, 18.00 hodin, kostel sv. Mikuláše Spálené Poříčí

13. 11. Adventní kulatina s příběhem – workshop se Šárkou Plozerovou (děti vítány),
od 16.00 hodin, MC Beruška, 500 Kč za tvoření, rezervace nutná do 5. 11.

17. 11. Běh 17. listopadu, Blovice – zámek Hradiště

14. 11. Vánoční pečení podle našich babiček s Alenou Gajduškovou, 14.00–18.30
hodin, kurzovné 630 Kč, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, přihlášení
předem na www.fenix-nepomuk.cz

19. 11. Zimní Basinfirefest, 21.00 hodin, Music Sklep Spálené Poříčí

14. 11. Svícny z kulatiny – workshop se Šárkou Plozerovou (děti vítány), od 16.00
hodin, MC Beruška, 200 Kč za tvoření, rezervace nutná do 5. 11.

25.–27. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů, zámek Spálené Poříčí

23. 11. Žena za pultem 2, od 19.00 hodin, Lidový dům Blovice

25. 11. Zakarpatská Ukrajina – cestopisná beseda, 18.00 hodin, zámek Spálené Poříčí
15. 11. – 31. 1. Výstava panenek a betlémků, Svatojánské muzeum, otevřeno úterý–
pátek 10.00–16.00 (neděle pro skupiny po domluvě), vernisáž 15. 11. v 18.00 hodin
15. 11. Jak fungují naše touhy?, zahajovací seminář vzdělávacího cyklu s koučem
Michalem Holíkem, pondělky 18.00–20.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit
Fénix Nepomuk

26.–28. 11. Staročeské vánoční trhy u Joachima, Restaurace Joachim Lewidt Spálené Poříčí
29. 11. Česká Kanada – diaprojekce cestovatele Petra Nazarova, 18.00 hodin, Kulturně
společenské centrum Kasejovice, vstup zdarma
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Vánoční výstava panenek
s betlémky

Svatojánské Muzeum Nepomuk

www.beruska-nepomuk.webnode.cz

Seminář Partnerské vztahy
Setkání s laktační poradkyní

Lampionový průvod
Svícny z
kulatiny

Adventní kulatina s příběhem

Venkovní vánoční focení

Vánoční věnce

Ach ten kašel..

Program k
adventním trhům
workshop

Městské muzeum a galerie Nepomuk
Vás zve na výstavu

Viktor Pešek
120. let od narození

Vernisáž proběhne 20. listopadu od 15:00

20. 11. - 2. 4. 2022
Výstava se uskuteční dle aktuální epidemické situace

herna otevřena po-pá 8:00 - 15:00

PO: VIP herna, Spolu venku , Kreativní svět
ÚT: Cvíčo 6 -9 m, Cvíčo 12-18 m, Hravý pohyb, Anatomie mysli
ST: Klokánek, Cvičení s Jitkou
ČT: Cvíčo 9-13m, Cvíčo 18-24m, Zpátky do formy s kočárkem,
Volná herna s Marťou
PÁ: Volná herna s Luckou
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Hledáme do kanceláře v Kladrubcích

účetní / účetního
Libujete si ve světě čísel? Zakládáte si na precizně odvedené práci?
V oblasti účetnictví se cítíte jako ryba ve vodě?

Pak pátráme právě po Vás!
Nabízíme:

Očekáváme:

▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬

jasná pravidla pro Vaši práci
důkladné zaškolení
zázemí stabilní firmy na trhu
moderní prostředí se skvělým
kolektivem
za dobré výsledky dobré
platové ohodnocení
příspěvek na stravování a dopravu
příspěvek na penzijní připojištění
věrnostní odměny

znalost účetní problematiky
zodpovědný přístup
ochotu se učit
týmového ducha
schopnost udržovat
pořádek a mít přehled
Staňte se součástí týmu největšího
výrobce palet v České republice

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám do 19. 11. 2021 svůj strukturovaný životopis na e-mail
jana.jirincova@klaustimber.cz nebo volejte +420 777 099 189.
Komletní nabídku volných pozic najdete na našem webu v sekci pracovní příležitosti.

Těšíme se na Vás!

KLAUS Timber a.s. I Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice I klaustimber@klaustimber.cz I www.klaustimber.cz

výročí / zveme vás
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„Černý baron“ Bohuslav Šotola
by letos oslavil 90. narozeniny
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V Oselcích se koná
XII. Kovářský den

XII. Kovářský den se uskuteční v sobotu 13. 11. 2021 od 9:00 do
15:00 hodin v prostorách Střední školy v Oselcích společně se
Dnem otevřených dveří.

Bohuslav Šotola na Zelené Hoře v roce 2019, foto Pavel Motejzík

Sběratel a milovník historie Bohuslav Šotola se narodil 20. listopadu
1931 v Praze, ale brzy se s rodinou přestěhoval do Roztok u Prahy.
Po válce se vyučil uměleckým truhlářem.
Do Nepomuku se dostal v rámci povinné vojenské služby
jako příslušník Technických praporů, kam byl přidělen zřejmě
z důvodu členství ve skautu.
Na příchod na Zelenou Horu 2. listopadu roku 1952 vzpomínal takto: „První dojem byl asi takový, že jsem si myslel, že jsem
někde na ostrově, byla mlha a byly vidět pouze vrcholy kopců
kolem Zelené Hory“.
Působil v rámci „Velitelské čety“, tj. byl součástí údržbářů, konkrétně v truhlářské dílně.
Osobně se znal s Miloslavem Švandrlíkem, autorem Černých
baronů, který na Zelenou Horu narukoval o rok později.
Během vojenské služby se seznámil s místní rodačkou, se kterou
se po skončení vojny oženil a zůstal v Nepomuku.
Celý život se věnoval truhlařině. Byl zaměstnán u Okresního stavebního podniku v Blovicích. Dlouhé roky také pracoval jako externí
učitel v autoškole a byl členem nepomuckého automotoklubu.
V polovině 60. let minulého století začal sbírat staré pohlednice a postupem času jich získal kolem dvaceti tisíc. Sbíral ale
také fotografie, knihy, noviny, časopisy, mapy, faktury místních
živnostníků, plakáty i „obyčejné“ pozvánky na plesy nebo třeba
na schůze. Tematicky se věnoval nejvíce Nepomucku a Šumavě,
jejímž byl jako turista velkým znalcem.
Podařilo se mu tím zmapovat mnoho dnes již zaniklých nebo
výrazně proměněných míst České republiky. Jeho pohlednice a fotografie jsou ozdobou mnoha knih, časopisů i televizních pořadů.
Bohuslav Šotola zemřel 1. září roku 2020.

Stejně jako v předchozích letech přijedou nejlepší mistři kovářského řemesla, aby předvedli svoji zručnost a prezentovali tradiční
řemeslo. Součástí této akce bude bohatý doprovodný program
s občerstvením.
Na kovárně, v mechanických dílnách a v prostoru dvora bude
k vidění kovářská práce uměleckých kovářů, výstava kovářských
výrobků, prodej kovářského nářadí a podkování koní, velmi atraktivní pro všechny návštěvníky.
S prací našich oborů vzdělávání souvisí i další doprovodný program: výstava závodních historických aut a traktorů a předváděcí
akce firem Peugeot, zemědělská technika New Holland a prezentace dalších firem (např. Pfeifer Holz s.r.o., Prominent system atd.).
Součástí Kovářského dne bude i ukázka drátenictví, paličkování,
tvoření mandal z barevných písků a prodej včelařských výrobků.
V truhlárně bude k vidění práce na CNC strojích, soustružení
dřeva, inkrustace (na modelu komody) i řezba, kterou si návštěvníci budou moci vyzkoušet.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den je spojen se Dnem otevřených dveří, budou se návštěvníkům a případným zájemcům
o studium maturitních oborů (Uměleckořemeslné zpracování kovů
– práce kovářské a zámečnické, Uměleckořemeslné zpracování
dřeva) a učebních oborů (Truhlář, Umělecký kovář a zámečník,
Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), Opravář
zemědělských strojů) věnovat pracovníci školy.
Současně budou prezentovány obory vzdělávání vyučované na
pracovišti v Blovicích: Pečovatelské služby, Opravářské práce,
Potravinářská výroba, Stravovací a ubytovací služby.
Přihlášky na čtyřleté maturitní umělecké obory, u kterých se
nekoná povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, ale talentová zkouška, je třeba podat do 30. listopadu.
Všechny důležité informace mohou zájemci získat přímo na místě
(13. listopadu). Další informace na www.stredniskolaoselce.cz.
Miroslav Lávička, Střední škola a Základní škola, Oselce

V srpnu roku 2019 byla v rámci projektu Příběhy regionu – Plzeňský kraj
s panem Bohuslavem Šotolou pořízena nahrávka, která je součástí sbírky
vzpomínek pamětníků Paměť národa. https://www.pametnaroda.cz/cs/
sotola-bohuslav-1931
Rozhovor s panem Bohuslavem Šotolou
vyšel v Nepomuckých novinách v dubnu 2018.

foto Jaroslav Sedlák
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Vidíme budoucnost svou
a svých dětí v Bohu?

Svatojánský koutek

Esej o naději věčné v Bohu, svobodě a strachu ve tmě.
Většina lidí od svých zralých let, kdy založili rodinu a mají děti,
svoji budoucnost vidí ve svých dětech. Aby dostali co nejlepší vzdělání, aby ve společnosti byly úspěšné. Koneckonců i Bible o tom
hovoří: „Radostí rodičů v jejich stáří jsou jejich děti.“
Vidíme však tuto budoucnost jen z hlediska dočasného života zde
na zemi, nebo počítáme i s věčným životem v nebi? Tuto otázku
si kladu, když vidím jen malou hrstku dětí, které rodiče přihlásili
na výuku náboženství ve škole. A co ostatní děti, ty se o Bohu nic
nedozvědí? Ty by jednou také neměly být v nebi?

Císař Leopold I.
a sv. Jan Nepomucký

Až budou velké, samy se rozhodnou?
To je zcela mylné chápání svobody. Dorostlé děti se samozřejmě
samy rozhodnou a mnohdy jinak, než jim říkali rodiče nebo je
učili učitelé ve škole. Aby se však mohly vůbec rozhodovat, musí
mít základní informace, musí mít vzdělání. Jak nesmyslné by bylo
prosazovat: „Dítě se nepotřebuje učit matematiku, až bude velké,
samo se rozhodne to správně spočítat.“ Nebo: „Dítě se nepotřebuje učit správně číst a psát, hlavně že rozumí.“
Podobně je to i s vírou v Boha. Bez existence Boha a jeho přikázání
Desatera není možná existence morálních zásad a spravedlivých
zákonů. Svoboda není v tom, že o tom nepotřebuji nic vědět, svoboda je v tom, že o tom vím a ve svědomí se rozhoduji.

I v tomto Svatojánském koutku – podobně jako v minulém –
navštívíme Svatojánské muzeum v Nepomuku; tentokráte jeho
třetí místnost, ve které visí nad dveřmi pozoruhodný obraz znázorňující v popředí sedícího císaře Leopolda I., kterému podává
do ruky dopis muž oblečený do černé kleriky. V pozadí vidíme
klečet u náhrobníku SJN ve svatovítské katedrále ženu. (Zajímavostí je, že v době Leopolda I. tento náhrobník ještě neexistoval,
vznikl až v letech 1733 - 36). Obraz je olejomalba z roku 1877 nesoucí
název „Jan Nepomucký podává dopis vladaři“ a zachycující jeden
ze zázraků SJN: chudá vdova prosila u hrobu Jana Nepomuckého,
aby její jediný syn, který ji živil, nemusel na vojnu. Svoji napsanou
prosbu vložila do obálky a nechala ji, jak bylo tehdy zvykem, ležet
u Nepomukova hrobu (tehdy ještě nebyl Jan svatořečen). K císaři
Leopoldovi I. se den poté dostavil muž, aniž by jej někdo ohlašoval,

Učit o Bohu, jeho přikázáních, by mohlo u někoho vyvolat odpor k Bohu?
Nikoliv. Je to jako s člověkem ve tmě, když se najednou ocitne ve
světle, jeho nepřivyklé oči to bolí. Podobně je to s hříšným životem člověka bez Boha. Slova o Něm zpočátku vyvolávají zmatení
a strach z poznání hříchu. Odpor tedy vyvolává tma v mé duši. Ale
copak je pro člověka dobré žít ve tmě a bez Boha? Není lepší žít ve
světle? Není lepší světlo dne než tma noci?
„Na to Ježíš řekl: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo
nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ (Bible,
Evangelium podle Marka 10, 14–15)
P. Jiří Špiřík

Římskokatolická farnost
– arciděkanství Nepomuk
nabízí k pronájmu kancelářské prostory.
Cena: 6 000 Kč + energie.
K dispozici je kuchyňka, WC a možnost využití
konferenčního sálu dle domluvy.
Bližší info na tel. č. 734 435 445, pí Kodýdková

Obraz „Jan Nepomucký podává dopis vladaři“,
Svatojánské muzeum v Nepomuku, foto Štěpánka Kodýdková
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Po sv. Janu Nepomuckém následují
další skutečné tváře světců
a podal mu obálku s onou prosbou. Císař se vyptával služebnictva,
ale nikdo neznámého neviděl vstupovat. Císař pochopil: navštívil jej sám Jan Nepomucký! Vdovinu prosbu samozřejmě splnil.
Leopold I. Habsburský (syn císaře Ferdinanda III.) byl císařem
Svaté říše římské a také králem českým a uherským. Narodil se
v roce 1640 ve Vídni, a to prý před Palladiem země české (viz
zářijový Svatojánský koutek). Palladium bylo totiž od roku 1639
uschováno ve Vídni u císařovny Marie Anny Španělské, Leopoldovy
matky, aby bylo uchráněno před švédskými vojsky vpadnuvšími do
Čech. Císařovna nechala obraz ozdobit smaragdy, perlami, zlatem
a ebenem a po sedmi letech jej vrátila do Čech, do Staré Boleslavi.
Jako Jan Nepomucký, i Leopold I. putoval k Palladiu. Poprvé ve
svých 16 letech a roku 1657 přijel do Staré Boleslavi dokonce šestkrát! Byl totiž ctitelem mariánským a uctíval i sv. Václava, na jehož
počest zkomponoval i několik skladeb, neboť byl hudebně nadán.
Roku 1696 přikázal Leopold I. arcibiskupovi Janu Josefu Breunerovi, aby nechal sbírat materiály prokazující více než třísetletou tradici uctívání Jana Nepomuckého. Tato snaha však, jak
víme, v Johánkovo blahořečení nevyústila – pátrání stanulo na
mrtvém bodě (ani město Nepomuk, Janovo rodiště, které předtím
dvakrát vyhořelo, nemohlo poskytnout žádané doklady). V Římě
bylo řízení o blahořečení zastaveno, císař se Janovy beatifikace
nedožil. Zemřel v roce 1705, tedy 16 let před ní.
Leopoldova úcta k Janu Nepomuckému zachránila život „většímu písaři královské berně“ Kristiánu Floriánu Högerovi. Kvůli
své marnotratné ženě zpronevěřil peníze a byl odsouzen k smrti.
Císař Leopold I. mu udělil milost (hrdelní trest mu byl změněn
na doživotní), protože se dozvěděl, že Höger nechal postavit
v roce 1697 na své pražské vinici dřevěnou kapli zasvěcenou
Janu Nepomuckému! Stavba byla povolena pražským arcibiskupem a posvěcena svatovítským kanovníkem, stála v místech
dnešního kostela Na Skalce a písař se o ni staral. V kapli byl také
pohřben. Při kapli vzniklo roku 1706 zbožné bratrstvo „ku cti
Jana z Nepomuku pod ochranou Panny Marie“ – je to nejstarší
svatojánské bratrstvo vůbec, neboť jeho základy byly položeny
již roku 1696. (Svatojánským bratrstvům byl věnován také jeden
Svatojánský koutek. V současné době se Svatojánské bratrstvo
při kostele SJN Na Skalce obnovilo.) Protože se uctívání Jana
Nepomuckého velmi rozrůstalo a kaple poutníkům nedostačovala, bylo přistoupeno ke stavbě kostela – v roce 1730, rok po
kanonizaci Jana Nepomuckého, byl položen základní kámen ke
chrámové stavbě, navržené K. I. Dientzenhoferem. To už byl
císař Leopold I. ale 25 let mrtvý.

Průlomovým projektem bylo v březnu 2019 odhalení skutečné tváře
sv. Jana Nepomuckého, která vznikla ve spolupráci s Moravským
zemským muzeem. Bronzovou bustu dodnes můžeme obdivovat ve
Svatojánském muzeu Nepomuk, otisk je poté k vidění na faře v Záhoří
u Písku u Patera Vítězslava Holého. Nápad inspiroval i další tvůrce
a instituce a tak byla letos v září odhalena skutečná podoba sv. Ludmily, v příštím roce bychom se měli dočkat také podob sv. Václava a sv.
Vojtěcha. Druhý jmenovaný světec je dalším z patronů našeho kraje
a budeme tak moci posoudit, jak jeho skutečná tvář odpovídá barokním vyobrazením, například na sloupu na Přesanickém náměstí.

Bylo obnoveno nejstarší
Svatojánské bratrstvo

Marie Bílková
Omlouváme se čtenářům za to, že k textu v minulém (říjnovém)
Svatojánském koutku byla nedopatřením připojena fotografie
novotnické kapličky sv. Marka a nikoli, jak mělo být správně, fotografie kapličky Čtrnácti sv. pomocníků.

foto archiv Pražské Benátky

Dne 20. září 2021 bylo slavnostně obnoveno slavné Svatojánské
bratrstvo při kostele sv. Jana Nepomuckého Na Skalce v Praze,
založené v roce 1706.
Bratrstvo vykonává činnost pod ochranou Panny Marie ku cti
svatého Jana Nepomuckého.
V historii si získalo značnou oblibu, mívalo přes tisícovku členů,
kněží i laiků, mezi něž patřila třeba císařovna Marie Ludovika
Španělská a mnoho příslušníků významných šlechtických rodů.
Zbožná bratrstva představovala specifickou formu barokní
zbožnosti – pořádala procesí, uctívala svého patrona a sloužila
mše za své zemřelé členy.
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vzpomínka

vzpomínka

Dne 20. listopadu 2021 uplyne 15 let, co
nás navždy opustil tatínek a dědeček
pan Jan Pondělík ze Dvorce,
zakladatel pekařství a cukrářství.

Dne 9. listopadu 2021 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan Václav Kříž z Nepomuka.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.
Manželka a dcery s rodinami

S úctou vzpomíná rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

vzpomínka
Stýská se nám po Tvém hlase,
chybí nám Tvůj krásný smích.
Chtěli bychom Tě slyšet zase
a nemít slzy ve dlaních.

Dne 10. listopadu 2021 to bude již třicet let,
kdy nás opustil pan Jaroslav Berkovec.
Nepomuku věnoval svá nejkrásnější
léta, ať už v pěveckém spolku Smetana,
jako historik/kronikář či divadelní
ochotník nebo turistický průvodce.

Dne 3. listopadu uplyne smutných šest let,
co nás navždy opustila naše milovaná dcera,
sestra, teta a vnučka Mgr. Jitka Trhlíková.

Na milujícího otce, který se snažil předat
svým potomkům vše dobré pro život,
vzpomínají syn Jiří a vnoučata Martina a Jiří.
Děkujeme za vzpomínku všem,
kdo Jaroslava Berkovce pamatují.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra
s rodinou a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme, děkujeme
všem, kdo vzpomenou s námi.

řádková inzerce
Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce a další práce
dle domluvy. Tel. 721 757 399
Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR. www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz
Nabízím domácí vánoční cukroví, více info na tel: 775 223 640.

Prodám jablka bez chem. ošetření. Výběr z více druhů. Tel. 728 878 789
Prodám ratanový stůl, zubové olejové čerpadlo na štípač dříví, železné chromové postele
3 kusy, 2 dřevěné a matrace, mini pračku. Tel. 704 268 799
Prodám zavařovací sklenice, elektrickou troubu s vařiči nahoře, stan Mamaia 72 pro
4 osoby, pánské kolo, dámské, skládací kolo. Tel. 704 268 799

Pronajmu garáž v Nepomuku u Sokolovny. Cenu nabídněte na telefon 603 175 001.
Dvě teplé deky ne prošívané povlečené, 2 spací pytle, cca 20 dětských knížek, 20 papí‑
rových nákup. tašek, recyklovatelné. Tel. 776 693 073

Dva invalidní důchodci hledají uklízečku do rod. domku 2 km od Nepomuka.
Tel. 602 245 532

Čtyři bedny dekorací a 2 dřevěné poličky (hrnky, talířky, džbánky, sklenky i celé sady),
zašlu foto, obrazy obyčejné, hezké. Tel. 776 593 073

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

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

Šůs - V+M
		

spol. s r.o.

Strojní a dřevovýroba
Firma nabízí prodej
hutního materiálu pro občany
i v době mimo pracovní dobu			
po předchozí domluvě
na telefonu 371 591 770
Dvorec 223
335 03 Nepomuk
tel. 371 591 773
email info@susvm.cz
www.susvm.cz

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Nepomuk 106.7 FM | R-PLZEN

humoriada.cz
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