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Barokní ohňostroj zahájil advent
Přestože se kvůli protiepidemickým opatřením nemohl konat
adventní trh, zaplnilo se nepomucké náměstí v podvečer první
adventní neděle 28. listopadu množstvím lidí. Přišli si poslechnout vystoupení pěveckého souboru Písnička z nepomucké
základní školy následované promluvou P. Jiřího Špiříka a starosty Jiřího Švece. Poté byl slavnostně rozsvícen vánoční strom
doplněný letos i výzdobou kašny. Událost byla zakončena barokním ohňostrojem.
Akce se uskutečnila za podpory Skupiny ČEZ, které tímto
děkujeme.
foto Hana Staňková

Norma září novotou
V úterý 7. prosince proběhl komorní „křest“ prodejny Norma
s účastí zástupců Normy, města a zhotovitele. Pro veřejnost se
nově rozšířená provozovna otevřela 9. prosince. Kromě širokého a cenově výhodného sortimentu a celkové přehlednosti
prodejny potěšila zákazníky rovněž upravená parkovací plocha
se srovnaným povrchem, takže se již nemusejí obávat samovolně
odjíždějících nákupních vozíků. Otevřeno je každý den od 7:00 do
20:00 hodin. Manětínské uzeniny, které byly součástí původní
prodejny, najdeme nově naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého.
foto Pavel Motejzík

Setkání seniorů proběhlo letos jinak
Tradiční setkání seniorů bylo kvůli pandemii koronaviru organizováno v letošním roce ve formě zábavného pořadu „Mistře,
o čem se neví?“. V pořadu Karel Soukup zpovídal herce Ivana
Vyskočila, který se podělil o své zážitky a historky z hereckého
prostředí i soukromého života. Představení doplňovala houslistka Zuzana Kožinová ukázkami z tvorby nejen Antonína Dvořáka. Videopozdrav seniorům poslaly rovněž děti z MŠ Nepomuk
a úvodní slovo patřilo starostovi města Jiřímu Švecovi. Reportáž
z akce přinesla TV ZAK.
foto Pavel Motejzík

Radomír Mrkvan pózuje u Renaultu Alpine A 110 automobilového závodníka Zdeňka Ponce.
Foto: archiv Radomíra Mrkvana.
Informujeme naše čtenáře, kteří nejsou občany Nepomuku a Dvorce, že Nepomucké noviny je možné dostávat poštou do schránky i mimo Nepomuk
po uhrazení poštovného na rok 2022 ve výši 300 Kč (25 Kč za jeden výtisk), a to složenkou typu C na adresu redakce nebo hotově v Infocentru Nepomuk.
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Slovo starosty

Vážení občané,
oslavy příchodu nového roku jsou za námi
a přišel čas plnit předsevzetí.
V prosinci jsme schválili rozpočet města
na letošní rok. I když počítáme s vyššími
příjmy, než jsme rozpočtovali na rok
minulý, potýkáme se i s nárůstem výdajů.
Chtěli bychom letos investovat hlavně do
oprav obecních bytů a dalších objektů
města, chodníků a komunikací, ale také
postavit nové víceúčelové hřiště u základní
školy. Celý plán investic najdete v novinách
na straně 9.
Schválili jsme také městské dotační
programy, pro které je připraveno 900 tisíc
korun. Podrobnosti jsou uvedeny na straně 6.
Těšíme se na vaše aktivity, které budeme
moci podpořit. Protože vy děláte naše
město živé a krásné.
Přeji vám dobré nápady a hodně energie.
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Nepomuk se posunul v žebříčku kvality
života, je sedmý v Plzeňském kraji
Projekt Obce v datech porovnává kvalitu života v 205 obcích s rozšířenou působností
a Praze.
Data pro porovnání získávají automatizovaným robotickým vytěžováním velkých a komplexních datových sad a ve spolupráci s veřejnými institucemi a dalšími subjekty (např.
Český statistický úřad, CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, Úřad práce České republiky, Unie filmových distributorů, Cenová mapa a další).
Výpočet indexů je založen na přístupech OECD a OSN k porovnávání kvality života
a dalších matematicko-statistických nástrojích. Hodnoty indexů nabývají hodnot 0 až 10,
přičemž obec, která se umístila v porovnání všech obcí na posledním místě, má hodnotu
0 a ta, která se umístila na prvním místě, má hodnotu 10.
V roce 2020 dosáhl Nepomuk hodnoty 4,7 a umístil se na 98. místě v České republice
a 10. místě v Plzeňském kraji.
V roce 2021 byl Nepomuk hodnocen indexem 5,3 a postoupil na 66. místo v České republice a 7. místo v Plzeňském kraji.
V souboru kritérií byla nejlépe hodnocena absence hazardu a nízká dopravní nehodovost
ve městě, naopak nejméně bodů nasbíral Nepomuk v kategorii dostupnost kin a dostupnost a kvalita středních škol.
Celkově se na prvním místě umístily Říčany ve Středočeském kraji, v Plzeňském kraji
pak první tři místa obsadily Plzeň, Klatovy a Horažďovice.
Zdroj: www.obcevdatech.cz

Jiří Švec, starosta města Nepomuk

foto Pavel Motejzík

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města
Nepomuk v roce 2022, která jsou plánována v termínech
24. února, 28. dubna, 23. června, 22. září a 8. prosince.
Další informace budou dostupné na webu města.
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Z jednání Zastupitelstva
města Nepomuk (ZMN)
25. listopadu a 9. prosince 2021:

Nepomuk má elektronickou
úřední desku

• ZMN vzalo na vědomí kalkulaci cen společnosti KAV Starý Plzenec
a. s. pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022 a schválilo zvýšení cen na: vodné 42 Kč vč. DPH / m3 a stočné 37 Kč vč. DPH / m3.
• ZMN schválilo a podpořilo kandidaturu pana Ing. Daniela Kühnla
jako přísedícího soudce Okresního soudu Plzeň-jih.
• ZMN schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022
a souhlasilo se sazbou poplatku ve výši 800 Kč / osoba.
• ZMN odsouhlasilo vznik pracovněprávního vztahu mezi městem
Nepomuk a členem zastupitelstva Karlem Barochem a uzavření
dohody o provedení práce – kronikářská činnost v roce 2022.
• ZMN schválilo rozpočet města Nepomuk na rok 2022, v němž
příjmy činí 108 528 000 Kč, běžné výdaje 96 280 000 Kč, kapitálové
výdaje 36 690 000 Kč a financování úvěrů 4 920 000 Kč. Deficit
rozpočtu na rok 2022 ve výši 29 362 000 Kč bude kryt z naspořených finančních prostředků z minulých let. (Plán investic najdete
na straně 9.)
• ZMN schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk
na období 2022–2024, který předpokládá v letech 2023 a 2024 vyrovnaný rozpočet.
• ZMN schválilo pravidla dotačních programů města Nepomuk
pro rok 2022. (Podrobnosti najdete na straně 6.)
• ZMN vzalo na vědomí schválený rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2022–2024.
• ZMN odsouhlasilo podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj, pro dotační titul – Podpora obnovy
místních komunikací na akci „Oprava povrchu Nábřežní ulice”.

Koncem loňského roku byla u vchodu budovy B Městského úřadu
Nepomuk umístěna elektronická úřední deska, která nahradila
úřední desku ve formě vitríny na budově Obchodního centra Úslava,
kde byly vyvěšovány papírové dokumenty.
Novinka od firmy Galileo umožňuje lepší vyhledávání a správu dokumentů.
Ovládání kiosku je díky své snadnosti, rychlosti a intuitivnosti
uzpůsobené i pro méně zručné uživatele, speciální technologie zajistí
komfortní ovládání také pro hendikepované, slabozraké i seniory.
Uvolněné plochy na OC Úslava budou využity kulturním a informačním centrem pro kulturní a turistické informace.

foto Pavel Motejzík

Obchůdek 2021+ v Plzeňském kraji
Důvodem podpory z tohoto programu je zachování dostupnosti
prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území
Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele
ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně
velkou skupinu obyvatel neexistuje náhrada a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích
a městech. Místní obchod je pro starší či nemocné občany často
jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy
o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.
Žadatelem o poskytnutí dotace z toho programu může být
podnikatelský subjekt (podnikající právnická či fyzická osoba
nebo obec), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se
nachází v obci Plzeňského kraje do 1000 obyvatel, nebo v obci
Plzeňského kraje do 3000 obyvatel, jejíž část/části (místní část)
mají do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází

maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE
47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových
výrobků v nespecializovaných prodejnách. Žadatelé o poskytnutí
dotace musí splňovat také další podmínky stanovené pravidly
programu.
Lhůta pro doručení žádostí:
Žádosti od: 10. 1. 2022 0:00:01
Žádosti do: 18. 1. 2022 12:00:00
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 100 000 Kč
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS

oznámení / inzerce
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Ceny vodného a stočného
v Nepomuku pro rok 2022

Poplatky za komunální
odpad a za psy ve městě
Nepomuk v roce 2022

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení cen vodného a stočného:
• Vodné 42 Kč včetně DPH / m3
• Stočné 37 Kč včetně DPH / m3

Sazba poplatku za komunální odpad činí:
• 800 Kč za poplatníka
• 650 Kč za nemovitost, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba
a vlastník nemovitosti má trvalý pobyt na území města Nepomuk

Otevírací doba Infocentra
Nepomuk v době novoroční

Sazba poplatku za psa činí:
• 600 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech
• 200 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech, jehož
držitel je osoba starší 65 let
• 150 Kč za kalendářní rok a každého psa v ostatních nemovitostech
Poplatek ze psů platí držitel psa.

Ve dnech 3.–11. ledna ZAVŘENO – inventura
(otevřeno pouze pro Plzeňskou kartu pondělí–čtvrtek 9.00–11.00
a 12.00–14.00 hodin)
Výstavy Proměny Nepomucka a Viktor Pešek v Městském muzeu
Nepomuk budou v těchto dnech volně přístupné za splnění platných protiepidemických pravidel.
Od 12. ledna normální provoz 8.30–11.30 a 12.00–16.00 hodin
Předpokládaná otevírací doba se může z důvodu aktuálních
nařízení v rámci epidemie koronaviru měnit.

Vstupenky do muzeí
z pohodlí domova

Způsob úhrady poplatků:
Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28. 2. 2022
Město Nepomuk již nebude zasílat složenky za komunální odpad
a za psy.
Nájemci městských bytů i členové společenství vlastníků bytových
jednotek si budou od roku 2022 poplatek za odpad hradit sami
přímo na účet města či na pokladně MěÚ Nepomuk.
• Poplatek lze platit hotově nebo kartou na podatelně Městského
úřadu Nepomuk (nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A).
Při platbě na pokladně je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště
a rodné číslo.
Úřední hodiny během nouzového stavu:
pondělí: 8:00–18:00
středa: 8:00–18:00

Město Nepomuk nově nabízí možnost zakoupení vstupenek do
Městského muzea Nepomuk a Rodného domu Augustina Němejce
on-line z pohodlí domova prostřednictvím kulturního portálu
GoOut (goout.net).

• Další možností platby poplatků je převodem z účtu nebo
složenkou.
Pro způsob bezhotovostní platby je nutné vyplnit:
Číslo účtu příjemce: 19-725628399/0800
Variabilní symbol: KOMUNÁLNÍ ODPAD = 337 nebo POPLATEK
ZE PSŮ = 341
Specifický symbol: prvních 6 čísel rodného čísla
Případně lze uvést do poznámky bližší specifikaci
Veškeré informace k poplatkům poskytneme v podatelně Městského úřadu Nepomuk, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A,
tel.: 371 591 711, e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Na nepomuckém náměstí
je nově zřízeno testovací místo
Zdravotnické zařízení Institut laboratorní medicíny
umístilo na náměstí A. Němejce mobilní odběrové místo
na odběr PCR a antigenních testů na covid-19.
Testovací buňka je otevřena od 4. ledna.
Provozní doba:
Po–Pá + Ne 8:00–14:00 hodin
Cena PCR testu je 814 Kč.
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Městské dotační programy 2022
Upozorňujeme, že granty za rok 2021 musí být vyúčtovány do konce ledna 2022.

Vážení spoluobčané,
dne 9. prosince schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk pravidla
pěti městských dotačních programů na rok 2022. Na tyto programy
má město Nepomuk v rozpočtu připraveno finanční prostředky
ve výši 900 tisíc korun.
1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného
času cílové skupiny. Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit
pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou
součástí neziskových organizací.
Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které
provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom
kroužku 5–25.
Výše dotace:
Celková alokace v dotačním programu: 220 000 Kč.
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí.
Termíny dotačního programu:
1. 2. 2022 – 28. 2. 2022 – podávání žádostí o dotace
30. 6. 2022 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2023 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy
Administrátor:
Mgr. Jana Berkovcová, telefon: +420 371 519 742,
e-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz
2. Podpora kulturních akcí
Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě.
Možní žadatelé:
Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk. Jeden
žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.
Výše dotace:
2 000–20 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 120 000 Kč.
Termíny dotačního programu:
1. 2. 2022 – 28. 2. 2022 – podávání žádostí o dotace
30. 6. 2022 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2023 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy
Administrátor:
Ing. Petra Šašková, telefon: +420 371 580 337,
e-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz
3. Podpora sportovních akcí
Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a aktivního životního stylu. Dotační program je určen
na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě
Nepomuku a jeho nejbližším okolí.
Možní žadatelé:
Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na
území města Nepomuku. Jeden žadatel může podat v tomto programu
nejvýše tři žádosti.
Výše dotace:
2 000–20 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 120 000 Kč

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2022 – 28. 2. 2022 – podávání žádostí o dotace
30. 6. 2022 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2023 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy
Administrátor:
Mgr. Jana Berkovcová, telefon: +420 371 519 742,
e-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz
4. Podpora činnosti neziskových organizací
Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života
a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících
ve městě Nepomuku.
Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk. Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.
Výše dotace:
2 000–45 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 340 000 Kč
Termíny dotačního programu:
1. 2. 2022 – 28. 2. 2022 – podávání žádostí o dotace
30. 6. 2022 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2023 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy
Administrátor:
Ing. Jaroslav Somolík, telefon: +420 371 519 735,
e-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
5. Obnova historického jádra města Nepomuku
Cílem dotačního programu je podpora obnovy a rehabilitace
historických staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní
památky ležících na území historického jádra města s důrazem
na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu sídla.
Možní žadatelé:
Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území
historického jádra města Nepomuku.
Výše dotace:
10 000–100 000 Kč. Maximálně 60 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 100 000 Kč
Termíny dotačního programu:
1. 2.2022 – 28. 2.2022 – podávání žádostí o dotace
30. 4. 2022 mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace
1. 9. 2022 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné
kontroly
11. 11. 2022 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně
se stanovenými doklady
Administrátor:
Eva Járová Honsová, telefon: +420 371 519 743,
e-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz
Podrobnější informace k jednotlivým městským dotačním programům na rok 2022 budou zveřejněny na webových stránkách města
Nepomuk (https://www.nepomuk.cz/obcan/dotacni-programy/).
Jaroslav Somolík,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pověřený vedoucí
odboru finančního a majetkového Městského úřadu Nepomuk
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V Nepomuku byla zrestaurována
kaple sv. Jana Nepomuckého
u Špitálského rybníka

Útulek v Borovně obdržel
výtěžek vánoční sbírky

Kolem starší, vrcholně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého,
vztyčené zřejmě v první polovině 18. století na hrázi Špitálského
rybníka, byla v roce 1878 postavena výklenková kaple, která je dnes
kulturní památkou. Náklady na výstavbu, které činily 80 zlatých,
byly uhrazeny z větší části (70 zl.) z výnosu hudební akademie,
konané 16. 2. 1879, zbývající částka byla zaplacena z městského
rozpočtu.
Kaple byla naposledy opravována v letech 1949 (letopočet na
fasádě) a 2005. Vzhledem k jejímu umístění u vytížené silnice
a vzlínající vlhkosti muselo být přistoupeno k jejímu dalšímu
restaurování. Plzeňský kraj na restaurování přispěl dotací 180 tisíc
korun, celkové náklady akce pak byly 229 416 korun. Oprava navázala na restaurování samotné sochy sv. Jana Nepomuckého, které
bylo provedeno již v roce 2019, a rovněž na něj přispěl finanční
dotací Plzeňský kraj.
Nevhodné druhotné omítkové vrstvy byly sneseny, zvláště pak
tvrdé cementové omítky u soklu pilastrů a po celém obvodu až do
úrovně římsy soklu. Římsa soklu a patky pilastru byly očištěny od
druhotných omítkových a barevných vrstev a byla rekonstruována
jejich původní profilace. U římsy soklu byla profilace zcela potlačena pozdějšími stavebními zásahy. U vybraných míst historických
omítek bylo provedeno jejich odsolení. Po dokončení konzervace
historických omítkových vrstev byly její defekty vytmeleny materiálově i strukturálně tmelem a přízemní omítkové plochy rekonstruovány podle vyhodnoceného průzkumu. Kaple byla celoplošně
barevně upravena. Restaurování provedla firma Stucco TM.

V Kulturním a informačním centru Nepomuk od začátku prosince
probíhala Vánoční sbírka pro Víceúčelové zařízení a útulek pro psy
Borovno. Všechny dary ze sbírky byly v úterý 21. prosince předány
a na transparentní účet útulku byly odeslány i dary finanční. Moc
všem zúčastněným děkujeme!

foto Svatoslava Kožíková

- Svářeč plastu

Lukáš Mácha, Mikroregion Nepomucko

- Montér
- Skladník
- Specialista údržby

STAŇ SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO TÝMU I C E
BLO

V

VŠECHNY AKTUÁLNÍ POZICE NALEZNETE
NA NAŠICH STRÁNKÁCH
WWW.PROMINENTSYSTEMS.CZ/KARIERA/
KARIERA@PROMINENT.COM
+420 378 227 211

- Elektromontér
- Zámečník
- Obsluha obráběcího stroje
- Obsluha formátovací pily
- Svářeč nerezové oceli

Kaple v průběhu oprav 28. září, foto Lukáš Mácha

- Disponent
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VŠECHNY BYTY SE ZAHRADOU

PRODEJ
ZAHÁJEN
WWW.BLOVICKETERASY.CZ | 721 659 781
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Plán investic města Nepomuk na rok 2022
Zastupitelstvo města schválilo dne 9. prosince rozpočet města Nepomuk na rok 2022. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 108,5 milionu korun a běžnými a kapitálovými výdaji ve výši necelé 133 miliony korun. Splácení úvěrů bude stát necelých 5 milionů korun.
Schválený rozpočet v podrobném členění je zveřejněn na internetových stránkách města www.nepomuk.cz/obcan/rozpocet-mesta.
Níže je uveden plán investic, na které připadá 36, 7 milionu korun.
Pokračující investice

Rozpočet na rok 2022
v Kč

Lesní hospodářské osnovy

500 000

Křižovatka u Normy

1 000 000

Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí

300 000

Prodloužení komunikace u Normy

200 000

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

250 000

Sjezd I/20 u Třebčic

700 000

Připojení obytné zóny na Daníčkách na komunikaci I/20

400 000

Chodníky Dvorec „Blatenská, Tojická“

3 000 000

Chodník s cyklostezkou Nepomuk - Dvorec

750 000

Vodovod - ulice Ke Mlýnu

1 000 000

Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení

600 000

Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)

1 800 000

Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách

100 000

Kanalizace Nepomuk - Dvorec

300 000

Rekonstrukce ČOV Klášter

2 500 000

Víceúčelové hřiště ZŠ

3 000 000

Dětská a workoutová hřiště

200 000

Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303

2 500 000

Rekonstrukce střechy - Nádražní 476

4 000 000

Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly

100 000

Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343

5 000 000

Obytná zóna „Pod Oborou“ II. a III. etapa

500 000

Nákup pozemků

2 000 000

Nové investice
Kolumbárium

400 000

Modernizace serverovny

500 000

Zasíťování úřadu WIFI signálem

100 000

Vozidlo pro terénní pečovatelskou službu

400 000

Nástavba vozidla pro zimní údržbu komunikací

600 000

Kamerový systém

2 500 000

Celková revitalizace parku ve Dvorci v Huti

700 000

Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko jako spoluúčast města Nepomuk na projektu „Cyklotrasa č. 2042“

340 000

Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na pořízení malého nákladního výtahu pro přepravu potravin

450 000

Celkem

36 690 000
Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík
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Z Bretaně až na Nepomucko
Coralie Elleouet [korali: eloue] pochází z vesnice Saint-Thonan ve francouzské Bretani
a do Spáleného Poříčí přijela na začátku října 2021 jako dobrovolnice v rámci programu
Evropský sbor solidarity. Coralie v září dokončila vysokoškolské studium v oboru bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Její pobyt ve Spáleném Poříčí a blízkém okolí trval dva měsíce,
během nichž se zapojila do aktivit Místní akční skupiny a projektu sociálního začleňování
Dycky spolu!. MAS SJN je držitelem certifikátu kvality pro přijímání a vysílání dobrovolníků,
Coralie byla první dobrovolnicí, kterou jsme v rámci Evropského sboru solidarity přijali.
Před odjezdem do Francie jsme ji požádali o stručné zhodnocení svého pobytu u nás.

Proč ses rozhodla vyjet do zahraničí jako dobrovolnice v rámci
programu Evropského sboru solidarity?
Na delší pobyt v cizině jsem se chtěla vydat již dlouho. Chtěla jsem
poznat nové kraje, nové tváře, chtěla jsem si zlepšit angličtinu
a současně pomáhat lidem. V září minulého roku jsem dokončila
studium na vysoké škole, proto jsem se rozhodla využít příležitosti
a naplnit všechny tyto cíle najednou.

s ostatními lidmi a jablka ze své zahrady by nemuseli vyhazovat.
Mimo rámec aktivit MAS jsem ve spolupráci s pedagogy základní
školy připravila prezentace o Bretani do hodin angličtiny. Byla
jsem mile překvapena jazykovými dovednostmi vašich dětí, protože v jejich věku jsem s cizím jazykem měla velké potíže. Pro děti
a dospělé z řad veřejnosti jsem také zorganizovala dvě odpoledne
pečení bretonských dezertů.

Co tě přilákalo právě do České republiky?
Před odjezdem z Francie jsem prošla úvodním školením pro
budoucí dobrovolníky, v jeho průběhu jsem se seznámila s projektem vytvořeným Místní akční skupinou. Téma výpomoci lidem
s omezenými příležitostmi mne zajímá dlouhodobě, i z tohoto
důvodu jsem v minulosti působila jako dobrovolnice u Červeného kříže. Zaujala mne specifikace projektu v oblasti komunitního začleňování, chtěla jsem poznat život na venkově v jiné zemi
a zjistit, zda je vaše země stejně krásná jako na fotkách.

Tvé působení u nás však nebylo jen ve znamení pracovních činností. Na jaký zážitek z volného času budeš vzpomínat nejraději?
Za dva měsíce u vás jsem nashromáždila mnoho významných
zážitků a skutečně není snadné vybrat ten nejsilnější. Ráda vzpomínám na zdolání vrcholu Sněžky s Pavlou, její maminkou a několika dalšími lidmi. Dosažení tohoto cíle bylo fyzicky náročné, o to
mám větší radost z dosažení nejvyššího bodu České republiky.

Co pro tebe bylo u nás největším překvapením?
Zjistila jsem, že lidé jsou přátelsky naladěni a ochotni pomáhat.
V situacích, kdy jsem nevěděla, kam přesně mám jít, jsem se vždy
setkala s přátelskou reakcí a ochotně poskytnutou radou. Svou roli
občas sehrála i jazyková bariéra, nicméně ochota ke komunikaci
většinu komplikací podstatným způsobem zmenšila.
Na počátku pobytu mne velmi překvapilo, kolik lidí u vás telefonuje při řízení auta. Ve Francii se toto jednání velmi přísně trestá,
ale u vás to příliš velkým problémem zřejmě není.
Během svého pobytu u nás ses zapojila do různých aktivit
MAS. Které z nich pro tebe byly nejzajímavější?
Spektrum aktivit je velmi široké a jsem ráda, že jsem je mohla
poznat i přesto, že jako dobrovolník se činností můžete účastnit
pouze jako asistent. V této roli jsem se průběžně účastnila English Clubu ve Spáleném Poříčí a v Měcholupech, seznámila jsem
se s fungováním šatní skříně a potravinové banky pod projektem
Dycky spolu!. Během mezinárodní mobility pod projektem Attracting Tomorrow´s Adults Today jsem měla možnost porovnávat
možnosti zapojení mladých lidí u nás doma a v České republice.
Úplně novou zkušeností pro mne však bylo komunitní moštování. V Bretani se rodí hodně jablek, avšak s podobnou aktivitou
jsem se u nás nikdy nesetkala. Vedle samotné přípravy moštu pro
mne nejzajímavějším aspektem bylo setkávání seniorů s ostatními lidmi. Například mí prarodiče mají mnoho jabloní, ale díky
svému věku a zdravotnímu stavu nemohou většinu úrody využít.
Při podobné příležitosti by se jim rozšířily možnosti kontaktu

Co ses naučila nového? Jaké dovednosti si odvezeš domů
s nadějí, že je použiješ v dalším životě?
Spíše než dovednosti jsem u vás nasbírala určitá témata, kterým
bych se chtěla v budoucnu věnovat, například myšlenku potravinové banky. Dále mne oslovil program komunitního moštování,
který je důležitý především z hlediska sociálního kontaktu pro
seniory i zužitkování ovoce. Musím sehnat několik podobně zapálených lidí, možná dobrovolníků spolupracujících s mou vysílající
organizací v Brestu.
Co bys vzkázala mladým lidem, kteří se zamýšlejí nad možností dobrovolnického výjezdu do zahraničí?
Přestaňte o tom přemýšlet a prostě jeďte. Před cestou dostanete
dostatek informací, budete v kontaktu s vysílající organizací ve své
zemi, na novém místě se vám bude věnovat mentor a koordinátor
aktivit. Nebudete na to sami a každá situace má řešení. Co se týče
práce, nic není nemožné a vždy budete mít kvalitní podporu. Já jsem
ve Spáleném Poříčí strávila dva měsíce a myslím si, že i za takto krátkou dobu jsem se trochu změnila. Poznala jsem novou zemi a nové
lidi, ale především jsem získala možnost lépe poznat sebe sama.

Děkujeme za rozhovor.
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
Foto archiv MAS SJN

Nepomucké noviny / leden 2022

rozhovor / inzerce

TĚŠÍME
TĚŠÍME SE
SE NA
NA SETKÁNÍ
SETKÁNÍ S
S VÁMI
VÁMI II V
V PŘÍŠTÍM
PŘÍŠTÍM ROCE
ROCE

11

12

tipy pro občany / zprávy

Nepomucké noviny / leden 2022

Do Fénixu s důvěrou

Pomoc a podpora rodinám
Jste pěstoun, poručník, samoživitel nebo rodič s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami? Neváhejte se na nás obrátit, poskytujeme vám celou řadu služeb a aktivit zdarma! Nabízíme kromě
doučování i hlídání dětí, pravidelné setkávání na téma péče o dítě,
zprostředkováváme poradenství náhradním rodičům a můžeme
zorganizovat přednášku nebo kurz na téma, které by vás zajímalo.

Vánoční tvoření se seniory
V pondělí 29. listopadu jsme sociálním pracovníkům v DPS v Nepomuku pomohli zorganizovat tvoření s vánoční tématikou pro jejich
klienty. Jednalo se o výrobu krásného a originálního svícnu z různých materiálů. Společně s pracovníky DPS a floristkou Šárkou jsme
seniorům ukázali různé techniky, jak svícen ozdobit, a byli jsme jim
„po ruce“. Každý si totiž svícen tvořil sám – chtěli jsme nejen, aby
si všichni užili radost ze svého originálního výrobku, ale také aby
potrénovali jemnou motoriku při tvoření. „Byl to příjemně strávený podvečer. Překvapilo mě, jak byli senioři velmi šikovní a naši
pomoc potřebovali jen při práci s tavnou pistolí,“ říká Šárka, která
má s vedením tvořivých kurzů velké zkušenosti. Vánoční atmosféra
byla doslova ve vzduchu, hrály koledy z gramofonu, na stole voněly
dobrá káva a čaj a ochutnávaly se různé dobroty.
Velice nás těší zájem seniorů a to, že všichni odcházeli nadšeni
nejen ze svého vlastního výrobku, který si každý samozřejmě
odnesl domů, ale i ze společného setkání, popovídání si a poznání
nových lidí.
Doufáme, že tato akce obohatila jejich všední dny. V dobré náladě
jsme obratem domluvili i společné tvoření s jarní nebo velikonoční
tématikou, na které se už teď moc těšíme!
Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás! Jsme projekt Do Fénixu
s důvěrou.
Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
Foto archiv projektu

Realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou děkuje za milou zpětnou vazbu jedné z účastnic kurzů pro sociální pracovníky
„S obsahem seminářů, kterých jsem se zúčastnila minulý i tento týden, jsem
byla maximálně spokojená. A lektorka paní Dana Veselá – úžasná! A co se
týká organizace? Starala jste se o nás s velkou péčí, vytvořily jste s kolegyní ve
Fénixu pro mě velmi příjemné prostředí. Takže ode mě máte 1*.“
Eva S.

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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Pojeďte s námi do divadla

Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběhne jarní příměstský tábor pro mladé redaktory a YouTubery v Nepomuku. Opět se můžeme těšit na známé osobnosti
ze světa YouTuberů.
Termín: jarní prázdniny 2022
7. 2. – 11. 2. 2022 (Po–Pá)
Vyplněné přihlášky jsou přijímány k registraci pouze v originále, buď ve Volnočasovém centru Fénix nebo v Informačním
centru Nepomuk.
Přihlášky najdete na www.nepomuk.cz, případně v Infocentru Nepomuk.
Kulturní centrum Nepomuk pořádá 22. ledna 2022 zájezd do pražského divadla PALACE na komedii PRACHY!!!
Ondřej Vetchý chce okamžitě emigrovat do Barcelony. Má k tomu
pádný důvod. Prachy! V metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný
bankovkami. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší
než k nim přijít…
Hrají:
Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Sabina Laurinová / Nela Boudová
/ Andrea Hoffmannová, Pavel Kikinčuk, Michal Novotný, Richard
Trsťan, Jiří Štrébl, Zdeněk Košata / Rudolf Slivka

Pro koho jsou tábory organizované?
Pro žáky školního věku, jejichž oba rodiče splňují jednu
z následujících podmínek:
• jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP
nebo DPČ);
• vykonávají podnikatelskou činnost;
• v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají;
• jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
Věk dětí: 7–15 let
Maximální počet dětí: 12
Čas: 7:30–16:30 hodin (pro spáče možné od 8:30)
Cena za týden: 600 Kč
(Zahrnuje kompletní program, pojištění, pitný režim po celý
den a teplý oběd.)
Platba v týdnu před začátkem tábora.
Tábor proběhne za dodržení všech platných epidemických nařízení.
Uzavření přihlášek ihned po naplnění kapacity tábora.
Více informací sdělí: Pavel Motejzík, tel. 604 442 409.
Projekt s názvem Mladí redaktoři - za poznáním regionu i slávou
hvězd s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009362 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím 1. výzvy MAS svatého
Jana z Nepomuku na Prorodinná opatření.

Podařilo se nám zakoupit slevové poukázky, proto cena vstupenky včetně dopravy činí pouze 660 Kč. Autobus odjíždí ze
Dvorce od ČD v 15.00 hodin, další zastávky Na Vinici, u hřiště
a na náměstí A. Němejce. Návrat zpět kolem půlnoci. Zájemci se
mohou hlásit na telefonu: 371 580 337 nebo osobně v KIC Nepomuk,
nám. A. Němejce 126.
V případě protiepidemických omezení se zájezd přesune na
jiný termín.
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Téma: Revitalizace sídliště
Jak jsme psali v prosincových Nepomuckých novinách a také na webu města, Nepomuk plánuje
revitalizaci veřejných ploch na sídlišti Na Vinici. Záměrem je vyřešit komplexně parkování,
chodníky, nové povrchy silnic, zeleň i koutky pro děti. Jako první krok se vedení města obrátilo
na veřejnost s žádostí o podněty a připomínky k předloženému návrhu.
Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé, odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)
„Co si myslíte o předloženém návrhu využití ploch na sídlišti? Udělali byste nějakou změnu?
A máte nějaký nápad, co s bývalým hřištěm uprostřed sídliště?“

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Revitalizace obou sídlišť Na Vinici by místním obyvatelům jistě
přišla vhod. Určitě by bylo vhodné navýšit parkovací místa,
protože aut stále přibývá a nevypadá to, že by se v následujících mnoha letech měla situace změnit. Myslím si, že to bude
právě naopak. Je škoda, že když se rozšíří plocha pro parkování, bude to na úkor zeleně, ale jinak to asi nepůjde. Dalším
důvodem pro rozšíření parkovacích míst je to, že od 1. 1. 2022
budeme mít v Nepomuku vlastní městskou policii a tedy řidiči,
kteří budou stát na oficiálních parkovacích místech, nebudou
moci být pokutováni městskou strážnicí a strážníky.
Další věcí, na kterou by se nemělo zapomenout, jsou autobusové zastávky. Především na „Kunštátě“ je situace dosti svízelná.
Na jedné straně se chce, aby lidé na nádraží jezdili autobusy,
a na druhé straně se pro to nic nedělá. Takže zastávka by určitě
chybět neměla.
Také si myslím, že velkým problémem sídlišť, ale nejen sídlišť, vlastně celého Nepomuka včetně Dvorce, jsou místa, kde
se nacházejí kontejnery na sklo, plasty, papír a bioodpad. Jsou
to místa většinou nevábná. Možná by to chtělo, aby pod kontejnery byly betonové desky, aby lidé nemuseli vstupovat do trávy
a do bahna, když jdou něco vyhodit. Kolem by měly být ohrádky,
aby se odpad, zvláště papír, nerozlétával po okolí. Takto to mají
i v jiných obcích a hned to lépe vypadá. Rozhodně by to prospělo
k lepšímu vzhledu míst, kde žije téměř třetina města.
V rámci revitalizace budou budovány nové chodníky. Možná
by se měly dělat podle toho, kudy lidé chodí, což se dobře pozná
podle vyšlapaných pěšin v trávnících. Nevypadá to hezky, ale
pro chodce je to pohodlné, a proto by nové chodníky měly vést
právě těmito místy. Když se chodníky udělají jinde, je pravda,
že budeme mít hezké chodníky, ale vyšlapané pěšiny zůstanou.
Pamatuji si, že na hřišti uprostřed sídliště býval kurt na volejbal
a nohejbal. Dokonce se tam pořádaly i turnaje. Když jsem byl malý,
hráli jsme tam fotbálek. V současnosti tam chodí téměř denně
školka. Možná by tam mohlo být několik jednoduchých dětských
prvků a také několik laviček. Nějaké velké dětské hřiště bych tam
ale nedělal, protože nové hřiště je plánované u bazénů. Mohlo by
se uvažovat i o nějakých workoutových prvcích pro dospělé. O tom
se na sportovní komisi mluví již mnoho let a stále nic.

Marek Baroch (ANO, bezp.)
Pokud jde o celkový návrh vymezení ploch pro revitalizaci sídliště Na Vinici, navrhoval bych rozšířit k revitalizaci i plochy bytových domů v okolí MŠ Nepomuk, kde chybí například chodníky,
lavičky apod. Za důležité považuji, aby se městu podařilo co nejvíce zapojit veřejnost tak, aby občané, kteří žijí na sídlišti, byli
s konečnou podobou spokojeni. Krom možnosti zasílání podnětů
e-mailem zástupcům vedení města by bylo vhodné připravit
i podrobné dotazníkové šetření, které by se adresně předalo do
schránek občanům bydlícím na sídlišti Na Vinici (pro občany
může být snazší odpovídat na konkrétní otázky). Následovat by
mělo určitě i veřejné projednání s občany k předloženým podnětům, které bude dále řešit architekt. Problematika revitalizace sídliště byla řešena rámcově při zpracování Strategického
plánu města, kdy bylo zejména poukazováno na nedostatečné
parkovací plochy na sídlišti.
Pokud jde o místo uprostřed sídliště, na kterém se v minulosti
nacházelo hřiště, tak se oproti minulosti zmenšilo okolí pozemku,
kde vznikly zahrádky sousedících domů. V dětství jsem na „plácku“
hrával fotbálek, nohejbal, ale i hokejbal. Je otázkou, jak by se
obnova místa např. na nohejbalové hřiště zamlouvala občanům
žijícím v okolí. Nicméně občané mají možnost přijít s vlastními
návrhy a podněty, jak místo změnit, a proto by měli této možnosti
využít (sport, odpočinková zóna s lavičkami a zelení atd.).

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
K úpravám veřejného prostranství na sídlišti nemám zásadní
připomínky. Je zřejmé, že s rostoucím počtem soukromých vozidel rostou nároky na parkovací plochy. Občas by stačila trocha
té osobní disciplíny a šlo by parkovat tak, aby byla plocha parkujícími auty využita co nejlépe.

Nepomucké noviny / leden 2022

Jiří Kouba (ANO, bezp.)
Návrh revitalizace sídliště mi přijde jako reálný s ohledem na prostorové možnosti dalších parkovacích míst a zachování zeleně.
Bývalé hřiště uprostřed sídliště by se konečně mohlo změnit ve
funkční dětské hřiště – ať už z dotací, či z prostředků města.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Jsem rád, že se vedení města po třech letech vrátilo k tématu
revitalizace sídliště Na Vinici. Čtvrť, kde bydlí největší množství
obyvatel našeho města, si nepochybně zkvalitnění veřejných prostranství zaslouží.
Předpokládám, že předložená skica je pouze jakýmsi prvním
„vykopnutím míče“ a jak obsah, tak i úroveň zpracování se časem
výrazně posunou. Mimochodem – zřejmě kvůli (ne)kvalitě tisku
nebyla grafika v minulém čísle Nepomuckých novin téměř čitelná.
Doufám, že zpracování studie se ujmou renomovaní architekti
a dojde k plnohodnotnému zapojení veřejnosti do procesu její tvorby,
včetně plánovacích setkání a dalších forem participace. Pokud se
tak stane, není důležité, co si o aktuálním návrhu či o využití jednotlivých ploch myslí jednotlivý zastupitel, obzvlášť pokud v lokalitě
nebydlí. S opravdovým zapojením veřejnosti a kvalitními zpracovateli by výsledná podoba úprav měla odrážet potřeby lidí, kteří tam
žijí. A o to jde. Snad se to tedy podaří.

Václav Novák (KSČM)
Podle mého názoru je potřeba vykácet vzrostlé jehličnaté stromy
na levé části chodníku od bývalé restaurace k první řadové budově.
Tamější chodník je v totálně dezolátním stavu, na což upozorňuji
už několik let.
I další vysoké stromy, které brání v chůzi nebo ve výhledu z oken,
je třeba vykácet.
Protože v rodinách obyvatel sídliště přibývá aut, plochu bývalého
hřiště i další nevyužité travnaté plochy mezi bytovými domy bych
přetvořil na parkoviště pro osobní vozidla. Mělo by se tak dít s přihlédnutím k ochraně obyvatel bytovek, například by měly zůstat
travnaté pásy přímo přiléhající k domům. Také doporučuji parkování přední částí vozů směrem k bytovkám.

?

Vážení občané, chystáte se zapojit do
plánování revitalizace sídliště?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
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Vladimír Vokurka (ANO, bezp.)
Jelikož jsem dané téma představoval v minulém čísle, stručně se
vrátím pouze k cíli záměru.
Lze v jednom projektu vyřešit architekturu, parkování, povrchy
(před tím sítě pod povrchem) a občanskou vybavenost (hnízda pro
kontejnery, lavičky, herní prvky atd.).
Výhodou je komplexní pojetí a vyřešení velkého prostoru najednou a ještě větším přínosem je opravdu štědré financování státem.
Nevýhodou, i když relativní, je, že příprava bude rozsáhlá, a tak
to nebude hned. Vidím to tak na rok přípravy a dva roky realizace
– a to jsem optimista.
Největší důležitost přikládám právě zapojení veřejnosti do podnětů zadání. Například – potřebujete v sídlišti tolik sušáků a klepadel na koberce, nebo tam chcete raději něco jiného? Zdá se
vám vzrůst stromů kolem vašich domů přiměřený a bezpečný?
Pokud tyto podněty získáme během ledna až února, soutěž na
architektonické zpracování, zpracování projektu, jeho představení
a schválení pro soutěž??? Rok přípravy je asi hodně velký optimismus. Hlavně, když to přinese dobrý výsledek.

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Revitalizace ploch na sídlišti je nezbytná a žádoucí. Samozřejmě
je i prospěšné, že na tato veřejná prostranství je možné čerpat
vysoké dotace, které umožní tuto akci mnohem lépe zrealizovat.
Vybudování dětských hřišť s herními prvky pro širší věkovou skupinu dětí je potřebné a ocení to nejen samotné děti, ale
i jejich rodiče.
Myslím, že k vytvoření vhodných chodníků přes sídliště by
mohly dobře posloužit současné, již vychozené a za ty roky nejvíce využívané cestičky.
Na co je ale určitě při revitalizaci sídliště nutné myslet, a pokládám to za prioritu, je vytvoření dostatku nových parkovacích míst.
Kapacita původně vybudovaných míst je již v současné době hraniční. Doufám proto, že při projektování daného území se využije co největší možnost ploch k tomuto účelu, aby se nám tady
neopakovala stejná situace jako při projektování nádraží. Zde
bohužel projekt zahrnoval méně než polovinu parkovacích míst
pro vozidla, která v dané době již na starém nádraží parkovala.
Je sice „pěkné“, že budeme mít všude kolem spoustu travnatých ploch, ale pokud nám tráva v letních měsících na městských
pozemcích dorůstá až do výše půl metru a město tyto plochy
nestíhá sekat, nikdo z toho radost mít nebude. Já samozřejmě
chápu, že ploch na sekání je po městě mnoho, a proto mě překvapilo, že i na přestupním uzlu byly vyprojektovány velké travnaté
plochy, když právě zde je předpoklad většího výskytu automobilů
z důvodu přestupu na autobusovou a vlakovou přepravu.
Určitě bude velice přínosné přizpůsobit daný projekt dle městu
zaslaných podmětů od občanů, kterých se tato revitalizace týká.
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Shrnutí roku 2021 u jednotky Sboru
dobrovolných hasičů města Nepomuk

foto archiv SDH Nepomuk

Do 15. prosince byla jednotka SDH Nepomuk vyslána Krajským
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje k 26 zásahům, což je stejně jako v loňském roce.
Pro zajímavost jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje z požární stanice Nepomuk vyjela do 15. prosince
k 281 zásahům. Z 26 výjezdů dobrovolné jednotky se jednalo o osm
požárů, šest dopravních nehod, devět technických pomocí a tři
ostatní události.
Z požárů zmíníme například dubnový požár hromady starých
pneumatik v areálu zemědělského podniku v Nové Vsi, kde musela
být k hašení použita pěna. Jednu popálenou osobu z místa zásahu
transportoval vrtulník Letecké záchranné služby do nemocnice.
Nejrozsáhlejším požárem v loňském roce, u kterého jsme zasahovali, byl požár haly s uskladněným senem a slámou a fotovoltaickými panely na střeše na farmě Lukrena v Řenčích, kde zasahovalo
11 hasičských jednotek a zásah trval téměř 24 hodin. Také zmíníme
požár osobního auta po nárazu do stromu na silnici I/20 v zatáčce
u sádek, který jsme likvidovali spolu s jednotkou HZS Nepomuk
10. srpna odpoledne. Při nehodě došlo ke zranění řidiče, kterého
dostali ven z hořícího vozu kolemjedoucí řidiči před příjezdem
hasičů. Zraněného transportoval do nemocnice vrtulník LZS.
Nejvážnějšími nehodami v uplynulém roce, u kterých zasahovala
naše jednotka, byly nehoda osobního auta s nákladním vozidlem
u Žinkov a nehoda taktéž osobního auta s nákladním na silnici
I/20 u Mohelnice. V pondělí 8. února dopoledne jsme byli společně s jednotkou HZS Nepomuk a dalšími složkami IZS vysláni

na silnici mezi Kokořovem a Žinkovy, odkud byla systémem e-call
nahlášena dopravní nehoda osobního automobilu. Z dalších volání
na tísňovou linku bylo upřesněno, že se jedná o střet nákladního
auta s osobním. Na místě bylo zjištěno, že v osobním voze je těžce
zraněný zaklíněný řidič a bylo zahájeno jeho vyproštění pomocí
hydraulického nářadí. Ve spolupráci obou hasičských jednotek
a zdravotníků ZZS byl řidič z vraku vozidla vyproštěn a naložen
do vrtulníku Letecké záchranné služby, který ho transportoval do
nemocnice. Řidič nákladního auta vyvázl bez zranění.
K čelnímu střetu osobního a nákladního vozidla na silnici I/20
na úrovni Mohelnice jsme byli vysláni společně s jednotkami HZS
Nepomuk a HZS Blatná 13. září dopoledne. K události jsme vyjeli
s vozidlem CAS 20 Tatra Terrno a později i s DA Mercedes Sprinter. Na místě bylo zjištěno, že po silném nárazu zůstal ve zdemolovaném osobním autě řidič nejevící známky života. Ihned bylo
zahájeno jeho vyproštění pomocí hydraulického nářadí. Lékař ZZS
u osoby bohužel konstatoval smrt a vrtulník LZS od nehody odletěl prázdný. Řidič nákladního vozu vyvázl bez zranění. Jednotky
dále provedly protipožární opatření a posyp uniklých pohonných
hmot. Po ukončení záchranných prací byla jednotka z Blatné
a naše jednotka odeslány velitelem zásahu na základny. Jednotka
HZS Nepomuk zůstala na místě do ukončení šetření nehody Policií
ČR, aby pak provedla asistenci při odtahu havarovaných vozidel
a závěrečný úklid vozovky. Naše jednotka držela na žádost KOPIS
po celou dobu zásahu jednotky HZS pohotovost na zbrojnici, a to
až do 18:00.

hasiči / zprávy
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Shrnutí roku 2021 u Sboru
dobrovolných hasičů Nepomuk
Z technických zásahů nás nejvíce zaměstnávaly ty, které souvisely s rozmary počasí. Nejčastěji se jednalo o spadlé stromy přes
komunikace. V jednom případě šlo o záchranu osoby z vody. S jednotkou HZS Nepomuk a hlídkou Policie ČR z oddělení Nepomuk
jsme byli 11. srpna v ranních hodinách vysláni k Novému rybníku,
odkud bylo na tísňovou linku oznámeno, že panuje obava o jednoho z rybářů, a hrozilo, že mohl utonout. Naše jednotka na pokyn
velitele zásahu provedla průzkum od hráze a při břehu podél lesa.
Asi 20 až 30 metrů od břehu jsme spatřili ve vodě nehybnou osobu.
Na dané místo jsme nasměrovali jednotku HZS se záchranným
člunem. Osobu, která nejevila známky života, jednotka vyzvedla
do člunu a ihned během převozu na břeh zahájila resuscitaci, ke
které byl následně použit i automatizovaný externí defibrilátor
a kyslíkový dýchací přístroj Saturn OXY. Po příjezdu ZZS si pacienta převzali zdravotníci, bohužel lékař u osoby konstatoval smrt.
Ve dnech 30. června až 2. července jsme v rámci odřadu HZS
Plzeňského kraje pomáhali v Moravské Nové Vsi s likvidací
následků tornáda. Práce na místě byla různorodá, od odklízení suti
po stabilizaci stavebních konstrukcí, zakrývání střech a podobně.
Mimo tyto výjezdy jsme vyjeli k desítkám ostatních činností,
do kterých patří dovozy vody, asistence při závodech motorek
a rally, čerpání znečištěných studní, zajištění dodávky elektrického
proudu, ukázky techniky, vytváření pěny na různých akcích aj.

V roce 2021 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk kvůli situaci
spojené s covidem-19 méně akcí, než bychom si přáli. Na jaře jsme
se zapojili do akce Ukliďme Česko. Uklízeli jsme pod vrchem Šibenice, podél křížové cesty směrem ke hřbitovu a také lokalitu kolem
rybníka Pazderna u silnice I/20 před Nepomukem, kde bohužel
naše nasazení nebylo během pár týdnů po úklidu již znát. V neděli
29. srpna proběhla akce S hasiči hurá do školy, která byla náhradou
za tradiční červnovou akci S hasiči hurá na prázdniny. Dne 18. září
jsme v areálu hasičské zbrojnice uspořádali sportovní odpoledne
pro děti i rodiče. Soutěžilo se v různých disciplínách, například ve
vybíjené, přetahování lanem nebo střelbě ze vzduchovky. Poslední
pořádanou akcí byla koncem října soutěž družstev oddílů mladých
hasičů z Plzně-jihu Noční toulání pod Zelenou horou, které se
zúčastnilo 27 týmů.
Více informací, fotek i videí z naší činnosti najdete na facebooku
Hasiči Nepomuk nebo na našich webových stránkách www.sdh
-nepomuk.cz, kde také najdete interaktivní mapu se všemi zásahy
v uplynulém roce.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk

Informace o probíhajících
investičních akcích
• Čistírna odpadních vod Červený most: Proběhla rekonstrukce
jedné linky aerace, osazení dvou kusů nových schodových česlí,
dmychadla a dalších komponent, čímž je větší část rekonstrukce
hotova. Vzhledem k průběhu povětrnostních podmínek a jejich vlivu
na technologie budeme pokračovat v novém roce, až počasí dovolí.
• Přesanická ulice: Tady je to, co se týče počasí, podobné, navíc
zasáhl covid do řad dělníků realizační firmy. I zde prodloužíme
termín a pokračovat se bude, až počasí dovolí. Termín dokončení
byl posunut na duben 2022.
• Nábřeží: Tato ulice u Špitálského rybníka, která je v opravdu havarijním stavu, byla vybrána k opravě z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj. Dne 17. prosince byla podána žádost o dotaci. Pevně věřím,
že zde budeme úspěšnější než u Přesanické ulice.
• Bytový dům v Nádražní ulici: Z povětrnostních důvodů jsme ukončili
práce venku a dle domluvy se během ledna chystá postupná výměna
kazetových stropů za pevný sádrokartonový podhled.
• Chodník Blatenská: Proběhlo jednání s ředitelem Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje, ze kterého vzešel postup dalších kroků, jak
tuto akci realizovat se zapojením Plzeňského kraje. Více informací
budeme mít až po lednových jednáních.
U spousty dalších akcí se pracuje na přípravě pro realizaci či soutěž.
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku
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V domě s pečovatelskou službou se stále něco děje
Kalendáře v rámci projektu „Senioři, nedejte se!“ předali našim
seniorům v DPS policisté Plzeňského kraje. V kalendáři každý
měsíc doprovází jedno téma s preventivními radami. Policisté
tak zároveň upozorňují na trestnou činnost, která je právě na této
skupině obyvatel páchána.
V rámci projektu „Do Fénixu s důvěrou“, který je projektem
města Nepomuk, se uskutečnilo na konci listopadu ve společenské místnosti DPS setkání našich seniorů, při kterém si každý
vlastnoručně vyrobil vánoční svícen.
Děkujeme také paní doktorce Jiranové za naočkování našich
seniorů v DPS Nepomuk.
Paní doktorka přišla opakovaně ve svém volném čase do DPS
a ochotně naočkovala všechny zájemce třetí dávkou vakcíny proti
covid-19. Senioři tak nemuseli nikam za očkováním dojíždět.
Renata Vodičková
foto archiv DPS

My senioři z DPS chceme tímto způsobem vyjádřit poděkování pra‑
covnicím DPS za krásně vyzdobený celý dům. Udělalo nám to velkou
radost a potěšilo nás to.
Další radost nám udělalo setkání, které zorganizovala vedoucí pečo‑
vatelské služby R. Vodičková ve spolupráci s paní K. Burianovou a Š. Plo‑
zerovou. Ve společenské místnosti pro nás bylo připraveno občerstvení
a krásná hudba z gramofonu. O to se postaraly také naše pracovnice
v DPS paní M. Fialová a V. Hýsková, které nám pomáhaly při vlastno‑
ruční výrobě vánočního svícnu. Bylo to moc pěkné posezení, na které
budeme dlouho vzpomínat. Za to všem patří velké díky.
Přejeme těm, kteří se o nás starají a zpříjemňují nám život, v novém
roce 2022 hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví.
Vaši senioři

Senioři z DPS Nepomuk v ulici Za Kostelem chtějí tímto způsobem
poděkovat paní vedoucí Renatě Vodičkové za to, že pochopila, jak
je pro nás starší seniory důležité očkování třetí dávkou proti covid19. Nad rámec svých pracovních povinností nám zprostředkovala
a umožnila očkování přímo v prostorách DPS. Očkování prováděla
MUDr. Drahomíra Jiranová, které také patří naše poděkování.
Za seniory D. Králíčková

Senioři z DPS Nepomuk děkují Městu Nepomuk za milé překvapení
ve formě balíčku vánočního cukroví. A přejí hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2022.
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Zprávy ze základní školy Nepomuk
Blíží se konec prvního pololetí školního roku 2021/2022. Žáci naší
školy, tak jako většina českých žáků a studentů, zase zažili složité
období. Opět se nám v listopadu a prosinci nevyhnuly karantény.
Asi nejhorší období nastalo v polovině listopadu. Velké množství žáků i učitelů onemocnělo nebo bylo v karanténě, a tak jsem
se rozhodl zavřít školu a na 18. a 19. listopadu udělit dny volna
ředitele školy.
Situace se pak pomalu začala zlepšovat, ale i tak dětem karantény
úplně nezmizely. Výuka probíhala on-line, prezenčně i hybridně, kdy
bylo ve třídě několik žáků a zbytek se připojoval z domova.
Ke své velké lítosti jsme museli omezit nebo úplně zrušit naplánované akce. Bohužel se neuskutečnila plánovaná exkurze do
planetária v Praze pro žáky 2. stupně. Také neproběhl projektový
den na Gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni, který byl připravený pro naše deváťáky.
Zatím alespoň probíhá spolupráce s blovickým gymnáziem,
kam naši žáci jezdí. Naposledy si vyzkoušeli, jaké to je být žákem
gymnázia. Vyučující si pro ně připravili modelové hodiny. Největší
radost nám všem udělalo vystoupení našeho pěveckého sboru,
které proběhlo v neděli 28. listopadu na nepomuckém náměstí
před slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Jsme rádi, že
alespoň tahle akce vyšla a děti mohly předvést písničky, které od
září velmi pilně nacvičovaly.
Žáci prvního stupně si alespoň v omezené formě užili čertovské
besídky, které proběhly jen ve třídách. Letos jsme raději omezili
společné setkávání dětí, jindy páťáci navštěvují ostatní třídy jako
čerti a andělé s Mikulášem.

Jedna z čertovských besídek na prvním stupni

Na závěr mi dovolte popřát všem nepomuckým občanům
jménem Základní školy Nepomuk hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů v novém roce 2022. Také přeji všem našim žákům a jejich
rodičům, aby pro ně byla naše škola místem, kam budou rádi
chodit nebo se po čase rádi vracet.
Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel

Vystoupení pěveckého sboru Písnička před rozsvícením vánočního stromu
na náměstí 28. listopadu.
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Na obou stranách
rozděleného světa
Rozhovor se spisovatelem Radomírem Mrkvanem
Text: Karel Baroch
Foto: archiv Radomíra Mrkvana

Pamatuji si, že jako chlapec jsem spolu s kamarády sledoval z podstavce sochy sv. Vojtěcha,
která tehdy ještě stávala v Nepomuku na náměstí, závodní auta, která svištěla kolem
nás. Na dveřích měla namalovaná startovní čísla a velkou rychlostí vyrazila z Husovy
ulice a po několika vteřinách zmizela v Zelenodolské ulici. Když kolem nás prolétla
modrá Alpina s číslem 19, lidé s respektem a jakousi úctou říkali, že to byl Hubáček.
Ty závody se jmenovaly Rallye Wiesbaden. V komunistickém Československu měly
příchuť tajuplnosti, voněly Západem a svobodou. Léta ubíhala a mně tahle rallye
z paměti postupně vyšuměla. Vloni v létě ale za mnou přišel můj kamarád Radomír
Mrkvan a přinesl mi ukázat krásnou a obsáhlou knihu Mezinárodní Rallye Wiesbaden
v Klatovech a v jihozápadních Čechách 1968–1971. Moje vzpomínky začaly opět ožívat.
Při prohlížení knihy jsme se s Radkem dohodli, že spolu uděláme rozhovor.
Radku, představ nám na úvod našeho povídání Rallye
Wiesbaden.
Mezinárodní Rallye Wiesbaden, v originále Internationale Rallye
Wiesbaden, byla největší západoněmecká automobilová soutěž.
Rallye Wiesbaden byla podle slov německých historiků a klasiků
automobilových soutěží tím největším automobilovým závodem,
který se kdy na německém území uskutečnil. Její zrod se datuje
do roku 1921, kdy se jela poprvé. Taktovku drželi v ruce někdejší
významní představitelé německého automobilového sportu. Tak
tomu bylo i v letech, kdy se podařilo Rallye Wiesbaden překonat
na východě Německa železnou oponu a usadit se na pár let u nás
v Československu.
Jak vznikla tato rallye?
Rallye Wiesbaden měla zázemí bohatého lázeňského města na řece
Rýn. Hlavním organizátorem soutěže byl Automobilový klub WAC
Wiesbaden, který byl založen v roce 1904. Zahájil sportovní činnost
prvními automobilovými závody. Do Wiesbadenu jezdily takové
osobnosti automobilového sportu, jako například Stuck, Siemens,
Bugatti, Opel, Heinrich, Sachs, Benz, Caracciola a mnoho dalších.
WAC uspořádal od roku 1921 do roku 1971 padesát ročníků Rallye
Wiesbaden. Ta se postupně vypracovala na jednu z nejrenomovanějších klasických automobilových soutěží na Západě. Od roku 1953
se stala součástí mistrovství Německa v automobilových soutěžích.
V roce 1954 a 1956 se jela zároveň jako mistrovství Evropy. Název Deutschland Rallye (Německá rallye) získala až XXX. Mezinárodní Rallye
Wiesbaden 1968. Bylo to možné proto, že v čele AvD – Německého

autoklubu stála od roku 1960 osobnost, jakou byl Paul von Metternich. V 50. a 60. letech se zúčastnil všech významných závodů a soutěží od Targa Florio, Le Mans až po rallye Carrera Panamericana
Mexico. (Zde se potkal s poúnorovým exilovým Čechoslovákem Jaroslavem Juhanem, automobilovým závodníkem a obchodním zástupcem firmy Porsche pro americký kontinent.). Díky jeho diplomacii
a spoluprací s Leopoldem von Zedlitzem se jim podařilo najít v roce
1967 důležité kontakty v Praze a otevřít tak cestu Mezinárodní Rallye
Wiesbaden za železnou oponu do Československa.
Paul von Metternich byl tedy velkou osobností závodu.
Automobilový sport byl Metternichovou první vášní. Druhou bylo
pěstování vinné révy a výroba vín na rodovém majetku Metternichů,
panství Johannisberg v Rheingau v Hesensku. Sekt Fürst von Metternich byl vinařským drahokamem, podávaným při slavnostních
banketech v Hesensku a po skončení Rallye Wiesbaden. Ochutnalo
ho také mnoho Čechoslováků, kteří se při Rallye Wiesbaden probojovali až do cíle. Paul von Metternich byl od roku 1975 do roku 1985
prezidentem FIA (Mezinárodní automobilová federace, pozn. red.)
se sídlem v Paříži.
Jaké další osobnosti se o Rallye Wiesbaden zasloužily?
Další významnou osobností v hierarchii WAC byl prezident autoklubu
pan Wolfgang Diemer. Byl zároveň viceprezidentem AvD. Doprovázel
v padesátých letech, jako spolujezdec, Leopolda von Zedlitze například na rallye maratonech Tour de Europe, Rallye Lutych – Sofia
– Lutych. Jeho blízkými spolupracovníky v autoklubu byli pánové
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Leopold von Zedlitz a Hans Dahlhausen. Von Zedlitz měl funkci
sportovního ředitele klubu. S vozem Daimler Benz 220 byl v letech
padesátých a šedesátých významným účastníkem automobilových
soutěží a závodů v Evropě. Stal se s vozem BMW 502 absolutním
vítězem Rallye Wiesbaden 1957.
Pan Dahlhausen pracoval jako organizační ředitel autoklubu. Společně s Leopoldem von Zedlitzem organizovali Rallye Wiesbaden.
Každý z nich pečlivě řídil svůj segment rallye. Von Zedlitz měl na
starosti řízení rallye po stránce sportovní. Byl „Fahrleiter” – vedoucí
závodu. Zodpovídal za průběh rallye podle pravidel a propozic ONS
a FIA. Pan Hans Dahlhausen řídil administrativní a ekonomickou
stránku rallye, která obsahovala přípravu a vydávání dokumentace
podle propozic, školení realizačních týmů v Německu a v Československu, zpracování dat a výsledků.
Kolik let se Rallye Wiesbaden v Československu jezdila?
Rallye Wiesbaden se u nás jezdila od roku 1968 až do roku 1971 a měla
vždy profesionálně připravenou trať. V roce 1968 byla zajištěna
píseckými a v letech 1969 až 1971 klatovskými klubovými funkcionáři. Rallye každého účastníka dokonale prověřila. Jezdci i závodní
týmy si pokaždé sáhli až na dno svých sil. Jejich soutěžní vozy ze
sebe vydaly maximální výkony. Ani to mnohdy nestačilo. Během
„noci hrůzy”, jak byla tradiční noční wiesbadenská etapa z pátku na
sobotu pojmenovaná, se to potvrdilo. Ze startovního pole odpadlo
až kolem 70 % soutěžících posádek. Náročnost Rallye nespočívala
v množství rychlostních zkoušek, ale ve stanovení vysokých rychlostních průměrů (až 90 km/h) v etapách mezi nočními časovými
kontrolami. Speciální sprinty etapy ještě přidaly oleje do ohně. Kdo
to chtěl ve zdraví přežít, musel mít detailně rozepsanou celou trať.
Důkladný trénink začátkem května byl samozřejmostí.
O náročnosti závodu tedy nemůže být pochyb.
Rallye Wiesbaden se stala na československém území jedinou rychlostní zkouškou o délce několika stovek kilometrů. To byla nálož!
Během obávané noci mnohé posádky raději ani nesnímaly bezpečnostní přilby z hlavy. „Rallyové eldorádo na Východě”, jak o něm psaly
celostátní německé motoristické časopisy a noviny, jim dalo pěkně
zabrat. Byl to čas, kdy přijížděly v květnu od roku 1968 až do roku
1971 do Československa tréninkové vozy západní provenience. Jezdci
usilovně trénovali náročnou trať. Informovaní již věděli, co se bude
dít. S očekáváním vyhlíželi květnový termín, kdy se rallye přihnala
přes západní hranice republiky do Klatov. Koncem šedesátých let šlo
o heroický a hrdinský čin sportovních funkcionářů na obou stranách
rozděleného světa. Podařilo se jim přes železnou oponu uspořádat
kvalitní automobilový závod, zařazený do mistrovství Evropy.

Kniha Radomíra Mrkvana Mezinárodní Rallye Wiesbaden
je k dostání v nepomuckém infocentru. Cena činí 1090 Kč.
za řevu jejich silných motorů při noční rychlostní zkoušce Oselce–
Nepomuk nebo jindy při noční sprint etapě Nepomuk – Nalžovské
Hory jsou dodnes pro mě nezapomenutelné zážitky. Jindy jsme se
dostali přímo do víru událostí a pomáhali jsme závodníkům s jejich
porouchanými vozy. Nespali jsme tenkrát celou noc, ale stálo to za
to. Ostatně vše je to v knize popsáno.

Pro automobilové fanoušky to byl jistě silný zážitek…
My za železnou oponou jsme tenkrát informace o Rallye Wiesbaden chytali z „luftu”. Stali jsme se jejími věrnými diváky. Rallye
měla úžasnou atmosféru. Byl to pro nás v Československu takový
závan z jiného světa, který jsme silně prožívali. A to ani nehovořím
o odborné veřejnosti, československých automobilových jezdcích,
lidech z autoklubů a všech automobilových dílen, kde se připravovaly v poloprofesionálních a amatérských podmínkách soutěžní
speciály. Však jsi to, Karle, prožil také.

Byla rallye přínosem pro československý automobilový sport?
V porovnání se Západem byl u nás tenkrát automobilový sport amatérskou záležitostí. Naši lidé byli nadšenci, ale neměli zázemí. Kromě
AZNP Mladá Boleslav a jejich vývojových dílen nebyl v Českoslovenku
žádný jiný výrobce soutěžních automobilů. Vše si amatéři dělali doma
nebo v klubových svazarmovských dílnách. Rallye Wiesbaden byla
vzorem, který posunul československý automobilový sport o krok
dopředu. Profesionální podpora soutěžních týmů od automobilek
Porsche AG, Stuttgart, BMW AG, München, Adam Opel AG, Rüsselsheim, Ford – Werke AG, Köln, Daimler Benz AG, Stuttgart, rafinérií
a výrobců maziv Texaco, Hamburg, pneumatik Dunlop AG, Hanau,
Continental, Keltex GmbH, Mettmann a Pontus Handel, Hückeswagen a padesáti dalších významných západních firem daly Rallye
Wiesbaden punc opravdové světovosti. Rallye Wiesbaden byla největší rallye v historii německých automobilových soutěží. Největší
rallye, která se jela u nás díky neopakovatelným událostem konce
šedesátých let. Jak jsem později zjistil při natáčení rozhovorů s jednotlivými účastníky, organizátory a pamětníky, byla to právě Rallye
Wiesbaden a její duch, co je posunulo dál k tomu, co dělali později
jako profesionálové. Stali se skvělými soutěžními jezdci, mechaniky,
fotografy nebo organizátory automobilových soutěží.

Radku, jaké jsou tvoje osobní vzpomínky na „Wiesbaden“?
Jako divák jsem zažil při Rallye Wiesbaden v letech 1969 až 1971
mnoho událostí. Obdivovali jsme závodníky, jak v plné rychlosti
s meziplynem řadili rychlostní stupně v zatáčkách u bývalé cihelny
u Žinkov. Jak na plný plyn akcelerovali po úzkých prašných okresních silnicích kolem Pohoří, Nehodíva, Pačejova, Nalžovských Hor,
Nepomuku, Kdyně, Klatov a mnoha dalších míst v našem kraji,
kam jsme se dostali autem s tatínkem a kamarády. Noční návštěva
náměstí v Klatovech plného lidí a závodních automobilů byl také
pro nás kluky ohromný zážitek. Sledování závodních automobilů

Jací známí závodníci tehdy brázdili západočeské silnice?
Rallye Wiesbaden umožnila, že lidé v Československu, v jihozápadních Čechách, sledovali podél trati rallye na vlastní oči výkony
evropských es rallye, například Fina Pauliho Toivonena, Belgičana
Gilberta Staepelaerea, německých závodníků Horsta Racka, Reinera
Altenheimera, Petera Brinka, Güntera Warllabensteina, Christopha
Mehmela, Gerta Raschiga, Helmuta Beina, Petera Ottensmanna,
Reinera Zweibäumera, Achima Warmbolda, Waltera Röhrla, Reinharda Heinbacha, Poláků Sobieslawa Zasady a Krzysztofa Komornického, Francouzů Jeana Vinatiera, Jeana Francoise Piota, Itala Sergia
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Barbasia. Mnozí z nich byli několikanásobní mistři Evropy v automobilových soutěžích a mnohonásobní mistři v rallye svých zemí.

všichni, které jsem ke spolupráci oslovil, byli tímto projektem nadšení
a přiložili s chutí ruku k dílu. Toho si moc vážím.

A co naši závodníci?
Jako diváci jsme mohli porovnat výkony těchto evropských es s jezdeckým uměním Vladimíra Hubáčka, Oldřicha Horsáka, Milana Žida,
Miloše Vodseďálka, Jaroslava Jelínka, Václava Bobka, Miloše Šrámka,
Zdeňka Ponce, Zdeňka Kece, Jiřího Rosického, Zdeňka Válka, Václava
Šůchy, Milana Břicháče a dalších předních československých automobilových jezdců. My, mladí českoslovenští diváci, jsme si mohli
na jejich vozy v časových kontrolách s odvahou i sáhnout.

Obtížné tedy bylo sehnat dokumentaci. S jakými dalšími těžkostmi ses při psaní ještě potýkal?
Uskutečnění tak časově a obsahově rozsáhlého projektu bylo nutno
podpořit silným finančním zabezpečením. Poměrně včasným uzavřením sponzorských smluv se mi podařilo zajistit základní část
rozpočtu. Vypuknutím pandemických událostí se ale karta obrátila.
A tak pouze díky mým kontaktům se mi podařilo časem oslovit řadu
podnikatelů, z nichž někteří projekt Rallye Wiesbaden rádi podpořili.

Řekněme si něco o tvojí knize. Co bylo prvotním impulzem
k jejímu napsání?
Před několika lety jsem putoval po virtuálním světě internetu. Spatřil
jsem fotografii, která mě ve vzpomínkách vrátila o několik desítek
let zpátky. Barevná dobová fotografie Porsche 911 S červené barvy
a pod ní francouzský text. Pochopil jsem, že se jedná o momentku
z automobilové soutěže Rallye Wiesbaden. Rallye štít s názvem rallye
a „espézetku” nebylo možné spolehlivě identifikovat. Fotografie byla
údajně pořízena na závodní trati v roce 1968 na území tehdejší ČSSR.

Psaní tak obsáhlého díla vyžaduje někdy také pomoc přátel,
rodiny. Jak to bylo u tebe?
Bylo tomu tak i v mém případě. Ohromnou porci času věnovali paní
Marcela Mrkvanová a Pavel Ausperger z Pošumavského autoklubu
v Klatovech jazykovým korekturám. Pavel jako klubový historik mně
navíc poskytl řadu hodnotných dokumentů a fotografií. Pepa Rubáš
se svým kolegou Jiřím Hodkem, také z PAMK, věnovali týdny práce
k vytvoření originálních map tratí „Wiesbadenů“. Honza Splídek,
zkušený historik automobilového sportu z Mladé Boleslavi, mně
poskytl mnoho informací, dokumentů a kontaktů na další spolupracovníky. To samé platí o Josefu Böhmovi ze Žinkov, Edovi Líhařovi
z Mladé Boleslavi, Pepovi Zubalovi ze Strakonic, bratru Milošovi
z Karlových Varů a o mnoha dalších. Poděkování je v knize věnována samostatná pasáž. A poděkování, Karle, není nikdy dost, viď.

Co bylo dál?
Podíval jsem se detailněji na tvůrce snímku. Nalezl jsem o něm
zajímavé informace. Autorem byl mladý člen doprovodného týmu
francouzské firmy Renault, Gérard Desgrippes. Podařilo se mi ho
zprostředkovaně kontaktovat v jeho rodné řeči. Na webových stránkách popisuje svoji životní pouť, jak si zamiloval Tahiti a vznik přezdívky Le Tahitien. V domácí garáži připravoval svoje první závodní
auto. V jeho případě Renault 8 Gordini. Francouzský rallye sport byl
součástí jeho života. Spolupráce s továrním týmem Renaultu vedla
až na vrchol jeho kariéry. Jako poloprofesionál proháněl Alpinu A 110.
Úspěšně se účastnil v letech 1972 až 1977 mistrovství Francie. Na
africkém kontinentu zvítězil v náročných automobilových soutěžích
Rallye les Barrages a Rallye de Korifla v Maroku a Rallye Maroko.
A co bylo důležité, působil od roku 1968 až do roku 1970 také v Československu jako mechanik továrního týmu firmy Renault. Rovněž
servisoval vozidla Renault 8 Gordini, která byla zapůjčena z Francie československým jezdcům týmu ÚAMK ČSSR Praha Hubáčkovi,
Somrovi a Kecovi.
Jak kniha vznikala?
Jedna fotografie, kterou jsem v roce 2015 uviděl na internetu, odstartovala moji několikaletou práci. Výsledek mohu nyní čtenářům předložit.
Byly to roky bádání po stopách, které nám, našincům za ostnatými
dráty bývalé ČSSR, byly tehdy zcela neznámé. Nápady, jak knihu realizovat, se jenom hrnuly. Osobních vzpomínek jsem měl dost. Zdálo
se mi, že to nebude složité. Realita byla zcela odlišná. Poznal jsem
hodně pamětníků, ale získal minimum dostupné dokumentace. Pokud
se nějaký soubor archiválií někde nacházel, nebyl ještě zpracovaný.
Mnoho dokonalých domácích archivů přímých účastníků, závodníků
nebo organizátorů „Wiesbadenů“ bylo jejich potomky a následníky
navždy zničeno. Zpracoval jsem si projektový plán aktivit, nákladů
a termínů. A podle tohoto plánu jsem šest let systematicky pracoval. Obnášelo to kontaktovat pamětníky po celé Evropě. Francie,
Německo, Rakousko, Polsko, Švýcarsko a Slovensko byly destinace,
kde jsem získal spolupracovníky, zaznamenal naživo jejich poutavá
vyprávění a spoustu jedinečné dokumentace. Například od historika
rallye Alfréda Gorného z Berlína články z německých motoristických
časopisů, výsledky a fotografie. Od Gérarda Desgrippese z Francie
itineráře, fotografie a vyprávění o jeho osudových zážitcích z Československa. Od jezdců z Německa napínavá vyprávění a dokumenty.
A takto bychom mohli pokračovat ještě dvě hodiny. Nakonec se vytvořila síť asi 50 spolupracovníků z ciziny i z Česka. Mezi nimi jsou také
kolegové z Klatov, Karlových Varů, Žinkov, Prahy, Mladé Boleslavi,
Strakonic, Nitry a mnoha dalších míst. Musím zde zdůraznit, že

A na co se jako spisovatel zaměříš v dalším období?
Už během práce na „Wiesbadenu“ se nám podařilo shromáždit
množství dokumentace o Rallye Vltava. Bylo to dáno tím, že většina
účastníků květnových Rallye Wiesbaden byla zároveň v roli jezdců,
organizátorů, mechaniků a diváků „Vltavy“. A moje první vzpomínka
na Rallye Vltava putuje až do roku 1966, kdy jsme s rodiči zažili „
Vltavu“ na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
Další kniha, na které se nyní pracuje, bude o této rallye. Aktuálně
zahajujeme rozhovory a shánění fotografické a další dokumentace.
Rád bych se touto cestou obrátil také na čtenáře Nepomuckých
novin. Chtěl bych je poprosit o spolupráci. Aby, pokud mají doma
někde v šuplíku nebo dole v sekretáři dokumenty o Rallye Vltava,
nám je poslali do redakce novin nebo na: radomir.mrkvan@post.cz.
Budou zařazeny po redakčním zpracování do knihy a udělají radost
nejenom jim samotným, ale i spoustě dalších čtenářů.

Děkuji ti, Radku, za příjemné povídání. Přeji ti, aby se tvoje kniha
dobře prodávala a čtenářům se líbila. Co víc si spisovatel může přát?

Ing. Radomír Mrkvan se narodil roce 1955 v Karlových Varech.
Po studiích na Českém vysokém učení technickém v Praze
prošel praxí v tuzemských průmyslových podnicích, prací na
magistrátu, stážemi a projekty v Německu, spoluprací se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Začátkem devadesátých let uskutečnil výstavbu jednoho
z prvních výrobních závodů zahraničního plastikářského
koncernu na území západních Čech. Byl jeho jednatelem
a obchodním ředitelem.
Bydlí v Rokycanech, ale cítí se být Pošumavákem na venkovské usedlosti pod Plánickým hřebenem, v kraji automobilových rallye. Věnuje se pilně práci v dílně, MTB sportu (horská
kola), silniční cyklistice, sauně, fotografování a chodeckým
túrám. Obdivuje lidi, kteří umí udělat dobré dílo.
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Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
V období od 15. listopadu do 14. prosince se příslušníci OOP Nepomuk zabývali řadou případů, na následujících řádcích bychom vás
rádi seznámili alespoň s některými z nich.
Jako již tradičně začneme „hříšníky“ z oblasti BESIP.
Dopoledne dne 15. listopadu hlídka OOP Nepomuk zkontrolovala
v ulici Na Vinici II. v Nepomuku osobní vozidlo zn. Volkswagen
Sharan. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových
látek, který byl pozitivní na přítomnost marihuany.
Tatáž hlídka ve stejný den odpoledne zastavila mezi obcemi
Liškov a Čečovice osobní vozidlo zn. Škoda Fabia. Jeho řidič měl
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a test na návykové látky
u něj současně detekoval přítomnost látky pervitin. Nepomučtí
policisté „chytili“ téhož muže za volantem stejného vozidla znovu
dopoledne dne 7. prosince, a to rovněž mezi obcemi Liškov a Čečovice. Tentokrát porušoval „pouze“ zákaz řízení motorových vozidel. Nutno ještě podotknout, že dotyčný byl hlídkou OOP Nepomuk
zastaven již počtvrté, o předchozích dvou případech jsme informovali v minulém čísle Nepomuckých novin.
Dne 14. prosince v nočních hodinách hlídka nepomuckých
policistů zastavila na silnici č. I/20 v Nepomuku osobní vozidlo
zn. Škoda Felicia. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost
návykových látek, který byl pozitivní na pervitin.
Po půlnoci dne 18. listopadu si hlídka OOP Nepomuk, jedoucí
z obce Vrčeň směrem na obec Čečovice, povšimla osobního vozidla zn. Škoda Octavia. Bylo zaparkováno na louce poblíž hájovny
a v jeho okolí se pohyboval neznámý muž. Když se policisté rozhodli, že jej zkontrolují, dal se dotyčný na útěk. Hlídce se ho však
podařilo dostihnout a zadržet. Muž měl potřísněné ruce a kalhoty
mastnou tekutinou. Při kontrole vozidla bylo zjištěno, že se v zavazadlovém prostoru nachází plastový kanystr s motorovou naftou
a automobil je rovněž potřísněn uvedenou látkou. Ohledáním
okolí policisté zjistili, že od vozidla vedou kapky kapaliny směrem
k zaparkované lesní vyvážečce. Na té bylo zjištěno vloupání do
nádrže. Muž – občan státu mimo EU – byl eskortován na policejní
celu a bylo mu sděleno podezření se spáchání trestného činu.
Dne 29. listopadu v odpoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk
řešila v ulici Ke Dvorům ve Dvorci přestupek proti majetku. Podezřelý byl pod silným vlivem alkoholu a odmítl se podrobit dechové
zkoušce. Policisté jej proto zajistili, a jelikož s nimi nespolupracoval, musela mu být přiložena pouta. Následně byl eskortován
na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.
V pozdních večerních hodinách 11. prosince přijali nepomučtí
policisté oznámení o možném napadení, ke kterému mělo dojít
v bývalém motelu „Agro“ u obce Kasejovice. Na místě se nacházelo několik osob, z nichž některé byly občany států mimo EU.
Všichni přítomní byli podrobeni dechové zkoušce. Oznamovatel „nadýchal“ 2,47 promile alkoholu v dechu a další dva muži
2,60 promile alkoholu v dechu a 2,27 promile alkoholu v dechu.
Jelikož se cizinec, u něhož byla naměřena nejvyšší hodnota, choval
agresivně a s hlídkou nespolupracoval, byla na místo přivolána
ještě hlídka dopravní policie. Dotyčný navíc neuvedl žádné osobní
údaje a nepředložil žádný doklad totožnosti. Policisté zkontrolovali i další přítomné cizince. Během toho zjistili, že muž se
2,27 promile alkoholu v dechu byl na konci listopadu 2021 z území
ČR vyhoštěn. Na místo byla proto povolána i hlídka cizinecké policie. Následně byli oba cizinci zajištěni a eskortováni na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. Příslušníci cizinecké policie
během noci ztotožnili druhého z eskortovaných mužů, i v jeho
případě bylo zjištěno, že se na území republiky zdržuje nelegálně.
V uvedeném období bylo evidováno několik případů porušení
opatření proti šíření nemoci covid-19. Jednalo se například o popíjení alkoholu na veřejnosti nebo porušení karantény. Některé

z těchto případů byly řešeny službou cizinecké policie. V souvislosti s tím apelujeme na všechny občany, aby nařízení vlády ČR
a opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovali.
Závěrem bychom chtěli všem našim čtenářům popřát vše nejlepší do roku 2022.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Starostové diskutovali
ve Spáleném Poříčí

Valná hromada Mikroregionu Nepomucko se uskutečnila 7. prosince v Hotelu Brdy. Na programu proto byla rovněž prezentace
města z úst starosty Jindřicha Jindřicha a pracovnice infocentra
Ivany Pasekové. Z hostů se tentokrát účastnili Lucie Taušlová
z Městské policie Nepomuk s nabídkou spolupráce pro obce
a Petra Hessová z Plzeňského kraje, která představila krajské
dotační tituly i časté chyby při realizaci projektů obcí. Mezi dalšími body byla projednávána činnost Mikroregionu v roce 2021
i 2022 či byl schvalován rozpočet.

foto Lukáš Mácha
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Křížek v Klášteře byl obnoven
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STK v Nepomuku
je zatím v nedohlednu
Zastupitelstvo města Nepomuk dne 25. listopadu diskutovalo
žádost o nové projednání záměru stavby stanice technické kontroly, kterou podala firma STK Nepomuk, s. r. o.
Pan Skala, jednatel firmy STK Nepomuk, získal v roce 2017
smlouvu na prodej pozemků ke stavbě od města za pobídkovou
cenu, protože záměr vybudování STK jako služby pro občany měl
širokou podporu. Jedná se o pozemky za čerpací stanicí Benzina,
vedle bývalého dětského zábavního parku. Ve smlouvě byl zakotven požadavek zřízení STK a termín dokončení, který byl tehdy
stanoven na září 2019.
Z různých důvodů se v té době nepodařilo stavbu realizovat
a s novým představením projektu a argumenty se představitelé města rozhodli prodloužit termín dokončení o dva roky do
konce září 2021. Jelikož do konce září loňského roku nebylo ani
postaveno, ani zkolaudováno, dokonce ani viditelně rozestavěno,
smlouva zanikla z její podstaty.
Pan Skala přinesl na listopadové zastupitelstvo města nové
argumenty a žádost o další prodloužení termínu. Z jednání ale
také vyplynulo, že dosud nemá licenci na kontrolu osobních vozů.
Z tohoto důvodu byl vyzván k vrácení pozemků.
Zastupitelstvo žádost firmy STK Nepomuk, s. r. o. v této věci
vzalo na vědomí a vzhledem k tomu, že vůle zřídit tuto službu
v Nepomuku stále trvá, projevilo ochotu k dalšímu jednání a vyžádalo si více informací. Záležitost tedy není uzavřena.

Krátké zprávy

foto Hana Staňková

V tom silničním ohybu za Klášterem, směrem na Dvorec k železničnímu viaduktu, jsem vždycky, jedouc autem, zvolnila a podívala
se s úzkostí na nakloněný křížek za zábradlím. A vždycky jsem si
řekla: „Ještě nespadl!“ V duchu jsem ho na chvilku podpírala a to
bylo vše, co jsem pro jeho záchranu dělala. Dnes, 21. listopadu 2021,
jsem nezvolnila, dnes jsem, užaslá, zastavila, i když na místě, za
které bych nebyla určitě Patrikem Kellerem, mapujícím v Nepomuckých novinách nejen silniční přestupky, pochválena. Přede
mnou se skvěl renovovaný křížek na novém podstavci, pěkně
ukotvený na rovné betonové ploše! Postála jsem před ním a poděkovala v duchu všem mně neznámým zachráncům této památky.
Nebylo nikterak jednoduché okolí křížku upravit, ale povedlo se
to! Pod krucifixem bylo v oválu kdysi určitě něco napsáno, ale
dnes je to místo prázdné, protože se zřejmě nepodařilo nápis
rozluštit. Nevadí. Kolemjdoucí vnímavý člověk si tam sám určitě
něco v duchu napíše. Bohu díky, že prožíváme zásluhou dobrých
lidí dobu nikoli ve znamení kácení křížů, ale jejich obnovování!
P. S.: Kdo pátrá, dozví se! Obnova křížku byla provedena kameníkem
Lukášem Řezníčkem a byla financována Plzeňským krajem a obcí Klášter. Odbornou pomoc poskytl Mikroregion Nepomucko, jenž je řízen
Pavlem Motejzíkem.
Marie Bílková

Libuše je nejprodávanější. V prosinci byla opera Libuše s Evou
Urbanovou, která je plánována na 11. června v Klášteře na návsi,
nejprodávanější akcí systému Plzeňská vstupenka. Pokud chcete
mít dobrý výhled, neváhejte s nákupem. Vstupenky nabízí
web plzenskavstupenka.cz a infocentra regionu.
Andílci mají nový videoklip. V pondělí 13. prosince byl představen
nový videoklip dětského sboru Andílci, ve kterém účinkují rovněž
děti z Nepomucka a Blovicka. Píseň se jmenuje Andělé v mých vlasech, najdeme ji na serveru youtube.com a spolu s Andílky v klipu
vystupuje Bára Basiková. Společně pak chystají na Vánoce 2022
nové vánoční CD.
Ochranáři se chystají i letos uklízet přírodu. Český svaz ochránců
přírody oznámil datum hlavního jarního úklidového termínu
kampaně „Ukliďme svět“, který bude 26. března. Loni se akce
zúčastnilo přes 21 tisíc registrovaných dobrovolníků, kteří po celé
České republice sebrali více než 200 tun odpadu. Více informací
na www.uklidmesvet.cz.
Šťáhlavický pivovar U Šenkýřů uvařil pivo pro Spálené Poříčí. V sobotu
11. prosince byl na nádvoří hotelu Brdy slavnostně naražen první
soudek piva Zykmund, pojmenovaného na počest posledního sládka
spálenopoříčského pivovaru Jana Zykmunda, který zde své povolání
vykonával v letech 1909 – 1950. Jedná se o nepasterovaný a nefiltrovaný 12° světlý ležák, který se bude ve Spáleném Poříčí točit
i prodávat balený.
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Nepomuk – Dvorec – Železná Huť – Vrčeň

Z historie sousedních obcí
Kultura

Pozdrav z Vrčeně,
vpravo dole kaple
sv. Vojtěcha.
Pohlednice ze sbírky
Bohuslava Šotoly.

K oživení společenského, kulturního i sportovního dění v obcích
došlo záhy po vzniku ČSR. Byly zakládány nové sportovní i kulturní spolky, pěvecké sbory, divadelní soubory. Zejména v oblasti
divadelnictví dochází k vzájemnému propojování obcí Nepomuk–Dvorec–Vrčeň. Začátek vrčeňských divadelníků spadá již
do roku 1891, kdy začali hrát divadlo hasiči, aby získali peníze na
novou stříkačku. Vedle sebe existovaly ve Vrčeni tři ochotnické
soubory – hasičský, sokolský a soubor DTJ. Část herců a činovníků, zejména při sokolských akcích, tvořili občané Železné Huti
a Dvorce. Později se zapojil nepomucký Zpěvácký a hudební
spolek Smetana, který založil a dlouhá desetiletí řídil p. J. Březina. Pracoval i operetní soubor, založený p. R. Tomšů ze Železné
Huti. V repertoáru divadelních souborů se studovala zejména
dramata s vlasteneckou tématikou, ale také veseloherní a estrádní
představení, např. mikulášské a silvestrovské zábavy. Náměty jim
poskytovaly velmi často události v obci. Ochotníci měli vlastního maskéra (p. holič Fiala z Nepomuku), kostýmy a paruky
si půjčovali většinou v Plzni, divadelní plakáty byly tištěny
v Přešticích.
Obsazenost představení byla „meziobecně smíšená“. Zastoupení měli ochotníci z Huti, Dvorce, Nepomuka i Vrčeně. Režiséři
byli občané Vrčeně – Jar. Draský, H. Mikeš – Dvorce – K. Bouše,
z Nepomuka J. Březina, J. Tubl, B. Švarc aj. Mezi nejoblíbenější hry
patřilo drama Psohlavci, J. K. Tyl (od Šambergra), Plukovník Švec
(autor R. Medek), Naši furianti. Hra Jan Výrava byla uváděna u kaple
sv. Vojtěcha za Vrčení. Hrálo v ní kolem 50 účinkujících a pět koní.
Na vstupném se vybralo 6 tisíc Kčs a byla za ně zakoupena bradla.

Velký úspěch měla dramatizace Dobrý voják Švejk, Mistr ostrého
meče a hra Kde domov můj.
Velmi oblíbené, ale náročnější na nastudování a provedení byly
zpěvohry: Dozněla píseň, Perly panny Serafinky, nebo C. K. dvorní
maršálek. Při jeho studování byl jako odborný poradce přizván
Mistr Pácal, tenorista vídeňské dvorní opery, který žil v Nepomuku na odpočinku. V Nepomuku a okolí – Kasejovice, Neurazy,
Žinkovy – byla uvedena velmi úspěšně opera Dráteník (F. Škroup).
Nastudoval ji Zpěvácký a hudební spolek Smetana pod vedením
p. J. Březiny. Takto vzpomínal na provedení Dráteníka přímý
aktér - sólista p. J. Kraml: „Jedním z nejodvážnějších činů spolku
Smetana bylo roku 1936 uspořádání slavnostního představení
k 100. výročí provedení první české opery Dráteník od F. Škroupa
na slova básníka Chmelenského. Odvaha to byla hlavně ředitele
J. Březiny, který musel dát dohromady početný orchestr (asi dvacetičlenný) dál zdatné zpěváky sólové i sboristy.“ Opera je úsměvný
příběh o lásce a nesnázích jejího naplnění i o přátelství Čechů
a Slováků. Na závěr všichni účinkující zpívají Kde domov můj.
Na pohostinská vystupování se celý ansábl připravoval na vlastní
náklady, nejčastěji se jezdilo v nákladních automobilech, často
i na žebřiňácích, protože se kromě kostýmů a kulis vozilo i harmonium. Pohostinská vystoupení měli možnost zhlédnout diváci
nejen ve větších obcích, ale také Na Maňovské. To byl hostinec
na samotě mezi Maňovicemi a Záhořím. Nyní je tam ředitelství
Maňovické Zemědělské a. s.
Marie Horová
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Vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí
a úspěchy v novém roce 2022

MC Beruška

200 Kč/osoba
Nutné přihlášení předem!
beruska- nepomuk.webnode.cz

přeje
Fotbalový klub Nepomuk, z. s.

Jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti plastových obalů v ČR
s tradicí od roku 1992 hledá pro dlouhodobou spolupráci:
Obchodní zástupce ambulantního prodeje pro Plzeňský kraj
• Řidičský průkaz sk. B (dodávkové vozidlo)
• Zkušenost obchodního zástupce výhodou
• Znalost práce na PC
Řidiče/ku nákladního vozidla
• Řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz
• Zcela nové vozidlo
• Pracovní doba Po-Pá, víkendy volné

(CLYL)

Skladník / řidič skupiny B
• Řidičský průkaz skupiny B, B+E
• Řidičský průkaz na VZV výhodou
• Fyzickou zdatnost, manuální zručnost
Nabízíme:
• Hlavní pracovní poměr
• Stabilní zaměstnání
• Motivující mzdu dle výkonu
• Přátelský kolektiv a seriózní přístup
• Nástup možný ihned

Telefon: 605 247 208
e-mail: jednatel@obreta.cz
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Představujeme obce
v působnosti ORP Nepomuk
Nepomuk je obec s rozšířenou působností (ORP), což znamená, že Městský úřad Nepomuk zajišťuje
některé agendy přenesené působnosti státní správy jako například evidenci obyvatel, vydávání
občanských a řidičských průkazů, vedení živnostenského rejstříku atp. pro občany města a dalších
25 obcí. Celková rozloha území ORP Nepomuk je 309 km2 a žije zde 11 tisíc obyvatel. Rádi bychom vám
postupně tyto jednotlivé obce představili a začneme podle abecedy, v našem případě v Čížkově.

Čížkov – skoro na horách

Čížkov

Obec Čížkov tvoří osm dříve samostatných částí, a to Čečovice, Čížkov,
Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka a Železný Újezd, ve kterých
žije 670 obyvatel. Jejich spojení nemá dlouhé historické kořeny, ale
navazuje na uspořádání z dob družstevního hospodaření. Postupně se vytvořily tři územní celky,
Čečovice, Liškov a Měrčín, dále Čížkov a Zahrádka
a v neposlední řadě se spojil Železný Újezd s Přešínem a Chynínem. V těchto spojených katastrálních
územích hospodařila tři zemědělská družstva, která
byla v roce 1974 sloučena do jednoho celku. V rámci
samosprávy došlo ke spojení všech obcí k 1. 1. 1986
pod Místní národní výbor Čížkov. Svojí rozlohou bezmála 50 km2 je obec Čížkov druhá největší v okrese
Plzeň-jih po Spáleném Poříčí.
V současné době je v Čížkově starostou Ing. Ladislav Jára, jemuž jsme položili pár otázek.
Řekněte nám nějaké historické nebo turistické zajímavosti
z vaší obce.
Charakter krajiny je ryze zemědělský a postrádá jakoukoliv průmyslovou výrobu. I proto se můžeme pyšnit mnohde panenskou,
nenarušenou přírodou. Na našem území se nacházejí přírodní

parky, přírodní rezervace a zvláště pak chráněná území Natura
2000 na Přešínsku a Újezdecku. Nejvýše položená obec v okrese
Plzeň-jih Chynín je vstupní branou do Brd. Celou obec protíná
poměrně hustá síť turistických tras a cyklostezek. Ze zajímavostí a míst k zastavení jmenujme
barokní kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově, nedaleko z Čížkova na Přešín v lokalitě na Strážné skále
jsou pozůstatky strážního hrádku, původně sloužícího k ochraně okolních rudných dolů. Na konci
Zahrádky směrem na Čížkov stojí za zhlédnutí
v památkové zóně Trsínův mlýn s rekonstruovaným mlýnským kolem. Pod mýtickým vrchem
Štědrým v Čečovicích se zastavte u dvou památných lip, a pokud zajedete do nedalekého Liškova,
směrem na Čmelíny či Kladrubce, dostanete se do
krajiny plné mezí, kamenných zídek a malých lesních ostrůvků volně rozesetých do krajiny. Pokud
se chcete projít, navštivte z Chynína rezervaci
Chynínské buky, Fajmanovy skály či Klenky. Louky od Chynína
po Železný Újezd jsou stanovištěm mnoha druhů vzácné květeny.
A pokud se dostanete do Železného Újezdu, navštivte rozhlednu
Na Skále a všechny naše vesnice budete mít jako na dlani. Výlet
můžete ukončit na terase místní restaurace Pod Rozhlednou.
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Jak dlouho jste starostou?
Jsem čečovickým rodákem a u obce Čížkov jsem začínal pracovat
jako lesní na lesním majetku obce, který čítá bezmála 300 ha. Znalost
okolí a lidí v našich obcích jsem využil nejdříve jako řadový zastupitel a pak i jako místostarosta. Funkci starosty zastávám první období
po Zdeňku Tomáškovi. Jako každý nováček v této funkci se i já stále
rozkoukávám a učím. Každá část naší obce se něčím vymezuje, má
jiné požadavky i jiný charakter lidí. Každému a všude se zavděčit je
mnohdy nadlidský výkon a za sebe si myslím, že naši nástupci to
budou mít ještě složitější.
Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Současné zastupitelstvo svoji práci započalo v době zvyšujícího se
deficitu srážek. Občané pocítili nedostatek vody ve studních, a protože
nové koště dobře mete, apelovali na zastupitele s výstavbou vodovodů.
Zpočátku jsme vybudovali z dotačních titulů dva vodní zdroje, a to
v Čížkově pro budoucí vodovod a v Čečovicích jako náhradní zdroj
pro současný vodovod, a začali s projektovou dokumentací na stavbu
vodovodu v Přešíně. Ani ne po třech letech, takřka v rekordní době,
vodovod kolaudujeme. Dotaci jsme následně získali i na přivaděč
a úpravnu vody v Čížkově. Tady začneme s pracemi v letošním roce.
Následovat bude příprava projektové dokumentace na rozvodné řady.
Voda se stala, jak vidíte, naším ústředním tématem.
Co dalšího v obci řešíte a co plánujete?
Povedlo se získat i finanční prostředky na opravy místních komunikací v Čečovicích, Chyníně a Přešíně, podporujeme dotačně spolu
s Plzeňským krajem i tři prodejny se smíšeným zbožím. Obměnou
prochází i budova samotného úřadu obce. Žádost o dotaci je podána
i na rekonstrukci rybníčku v Železném Újezdu.
Díky výbornému ohlasu na fungování mateřské školy v Čížkově si
zatím nemůžeme na nedostatek dětí stěžovat. A také možná i proto,
že děti každodenně svážíme i rozvážíme obecním automobilem. Děti
k nám dochází i z okolních vesnic nespadajících pod naši správu.
V samotné budově školky proběhly letos v akci „Ať je nám tu dobře“
úpravy šaten, k rozvoji dětí byla pořízena interaktivní tabule. V příštím
roce proběhnou zásadní úpravy venkovních prostor v akci s názvem
„Zahrada hrou“. Na obě akce jsme získali dotační podporu.
Pamatujeme i na sakrální památky, opravena je kaplička v Čečovicích. Částkou 235 tisíc korun jsme přispěli spálenopoříčské
farnosti na opravu střechy dominanty Čížkova, kterou je barokní
kostel sv. Jana Křtitele. Tato kulturní památka je doslova v katastrofálním stavu.

Trsýnův mlýn v Zahrádce
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Velmi kladný ohlas mělo zřízení testovacího místa na covid-19 v Čížkově, které bylo aktivitou naší zastupitelky Pavly Kovaříkové a bylo
využíváno širokou veřejností.
Fungují u vás nějaké spolky?
Jedinou hybnou silou v obcích jsou a vlastně i zůstali hasiči. Podporujeme hasičské spolky v jednotlivých částech obce.
Obec má také svoji jednotku sboru dobrovolných hasičů. Ta dostala
do výbavy v letošním roce i nový dopravní automobil. V loňském roce
jsme přestavěli v areálu obce v Čížkově hospodářskou budovu na místo
pro parkování zásahového vozidla.
A teď z opačného konce, jaké starosti v obci v současnosti máte?
Co nás tíží, je vlastnictví velkého množství nemovitostí, tj. komunikací,
budov. Máme tři kulturní zařízení s velkými sály, klubové místnosti,
areál bývalého zemědělského družstva v Čížkově, který slouží jako
zázemí pro obecní techniku. O finální podobě tohoto komplexu ve
středu vesnice ještě nemáme jasnou představu. Snad by zde mohl být
v budoucnu i sběrný dvůr. Mimo to si ve vlastní režii spravujeme lesní
majetek a hlavně vodovody v Čečovicích, Železném Újezdu a Chyníně
a k nim přibyde i vodní dílo ve zmíněném Přešíně. To vše vyžaduje na
opravy a údržbu velké finanční prostředky a při současných cenách
za materiál a práce bude velkým problémem pro budoucí vedení
obce veškerý majetek udržovat. Samotnou kapitolou, alespoň z mého
pohledu, je téma odkanalizování našich obcí.
Jak vidíte budoucnost obce?
Navzdory tomu, co jsem říkal v předchozí odpovědi, obec Čížkov
potenciál se rozvíjet určitě má. Silnou stránkou je životní prostředí,
místní příroda a na tyto silné atributy budou lidé v této hektické době
určitě slyšet a snad se tak rozběhne i tolik potřebná výstavba domů
k trvalému bydlení. S tím přijdou i noví lidé s novými podněty. Díky
zmíněné klubové činnosti kulturní život jistě neuvadne a tato doba
s „blbou náladou“ odezní. Nakonec přijďte se přesvědčit sami o tom,
jak se tady u nás, skoro na horách a v Podbrdí žije. Budete tady na
Čížkovsku při jakékoliv příležitosti vždy vítáni.

Děkujeme za rozhovor.
foto Dušan Skala

Rozhledna v Železném Újezdě
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Svatojánský koutek
Úcta Habsburků k sv. Janu Nepomuckému
V předminulém koutku jsme se zmínili o převeliké úctě císaře Leopolda I. Habsburského (zemřel roku 1705) k sv. Janu Nepomuckému.
Nebyl v tomto ohledu osamocený. Vlastně celý habsburský rod, pro
nějž byl katolicismus jedním z hlavních znaků politické moci, ctil
našeho Johánka. Slyšeli jsme to ostatně i z úst velkého znalce nepomuckého světce, P. Miroslava Herolda, ThD., jezuity, při letošní zářijové přednášce v Nepomuku.
První Habsburk na českém trůně, nastoupivší roku 1526, Ferdinand
I. (zemřel roku 1564), český a uherský král a posléze i římský císař
(1538), uctíval Jana Nepomuckého dvě stě let před jeho svatořečením
pokleknutím u jeho hrobu. Připomeňme, že za jeho vlády kronikář
– kněz Václav Hájek z Libočan – napsal svoji Kroniku českou (vyšla
1541), v níž – kromě jiných omylů – nabídl čtenářům dva Jany z Pomuka
(zpovědníka utopeného roku 1383 a generálního vikáře umučeného
roku 1393). Svoji kroniku psal Hájek jako farář na Tetíně, kde byl farním
kostelem původně románský kostel sv. Michaela Archanděla, v roce
1836 vysvěcený jako kostel sv. Jana Nepomuckého, jak jsme se zmínili
v minulém Svatojánském koutku.
Vraťme se k Habsburkům: syna Ferdinanda I., Ferdinanda II. (později Tyrolského, 1529–1595), jenž císaře zastupoval v Čechách, ale
nikdy se císařem nestal, pojilo úzké přátelství s majitelem panství
Zelená Hora, Ladislavem ze Šternberka (zemřel 1566), který je pohřben
v nepomuckém kostele sv. Jakuba (v presbytáři po levé straně má
krásný mramorový náhrobek). Je známo, že v Tyrolsku byla úcta
k SJN velmi rozšířená.
I císař Rudolf II. (zemřel roku 1612) uctíval určitě Jana Nepomuckého
– uvádí se, že u jeho hrobu nechal zapálit šest svící (kolem tehdejšího
náhrobku stálo šest postav Ctností nesoucích baldachýn s korunou
a s Janovou sochou na vrcholu).
Před bitvou na Bílé hoře, v noci ze 7. na 8. listopadu 1620, se
prý v katedrále sv. Víta objevil spolu se sv. Vítem, sv. Zikmundem,
sv. Vojtěchem a Karlem IV. také Jan Nepomucký. Bylo to vykládáno
tak, že světci dali najevo, že stojí na císařské, tedy habsburské straně,
na straně katolíků. Roku 1621 dal císař Ferdinand II. Habsburský
(vnuk Ferdinanda I., žil v letech 1578–1637) znovu vystavit v chrámu
sv. Víta náhrobek Jana z Pomuku, zničený při pustošení protestanty
roku 1619, kteří chtěli chrám proměnit v kalvínskou modlitebnu.
Císař, vychovaný jezuity a prosazující tvrdě katolicismus, dal svoje
státy pod Janovu ochranu, neboť jej považoval za svatého muže,
i když zatím tehdy mezi svaté oficiálně nepatřil. Dokládala to i malba
z roku 1631 (sňata při dostavbě katedrály v roce 1929) na vnitřní straně
prozatímní západní zdi svatovítského chrámu, jež znázorňovala
Ferdinanda II. s rodinou adorujícího české světce – mezi nimi byl
opět znázorněn Jan Nepomucký – sto let před svým svatořečením!
Nejmladší syn Ferdinanda II. Habsburského, arcivévoda rakouský
Leopold Vilém (1614–1662), bratr císaře Ferdinanda III., velmistr řádu
německých rytířů, založil při hrobu Jana Nepomuckého nejstarší
lampu. Synem císaře Ferdinanda III. Byl císař Leopold I., o jehož úctě
k SJN jsme se již minule zmínili.
Blahořečení a svatořečení Jana Nepomuckého se událo za vlády
císaře Karla VI. (1711–1740), otce Marie Terezie. Úcta k SJN se za jeho
panování rozšířila vůbec nejvíc. Dne 4. července 1721, tedy v roce Janova
blahořečení, bylo jeho tělo přeneseno do rakve nad zemí. Až do doby
panování císaře Josefa II. (zemřel roku 1790) se sloužívaly mše svaté
v podzemní kapličce. Od roku 1736 se začal budovat nový, stříbrný
náhrobek nepomuckého světce ve svatovítské katedrále. Dokončen
byl až za vlády Marie Terezie. Manželka Karla VI., Elisabeta, intervenovala osobně u papeže za Johánkovo svatořečení. A 6. března 1720
mu napsala dopis, který končil takto: „Svatý Otče, odvahu: užijte moc
Vám danou; připomeňte si nebezpečí, jež ohrožují duši, utěšte prosící,

Portrét císaře Karla VI., za jehož vlády proběhlo blahořečení a svatořečení
SJN, Johann Gottfried Auerbach, zdroj: Wikipedie

upevněte víru věřících, odstraňte pochybnosti těch, kteří jsou až dosud
skeptičtí, udělte Božímu příteli, který je také náš prostředník u Něho,
všeobecnou úctu. Ať pro nás toto světlo svítí…“
Dne 12. května 1743 byla v Praze korunována na českou královnu
Marie Terezie, jediná vládnoucí žena na českém trůnu. Při cestě na
korunovaci se zastavila ve Staré Boleslavi a poklonila se Palladiu země
české; při korunovaci v chrámu sv. Víta visel v kněžišti uprostřed pod
baldachýnem mezi obrazem sv. Mauricia a sv. Jeronýma obraz sv. Jana
Nepomuckého! Po korunovaci se Marie Terezie zdržela v Praze více
než měsíc a zúčastnila se i slavností k uctění SJN. Císařovna rozkázala
21. listopadu 1771 slavit svátek sv. Jana Nepomuckého jako zasvěcený
(byl pak v roce 1863 povýšen na svátek I. třídy s oktávem, a to papežem
Piem IX.). V témže roce byl dobudován hrob sv. Jana do podoby, kterou
známe dnes – baldachýn z roku 1771 byl však v roce 1829 vyměněn za
jiný a další výměna proběhla v roce 1889.
O sv. Janu Nepomuckém se mluvilo jako o „hvězdě Čech, slunci
Německa, naději pro Rakousko a blahu pro císařství“!
Marie Bílková
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Tři králové a znamení času

Evangelista Matouš hovoří o příchodu a klanění tří králů (mudrců)
takto: „Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále
Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali
se: ´Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě
jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.´“
Vědci se dodnes přou, co to bylo za znamení, hvězda, či kometa,
která je přivedla až do Betléma. Jisté je, že rozpoznali znamení,
které jim dal Bůh, vydali se na cestu a splnili historickou úlohu,
díky které o nich čteme dodnes.
Pokládám si otázku, zda i dnešní doba, která je tak nejistá,
má svá „znamení času“, jak o tom hovoří samotný Ježíš: „Když
pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: `Přijde
déšť´ – bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: `Bude vedro´ – a bývá.
Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to,
že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe
posoudit, co je správné?“
Jaká je doba, čas, ve kterém žijeme, a co je správné dělat? Když
kardinálové zvolili papeže Františka, volala mi redaktorka Deníku,
zda to není úžasné, že po tom konzervativním Benediktovi přijde
progresivní papež. Odpověděl jsem jí tehdy, že neshledávám až
tak diametrální odlišnost mezi konzervativním a progresivním.
To někdy říkají novináři, kteří dají jen na vnější zdání. A dodal
jsem: „Uvidíme, co to bude znamenat pro svět, zda s jeho zvolením
naroste počet věřících a návštěvníků bohoslužeb!“
Nyní se svět vydává dramatickou cestou a ze sdělovacích prostředků na nás nepřetržitě chrlí globální perspektivy lepšího světa.
Covidpandemie a nutnost vakcinace, která s sebou přináší radikální omezení lidské svobody. Green Deal, omezování produkce
CO2, tedy takzvaná Zelená dohoda pro Evropu, která se stává
novým náboženstvím. Genderová ideologie smazávající rozdíly
mezi mužem a ženou. A mnozí by přidali další palčivé problémy.
A papež František? Toho média citují, jen když se to hodí na
podporu této pozemské „víry“ ve vakcínu, zelené náboženství
či gender.
A tato „znamení času“ mne naplňují vnitřním neklidem. Děláme
obrovské „vojenské“ manévry, abychom dočasný svět udělali
lepším, ale zapomínáme, že tento svět a jeho dočasná budoucnost jsou stále stejně nejisté. Zdá se mi, že svět se spíše vydává
cestou pokrytectví Herodova, který se přetvařoval, že se chce
Ježíši poklonit, ve skutečnosti se ho chtěl zbavit. Pro lepší svět
Ježíše nepotřeboval, lepší bylo, aby Ježíš vůbec nebyl. Výsledkem
byla genocida nevinných.
Opravdu si myslíme, že uděláme svět bezpečnější, lepší, rovnější,
a nepotřebujeme k tomu udělat, co seznali ve znamení Tři králové? Ti hledali Ježíše, jemu se klaněli, jemu obětovali dary, neboť
v něm viděli počátek nového lepšího světa.
P. Jiří Špiřík

farnost
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Tříkrálová sbírka bude
letos opět bez obchůzek

Na začátek nového roku chystáme tradičně Tříkrálovou sbírku,
která vlivem epidemie covid-19 bude mít již podruhé jinou podobu,
než jsme byli zvyklí.
Jedenáctá Tříkrálová sbírka proběhne na Nepomucku 6.–14. ledna 2022.
Tři králové letos opět nezavítají k vám domů, ale na vybraných
místech naleznete pokladničky, do kterých můžete vložit svůj
finanční dar.
Kasičky Tříkrálové sbírky budou ve dnech 6.–14. ledna umístěny:
• Městský úřad Nepomuk – podatelna
• Lékárna PharmDr. Anna Hánová Nepomuk
• Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk
• Prodejna rodinné likérky Jenčík a dcery s. r. o. – Přesanické
nám. Nepomuk
• Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o. – prodejna Dvorec
• Prodejna potravin JIP – Neurazy
Přispět můžete také do online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz, kde je možné zaslat příspěvek přímo za obec,
kterou si zvolíte. Přispět můžete i bezhotovostně na účet číslo
66008822/0800 s variabilním symbolem 777920603, případně
pomocí platebního QR kódu.
Všem dárcům srdečně děkujeme a vážíme si jejich štědrosti.
Eva Majerová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Fénix
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Nový rok ve Fénixu – jak jinak než pestře a aktivně
Svým zájmem tvoříte nabídku Fénixu.
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu www.
fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, tel.
606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
Máme YOUTUBE kanál a Instagram, najdete nás pod celým
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.
Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během
roku, pokud to kapacita a náplň kroužku umožní – kurzovné za
proběhlé lekce vám odečteme.

Volná místa v kurzech:
• Orientální tanec začátečnice – úterý 17:00–18:00 hodin nebo čtvrtek
16:30–17:30 hodin
• Angličtina pro věčné začátečníky – čtvrtek 18:00–19:00 hodin
• Mažoretky pro holčičky 7+ – čtvrtek 16:00–17:00 hodin
• Keramika pro dospělé – čtvrtek 18:00–20:00 hodin
• Keramika pro rodiče s dětmi – pátek 15:00–16:30 hodin.
Lektorem na zkoušku – pro děti s dospělým doprovodem i dospělé:
Děláš něco zajímavého, co by mohlo bavit ostatní? Potřebuješ k tomu
zázemí? Chceš si zkusit, jaké to je, učit cizí lidi? Ozvi se nám se svou
představou, pomůžeme ji doladit, připravit, dáme zpětnou vazbu!
Otevřený Fénix: Domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky, jógamatky). Vstupné 100 Kč.
Kancelářské místo: Pracujete z domova a potřebujete klid či změnit
prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč/jedna návštěva,
400 Kč/5 návštěv.

Semináře:
3. 1. Jak na předsevzetí? ZDARMA první setkání s koučem Michalem
Holíkem, 18:00–19:00 hodin, přihlášení předem (bude nejspíše online).
Vzdělávací cyklus s koučem Michalem Holíkem: pondělky 18:00–
20:00 hodin, lze zakoupit jeden seminář nebo zvýhodněně celý cyklus
5 seminářů.
• 10. 1. Jak fungují naše touhy? Když si něco přejete, můžete se na
to těšit. Také se ale můžete bát, že to nedopadne. Když pochopíte své
touhy, porozumíte sami sobě.
• 7. 2. 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.
• 14. 3. Jak udělat z „MUSET”„CHTÍT“? Dokud budeme žít ve formě
MUSET, nedokážeme se z života pořádně radovat. Jenom přežíváme.
Jak to ale změnit?
• 11. 4. Jak odložit nebo překonat STRACH? Strach nám brání být
sami sebou, dělat věci, které bychom chtěli, a žít život podle našich
představ. Naučíte se, jak s ním pracovat.
• 9. 5. Vděčnost jako základní kámen spokojenosti. Jak změnit nespokojenost na vděčnost.
12. 1. Ušní a tělové svíce, 17:30–20:00 hodin. Praktický prožitkový
seminář s přednáškou o účinku a využití včetně vzájemného ošetření.
Zažijte okamžitý nádherný pocit úlevy i uvolňovacích účinků ušních

a tělových svící. Technika známá z Indie, Číny, Egypta i Ameriky se
úspěšně používá i dnes např. k odstranění toxinů a zánětů z těla,
snížení bolesti, při nespavosti, nachlazení, odstranění migrén, pro
posílení imunity, atd. Hanka Reitspiesová, 450 Kč včetně materiálu,
děti pouze 100 Kč za svíčky.
23. 1. Plstění se Zuzanou Smithovou, 15:00–18:00 hodin. Krásná
technika vhodná pro děti od 12 let, vyrobíte si vílu nebo šperk. Přihlášení a platba 390 Kč předem.
20. 2. Tvoření mandal technikou dotting (tečkování) akrylovými
barvami, 14:00–18:30 hodin. Přijďte si namalovat vlastní mandalu,
i když si myslíte, že neumíte malovat, lektorka vás vše naučí. V ceně
1900 Kč je veškerý materiál a připravené plátno + další plátno jako
dárek domů, káva, čaj a malé občerstvení. Kateřina Karez (fb: karez.
ka.art), přihlášení a platba předem do 10. 2.
27. 2. Tvoření šperků z kávových kapslí se Zuzanou Smithovou,
15:00–18:00 hodin. Ukázková upcyklace pod vedením zkušené lektorky, tvořící pod vlastní značkou zuzi.smi.

Od 17. 1. Pravidelný kurz Čchi kung pro ženy s Hankou Reitspiesovou, pondělky 18:00 –19:15 hodin. Čchi-kung je umění práce s životní
energií. Je to tajemství dlouhověkého, stabilního, spokojeného bytí ve
vitálním těle s bystrou klidnou myslí. Tato cvičení může cvičit kdokoliv,
jsou jednoduchá, velmi efektivní. 15 lekcí / 1300 Kč (1100 Kč maminky
na RD, senioři, samoživitelé).
21. 1. Burza hraček a knížek – děti dětem, 13:00–17:00 hodin. Děti si
přinesou max. 10 kusů hraček a knížek, které chtějí s dalšími dětmi
vyměnit. Pokud chcete něco darovat, pošleme potřebným.
4. 2. Den ve Fénixu pro děti 7–11 let, 8:00–14:00 hodin. Pololetní
prázdniny s hrami, tvořením, procházkou dle počasí.
7.–11. 2. Náš první zimní příměstský tábor pro děti 7–11 let. Hry,
tvoření, společné vaření, venkovní aktivity, výlet s obědem na ohni
dle počasí. Lucie Korbová a Klára Šelmátová, 1500 Kč.

Kancelář: po 13:00–16:00, út 10:00–17:00,
st 13:00–16:00, čt 10:00–18:00, pá 13:00–17:00
Lucie Korbová a tým Fénixu

zveme vás
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Lektorem na
zkoušku
vyrábíš? tančíš? hraješ?
děláš zajímavou aktivitu,
která by mohla bavit i
ostatní?

Přijď se představit! Pomůžeme
s přípravou lekce, průběhem,
dáme zpětnou vazbu

pro děti 7-11
let, 8-14 hodin

Městské muzeum a galerie Nepomuk
Vás zve na výstavu

Viktor Pešek
120. let od narození

Výstava potrvá do 2. dubna 2022
Otevřeno út – ne
od 10 do 16 hodin

Vstup zdarma

34

inzerce

Nepomucké noviny / leden 2022

kultura

Nepomucké noviny / leden 2022

Městské muzeum
navnadilo na Vánoce
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Výstavu panenek
ve Svatojánském muzeu
si můžete prohlédnout i v lednu

U příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o Zelené Hoře
proběhlo v sobotu 18. prosince Vánoční setkání v nepomuckém
muzeu. Návštěvníci měli výjimečnou možnost jako jediní sedět
přímo v hlavním výstavním sále mezi předměty ze Zelené Hory.
Zajímavosti o exponátech představil Pavel Motejzík, s vánočním
programem písní a koled vystoupily Michaela Katráková a Soňa
Vimrová. Akci organizoval spolek Pod Zelenou Horou z. s. za
finanční podpory města Nepomuk.

foto Pavel Motejzík

foto Pavel Motejzík

Vánoční výstava panenek a betlémků sběratelky Jiřiny Havlové
z Plzně potrvá do 30. ledna.
Sál v prostorech Arciděkanství zaplnily například vinylové
panenky od umělkyně Moniky Levenig vyrobené na zakázku do
USA, chodská kolébka s dobovým oblečením z Chodska z 19. století, panenka od Anet Himmstead, která má lidské vlasy a řasy,
kočárky, několik betlémů jak papírových, tak dřevěných, to vše
pod stromečkem zdobeným výhradně českými ozdobami.
V sobotu 8. ledna od 14 hodin bude mít autorka komentovanou
prohlídku výstavy.
Svatojánské muzeum je otevřeno v čase úterý - pátek 10.00 16.00 hodin, neděle po domluvě pro skupiny. Vstupné: dospělí
80 Kč, děti a zlevněné 40 Kč.

V knihovně jsou vystaveny svatojánské komiksy
V prostorách Městské knihovny Nepomuk najdeme příběhy, které
vytvořily děti ze ZŠ Nepomuk v rámci projektu 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, na kterém spolupracovala knihovna,
škola a Svatojánské muzeum. Výstava je přístupná zdarma do
konce března ve dnech otevření knihovny.

foto Petra Žáková
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Informace o změnách kabelové
TV Nepomuk na rok 2022
Nabídka platí od 5. 1. do 18. 1. 2022
v prodejně „U Stodoly“

Vážení uživatelé kabelové TV, vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám v tomto prvním čísle novin popřáli do
nového roku hodně zdraví, spokojenosti a pohody, kterou všichni
bezesporu potřebujeme.
Velmi si vážíme Vašeho dlouhodobého zájmu o využívání služeb
KTV Nepomuk, a proto stále usilujeme o rozšiřování programové
skladby kabelové TV.
V uplynulém roce jsme rozšířili programovou nabídku o několik
TV programů, např. ČT3, Hobby TV, TLC, Mňam, CS History, CS
Horor, Prima CNN, Nova Lady a další.
Většina nabízených programů je vysílána v HD kvalitě.
KTV Nepomuk jako jedna z mála poskytovatelů přeneseného
vysílání udržela prémiové programy, jako jsou Discovery, Eurosport 1 a 2 a Animal Planet, a to i přes skutečnost, že cena za vysílání těchto bonusových kanálů se velmi zvýšila.
Pro rok 2022 vyjednáváme s mediálními domy o zařazení dalších programů, jako jsou Prima Star a Show, RTVS Sport HD, Šlágr
Premium, atd. Tyto programy budeme postupně zařazovat do naší
nabídky v závislosti na udělení vysílacích práv.
Dále budeme v nejbližší době zařazovat cizojazyčné programy,
jako jsou stanice BBC World News HD, NHK World TV HD a Al
Jazeera English HD.
V souvislosti s rozšiřováním programové skladby a vzhledem
k neustálému zvyšování cen licenčních poplatků a cen energií,
jsme nuceni od 1. 1. 2022 zvýšit o 3 % roční platbu za službu KTV.
Věříme, že i přes tuto skutečnost je programová nabídka KTV
Nepomuk jedinečná a výhodná, a to nejen co do rozsahu programové nabídky, ale i co se týče ceny.
Přejeme Vám poklidný start a pohodový rok 2022.
Tým KTV Nepomuk

Choceňská kyška 380g
Bobík Milk drink 250ml mix druhů
Milky line Cottage 150g
Písecká játrová paštika cena za 1kg
Pařížský salám cena za 1kg
Bačovský šál cena za 1 kg

13,90 Kč
12,90 Kč
18,90 Kč
129,00 Kč
69,00 Kč
179,00 Kč

Nabídka platí od 5. 1. do 18. 1. 2022
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Termix 90 g mix druhů
Eidam 45% cena za 1kg
Cremabella jog. desert 140g mix druhů
Bohunka smetanový desert 130g
Šunka vepř. st. cena za 1kg
Párky javořické cena za 1 kg
Salám Inovecký cena za 1 kg

7,90 Kč
159,00 Kč
7,90 Kč
13,90 Kč
129,00 Kč
79,00 Kč
89,00 Kč

Nabídka platí od 5. 1. do 18. 1. 2022
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Lenor aviváž
Kuch. Utěrky XXL
Inspired pěna do koupele
Persil Power Caps vybrané druhy

99,90 Kč
39,90 Kč
29,90 Kč
99,90 Kč

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

Vaše přání splním
na objednání

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

Kadeřnictví

721 162 607

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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Výdej povolenek a Výroční
členská schůze Českého
rybářského svazu z. s.,
místní organizace Nepomuk
Pro rok 2022 jsme pro členy Českého rybářského svazu z. s., místní
organizace Nepomuk, připravili tyto termíny výdeje povolenek
a platby poplatků pro rok 2022:
• 8. 1. 2022 od 10:00 do 15:00 v klubovně MO Nepomuk, sportovní
hala Sokolovna
• 12. 2. 2022 po výroční členské schůzi na Hotelu ve Dvorci
Povinností každého rybáře, který si pořídil jak krátkodobou, tak celoroční povolenku, je ji po uplynutí její platnosti do 15 dnů vrátit organizaci, která ji vydala, a to správně vyplněnou. Proto na naše členy
apelujeme, aby povolenky k lovu vraceli se správně vyplněným sumářem úlovků za rok 2021. V případě nevyplněného či špatně vyplněného
sumáře úlovků nebude vydána povolenka k lovu pro rok 2022. Návody
k vyplnění sumáře úlovků najdete na stránkách naší organizace
Dále bychom všechny naše členy rádi pozvali na Výroční členskou schůzi konanou 12. února 2022 od 10:00 na Hotelu ve Dvorci.
Více informací a aktualit na nových webových stránkách naší
organizace https://mo-nepomuk3.webnode.cz/
S pozdravem Petrův Zdar
Výbor místní organizace Nepomuk, Český rybářský svaz, z. s.

spolky / tipy pro občany
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Kam odevzdávat
komunální odpad
Tříděný odpad
• Papír – modré kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr, sběrna
Kovošrot Nepomuk.
• Sklo – zelené a bílé kontejnery rozmístěné po městě (oba typy na bílé
i barevné sklo), sběrný dvůr.
• Plasty – žluté kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr a také
pravidelný měsíční svoz pytlovaných plastů z domácností – vždy první
sobotní ráno v měsíci. Do plastu patří i nápojové kartony.
• Bioodpad – biologicky rozložitelné odpady (shrabané listí, posekaná tráva, zbytky z kuchyně, znečištěný papír…). Doporučujeme
občanům, kteří mají tu možnost, kompostovat na vlastní zahradě či
v komunitním kompostéru ( Jak na to: www.kompostuj.cz). Jedná se
o nejekologičtější a nejekonomičtější způsob nakládání s tímto odpadem. V Družstevní ulici je umístěn kontejner na bioodpad určený
zejména pro okolní bytovky. Tento typ odpadu je možné odevzdávat
také do sběrného dvora.
• Kovové odpady, šrot – drobné kovové odpady (konzervy, zátky od
piva...) je možné dávat do plastů, vytřídí je třídící linka. Dále je možnost
odevzdat tento typ odpadu do sběrného dvora či výkupen kovošrotu:
Kovošrot Nepomuk – sběrna Dvorec, Ekošrot Plzeň – sběrna Dvorec.
• Elektrospotřebiče – ledničky, sporáky, pračky, televize, počítače,
mobily, zářivky, svítidla a další elektronika – sběrný dvůr, prodejny
elektro (zpětný odběr).
• Oděvy, čisté textilie – kontejnery Diakonie na náměstí vedle WC a ve
sběrném dvoře.
• Nebezpečný odpad – barvy, chemikálie, aj. – sběrný dvůr.
• Velkoobjemový odpad – nábytek atp. – sběrný dvůr.
• Stavební suť – sběrný dvůr.
Dále je možné si objednat kontejner od Technických služeb města, pro
občany města Nepomuk – přistavení kontejneru pouze po dohodě.
Tel. 606 064 933.
Směsný odpad
• Tuhý komunální odpad – popelnice a kontejnery po městě – svoz
jednou za 7 nebo 14 dní (sudý týden) podle typu zástavby (středa, pátek).

Sběrný dvůr odpadů města Nepomuk
Průmyslová ul. ve Dvorci (pod bývalou mlékárnou)
Otvírací doba:
pondělí zavřeno
úterý
7.30–15.00
středa
7.30–17.00
čtvrtek
7.30–15.00
pátek
7.30–17.00
sobota
8.00–14.00
neděle
zavřeno
Do sběrného dvora mohou všichni občané města a majitelé nemovitostí, kteří zde platí poplatek za likvidaci odpadu, odevzdat veškerý roztříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti (včetně odpadu
nebezpečného). Každému, kdo prokáže obsluze předložením osobního dokladu trvalé bydliště v našem městě nebo předloží potvrzení
o zaplacení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (tzv.
za popelnici), bude služba poskytnuta zdarma.
Sběrný dvůr mohou, po prokázání osobním dokladem, zdarma
využívat také občané obcí, které mají s městem Nepomuk uzavřenou
smlouvu o spolupráci při využití sběrného dvora odpadů.
V jiných případech zaplatí každý na místě za zvážený odpad (dle
druhu) podle platného ceníku.
Více informací na www.nepomuk.cz/obcan/nakladani-s-odpady
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vzpomínka
Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala…
V prosinci uplynuly dva smutné roky, co nás
navždy opustila paní Zdeňka Štěpáníková.
S láskou vzpomínají manžel,
děti a vnoučata s rodinami.

inzerce / informace

Nepomucké noviny / duben 2020
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vzpomínka
Dne 10. ledna uplyne rok, co nás navždy
opustila manželka, maminka
a babička paní Vendulka Trochová.

inzerce

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Manžel a synové s rodinami.

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

Koupím bubnovou nebo lištovou sekačku MF70 Vari, možno i s obracečem, či celý komplet
s nářadím a cirkulárku. Tel. 732 357 828.

Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR. www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

Sháním jakékoli staré střešní tašky na vyspravení cesty. Sám odvezu. Volejte 777 230 620.

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

Pronájem bytu 1+1 v RD, nekuřácký. Tel. 776 477 129.

Nabízím doučování pro žáky ZŠ, matematika, fyzika, chemie, jazyky, včetně přípravy na přijí‑
mací zkoušky. Více info na tel. 776 412 109.

Prodám ruč. nafuk. kárku, zavařovací sklenice 8 platonů – 300 Kč, elek. troubu – 2 plotýnky
nahoře, PB vařič, stan – 4 osoby, dřevěné troky. Tel. 704 268 799.

Pro sběratele: 300 ks firemních vizitek, album známky Kanada a Česká rep., různé typy hodin na
zeď – na baterie 6 ks – všechny jdou přesně – nejsou digitální. SMS tel. 776 693 073.

Prodám stolní šicí stroj, tlakovou nádrž Darling, žebřík 6m Al nový 20 příček, nové litin. pláty 3
ks, elek. vařič. Tel. 704 268 799.

Prodám levně 4 bedny dekorací – sklenky, talířky, na polici na chatu, chalupu a 10 obrázků
zajímavých. SMS tel. 776 693 073.

Nabízíme v Žinkovech k pronájmu byty 2+kk, nově zbudované. Tel. 603 545 750.

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

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 staré motorky Jawa pérák, speciálku, panelku, kejvačku, Pionýra a Čezety předválečné
175, skutra Prase, 1500. Tel. 732 357 828.

spolky / inzerce

2022
Nepomucké noviny / leden 2021

SLEVA

50%

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčněPF 2021
Instalace zdarma!

Vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí
a úspěchy v novém roce 2021
přeje

Rychlost až 1000 Mb/s

Fotbalový klub Nepomuk z. s.

sponzor měsíce

Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové
IČO: 42194920
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 389
Provozovna Plzeň
Koterovská 522, 326 00 Plzeň
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VÝSTAVA
SPOLEČNÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR
a hostů
v Městském muzeu a galerii Nepomuk
nám. A. Němejce 126
od soboty 5. února 2022 v 15.30 h
do soboty 2. dubna 2022 11.00 h

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

