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Slovo starosty

 
 

 
Vážení občané,

březnové číslo novin přináší v hlavním 
rozhovoru informace o historii i sou-
časnosti Fotbalového klubu Nepomuk. 
První doložené utkání se na území 
dnešní republiky odehrálo roku 1892 
v Roudnici, u nás jsme si museli počkat 
až do roku 1920. Neznamená to však, že 
by dějiny kopané v Nepomuku byly kvůli 
tomu chudší a nezajímavé. Že je za téměř 
100 let o čem vyprávět, posuďte ostatně 
sami na stranách 18–22 a přijďte nepo-
mucké i dvorecké fotbalisty podpořit 
během jarních kol klubových soutěží. 
Potěšil mě zájem veřejnosti o nové par-
cely Na Daníčkách, prezentované v minu-
lém čísle novin. Ze šestnácti parcel má 
již polovina vážné zájemce převážně 
mezi mladými, a máme proto naději, že 
zde tito lidé natrvalo zakotví a založí své 
rodiny. Pro Nepomuk, kde za poslední 
dva roky ubylo 61 obyvatel, je to jedině 
dobře. Ostatně na výstavbu domu lze 
nyní získat dotaci v rámci programu Nová 
zelená úsporám, což dokázal i zvýšený 
zájem občanů o seminář organizovaný 
na radnici Státním fondem životního 
prostředí ve spolupráci s Nepomukem. 
Březen se ponese ve znamení připo-
mínek mučednické smrti svatého Jana 
Nepomuckého, čeká nás výstava v Malé 
galerii, vzpomínková akce Matice sva-
tého Jana Nepomuckého, zahájení sezóny 
ve Svatojánském muzeu i prezentace 
fotogalerie a venkovní vycházka na toto 
téma od Miroslava Dvořáka z Pionýru 
Nepomuk.
 
Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy

Foto na titulní straně: Společné foto starších žáků  
a mladší přípravky FK Nepomuk v Moosburgu (SRN) z roku 2016
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redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud 
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale 
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
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Bývalý hotel ve Dvorci se rychle 
mění na domov pro seniory

Kromě patrných stavebních změn na vnějším vzhledu probíhají práce i uvnitř. Jsou 
provedeny rozvody instalací a dokončují se omítky stěn. Při trvalejším oteplení 
začnou práce na 3. patře objektu. Plně bezbariérový objekt bude zahrnovat 17 byto-
vých jednotek 1+1. Do Domova bude docházet pečovatelská služba z DPS Nepomuk. 
„V současné době jsme přijali 11 registrací, 6 bytů je ještě volných“, uvedla Miroslava 
Suchá z odboru finančního, majetkového a školství. „V bytě mohou bydlet jednot-
livci nebo manželské páry“. Nájemce však nesmí vlastnit žádnou nemovitost – dům, 
chatu, byt apod. a musí být starší 60 let. "Nájemné je stanoveno na 57Kč/m2 za měsíc. 
K tomu energie a vodné a stočné a služby, např. úklid společných prostor“, dopl-
ňuje Miroslava Suchá. Ze strany některých zájemců se objevila výtka, že prádelna je 
společná. „Právě společná prádelna (spolu s dalšími společnými prostory) je jedním 
ze znaků komunitního domu“, dodal místostarosta Nepomuku Pavel Kroupa. „Podle 
dotačních pravidel by nemělo jít o klasický činžovní dům nebo domov seniorů, ale 
o dům, který spojuje individuální bydlení s jistým stupněm „pospolitosti“ nájemníků 
s cílem posilovat a budovat mezi často osamělými seniory mezilidské vazby.“ Součástí 
objektu bude i rekonstruovaná restaurace a sál, které by měly nadále sloužit nejen 
lidem žijícím v komunitním domu, ale i široké veřejnosti. Dokončení stavby je pláno-
váno v druhé polovině roku.  
 
Kontakt pro zájemce: Miroslava Suchá,  
e-mail: miroslava.sucha@urad-nepomuk.cz, 
tel.: (+420) 371 519 722.

Miroslav Anton

Vzpomínka na zkázu Liberatoru
Po roce byl opět vzdán hold deseti mladým 
americkým vojákům, kteří zahynuli v únoru 1944 
po pádu jejich stroje na Dubči. Na programu byl 
příjezd vojenské kolony i seskok parašutistů. 
Starosta Jiří Švec ve svém proslovu připomněl, 
že Městské muzeum nabízí ve svých okruzích 
také spoustu jiných, nevojenských exponátů, což 
nejlépe dokazuje, že válečné konflikty tvoří v historii 
zdejšího kraje jen nepatrnou část. „Buďme za to 
rádi,“ dodal starosta závěrem. Akce se zúčastnili 
rovněž zástupci z partnerského města Kemnath.

Pěvkyně a sochař besedovali v Nepomuku
Přední česká mezzosopranistka Edita Adlerová 
a její manžel, uznávaný sochař Václav Česák, 
besedovali 2. února v sále Městského muzea. 
Mezi promítanými snímky nechyběly profesní ani 
soukromé fotografie, přišla řeč i na společného 
„domácího mazlíčka“, bullmastifa Bóžu. 

Na radnici proběhl seminář Nová zelená úsporám
Dne 23. února proběhl na Městském úřadu seminář 
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje 
energie v rodinných a bytových domech. Odborníci 
ze Státního fondu životního prostředí seznámili 
zájemce s oblastmi podpory, harmonogramem 
programu i jeho úskalími. Průběžně rovněž 
zodpovídali dotazy přítomných. Podrobněji 
se tomuto tématu věnuje tip pro občany na str. 4.

fo
to

 M
iro

sl
av

 A
nt

on

Město Nepomuk zve všechny občany 
na 16. zasedání městského zastupitelstva,
 
 
které se bude konat dne 23. 3. 2017  
od 18 hodin v sále Sokolovny Nepomuk. 

Program jednání (včetně podkladů) bude od 13. 3. zveřejněn 
na úřední desce a webových stránkách www.nepomuk.cz.
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Krátké zprávy
Finanční úřad prodlužuje otevírací 
dobu. FÚ Blovice rozšiřuje v období 
podávání daňových přiznání provozní 
dobu pracoviště Nepomuk. Otevřeno 
bude 27. 3. 2017–31. 3. 2017 v čase 8–17 
hodin a 3. 4. 2017 v čase 8–18 hodin.

Předprodej na Evu Urbanovou se blíží. 
Zahájení prodeje vstupenek na přední 
světovou sopranistku Evu Urbanovou 
na Zelené Hoře (8. 7.) bude zahájen 
v průběhu března či dubna, informace 
o předprodeji se objeví minimálně 
týden předem na www.zelenahora.
cz v sekci Prohlídky. Bližší informace 
sdělí v průběhu března rovněž 
Informační centrum Nepomuk.

Sáňkiáda měla úspěch. V neděli 
22. ledna odpoledne pořádal Spolek 
Vrčeň na Farním vrchu první ročník 
Sáňkiády. Sešla se téměř stovka malých 

i velkých sáňkařů, bobistů a "pytláků". 
Pro zpestření bylo připraveno několik 
soutěžních disciplín: slalom, hromadný 
start v různých věkových kategoriích 
nebo nejoriginálnější sjezd. Pro 
vyvezení sjezdového nářadí i posádky 
bylo možno využít koňského potahu.

Měcholupy budují kanalizaci a ČOV. 
V souvislosti s výstavbou dochází k pře-
chodné úpravě provozu na místních ko-
munikacích v obci. Omezení potrvají 
do konce května. Dbejte prosím při prů-
jezdu obcí zvýšené opatrnosti.

Angusfarm má zlatou pečeť. Prestižní 
cenu v rámci soutěže Nejkouzelnější 
místa – Amazing places & Kouzelná 
místa v ČR roku 2016 získal za první 
místo v kategorii Výjimečné restaurace 
Angusfarm Soběsuky. Blahopřejeme.

Rozšíření technického týmu KTV. 
V rámci zkvalitňování poskytovaných 
služeb je dalším technikem KTV 
společně s panem Romanem Kovářem 
pan Martin Kovařík, tel.: 724559165. 

Sleva na vstupenky v rámci Noci s operou. 
Stěžejní akcí Divadla J. K. Tyla v Plzni 
je v letošním roce scénické zpracování 
CARMINA BURANA spolu s koncertním 
uvedením nejslavnějších melodií 
J. Verdiho. Akce se koná 23. června 2017 
v lochotínském amfiteátru. Všichni 
abonenti mají možnost si na představení 
zakoupit vstupenky se slevou 20 %. 

Dokument o Nepomuku byl vysílán 
v USA. Krátký dokument o městě byl 
vysílán v šedesáti amerických městech 
pro dva a půl milionu domácností. 
U diváků mělo vysílání skvělé ohlasy, 
a proto ho tvůrci plánují opakovat. 

Nová Zelená úsporám –  
oblasti podpory pro rodinné domy

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 − dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením 

obvodových stěn, střechy včetně vegetační, stropu, podlahy
 − podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 − dotace na výstavbu nových rodinných domů  

s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie
 − dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva 

nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 − na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 − na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 − na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla z odpadního vzduchu
 − podpora na využití tepla z odpadní vody

Více informací na www.novazelenausporam.cz a tel.: 800 260 500.

Tip na dotaci: 
Podpora včelařství 
(2017) – Plzeňský kraj

Účelem podpory je stabilizace a zvýšení 
počtu včelstev a zkvalitnění jejich 
chovu, společně se zvýšením opylovací 
služby rostlin v Plzeňském kraji.

Důvod podpory:  
Zachování počtu včelstev a včelařů

Potenciální žadatelé: Žadatelem o dotaci 
může být právnická osoba – spolek 
v územní působnosti Plzeňského kraje, 
který soustavně působí v oblasti chovu 
včel nejméně po dobu 3 kalendářních let, 
sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel 
v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji. 

Termíny: Žádosti od 1. 3. 2017 0:00:00  
do 8. 3. 2017 23:59:59

Předpokládaný celkový objem  
finančních prostředků: 2 500 000 Kč

Maximální požadovaná částka  
žádosti o dotaci: 700 000 Kč

Lukáš Mácha, specialista CSS

Oltář pro Zelenou Horu 
dostává jasné obrysy

Téměř 300.000 korun vynesla neúspěšnější sbírka v novodobé 
historii Nepomucka na výrobu nového oltáře ze zrcadlového 
nerezu pro kostel Nanebevzetí Panny Marie na Zelené Hoře. Dne 
2. února proběhl kontrolní den ve společnosti Kovo Kasejovice 
Mont s. r. o. za účasti autora Václava Česáka, zástupců obce 
Klášter i Mikroregionu Nepomucko. Přinášíme vám fotografii 
konstrukce oltáře, ke slavnostnímu odhalení výsledné podoby 
dojde 25. 6. 2017 v 10:30 na zámku Zelená Hora.

Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?
Zeptali jsme se manažerky MAS Kristýny Fantové: 

Článek v minulém čísle Nepomuckých novin 
o konferenci o vzdělávání, kterou v Nepomuku 
pořádáte, jste uvedli otázkou: Je vzdělání našich 
dětí (ne)důležité? Jak byste vy sama odpověděla? 

Vzdělání mých dětí je pro mě důležité – jako asi pro všechny rodiče. 
Beru ho však nejen jako způsob, jak děti připravit na budoucí 
povolání, ale také jako možnost, jak se dozvědět zajímavé věci 
o světě, a celkově jako přípravu na život. Byla bych ráda, kdyby-
chom se v rámci chystané konference a celého MAPu (Místní akční 
plán vzdělávání pro ORP Nepomuk) mimo jiné bavili o tom, co si 
vlastně pod vzděláním představujeme, co z toho může poskytnout 
škola, co třeba volnočasová zařízení, kde zůstává odpovědnost 
rodičů, a kde jsou třeba další nevyužité možnosti – ať už v rámci 
školy, nebo prostřednictvím neformálního vzdělávání. Je pro mne 
důležité i vzdělání ostatních dětí, protože jsem přesvědčená, že 
vzdělání je základní podmínkou demokracie. Lidé se špatným 
vzděláním jsou snadněji manipulovatelní, neumějí si vytvořit vlastí 
názor, hůře se postarají o sebe i o ostatní. Dobré veřejné školství je 
důležité i proto, aby bohatší a vzdělanější rodiče nedávali své děti 
do soukromých škol, jak už se mnohde děje, a tím se nezvyšovaly 
rozdíly mezi lidmi ve společnosti.

Další otázkou, kterou v článku nastolujete, je: 
Jakou roli můžeme sehrát my – rodiče, zastupitelé, 
občané, aby úroveň vzdělávání byla vyšší? 

Z osobní zkušenosti matky i učitelky i z informací, které získá-
váme v rámci rozhovorů pro MAP, mi vyplývá, že na školy, ředi-
tele i učitele klademe čím dál tím větší odpovědnost a nároky, 

ale málo se ptáme, co školy potřebují, aby mohly těmto nárokům 
dostát. Rodiče nemají čas se zajímat o školní práci dětí, málo jich 
chodí na třídní schůzky nebo aktivy. Pro mnoho zřizovatelů není 
školství priorita, stejně jako jí není na národní úrovni. Přímou 
souvislost vzdělávání s jinými, viditelnějšími oblastmi, jako je 
ekonomická úroveň, klidné soužití různých společenských sku-
pin, vylidňování venkova, si málokdo připouští. Jedním z důvodů, 
proč konferenci pořádáme, je, abychom se v přátelském pro-
středí pobavili o tom, jaký způsob podpory by školy potřebovaly 
od zřizovatelů, rodičů a veřejnosti. Samozřejmě to předpokládá 
i otevřenost na straně školy.

Jaké jsou další důvody, proč konferenci 
pořádáte, a kdo tam může přijít?

Rádi bychom konferencí přitáhli pozornost k tématu vzdělávání. Jako 
prezentující jsme na konferenci pozvali jak ředitele a učitele škol 
Nepomuka a okolí, tak odborníky na vzdělávání v různých oblastech. 
Víme, že jsou oblasti, ve kterých jsou naše školy skvělé, například 
volnočasové aktivity, fungování žákovského parlamentu, preventivní 
tým ZŠ Nepomuk a další. Je to příležitost zejména pro rodiče přijít si 
zástupce škol poslechnout. Setkání proběhne 8. března v sále Hotelu 
U Zeleného stromu (Švejk) v Nepomuku. Předběžný časový rozvrh je, 
že od 14 do 15.30 hodin bude odbornější část určená zejména pro 
zástupce obcí a škol a od 16.30 do 18 hodin bude část určená spíše 
veřejnosti. Obě části jsou ale zdarma přístupné komukoliv, koho 
zajímá vzdělávání. Registrovat na konferenci je možné na emai-
lové adrese: mas.nepomucko@seznam.cz. Podrobnější informace 
na www.map.moodle.com

Divadlo Járy Cimrmana přijede do Nepomuku

Dne 21. dubna od 19.00 hodin proběhne v Sokolovně Nepomuk představení 
Divadla Járy Cimrmana "České nebe". Předprodej vstupenek odstartuje 1. března 
v Informačním centru Nepomuk, část vstupenek by měla být k dispozici  rovněž 
přes web www.plzenskavstupenka.cz. Lze předpokládat mimořádný zájem veřej-
nosti a brzké vyprodání kapacity sálu. Akce se koná v rámci vzpomínkového 
roku 200 let od nalezení Rukopisů Zelenohorského a Královédvorského.
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Dům U Červené lišky ukrývá 
svatého Jana Nepomuckého

V lednu byl prodán dům U Červené lišky na Staroměstském náměstí v Praze, cena 
se vyšplhala na zhruba 500 milionů korun. To je přibližně 230.000 korun za metr 
čtvereční – v Česku dosud nejvyšší známá suma, kterou byl kupec ochotný za dům 
v centru hlavní metropole zaplatit. Na nádvoří domu se nachází málo známá barokní 
socha svatého Jana Nepomuckého, kterou díky realitnímu makléři Radomíru Kočímu 
mohou obdivovat rovněž čtenáři Nepomuckých novin.

Z činnosti OOP 
Nepomuk 
 
 

V době od 14. ledna do 15. února řešili 
nepomučtí policisté několik případů 
zasluhujících si pozornost. Tím prvním 
bylo oznámení z večera 14. ledna. Tehdy 
zatelefonoval na obvodní oddělení řidič, 
který před obcí Hradiště u Kasejovic 
spatřil osobu, která po zahlédnutí jeho 
vozidla vylezla na silniční násep a začala 
utíkat do zasněženého pole. Podle 
sdělení oznamovatele se mělo jednat 
o dítě ve věku 10–15 let. Toto podezření 
se nakonec naštěstí nepotvrdilo. Stejně 
tak se nepodařilo utíkající osobu zto-
tožnit či zjistit její motiv. Nicméně hle-
daná osoba urazila, dle zjištěných stop, 
v mrazu a ve sněhu více než 10 km pěšky. 
Příslušníci OOP Nepomuk strávili pátrá-
ním více než pět hodin. 

Podstatně závažnější situaci řešili 
policisté v brzkých ranních hodinách 
29. ledna, kdy v obci Oselce hořel rodinný 
dům. Na místo tehdy dorazili současně 
s nepomuckými hasiči a do příjezdu dal-
ších jednotek požární ochrany se aktivně 
podíleli na hašení požáru. Nakonec dora-
zilo na místo více než 10 jednotek hasičů, 
nicméně navzdory jejich úsilí byl dům 
požárem značně poškozen. 

Dále jsou v současné době prošetřo-
vány dva případy vloupání. K prvnímu 
došlo v noci z 30. na 31. ledna, kdy 
neznámý pachatel vnikl násilím do pro-
dejny Úslava na nepomuckém náměstí 
a kromě zboží odcizil i finanční hotovost. 
V noci ze 4. na 5. února pak neznámý 
pachatel násilně vnikl do klubovny SDH 
Nová Ves u Nepomuka, kde odcizil něko-
lik láhví s alkoholem a několik balíčků 
cigaret. Pokud by někdo z občanů měl 
k některému z případů jakýkoliv pozna-
tek, nechť se dostaví na OOP Nepomuk či 
zatelefonuje na linku 158.

Kladné výsledky naopak přináší dlou-
hodobý zvýšený dohled na BESIP: večer 
19. ledna bylo mezi obcemi Nepomuk 
a Třebčice zastaveno vozidlo, jehož řidič 
byl pod vlivem alkoholu a navíc měl v té 
době zadržený řidičský průkaz. Ještě vět-
šího úspěchu dosáhli policisté během 
silniční kontroly mezi obcemi Dvorec 
a Klášter, kdy bylo zjištěno, že kontro-
lovaný řidič má soudem uložený zákaz 
řízení. Ve věci byly proto zahájeny úkony 
trestního řízení pro podezření z přečinu 
maření úředního rozhodnutí a vykázání.

Za OOP Nepomuk pprap. Patrik Keller

Aktuálně k územnímu plánu

Počátkem února byl zpracován návrh zadání nového územního 
plánu města Nepomuk. Dokument je k nalezení na úřední desce 
a webových stránkách města a je k němu možné do 10. března 
vznášet připomínky. Finální podoba zadání, po zpracování při-
pomínek, by měla být schválena městským zastupitelstvem 
v druhé půli března.

Návrh zadání vychází z doplňujících průzkumů a rozborů, 
které zpracovala kancelář UNIT architekti. Tento rozsáhlý doku-
ment je také veřejně přístupný na stránkách www.nepomuk.
cz. Byly do něj zahrnuty nejen podněty obsažené v nadřaze-
ných územně plánovacích dokumentech (především v Zásadách 
územního rozvoje Plzeňského kraje) či územně analytické pod-
klady ORP Nepomuk, ale nad rámec minimálních požadavků 
daných stavebním zákonem byly získávány další podněty, a to 
jak oslovením dotčených organizací (zejména SÚS PK, SŽDC, 
ŘSD), tak zejména širokým zapojením veřejnosti. Proběhlo 
několik workshopů (či pracovních setkání) určených jak pro 
širokou veřejnost, tak i pro významné subjekty v území (velcí 
podnikatelé, spolky, starostové okolních obcí). Zcela zásadní 
bylo setkání architektů se zastupiteli města, na němž byly disku-
továny hlavní priority dalšího rozvoje Nepomuka. Proběhlo také 
dotazníkové šetření mezi obyvateli (on-line i tištěné dotazníky) 
a byly shromážděny podněty vlastníků na změnu využití kon-
krétních parcel. Také byla zpracována demografická prognóza, 
neboť vývoj počtu a struktury obyvatelstva je pro úvahy nad 
dalším stavebním rozvojem města klíčový. Shromážděním 
a odbornou analýzou získaných podkladů tak vznikl velmi kom-
plexní materiál, z nějž bylo možné abstrahovat hlavní tematické 
okruhy, kterými by se měl nový územní plán především zabývat. 
Souhrnem těchto témat je stručný dokument s názvem Urbani-
stická vize města Nepomuk. Urbanistická vize města Nepomuk 
slouží tedy jako základ pro zpracování nového územního plánu. 

Jasně artikuluje základní priority města v oblasti územního roz-
voje – a to tak, aby byly založeny na reálných základech, aby 
využívaly silné stránky Nepomuku, rozvíjely příležitosti a naopak 
se snažily čelit detekovaným hrozbám a hojily slabé stránky 
našeho města. 

Jako stěžejní téma bylo stanoveno posilování rezidenční 
atraktivity města. Nepomuk by měl být zejména klidným mís-
tem s vysokou kvalitou života a širokými možnostmi pro 
sport a rekreaci. S touto prioritou jsou bezprostředně svázány 
dvě další – a to Nepomuk jako město v malebné (a k rekre-
aci bezprostředně využitelné) krajině a Nepomuk jako místo 
s bohatou historií a turistickým potenciálem. Dále klade Vize 
důraz na posilování (nejen ekonomické) soběstačnosti Nepo-
muka, zejména ve vztahu vůči Plzni, na udržitelný, soustředěný 
a hospodárný rozvoj města a na zvyšování kvality veřejných 
prostranství.

Text návrhu zadání pak tyto obecně formulované priority 
rozvádí a podrobněji rozpracovává. Obsahuje samozřejmě také 
podněty z nadřazených územně plánovacích dokumentů či 
konkrétní podněty od vlastníků a veřejnosti. Přesto jde stále 
o velmi obecný dokument, který se až na uvedené výjimky 
nezabývá jednotlivými pozemky. To by mělo být až obsahem 
vlastního návrhu územního plánu. 

Návrh územního plánu začne být zpracováván po schvá-
lení zadání zastupitelstvem. Půjde o zhruba o půlroční práci, 
v jejímž průběhu se uskuteční další setkání architektů se zastu-
piteli a s veřejností, aby příprava tohoto důležitého dokumentu 
byla co nejvíce transparentní a jeho výsledný obsah byl, pokud 
možno, konsenzem většiny obyvatel Nepomuka nad budoucí 
podobou našeho společného domova.

Pavel Kroupa, místostarosta

Územní plán
Nepomuk

DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY
LEDEN 2017

architekti

unit
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Doc. Ing. arch. Michal Kohout, vedoucí týmu 
zpracovatele nového územního plánu
Výstavba obchvatu města má vždy své pro i proti. Na jedné 
straně sníží zatížení komunikací ve městě, které pak 
mohou být menší bariérou pro pěší pohyb. Na druhé straně 
znamená obchvat ztrátu energie a ekonomického potenciálu 
projíždějících aut, což bývá pro menší města zásadní.
V případě Nepomuku je navíc situace složitá v tom, že zatímco 
Přesanickému náměstí by výstavba obchvatu vhodně ulevila, 
pro další trasování silnice v oblasti kruhového objezdu 
na křížení s Nádražní je naopak vysloveně zbytečná, vzhledem 
k naplňování ekonomického potenciálu až kontraproduktivní.

Dana Větrovcová, odbor výstavby  
a životního prostředí MěÚ Nepomuk
Zásady územního rozvoje (ZÚR) Plzeňského kraje po vydání 

Aktualizace č. 1 z roku 2014 stanoví požadavky územního 
plánování Plzeňského kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, a to v dlouhodobém časovém horizontu. 
ZÚR PK vymezují plochy a koridory dopravy nadmístního 
významu a ukládají v územním plánu Nepomuk zpřesnit 
a vymezit koridor silnice I/20 – obchvat Nepomuka, jako 
veřejně prospěšnou stavbu. Požadavky vyplývající ze ZÚR 
PK musí být v ÚP Nepomuk respektovány. Dle ustanovení 
§ 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon) územní plán v souvislostech a podrobnostech 
území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje 
a politikou územního rozvoje ČR. Připomínky k vymezení 
obchvatu silnice I/20 může město Nepomuk případně 
uplatnit v rámci další Aktualizace ZÚR PK.

Téma k diskuzi:  
Obchvat Nepomuku

Když byl v roce 1966 zprovozněn úsek silnice I/20 mimo histo-
rické jádro města, ulevilo se především obyvatelům Plzeňské 
a Husovy ulice. Od té doby počet automobilů dramaticky 
vzrostl. Zatímco v roce 1967 připadal jeden osobní automobil 
na 27,3 obyvatele, dnes je to zhruba 1:2. Přes kruhový objezd 
U Pyramidy denně projede 10.000 automobilů. Léta se uvažuje 
o vybudování obchvatu města za hřbitovem. Tento záměr je zan-
esen v platném územním plánu města i zásadách územního 
rozvoje Plzeňského kraje a ulevil by nejvíce okolí Přesanického 
náměstí. Realizace obchvatu ovšem není pro Ředitelství silnic 
a dálnic v současné době prioritou. Upřednostňováno je vybudo-
vání stoupacího pruhu na silnici I/20 u Mohelnice (vrch Němec), 
stoupacího pruhu na Vlčtejn a obchvatů Losiné (budování 
od roku 2019) a Chválenic (budování od roku 2022). Odvedení 
tranzitní dopravy zcela mimo město může mít ovšem i nega-
tivní ekonomické dopady. Stavba také zabere část volné krajiny. 
Mělo by vedení našeho města usilovat o vybudování celkového 
obchvatu Nepomuka, nebo je tato investice zbytečná, či dokonce 
kontraproduktivní? 

Zeptali jsme se na názor vybraných  
zastupitelů a kompetentních osob: 

Zdeněk Bouše, radní, Zelení (bez pol. p.)
Myslím si, že Nepomuk v dnešní a ani dohledné době 
nepotřebuje plánovat obchvat, protože už částečný obchvat 
má. Tvoří jej silnice I/20, která vede na okraji města. Spíše 
než obchvat by Nepomuk potřeboval přímé napojení 
průmyslové zóny právě na silnici I/20, čímž by ulevil kamionové 
dopravě v nejobydlenější části města. Další úbytek kamionů 
na hlavní silnici I/20 bych očekával po jejím zpoplatnění pro 
nákladní přepravu. Ministerstvo dopravy už o tomto kroku 
uvažuje. Kamiony, které se vyhýbají dálnicím kvůli placení 
mýta, by se pak částečně přesunuly právě na dálnice.

Vladimír Vokurka, ANO 2011 (bez pol. p.)
Obchvat každého města je dvousečnou zbraní. Jelikož není 
řešení, které by se nabízelo jako naprosto ideální a bez 
jakéhokoli rozporu, musím říci, že nesouhlasím. Jsou města 
a obce, kde vede komunikace středem, ale u nás se jedná 
o skoro tečnu. Chápu, že několik dotčených domů se mnou 
nemusí souhlasit, ale druhá strana mince má také své. 
Momentální trasa vybízí zvědavce vidící kostely a náměstí 
se zelenohorským pozadím ke sjezdu do centra, což by obchvat 
eliminoval. Navíc bydlím Na Vinici a hluk z třebčických 
mostů je za teplých měsíců takový, jako by silnice č. 20 
vedla pod sídlištěm. A to je vzdálenost nepoměrně delší.

Václav Kovář, ČSSD
Myslím, že v dlouhodobém horizontu je zatím obchvat 
Nepomuka nesmyslem. Už nyní vede „státovka" víceméně 
po okraji města. Pomohl by pár obyvatelům zejména 
z Plzeňské ulice a okolí "špitálského" rybníka a hřbitova, 
ale zároveň by mělo úplné odvedení dopravy mimo město 
menší či větší dopad na některé subjekty ve městě. Je to tedy 
investice zbytečná. Myslím, že jiné obce a města ho potřebují 
urgentněji (Kasejovice, Losiná, Chválenice, Přeštice...).

Vladimír Rund, ODS (bez pol. p.)
Obchvat Nepomuka by určitě zrychlil provoz kolem města 
a městu samotnému částečně odlehčil. Jsem určitě pro. 
Na druhé straně to ale může znamenat určitý úbytek 
návštěvníků města, a to by se zcela jistě dotklo negativně 
místních podnikatelů a živnostníků a vlastně i celého města.

Výřez z aktuálního územního plánu s vyznačenou trasou obchvatu
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manželé Kubíkovi – Miloslava: No, já jsem v Nepomuku 
vyrůstala – s děvčaty jsem podnikala různé procházky 
do krásného okolí města, a tak nevím, ale mě ta myšlenka 
mnoho nezaujala. I když zase na druhou stranu: kdyby tato 
trasa vedla mimo Nepomuk, nakonec mám pocit, že by to  
až tak špatný nápad nebyl. Takže říkám – ano. 
Pavel: Já říkám rezolutně – byl bych pro obchvat. I když 
kruhovým objezdem se poněkud přeci jen zpomalil provoz 
na této silnici, neustále se zde potýkají s problémy hasiči, 
když vyjíždí k případům, nebo staří lidé, kteří jdou na hřbitov 
a musejí čekat na příhodnou dobu, až budou moci přejít. 

p. Slach – Mám pocit, že by to bylo ku prospěchu města, 
vzhledem k provozu, který je na této silnici. 
 
Pharm. Dr. Hánová – Já v podstatě jsem zásadně 
proti budování jakéhokoli obchvatu.

Pharm. Dr. Špererová – Já až tak pro obchvat města 
nejsem, ale přesto si myslím, že např. u obchodu 
"Norma", kdyby byl kruhový objezd, bylo to možná také 
řešení. Stačí se podívat na kruhový objezd u benzínky, 
tam se také viditelně zpomalil průjezd křižovatkou. 

Anketa Kamily Dostálové k tématu:  
Jste pro budování obchvatu?

Úprava trasy silnice I/20 v úseku Seč - Životice je navržena 
v kategorii S 11,5/80 a měří 19,950 km v základní variantě. 
V dubnu 2009 byla zpracována vyhledávací studie. V září téhož 
roku bylo zveřejněno Oznámení EIA, která doporučuje reali-
zaci variant 2.1 a 3.1. V červenci 2012 bylo vydáno souhlasné 
stanovisko s doporučenou variantou 2.1+3.1 s posunutím 
trasy u obce Měcholupy až za požární nádrž. Varianty 2.1+3.1 
bez posunutí a dále varianty 2.1+3.2 a 2.2+3.1 se považují 
za méně vhodné, varianty 2.2+3.2 se nedoporučují k realizaci. 
Stavba je rozdělena do pěti úseků. V roce 2012 se předpo-
kládala realizace v pořadí 3., 1., 2., 5., a 4. úsek. 1. úsek, 
Chocenice – obchvat měří 6,600 km. Součástí stavby jsou 
2 MÚK, 5 mostů na trase, 3 nadjezdy, přeložky silnic II/107, 
III/02011 a III/11753, doprovodná kumunikace a 3 polní 
cesty. Úsek začíná cca 1 km za MÚK Seč se silnicí II/178. Trasa 
se odklání a pokračuje západně kolem Chocenické Lhoty. 
Jižně od ní je navržena MÚK Kotousov s přeložkou silnice 
II/179 (trubkovitá). Trasa pokračuje západně kolem vrchu 
Chumánek a rybníku Vejsovák. S přeložkou silnice III/02011 
je navržena MÚK Zhůř (deltovitá). Úsek končí provizorním 
napojením na stávající silnici I/20 severně od Měcholup.

2. úsek, Měcholupy – Klášter byl řešen ve dvou variantách: 

varianta 2.1 měří 3,500 km. Součástí stavby jsou 3 mosty 
na trase, nadjezd, most na doprovodné komunikaci, přeložky 
silnice III/02012 a místní komunikace, doprovodná kumu-
nikace a polní cesty.Úsek začíná provizorním odpojením 
od stávající silnici I/20 severně od Měcholup. Trasa se odklání 
a pokračuje západně kolem Měcholup, za kterými trasa vede 
ve stopě obchvatu Prádla silnice I/20, který bude přestavěn. 
Východně míjí Prádlo. Úsek končí před odbočkou do Kláštera.

Varianta 2.2 měří 5,898 km. Součástí stavby jsou MÚK, 
6 mostů na trase, 2 nadjezdy, přeložka silnice II/230, dopro-
vodná komunikace, 2 místní komunikace a 2 polní cesty. 
Úsek začíná provizorním odpojením od stávající silnici I/20 
severně od Měcholup. Trasa se odklání a pokračuje přímo. 
Prochází mezi Prádlem a Novotníky, Následuje estakáda přes 
údolí Úslavy, za kterou následuje MÚK Novotníky s přeložkou 
silnice II/230. Trasa následně vede ve stopě stávající silnice 
II/230. Východně míjí Prádlo, jsou zde navrženy 2 úrovňové 
křižovatky. Úsek končí za dnešní křižovatkou silnic II/191 
a II/230 napojením na obchvat Nepomuku.

3. úsek, Nepomuk – obchvat byl řešen ve dvou variantách: 
 
varianta 3.1 měří 5,690 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 
5 mostů na trase, 2 nadjezdy, most na III/18164, přeložky 
silnic II/187, II/191, II/230, III/1875 a III/18164 a polní 
cesta.Úsek začíná před odbočkou na Klášter. Trasa 
se následně odklání od stávající silnici I/20 a vede západně 
od ní. V místě dnešní křižovatky silnic II/191 a II/230 je 
navržena MÚK Nepomuk-západ (osmičkovitá). Varianta 
pokračuje jižně kolem Nepomuku, estakádou kříží údolí 
Mihovky. Za křížením se stávající III/18614 je navržena 
MÚK Nepomuk-východ s přeložkou silnice III/18614 
(deltovitá), za kterou se stavba napojuje na obchvat Třebčic 
silnice I/20. Úsek končí před mostem přes železniční trať 
u Třebčic. Tato varianta je zanesena i do ZÚR Plzeňského 
kraje a platného územního plánu města Nepomuka.
Varianta 3.2 měří 6,107 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 
6 mostů na trase, 2 nadjezdy, most na III/18164, přeložky sil-
nic II/187, II/191, II/230, III/1875 a III/18164 a polní cesta. 
Varianta je kromě úseku mezi MÚK Nepomuk-západ a MÚK 
Nepomuk-východ stejná s variantou 3.2. V tomto úseku vari-
anta je vedena jižně od kopce Šibenice.

Úsek 4. Třebčice – Mohelnice 
měří 1,910 km. Součástí stavby je MÚK Třebčice, okružní kři-
žovatka, most na trase, 2 nadjezdy, přeložka silnice III/02013. 
Úsek začíná před před mostem přes železniční trať u Třebčic. 
Odtud je trasa vedena ve stopě obchvatu Třebčic, který bude 
doplněn o MÚK Třebčice se silnicí III/02013, která bude 
oproti dnešnímu úrovňovému křížení posunuta cca o 1 km 
na východ a přestavěna na mimoúrovňovou (trubkovitá), 
za kterou úsek končí.

Úsek 5. Mohelnice – Životice 
měří 2,150 km. Součástí stavby je most na trase.Úsek začíná 
za navrženou MÚK Třebčice. Odtud je trasa vedena cca 400 m 
ve stopě stávající silnici I/20. Následně opouští její stopu 
a vede vpravo od ní. Stavba končí za mostem přes lokální 
biokoridor před křižovatkou se silnicí II/188, kde navazuje 
na připravovaný obchvat Životic.

A co vy? Uvítali byste obchvat Nepomuku? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.
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Vážení nepomučtí příznivci Divadla DJKT!

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste projevili opět zakoupe-
ním permanentních vstupenek v dalším roce 2017. Věřte, není 
nic jednoduchého vytvořit inscenaci, která je divácká a zasáhne 
vaše srdce, smysly. Věřte, že není v divadle člověk, který by chtěl 
udělat inscenaci, kterou divák nepřijme. A je těžké zavděčit 
se uměleckému krédu všech diváků. Nejtěžší je najít onu rov-
nováhu, vyváženost ve stylu interpretace tak, abychom neodra-
dili ani puritánské diváky, ani progresivně smýšlejícího diváka 
a současně zaujali nejmladší generace. Ano, mnohdy i při veš-
keré snaze udělat to, co děláme, nejlépe, jak je možné, přesto 
se něco nepovede. To se stává. Nebo se to povede naprosto 
úžasně, jako představení v Novém divadle typu "Vojcek", "Smrt 
v Benátkách", inscenace, které rozdělí publikum na dva nesmi-
řitelné tábory, že 40 % diváků je totálně nadšeno vrcholným 
uměním a 60 % diváků to nazve blbostí, nesmyslem, který je 
odrazuje od další návštěvy divadla. Plzeňský divák je skvělý, 
ale často velmi nesmiřitelně militantní. Je to důkaz toho, že 
divadlo má rád, že mu na něm záleží. Na straně druhé jsou 
tito diváci netolerantní mezi sebou vzájemně. Staromilec by 
chtěl inscenace ve stylu, jak se dělaly před mnoha lety, a často 
"vykřikuje", že kašle na současné trendy, a druhý tábor zase 
kritizuje, že DJKT je konzervativní plechovka a že si raději 
zajede do Prahy, kde vědí, co je současné divadlo. Nikoho 
nechceme provokovat a naší pokornou snahou je dělat divadlo 

v moderním, klasickém profilu, ani muzeum, ani extravaganci, 
ale nemůžeme vytvářet z Plzně skanzen a nemyslet na konti-
nuitu s divadlem evropským. Věříme, že toto vy chápete, ale 
vzhledem k tomu, že jste naši zlatí, věrní abonenti, jsem pova-
žoval za důležité vám to sdělit osobně. Jsme rádi a vážíme si 
toho, že jste nám věrní, a věřím, že nejen zaplníte kapacitu 
míst ve vašem stávajícím autobuse v roce 2017, ale že pro rok 
2018 pořídíte autobus s více místy. Jsme hrdí na vás všechny, 
že v této komerční době, kdy občané místo za skutečnou kultu-
rou jezdí trávit víkendy do obchodních center a vyvrcholením 
je oběd v obchoďáku a návštěva multikina s Coca-Colou a pop-
cornem, se vy pěkně obléknete a jedete za skutečnou kulturou 
do divadla. Obdivuji vás a vážím si vás. Nenechte kulturnost 
populace odumřít ve svém městě a snažte se svoji ušlechtilou 
zálibu dále přenášet na své děti, vnoučata. Když rezignujeme 
a nepředáme něco jako kulturnost dále na své děti, zůstanou 
po nás jen spotřebitelé, kteří sedí u televize u plytkých seriálů 
a talkshow a vůbec jim to nepřijde divné. Musíme myslet nejen 
na sebe, ale také na to, co po nás zůstane. 

 
Srdečně pozdravuji všechny naše milé abonenty  
z Nepomuku (krásného města).

MgA. Martin Otava, Ph.D., ředitel DJKT

?

Labutí jezero v podání Divadla J. K. Tyla
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Poděkování pojízdné prodejně

Když bylo v sobotu potřeba 
do Nové Vsi dovézt chleba,
tu zahoukal klakson do ticha vesnice
a lidi seběhli se jako slepice.
V zimě jen pár babek a dědků, 
v létě i chalupáři kupovali k snědku
všechno čerstvě nakrájené a čisté, 
že spokojenost byla všude, je jisté.
Řadu let jsme se na Houdka spoléhali,
k sobotní snídani čerstvé rohlíky jídávali.
Tak jsme si na to všichni zvykli 
a najednou překvapením ztichli.
Autobus pana Houdka už nepřijede, 
naše kroky na náves nepřivede.
Jestli to zavinily nové daně, 
zbývá jen zanadávat na ně.
Vám, pane Houdku, děkovat jen nestačí
lítost nám tlačí slzy do očí.
Před Vaší ochotou a laskavostí se klaníme,
na naše staré, kteří moc nechodí, teď myslíme.
Možná, že ubude ve vsi písniček,
až poběžíme do Chanovic koupit chlebíček.

Za „Novoveskou Mladinečku“  
(a další „Osiřelé obce“)
Anna Cibulková

Prádelské maškarní řádění s Řády 

Abyste mohli dostat Řád mas(t)né dobroty, museli byste být 
v sobotu 18. února v Prádle. A museli byste pohostit "maškary". 
Byla jich asi třicítka – vodník, veterinář, beruška, vězeň, indián, 
kuchařka, medvěd, policajt s píšťalkou (to je vždycky Milda Otec 
st.)... A s nimi harmonikář – tradičně Jiří Čekan. Předchozí den 
ještě sjížděl alpské svahy, dnes je v Prádle. Ví, jak to u nás chodí. 
U každého domu zahraje písničku na přání. Důležitá zastávka 
je vždycky na Vovčíně u Kadeřábků, tam je velké pohoštění. Ale 
i jinde se snaží. Někdo na připravené dobroty vynese před dům 
i stolek, někdo vydrhne schody – jako paní Skalová. Jiný pozve 
i na štamprličku. Maškary táhnou od domu k domu a rozdá-
vají veselou náladu. „Měly by správně chodit až příští sobotu,“ 
říká mi Pavel Skala. Hm, tak přece je jakési povědomí o tom, že 
maškarní průvod ohlašuje příchod doby postní. Ta začíná letos 
1. března, kdy je Popeleční středa. Jsem ráda, že žiju ve vsi, kde 
se obnovily někdejší zvyky. Rok je dělen na jednotlivé části, exi-
stuje "před" a "po", lidé se scházejí. Vyžaduje to vždycky kus 
námahy, ale přináší to do života radost a řád. Zuzano Petrů, 
děkuji Vám, že jste se stala duší takových malých prádelských 
slavností! Milí čtenáři, určitě máte takové "Zuzany" i u vás. 
Nedostávají žádné řády, spíše se někdy setkávají s nevděkem. 
Je ale jisté, že své odměny jednou dojdou – v Řádu, který se lid-
ským představám vymyká a kde pozemské řády nejsou důležité.

Marie Bílková

Muzeum krojů a zapomenutých 
řemesel bilancuje

Blíží se Velikonoce roku 2017, a tak můžeme bilancovat, co 
se nám v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje 
od minulých Velikonoc povedlo. Loňská velikonoční výstava 
s programem byla ve dvou dnech navštívená sto šesti diváky. 
Tehdy byly jako vstupné pomlázka nebo kraslice. Domnívám se, 
že ukázky malování kraslic a výroba košíků z proutí návštěvní-
kům umožnily ověřit si i vlastní zručnost. Na podzim 2016 jsme 
vydali a prezentovali knihu Kroje Plzeňského kraje, v prosinci 
v Muzeu krojů vystoupil na adventní výstavě folklorní soubor Máj 
z Blatnice i s dudákem. V průběhu celého roku 2016 Muzeum 
krojů navštívilo na dva tisíce návštěvníků, většinou ve dnech, kdy 
počasí nepřálo turistickým výletům. Od začátku letošního roku 
jsme adaptovali čtyři místnosti prvního poschodí lihovaru tak, že 
bude již od března sloužit pro další expozice muzea. 8. 4. 2017, 
tedy týden před Velikonocemi, budou ve 14 hodin nové prostory 
slavnostně otevřeny velikonoční výstavou a vystoupením folklor-
ního souboru Máj. Současně bude k vidění perníková replika žin-
kovského náměstí s kostelem na ploše 2,80 x 2,10 metrů, kterou 
vyrobily ženy z Žinkov pro Vánoce 2016, a betlém ze slámy, jenž 
bude doplněn o další dvě slaměné figury. Expozice se rozšířila 
o skašovské hračky a také o některé stroje a zařízení pro země-
dělskou výrobu z období, kdy byla na polích a lukách využívaná 
především lidská a zvířecí síla. Letošní vstupné na velikonoční 
výstavu bude opět pomlázka nebo kraslice. S potěšením konsta-
tuji, že řada místních obyvatel v průběhu roku poskytla muzeu 
věnováním nebo zápůjčkou celou řadu exponátů. Současně s pro-
vozem muzea chci upozornit na to, že prakticky celá rekonstrukce 
1. poschodí a sklepů byla provedena firmou Trakom ze Žinkov. 
Majitel firmy a jeho zaměstnanci odvedli díky svému osobnímu 
zaujetí obrovský kus práce a patří jim velký dík. 

Jiří Tetzeli, Muzeum krojů  
a zapomenutých řemesel  
Plzeňského kraje

Zdravá výživa u JANA ukončila 
svoji činnost k 15. 2. 2017 

Chtěla bych poděkovat všem svým zákazníkům, kteří se podíleli na udržení tak spe-
cifického krámku. Začátky nebyly jednoduché, ale postupně jsem sbírala zkušenosti 
v oblasti zdravé výživy, dělala jsem různé ochutnávky a tento krámek si získal své zákaz-
níky. Já si toho OPRAVDU moc vážím. Snažila jsem se vzhledem ke svým finančním 
možnostem zásobit krámek zbožím, které mělo odpovídající hodnotu kvality, jak bylo 
možné z hlediska dodavatelů objednat, protože většina dodavatelů nabízí výrobky koupě 
schopnější, ale to závisí spíše na výrobcích.Jsem ráda, že krámek bude v Nepomuku 
zachován, povede jej žena zhruba o 30 let mladší, to je už velká záruka větších mož-
ností... Ještě bych se ráda zmínila o EKOLOGICKÝCH zákaznících, kteří podporují, aby 
se do přírody nedostávaly škodlivé věci, které nás do budoucna budou stát nemalé pro-
středky, tento program propaguji více než 18 roků a je to hlavně proto, protože mám 
více informací o tom, o jaké dopady do budoucna půjde. Těmto lidem patří velký dík 
a jsem přesvědčena, že jich bude přibývat. Jde především o mladé lidi, protože i oni mají 
už odpovědnost za své budoucí životní prostředí. Čím nás bude více, tím se bude lépe žít 
NÁM I NAŠIM DĚTEM A PROSPĚJE TO PŘÍRODĚ, navíc je tam opravdu nesporná úspora 
finančních prostředků, podle mého je to také téma, které dnes řeší většina rodin. Děkuji 
vám za váš čas věnovaný mému příspěvku, přeji všem stálým zákazníků, ale i těm, kteří 
do krámku svoji cestu nenašli, pevné zdraví a spokojenost do dalších let.

Informace ohledně sdružených služeb pro domácnost na adrese 
Zelenodolská 34 Nepomuk, které jsou dále v provozu.
Telefon celodenně včetně sobot a nedělí 724 957 376,  
e-mail edita1ruzickova@seznam.cz 

SORTIMENT– Sběrna pro chemické čištění oděvů, praní prádla, renovace 
péřových výrobků, prodej ložních souprav z vlny a umělé střiže. 
PORADENSKÁ SLUŽBA V OBLASTI ZDRAVÍ – dlouholeté zkušenosti v oblasti 
přírodních doplňků stravy. Jejich nutnost je dnes už pro udržení našeho zdraví 
nezbytná, tyto doplňky jsou z 98 % využitelné pro naše tělo, protože jde o přírodní 
složky, které naše tělo dokonale využije, pokud používáme doplňky stravy chemické, 
naše tělo je většinou přijímá v malé míře a ostatní z těla vyloučí. Firma Nutrilite 
byla založena před 80 lety, je to firma rodinná dnes už v druhé generaci, rostliny 
si sama pěstuje, proto je zachována vysoká kvalita pro přípravu doplňků stravy. 

Maloobchod a velkoobchod se spotřebním zbožím každodenních potřeb, 
poradenské služby zdarma. Pracovní doba pro tyto výše uvedené služby: pondělí 
a pátek od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod., individuálně dle dohody. 

Na vaši návštěvu se těší Edita Růžičková

Něco málo  
„o Korunách“

Rád bych reagoval na článek Marie 
Bílkové s upřesněním Pavla Motejzíka 
„Díky, kokořovští hasiči!“, publiko-
vaný v minulém čísle novin. Z článku 
se mohlo zdát, že místo konání akce 
hasičů bylo Na Korunách, či snad správ-
něji V Korunách (v mapách se objevuje 
nejčastěji). Akce se nicméně konala 
„Na Skalách“, na parcele 673 – pravá 
část. V Korunách či Koruny je místo vlevo 
od Skal západním směrem, vzdálené cca 
600 metrů v polích jako tamní nejvyšší 
bod 566 metrů nad mořem. Skály mají 
jen 560 metrů. Obě místa se často pletou.
Ke snížení spodní nejvyšší skály došlo 
kolem r. 1955, toho jsem pamětníkem, 
i když přesnější datum už nejsem scho-
pen uvést.

Jan Cupl, kronikář  
MS Lověna Žinkovy, z. s.

Program:

8:00   Prezence účastníků
9:00    Zahájení, aktuální situace včelařství v ČR (Petr Texl, Jan Turč)
9:30   Včelařství ve starém Římě a Egyptě (Marie Šotolová)
10:30   Vedení včelstev v nízkonástavkových úlech (František Texl)
12:00–13:30 Polední přestávka a mikroskopování nosematózy
13:30   Elektronika a informační technologie ve včelařství (Pavel Mach)
14:30   Jak na varroózu aneb lidské piškvorky (Pavel Holub)
15:30   Novela Plemenářského zákona pohledem právníka (Viktor Švantner) 
16:15  Novela Plemenářského zákona pohledem včelaře (Jiří Přeslička)
17:00   Diskuze a ukončení semináře

Akce je otevřená široké včelařské veřej-
nosti. Očekáváme velký zájem včelařů, 
proto je vhodné se předem přihlásit. 
Vstupné předem 100 Kč, na místě 150 Kč. 
Další informace včetně přihlašovacího 
formuláře a platby vstupného najdete 
na internetové stránce www.psnv.cz v pře-
hledu připravovaných akcí nebo si o ně 
můžete napsat na adresu vcelari.nepo-
muk@email.cz. Můžete přinést vzorky 
mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření 
nosematózy. V prostoru hotelu je možné 
vystavovat dovezené pomůcky a zařízení. 
V restauraci hotelu je zajištěno stravo-
vání. Srdečně zvou pořadatelé.

Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádají 

Jarní seminář nástavkového včelaření
sobota 25. března 2017 Nepomuk,  
sál hotelu U Zeleného stromu na náměstí
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Pátek 28. dubna 2017 
Setkání dopisovatelů a čtenářů v Malém sále KKC Přeštice, 
Masarykovo náměstí 311, Přeštice. 
 
13.30–14.00 – prezence účastníků
 
14.00–17.00 – vystoupení přednášejících 

Mgr. Michal Tejček
Přehled regionálního bádání na Přešticku

Mgr. Petra Martínková
Spolkový život na Přešticku v letech 1867–1951 

PhDr. Viktor Kovařík – Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy na jižním Plzeňsku

pprap. Patrik Keller
Osudy Zelené Hory během druhé světové války

Sobota 29. dubna 2017 
Odborná exkurze po kulturních památkách –  
Lnáře – Kasejovice – Nepomuk 

odjezd autobusu z Přeštic  
v 08.00 hodin přes Nepomuk do Lnář 
předpokládaný návrat do 18.00 hodin. 
 
Konferenční poplatek 100 Kč 
Zahrnuje drobné občerstvení v první jednací den (pátek) 
a společnou dopravu autobusem na odbornou exkurzi druhý 
den (sobota). Poplatek je splatný při přihlášení. Nezahrnuje 
cenu za společný oběd a vstupné při exkurzi.

Přihlášky jsou přijímány do 31. března 2017 v Turistickém 
a informačním centru, Masarykovo nám. 311, Přeštice,  
e-mail: informacnicentrum@prestice-mesto.cz, tel. 377981911 
a v Turistickém a informačním centru, nám. Aug. Němejce 126, 
Nepomuk, e-mail: infocentrum@nepomuk.cz, tel. 371591167 

Roviny čili Na Rovinách

Vítejte na našem dalším společném výletě do nitra Středních Brd 
– v donedávna civilnímu životu uzavřeném Vojenském újezdu 
Brdy. Dostaneme se na místa v samém srdci vrchoviny, která 
jsou dnes úplně opuštěná, ač ještě nedávno, před necelými čty-
řiceti lety, bývala plná života. Podíváme se tam, kde stávala velká 
hájovna či vlastně dvouhájovna Na Rovinách čili Roviny. Jméno 
dostala po svém umístění, neboť stojí sice poměrně vysoko, ale 
v rovinatém terénu sedla mezi opravdu důstojnými vrchy kolem 
a nad 800 metrů. Totiž brdskými vrchy Paterákem (814 m n. m.), 
druhou nejvyšší horou Brd – Prahou (862 m n. m.) a Prašivým. 
Stýkají se tu dvě významné cesty, jedna od západu od Padrtě, 
druhá přichází v kolmém směru od jihu, od již zmíněné Prahy. 
Rozcestí pod krásnou kulisou tvořenou skupinkou vzrostlých 
stromů střeží Kristus Pán na kříži. Místo je vhodné ke krátkému 
odpočinku a snad i k rozjímání o pomíjivosti věcí světských. 

Původně tu kdysi, v kraji loupežníků a pytláků, daleko 
od osad, stával strážní domek. Spíš roubená bouda. Říkalo se jí 
Václavova. Stejně jako ostatní jí podobné měla za úkol poskyt-
nout přístřeší hajným a lesnímu personálu v nepřízni počasí, ale 
hlavně útočiště lesákům při střetu s pytláky. Což nebývala žádná 
selanka. Docházelo k prudkým přestřelkám, kdy lesem jak bouřka 
hřměly rány z pušek jak o Božím těle a místo deště padalo olovo. 
O padlých v těchto bojích svědčila řada křížů a křížků rozmístě-
ných po brdských lesích, z nichž několik se dochovalo dodnes. 

Na místě Václavovy boudy později vyrostla řádná hájovna. 
Podle rovinatého místa dostala své jméno. Bylo to festovní 
přízemní stavení, které s roubenou stodolou uzavíralo pros-
torný dvůr, chráněný pevným dřevěným plotem. V roce 1934 
však hájovna dostala zásah bleskem, po němž vyhořela. 

Již o rok později na jejím místě vyrostlo nové půlpatrové 
stavení s několika místnostmi v široké nástavbě v podstřeší, 
jež přecházela ve frontě nádvorního traktu do širokého vikýře. 
Jednalo se o dvouhájovnu, z níž byla spravována dvě polesí: zábě-
helské a nepomucké. Ve dvoře velkého srubu stávala i roubená 
stavbička kryjící zdejší zdroj vody – studnu. Za objektem pak bylo 
několik dřevěných chlévů a seníků, které za druhé světové války 
poskytly úkryt partyzánské skupině pod velením Vasila Majského.

Přišel však rok 1971 a s ním rozhodnutí armády z výcviko-
vých důvodů zdejší hájovnu zrušit. Byla rozebrána a znovu 
sestavena ve vsi Nepomuku (míněn brdský Nepomuk, niko-
liv město na jihu Plzeňska), kde se v ní usídlila lesní správa. 
Tak slouží až podnes. Z celé skupiny budov zůstaly stát již 
zmíněné roubené chlévy se seníky, stavebně poměrně bizar-
ního tvaru. Se zánikem vojenského újezdu však vzaly rovněž 
za své. Údajně z bezpečnostních a požárních důvodů byly str-
ženy na terén. A tak po slavné hájovně dnes zůstalo jen holé 
místo, které zřejmě v budoucnu opět pohltí les. Zbylo tu jen 
rozcestí s překrásnou stromovou skupinou působící tak tro-
chu jako pohádková kulisa a mezi kmeny železný, resp. liti-
nový krucifix. Jedná se o kanelovaný (žlábkovaný) umělecký 
odlitek s rameny zakončenými stylizovanými jetelovými troj-
listy. Těžko říci, kde byl kříž vyroben, protože tento typ běžně 
v 19. století nabízelo více podbrdských železáren. Pravdě nej-
bližší bude domněnka, že jej odlili v Arcibiskupských žele-
zárnách v Rožmitále pod Třemšínem.Lesní ticho tu dnes 
neruší nikdo kromě pěších turistů nebo projíždějících kolařů. 
Budete-li mít štěstí, můžete se tu ocitnout zcela sami. A potká-
te-li snad přitom pomenšího, trochu zavalitého myslivce, 
raději se dobře podívejte, jestli mu nekryje tvář od střechy klo-
bouku splývající jemný tmavý závojíček. Pokud ano, pak vězte, 
že jste se setkali se samotným dobrým a strážným duchem 
brdských hor, Fabiánem. Ten se vám ale může připomenout 
i jinak. Všimnete-li si kdesi na větvi zvláštního stříbrozele-
navého splývajícího chumáče, není vyloučeno, že se díváte 
na Fabiánovy vousy. Totiž na zvláštní druh horského lišejníku, 
provazovku bradatou, Usnea barbata. Kdysi z ní obyvatelé 
Brd dělali skutečně vousy k figurkám Fabiána zhotovovaným 
ze smrkových šišek. Pokud na provazovku narazíte, prohléd-
něte si ji, vyfotografujte, ale nedotýkejte se jí. Je chráněná, 
opravdu velmi vzácná a dokazuje vám, že Brdy stále ještě před-
stavují oázu čisté, lidmi a jejich činností nedotčené krajiny.

Martin Lang,  
Muzeum Středních Brd, Strašice

Přihláška na setkání

Jméno, příjmení, titul:  .....................................................................................................................................

Instituce:  .........................................................................................................................................................

Adresa:  ............................................................................................................................................................

E‑mail:  .............................................................................................................................................................  

Telefon: ............................................................................................................................................................

 
Zúčastním se odborné exkurze  
v sobotu 29. dubna 2017 

Mám zájem o společný oběd  
v sobotu 29. dubna 2017 

 ano   ne

 ano   ne

Pozvánka za regionální historií 
 
U příležitosti 85. výročí založení a 20. výročí  
obnovení Vlastivědného sborníku jižního Plzeňska  
s názvem POD ZELENOU HOROU proběhne  
ve dnech 28.–29. dubna 2017 setkání dopisovatelů  
a čtenářů na téma „Regionální historie a kultura“.

Foto: Richard Rotter Foto: Jana Bělová
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Školní soutěže

Konec 1. pololetí je ve škole tradičně obdobím uzavírání klasifikace a současně dobou, 
kdy se konají školní a okresní kola olympiád v mnoha předmětech. I na naší škole 
se žáci zúčastnili školních soutěží v matematice, českém, německém a v anglickém 
jazyce, v dějepisu, přírodopisu, ve fyzice a chemii. Ti nejúspěšnější řešitelé z jednot-
livých škol pak postupují do kola okresního. Zde soutěží nejen se svými vrstevníky 
z dalších škol okresu Plzeň jih, mezi účastníky jsou i studenti osmiletého gymnázia. 
Tedy opravdu velmi slušná konkurence. Největšího úspěchu v dosud uskutečněných 
soutěžích zatím dosáhl žák z 8. ročníku naší školy Daniel Prchal. V konkurenci 28 
soutěžících se stal vítězem okresního kola dějepisné olympiády. Dane, blahopřejeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Milan Demela, ředitel

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny byly v tomto školním roce 
v druhém únorovém týdnu. Především 
pro žáky školy a i pedagogy jsou dny 
odpočinku, ale neznamená to, že by škola 
úplně zela prázdnotou. Tentokrát byly 
dny volna využity k úpravě některých pro-
stor. Učebna výtvarné výchovy si novou 
výmalbu opravdu zasloužila. Děti i paní 
učitelka Bečváříková se konečně dočkaly, 
stěny jsou nyní krásně čisté a učebna 
se výrazně prosvětlila. Na snímku už 
po práci malířů uklizenou učebnu zaři-
zují školním nábytkem p. Iveta Čoudková 
a p. Ferdinand Valenta.

Milan Demela, ředitel

Vážení sportovní přátelé, 

v pravých krásných zimních dnech 
jsme se žáky vyrazili na zamrzlou plo-
chu Kaplanky, abychom si připomněli 
další ze zimních sportů, tentokrát brus-
lení. Téměř všichni jsme si tuto aktivitu 
náramně užili a v průběhu času bylo 
k vidění velké zlepšení. Někteří žáci také 
pomáhali svým začínajícím kamarádům 
s prvními krůčky v bruslích. Velké podě-
kování patří pracovníkům Technických 
služeb Nepomuk (pánové Dubský Jiří, 
Dubský Miroslav a Jiří Hulec), kteří nám 
pomohli s úpravou ledové plochy!

Pavel Pelcr

Vážení sportovní přátelé, 

právě jsme se vrátili z lyžařského kurzu 
žáků 7. tříd, který se konal v areálu Samoty 
v Železné Rudě. Bylo to 7 dní nádher-
ného počasí, skvělých sněhových pod-
mínek a příjemného ubytování s domácí 
kuchyní. Mnoho našich žáků vycestovalo 
za prvním seznámením s lyžemi, přesto 
se v rámci tohoto týdne dokázali obrovsky 
zlepšit a s jistotou zdolat místní sjezdovky. 
Potvrzením toho byl závěrečný závod 
ve slalomu, který všichni úspěšně absol-
vovali ve dvou kolech. Nedílnou součástí 
tohoto kurzu byl také výcvik běžeckého 
lyžování, na který byly děti připravovány 
již ve škole. Každé družstvo se dvakrát 
vypravilo do stopy Šumavské magistrály, 
kde jsme se krásně svezli nádhernou 
šumavskou přírodou. Děti však nerozvíjely 
pouze lyžařské dovednosti, ale také spolu-
práci, tvůrčí dovednosti a teoretické zna-
losti lyžování a chování na horách formou 
mnoha týmových soutěží (sněhovo-ledové 
výtvory, divadlo, kvíz, apod.). Závěrem 
bychom rádi poděkovali všem za to, že 
s námi mohly jet tak hodné, šikovné a vní-
mavé děti!!! Doufáme, že si odnesly jen 
samé hezké zážitky!

Jan Ticháček, Pavel Pelcr  
a Mirka Rojíková

Vážení příznivci gastronomických zážitků,
 
v únoru odstartoval projekt Dny meziná-
rodní kuchyně, který spoluvytváří školní 
parlament a zaměstnankyně školní 
jídelny. Na začátku každého měsíce 
se seznámíme s vybranou světovou 
kuchyní formou polévky, hlavního jídla 
a dezertu. Jako první byla vybrána ukra-
jinská kuchyně. Paní kuchařky strávily 
mnoho času přípravou a výběrem vhod-
ného pokrmu, který bude důstojným 
zástupcem ukrajinské kuchyně a zároveň 
realizovatelným v provozu školní jídelny 
se splněním všech požadavků. Nakonec 
jsme si moc a moc pochutnali na tomto 
menu: polévka Lapša (slepičí s nudlemi), 
Vareniky (těstové taštičky plněné mletým 
masem) a tradiční dezert ve formě krému. 
Celý den byla ve školní jídelně ke zhléd-
nutí malá výstava věnovaná Ukrajině 
a jejím tradicím a zároveň nás provázela 
ukrajinská folklórní hudba. Velké podě-
kování patří nejen členům školního par-
lamentu a zároveň všem žákům, kteří 
se podíleli na výběru jídel a tematické 
výzdobě, ale také všem zaměstnankyním 
školní kuchyně a p. uč. Bečváříkové, které 
se s velkým nadšením a odhodláním 
zhostily části tohoto projektu a umožnily 
našim chuťovým buňkám další proži-
tek! Již se těšíme na březen, kdy nás čeká 
kuchyně z Mexika.

Školní projekt
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Rozhovor  
s Janem Kohoutem,  
sekretářem FK Nepomuk

Text: Pavel Motejzík
Foto: archiv FK Nepomuk,  
Pavel Motejzík, Lukáš Mácha

Do výboru FK Nepomuk vstoupil v roce 2003 a od té doby je také 
ve funkci sekretáře. Do náplně funkce sekretáře patří vše mimo 
aktivní hráčské aktivity, i když ta funkce sama o sobě tuto možnost 
nevylučuje. Jde o kompletní zajištění klubu v soutěžích, kompletní 
hráčský servis – přestupy, registrace hráčů, komunikace jak 
s orgány státní správy, tak s orgány FAČR (dříve ČMFS), komunikace 
s ostatními oddíly jednotlivých soutěží, organizace hracího schématu 
celého FK v návaznosti na jednotlivé soutěže, zajišťování dopravy 
hráčů, obsluha elektronického systému FAČR, administrace 
dotačních žádostí až do jejich vyúčtování atd. V každém spolku 
je obdobná funkce, i když může mít odlišné pojmenování. 

Historie kopané v Nepomuku je dlouhá a zajímavá, 
dokonce jsme jeden čas měli oddíl s názvem 
SK Slavia Nepomuk. Nastiňte nám, prosím, 
ve stručnosti dějiny nepomuckého fotbalu. 

Jak udávají i údaje ke "kešce“ uložené v blízkosti hřiště, historie 
se začala psát patrně roku 1920. V tomto roce se zde uskupily 
3 bezejmenné jedenáctky. Tyto první týmy byly s největší pravděpo-
dobností průkopníky fotbalu v Nepomuku. Založení prvního fotba-
lového klubu s názvem SK Nepomuk se datuje až o 10 let později, 
přičemž byl 2. srpna tohoto roku zvolen předseda klubu Otakar 
Šnejdárek. V době založení SK Nepomuk se část členů rozhodla, že 
založí svůj vlastní klub pod názvem SK Olympia. Toto rozhodnutí 
se konalo v hospodě „NA RŮŽKU“. O 3 měsíce později se klub pře-
jmenoval na SK Slavia Nepomuk. Předsedou klubu byl zvolen Josef 
Milota. Klub začínal hrát v bílých tričkách a červených trenýrkách. 
První zápas se odehrál proti klubu AFK Železná Huť. Po několika 
měsících do klubu přišli i někteří hráči z SK Nepomuk. Mužstvo 
sbíralo úspěchy po okolních vsích a přivezlo i několik pohárů.
V roce 1931 začala výstavba nového stadionu SK Nepomuk vede-
ného Otakarem Šnejdárkem. O rok později 12. června se hřiště 
otevřelo zápasem proti AFK Bohemians, ve kterém SK Nepomuk 
prohrál 1:6. Zanedlouho se Slavia začlenila do SK Nepomuk, 
takže měl tým dostatek hráčů. Mužstvo v této době reprezento-
vali: Valenta, A. Milota, Nesnídal, J. Milota, Kopecký, Kvarda, 

F. Zahradník, V. Řežábek, Meral, Jar. Zahradník, Vacík, Bauer, 
J. Zahradník, F. Holý a K. Duchoň. Předválečný rok 1939 byl pro 
klub mistrovským, to zvítězil ve čtvrté třídě nad Novou Vsí, Spartou 
Smíchov, Čechií Plzeň, Chrástem a Spáleným Pořičí. Za čtyři roky 
v soutěži se stal SK Nepomuk mistrem, když si uhájil jednobodový 
náskok před Spartou Mirošov. Následně v šedesátých letech se hrála 
v Nepomuku 1. A třída. V jednom soutěžním roce se v Nepomuku 
hrál i Krajský přebor…

To už se ale dostáváme ke druhé otázce. 
Jaké roky byly pro oddíl nejzářivější?

Nejde jednoznačně říci, které roky byly nejzářivější, ale určitě 
mezi ně patří období, kdy hrála naše družstva mužů Krajský pře-
bor v kategorii mužů. Obdobnou soutěž, ale v kategorii žáků, hrají 
v současnosti družstva ml. a st. žáků. Jen pro zajímavost, současný 
krajský přebor těchto kategorií je druhou nejvyšší soutěží v rámci 
soutěží FAČR. Což se daří oběma družstvům udržovat již od sezóny 
2005/2006. V minulosti hrála tento přebor i družstva dorostu, ale 
v současnosti nemáme tak početné zastoupení v uvedené kategorii

A co nějací známí odchovanci?
Nerad bych nějaké jméno neúmyslně neuvedl, každá etapa fotbalu 
měla své hráče, kteří se zapsali do dějin kopané nejen v Nepomuku. 
A to platí jak pro předválečnou éru, tak i pro poválečné období 
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do osamostatnění FK. V té novodobé historii bylo možné naše 
odchovance vidět nejen v pozicích hráčů, ale i v pozicích trenérů 
a činovníků fotbalových orgánů. 
K zápasům nejvyšších soutěží v dané době nastupoval Josef Holý, 
který hrál ligový fotbal v Plzni a Ostravě. Z těch současných můžeme 
jen připomenout dva mladíky, kteří byli pozváni do reprezentač-
ního výběru U 16, a to je Aleš Brudna a František Hrachovec. Ale 
jak už jsem uvedl výše, je celá plejáda jmen, která reprezentovala 
Nepomuk prostřednictvím všech předcházejících forem součas-
ného FK Nepomuk. 

Kdy bylo upraveno současné hřiště 
s tribunou podél Nádražní ulice?

V roce 1967. Otevření se uskutečnilo přátelským zápasem mezi 
Sokolem Nepomuk a Reportéry a herci. Celkové skóre se dostalo 
k výsledku 5:1 pro Sokol. Branky vstřelili: Schröpfer 2, Boltík, 
Živný, Míčko. Nepomuk hrál v sestavě: Vlnař, Bouzek, Ochoc, 
Kolár, Čonka, Viktora J., Živný, Míčko, Schröpfer, Boltík, Musil...

V minulosti panovala velká rivalita mezi dvoreckým 
a nepomuckým fotbalovým klubem. Jak je tomu dnes? 

Myslím si, že dnes není situace tolik vyhrocená, a to hlavně s ohle-
dem na rozdílnost soutěží, ve kterých nastupují obě „A" mužstva 
mužů. Hlavním problémem je to, že dneska se všechny oddíly 
potýkají s nedostatkem aktivních hráčů. I když je pravdou, že není 
vždy úplná vstřícnost k tomu, pokud má někdo zájem, si odzkoušet 
vyšší a náročnější soutěž. Ale za sebe můžu prohlásit, že se vždy 
podaří najít nějakou společnou řeč. 

V roce 1996 jste se oddělili od Sokola, 
zrekonstruovali budovy a splnili i jiné podmínky 
ligových soutěží. Co se tehdy opravovalo? 

Změna neznamenala jen oddělení od Sokola Nepomuk, ale hlavně 
převzetí v té době hodně neurovnaného areálu, co se týče majetko-
vých vztahů. Ještě dnes, více jak 20 let po osamostatnění, nejsou 
všechny majetkové vztahy dořešeny a v současnosti je poslední 
otázka vlastnických práv řešena soudní cestou. Letošní rok by 
tedy měl tuto otázku jednou pro vždy uzavřít. Hlavně bylo nutno 
v té době stavebně zajistit objekt a jeho plnou funkčnost. Nejhorší 
období bylo okolo roku 2006, kdy došlo vlivem klimatických pod-
mínek k částečnému poškození vnitřního vybavení – a tím byla 
nastartována etapa postupných oprav a budování zázemí. Hlavní 
důraz byl kladen na zachování podoby areálu, na jeho rozšíření, 

a, což bylo nejdůležitější, to vše za plného a neomezeného pro-
vozu. Uvedené rekonstrukce si vyžádala nejen sportovní činnost 
na vyšší úrovni, ale i potřeba zajistit určitým způsobem fungování 
ubytovny, která byla součástí zázemí a již nesplňovala požadavky 
pro ubytování v uvedené kategorii. Rozšířené zázemí splnilo pod-
mínky pro účast našich družstev mládeže v krajských přeborech.

Další velká rekonstrukce proběhla teprve nedávno, 
vytvořeny byly šatny pro rozhodčí, další dvě pro 
domácí, dvě pro hosty, zázemí pro vedení klubu, 
budova má dokonce krásný modrobílý nátěr. Chystáte 
na hřišti ještě něco dalšího? Pomohlo by klubu něco?

Modernizace v sobě zahrnovala i vybudování zázemí pro spolko-
vou činnost – klub, který v současnosti využívají i ostatní spolky. 
A nezapomnělo se ani na návštěvníky našeho areálu, pro které bylo 
vytvořeno zastřešené stání včetně malého venkovního občerstvení 
s kompletním sociálním zařízením. Sjednocení pohledové čelní 
stěny i barevně bylo provedeno po celkovém zateplení objektu. 
Současně bylo zhotoveno nové kompletní oplocení areálu, včetně 
vytvoření výškového oplocení na západní straně areálu.
A co chystáme? Největší problém, který nás trápí, je hlavně zdroj 
vody pro závlahu hrací plochy. Zrovna nedávno bylo ukončeno 
územní řízení k umístění stavby a teď budeme jednat o staveb-
ním povolení. Další akcí, kterou bychom chtěli uskutečnit, je 
kompletní výměna konstrukce zastřešení, včetně krytiny. Obě 
tyto akce jsou ale závislé nejen na naší činnosti, takže musíme 
být trpěliví. Jedinou akci, která se uskuteční v průběhu letošního 
roku, je terénní úprava v severní části mimo hrací plochu, kde 
bychom chtěli vytvořit další upravenou plochu pro návštěvníky 
a zpřístupnit tuto část areálu. Do budoucna připravujeme úpravu 
plochy pod kaštany, ale zde nejsme ještě pevně rozhodnuti o její 
podobě, takže tento prostor nebude zatím řešen.

Řadu let se snažíte získat dotaci na hřiště u ZŠ 
a přeměnit ho na tartanové hřiště s umělým 
povrchem. Jaký to má pro klub význam?

Tady bych chtěl jen trochu upřesnit názvosloví. Nejde o tartanové 
hřiště, ale o hřiště s umělou trávou III. generace (shodný povrch 
jako u malého hřiště) a atletický ovál, kde by měl být jako povrch 
právě uváděný tartan. To jen na upřesnění.
Začal bych trošku z jiné strany, než padl dotaz. Tato změna bude 
mít význam hlavně pro školu, protože to, co je v současnosti vydá-
váno za sportoviště, by sneslo spíše označení tankodrom. Bohužel 

i z minulosti si spolky zvykly na to, že uvedená plocha slouží jako 
všechno jiné, jen ne jako sportoviště pro školu. Nechci rozhodně 
za ten stav vinit spolky, ale určitá „ochrana“ měla být nad tímto 
prostorem vyhlášena. Celé navrhované sportoviště je koncipováno 
tak, aby jej opravdu mohly využívat všechny spolky a organizo-
vané skupiny, které budou ochotny respektovat určitá pravidla. 
Všem spolkům bylo v přípravné fázi nabídnuto připomínkové 
řízení, kde mohly předkládat své návrhy na vybavení či doplnění. 
Tady musím podotknout, že s ohledem na to, že jsme od začátku 
uvažovali o dotaci z různých zdrojů, jsme museli držet požadavky 
spolků na „uzdě“, abychom se do vypsaných dotačních programů 
vešli. Výsledný návrh, který je podkladem pro podanou žádost, je 
tedy kompromisním řešením řady spolků a organizací. Zde musím 
poděkovat zástupcům města za konstruktivní řešení a přístup 
k celé této otázce. Velmi aktivně se zapojili i do komunikace mezi 
spolky. Výsledkem je tedy schválený záměr, který je v neposlední 
řadě i součástí územního plánu města. A význam pro klub? Jednak 
sportovní část, zvýšení kvality přípravy všech mužstev bez ohledu 
na roční období, a za druhé snížení zátěže hlavní hrací plochy (7 
družstev 2x v týdnu trénink a každý víkend mistrovská utkání). 
Všechny oddíly, které obdobnou plochou disponují, jsou schopny 
uspořádat zimní turnaje (např. v kategorii žáků nikdo v okruhu 
40 km nepořádá žádný takový turnaj). Uspořádání by bylo dobrou 
reklamou pro město Nepomuk. A nakonec ještě jeden smělý plán. 
Pokud bude takové sportoviště součástí školního areálu, bylo by 
možno, ve spolupráci se školou, spustit systém sportovních tříd, 
který by mohly využívat i ostatní sportovní oddíly v Nepomuku. 
Tento záměr koresponduje dnes s celorepublikovou výzvou pro 
zvýšení tělesné připravenosti žáků a mládeže. 

Kolik aktivních členů a družstev máte v aktuální sezóně?
FAČR, jako nástupnická organizace ČMFS, prodělala v uplynulých 
dvou a půl letech totální změnu organizace jednak členské základy, 
jednak organizace soutěží. Vzhledem k tomu, že do fotbalu jdou 
velké prostředky, tak došlo před dvěma lety k totálnímu přeevi-
dování členské základny, a to jak hráčské, tak i funkcionářské. 
Takže dnes je možné kdykoliv a komukoliv doložit, jaký je skutečný 
a přesný stav členské základy v každém oddíle. 
Dle této evidence je pod hlavičkou FK Nepomuk registrováno 
celkem 170 aktivních členů a z tohoto počtu je celkem 98 členů 
ve věku žákovském či mládežnickém – do 19 let. 

Jaká družstva hrají nejvyšší soutěže ve svých 
kategoriích a jak často mají jejich hráči tréninky?

Družstva trénují pravidelně 2x v týdnu a využívají hlavně hrací plo-
chu hlavního hřiště, v případě nepříznivých podmínek je využíváno 
hřiště s UMT u školy, případně městská sportovní hala.

Níže uvádím zařazení družstev 
v aktuálním soutěžním ročníku 2016/2017.

Mužstvo mužů  A – I. A tř. PK FS
Mužstvo dorostu  Krajská soutěž dorostu PKFS
Starší žáci  Krajský přebor PKFS
Mladší žáci  Krajský přebor PKFS
Starší přípravka  Okresní přebor OFS PJ
Mladší přípravka  Okresní přebor OFS PJ

Jezdíte někam na letní, případně zimní soustředění?
Nejprve musím objasnit, že veškerá činnost je ryze amatérská 
a dobrovolná, takže i přípravy jsou tomu podřízené. Kategorie 
mužů to má o to složitější, že všichni hráči jsou zaměstnaní 
a jejich účast je umožněna pouze v případě, že je zaměstnava-
telé uvolní. Takže veškerá soustředění jsou z větší části spolufi-
nancována za spoluúčasti účastníků, ale i přesto se nám daří 
soustředění organizovat. Každý oddíl si vybírá místo dle svých 
potřeb. Nejdůležitější jsou tato soustředění pro kategorie dětí, 
kde si vedle fotbalu vytváří tu správnou fotbalovou partu, která 

je základem všeho. Jinak využíváme nabídek z okolí, takže děti 
byly na soustředění v Žinkovech, na Hnačově či v Plánici. Muži 
využívají možnosti ubytování v rekreačním středisku spol. TESAS 
na Zuklíně.

Kdy a jak probíhá nábor nejmladších hráčů? 
V kolika letech je k vám mohou rodiče přihlásit?

Začnu odzadu, věk není až tak rozhodující, nejdůležitější je chuť 
a snaha něco dělat. Dalo by se říci, že nábory probíhají průběžně, 
ale stejně jako v každém jiném skupinovém sportu bychom byli 
rádi, kdybychom mohli začínat s danou skupinou nováčků nebo 
začátečníků vždy na začátku sezóny, ale určitě se naši trenéři 
budou věnovat každému novému příchozímu, který projeví zájem 
o fotbal. Pro zvýšení atraktivity jsme v minulosti prováděli nábor 
v rámci kampaně FAČR – Můj první gól. Vzhledem k poměrně vel-
kému úspěchu budeme tuto akci opakovat během měsíce června 
2017 v našem areálu.

Je bez debat, že pokud chce být člověk v nějakém 
sportu dobrý, stojí to nepředstavitelnou míru odříkání 
a dřiny. Mnohdy záleží i na až nelítostné přísnosti 
trenéra. Stejně tak mám ale pocit, že rodiče dnes 
mnohdy své ratolesti dávají na sport hlavně proto, 
aby měli doma chvíli klid, vnímají to jako koníček 
a nelibě nesou, když je pak na děti například při 
tréninku zvyšován trenérem hlas. Vidíte to stejně?

První část dotazu určitě, i když naším cílem není za každou 
cenu mít z každého Honzu Kollera či Pavla Nedvěda, ale když už 
se někdo rozhodne se něčemu věnovat, tak má mít chuť a snahu 
v tom daném sportu růst a být schopen přijímat mnohokrát i neli-
chotivé informace a zprávy. Od toho je kolektivní sport, aby když 
se někomu zrovna nedaří nebo mu to nejde, jak by mohlo, tak aby 
ho ostatní podrželi a pomohli mu se zvednout. A dále aby od těch 
„šikovnějších“ se něco přiučil nebo odkoukal. Ale základ je v té 
partě, na jejíž tvorbě se musí podílet všichni. 
Patřím ve výboru FK Nepomuk k těm, kteří nejsou zrovna moc 
spokojeni s tou skutečností, že členství v FK Nepomuk pro žáky 
je vlastně nejlevnější „hlídací“ spolek v Nepomuku oproti jiným 
spolkům a organizátorům volnočasových aktivit, a tak k tomu 
i rodiče přistupují. Jejich ambice jsou v řadě případů neúměrné 
možnostem jejich ratolestí. Dalším problémem je i liberálnější 
výchova v rodinách, kdy se dětem dává volnost v projevu jejich 
postojů a názorů. Pokud dostávají nějaké praktické rady, které 
neplní, tak samozřejmě potom vznikají situace, kdy musí dojít 
i k důraznějšímu vyžadování plnění povinností. Ale s tímto jevem 
se určitě setkávají všichni, kteří s dětmi pracují. 
Ale na obranu našich rodičů mohu zase konstatovat, že při utká-
ních našich žáků přijdou vždy ve velkém počtu své děti podpořit.

Téměř pokaždé, když se dostanu k informaci 
o FK Nepomuk, vyskočí na mě jméno Michal 
Baran. Předpokládám, že je to takový 
nepomucký Cristiano Ronaldo.

Eda, jak se Michalovi říká, je učebnicová ukázka toho, kam práce 
s mládeží v Nepomuku vede. Začínal jako malý kluk a postupně 
(s malou přestávkou v Plzni v dorostu) se vypracoval až na jeden 
ze základních kamenů družstva mužů. Nechtěl bych mu ještě 
připisovat statut legendy nebo symbolu, je to přeci ještě jen mla-
dík a musí si to ještě vybojovat, ale určitě patří mezi naše perly. 

Znáte ještě jiný fotbalový klub, kde by byl 
aktivním hráčem radní města – podobně, 
jako v Nepomuku chytá Marek Baroch?

Abych se přiznal, nepatřím mezi ty, kteří „honí“, kdo je v jakém 
zastupitelstvu a na jaké funkci. Spíš znám ty, kteří už svoji aktivní 
fotbalovou kariéru ukončili a dali se do služeb občanům. Ať je 
to například Michael Forman z Horažďovic nebo Jan Staněk 
ze Sušice. Je jich více, ale teď jsem si vzpomněl jen na tyto dva.

„Někteří lidé si myslí, že fotbal 
je otázkou života a smrti.  
To já odmítám. Můžu vás ujistit, 
že je mnohem důležitější.“ 
Bill Shankly, skotský fotbalista a manažer Liverpool FC  
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Líbilo se mi loňské nasazení týmu v rámci barážo-
vého klání o postup do elitní krajské soutěže, kdy 
s papírově mnohem silnějším soupeřem z Rokycan 
byl výsledný stav obou utkání 0:2 a 2:2. V současné 
době je mužstvo 1. A třídy na osmém místě  tabulky. 
Máte pro výsledek letošní sezóny vyšší cíl? 

Tak samozřejmě, že bych byl rád, aby naše družstva hrála co nejvýše, 
ale s ohledem na možnosti klubu a na složení hráčského kádru je 
pro nás tato soutěž dostačující. Je lepší hrát střed tabulky a trápit 
týmy z čela, než se před každým zápasem obávat o výsledek a hlavně 
být v ohrožení sestupu ze soutěže. Navíc jsme v období, kdy pro-
běhne výrazná změna organizace soutěží mládeže a žáků. Je otázka, 
jak se s tím oddíly vypořádají. Pokud bude konstelace příznivější 
a bude chuť, rozhodně nebudu ten, kdo by se postupu bránil. 

Setkal jste se někdy ve fotbale 
s aktivní nabídkou úplatku?

Já osobně ne.

Jakému klubu fandíte v rámci domácí 1. ligy?
Teď si přihřeju polívčičku u všech slávistů. Od mládí jsem fanda 
SLAVIE Praha, i když samozřejmě sleduji i současnou Plzeň, pro-
tože je to lokální matador a máme to k ní nejblíže a v neposlední 
řadě je tam i možnost, že se v jejich dresu objeví bývalý hráč našeho 
FK Nepomuk.

Věříte, že se česká reprezentace letos probojuje 
na mistrovství světa v Rusku 2018?

Já osobně nespekuluju, nechávám to na tom kulatém nesmyslu 
a těch, co mu udělují pohyb.

Máte vůbec čas na něco jiného než na fotbal?
Já osobně si myslím, že ano, ale podle rodiny nedělám nic jiného.

Kde byste rád viděl oddíl FK Nepomuk za 5 až 10 let?
1. Aby hlavní hřiště bylo důstojným sportovním stánkem města. 
2. Na novém sportovišti u školy v soutěžích, kde bychom měli 
mužstva žáků podle ročníků. 
3. Abychom měli vše ve svém vlastnictví, včetně povoleného odběru 
vody z naší studny. Ostatní je jen v rukách členů FK Nepomuk.

Děkuji za rozhovor,  
a přeji mnoho úspěchů v jarní části soutěže. 

Já také děkuji a na závěr bych chtěl všem členům a příznivcům 
poděkovat za jejich náklonnost. A těm, kterým je z jakýchkoliv 
důvodů činnost FK Nepomuk nepříjemná nebo pro ně nezajímavá, 
aby objevili v naší činnosti něco, co jejich názor změní. Zároveň 
bych chtěl všechny pozvat na mistrovská utkání jarní části soutěž-
ního ročníku 2016/2017. Dovolte mi na závěr pozvat vás všechny 
na sobotu 5. 8. 2017, kdy v našem areálu proběhne sportovní den, 
jehož vyvrcholením bude fotbalové utkání mezi A mužstvem FK 
Nepomuk a výběrem internacionálů ČR.

Šťastný den? Čtvrtek

Zeptá-li se mne někdo na nejlepší den v týdnu, nemusím pře-
mýšlet. Je to čtvrtek. Od doby, kdy začal fungovat Fénix a „mé“ 
keramické kroužky, život získal nový rytmus. Dopoledne doma 
uteče jak nic a od jedné odpoledne začne frmol. Nejdřív jedna 
skupinka dětí, pak pauzička a už jsou tu další. Děti jsou skvělé, 
nabíjejí i vyčerpávají energii, a tak to má být. Ať plyne… A večer 
konečně relax. Klub keramiky je osvěžující záležitost. Ženy při-
nášejí svoje nápady a s nimi i „řeči“. Pro mne, která za lidmi 
musí vylézt ze své domácí nory (pardon – dílny) je to radost. 
Snažím se s nimi vymyslet, jak převést v realitu to, co která 
někde viděla na obrázku nebo u kamarádky. Ty odvážnější si 
rády sednou k hrnčířskému kruhu. A pak teprve můžu dělat 
mistrovou a ohromovat (smích). Přece jen nějaké to kilo hlíny 
jsem už na kruhu protočila. Těší mne radost, kterou cítím, 
když se lidem něco pěkného povede. A že se daří, můžete vidět 
i na fotkách. A vždycky radost ztrácím, když někdo z jakékoli 
příčiny přestane chodit na náš večerní kurz. Chápu, že rodina 
a práce a potíže s dopravou si berou svou daň. Přesto věřím, že 
radost z tvoření a setkávání stojí za to, abychom si svůj relaxační 
čtvrtek udrželi. Těším se na vás ve Fénixu. 

Jit.ka, KERAMIKA U MISTRŮ

Účastnice univerzity měly promoci

Mám tu čest, abych jménem studentek Virtuální Univerzity 
třetího věku vyjádřila radost, že jsme svým studiem splnily 
podmínky pro účast na slavnostní promoci dne 16. 1. 2017 
v prostorách auly České zemědělské univerzity v Praze. Pokud 
bych měla popsat celou dlouhou a dobrodružnou cestu, která 
nás zavedla až k zdárnému konci, četli byste vážně dlouho. 
Ohlédnu se tedy jen krátce. V přednáškách Astronomie jsme 
získávaly poznatky o oběhu Země kolem Slunce. Z vesmíru 
jsme se posunuly na Zem a poznávaly jména velikánů, jako 
byl Aristoteles, Platón. Dozvěděly jsme se, že prorostlík čínský 
se užívá hlavně při hepatitidě, cirhóze i zánětu žlučníku. Kořeny 
šalvěje červenokořenné mají protizánětlivý a antibakteriální úči-
nek, posilují imunitu i krevní oběh. Poznávaly jsme osobnosti 
barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout 
i u nás v Čechách. V kurzu Lidské zdraví jsme se popasovaly 
s častými onemocněními, jakými jsou ateroskleróza a cukrovka. 
V dějinách oděvní kultury jsme poznávaly zlatá 20. léta, módní 
salóny a osobnosti, 80. a 90. léta spojená s obavami z nového 
tisíciletí. V přednáškách o Historii a současnosti české mysli-
vosti jsme se naučily, co je to zvěř, jaké jsou její druhy a že velké 
šelmy patří k vrcholovému stupni obratlovců – k predátorům. 
Přednáška nás seznamovala se třemi velkými šelmami, které se, 
i když vzácně, vyskytují i na území České republiky. Na posled-
ním střetnutí jsme se seznámily se způsoby pěstování šitake, 
penízovky, ucha Jidášova, hlívy, žampionu a mnoha dalších 
věcí… Ještě mi dovolte malou smutnou výtku k účasti. V Praze 
jsme patřily bohužel k nejmenším skupinám, bez účasti man-
želských párů a panského osazenstva. Obec s necelými čtyřmi 
tisíci obyvatel našla jen 9 absolventů?! Nemáte chuť schá-
zet se a dozvídat se nové zajímavé věci? Dovolte mi pozvat vás 
na nové přednášky. Můžeme se spolu naučit hledat předky, 
můžeme se obklopit textilem, necháme si poradit v osobních 
financích… Tahle rozhodnutí jsou jen a jen na vás. Tak přidejte 
se do úžasného projektu vzdělávaní pro dospělé. Velice bychom 
v našich ženských řadách uvítaly i mužské elementy. S pozdra-
vem a přáním úspěšných dnů a dobrých rozhodnutí

Tutor za konzultační středisko Zuzana Kruppová,  
Volnočasové centrum Fénix

Šachisté uctili Lidickou památku

8. února 2017 se uskutečnil sedmý ročník Lidické simultánky. 
Simultánní partii s mladými šachisty přijeli sehrát tři meziná-
rodní velmistři – Sergej Movsesjan, Julie Movsesjan Kočetková 
a David Navara. Nad dodržováním pravidel převzal patronát další 
mezinárodní velmistr, šachová legenda Jan Smejkal.Obsazeno 
bylo všech dvacet šachovnic. ŠK Dvorec reprezentoval Samuel 
Trhlík. Pro každého hráče byla tato akce veliký zážitek, byla čest 
zahrát si s šachovými velmistry a uctít tím památku LIDIC.

Radka Hronková

Okresní přebor – rozlosování jarní části

Nepomuk B – Dobřany 18.03. 15:00 
Stod – Nepomuk B 25.03. 15:00 
Nepomuk B – Losiná 01.04. 15:30 
S. Smolivec – Nepomuk B  08.04. 15:30
Nepomuk B – Radkovice 15.04. 15:30 
Chotěšov B – Nepomuk B 23.04. 10:15 
Nepomuk B – Kasejovice  29.04. 16:00 
Hradec – Nepomuk B 06.05. 16:30 
Nepomuk B – Klášter 13.05. 16:30 
Merklín – Nepomuk B 20.05. 17:00 
Nepomuk B – Žinkovy 27.05. 17:00 
Nepomuk B – Zdemyslice 03.06. 17:00 
Předenice – Nepomuk B 10.06. 17:00

1. A třída - rozlosování jarní části

Horní Bříza – Nepomuk 11. 03. 14:30 
Nepomuk – Tlumačov 18. 03. 15:00 
Kdyně – Nepomuk  25. 03. 15:00 
Mýto – Nepomuk 02. 04. 16:30 
Nepomuk – Touškov 08. 04. 16:30 
Kralovice – Nepomuk 15. 04. 17:00 
Nepomuk – Horažďovice  22. 04. 17:00 
Tlučná – Nepomuk  29. 04. 17:00 
Nepomuk – Mochtín  06. 05. 17:00 
Nepomuk – Pačejov 13. 05. 17:00 
Nepomuk – Křimice 20. 05. 17:00 
Žihle – Nepomuk  27. 05. 17:00 
Nepomuk – Žichovice 03. 06. 17:00 
Košutka – Nepomuk 10. 06. 17:00 
Nepomuk – Chlumčany 17. 06. 17:00
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Dětský maškarní bál proběhl za velkého zájmu

V sobotu 11. 2. 2017 se v nepomucké Sokolovně konal již tradiční Dětský maškarní 
bál. Zábavné sobotní odpoledne se neslo v duchu dobré nálady, písniček a pohádko-
vých postav. Celým programem provázel nezapomenutelný showman Pavel Justich, 
který vykouzlil veselou a příjemnou atmosféru. Během zábavného odpoledne vystou-
pila nadaná dětská zpěvačka Natálka Hrychová, která již podruhé přijala naši nabídku 
a svým zpěvem přispěla k dobré a pohodové náladě nejen našich dětí, ale všech zúčast-
něných. Chtěli bychom touto cestou poděkovat členkám Mateřského centra Beruška 
a Pavlovi Justichovi za doprovodný program, který si na tento den připravili. Dále čle-
nům Občanského sdružení Pro Nepomuk, Městu Nepomuk a všem ostatním, kteří 
se na této povedené akci pro děti podíleli a svojí aktivní činností tuto akci podpořili 
a umocnili tak příjemný dojem z celého sobotního odpoledne.

Za Sokolovnu Nepomuk Světlana Kubíková

Výročka u pionýrů

Na pionýrské klubovně v Nepomuku se dne 
20. 1. 2017 uskutečnilo jednání Rady Pio-
nýrské skupiny Nepomuk. Je to vlastně 
naše výročka a měla opět mnoho pravi-
delných bodů k projednání. Slyšeli jsme 
zprávu za rok 2016 o činnosti a také o hos-
podaření, přijali jsme návrh plánu a akcí 
na rok 2017, zvolili jsme pětičlenné vedení 
a vedoucím skupiny je nadále Ing.Vašek 
Horník. Z oceněných je nutné jmenovat 
vedoucí oddílů A. Březákovu, M. Svejkov-
skou a M. Týmlovou. Víte, že jsme usku-
tečnili v roce 2016 celkem 79 akcí, kterých 
se zúčastnilo 2480 dětí a dospělých? Zapo-
jili jsme se do Kytičkového dne proti rako-
vině a odeslali na konto 9295 Kč. Celoročně 
se nám schází 6 dětských oddílů a 5 klubů 
mládeže. Máme registrováno 189 pio-
nýrů. Seznámili jsme se také s návrhem 
na přestavbu hlavní budovy na táborové 
základně v Přebudově. Letos zde připravu-
jeme oslavu 40 let táborů. Během letních 
prázdnin zorganizujeme pět táborových 
běhů pro více než 400 dětí. V našem letoš-
ním plánu je opět více než 70 akcí, kterých 
se mohou zúčastnit i nepionýři. Rádi vás 
mezi námi přivítáme.

Miroslav Dvořák

Termín a téma hlavní vedoucí tábora / kontakt

0. běh
Přebudovské tradice
25.6.–1.7. 2017

Martin Běle
tel.: 604 212 140 
e‑mail: martin.bele@wuerth.cz

1. běh
2. 7.–15. 7. 2017

Jakub Vosyka
tel.: 725 501 042 
e‑mail: jakub.vosyka@seznam.cz

2. běh
Ukaž se, Kelte!
16. 7.–29. 7. 2017

Václav Horník
te.l: 723 985 759 
e‑mail: kasmen@seznam.cz

3. běh
30. 7.–12. 8. 2017

Miloslava Brejchová
tel.: 739 336 091 
e‑mail: miloslava.brejchová@gmail.com

4. běh
Škola čar a kouzel v Přebudově
13. 8.–26. 8. 2017

Marie Vokurková
tel.: 721 510 303 
e‑mail: marri.v@seznam.cz

5. běh Sojšín
Plavba kapitána Kníra
5. 8.–19. 8. 2017

Miroslav Hejlík
tel.: 777 041 962, 721 078 070 (tábor) 
e‑mail: mhejlik@seznam.cz

Tábory 2017

Pionýrská skupina Nepomuk pořádá 
na táborové základně v Přebudově 
u Kasejovic čtyři dvoutýdenní a jeden 
týdenní letní tábor pro děti. Cena pobytu 
na přebudovských dvoutýdenních tábo-
rech je u 1.-4. běhu 3600 Kč a pro pio-
nýry 3200 Kč a cena pro týdenní "nulťák" 
tábor pro rodiče s dětmi je pro děti do 6 
let 900 Kč, pro děti nad 6 let 1700 Kč a pro 
"dospěláky" 2300 Kč. Dále pořádáme 5. 
běh ve Svojšíně, cena poukazu je 4190 Kč. 
Táborové poukazy si můžete zajistit 
u hlavních vedoucích táborů.

Falcons na domácí 
půdě ani jednou 
nezaváhalo a je 
lídrem 2. ligy!

FBC Falcons Nepomuk pořádalo 18. 2. 7. 
kolo 2. ligy. Tým Falcons se sešel v kom-
pletní sestavě a na hře to bylo hodně 
znát. Prvním soupeřem byl Tachov, 
který Nepomuk porazil 2:0 se skvěle 
zajištěnou obranou a jistotou v bráně, 
kterou kryl Josef Janoušek. Dalším sou-
peřem bylo SVKI Plzeň B. Falconům 
dlouho trvalo, než našli svoji obvyklou 
pohodu a ze začátku dokonce prohrá-
vali. Paradoxem je, že tým nakoplo až 
vlastní oslabení, ve kterém utekl T. Bárta 
a naservíroval L. Kováčovi míček, který 
přesnou „pumelicí“ mezi tyče vyrovnal. 
Poté se hra výrazně zlepšila a FBC Falcons 
Nepomuk vyhrálo 6:2. Poslední utkání 
vyhráli Nepomučtí v poměru 7:2 proti 
FBC Nezdice, kde tým předvedl nejdisci-
plinovanější výkon v dosavadní sezoně. 
Nepomuku byly ještě připsány body 
za kontumaci proti FBC Bory (kteří kvůli 
velké marodce nemohli dorazit) a Falcons 
si tak připsali dalších 12 bodů do tabulky 
a opět poskočili na 1. místo v tabulce. 

Sestava: 
Brankář: Josef Janoušek
Obrana: “C“ Martin Šůs, Tomáš Bárta,  
Lukáš Kováč, Martin Blažek, Jan Kotrbatý
Útok: Lukáš Kotrbatý, Jan Tyrpekl,  
David Milota

Martin Blažek

Nepomučtí hasiči mají za sebou 
dva velké požáry

V pátek 20. ledna po devatenácté hodině byla naše jednotka s oběma CAS vyslána 
do obce Měčín. Zde došlo k požáru dvoupodlažního rodinného domu. Požár vznikl 
nedbalostí v prvním patře. Při příjezdu prvních jednotek už byla zasažena střecha a byl 
vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči nasadili na likvidaci čtyři vodní 
proudy. Požár se podařilo rychle lokalizovat, takže se nerozšířil na přilehlou stavbu. 
Na úplnou likvidaci bylo potřeba částečně rozebrat střešní konstrukci a vynést většinu 
předmětů z místností zasažených požárem. Pro vyšší efektivitu hašení byla v jednom 
proudu použita těžká pěna. Bohužel požárem bylo zničeno první patro se střechou 
a voda zničila přízemí. Zásah komplikoval nejen silný mráz, kdy teplota dosahovala 
-15°C, ale také velké množství uskladněných věcí v domě. Naštěstí se majiteli objektu 
ani nikomu ze zasahujících hasičů nic nestalo. Přesná výše škody je v šetření. Místní 
jednotka zůstala jako dohled nad požářištěm až do ranních hodin a ostatní jednotky 
se okolo 23. hodiny vrátily na své základny. Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek PO.

Vladimír Vozka

V Oselcích hořela chalupa

V neděli 29. ledna 2017 čtvrt hodiny před třetí ráno vyslalo operační středisko do obce 
Oselce k požáru rodinného domu jednotky HZS Horažďovice, HZS Nepomuk, SDH 
Kasejovice, SDH Nepomuk. Poplach byl vyhlášen současně i místní jednotce SDH. Již 
podle prvních informací, které hasiči obdrželi od oznamovatele, byla požárem zasažena 
celá střecha. Když přijeli hasiči k požáru, nejintenzivněji hořelo nad hospodářskou 
částí budovy a oheň přeskočil nad obytnou část. Hasiči uzavřeli do domu přívod vody 
i plynu a nechali vypnout elektřinu v celé obci. Kvůli nedostatečnému množství zdrojů 
vody na hašení si velitel zásahu vyžádal jednotky z celého druhého stupně. Jako posila 
vyjeli k požáru hasiči z Klatov a dobrovolné jednotky SDH okolních obcí – Lnáře, Myslív 
a Pačejov. O pomoc byli požádáni i hasiči z Jihočeského kraje ze stanice Blatná. Čerpací 
stanoviště hasiči vytvořili na dvou nedalekých rybnících a dále použili obecní hydranto-
vou síť. Vodu k požářišti dopravovali dálkově i kyvadlově. Požár hasiči dostali pod kon-
trolu po dvou hodinách od příjezdu první jednotky, likvidaci velitel zásahu na KOPIS 
ohlásil krátce před šestou hodinou večer po více než 15hodinovém zásahu. Místní 
dobrovolní hasiči dalších 12 hodin drželi nad požářištěm dohled. Požár se obešel bez 
zranění, majitel se nacházel v tu dobu mimo objekt. Požár napáchal škody předběžně 
za 2 miliony korun. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.

Poděkování starosty 
obce Oselce

Na odklízení trosek v Oselcích se nezištně 
podílela technika pana Vladimíra Jandy, 
obec Oselce, Farmy Oselce a hasiči SDH 
Oselce, za což patří všem velké poděko-
vání, které patří rovněž všem, kteří se 
podíleli na likvidaci požáru, zejména pak 
všem zúčastněným požárním jednotkám.

Václav Houlík, starosta
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Podobné rčení vyslovil Mozart, když chtěl vystihnout vřelé při-
jetí pražského publika pro svou hudbu. I když jsem přicházel 
do Nepomuka s jistými obavami (každý ví, co se v souvislosti 
se změnou faráře v Nepomuku dělo), musím po půl roce kon-
statovat, že se cítím mezi Nepomučany jako mezi svými. Co 
více, u mnohých jsem nalezl porozumění jak pro sebe, tak pro 
svoje vize týkající se duchovního rozvoje farnosti a úcty k sv. 
Janu Nepomuckému. Dovolte, abych je krátce představil. Moje 
vize jsou spojeny se dvěma skupinami lidí:

1) Ti, kteří věří
Myslím si, že bez prohloubení duchovního života věřících nelze 
o rozvoji farnosti nebo úcty ke sv. Janu Nepomuckému vůbec 
hovořit. Pokud ke kolébce sv. Jana Nepomuckého mají přijíždět 
poutníci, musí zde nalézt živou farnost, která se modlí, která 
žije a která je také schopna předávat „genius loci" jiným. Pokud 
neuvidí živou víru, bude to pro přijíždějící jen zastávka v jejich 
turistickém plánu, jen další prohlédnuté muzeum či kostel, bez 
touhy se sem navracet.

2) Ti, co stojí opodál
Kupodivu jsem se setkal v Nepomuku s porozuměním u těch, 
kteří o své víře pochybují nebo se považují za nevěřící a kteří 
se prakticky žádných bohoslužeb neúčastní. Nejsou proti, 
ale nechtějí, aby byli s vírou a církví nějak spojováni. Mylně 
si myslí, že víra je něco, co na člověka spadne nebo je dáno 
člověku tím, že byl pokřtěn jako dítě. Nic takového. Uvedu 
jeden příklad. V minulosti měla nepomucká farnost webové 
stránky a jejich administraci jako subdoménu stránek města 
Nepomuk. To bylo s novým rokem zrušeno, prý farnost předsta-
vuje pro web města „bezpečnostní riziko". Je to divné, zvláště 
když na rozdíl od minulosti má současný farář vysokoškolský 
diplom z oblasti IT. Chtěl bych však na tomto příkladu ukázat, 
že mnohdy je třeba (v rozumné míře) podstupovat „bezpeč-
nostní rizika“, protože by bez nich nebylo žádné spolupráce 
a žádného porozumění mezi lidmi. Lidské vztahy představují 
vždy „bezpečnostní riziko", protože nejsme nikdy schopni zaru-
čit, že ten druhý nebude dělat chyby, nepodrazí nás. Ježíš nás 
vyzývá: „Neste břemena jedni druhých". Myslím si proto, že ti, 
„co stojí opodál", by měli podstoupit toto „bezpečnostní riziko" 
a přece jen s církví hledat cesty k vzájemné spolupráci, vzájem-
nému poznání. A to je také cesta, která vede k víře a k Bohu, tedy 
k něčemu, co člověka překračuje a k čemu je každý povolán. 
První kroky k víře, k návštěvě kostela, k modlitbě však vždy před-
stavují „bezpečnostní riziko". Aspoň tak se to jeví člověku, který 
se zdánlivě cítí bezpečně v ulitě svého vlastního světa. Nepomuk 
je malé provinční město českého venkova. Co jej dělá velkým 
městem, ba světovým, je svatý Jan. S tím je třeba počítat a nějak 
se k víře sv. Jana dopracovat.

P. Jiří Špiřík

Mrazivý leden 2017

Po ne právě zimním prosinci (průměrná teplota -0,1°C, 
odchylka +0,9°C od dlouhodobého průměru 1961-2010) asi 
málokdo očekával studený a sněhový leden. Ke konci prosince 
(30. 12.) se však výrazně ochladilo a mrazy pak panovaly tak-
řka celý leden. Měsíc leden byl v Nepomuku teplotně silně pod-
normální, průměrná teplota vzduchu byla -5,5°C. Odchylka 
od dlouhodobého průměru (1961-2010) činila -3,4°C. Leden 
2017 byl tak 7. nejchladnější od roku 1951, kdy začala klima-
tologická stanice v Nepomuku měřit. Chladnější byly pouze 
ledny 1963 (-8,9°C), 1985 (-7,6°C), 1987 (-7,2°C), 1979 (-6,1°C), 
1964 (-6,1°C) a 1954 (-5,9°C). Leden 2017 byl tedy v Nepomuku 
nejchladnějším lednem za posledních 30 let (od roku 1987). 

V první polovině měsíce se vyskytly poměrně výrazné sně-
hové srážky. Maximální výška sněhu se vyskytla 17. 1. 2017, 
a to 14 cm. Sníh pak postupně sesedal, souvislá sněhová 
pokrývka se ale udržela až do konce měsíce. Celkem spadlo 
25,9 mm srážek, takřka všechny ve formě sněhu. Nejnižší tep-
lota -20,8 °C byla naměřena ráno 7. 1. 2017. Počet mrazivých 
dnů (TMI -0,1°C a nižší) byl 30, den bez mrazu se vyskytl pouze 
12. 1. 2017, kdy minimální denní teplota dosáhla 0,3°C. Počet 
ledových dnů, tedy těch, kdy teplota nepřekročila bod mrazu 
(TMA -0,1°C a nižší) byl 23. Nejvyšší teplota 5,2 °C byla namě-
řena hned 1. den v měsíci. Arktický den se nevyskytl, nejnižší 
maximální denní teplota -7,9°C byla naměřena 7. 1. 2017. 

To, že teplotně silně podnormální měsíc byl právě v lednu, 
určitě potěšilo všechny milovníky zimních sportů a zimy obecně. 
Teplotně silně podnormální měsíc jsme v Nepomuku zažili 
naposledy v březnu 2013. Na závěr je nutné podotknout, že 
opravdu studený vzduch k nám proudil pouze první týden, dále 
koncem 3. a začátkem 4. lednového týdne. Ve zbytku měsíce 
panovala teplotní inverze, takže na horách tento měsíc nebyl ani 
zdaleka tak výrazně teplotně podnormální jako v nižších polo-
hách. Jako příklad můžeme uvést stanici Churáňov na Šumavě 
(1120 m n. m.), kde průměrná měsíční teplota dosáhla -5,8°C, 
a byla tak jen o 0,3°C chladnější než stanice v Nepomuku.

Pavel Vacík

Nepomuk 

24. 2.–24. 3. Svatý Jan na mostě, fenomén 
sv. Jana Nepomuckého prostřednictvím 
dokumentace méně známých soch a sošek 
na různých místech jižního Plzeňska, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

1. 3.–30. 4. Má vlast cestami proměn 
2016, svědectví o zvelebování 
veřejných prostranství a památek, 
Zelenohorská pošta, výstavu pořádá 
Spolek přátel starého Nepomuka

7. 3. Toulky Rumunskem, vyprávění 
spojené s promítáním filmu (Jana 
Dvorská, Miloš Kašpar), od 18.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

8. 3. Koncert nejmladších 
žáků ZUŠ Nepomuk, od 17.30 
hodin, aula ZŠ Nepomuk

14. 3. Úterní komentovaná vycházka 
Po stopách Jana Nepomuckého s KČT 
Nepomuk, sraz ve 13.30 hodin u kostela 
sv. Jana Nepomuckého, návštěva 
výstavy v Městském muzeu a galerii 
Nepomuk, trasa 8 km do Kláštera a zpět, 
vycházku vede Miroslav Dvořák

15. 3. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, 
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

18. 3. Dětský maškarní ples bubáků 
a strašidel – hry, soutěže, zábava, 
od 14.30 hodin, Sokolovna Nepomuk, 
pořádá Pionýrská skupina Nepomuk

18. 3. Slavnost uctění mučednické smrti sv. 
Jana Nepomuckého, vstup volný, pořádá 
Matice sv. Jana Nepomuckého. 
Program: 11.00 mše sv. v kostele 
sv. Jana Nepomuckého, 14.00 komento-
vaná prohlídka Svatojánského muzea, 
15.00 komentovaná prohlídka výstavy 
Svatý Jan na mostě, 16.30 přednáška 
P. Mgr. Miroslava Herolda v Městském 
muzeu, 18.00 koncert mezzosopra-
nistky Edity Adlerové a V. Roubala 
v kostele sv. Jana Nepomuckého

18. 3. Otevření Svatojánského 
muzea, 11–15 hod.

18. 3. Drahoušku, toužím po Tobě…,  
zájezd na divadelní představení 
do Divadla Radka Brzobohatého, 
hrají: Ernesto Čekan, David Gránský, 
Miroslav Hrabě, Kateřina Peřinová, 
Charlotte Doubravová, odjezd autobusu 
v 15.00 hod., vstupné vč. dopravy 
650 Kč, informace na tel: 371 580 337

18. 3. Strašidelná párty aneb pionýrský 
maškarní bál, hraje Orion, od 20.00 
hodin, Sokolovna Nepomuk

23. 3. Prezentace fotogalerie „Kde jsme 
potkali sv. Jana Nepomuckého“, přednáší 
Miroslav Dvořák, od 17.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk 

25. 3. Jarní seminář nástavkového 
včelaření, od 8.00 hod., sál hotelu 
U Zeleného stromu, pořádá ČSV 
Nepomuk, přihlášky na www.psnv.cz

31. 3.–7. 5. Harmonie krajiny, obrazy 
a kresby Hany Dvořáčkové, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk

1. 4. Velikonoční jarmark a farmářský trh, 
náměstí A. Němejce  

1. 4. Povídání o pejskovi a kočičce, 
pohádka pro děti, od 10.00 
hodin, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, vstupné 40 Kč

1. 4. Homeless aneb Život je jen náhoda, 
divadelní komedie ze dvou pólů 
společnosti (Je lepší být významným 
manažerem, nebo bezdomovcem?), 
od 20.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, 
pořádá Město Nepomuk, vstupné 100 Kč 
 

Nepomucko

10. 2.–15. 4. Můj barevný svět, 
autorská výstava malířky Jaroslavy 
zemanové, otevírací doba úterý – 
sobota 9.00 – 15.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

4. 3. Dětský maškarní rej, od 14.00 
hodin, hotel U Zlatého jelena, Žinkovy, 
pořádá Městys Žinkovy

4. 3. Dětský karneval, od 14.00 
hodin, Sokolovna Spálené Poříčí 

4. 3. Maškarní bál TJ Sokol Spálené Poříčí, 
od 20.00 hodin, Sokolovna Spálené Poříčí 

4. 3. Jen žádný sex, prosím jsme 
přeci Britové, od 19.00 hodin, 
Myslív, Divadelní spolek Plánice

6. 3. Přednáška PhDr. Daniela 
Dobiáše, Ph.D. Rukopisy královédvor-
ský a zelenohorský v souřadnicích 
evropského romantického nacionali-
smu, od 17.00 hodin, výukové centrum 
Studijní a vědecké knihovny, Muzeum 
Jižního Plzeňska v Blovicích 

10. 3. Extraband Revival, od 20.00 
hodin, Music Sklep, Spálené Poříčí 

11. 3. MDŽ, Hasičský klub Zahrádka

11. 3. MDŽ, od 19.00 hodin, 
Hasičský klub Čížkov

13. 3. Havaj, diaprojekce cestovatele Petra 
Nazarova, od 18.00 hodin, sál Kulturně 
společenského centra Kasejovice

14. 3. Besedoseminář s JUDr. Lindou 
Hejlovou na téma "Zvíře versus právo", 
od 17.00 hod., Útulek Borovno 

17. 3. Párty s rádiem Kiss Proton, 
Music Sklep, Spálené Poříčí

18. 3. Josefovské vepřové hody, hasičská 
zbrojnice, Žinkovy, pořádá SDH Žinkovy

18. 3. Dětská maškarní veselice, 
od 14.00 hodin, KD Chanovice, 

18. 3. Hasičský bál SDH Čížkov, 
od 20.00 hodin, Železný Újezd

18. 3. Velký maškarní dospělácký rej, 
od 20.00 hodin, KD Chanovice

20. 3. Srí Lanka, diaprojekce Zuzky Pavlové 
a Ivana Fejfara, od 18.00 hodin, sál 
Kulturně společenského centra Kasejovice

24. 3. Sodoma Gomora, Music 
Sklep, Spálené Poříčí

25. 3. Burza Tchořovice, 
www.burzatchorovice.cz

25. 3. Velikonoční jarmark, od 9.00 
do 16.00 hodin, zámek Hradiště, Blovice

25. 3. Dětský maškarní bál, od 14 hodin, 
sál Kulturně společenského centra 
Kasejovice, pořádá Klub kasejovických žen

28. 3.–30. 4. Vzdělávání pro všechny – 
odkaz J. A. Komenského, výstava 
k 425. výročí narození, špejchar 
ve Dvoře, Spálené Poříčí 

1. 4. UDG + Zakázaný ovoce, 
Music Sklep, Spálené Poříčí

3. 4. Filipíny, diaprojekce Josefa 
Chalupného, od 18.00 hodin, sál Kulturně 
společenského centra Kasejovice

6. 4. Beseda s Jiřím Pomahačem o naší 
stoleté republice – druhé setkání, Klub 
sv. Václava v Žinkovech (za úřadem 
městyse), od 18.00 hod., pořádá 
městys Žinkovy, vstupné dobrovolné
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V dubnu zavítá do Nepomuka Nezávislá divadelní scéna SemTamFór, která 
odehraje v jednom dni dopolední i večerní představení. Nejmenší diváci 
se mohou těšit na POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE a pro dospělé je 
připravena komedie s názvem HOMELESS aneb ŽIVOT JE JEN NÁHODA. 

Povídání o pejskovi a kočičce
1. dubna 2017 v 10.00 hod.
sál Městského muzea a galerie Nepomuk
Děti se dozvědí a dospělí zavzpomínají, jak pejsek a kočička myli podlahu, 
jak pekli dort nebo jak si pejsek roztrhl kalhoty a kočička mu je zašila 
dešťovkou…

Vstupné – 40 Kč

Homeless aneb  
Život je jen náhoda
1. dubna 2017 v 20.00 hod.
Sokolovna Nepomuk
Komedie ze dvou pólů společnosti, která odpoví na otázku, zda je lepší 
být významným manažerem nebo bezdomovcem. Vůbec nezáleží na tom, 
kdo jsme, ale jací jsme. Divák proniká do osudů a vztahů dvou lidí, kteří 
se náhodou potkají. Takové "náhodné" setkání, může zažít kdokoliv z nás 
třeba už zítra. Lidské osudy jsou vrtkavé, pomíjivé a proměnlivé…

Vstupné – 100 Kč
 
Vstupenky na obě představení můžete samozřejmě zakoupit v předprodeji 
v nepomuckém Kulturním a informačním centru na náměstí A. Němejce. 
Více informací získáte na telefonním čísle 371 580 337.

M
ATICE SV. JANA NEPOMUCKÉH

O

na slavnost uctění mučednické smrti
sv. Jana Nepomuckého
v sobotu 18. března 2017
v Nepomuku
Program:
11:00 hod.  mše sv. v poutním kostele
sv. Jana Nepomuckého (hlavní celebrant
P. Mgr. Miroslav Herold, ThLic., SJ)

14:00 hod.  komentovaná prohlídka
Svatojánského muzea v budově arciděkanství

15:00 hod.  komentovaná prohlídka výstavy
„Svatý Jan na mostě“ v Městském muzeu

16:30 hod.  přednáška
P. Mgr. Miroslava Herolda, ThLic., SJ na téma
„Jak Nepomučtí vnímali svého světce a slavného
rodáka v průběhu věků“ v sále Městského muzea
v Nepomuku

18:00 hod.  koncert v poutním kostele
sv. Jana Nepomuckého „Slavné skladby
v průběhu věků“ v podání přední české

mezzospranistky Edity Adlerové a varhaníka
Vladimíra Roubala, ředitele chrámové

hudby Královské kanonie premonstrátů
v Praze na Strahově

Matice sv. Jana Nepomuckého
srdečně zve

VSTUP VOLNÝ

S V A T Ý  J A N  Č E C H Ů M  D Á NKulturní centrum Nepomuk pořádá 
18. března 2017 zájezd do pražského  
Divadla Radka Brzobohatého 
na úspěšnou komedii Marca Camolettiho 
 

Drahoušku,  
toužím po tobě…
Známý advokát a jeho žena zubní lékařka 
jsou v rozvodovém řízení. Problém je 
v tom, že jeho kancelář i její ordinace 
se nacházejí v jejich společném bytě, 
který žádný z obou manželů nechce 
přenechat tomu druhému. Přestože mezi 
oběma stále přetrvává láska, rozhodne 
se každý z obou manželů žít nový život, 
aby ještě více zatopil tomu druhému…

Hrají: Ernesto Čekan, David Gránský, 
Miroslav Hrabě, Kateřina Peřinová,  
Charlotte Doubravová

Podařilo se nám získat vstupenky 
do předních řad se slevou, proto cena 
vstupenky včetně dopravy činí pouze 
650 Kč. Autobus odjíždí ze Dvorce od ČD 
v 15.00 hod., další zastávky Na Vinici, 
u hřiště a na náměstí A. Němejce. Návrat 
zpět kolem 23.30 hod. Zájemci se mohou 
hlásit na tel.: 371 580 337 nebo osobně 
v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126. 
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Dne 13. března to bude rok, co nás 
opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babička, sestra, švagrová a teta 

Jaroslava Jechurová.

S láskou vzpomíná manžel, děti,  
vnoučata a ostatní příbuzní.

vzpomínka

To, že se rána zhojí, je jen zdání. 
V srdci bolest zůstává a vzpomínání.

Dne 20. března tomu bude již 17 let,  
co nás opustila maminka, babička a prababička  
Marie Rajdlová.

Za tichou vzpomínku s modlitbou děkuje  
syn Jan s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Odešel si, jak osud si přál.  
V našich srdcích stále žiješ dál.

Dne 19. března uplyne dlouhých 18 let  
od smutného odchodu tatínka, dědečka a pradědečka  
Václava Otty. 

S láskou vzpomínají dcery Miluška a Jana s rodinami.

vzpomínkaHostinec 
U Nádraží
Sýkorova 194, Blovice

Nabídka pracovních 
příležitostí

Pozice: číšník / servírka

Požadujeme:
– částečnou praxi
– příjemné vystupování
–  komunikativnost  

a orientace na zákazníka

Nabízíme:
– trvalý pracovní poměr
– práce týden/týden
– dobré platové ohodnocení
– mladý a přátelský kolektiv

Info: unadrazi.blovice@gmail.com
u obsluhy v provozovně (dotazník)
vedoucí provozu David Kschier,  
tel.: 731 00 56 96

Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Nepomuk
Hana Wagnerová, M 602 874 006
hana_wagnerova@generali.cz

Stěhujeme kancelář

Generali v Nepomuku

Nová adresa: Nám. A. Němejce 149, Nepomuk
Slavnostní otevření proběhne 3. dubna 2017.

Nabídka platí od 1.3. do 28.3.2017  
v prodejně „U Stodoly“

Eidam 30% cena za 1 kg 134,00
Lučina 62,5 g natur 13,90
Choceňský smetanový jogurt 150 g různé příchutě 9,90
Lahůdkové párky skop.stř..cena za 1 kg 129,00
Kuřecí stehenní řízky BK zmr. 500 g 44,90
Kuřecí horní stehna 1,1 kg cena za 1 kg 49,00

Nabídka platí od 1.3. do 14.3. 2017  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Grand Dessert 200 g různé příchutě 17,90
Kapucín tvaroh polotučný 200 g kelímek 12,90
Jihočeská Niva 50% cena za 1 kg 149,00
Mléko čerstvé 1,5% l PET 14,90
Anglická slanina Dle Gusta cena za 1 kg 139,00
Šunka pro děti výběrová cena za 1 kg 159,00
Matjesy s cibulí cena za 1 kg 189,00
PRIMUS světlé pivo 0,5 l lahev 6,90

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
přijme prodavačku – servírku
Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování ve dvoulůžkovém pokoji.  

Po zapracování možnost užívání zařízeného služebního 
bytu 1+0, zdarma.

• Při špatné dostupnosti do zaměstnání, možnost svozu.
• Po delší spolupráci možnost užívání služebního auta.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE –  

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

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné,  
nebo na tel.: 602 659 545 / 608 939 373

Firma INTERIORS 
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
—  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 

  truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

—  Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo 
vyučení v oboru truhlářství  
výborné platové podmínky

—  Montážní dělník nábytku z kombinovaných materiálů 
vyučení v oboru truhlářství 

—  Konstruktér / Technolog výroby

—  Lakýrník

—  Programátor CNC strojů

—  Business Coordinator 
VŠ vzdělání 
znalost NJ plynně

—  Asistentka projektu 
VŠ vzdělání  
znalost NJ plynně

Pracoviště: INTERIORS manufacture & design, a. s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned,
možnost zařídit zaměstnancům ubytování

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 
734 440 523, lenka.sampalikova@interiors ‑mnd.com

Provozovatel:  
A Restaurant Group, s. r. o., 
Sladovnická 4, Plzeň, 326 00
www.unaspivochutna.cz Předem děkujeme za Váš zájem a sdílení informací.

Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje
vás zve na vernisáž výstavy 

Jarní a velikonoční  
výzdoba  
jižního Plzeňska

která se koná 8. 4. 2017 od 14 hodin  
a bude otevřena po dobu Velikonoc. 
Místo konání: prostory bývalého lihovaru  
Žinkovice, obec Březí u Žinkov

Na vernisáži vystoupí folklorní skupina  
MÁJ z Blatnice u Nýřan

Vstupné: jedna pomlázka nebo kraslice
Další informace: www.hucul-olsovka.cz
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KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

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

Řádková inzerce

Pronájem 1+1 v RD, nekuřáci, kauce.  
Tel.: 605 437 676, po 17.00 hodině.

Pronajmu dlouhodobě garáž Na Vinici,  
nad poliklinikou. Tel. :728 499 029. Večer.

Zámek Lnáře nabízí možnost sezonní brigády - průvodce. Vhodné 
pro studentky, studenty. Ubytování je k dispozici, zdarma, přímo 
na zámku. Informace na tel. 604 401 432, www.lnare.cz/zamek

Prodám fotoaparát Olympus nový, PC 2000 Kč, nyní 750 Kč. 
Sněhové řetězy 200 Kč. Na vše možná sleva. Tel.: 776 814 094.

Prodám motocykl MZ150, STK 6/2018. Velmi pěkný, 
nebouraný, najeto 6000 km. Tel.: 721 741 906. Večer.

Prodám starší mobilní telefon Nokia 1662 – 
svítilna, rádio za 550 Kč. Prodám zachovalý fén 
na vlasy za 130 Kč. Tel.: 776 535 770.

Prodám prosklenou vitrínu 150x90x50 hnědá. Jako nová. 
Dále 3f stykač Schneider. Cena dohodou. Tel.: 724 996 746

Prodám toustovač imetec. 2 velké plootýnky.  
Tousty + gril. Jako nový. Cena dohodou. Tel.: 724 996 766.

Volná pracovní pozice: 

PROŘEZÁVAČ ZÁVITŮ 
V TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

Pracovní náplň:
• prořezávání závitů izolátorů 

Předpoklady:
• technická zručnost, pečlivost
• dobrý zdravotní stav
• trestní bezúhonnost
 

Nabízíme:
• práci ve stabilní a prosperující firmě
• nadprůměrné platové ohodnocení
• příspěvek na penzijní připojištění
• mzda 13x v roce
• týden dovolené navíc
• stravenky v hodnotě 100 Kč 

Nástup možný ihned nebo podle domluvy.
KUVAG CR spol. s r.o.
Nádražní 489, 335 01 NEPOMUK
Tel.: 371 512 214 ‑ personální odd.
(v době od 9.00 – 13.00 hod)
E – mail: rodinova@kuvag.cz

Kuvag CR spol. s r.o. –  
světový lídr v oblasti  
izolačních řešení hledá
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

Truhlářství Václav Berkovec



Prodej bytu 3+kk 79,40m2 ve 2. patře cihlového 
domu. Zcela nový, přímo od stavitele.

 Cena: 1 800 000 Kč Kód: NEP16SF22

Byt v Nepomuku 3+kk – Na Daníčkách

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej chalupy se stodolou, studna, sklep. 
Na pozemku 3546m2, Šumavské podhůří, 
příznivé místo pro lyžaře, cyklisty, houbaře.

Cena: 600 000 Kč Kód: NEP16SH13

Chvalšovice u Vacova

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej bytu 4+kk 100,99m2 ve 3. patře 
cihlového domu, mezonetový. Nový,  s možností 
dostavby koupelny v mezonetu v ceně. 

Cena: 2 200 000 Kč Kód: NEP16SF23

Byt v Nepomuku 4+kk – Na Daníčkách

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej výrobních, či skladovacích prostor, čtyři 
podlaží propojená nákladním výtahem. Užitná 
plocha 1430m2, ze tří stran rampy pro skládání 
zboží, přístupné pro kamiony. Možnost úpravy 
i pro trvalé bydlení.

Cena: 1 290 000 Kč Kód: NEP16SO02

Dvorec  u Nepomuka

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej bytu 2+kk 68,91m2 v přízemí cihlového 
domu.  S terasou, sklepní kójí a parkovacím 
stáním.

Cena: 1 500 000 Kč Kód: NEP16SF21

Byt v Nepomuku 2+kk – Na Daníčkách

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej chalupy 2+1 s předzahrádkou, 
na parcele 268m2, včetně vybavení. 
Garáž, sklep, pec.

Cena: 790 000 Kč Kód: NEP16SH20

Chloumek u Kasejovic

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

nemovitosti k prodeji

PRODÁVÁTE DŮM BEZ REALITKY? 
VAŠE VOLBA!
Umíte doma udělat výbrus motoru Vašeho vozu, revizi na komín zvládáte sami 
a vyměnit třeba elektroměr také není problém? Služby odborníků přeci využíváte 
zcela běžně, proč nevyužít služby odborníků i na prodej nemovitosti?!

Do 31. 3. 2017 máme pro nové klienty mimořádnou akci:

• Nemusíte podepisovat ŽÁDNOU smlouvu!
• NIC neplatíte!
• Inzerce Vaší nemovitosti je pro Vás zcela ZDARMA!
• Práci makléře NEPLATÍTE!

Chcete, aby Vaše nemovitost byla v příštím vydání? Kontaktujte nás!
Tel.: (+420) 371 784 784 / e-mail: nepomuk@rkevropa.cz

PENB CPENB CPENB C

PENB G PENB G

PENB G

Přijďte do budovy Městského muzea a galerie načerpat 
inspiraci na zdobení velikonočních kraslic, uplést si 
pomlázku či zakoupit velikonoční dekorace. Malérečky 
budou předvádět zdobení kraslic voskem, barvou, 
drátkováním, k zakoupení budou kraslice vrtané, 
 slámové, drátkované, řehtačky, pomlázky…

Navíc zde na děti od 10.00 hod. čeká pohádka
Povídání o pejskovi a kočičce – Vstupné 40 Kč.

Dále na náměstí A. Němejce, kde pro dobrou náladu 
bude vyhrávat ŠMRNC, si můžete vybrat keramiku, 
pedigové zvonečky, ošatky, misky, dekorační zápichy, 
svíčky ze včelího vosku, velikonoční aranžmá z přírodních 
materiálů, drátkované šperky, dřevěné magnetky, textilní 
hračky, ručně šité bytové dekorace, šperky a bižuterii. 
Občerstvíte se medovými perníčky, staročeským 
trdelníkem, domácími zákusky, koláčky a kávou. Kromě 
velikonočního a řemeslného sortimentu si můžete 
zakoupit uzeniny a zabijačkové produkty, mléčné výrobky 
od Šumavské mlékárny Dlouhá Ves, koření, prádelské 
lihoviny a likéry, domácí čerstvá vejce, kravské a kozí sýry, 
mléko a tvaroh, oštiepky a korbáčiky, grilované sýry, slané 
i sladké pečivo, marmelády s rakytníkem, bylinné sirupy, 
med, pečené čaje, ovocné mošty, sušené a kandované 
ovoce, zeleninové směsi, sterilované zelí, brambory, celer, 
pór, cibule, sazenice zeleniny, bylinek i květin… 

Chcete-li se stát prodejcem na farmářském trhu, 
domluvte se předem na tel.: (+420) 371 580 337.

Kulturní a informační centrum Nepomuk zve širokou veřejnost na

v sobotu 1. dubna 2017, 8.00–12.00 hod.
náměstí A. Němejce a budova Městského  
muzea a galerie Nepomuk

Velikonoční jarmark
farmářský trh


