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Relikvie blahoslaveného Karla I. Rakouského zasazená v relikviáři z dílny sochaře Václava Česáka, která byla uložena v nepomuckém kostele 
sv. Jana Nepomuckého. Foto Martin Myslivec, Člověk a víra.
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Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, 
návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu 
redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.
Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
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Nepomuk si připomněl 630 let od smrti svého nejslavnějšího rodáka

Program Jarní svatojánské pouti začal již v pátek 17. března před-
náškou P. Mgr. Miroslava Herolda, Lic., SJ sv. Jan Nepomucký očima 
svých ctitelů v hudebním sále arciděkanství. Tam se také o den 
později konal koncert duchovní hudby doby Johánka z Pomuku 
v podání profesora Tomáše Hály a studentů Pražské konzervatoře.

Vrcholem akce byla nedělní poutní mše v kostele sv. Jana Nepo-
muckého celebrovaná P. Miroslavem Heroldem. Mši zahájilo pro-
cesí, které doneslo do kostela relikvii posledního českého krále, 
blahoslaveného Karla I. Rakouského. (Více o relikvii na straně 29.) 
Slavnostního uložení ostatku se zúčastnil také jeden z potomků 
rodu Habsburků, rakouská arcivévodkyně Camilla Habsbursko-

-Lotrinská. Během mše pronesla řeč, kde zaznělo: „Našemu rodu 
je ctí, že jedna z relikvií blahoslaveného Karla I. Rakouského může 
být dnešním dnem darována Nepomuku. Nechť je jejím prostřed-
nictvím vyprošen mír nejen městu, ale i celé Evropě.“ 

Akci si nenechaly ujít asi dvě stovky lidí.
Pouť zakončí 10. dubna opět v sále arciděkanství koncert smyč-

cového kvarteta PiKap Quartet, kde zazní skladba Josepha Haydna 
Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži.
Habsburky v Nepomuku připomene ještě 16. září Koncert pro císa-
řovnu, který se zaměří především na 280. výročí návštěvy císařovny 
Marie Terezie v roce její korunovace na českou královnu.

Zdroj: www.cirkev.cz

foto Pavel Motejzík, Hana Staňková
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Zahajujeme turistickou sezónu. Těšte se na bezplatně otevřená muzea i běžně nepřístupné 
objekty, komentované prohlídky, vycházky i koncerty.

Vůbec poprvé budete mít možnost nahlédnout do domu U Lípy či bývalé železniční 
výtopny ČSD. Opět bude výjimečně zpřístupněna vyhlídková věž kostela sv. Jakuba v rámci 
komentovaných prohlídek.

Můžete nakoupit lokální potraviny na farmářských trzích. Omrkněte novinky v muzeích, 
například relikvii posledního českého krále Karla I. (Svatojánské muzeum), báječná autíčka 
na hraní (Městské muzeum a galerie) či nově renovované historické motorky (Muzeum 
veteránů na Zelenohorské poště).

Ochutnejte gastronomické speciality připravené ze sýrů z regionu na Sýrobraní na 
Zelenohorské poště, kde nebudou chybět ani Nepomucké kuchařinky a spousta kapel.

Vydejte se na komentované vycházky po náměstí Augustina Němejce a zažijte živou 
hudbu na náměstí A. Němejce, v sále arciděkanství a na Zelenohorské poště. 

Vše zdarma a bez rezervací.
Mapa otevřených objektů a míst v den konání akce k vyzvednutí zdarma v Informačním 

centru Nepomuk (8:30–16:00). Muzea a památky otevřeny 10:00–16:00.
 

V sobotu 22. dubna otvíráme Nepomuk!

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

jaro nakročilo nejen do našich zahrádek, 
ale také do našich duší a vytrhlo nás z té 
dlouhé zimní ztuhlosti.

Vše je rázem živější, veselejší a tak se 
každý pustil do práce, Město nevyjímaje, 
více ve zprávě o investičních akcích.

Co se kulturního života ve městě týče, 
proběhla o víkendu 18. a 19. března Sva-
tojánská pouť, které se zúčastnilo mnoho 
významných hostů, jelikož byla slavnostně 
předána do kostela SJN relikvie blahoslave-
ného Karla Habsburského. Více se dočtete 
v článku.

Další velkou akcí je start turistické 
sezóny - Otvíráme Nepomuk, o kterém 
se dozvíte také spoustu zajímavého.

Rozhovor s tvůrcem projektu na rekon-
strukci Městské sportovní haly, panem 
architektem Viktorem Drobným bude 
též přínosný.

Přeji všem plno elánu do jarního dění 
a klid pro četbu při kávě po práci.

Vladimír Vokurka,
starosta města Nepomuk

Slovo starosty

Komentovaná vycházka městem, foto archiv Městského muzea
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Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 2. března:

•  ZMN souhlasilo s připojením obce Klášter na čističku odpadních 
vod Dvorec s tím, že podmínky k dopojení budou dohodnuty na 
základě projektu s firmou KAV Starý Plzenec a. s.

•  ZMN souhlasilo s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
mezi investory, vlastníky dotčených pozemků a městem Nepomuk 
na odkup stavby místní komunikace a dešťové kanalizace reali-
zované v rámci výstavby obytné zóny „Dvorec lokalita Trávníčky”.

•  ZMN schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk 
Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk ve výši 300 
tisíc korun na provoz muzea sv. Jana Nepomuckého a opravy na 
kostelech sv. Jana a sv. Jakuba.

•  Vladimír Vokurka informoval o tom, že Ředitelství silnic a dálnic 
27. února zařadilo sjezd ze silnice I/20 u Třebčic do čtyřletého 
plánu práce.

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Nepomuk, které 
se bude konat 4. května. Další informace budou dostupné na 
webu města.

Mikroregion pořídil nové 
nabíjecí stanice pro elektrokola

Celkem čtyři kusy nabíjecích 
stanic pro elektrokola byly 
pořízeny do obcí Mikroregi-
onu Nepomucko. Mikroregion 
za tímto účelem získal dotaci 
ve výši 150 tisíc korun z Plzeň-
ského kraje. Nabíjecí stanice 
byly umístěny dle potřeb jed-
notlivých obcí. Nejčastěji poblíž 
informačních center a turistic-
kých cílů. Jednotlivé obce se 
podílely na spolufinancování 
projektu nad rámec dotace. 

Nabíjecí stanice v mikroregionu:
Nepomuk – před Kulturním a informačním centrem. Nabíjecí kabely 
si lze zapůjčit u personálu v infocentru v provozní době.
Mladý Smolivec – Starý Smolivec – nabíjecí stanice se nachází na 
fasádě hostince ve Starém Smolivci. Nabíjecí kabely si lze zapůjčit 
u personálu v provozní době.
Žinkovy – na fasádě budovy úřadu Městyse Žinkovy. Nabíjecí kabely 
si lze zapůjčit u personálu v infocentru v provozní době.
Spálené Poříčí – před Hotelem Brdy naproti Baroknímu špejcharu 
Ve Dvoře

Typy nabíjení:
Univerzální nabíjení
Nabíjení Bosch
Nabíjení Shimano

Projekt Pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola byl spolufinan-
cován Plzeňským krajem v rámci dotačního titulu Podpora rozvoje 
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022.

Přesná umístění a další informace k nabíjecím stanicím najdete 
na webu www.powerbox.one

Lukáš Mácha

foto Lukáš Mácha

Nepomucké noviny / duben 2023

Dopravní omezení 

Od 14. března jsou úplně uzavřeny ulice Nábřeží a Na Jednotě 
z  důvodu opravy povrchu. Provoz je omezen na nejnutnější 
dopravní obsluhu (integrovaný záchranný systém, popeláři).
Běžné parkování v ulici není možné, doporučujeme využít Přesa-
nické náměstí.

Koordinaci se stavbou lze domlouvat se stavbyvedoucím p. Houd-
kem, tel. 731 602 016.

Předpokládané dokončení stavby je do konce dubna 2023.
Děkujeme za pochopení.

Dotace na odstraňování 
havarijních stavů 
a naléhavé potřeby obcí 
Plzeňského kraje 2023 

Dotace určené na řešení havarijních stavů a naléhavých potřeb 
obcí Plzeňského kraje v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce 
dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a nalé-
havé potřeby obcí Plzeňského kraje 2023 (dále jen „Pravidla DT HS 
a NPO PK 2023"). Specifikace účelu, na který mohou být finanční 
prostředky poskytnuty; důvod podpory stanoveného účelu; VÝŠE 
MOŽNÉ POŽADOVANÉ DOTACE dle velikosti žadatele; kritéria pro 
hodnocení žádostí o dotaci; termín předpokládaného schvalování 
dotací z tohoto DT aj. detailní informace, podmínky a povinnosti 
naleznete v Pravidlech DT HS a NPO PK 2023. Minimální částka 
dotace je 50 tisíc Kč, maximální výše dotace je stanovena na 1 milion 
Kč. Předpokládaný objem finančních prostředků DT: 20 milionů Kč.

Důvodem podpory stanoveného účelu je finanční pomoc obcím 
ze strany Plzeňského kraje na nutné řešení jejich zejména nenadá-
lých havarijních potřeb.

Potenciální žadatelé Obce/městyse/města Plzeňského kraje.
Žádosti se podávají přes dotační portál Plzeňského kraje do 
12. 4. 2023 12:00:00
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 20 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 1 000 000 Kč
Více na webu: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista DSO

www.turisturaj.cz
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Informace o probíhajících investičních akcích

Doba, kdy se relativně nic neděje, se proměnila v činy:
•  Bytový dům v Nádražní ulici: Měl jsem velké obavy, aby se nakonec 

tato investice vůbec realizovala. Naštěstí firma Stafis KT dostála 
závazku a k dílu přistoupila se vší vervou. Musím uznat, že jsem se 
dlouho nesetkal s takto profesionálním přístupem vedení stavby. 
Přesto, že stavbyvedoucí je poměrně mladý člověk, jeho profesní 
znalosti a přístup ke koordinaci stavby je příkladný. Rychlost 
není rozhodně na úkor kvality, a proto věřím, že s touto firmou 
v Nepomuku navážeme další spolupráci. Dokončení stavby a její 
předání je otázkou několika dnů.

•  Chodník při silnici I/20: I tady se stavba bude předávat někdy po 
termínu, kdy vyjdou tyto noviny. Jsem srdečně rád, že po letech 
brodění ve vyjetých kolejích a po záplavách v lokalitě u pošty, se 
konečně lidé kultivovaně dostanou při silnici ke svým cílům, ale 
také dojde k ochraně území, které zasahovaly přívalové deště. 
Pokud mám dodat ještě situaci na I/20, pak se má před Velikonoci 
udělat příprava – vysprávky podkladu a odfrézování nájezdových 
hran a po Velikonocích – cca týden dle počasí – přijde čas dobalit 
poslední vrstvu a barvou udělat vodorovné dopravní značení. To 
slouží jako jakási neutralizace a penetrace pod finální plastový 
nástřik, který se dělá po cca dvou měsících. To však bude záleži-
tost jednoho dne za provozu.

•  Chodník Blatenská: I tady se po letech dostalo na činy. Vše se 
v této etapě týká opravdu pouze chodníku a vpustí na silnici. Byli 
jsme postaveni před rozhodnutí, zda má Správa a údržba silnic 
pouze udělat nový povrch silnice, nebo se půjde dál a Blatenská 
projde celkovou rekonstrukcí. Nový povrch je rychlé řešení, které 
ale uzavře na cca 20 let vše. Rekonstrukce znamená, že řešení 
přijde asi za dva až tři roky, ale vyřeší oddělení dešťové od splaš-
kové kanalizace, což uleví nejen dvorecké čistírně odpadních vod 
a poplatkům za stočné, ale zároveň vyřeší druhou stranu silnice 
– parkovací zálivy atd. Můj názor je druhé řešení.

•  Parkoviště pod radnicí: Loňského roku na podzim se začalo 
výrazně propadat parkoviště pod radnicí. První domněnku, že 
se jedná o poškozenou kanalizaci, vyvrátily kamerové zkoušky. 
Musíme vzít v potaz, že v těchto místech pamatuji veřejné záchody, 
které byly zrušeny výstavbou nových. Materiál návozu sedá až 
200 let. Firma SILBA s.r.o. vše zvládla v termínu a dobré kvalitě. 
Od této plochy se odpíchneme a budeme postupně navazovat 
s rekonstrukcí povrchu náměstí před radnicí.

•  Oprava povrchu v ulicích Nábřeží a Na Jednotě: Přesto, že jsme 
o dotaci na opravu těchto cest na periferii žádali už před dvěma 
roky, muselo se začít až nyní, protože nebylo myslitelné, že 
při rekonstrukci hlavní silnice začneme kopat i zde. Lidem 
jsme opravu povrchu dlužili po pracích na kanalizaci a veřej-
ném osvětlení. Frekvence průjezdu je zde minimální, ale sliby 
předchůdců jsem chtěl za nové vedení naplnit. Realizace je zde 
plánována do konce dubna, ale i přes nějaké vícepráce věřím, 
že Eurovia Silba vše stihne v termínu. Paradoxem jsou taková 
zjištění, že ulice Na Jednotě měla dosud svedeny dešťové vody 
do zahrady jednoho z domů. Výsledkem je tedy zároveň projekt 
na odvodnění dešťových vod z této ulice. Někdy zdědíte i to, 
co nechcete, ale je třeba se s tím vypořádat, byť po čtyřiceti  
letech.

•  Výměna oken v bytovém domě Na Vinici 544: Plánovaná výměna 
oken v jednom z posledních domů, které zůstaly v majetku města, 
se vlivem pohybu cen a nedostatku materiálů svezla až do pře-
lomu roku. Dnes jsou vyměněna všechna okna, chybí posledních 
osm balkónových sestav, na kterých jsou přichyceny radi-
átory. Z důvodů povětrnostních podmínek jsme tyto výměny 
nechali na období, kdy nebude třeba topit, jelikož se bude muset 
topení vypustit.

•  Podlaha v Domu Pionýrů: Ve spolupráci s Pionýry, kteří si zvele-
bují svoji základnu, jsme pomohli s finálním povrchem nových 
podlah. Město zajistilo nákup a pokládku materiálu – keramické 
dlažby. Pionýrům a panu J. Kulhánkovi dík.

•  Zázemí sportovišť u školy: Do konce března (píši před uzávěrkou) 
by mělo dojít k instalaci kontejnerové šatny se sociálním zařízením 
a skladem nářadí u nového sportoviště s umělým povrchem u ZŠ. 
Toto zázemí by mělo zajistit nejen potřeby ZŠ uložení pomůcek 
pro venkovní aktivity, ale také důstojné zázemí uživatelů sporto-
višť ze strany veřejnosti. S rozšířením možností využití sportovišť 
bude nutné dotáhnout také rezervační systém.

•  Kamerový systém: Nejen v souvislosti se sportovišti, ale s celkovou 
bezpečností ve městě, bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci 
kamerového systému, na kterou nám byla přiznána dotace z kraj-
ského úřadu. Realizace by měla proběhnout do září.

Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku

foto Vladimír Vokurka, Hana Staňková

Nepomucké noviny / duben 2023
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Na jakém pozemku lze stavět a proč sledovat územní plán 

Stát, kraje a obce se zásadním způsobem podílejí na rozhodo-
vání o tom, jak bude vypadat česká krajina. Pomocí nástrojů 
územního plánování určují, kde se budou stavět byty, kde 
vznikne průmyslová zóna a kde je potřeba chránit přírodně 
cenná místa. Zatímco státní orgány stanovují obecné zásady 
pro využívání pozemků, obce schvalují územní plán. Ten 
podrobně popisuje využití pozemků na území obce.

Mnoho lidí neví, že mohou do procesu územního plánování 
sami vstupovat a vznášet vůči němu připomínky. Zejména 
vlastníci pozemků, stavebníci a zájemci o koupi nemovitostí 
mají mnoho důvodů, proč sledovat územní plán.

Co je územní plán
Územní plán je jedna z forem územně plánovací dokumentace. 
Vydává jej obec na základě architektem zpracovaných podkladů 
jako opatření obecné povahy. Stanoví v něm využití ploch, které 
se nachází na jejím území, resp. určuje, co a jak se může v obci 
stavět zejména i s ohledem na technickou a dopravní infra-
strukturu tak, aby se zamezilo zbytečným demolicím staveb 
v místech například budoucího obchvatu silnice.

Z územního plánu se tedy můžete dozvědět, jaké se na území 
obce nacházejí pozemky a jak s nimi může být nakládáno. Vyčte 
se z něj například, zda se na určitém pozemku může stavět, 
nebo jde o zemědělskou půdu, či zda je na daném území plá-
nováno veřejně prospěšné opatření či stavby.

Ukáže vám, jaké plány má nejenom obec, ale i stát, kraj či jiný 
zájemce do budoucna, například, kde vznikne čtvrť rodinných 
domků, kde průmyslový areál anebo nová silnice. Územní plán 
může určovat výšku, plochu a charakter zástavby.

Územní plán nemůže být v rozporu s politikou územního 
rozvoje ČR či zásadami územního rozvoje kraje. Musí chránit 
přírodní a kulturní bohatství na daném území. Pořizuje ho 
obecní úřad v rámci přeneseného výkonu státní správy ve spo-
lupráci s dotčenými orgány hájícími veřejné zájmy na základě 
podkladů zpracovaných architektem – urbanistou. Jedná se 
o velmi složitý proces, čemuž odpovídá i doba jeho pořizování. 
Následně jej schvaluje zastupitelstvo obce v rámci své samo-
statné působnosti. Ještě podrobnější informace o záměrech 
na území obce jsou obsaženy v regulačním plánu. Ten určuje 
budoucí využití konkrétních pozemků.

Kde najdu územní plán obce
Pokud chcete nahlédnout do územního plánu, můžete zajít na 
obecní úřad, stavební úřad či úřad územního plánování. K dis-
pozici jej má také krajský úřad, pod který spadá daná obec. 
Máte-li konkrétní otázky, vyplatí se navštívit úřad osobně.

Pokud si chcete ušetřit čas, zkuste hledat na webových 
stránkách. Mnoho obcí zveřejňuje územní plán online – např. 
tak jako Nepomuk zde: https://www.nepomuk.cz/obcan/
uzemni-planovani/.

Proč je územní plán pro mě důležitý
Chcete si koupit pozemek a začít s výstavbou? Pak byste roz-
hodně měli nahlédnout do územního plánu, ve kterém je poze-
mek veden. Zjistíte, jestli je na pozemku vůbec možné stavět. 
Pokud se zástavbou územní plán nepočítá, nezískáte ani povo-
lení nutná k zahájení stavby. Pokud potřebujete udělat ze svého 
pozemku stavební parcelu, je nejvhodnějším nástrojem návrh 
na změnu územního plánu za účelem zařazení pozemku do 
zastavitelných ploch s návrhem úhrady nákladů na pořízení. 

Nicméně na změnu územního plánu neexistuje právní nárok. 
I když budete úspěšní, celý proces pořízení trvá od půl roku 
a klidně se protáhne i na několik let.

I v případě, že je na pozemku možné stavět, může územní 
plán omezovat to, co je možné postavit. Například pokud si 
budete chtít postavit rozlehlou třípatrovou vilu, můžete narazit 
na výškové omezení budov, určení, kolik procent pozemku je 
možné zastavět, že v dané čtvrti je možné stavět pouze rodinné 
domky v určitém stylu atd.

Pokud si chcete koupit nemovitost, která bude sloužit k byd-
lení, můžete z územního plánu vyčíst mnoho údajů, díky kterým 
se zorientujete v kvalitě života na daném místě nejen v sou-
časnosti, ale i za pár let. Pokud se nedaleko od domu plánuje 
výstavba továrny nebo obchvatu města, můžete si koupi zavčas 
rozmyslet. Na druhou stranu může kolem vznikat nová rezi-
denční čtvrť s plnou občanskou vybaveností. 

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nepomuk
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Volejte na help linku  
Člověka v tísni  

tel.: 770 600 800  
po–pá 9–17 hod. 

Stát nabízí pomoc – příspěvek na bydlení. 

Pokud za bydlení dáváte měsíčně  více než 30 % příjmů domácnosti, 
může pomoci i vám.

• Řekneme vám, jestli na příspěvek 
máte nárok.

• Spočítáme, v jaké výši.

• Poradíme, jak a kde si o něj zažádat.

• Nemusíte vše řešit sami. 

Než zavoláte, připravte si přehled 
všech příjmů domácnosti a nákladů 
za bydlení (nájem, vyúčtování energií 
a služeb).

 jakprezitdluhy.cz/energie  
clovekvtisni.cz

Nezvládáte platit 
účty za bydlení, 
např. nájem, energie, vodu?
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Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku hostila v druhém 
březnovém týdnu vzdělávací pobyt zastupitelů obcí a sociálních 
pracovníků z Polska, Rumunska a Francie. Přijeli v rámci pro-
gramu Erasmus+ a projektu Our Reconnect Seniors, jehož cílem 
je sdílení příkladů dobré praxe při práci se seniory ve venkovských 
regionech a jejich znovuzapojení do života po pandemii koronaviru. 

Ve čtvrtek 9. března jsme s naší delegací zavítali do Nepomuku. 
Dopoledne jsme věnovali představení projektu Do Fénixu s důvě-
rou, který realizuje město Nepomuk díky podpoře MAS sv. Jana 
z Nepomuku a Operačního fondu Zaměstnanost. Naši hosté ocenili 
zejména pestrost aktivit a šíři cílových skupin, kterým se projekt 
věnuje. Inspirovalo je osobní nasazení, se kterým realizační tým 
ve složení Karolína Buriánová a Miroslava Beníšková ke svým 
klientům přistupuje.

Naše účastníky přivítal starosta města Vladimír Vokurka a hovo-
řil s nimi o aktivitách, které město realizuje, o problematice ven-
kovských regionů a spolupráci s místními akčními skupinami. 
Měl toho pravého společníka pro diskusi: náš dlouhodobý partner 
Thibaut Guignard je prezidentem Evropské sítě Místních akčních 
skupin (ELARD) a dlouhodobě se zasazuje o zlepšení podmínek ve 
venkovských regionech. 

Odpoledne jsme strávili v Domově s pečovatelskou službou 
Nepomuk. Dům i službu účastníkům představila sociální pracov-
nice městského úřadu Eva Staňková a doplnila informace o spo-
lupráci s projektem Do Fénixu s důvěrou.

Pro seniory jsme ve spolupráci se spolkem Moudrá sovička 
připravili workshop „Jak na chytrý telefon a tablet”. Tato aktivita 
je mezi seniory dlouhodobě oblíbená. Pomáhá jim se základním 
nastavením telefonu, založením Google účtu, focením a videi. 
Senioři tak mohou být online, komunikovat snáze se svými blíz-
kými a stahovat fotky vnoučat. Obdivovali jsme nekonečnou trpě-
livost lektora a předsedy spolku Tomáše Hubálka.

Víte, co je potěšující? Nepomuk má v oblasti doplňkových soci-
álních služeb co nabídnout.

Adéla Mašková, manažerka MAS sv. Jana z Nepomuku

Nepomučtí i hosté 
uctili památku obětí 
sestřeleného Liberátoru
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Pietní akt k 79. výročí této události z 2. světové války se uskutečnil 
25. února. Náměstí Augustina Němejce zaplnila kolona historic-
kých vojenských vozidel. Jejich posádky a další diváci vyslechli 
projevy starosty Vladimíra Vokurky a dalších hostů včetně letec-
kého atašé Velvyslanectví USA pplk. Michaela Zgody přihlíželi 
kladení květinových darů u pamětní desky na budově radnice. 
Další pietní akt proběhl na místě dopadu sestřeleného americ-
kého bombardéru u památníku na Dubči a ve Dvorci u domu 
bratří Šloufů. Odpoledne se v Městském muzeu a galerii konala 
přednáška k tématu spojená s křtem knihy First over Pilsen 
(První nad Plzní) kolektivu autorů v čele s Mgr. Karlem Foudem.

foto Svatoslava Kožíková, Milan Demela

Nepomuk má co nabídnout, 
ocenil prezident Evropské sítě 
Místních akčních skupin

    
hledá 

dělníka svozu odpadu 
práce závozníka na popelářském vozidle 
depo vozu v Nepomuku (Sběrný dvůr Dvorec) 
hrubá mzda 140 Kč / hod. 
nástup možný ihned 
kontakt: + 420 606 726 842 

foto archiv MAS SJN
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Chcete pracovat v administrativě a máte příjemné vystupování? 

Ve společnosti Diamond Plus s.r.o., (www.kralovstvi-tiande.cz) se zabýváme prodejem pro-
duktů pro zdraví a krásu. Sídlíme v Měčíně. Můžeme se pochlubit fungováním 7 let a zak-
ládáme si na vysoké kvalitě našeho zákaznického servisu.

V současné době hledáme spolehlivého člověka na pozici: 

Administrativní pracovník na zákaznické podpoře

Hledáme šikovného člověka, který nečeká, až mu někdo práci přidělí, ale je schopen samo-
statně plnit stanovené povinnosti. 

Baví vás kontakt s lidmi?
Máte rádi rychlost?
Chcete pracovat pro firmu, která se rychle rozvíjí?
Jste pozitivně naladění?

Pokud jste si odpověděli na tyto otázky ANO, pak je tato pozice právě pro vás.

Pozice je vhodná pro kandidáta, který touží po aktivním zaměstnání a má rád lidi. Vaším 
„denním chlebem“ budou hovory se zákazníky e-shopu, přijímání hovorů a aktivní volání zá-
kazníkům a zjišťování jejich potřeb, péče o návštěvy a další podpůrné administrativní práce. 

Výsledkem Vaší práce bude následující:
• Správně obsloužený zákazník e-shopu a správně zjištěné potřeby od zákazníků 
• Zodpovězené dotazy zákazníků infolinky
• Vytvořené zázemí pro návštěvy (usazení návštěvy, nasměrování, nabídnutí občerstvení) 

Co Vám určitě nesmí chybět:
• Velmi dobrá komunikace a znalost českého jazyka
• Rychlé psaní na počítači (ideálně psaní všemi deseti prsty)
• Uživatelská znalost práce s PC – Microsoft Office 
• Ochota pomáhat kolegům a zákazníkům
• Trpělivost vysvětlovat stejné věci každý den
• Schopnost řešit nečekané situace 

Výhodou:Výhodou: 

• Řidičský průkaz skupiny B 

Pokud si Vás vybereme, dostanete se do stabilní společnosti, která plní své závazky. Šik-Pokud si Vás vybereme, dostanete se do stabilní společnosti, která plní své závazky. Šik-
ovných, pracovitých a ochotných lidí si velmi vážíme a dokážeme se o ně postarat. Pokud si 
dokážete sami sebe představit na této pozici, máte rádi, když jsou věci dotažené do konce a 
už dnes se můžete pochlubit dobrými výsledky ve svých dosavadních aktivitách (práce, 
brigáda, praxe), jste to možná Vy, kdo v brzké době posílí náš tým! Pokud Vás tato pozice 
láká, pošlete nám svůj životopis na email: denisa.horova@kralovstvi-tiande.cz, těšíme se na 
Vás!

Nepomucké noviny / duben 2023
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Velikonoční 
tvoření se seniory
V úterý 21. března dopo-
ledne jsme se společně 
setkali se seniory z Domova 
s  pečovatelskou službou 
v Nepomuku při milé a tra-
diční rukodělné aktivitě, 
tentokrát na téma Veliko-
noční tvoření. Opět jsme se 
sešli ve společenské míst-
nosti, kde měly garantky 

Do Fénixu s důvěrou pro seniory připraveny keramické květináče, 
březové větvičky a velikonoční dekorace. Na každém již bylo, jak si 
výrobek ozdobí a jakou zajímavou velikonoční výzdobu si odnese 
do svého bytu. Musíme říci, že ani jeden květináč nebyl stejný jako 
druhý. Někdo usadil vajíčka do mechu, někdo je nalepil tavnou pistolí 
rovnou na březové větvičky. Nejtěžší úkol byl u zavazování barevných 
mašliček, tím se procvičila jemná motorika rukou, ale i s tím si senioři 
poradili a navzájem si pomáhali. Věříme, že se tvoření seniorům líbilo 
a že v nastavených aktivitách budou pokračovat samostatně i v dal-
ších letech. 

Do Fénixu s důvěrou 

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města 
Nepomuk a  byl podpořen z  Operačního pro-
gramu Zaměstnanost pod registračním číslem  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.

Peníze v našem životě
Série besed tentokrát na téma 
finance běží ve Volnočasovém centru 
Fénix již od března 2023. První 
a druhá beseda byly na téma rodinný 
rozpočet a investice, třetí v pořadí, 
která proběhne 25. dubna od 16:30 
hodin, se bude zabývat hypotékami.

Na všech setkáních se účastníci 
mohou bezplatně dozvědět velmi 
cenné informace, zorientovat se 
v  nabídkách různých finančních 
produktů a následně si vybrat ten 
správný pro sebe a  svoji rodinu. 
Besedami provází Ing. Hana Vohryzková, DiS., a Ing. Petra Tököli, 
které se ve finančním prostředí pohybují již řadu let. 

Pomozme dětem pomáhat
Děti z Dětského domova Nepomuk se s velkou chutí zapojily do akce 
Dekapro. Pomáhají s pletením a háčkováním čtverců, ze kterých se 
utvoří deky, které budou následně věnovány do Hospice sv. Lazara 
v Plzni. Charitativní projekt vede k rozvoji dovedností dětí a porozu-
mění sobě i druhým. S dětmi z Dětského domova projekt Do Fénixu 
s důvěrou dlouhodobě spolupracuje, rádi jsme proto přijali nabídku 
podílet se i na této akci. Pomůžete nám dětem pomáhat? Pokud máte 
doma jakoukoliv vlnu či bavlnky na háčkování, které již nebudete 
potřebovat, můžete je přinést do Volnočasového centra Fénix. Sbírku 
osobně předáme a vás budeme dále informovat, jak děti v projektu 
pokračují a kolik dek se povedlo společně vytvořit.

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás! 
Jsme projekt Do Fénixu s důvěrou.
beniskovamiroslava@urad-nepomuk.cz +420 602 584 688
burianovakarolina@urad-nepomuk.cz +420 601 554 804
Chcete se o nás dozvědět více? 
Podívejte se na www.fenix‑nepomuk.cz
Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
Foto archiv projektu
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Ze staré haly vznikne 
místo pro aktivní relaxaci 
Rozhovor s architektem Viktorem Drobným

Jaký je současný stav městské sportovní haly v Nepomuku?
Sportovní hala a její zázemí se nachází ve stavu odpovídajícímu 
době realizace stavby, tedy v nevyhovujícím jak z hlediska uživa-
telů, tak provozovatele. Z hlediska uživatelů se jedná především 
o dožívající a kapacitně nevyhovující zázemí, tzn. sprchy, šatny 
a podobně, z hlediska provozovatele mimo jiné o nákladný provoz 
stavby kvůli chybějícímu zateplení obvodového pláště stavby.

Představte klíčové části vaší studie modernizace haly?
Studie modernizace haly se snaží vyřešit stávající neduhy stavby 
jako zateplení, křížení provozu diváků a sportovců či nevyhovující 

zázemí. Zároveň studie představuje dispoziční a prostorové řešení 
požadovaných nových prostor a provozů dle současných nároků 
na moderní stavbu a dle požadavků všech zúčastněných zájmo-
vých skupin – město, Sokol, místní sportovní kluby, veřejnost. 
Klíčovou hodnotou této studie je především funkčnost stavby jako 
celku pro sportovce, kluby, návštěvníky i diváky.

Jaké přednosti má vaše řešení?
Přednost našeho řešení spatřujeme jednak v popsané funkční 
provázanosti celé stavby a  jednak v urbanistickém konceptu 
řešení. Tento koncept spočívá ve vytvoření polouzavřeného 

V minulém čísle Nepomuckých novin jsme se v tématu k diskuzi zabývali plánovanou 
modernizací sportovní haly, jejíž architektonická studie byla veřejnosti představena 18. ledna.
Studii vypracovala architektonická a projekční kancelář zaměřená na navrhování staveb 
pro sport a volný čas Sportovní projekty s. r. o. Zástupce této společnosti 
Ing. arch. Viktora Drobného jsme se zeptali:
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trojúhelníkového „náměstí“ mezi sokolovnou, halou a tenisovými 
kurty. Tento prostor bude nově jakýmsi středobodem stávajícího 
sportovního areálu, příjemným prostorem pro potkávání před 
sportovními výkony i po nich.

Co bylo největším úskalím?
Největším úskalím bylo jednoznačně skloubení požadavků jed-
notlivých uživatelů do jednoho fungujícího a smysluplného celku, 
který se vejde do daného značně omezeného prostoru. Myslím, že 
tuto nelehkou rovnici se podařilo beze zbytku vyřešit.

Představte čtenářům nějaký podobný projekt, který 
jste uskutečnili.

Naše firma Sportovní projekty s. r. o. se dlouhá léta zabývá projek-
továním staveb pro sport. Od malých plácků za domem po velká 
sportoviště typu zimní stadion či aquapark. Obdobný projekt 
kompletní rekonstrukce sportovní haly máme za sebou napří-
klad v Chrastavě u Liberce, kde se jednalo o obdobnou halu nově 
zateplenou a s kompletní rekonstrukcí stávajícího zázemí. Jinde, 
například v Hodkovicích nad Mohelkou, bylo výhodnější dožíva-
jící sportovní halu strhnout a postavit novou levnou halu splňu-
jící současné požadavky. Každá stavba potřebuje svůj specifický 
přístup s ohledem na velké množství rozdílných vstupních poža-
davků a daností.

Na co je podle vás potřeba se zaměřit při realizaci?  
Jako firma věříme v jednoduchá čistá řešení a snažíme se tento náš 
pohled propsat do našich návrhů. Výhodou je posléze jednoduchá 
stavba bez složitých a nestandardních řešení, která zbytečně zatě-
žují dodavatelské firmy svou záludností v provádění a investora 
finančně. Z našeho pohledu je nejdůležitější částí sportovní haly 
jednoznačně sportovní podlaha, což je funkční věc, která může 
sebelepší halu výrazně znehodnotit. Neméně důležitou součástí je 
vnitřní řešení halového prostoru od umělého osvětlení, zastínění 
oken a akustických opatření až po vnitřní klima (topení, chlazení 
a větrání). Na těchto částech skutečně nejvíce závisí, jestli se zde 
bude sportovat příjemně, nebo se skřípěním zubů. Tyto vlastnosti 
je důležité při realizaci náležitě ohlídat.

Na co se tedy nepomučtí občané mohou těšit?
Myslím, že se místní sportovci a kluby mohou těšit na moderní 
funkční sportoviště, které ve spojení se stávající sokolovnou a ven-
kovním areálem bude ideálním místem pro aktivní relaxaci v naší 
všemi směry náročné době, místem, kam si budou rádi chodit 
odpočinout duchem i tělem.

Děkujeme za rozhovor.

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU

Do našeho týmu hledáme nového kolegu na kancelářskou činnost
se středoškolským a vyšším vzděláním v oboru geodezie nebo stavebnictví.

Nabízíme práci v příjemném prostředí a se špičkovou technikou.

Kontaktujte nás:
tel.: 773 141 074  email: info@gps-sedivy.cz

stylové posezení se zahrádkou
a dětským hřišťátkem

káva Yemenites . sladké i slané dezerty
domácí limonády . piva z malých pivovarů 

moravská vína . rumy z Karibiku
polévky . pizza . saláty . zmrzlina

o letních prázdninách denně

OPĚT OTEVŘENO OD 1. DUBNA
sobota 10-22h neděle 10-18h



Marek Baroch (ANO prosperitě a sportu, bezp.)
Projekt Do Fénixu s důvěrou hodnotím kladně. Cílem projektu je 
pomáhat nezištně lidem ze slabších sociálních skupin nebo lidem, 
kteří se ocitli v tíživé životní situaci (handicapovaní, senioři, samoži-
vitelé, nezaměstnaní, cizinci apod.). Díky projektu se lidem poskytují 
bezplatné poradenství, informace, vzdělávání či zprostředkovávají 
sociální služby, které pomáhají řešit složité životní situace. Projekt Do 
Fénixu s důvěrou, který byl financován z prostředků EU, zcela jistě 
naplnil svůj účel a smysl. Myslím si, že nový projekt Fénix pro rodiny 
a děti by v mnohém mohl navázat na projekt Do Fénixu s důvěrou, ať 
už jde o bezplatné poradenství, vzdělávání či sociální služby.

Téma: Na projekt Do Fénixu s důvěrou 
naváže Fénix pro rodiny a děti

Projekt Do Fénixu s důvěrou končí a následovat jej bude nový tříletý projekt, tentokrát s názvem Fénix  
pro rodiny a děti. Jeho cílem bude poskytování pomoci dětem, mladým lidem a rodinám, které se nachází  

ve specifické životní situaci ohrožující či narušující jejich běžné fungování. Stejně jako ve stávajícím  
projektu bude smyslem poskytovat aktivity nad rámec sociálních služeb.

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé. Odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)

„Jak hodnotíte aktivity končícího projektu Do Fénixu s důvěrou  
a čím by se měl podle vás konkrétně zabývat nový projekt Fénix pro rodiny a děti?“

12 téma k diskuzi / tipy pro občany

Jan Kohout (ODS, bezp.)
Končící projekt znám pouze z informací ze svého okolí a vím, že řada 
občanů, a to převážně seniorů, využívala hlavně v době covidu nabídky 
jak na registraci, tak na společnou dopravu na očkování. O ostatních 
nabídkách vím jen na základě oznámení, která vyšla na webových 
stránkách města, případně v Nepomuckých novinách. Pro starší 
občany našeho města to byl určitě vítaný a potřebný projekt, který 
jim nabízel jistotu určité potřebné pomoci.  

Nový projekt má do budoucna jistě opodstatnění, právě proto, že je 
zacílen na jak na neúplné, tak na úplné rodiny, které se budou v daný 
okamžik nacházet v obtížných situacích a budou pomoc potřebovat. 
Jak bude pomoc vypadat ve skutečnosti, ukáže až daná doba a potřeby, 
stejně tak i možnosti projektu.
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Přihlašování od 1.4. 2023

Máš zajímavý nápad na aktivitu?Chceš si ho zkusit zrealizovat?Jsi ve věku 15 - 26 let?Dáš dohromady tým o 3 lidech?

www.masnepomucko.cz/starter
e-mail: michal.arnost@masnepomucko.cz
tel.: 732 238 702

Podpoříme tě při psaní projektu,
propagaci i samotné realizaci.
Finanční příspěvek je na nákupslužeb, materiálu, vybavení... více nawebu. 

Nastartuj se

STARTÉREM



Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Přiznám se, že projekt Do Fénixu s důvěrou sleduji spíše jen z dálky, 
zejména prostřednictvím mediálních ozvuků v Nepomuckých novi-
nách či na sociálních sítích. Na rozdíl od vlastního Volnočasového 
centra Fénix, kam chodí naše děti na nejeden kroužek, nás aktivity 
zmíněného projektu poněkud míjejí. To ale neznamená, že neoce-
ňuji jeho existenci! Sociální služby, respektive pomoc lidem v tíživé 
životní situaci, osobám různě znevýhodněným – a to ne jen formou 
nějakých dávek, ale právě prostřednictvím různých aktivit či kurzů 
–, to je určitě přínosná věc a jsem rád, že je v našem městě dostupná. 
Možná by neškodilo, právě i v rámci navazujícího projektu, rozšířit 
poskytované služby o nízkoprahový klub pro děti a mládež.

Vrátím se ale ještě k samotnému Fénixu. Těší mě, že tady už hezkou 
řádku let existuje volnočasové centrum s širokou nabídkou aktivit 
nejen pro děti, a byl bych rád, aby i nadále fungovalo a rozvíjelo své 
aktivity z hlediska kvality i kvantity. 

Pavel Motejzík (Sdružení nezávislých 
pro Nepomuk, bezp.), místostarosta
Společně s Davidem Jirkou a Lukášem Máchou jsme zpracovávali 
žádost o dotaci na tento projekt a pomáhali ho na městě prosa-
dit a rozjet. Proto vím, že začátky byly obtížné, a to jak po perso-
nální stránce, tak z důvodu pandemie koronaviru. Výrazně ale tehdy 
pomohlo sedmimístné auto pořízené v rámci projektu, senioři se 
vozili na očkování a pomáhalo se jim s registracemi.

Současný tým hodnotím velmi pozitivně, přál bych si, aby se 
v novém období nadále pracovalo s co nejširším spektrem uživatelů 
a nadále měli možnost se zapojovat i senioři a dokázali jsme svými 
aktivitami pokrýt ideálně území celého mikroregionu. Těším se na 
letní tábor pro babičky, na kterém bude tým z Fénixu rovněž částečně 
spolupracovat. Budoucnost nebude po ekonomické stránce patrně 
nijak růžová, lidé mají a budou mít stále více potíží a podobné pod-
půrné aktivity pro řešení těžkých životních situací budou proto stále 
potřebnější. Jsem rád, že si to uvědomují i moji kolegové zastupitelé.
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Nabídka platí od  29. 3. do 11. 4. 2023 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 29. 3. do 11. 4. 2023 
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Nabídka platí od  12. 4. do 25. 4. 2023 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Choceňské pomazánkové 150g  mix druhů 24,90 Kč 
Rodinné 200g 24,90 Kč                 
Eidam  30% cena za 1kg 149,00 Kč
Šunka výběr. cena za 1kg 189,00 Kč
Párky javořické cena za 1 kg 99,00 Kč
Salám Gothajský cena za 1 kg 129,00 Kč

Sáčky svačinové 100ks  9,90 Kč
Ubrousky dětské vlhčené 72 ks 24,90 Kč                    
Kosmetické utěrky v boxu 39,90 Kč

Grand Dessert 190g mix druhů 22,90 Kč
Termix 90g mix druhů 10,90 Kč
Jihočeský tvaroh ručný 250g 24,90 Kč
Cikánský šál cena za 1 kg 199,00 Kč
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  ELITEX Nepomuk a.s., 
Železniční 339, 335 01 Nepomuk

                                
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY 

A KOLEGYNĚ NA TYTO PRACOVNÍ POZICE:
‑ zámečník ‑ svářeč

‑ zámečník – montážní dílna
‑ obsluha svařovacího robota

‑ obsluha CNC vysekávacího lisu
‑ lakýrník

‑ soustružník
‑ kontrolor/‑ka výroby

‑ pracovník/‑ce expedice

POŽADUJEME:
spolehlivost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, 

znalost čtení výkresové a technické dokumentace, 
schopnost a ochotu se dále vzdělávat

NABÍZÍME:
zázemí úspěšné a stabilní české společnosti 

s dlouholetou tradicí
práce na hlavní pracovní poměr

odborné zaškolení, práci v dynamickém kolektivu
motivující platové ohodnocení

stravování v podnikové jídelně za dotovanou cenu
příspěvky na penzijní připojištění

dobrá dostupnost /autobusové i vlakové nádraží 50 m/

KONTAKT:
M. Jára: 724432974,  milos.jara@elitexnepomuk.cz

I. Baranová: 601350657, ivana.baranova@elitexnepomuk.cz

Vážení občané, 
využili jste vy, nebo někdo z vašich 
blízkých aktivity projektu Do Fénixu 
s důvěrou?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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Z činnosti Městské policie Nepomuk

Z uplynulého období vám představím alespoň některé události, kte-
rými se strážníci MP Nepomuk zabývali. 

Ve středu 22. února byla hlídka upozorněna na registrační značku, 
která ležela na chodníku v ulici Za Kostelem v Nepomuku. Strážníci 
provedenou lustrací zjistili majitele, kterému následně značku vrátili.

Téhož dne řešila hlídka MP oznámení na muže, který ležel na 
náměstí na parkovišti vedle vozidla. Ještě před příjezdem strážníků 
náhodný kolemjdoucí pomohl muži si sednout. Strážníci posléze zjis-
tili, že muž je silně pod vlivem alkoholu a nebyl schopen ani s pomocí 
strážníka samostatně chodit. Hlídka zjistila příbuznou osobu muže, 
která se na místo vzápětí dostavila a muže odvezla domů.

Dále byla hlídka MP upozorněna na sousedské spory. Strážníci na 
místě uklidnili situaci a všechny zúčastněné poučili o možném řešení.

Ve čtvrtek 23. února byla hlídka MP požádána o zjištění majitelů 
dvou vozidel, která bránila technickým službám při údržbě zeleně 
na náměstí Augustina Němejce. Majitelé byli dohledáni a svá vozi-
dla přeparkovali.

V pondělí 27. února byla hlídka MP upozorněna na poškozený slou-
pek plotu. Strážníci informovali majitele nemovitosti, který o poško-
zení nevěděl, jelikož se zde nezdržuje. Dále byl majitel poučen o dalším 
postupu při řešení nastalé situace.

Ve středu 1. března usměrňovali strážníci provoz na hlavním tahu do 
Plzně. Zhruba na hodinu došlo k omezení provozu, když byl v jednom 
jízdním pruhu jeřábem přemisťován objemný náklad.

Dne 3. března strážníci ve spolupráci s Policií ČR řešili ve Dvorci 
rodinný konflikt. Napadená odmítla ošetření a cokoliv dále řešit s tím, 
že je pro ni dostačující odchod útočníka z domu. 

Ve středu 8. března probíhalo odkalování vody v Nepomuku a hlídka 
MP byla požádána o spolupráci. Strážníci tak usměrňovali provoz 
na komunikaci.

V průběhu celého března se konaly besedy na ZŠ s Městskou policií 
Nepomuk. V rámci prevence kriminality byly děti 5.–7. tříd seznámeny 
např. s problematikou šikany, drog a závislosti na internetu. Děti 1.–3. 
tříd si na besedě připomněly zásady bezpečného chování např. při 
kontaktu se psem. Prvňáčci si mohli získané zkušenosti vyzkoušet 
s živým psem, kterého hlídce MP k ukázce poskytla paní učitelka.

Hlídce MP se podařilo kontaktovat dalšího majitele dlouhodobě 
odstaveného vozidla. Byl upozorněn na nutnost odstranění vozidla 
nebo jeho zprovoznění. Majitel přislíbil, že tak učiní, a strážníci si 
dalšími kontrolami danou situaci ohlídají.

Pravidelné kontroly strážníci provádějí nadále i ve Dvorci na nádraží 
ČD, kde se z důvodu nepříznivého počasí často zdržují osoby bez 
přístřeší, které nerespektují návštěvní řád a porušují vyhlášku města 
Nepomuk o zákazu popíjení alkoholu na veřejnosti. 

Ve zmíněném období byly provedeny opět tři odchyty psů, kteří 
byli vždy předáni svým majitelům. Strážníkům byla předána i kočka, 
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Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PPRROODDAAVVAAČČKKUU  ––  SSEERRVVÍÍRRKKUU  
  

Měsíční příjem 29 000 ÷ 33 000,- Kč 
 

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

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 
 Přijmeme brigádnice na sezonu květen ÷ září 2023 
 Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

 

Kontakt: Osoobbnněě  vv  ccuukkrráárrnněě  vv  BBllaattnnéé,,  nneebboo  nnaa  
tteell..::  660022  665599  554455,,  rreesspp..  660088  993399  337733  

která byla evidentně chovaná doma. Strážníkům se podařilo zjistit, 
že majitel o kočku ztratil zájem, proto byla umístěna do dočasného 
domova, odkud si ji již vyzvedla nová rodina.

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komuni-
kacích bude strážníky Městské policie Nepomuk prováděno měření 
rychlosti vozidel na vybraných úsecích komunikací nejen v Nepomuku, 
ale i v dalších přilehlých obcích. 

Gabriela Černá, zástupce velitele městské policie
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Krátké zprávy

Velké poděkování prodavačům firmy Koupelny Šota za ochotu, vstříc-
nost a trpělivost při prodeji zboží.

Marcela Rážová

Poděkování

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

V období od 15. února do 15. března se příslušníci OOP Nepomuk věno-
vali řadě případů, chtěli bychom vás seznámit alespoň s některými 
z nich. Jako již tradičně začneme „hříšníky“ z oblasti BESIP.

Dne 17. února v pozdních odpoledních hodinách nepomučtí poli-
cisté kontrolovali v Nádražní ulici v Nepomuku osobní vozidlo zn. 
Peugeot Partner. Jeho řidič se podrobil dechové zkoušce, při které 
bylo naměřeno 0,49 promile alkoholu v dechu. 

V dopoledních hodinách 5. března hlídka OOP Nepomuk zastavila 
v Kozlovické ulici v Nepomuku osobní automobil zn. Škoda Octavia. 
Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, který byl 
pozitivní na přítomnost marihuany. 

Nepomučtí policisté zkontrolovali v podvečerních hodinách 9. 
března v Rožmitálské ulici ve Dvorci šoféra osobního vozidla zn. 
Škoda Felicia. U něj provedený test na přítomnost návykových látek 
detekoval látku pervitin. 

Dne 10. března ve večerních hodinách byl v ulici Na Vinici II. v Nepo-
muku nalezen silně podnapilý muž, který ležel na silnici. Dechová 
zkouška u něj naměřila 2,79 promile alkoholu v dechu. Policisté jej 
proto zajistili a eskortovali do Plzně na protialkoholní záchytnou 
stanici. 

V uvedeném období došlo hned k několika případům sprejerství, 
kdy neznámý pachatel poškodil fasády domů a zaparkovaná moto-
rová vozidla v Nepomuku a přilehlých obcích. Policisté se uvedenými 
případy intenzivně zabývají. Žádáme občany, aby tomuto věnovali 
pozornost a v případě spatření podezřelých osob zavolali na tísňo-
vou linku 158.

Dále byly evidovány případy, kdy neznámí pachatelé prostřednic-
tvím internetu pod různými záminkami vylákali podvodným způ-
sobem z poškozených osob peníze. Škody se pohybovaly v řádech 
desítek tisíc korun. Apelujeme proto na všechny čtenáře, aby byli 
v online prostředí nanejvýš opatrní, komunikovali jen s osobami, 
které bezpečně znají a nikomu nesdělovali své osobní údaje či údaje 
k internetovému bankovnictví.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk
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Město Nepomuk rozšiřuje postupně platební terminály. V současné 
době se dá platit bezhotovostně na podatelně Městského úřadu Nepo-
muk, na matrice (občanské průkazy, pasy, výpisy Czech point apod.), 
odboru dopravy (evidence vozidel a úsek řidičských průkazů), v info-
centru a na sběrném dvoře ve Dvorci. Bezhotovostní terminál vlastní 
rovněž Městská policie Nepomuk.

Dalším partnerem sbírky na rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera je 
jeho rodné město Nepomuk. Družstvo fanoušků Bohemians posílá do 
Nepomuku velký dík za příspěvek deset tisíc korun, který schválilo 
vedení města. Zdeněk Danner na své rodiště nikdy nezapomněl. Ve 
své pracovně měl údajně sochu sv. Jana Nepomuckého. V roce 1928 
sám finančně přispěl na rekonstrukci nepomuckých kostelů. V roce 
1932 pak na jeho popud navštívili město i tehdejší hráči Bohemians. 
Sbírka i nadále pokračuje zde: 6352898309/0800

Psí útulek v Borovnu se stará o psy z laboratoří. V tomto psím útulku, 
se kterým spolupracuje i město Nepomuk, jako první u nás pomá-
hají psům, kteří prošli vědeckými pokusy ve výzkumných laborato-
řích. Šanci žít konečně normální psí život dostalo už několik desítek 
mladých bíglů. O tomto programu přinesla 6. března reportáž Česká 
televize v pořadu 168 hodin. Reportáž je dostupná v iVysílání.



16 hasiči / inzerce Nepomucké noviny / duben 2023

V období od 16. února do 15. března byla naše jednotka povo-
lána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje ke dvěma událostem. V obou případech 
se jednalo o požár.

V neděli 19. února v půl šesté večer jsme byli s jednotkou HZS 
Nepomuk vysláni k nahlášenému požáru sazí v komíně v rodin-
ném domě v Milči. Při příjezdu první jednotky na místo byl již 
komín vyhořelý a naše jednotka byla odvolána zpět na základnu 
během jízdy k zásahu. 

V pondělí 13. března byl na tísňovou linku před půl čtvrtou 
odpoledne ohlášen požár v kuchyni v rodinném domě v Partol-
ticích. Operační středisko na místo vyslalo hasičské jednotky 
v prvním poplachovém stupni, a to HZS Nepomuk, SDH Žinkovy, 
SDH Měčín a naši jednotku. Na místě bylo průzkumem zjištěno, 
že došlo k požáru bojleru, který majitel uhasil práškovým hasi-
cím přístrojem. Hasiči místo zkontrolovali a odvětrali zakouřený 
dům přetlakovou ventilací. Událost si převzal vyšetřovatel HZS 
a jednotky se vrátily na své základny. Škoda byla vyčíslena na 50 
tisíc korun a příčinou byla technická závada.

Jednotka HZS ze stanice Nepomuk vyjela v uvedeném období 
k 17 zásahům. Mimo výše zmíněné události zasahovala například 
u požáru sila s pilinami v areálu Haas Fertigbau v Chanovicích.

Činnost Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů  
Nepomuk 

Činnost Sboru dobrovolných 
hasičů Nepomuk 

V sobotu 25. února jsme v sále hotelu U Zeleného stromu pořádali 
Hasičský bál SDH Nepomuk. Do posledního místa naplněný sál si 
užíval skvěle hrající hudební skupinu Melodion. Mimo tradiční 
hoří–nehoří zpestřil večer návštěvníkům bálu fotokoutek od 
Fotograf – Zdeněk Kříž. Děkujeme všem zúčastněným za pod-
poru našeho sboru a sponzorům za ceny věnované do tomboly. 
Seznam sponzorů najdete na našem facebooku. Hlavní cenu do 
slosovatelné tomboly daroval pivovar Zlatá kráva, a to sud piva 
dle vlastního výběru.

O víkendu 25. a 26. února se na naší zbrojnici konalo školení 
vedoucích mládeže ze sborů dobrovolných hasičů z Plzně-jihu.

Dne 4. března oddíl mladých hasičů vyrazil po zimní přípravě 
se starším družstvem na soutěž do Dobřan. Soutěžilo se ve zdra-
vovědě, topografii, uzlové štafetě, požární ochraně, poznávání 
technických prostředků a tajné disciplíně, kterou byly pro letošní 
rok kuželky. Na soutěž jsme přijeli se třemi staršími hlídkami. 
Z dvaceti soutěžících hlídek jsme obsadili 6. místo (I. hlídka), 
11. místo (II. hlídka) a 12. místo (III. hlídka).

V pátek 10. března jsme na hasičské zbrojnici uspořádali tra-
diční posezení pro naše členky, manželky a přítelkyně při pří-
ležitosti mezinárodního dne žen. V neděli 12. března jsme znovu 
vyrazili na společné bruslení na zimním stadionu v Klatovech.

V neděli 30. dubna proběhne na hasičské zbrojnici v Nepomuku 
tradiční pálení čarodějnic se soutěžemi, pečením buřtů a stavě-
ním máje. K občerstvení bude pečené prasátko, čepované pivo 
a limonády.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 
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Zprávy ze Základní 
školy Nepomuk

Školní karneval

Jaro je konečně tady. Druhé pololetí je v plném proudu a školní život 
běží na plné obrátky. Deváťáci se pilně připravují na přijímací zkoušky 
a my jim přejeme, aby byli úspěšní a dostali se na vysněné obory.

Školní parlament připravil dvě úspěšné akce, které měly opravdu 
silnou odezvu. Tou první byl Speciální týden, kdy si žáci naší školy 
vyzkoušeli den bez tašky, formální den, během něhož přišli slavnostně 
oblečeni, teplákový den, pyžamový den a retro den. Byli jsme pře-
kvapeni a zároveň potěšeni kreativitou svých žáků. Pro velký úspěch 
chystáme do konce školního roku ještě nějaký podobný den, abychom 
si zpříjemnili školní život.

Druhou akcí parlamentu byl karneval pro naši družinu, který pro-
běhl v tělocvičně. Všichni si náramně užili tanec a různé soutěže, ale 
hlavně se předvedli v nádherných maskách.

Ve spolupráci s Městskou policií Nepomuk proběhla přednáška 
pro naše prvňáčky s názvem Pes a pravidla o bezpečném chování při 
setkání se psem. 

Zúčastnili jsme se také okresního kola zeměpisné olympiády, v němž 
nám udělal velkou radost náš žák Václav Holý, který zvítězil a postoupil 
do kola krajského. Držíme mu palce, aby se mu opět zadařilo.

Také v okresním kole recitační soutěže jsme zaznamenali úspěch 
– Sofie Pavlíčková získala za skvělý výkon 1. místo ve své kategorii.

Ve středu 1. března si předškoláci vyzkoušeli Školu nanečisto. 
Budoucí prvňáčci si ještě před zápisem zkusili, jaké to je být na chvíli 
školákem, a rodiče dostali informace o zápisu a také o tom, co by 
budoucí prvňáček měl umět.

V rámci spolupráce s plzeňským gymnáziem na Mikulášském 
náměstí si naši deváťáci mohli vyzkoušet přijímačky nanečisto 
a žáci osmých ročníků zažili projektový den zaměřený na přírodo-
vědné předměty.

Stále pokračujeme v návštěvách oseleckého učiliště v rámci poly-
technického kroužku, třeťáci jezdí na plavání do Horažďovic a zvýšili 
jsme úsilí při prevenci rizikového chování.

V pátek 17. března proběhlo v naší tělocvičně loutkové divadelní 
představení Veverka Zrzečka, na které navázal Divadelní cestopis 
pro starší ročníky.

Ve středu 5. dubna proběhne na naší škole zápis do prvního roč-
níku. Moc se těšíme na budoucí prvňáčky a věříme, že se také oni 
těší k nám do školy.

Všem přejeme krásné jaro a hodně slunečných dnů.

Jaroslav Tolar, ředitel Účastníci recitační soutěže

Teplákový den
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      ZÁPIS
DO 1.ROČNÍKU
S T Ř E D A  5 . D U B N A  2 0 2 3
OD 13 DO 17 HODIN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOMUK ŠKOLNÍ 546

S SEBOU: 
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI
RODNÝ LIST DÍTĚTE
ŽÁDOST O PŘIJETÍ
DOTAZNÍK
                   VÍCE NA www.zsnepomuk.cz



Zveme Vás na návštěvu vzorkové prodejny Koupelny Šota v Nepo‑
muku. S výběrem nové kuchyně Vám pomůže odborný prodejce 
kuchyní. V nabídce máme mnoho nových dekorů dvířek a pra‑
covních desek na rok 2023. Pracovní desky jsou velice rozmanité 
v designech napodobujících různé leštěné kameny, mramor, dřevo, 
rustikální styl a mnoho dalších. Nová, akrylem lakovaná dvířka 
v matu nebo v lesku jsou velmi luxusní a s fólií proti otěru ještě více 
odolnější. Námi nabízené kuchyňské linky jsou nejen kvalitní, ale 

i cenově dostupné. Výroba kuchyňské linky trvá osm týdnů, proto 
pokud máte v úmyslu v létě vařit v novém, je už nyní ten správný 
čas na výběr kuchyně. Poradenství, naplánování a cenový rozpočet 
pro Vás připravíme v měsíci dubnu ZDARMA včetně kvalitního 3D 
grafického návrhu.

Objednat na konzultaci se můžete i na tel. čísle 737 371 192.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Koupelny Šota.

18 inzerce Nepomucké noviny / duben 2023

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.

Podrobnější informace najdete i na stránkách www.koupelnysota.cz, 
nebo můžete zavolat na tel: 378 606 666.

NOVÁ KUCHYNĚ OD A DO Z
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Hračky mě vrací 
do dětství 
Rozhovor se sběratelem Janem Maškem

V letošní turistické sezóně obohatí návštěvnický okruh Městského muzea a galerie v Nepomuku 
výstava s názvem Báječná autíčka. Hračky v podobě nákladních aut vyrobené v Československu 
v období 60. až 90. let 20. století vystavuje nepomucký sběratel Jan Mašek. Jak sám říká, 
sbírá hračky svého dětství. Výstava bude zahájena v pátek 21. dubna a než se tak stane,  
můžete si s Janem Maškem přečíst rozhovor.

Text: Hana Staňková
Foto: Svatoslava Kožíková, archiv Jana Maška

Nepomucké noviny / duben 2023
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Budete mít v Městském muzeu výstavu hraček, co konkrétně 
návštěvníci uvidí?

Jedná se o mechanické hračky českých výrobců, jako je Kovodruž-
stvo Náchod nebo ITES Trhové Sviny. Asi největší ikona je traktor 
na klíček z Kovodružstva Náchod, který se vyrábí dodnes, už 65 let, 
je to legenda mezi hračkami. 

Nepomucké noviny / duben 2023

Bude tam nějaký unikát, nebo něco, co má pro vás 
osobní význam?

Přímo unikát tam nebude, je to taková klasika. Hračky, které prošly 
naším dětstvím. Pro mě je významná „Tatra kolem světa“. Ta udá-
lost zrovna probíhala, když jsem byl malý, stejně jako úspěchy na 
Rallye Dakar. Každé dítě chtělo mít doma dakarskou Tatru.

Jak vypadá vaše sbírka a jak ji doplňujete?
Sbírka čítá cca 120 kusů. Začal jsem asi před patnácti lety. V té době 
se hračky sháněly po půdách. Stačilo říct, že sbírám hračky a lidi mi 
je nosili sami, pomalu za „děkuju“. Spousta hraček končila ve sběr-
ném dvoře. Narazil jsem na to úplně náhodou, když jsem poptával 
hračku u známého a on mi řekl, že ji zrovna včera odnesl do sběr-
ného dvora. Vydal jsem se tam a obsluha mi řekla: „Jo včera tady byl, 
je to tamhle v rohu v kontejneru a ani to ještě není zaházené.“ A když 
jsem odcházel, přijel tam jeden pán a říká: „Vy sbíráte staré hračky, já 
tu taky něco mám.“ A vytáhl tři hračky na bovden v krabicích, které 
se chystal vyhodit. Je to smutné, že hračky takhle končily, i když 
byly funkční. Někdo usoudil, že už jsou staré a děti si s nimi nehrají. 
Tahle doba už ale skončila. Dnes už jsou půdy prázdné a ti, kteří mají 
doma staré hračky, je neprodají, protože k nim mají citový vztah. 

I když několikrát jsem u kamarádů zakročil a vyndal starou hračku 
z písku. Tátu ta hračka přežila a dítě nepřežije. „Už je to staré, to 
si vem na písek.“ Trhá mi to srdce, když vidím úplně nádhernou 
hračku v pískovišti. Není to hezké, brát dítěti hračku, ale tohle… 
Raději dojdu koupit novou a vyměním ji s ním. Dřív jsem ale nebyl 
jiný, takže po mně moc hraček nezbylo. Hračky byly dostupné i na 
burzách, ale dnes už se shání hodně těžce. 

Jak k tomu došlo, že jste začal hračky sbírat?
Jako dítě jsem měl hračky, které prošly pokojíkem, potom je čekalo 
pískoviště a odtud už většinou nebylo návratu. Je to škoda, že se mi 
nedochovaly. Pak jsem měl období, kdy jsem sbíral modely rallyo-
vých aut a při návštěvě modelářství v Klatovech jsem tam uviděl 
vystavenou starou liazku od výrobce ITES. Říkal jsem si, hm, tuhle 
liazku jsem kdysi jako dítě měl, to bude nějaká uloženka. Ale ten 
prodavač mi řekl, že se dá sehnat. Tak jsem to začal zjišťovat a v tu 
chvíli šly modely rallye aut stranou a začal jsem se věnovat hračkám, 
protože v tu ránu jsem se vrátil do dětství a do vzpomínek. Původ-
ním záměrem bylo nasbírat hračky, které jsem měl jako dítě, třeba 
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tu červeno žlutou liazku, ale zjistil jsem, že existují další a další vari-
anty. A narazil jsem na nádherné hračky, prakticky nepoužívané, 
ještě originálně balené od výrobců, což mě uchvátilo.

To je zvláštní, že se objeví nerozbalené kusy, to jsou nějaké 
zapomenuté dárky?

Určitě, narazil jsem třeba na paní, která inzerovala prodej traktoru na 
bovden, originál zabaleného, se štítkem výrobce, se seznamem opra-
ven. Dřív se k hračkám připojoval seznam dílen, kde se dají opravit. 
Když jsem se ptal, jak je možné, že se ta hračka takhle dochovala, 
bylo mi řečeno, že byla tak dobře uschovaná na Vánoce, že ji našli 
až po třiceti letech. Děti už odrostly, prý jim ji nabídla a ony řekly: 
„Přece si nebudu hrát s traktorem.“ Takže byla ráda, že ji bude mít 
sběratel a že zůstane zachovalá tak, jak je.

Nebo jsem sehnal kontakt na paní, jejíž otec byl zaměstnanec 
Kovodružstva Náchod. Měli doma hračky, které byly ještě originál 
zalité v blistrech, zabalené ve voskovém papíru v krabičce, netknuté. 
Zřejmě je tenkrát dostávali nebo kupovali za výhodnou cenu, takže 
toho měli doma plno. V tu dobu jsem měl před svatbou, nebylo 
z toho doma moc velké nadšení, když jsem platil balíky, ale těmhle 
hračkám se nedalo odolat. Tak bych chtěl ještě i takto poděkovat své 
ženě za vstřícnost a trpělivost, kterou se mnou má.

Renovujete hračky, když se k vám dostanou ve špatném stavu?
Pokud prošly dětskýma rukama, mají svoji patinu. Opravuji jenom 
věci, které se dají jednoduše opravit, aniž by došlo k zásahu do 
konstrukce. Ale pokud by to mělo být viditelné, tak se do toho radši 
nepouštím. Hračky, do kterých zasáhla kutilská ruka a na kterých 
jsou různé předělávky, nemají s těmi původními moc společného, 
ztratí veškerou sběratelskou hodnotu.  

Co byste ještě chtěl získat do sbírky?
Chtěl bych Tatru 138 od Kovodružstva Náchod v provedení skříňová 
ČSAD, kterou nevlastním a je to takový můj jednorožec. Ano, je 
dostupná, ale za cenu, do které nepůjdu, nechci to lámat přes koleno. 

Máte nějakou hračku s příběhem, se kterou si hrála třeba nějaká 
pozdější známá osobnost?

Ne, nesetkal jsem se s tím. Mám třeba hračku, kterou otec, který 
pracoval přímo ve výrobně, upravil pro syna tak, aby na ní byly 
jiné věci, než měli ostatní. Takže mám jeden prototyp, který není 
v katalogách. Těžko to asi někdo ocení, ale není to upravené doma 
na ponku, je to opravdu udělané přímo v té fabrice.

A jak ty předměty uchováváte?
Z důvodu velikosti sbírky je uschovávána u jiného sběratele, který 
na to má prostory a zabezpečení. Hračky musí být v suchu a v bez-
prašném prostředí, protože by je nebylo snadné vyčistit. A snažím 
se mít většinu hraček v krabičce. Ty krabičky jsou hodně ceněné, 
protože první, co se vyhodilo, byla krabička. Podobně jsou vzácné 
různé doplňky k těm hračkám. Ty, co z té hračky často upadly, 
ztratily se. Bohužel je doba, kdy se spousta lidí snaží doplňovat to 
3D tiskem, což opravdový sběratel nedělá. Stejně tak se dají udělat 
kopie krabiček, ale není to ono. 

Jak sháníte informace?
Samozřejmě na internetu. Existují webové stránky Staré hračky.
cz, kde se dají dohledat katalogové výrobky, ceny i popisky k nim. 
Dají se sehnat i dobové fotografie, ale spíše jen k firmě Kovodruž-
stvo Náchod (KDN), která se rozdělila na Kaden a Kovap, které stále 
vyrábějí. Kaden je zaměřený na modely, v současnosti modely Škoda, 
Tatra a Zetor, ale Kovap je pořád výrobce klasických mechanických 
hraček – beruška, traktor na klíček, parní válec a tak. Na burzách 
jsou lidé schopní prodávat nový model hračky, která se stále vyrábí, 
jako sběratelský kousek. Ti výrobci dělají určité inovace, takže se dá 
podle detailů na té hračce poznat, jak je asi stará. 

Jan Mašek pochází z Bezděkovce, je mu 41 let.  Je vyučený 
truhlář, pracuje ve firmě Klaus Timber a.s. ve Dvorci. Bydlí s 
rodinou v Nepomuku, je ženatý a má dvě děti, syna a dceru, 
ve věku 16 a 11 let. Je dobrovolným hasičem.

Když výrobci mění detaily, mění se i ta mechanika?
Ne, mechanika zůstává zachovaná. Mění se opravdu jenom detaily, ať 
je to třeba barva volantu, nebo použitý materiál. Například plechová 
kola, co byla dřív, byla vyměněna za plastová kolečka a sběratel ví, od 
jakého roku se to změnilo. Když se Kovodružstvo Náchod rozdělilo 
na Kaden a Kovap, na masce plechového traktoru se místo značky 
KDN objevil najednou Zetor, protože KDN přestalo existovat. Na kra-
bičce bývalo datum výroby a ještě tam býval podepsaný člověk, co 
to balil a byl zodpovědný za to, že tam je vše, co má být. Dneska už 
to na těch krabičkách není, ale pořád se dá poznat, z jaké jsou doby. 

Máte nějaké další koníčky?
Jsem v místním Sboru dobrovolných hasičů. Tam mě dostaly děti, 
jelikož obě chodily a stále chodí do kroužku mladých hasičů. Dalo 
by se říct, že tenhle koníček je vlastně teď ten hlavní, protože sbě-
ratelství u mě už není na prvním místě. 

Syna oslovili hasiči natolik, že šel na hasičskou školu. A má sběra-
telského ducha. Výrobce Kaden vytváří i hasičské modely, soudobou 
techniku, tak tím teď syn žije. Například Hasičský záchranný sbor 
představí nové auto a poté je vyrobeno v modelu 1:43.

Jste fanda i do skutečných aut?
Jsem zaměřený na Tatru, ale úplně fanda do aut nejsem. Je to spíš 
jenom o tom sběratelství, když se ty ikony převtělí do hraček. 
Nedávno jsem si splnil sen, když jsem navštívil muzeum Tatra 
v Kopřivnici a tam jsem spatřil opravdové legendy v životní veli-
kosti. Mají tam i sbírky modelů a bylo pěkné, když je moje děti viděly 
a říkaly: „Hele, tohle všechno máme.“ 

To vypadá, že máte pokračovatele.
Děti jsou do toho zapálené. Ony s těmi hračkami vyrůstaly a hrály 
si s nimi, ale naštěstí je vnímaly jako něco vzácného a přistupovaly 
k nim s respektem. 

Už jste někde svou sbírku vystavoval?
Měl jsem dvě výstavy, první v Muzeu jižního Plzeňska v Blovi-
cích a poté druhou v Muzeu Českého lesa v Tachově. Bylo to ještě 
v dobách, kdy se ty hračky mezi lidmi vyskytovaly, tak jsem doufal, že 
když je lidé uvidí a budou mít na mě kontakt, třeba se na mě obrátí, 
že něco doma mají. Ale to se nesetkalo s úspěchem. Výstava v Nepo-
muku je také pro mé okolí, pro lidi, kteří vědí, že hračky sbírám, ale 
nikdy tu sbírku neviděli, protože nemám možnost ji ukazovat mimo 
výstavy v muzeích. Doufám v nějakou dlouhodobější expozici, aby 
ty hračky byly někde k vidění, chtěl bych ji mít tady v Nepomuku.

Co vás na tom baví?
Uchvátilo mě to, že jsou to hračky mého dětství. Najednou si člověk 
uvědomí, že to dětství se dá svým způsobem ještě vrátit. A strašně 
se mi líbí reakce lidí, kteří ty hračky vidí: „Ty jo, to jsem měl… tohle 
je bomba… to funguje takhle… Ty lidi by se taky rádi vrátili.

A vy jim dáváte to nahlédnutí zpátky.
To je na tom to hezké. Neříkám, že to byla dobrá doba, ale bylo 
to dětství a hračky byly nádherné. Ne, že by teď nebyly. Ale tohle 
jsou ty hračky, se kterými jsem klečel u gauče. 

Děkujeme za rozhovor.
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Kluci z FK Nepomuk se v soutěžích prosadili 

Mladé naděje našeho klubu (ročník 2012 a mladší) se během zimy 
poctivě připravovaly na jarní část sezóny, kdy budou hrát sou-
běžně dvě soutěže, a to okresní přebor (po podzimu 2. místo z 18 
týmů) a krajský přebor (po podzimu 5. místo z 22 týmů). Kluci 
na sobě během zimní přípravy tvrdě makali jak v hale, tak na 
umělém trávníku, ale třeba i při výbězích v lese. Velkým plusem 
byla tréninková morálka, každého tréninku se účastnilo pravidelně 
kolem 16 hráčů z dvacetičlenného kádru. Základem týmu, taženým 
kapitánem J. Kovářem, je silný ročník 2013. Kluci tohoto ročníku 
budou v této kategorii působit ještě příští rok, který tak slibuje 
ještě kvalitnější výkony a výsledky. V zimě jsme sehráli i spoustu 
turnajů a zápasů, během kterých jsme potvrdili kvalitní výkony 
z podzimní části a hlavně se dokázali prosadit kvalitním herním 

projevem. Celkem kluci sehráli během zimní přípravy přes 40 
zápasů formou turnajů, kdy pouze dvakrát odešli poraženi a při-
psali si cenné skalpy týmů, jako jsou Písek, Strakonice, Prachatice, 
Sušice, FCVP, Rokycany, Přeštice, Blatná, Domažlice, Katovice, 
Vodňany atd. Na osmi kvalitně obsazených turnajích, kterých jsme 
se v zimě zúčastnili, si kluci počínali suverénně a dokázali hned 
sedm turnajů vyhrát a jednou skončit na třetím místě. Odměnou 
a motivací pro kluky za jejich výkony jsou pak také pozvánky do 
okresních výběrů a na regionální tréninky FCVP. Největší odmě-
nou pro trenéry J. Martínka a P. Velíška je ale fakt, že je na všech 
vidět velké zlepšení a fotbal kluky opravdu baví.

Jindřich Martínek, FK Nepomuk
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Fotbalový klub Nepomuk tímto děkuje partnerům a sponzorům, kteří poskytli věcné dary do tomboly sportovního plesu, který se konal dne 
17. února ve Švejk Restaurantu a Hotelu U Zeleného stromu, a to jmenovitě:
Angusfarm s.r.o., Auto Kelly Nepomuk, COMFORT SDRUŽENÍ a.s., DFH Haus CZ s.r.o., DHW Pro s. r. o., DŘEVOVÝROBA HEROUT s.r.o., Dveře Kubeček s.r.o., 
ELITEX Nepomuk a.s., EUROVIA Silba, a.s., Farma Vojovice - Ing. Milan Skala, František Viktora – potraviny PLUS JIP, Generali Česká pojišťovna a.s., Chyť 
a pusť s.r.o., Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o., Jiří Peklo, Kadeřnický salón Martin Bršlica, Klatovské rybářství a.s., KLAUS Timber a.s., 
KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., Koupelny Šota s.r.o., KOVO - HOLUB Nepomuk s.r.o. (AH Elektro), Kristina Drahošová - Photostudiokrista, KUVAG 
CR, spol. s r.o., Květiny - Vendula Rašková, Květoslav Mašát, Martin Benedikt – servis a autodoprava, Město Nepomuk, Milan Trojánek – opravy vozi-
del, MILKOT s.r.o., NOVILA Produktions s.r.o., OBRETA spol. s r.o., Pavel Kolařík, Pavel Velíšek - prodej a servis zahradní techniky, Penzion a restaurace 
Klatovský dvůr, PharmDr. Anna Hánová - Lékárna Nepomuk, Pivovar Zlatá kráva, PNEU DUCHEK HAVEL s.r.o., Podhoran Černíkov a.s. – Pila Neurazy, 
Mgr. Pravoslav Racek, Regina Obaly s.r.o., RTC Group s.r.o., SILNICE NEPOMUK s.r.o., Sokol Nepomuk, Stavebniny DEK, Stavební práce KULE s.r.o., Švejk 
Restaurant a Hotel U Zeleného stromu, Techmania Science Center o.p.s., TIPOV s.r.o., UNIBRICK s.r.o., Vrčeňská zemědělská a.s., VSP Auto, s.r.o., ZAT a.s.

foto Jindřich Martínek
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Na světový sajdkárkros opět do Kramolína
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Letošní seriál Mistrovství světa v sajdkárkrosu 2023 má v kalendáři 
celkem 14 podniků. Třetí podnik seriálu se uskuteční během víkendu 
6. a 7. května na známé trati v Kramolíně u Nepomuka. Posádka Jan 
Polívka s Miroslavem Zatloukalem loňskou sezónu českého šampi-
onátu zakončila parádním druhým místem a její členové se tak stali 
podruhé za sebou vicemistry ČR. Jmenovaná posádka se v letoš-
ním roce bude věnovat nejen domácímu mistrovství, ale na základě 
nominace Autoklubu České republiky budou startovat v některých 
závodech MS. Loňský mistr ČR v sajdkárkrosu Miloš Černý startující 
s francouzským spolujezdcem Bastienem Chopinem letošní sezónu 
vynechal s tím, že o dalších startech v roce 2024 se rozhodne během 
letoška. Kramolínský Jan Polívka má sice náročnou trať v podstatě 
pár set metrů od bydliště, podstatně delší vzdálenost několika set 
kilometrů má ale ke svému spolujezdci Miroslavu Zatloukalovi, který 
žije v Šumperku. Čili pravidelné tréninky a příprava znamenají vždy 
pro jednoho z členů posádky celkem obtížné cestování. Jak si pove-
dou v náročné světové konkurenci, to napoví první a druhý podnik 
světového mistráku. V květnovém čísle seznámíme čtenáře s výsledky 
světových podniků ve Španělsku a Portugalsku. 

V Kramolíně se určitě pozornost diváků soustředí na nizozem-
sko-českou posádku Etiéne Bax a Ondřej Čermák, to jsou úřadující 
mistři světa a letos odstartují do sezóny se speciálně vyvinutou sajd-
károu od WSP Racing z dílny desetinásobného mistra světa Daniela 
Willemsena. Sajdkára bude poháněna vyladěným továrním motorem 
Husqvarna FC640.

První soupeření některých účastníků mistrovství světa se usku-
tečnilo při volném mezinárodním podniku v nizozemském Eer-
selu a šampióni roku 2022 Bax s Čermákem skončili na pěkném 
třetím místě. 

       Český rybářský svaz z.s., místní organizace Nepomuk 

 

 

pořádá 01.05.2023 na rybníku v Klášteře rybářské závody ze série Úslavského poháru 

II. ročník memoriálu Ivana Mila 
 
 
na všechny se těší výbor MO Nepomuk 

 
Program: 
6:30 – 7:50        registrace závodníků a losování 
7:50 – 8:00        hrubé krmení 
8:00 – 11:00      1. kolo závodu 
11:00 – 11:50    přestávka 
11:50 – 12:00    hrubé krmení 
12:00 – 15:00    2. kolo závodu 
15:30 – 16:00    slavnostní vyhlášení výsledků 
 

 

 

 

PROPOZICE: 
Loví se na jeden prut s jednoduchým návazcem. Povolen lov na 
plavanou a na položenou. 
HODNOCENÍ ÚLOVKŮ: 
Úlovky se měří, 1cm rovná se 1 bod. 
Každý účastník musí být vybaven prostorným vezírkem. Nešetrné 
zacházení s rybami a kámen ve vezírku se trestá diskvalifikací. 
KRMENÍ A NÁSTRAHY: 
Zákaz používání larev pakomára kouřového. Množství krmení je 
omezené na 10 l v mokrém stavu na jedno kolo. Množství nástrah 
není omezeno. 

Startovné 300kč  
Přihlášení závodníků na telefonním čísle 723 749 838 

Kromě posádek světového šampionátu se na kramolínské trati 
představí ve vložených závodech jezdci veteránských kategorií třídy 
motokrosu a kategorie sajdkár, ve které bude startovat též nepom-
ucký závodník Miloš Hlava.

Divákům během víkendu poslouží nabídka stánků s občerstvením 
opět v režii místních poskytovatelů cateringových služeb Petra Albla 
z Kramolína a dvoreckého Michala Šroubka. 

Milan Demela

Posádka Jan Polívka a Miroslav Zatloukal, která bude reprezentovat Českou 
republiku v Mistrovství světa v sajdkárkrosu 2023, foto Milan Demela
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Město Nepomuk zorganizovalo 25. února autobusový zájezd do 
Prahy na operu Její Pastorkyňa. Jedná se o jednu z nejpůsobi-
vějších a nejuznávanějších Janáčkových oper doma i ve světě. 
V hlavních rolích se představili Eva Urbanová, Alžběta Poláč-
ková a Štefan Margita. Světová diva Eva Urbanová, která žije na 
Nepomucku, v této opeře v roli Kostelničky zcela kraluje a pra-
videlně sklízí neutuchající ovace v sále. Na závěr bylo připraveno 
překvapení v podobě autogramiády.

Nepomučtí byli v Národním 
divadle na Evě Urbanové 

Zájezd na operu Rusalka 
do Severočeského divadla 
Ústí nad Labem

Středa 24. května 2023
Odjezd 15:30

Návrat kolem 1:00 (25. května)
Cena jízdného včetně vstupenky 1 200 Kč/osoba (zbytek ceny 

uhrazen za finanční podpory Mikroregionu Nepomucko)

Opera Rusalka od Antonína Dvořáka patří mezi nejkrásnější české 
opery a těší se velké oblibě nejen na prknech českých divadel, ale 
i v zahraničí. Tato opera o třech dějstvích vznikla na náměty bás-
níka Jaroslava Kvapila, v závěrečném období skladatelova života, 
ve kterém se věnoval zejména pohádkovým námětům. Jádrem 
příběhu je konflikt vodní víly s lidským prostředím, do kterého se 
z lásky k princi chce dostat. Je to poutavý příběh o vztahu člověka 
a světa přírodních živlů, tragických důsledcích střetnutí těchto 
dvou různých světů, o trestu a odpuštění, ale především o čisté 
a bezpodmínečné lásce.

Rusalka: Michaela Katráková   
Vodník: Daniel Hůlka
Princ: Jakub Pustina 

A další
Režie: Andrea Hlinková   

Dirigent: Miloš Formáček   

Informace a přihlášky v Infocentru Nepomuk.
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Své práce pod názvem On the road vystavují dvě výtvarnice, 
dlouholeté přítelkyně, Zdeňka Hranáčová a Jana Frolíková. 
Obrazy a kresby vznikaly většinou při společném prázdnino-
vém putování českou krajinou, ale také během pravidelných 
mezinárodních malířských sympózií v holandském přímořském 
městečku Wijk aan Zee.

Krajiny volně přetavené do barev a linií autorky malují přímo 
v plenéru nebo v improvizovaných ateliérech ve svých „dočas-
ných domovech“. Jednou to je malebný holandský domek paní 
Karly, jindy zase poustevna na kraji vesnice Zhořec u Manětína 
nebo vypůjčený prázdný byt v Roudnici nad Labem.

Jsou to vzácné chvíle tvůrčí svobody, kdy se mohou úplně 
odstřihnout od každodenní reality a věnovat se jen malování 
a toulání krajinou…

Obrazy a kresby obou autorek budou k vidění v Městském 
muzeu a galerii v Nepomuku od 18. dubna do 13. května.

Městská galerie bude 
On the road

V úterý 2. května od 19:00 hodin se v sále Hotelu U Zeleného 
stromu odehraje příběh amerického důstojníka českého původu 
Matta Konopa, který se během osvobození Československa zcela 
náhodou ocitl v rodné vesnici svých prarodičů.

Jako divadelní hru „The Accidental Hero“ (Náhodný hrdina) 
tento příběh zpracoval jeho vnuk Patrick Dewane.

„Dědečkův příběh je něco jako pohádka. Na konci 2. světové 
války osvobozoval stejné město, v němž jeho prarodiče dříve 

bydleli. Lidé z Domažlic jej nesli 
na ramenou a nazývali jej svým 
osvoboditelem. Já přitom věřím, 
že oni osvobodili jeho,“ je pře-
svědčen Patrick Dewane. Proč? 
Dozvíte se během hry.

Patrick Dewane dále připo-
míná, že Konop byl prvním, kdo 
na plzeňském náměstí 8. května 
přes reproduktory oznámil osvo-
bození města.

Hra má mezi diváky velký úspěch. Nejen ve Spojených státech 
ji někteří lidé zhlédli opakovaně. Dewane by ji doporučil všem, 
kteří se zajímají o dojemný rodinný příběh o české historii. „Ale 
je to i humorná hra. Jeden český kamarád mi říkal, že dědečkův 
humor byl typicky český,“ říká Patrick.

Představení je doplněno českými titulky.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze vstupného bude věnován na 

dobročinné účely.
Více informací na: www.accidentalhero.net

foto www.accidentalhero.net

Náhodný hrdina  
se představí v Nepomuku

foto Lukáš Mácha 
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Kaple sv. Markéty nad Oselci

Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Obec Oselce se nachází v okrese 
Plzeň-jih jihozápadně od Nepo-
muka. Obec se skládá ze tří 
vesnic, kromě Oselec ještě 
z Kotouně a Nové Vsi, s celko-
vou rozlohou cca 15 km2. Celkem 
v těchto vsích žije 367 obyvatel.

Starostou obce Oselce je od 
roku 2014 Václav Houlík, který 
od loňského roku vede obec již 
třetí volební období. Položili 
jsme mu obvyklé otázky.

Jaké máte v obci historické či turistické zajímavosti?
Oselce jsou poprvé zmiňovány roku 1388, za Jezovce z Oselec. Je prav-
děpodobné, že již v té době zde mohla stát tvrz. Zbytky gotického 
zdiva byly zjištěny ve hmotě dnešního zámku při jihovýchodním 
nároží. První písemná zmínka o tvrzi je však z doby mnohem poz-
dější a to z konce 1. poloviny 16. století, kdy Oselce vlastnili Oselečtí 

Oselce – v podzámčí
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Barokní zvonice z roku 1696 u kostela Narození Panny Marie v Kotouni

z Dlouhé Vsi. Koncem 16. století byli vlastníky Kokořovci z Kokořova. 
Gotická tvrz byla renesančně přestavěna do podoby trojkřídlého 
objektu. V 17. století snad za Jiřího Vojtěcha Janovského z Janovic 
byl při barokních úpravách trojkřídlý objekt scelen a později za 
jeho vnuka Františka Jiřího Janovského z Janovic byla tvrz barokně 
přestavěna do dnešní podoby stavitelem G. A. de Maggim. Janovští 
drželi Oselce až do počátku 19. století. Posledním majitelem byl od 
roku 1832 až do roku 1945 rod Boos-Waldecků. V současné době je 
zámek sídlem středního odborného učiliště a v letech 1991-1992 
byla provedena generální oprava jeho vnějších fasád. Kromě zámku, 
který je dominantou obce, je nad obcí ve směru na obec Nekvasovy 
v nadmořské výšce 662 m n. m. kaple sv. Markéty.

Kotouň se nachází asi 1,5 km severně od Oselec. Vedou tudy 
železniční  trať Nepomuk –Blatná a silnice II/188. V Kotouni stojí 
kostel Narození Panny Marie s hrobkou Janowských z Janowicz. 
Je zde také místní lidová knihovna a hasičská zbrojnice. Poblíž 
najdeme i  léčivý pramen Kloubovka. Kloubovka pramení na 
úbočí Bukového vrchu v lesích ve výšce 560 m n. m. Přístup 
k prameni je možný buď delší trasou z  Oselec (cca 1 km) nebo 
kratší z Kotouně (cca 500 m). 

Třetí část obce Oselce, Nová Ves, je malá vesnice. Je zde evido-
váno 26 adres. Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Oselec. První 
písemná zmínka o ní pochází z roku 1378. Na návsi stojí kaplička 



sv. Jana Nepomuckého a socha Přibíka, který vlastnil Novou Ves 
koncem 14. století. Nová Ves leží v katastrálním území Nová Ves 
u Horažďovic.  

Co považujete za úspěchy v obci?
V obci Oselce  je prodejna smíšeného zboží Kolonial M, Česká pošta 
zde má svoji pobočku, máme zdravotní středisko s ordinačními 
hodinami jednou týdně. V Kotouni je prodejna smíšeného zboží 
COOP. 

Všechny tři obce mají obecní vodovod, v obci Oselce a Nová 
Ves jsou čistírny odpadních vod. V obci Kotouň jsou dotovány 
výstavby domácích ČOV. Na většině budov v majetku obce je nová 
střešní krytina. Část komunikací v majetku obce má nové povr-
chy. Na ČOV v Oselcích proběhla modernizace celého zařízení.

Jaké starosti v obci v současnosti máte?
Problém je v současné době s provozováním oselecké hospody, 
protože se nedaří najít stálého provozovatele.

Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
V obci sbor dobrovolných hasičů každoročně pořádá „Oselecký“ 
i „Kotouňský“ hasičský bál, myslivecký spolek pak pořádá mysli-
vecký bál, spolek žen dětský maškarní bál, hasiči pak každoroční 
soutěž o Velikonoční nádivku a stavění májky. Obec každoročně 
pořádá novoroční pochod, v červenci na sv. Markétu pouť, nohej-
balový turnaj, pro děti soutěž Oselecký klokánek, tenisový turnaj. 
V Kotouni se hasiči každoročně podílejí na pouťovém nohejbalovém 
turnaji v měsíci září, tradici si již získalo i každoroční štědrove-
černí vánoční zpívání u Kloubovky. Za uvedené akce je třeba podě-
kovat všem, kteří se podílejí nezištně na jejich konání a nekoukají 
na svůj volný čas.

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Do budoucna chceme s ostatními zastupiteli pracovat na roz-
voji obce, údržbě a modernizaci zařízení, které vybudovali naši 
předchůdci. 
Na závěr přeji všem spoluobčanům a čtenářům pevné zdraví 
a nervy v současné době.

Děkujeme za rozhovor.  

foto archiv obce
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Pojeďte s námi do divadla Pluto
Kulturní centrum Nepomuk pořádá v pondělí 5. června 2023 zájezd do plzeňského divadla PLUTO na komedii KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH. 
Jedná se o volné pokračování úspěšné komedie Mejdan manželek šílených, kterou jste mohli v říjnu 2022 vidět v Nepomuku. Eda, kterého 
na konci 1. dílu odváželi se žlučníkovým záchvatem do nemocnice, potkává v lázních další dva „žlučníkáře“ a jejich kamarádství pokračuje 
i po návratu domů. Jednoho trápí žlučník kvůli alkoholu, druhého kvůli žárlivosti na mladou manželku a třetího kvůli jeho „žrací vášni“…

Hrají a zpívají:
Pavel Kikinčuk a Michaela Böhmová

jako manželé Baudelairovi
Bronislav Kotiš a Pavla Bečková
jako manželé Eda a Lenka Picákovi

Přemysl a Jitka Kubištovi
jako manželé Jitka a Přemysl Pečeňovi

Kamila Kikinčuková / Klára Kovaříková
jako milenka Zuzanka

Cena vstupenky včetně dopravy činí 
pouze 340 Kč. Autobus odjíždí ze Dvorce 
od ČD v 17.30 hod., další zastávky
Na Vinici, u hřiště a na náměstí A. 
Němejce. Návrat zpět kolem 22.00 hod. 

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 371 580 337 
nebo osobně v KIC Nepomuk, 
nám. A. Němejce 126. 

Kaplička Panny Marie u pramene Kloubovka

Oselecká pouť 2021



farnost28

Radostné vítězství

Ježíš Kristus během svého veřejného působení zpočátku nená-
padně, později již otevřeně, mluvil o svém ukřižování a smrti. 
Došlo k tomu o židovských svátcích Pesach: byl zatčený, bičovaný 
a jinak trýzněný a nakonec na naléhání židovské velerady Pilátem 
vydaný k ukřižování. Není žádné historické pochybnosti o tomto 
faktu. Pokud by to tímto skončilo, nikoho by to neudivilo.

Jenže Ježíš předpověděl nejen svou smrt, ale i vzkříšení. Když 
hovořil o tom, že se vydá utrpení, učedníci, např. Petr, mu to roz-
mlouvali. Když však mluvil o vzkříšení, vůbec nechápali, o čem 
mluví. Pochopili to až mnohem později, když se jim zjevoval po 
své smrti a zmrtvýchvstání. Apoštolové a následně církev hlásali 
a dodnes hlásají tuto událost, která zcela mění pohled na svět.

Každý lidský život se často dá shrnout do několika důležitých 
okamžiků. Narození, svatba a založení rodiny, narození dětí, výběr 
zaměstnání apod. Mohli bychom dodat i některé další, vlastní kaž-
dému člověku. A nakonec smrt, která vše završuje. Ty předchozí 
si připomínáme a oslavujeme. Kdežto smrt bereme jako něco, co 
definitivně vše ukončuje a vše vrhá v zapomnění.

A přece v osobě Ježíše Krista se uskutečnilo něco, co je nejslav-
nějším obratem, změnou v celém chápání světa i lidského života. 
On vstal z mrtvých a ukázal, že každý lidský život má zcela jiné 
a důstojnější naplnění. A navíc toto naplnění slibuje každému, 
kdo v něho uvěří a kdo přijme jeho pozvání. Často utrácíme čas, 
rozmnožujeme životní události, zážitky a statky, ale máme velmi 
málo času, nebo dokonce vůbec nemáme čas na Boha. Všechen ten 
čas a snahy, události života se nakonec stanou bezvýznamnými 
a ta poslední, smrt, je definitivně pohřbí.

Každý člověk má však svobodnou vůli a o své budoucnosti musí 
rozhodnout sám. Je tedy na každém z nás, zda Velikonoce, Ježí-
šova smrt a vzkříšení promění i náš život v radostné procitnutí.

P. Jiří Špiřík

Tak trochu  
na prezidentskou notu
První část

Minulý měsíc, 9. března 2023, 
byl uveden do svého úřadu náš 
nový prezident, generál Petr 
Pavel. Pochází z našeho kraje, 
Plzeňského – narodil se v Plané 
u  Mariánských Lázní. Před 
svým zvolením do prezident-
ského úřadu bydlel v malé obci 
Černouček, což je u Roudnice 
nad Labem, v Ústeckém kraji, 
téměř na dohled památné hory 
Říp. Ani Planou, ani Černouček 
jsem nikdy nenavštívila, ale 
napadlo mě, že si zjistím, zda 
v nich najdu nějakou svatoján-
skou stopu. Předpokládala jsem, že v Plané ji najdu téměř určitě; 
pokud jde o Černouček, tím jsem si tak jistá nebyla. Ale je tam! 
V Černoučku mají sochu SJN! A dokonce, jak mi sdělila na můj dotaz 
nynější starostka Černoučku Lucie Kavánová, má obec ve znaku pět 
nepomuckých hvězd! Takže je vidět, že tam není Johánek přehlížen. 
Kdo je autorem sochy, se neví. Socha je docela zvláštní. Tak netypická, 
že se v některých textech pro turisty uvádí, že jde o sochu sv. Josefa. 
Jde o pískovcovou sochu v životní velikosti stojící před zdí zruše-
ného hřbitova, obklopujícího nynější kostel sv. Bartoloměje; socha 
pochází z konce 18. století, je tedy pozdně barokní. V roce 1999 byla 
restaurována. Stojící postava světce se svatozáří, ale bez pěti hvězd, 
má po boku malého stojícího chlapce – žebráka. Sv. Jan je tu totiž 
znázorněn jako almužník, tedy ten, kdo rozdává almužny a podporuje 
chudé. Socha v Černoučku mě inspiruje k tomu, abych zde zmínila 
některá ztvárnění Jana Nepomuka – almužníka. Takových sousoší 
není v Čechách mnoho, ale jsou. To nejznámější najdeme na Starém 
Městě pražském u kostela sv. Ducha. Blízko totiž kdysi stával kostel 
cyriaků s klášterem – právě ti Janovo nalezené tělo ve svém chrámě 
pohřbili a zde spočívalo tři roky, než bylo přeneseno do chrámu sv. 
Víta. Autorem sousoší z roku 1725 je proslulý Ferdinand Maxmilián 
Brokoff, jenž Jana zobrazil jako kanovníka, bez krucifixu a svatozáře, 
takže divák vnímá především darování almužny žebrákovi, klečícímu 
u jeho nohou a dívajícímu se do jeho očí. I na rakvi s ostatky sv. Jana 
v katedrále sv. Víta je medailon s motivem světce – almužníka. Exi-
stují i obrazy znázorňující sv. Jana – almužníka: například výjimečný 
Petr Brandl namaloval v roce 1733, dva roky před svou smrtí, tento 
námět; byla to jedna z jeho posledních zakázek, objednaná hrabětem 
Kryštofem Norbertem Voračickým z Paběnic pro zámeckou kapli 
jeho východočeského zámku v Barchově. Brandl se tehdy topil v dlu-
zích a hrabě se staral o to, aby je mohl splatit. Obraz je nezvěstný, 
ale známe jej z mědirytu Michala Rentze. To na restaurovaný 
obraz „Sv. Jan Almužník“ (1860) se můžeme zajet podívat do kaple 
SJN v Nymburce; jsou tam na něj náležitě hrdi. 

Příště se přesuneme do rodiště generála Pavla, do Plané u Mari-
ánských Lázní.

P. S.: Potěšitelné pro mě a snad i pro jiné, kteří sledovali televizní 
přenos ze svatováclavské kaple při prezidentské inauguraci, bylo, 
že jsme zaslechli také prosbu k sv. Janu Nepomuckému, jednomu 
ze zemských patronů; z hlavní lodi katedrály byla pak několikrát 
snímána jeho socha. Ať tedy Johánek, „muž práva“, našeho nového 
prezidenta chrání!  

Marie Bílková

Svatojánský koutek
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Socha sv. Jana Nepomuckého 
s chlapcem před kostelem
sv. Bartoloměje v Černoučku. 
Zdroj: Wikipedie, autor fotografie 
Vlado Horák.

Staročeská pouť ve Vrčeni

Ve Vrčeni obnovují tradici pouti u kapličky sv. Vojtěcha v lese 
Chlumci. „Pamětníci si určitě vzpomenou, že pouť u sv. Vojtěcha 
měla ve Vrčeni dlouholetou tradici. Vždy na svátek sv. Vojtěcha bylo 
v okolí kapličky množství stánků a atrakcí pro děti. Zastupitel-
stvo obce se rozhodlo pouť obnovit, samozřejmě ve skromnějších 
podmínkách, ale právě s odkazem na minulost,“ řekl zastupitel 
Vrčeně Miroslav Anton. V neděli 23. dubna tak u kapličky budou 
připraveny stánky s občerstvením, tradičními pouťovými srdci, 
drobnou keramikou a ukázkami kovářského řemesla. Děti se 
mohou těšit například na historický dřevěný kolotoč nebo střelbu 
z kuše. Duchovní ráz pouti připomene žehnání pramene Dobrá 
voda (14.30 hod.) a následující mše svatá v kapličce, kterou bude 
sloužit P. Jiří Špiřík. Podrobný program najdou zájemci na webu 
a Facebooku Vrčeně. Akce začíná v 11.00 hodin. Vrčeňáci se těší 
na návštěvu veřejnosti z širokého okolí!  
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Nepomuk má relikvii posledního českého krále

Jedná se o částečku volného žebra, která byla získána při komi-
sionálním otevření hrobu blahoslaveného Karla I. Rakouského 
na Madeiře.

Pro Nepomuk je to velká pocta, protože počet relikvií je v sou-
časné době celosvětově uzavřen, nicméně rod Habsburků si uvě-
domuje velkou spojitost se sv. Janem Nepomuckým, který byl 
osobním patronem jejich domu, a zasloužil se o jeho blahořečení 
i svatořečení.

O darování relikvie rozhodl arcivévoda Lorenc, který je vnukem 
Karla I. a zároveň belgickým princem. Toho pověřila babička, císa-
řovna Zita, aby o duchovní stránku odkazu svého dědečka pečoval.

Relikvii od něho převzal člen modlitební ligy Karl Eugen 
Czernin v Bruselu, kde arcivévoda Lorenc žije. Dovezl ji spolu 
s PhDr. Milanem Novákem, osobním tajemníkem Habsburků, dne  
25. února 2023 do Nepomuka, aby ji předali nepomuckému faráři 
Jiřímu Špiříkovi. Slavnostní odhalení relikvie proběhlo v rámci 
Jarní pouti dne 19. března 2023.

Relikvie byla uložena v novém relikviáři, který vytvořil sochař 
Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého. „Bronzový 
podstavec relikviáře a horní část z barevných skel vychází z doby 
Karla I., kde hlavním znakem avantgardního umění byl především 
kubismus a modernismus,“ uvedl Česák. Ve středu horní části je 
uložen ostatek. K němu směřují dvě propletené modernistické 
bronzové ratolesti - olivová, která je symbolem míru, a lipová, 
která vyjadřuje vztah Karla I. k Čechám.

Relikviář bude zdarma k vidění například při akci Otvíráme 
Nepomuk ve Svatojánském muzeu.

 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2023 V NEPOMUKU a farnostech odtud spravovaných 
Datum Nepomuk Vrčeň 

sv. Vavřinec 
Prádlo  

Povýšení sv. Kříže 
Neurazy/ 
Žinkovy sv. Jan sv. Jakub 

SO 1. DUBNA  
   

Měcholupy 
17.00 MS,  
sv. zpověď 

Žinkovy 
16.00 MS 

NE 2. dubna 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

11.00 MS 
sv. zpověď  

7.30 sv. zpověď 
8.00 MS 17.00 KC 

Neurazy 
15.00 MS 

      

6. DUBNA ZELENÝ 
ČTVRTEK 

16.00 zpověď 
17.00 MS     

7. DUBNA 
VELKÝ PÁTEK 
 
Přísný půst 

10.00 KC na 
Šibeniční vrch 

------------------------ 
17.00 

OBŘADY 

 
14.30 KC 

15.00 
OBŘADY 

  

8. DUBNA 
BÍLÁ SOBOTA 

CELODENNÍ 
ADORACE 20.00 VIGILIE    

9. DUBNA – NEDĚLE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 11.00 MS  8.00 MS  Myslív 

8.00 MS 
10. DUBNA -  
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  Arciděkanství 

16.00 koncert 9.00 BS 9.00 MS  

MS – Mše svatá  BS – Bohoslužba slova  Obřady – Velkopáteční obřady uctívání kříže  KC – Pobožnost křížové cesty  

foto Pavel Motejzík
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na tel. 607 208 988n

TANEČNÍ  STUDIO
QUICK  DANCE  PLZEŇ

Od září 2023 pro Vás připravuje 

ZÁKLADNÍ
taneční kurzy pro mládež  

Informace:
na tel. 607 208 988

nebo na e-mailu dkounovska@seznam.cz

      Zápis :
Do tanečních kurzů probíhá od května 2023                                                         

 

Milý a zároveň profesionální přístup je pro nás samozřejmostí
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Je tomu přesně 400 let, co zemřel Adam ze Šternberka, jeden z nej-
významnějších a nejmocnějších majitelů Zelené Hory. Adam ze 
Šternberka byl českým šlechticem a vysokým zemským úředníkem. 
Za svůj život se stal tajným radou hned tří císařů (Maxmiliána II., 
Rudolfa II. a Ferdinanda II.) V době, kdy získal Zelenohorské panství, 
byl Adam ze Šternberka osmým nejbohatším šlechticem v zemi. Za 
vlády Rudolfa II. se stal nejvyšším purkrabím a zemským sudím. 
Ze své pozice dokonce dokázal zažehnat válečný konflikt, který 
hrozil mezi českými stavy a císařem. Jeho úsilím císař Rudolf II. 
vydal Rudolfův majestát, potvrzující svobodu náboženství v Českém 
království. Majestát Adam ze Šternberka stvrdil z titulu své funkce 
svým podpisem. Poté, co Praha ztratila statut císařské a královské 
rezidence, stanul Adam ze Šternberka v čele deseti místodržících 
pověřených vládou v českých zemích. Dne 23. května 1618 byl Adam 
ze Šternberka přítomen na Pražském hradě druhé pražské defene-
straci. Adam zůstal pádu z okna ušetřen, a to s ohledem na svůj věk. 
Ovšem jedním z vyhozených místodržitelů byl Adamův zeť. Jednalo 
se o Jaroslava Bořitu z Martinic, jehož manželkou byla Marie Euse-
bie z Martinic, dcera Adama ze Šternberka. Ta po této významné 
události byla nucena uprchnout i se svými dětmi do bezpečí Zelené 
Hory a pak dál do Svaté říše římské, kde se shledala se svým man-
želem. Adam ze Šternberka byl zbaven své funkce a země Koruny 
české se definitivně ocitly ve třicetileté válce. Po „Bílé hoře“ Adam 
ze Šternberka opustil Čechy a teprve po vítězství Ferdinanda II. mu 
byl navrácen majetek i funkce v úřadu. Adam ze Šternberka zemřel 
10. dubna 1623.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum a galerie 

V dubnu uplyne 400 let od 
úmrtí Adama II. ze Šternberka 

Nepomucké noviny / duben 2023

Letní příměstský tábor pro babičky
Dědečkové rovněž vítáni

V srpnu proběhne v Nepomuku první příměstský tábor
 pro vitální seniory. Každý den rukodělná dílnička, 

naučná vycházka či přednáška. 

Pokyny:
Věk 60+

Termín: 14.–18. 8. 2023
Čas: 9:00–15:00 hodin 

Místo konání: Arciděkanství Nepomuk, Přesanické náměstí 1
Maximální počet: 15

Cena za týden: 900 Kč (zahrnuje program včetně materiálu, 
pitný režim po celý den a teplý oběd)

Přihlašovací formulář najdete ve Svatojánském muzeu 
Nepomuk a v Infocentru Nepomuk. 

Více informací sdělí Pavel Motejzík, tel. 604 442 409.

Organizují Mikroregion Nepomucko a Svatojánské muzeum Nepomuk

Adam ze Šternberka, rytina, autor neznámý,
 Österreichische Nationalbibliothek, zdroj: Wikipedie.



fénix / mc beruška32 Nepomucké noviny / duben 2023

Jaro ve Fénixu

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, 
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz 
Kancelář: pondělí až pátek 8:00–12:00 hodin 
nebo po telefonické domluvě

Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během roku, 
pokud to kapacita a náplň kroužku umožní – kurzovné za proběhlé 
lekce vám odečteme. 

V termínu 10.–14. července 2023 pořádáme náš další příměstský 
tábor s názvem Cesta kolem světa za pět dní. Přihlašování bude 
spuštěno na našich webových stránkách v průběhu dubna. Tábor 
je pro děti 7–12 let, od 8:00 do 16:00 hodin.

Volná místa v kurzech

Čiperkové v Berušce

Kroužek Čiperkové je cvi-
čení a hravé zapojení dětí 
do kolektivu pro šikulky 
ve věku od dvou do tří let. 
Scházíme se každé pondělí 
dopoledne od devíti hodin. 
Smyslem našich aktivit je 
rozvíjet hrubou a jemnou 
motoriku, rozcvičit malé 
prstíky, nožky a ruce při 
říkankách a  básničkách. 
Vyřádit prcky na opičí (pře-

kážkové) dráze, při níž se prťata zaměřují na koordinaci pohybu 
a rovnováhy. A připravit děti na kolektiv před nástupem do mateř-
ské školy. Během dopoledního setkání se děti naučí spoustě novým 
dovednostem a schopnostem. Snažíme se o kreativní inspiraci, která 
motivuje i stydlivá nebo nesmělá dítka. Vše s respektem, láskou 
a radostí, kterou nám děti mnohdy vrací svým nadšením. Vybavení 
v Berušce nám umožňuje využití cvičebních pomůcek. Pravidlem 
je, že po každém cvičení je dětem dán prostor prozkoumat hračky 
a náčiní v prostorách Berušky. Maminky mají tak možnost na chvilku 
si sednout a například si popovídat. Vytvořením naší skupiny se 
podařilo navázat kamarádské vztahy mezi dětmi, ale i ty přátelské 
mezi maminkami. V rámci kroužku Čiperkové se povedlo zorganizo-
vat akci Maškarní pro prťata a díky hojné účasti chystáme i další akce. 
Na vás nové čiperky a maminky se těší každé pondělí Lucka a Evča.

Eva Kopičková, tým MC Beruška 

• Otevřený ateliér pro hravé děti  
Hravé pojetí výtvarných technik jako malba, kresba, koláž, lino-
ryt. Každé úterý pod vedením Jitky Kahounové.

• Německý jazyk 
Individuální lekce dle domluvy pod vedením J. Eksteina.

Nepomučtí si s Fénixem 
zabruslili

V neděli 26. února odpoledne se konalo první volné bruslení na 
zimním stadionu v Klatovech, které jsme si užili bez davu a chaosu. 
Akci pořádalo Volnočasové centrum Fénix Nepomuk. Děkujeme 
všem zúčastněným za milé ohlasy. Jsme rádi, že se vám akce moc 
líbila a občerstvení chutnalo. Pro velký zájem se akce opakovala  
9. března, tentokrát na zimním stadionu v Sušici, kde se občanům 
Nepomuka také velice líbilo. Dokonce jsme si mohli přímo na místě 
zapůjčit hrazdičky pro děti a brusle. Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří se podíleli na organizaci volného bruslení.

Petra Voblizová 

foto archiv VC Fénix
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okolí Nepomuka / duben 2023

Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevírací doba Informačního centra: pondělí až sobota 
8.30–11.30 a 12.00–16.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na 
internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena. 

Nepomucké noviny / duben 2023

do 10. 4. Lidový realismus – prodejní výstava obrazů Jany Havlíkové, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý – sobota 10.00–11.30 a 12.00–
16.00 hodin

1. 4. Pionýrský bál na téma filmové postavy, k tanci a poslechu zahraje Orion, 
od 10:00 hodin, Sokolovna Nepomuk

1. 4. Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, od 9:00 hodin, sportovní hala Nepo-
muk, pořádá Pionýr z. s., oddíl stolního tenisu

1. 4. – 30. 5. Oslavy konce války 1945 Plzeň, výstava dobových fotogrrafií 
z archivu Petra Schmidta, Zelenohorská pošta

10. 4. Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži ( Joseph Haydn) – koncert 
PiKap Quartet (smyčcové kvarteto), od 16:00 hodin, Arciděkanství Nepomuk

15. 4. Charitativní běh pod Zelenou horou, Zelenohorská pošta, registrace 
od 7 hodin, starty od 8 hodin

18. 4. – 13. 5. On the road – výstava obrazů a kreseb Zdeňky Hranáčové a Jany 
Frolíkové, Městské muzeum a galerie Nepomuk 

22. 4. Otvíráme Nepomuk – zahájení turistické sezóny v Nepomuku umožní 
zdarma prohlídky muzeí i běžně nepřístupných interiérů, součástí jsou komen-
tované vycházky i jarní koncert na arciděkanství

22. 4. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, od 8:00 do 12:00 hodin, náměstí 
A. Němejce, vstup zdarma, potravinový a řemeslný trh s vystoupením Dua 
Martin Kilby a Adam Klaus

22. 4. Jak chtěla princezna čarovat – pohádka v podání Divadla Múza, od 10:00 
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 50 Kč

22. 4. Sýrobraní – hudební minifestival s originálním sýrovým streetfoodo-
vým menu, od 11:00 hodin, Zelenohorská pošta

22. 4. „Je dobré míti kliku“ – ukázka historických gramofonů, přednáška Milana 
Novobilského o historii českého gramofonového průmyslu – interpreti, desky… 
v 11:00 a 13:00 hodin, Zelenodolská 30 (v rámci akce Otvíráme Nepomuk)

22. 4. Jarní koncert Michaely Katrákové a Martina Vydry, od 17:00 hodin, 
Arciděkanství Nepomuk

23. 4. Mše v  kostele na Zelené Hoře, kostel Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Vojtěcha, Zelená Hora

25. 4. Peníze v našem životě 3 – Hypotéky, seminář v rámci projektu Do Fénixu 
s důvěrou, Fénix Nepomuk

26. 4. Cestujeme chytře, levně a často – přednáška Hany Machalové, od 17:00 
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

30. 4. Pálení čarodějnic se stavěním máje, soutěže pro děti, hudba, občerstvení, 
od 16:00 hodin, areál hasičské zbrojnice, vstup zdarma, pořádá SDH Nepomuk

1. 5. S perníkem turistickým chodníkem, pěší pochod, pořádá KČT Nepomuk

Další akce pořádá Volnočasové centrum Fénix Nepomuk (www.fenix-nepomuk.cz) 
a Mateřské centrum Beruška (beruska-nepomuk.webnode.cz)

do 8. 4. Úsměv, prosím! Fotograf a jeho ateliér, výstava, Muzeum Jižního 
Plzeňska v Blovicích

do 22. 4. Chléb náš vezdejší, výstava, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

do 14. 5. Naše Prefa – historie prefabrikace v Přešticích a pobočných závo-
dech, výstava, Dům historie Přešticka v Přešticích

do 31. 12. 2027 Dřevěný čas, výstava, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

1. 4. Vernisáž výstavy patchworku skupiny HiS, Eva Bovoli – současný quilt, 
Jana Haklová – art quilt, Monika Tilschová – klasický quilt, od 15:00 hodin, 
zámek Nebílovy

2. 4. Předvelikonoční kulturní program v Muzeu krojů a zapomenutých řeme-
sel Plzeňska, Březí u Žinkov – Žinkovice. Výstava kolekce cukřenek, vystoupí 
lidový soubor Pšeničky Nepomuk a plzeňská zpěvačka Vlaďka Bauerová. Začá-
tek ve 14:00 hodin.

22. 4. Den Země, ČSOP Spálené Poříčí

24. 4. Jarní koncert ZUŠ Starý Plzenec, od 15.30 hodin, zámek Spálené Poříčí

1. 5. II. ročník memoriálu Ivana Mila, rybářské závody na rybníku v Klášteře, 
pořádá Český rybářský svaz, MO Nepomuk

  Klub českých turistů
odbor Nepomuk

Vás zve na 16. ročník pochodu

  S perníkem
  turistickým chodníkem 

    1. kv tna. 2023 v   Nepomukuě

       Pěší trasy:  11, 15, 20 km

  Start:     Nádraží ČD Nepomuk     8:00 – 9:30 hod.

            Průchozí cíl:      Restaurace Na Faře Vrčeň 10:00 – 15:00 hod.
                                       Občerstvení v cíli je zajištěno.

                  Startovné:    20 Kč - členové KČT a děti do 15 let,
                                        ostatní 25 Kč.

                    Ocenění:    Pamětní list a perník. 
                        Pro zájemce razítko IVV a vrchol Štědrý.                      
                  Plnění oblastního turistického odznaku Nepomucko
                             Možnost nákupu nových vizitek 

 Trasy:

  11 km     žst. Nepomuk  – Tojice  -  Štědrý -  Vrčeň – žst Nepomuk. 

  15 km     žst. Nepomuk – Tojice – Štědrý – Vrčeň – Klášter – žst. Nepomuk.

20  Km     žst. Nepomuk  – Tojice – Podhůří – Kladrubce – Liškov – Štědrý -            

                 Vrčeň – žst. Nepomuk.  

Infornace: Václav LINHART Soběsuky 73,

    335 01 Nepomuk  mobil 605 308 784

           e-mail  linvenda@seznam.cz

              www.kctnepomuk.cz
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Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na tebe vzpomínat.

Dne 7. dubna 2023 uplyne 11 let, 
co nás navždy opustil pan Zdeněk Kouba.

S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinami a všechna vnoučata. 
Děkujeme všem, kdo zpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 17. dubna uplyne druhý 
rok, co nás navždy opustil 
pan Jiří Beroušek ze Dvorce.

Stále vzpomíná manželka 
Marie s celou rodinou.

Děkujeme za tichou vzpomínku.

vzpomínka

Nepomucké noviny / duben 2023

Dne 8. dubna uplyne šest let,  
co nás opustil pan Herbert Václav 
Vořechovský z Nepomuka. 

S láskou vzpomíná manželka, sestra 
s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Dne 15. dubna 2023 uplynulo 
pět let, co nás navždy opustil 
pan Čeněk Zdvořan ze Dvorce.

Stále vzpomínají manželka, synové 
Čeněk a Jan s rodinami, sestra Jana 
s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…

Dne 7. dubna 2023 uplyne pět let, 
co nás navždy opustil pan Josef Mašek.

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera, syn s manželkou, vnoučata 
a ostatní příbuzní a známí.

vzpomínka

Blahopřání
Dne 21. dubna 2023 oslaví 

výročí 50 let od svatby 
paní Hana Mašková, rozená 

Hlinková, a pan František 
Mašek, bytem v Nepomuku.

Do dalšího společného života 
přejí hodně zdraví, štěstí 

a dalších krásných společných 
let děti s rodinami.

řádková inzerce

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

Hledám spolehlivého pána, studenta, který mi bude pravidelně sekat 
zahradu. Informace na telefonu: 723 460 208.

Koupím staré pivní lahve s litými nápisy a znaky ve skle, stáčečky, ruční 
kompresory apod. Za nabídky děkuji. Tel. 731 573 913.

Pronajmu byt v Nepomuku 2+1. Tel. 773 486 600.

Prodám ocelové zdvihací zařízení (rumpál), kotoučovou pilu na ocel, 
pojízdná, vlastní výroby, bezpečná. Cena dohodou. Tel. 602 124 252.
 
Pronajmu byt 2+1 s  balkónem 68 m2 v  Nepomuku na Vinici III.  
Od 1. 4. 2023. Tel. 722 299 000.

Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech Nepomuckých novin nebo v Infocentru Nepomuk.
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