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Na Knárovce byla zasazena lípa Čechie
Dne 13. listopadu byla slavnostně zasazena nová pamětní lípa 
s názvem Čechie.

Tento strom byl vysazen na počest štamgastů a majitelů restau-
race Na Vyskočilce.

Poděkování patří všem, kteří přispěli svým podílem ke zdárnému 
dokončení celé akce.
 
Stanislav Dlouhý

zprávy / fotografie / tiráž

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

Nepomucké noviny / prosinec 2022

Místostarosta Vladimír Vokurka poprvé oddává, červenec 2022, 
foto Pavel Jiran.
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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 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by 
měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Podzimní pochod poznamenalo deštivé počasí
Ve dnech 14. a 15. října se uskutečnil v Nepomuku 41. ročník pochodu 
Podzim pod Zelenou Horou, který pořádal Klub českých turistů, 
odbor Nepomuk (KČT) ve spolupráci s Pionýrem Nepomuk z. s. a pod 
patronací města Nepomuk.  Dvoudenního pochodu se zúčastnilo 
celkem 546 osob. Páteční pivní pochod šlo 257 osob, pochod Pod 
Zelenou Horou v sobotu 289 osob a vše zajišťovalo 31 pořadatelů.

Pro špatné počasí přišlo v sobotu o polovinu méně lidí než obvykle, 
nejvíce jsme to pocítili na dětské trase Toulavý kočárek, kam dora-
zilo jen 50 osob.

Ale i tak jsme jako pořadatelé s pochodem spokojeni, nikomu se 
ani na té mokré trase nic nestalo, nikdo se nezranil ani neztratil, tak 
co si můžeme přát víc. Snad jen to chybějící sluníčko. 

Úspěšně skončil 41. ročník pochodu Podzim pod Zelenou Horou 
a my už se všichni těšíme na příští 42. ročník, který bude v Nepo-
muku ve dnech 20. a 21. října 2023.

Více o letošním ročníku se čtenáři dozví v příštích Nepomuc-
kých novinách.

Helena Sedláčková, KČT odbor Nepomuk

Lampionový průvod prošel Sedlištěm
Jako každý rok se  i letos konal v pátek 28. října lampionový průvod 
v obci Sedliště. Sešlo se kolem sta účastníků, kteří svými lampiony 
rozsvítili celou obec. Průvod začínal na návsi a pokračoval obcí až 
na místní hřiště. Cestou na děti čekala čarodějnice, která je za pís-
ničku či básničku odměnila perníkovou medailí. Nechyběla ani další 
halloweenská strašidla. Ani u nich se to neobešlo bez sladké odměny 
za statečnost. Na hřišti si všichni opekli špekáčky a dali si něco dob-
rého k pití. Celý program pak završil ohňostroj a zúčastněným pak 
už nezbylo nic jiného než se těšit na příští rok.

Erika Žáková

Informujeme své čtenáře, kteří nejsou obyvateli Nepomuku a Dvorce, že Nepomucké noviny je možné dostávat poštou do schránky i mimo Nepomuk po uhrazení 
poštovného na rok 2023 ve výši 360 korun (30 Kč za jeden výtisk), a to složenkou typu C na adresu redakce, nebo hotově v Infocentru Nepomuk. 
Nepomuckým občanům budou naše noviny i nadále zasílány zdarma.

foto archiv KČT Nepomuk

foto Michala Golčáková

foto archiv restaurace Na Vyskočilce
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Přejeme všem našim čtenářům, spolupracovníkům, 
přispěvatelům a sponzorům radostné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2023 mír, zdraví, štěstí, spoustu splněných přání 
a také příjemných chvil strávených s našimi novinami.

Děkujeme za přízeň a podporu.

Redakce Nepomuckých novin

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
držíte v ruce poslední číslo Nepomuckých 
novin roku 2022. Roku, který přinesl udá-
losti, jež nebyly zrovna příjemné. Snad se 
v jeho závěru budeme moci pokojně těšit 
z vánočního času.

Podepisuji tedy přání na novoročence 
města Nepomuk.

Pour féliciter 2023

 

Vladimír Vokurka,
starosta města Nepomuk

Slovo starosty Vánoční sbírka pro útulek Borovno

Kulturní a informační centrum Nepomuk pořádá vánoční sbírku pro opuštěné psy z útulku 
Borovno. Vzpomeňte v době adventu na opuštěné pejsky a podpořte je alespoň malým darem. 
V útulku by byli vděčni za psí konzervy, případně kapsičky nebo paštiky, pomohly by i čisticí 
prostředky (prací gely, mýdlo, Savo, čisticí prostředky na podlahu atd.). 

Své dary můžete nosit do informačního centra od 5. do 15. prosince. Otevřeno máme od 
pondělí do soboty v čase 8:30–16:00 hodin.

Přispět také můžete zasláním libovolné finanční částky na provozní účet útulku, ze kte-
rého je hrazeno krmení, veterinární péče, mzdy, elektřina, topení a jiné provozní náklady.

Číslo účtu: 6163951369/0800

Vaší pomoci si velice vážíme a moc děkujeme!
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Zveme občany na zasedání Zastupitelstva  
města Nepomuk, které se bude konat  
8. prosince od 18:00 hodin v Sokolovně.  
Další informace budou dostupné a webu města.

Diskuzní fórum bylo zrušeno

Anonymní diskuzní fórum města Nepomuk, zřízené v roce 2014, 
bylo postupně doplněno modernějšími formami sociálních sítí, 
především facebookem, instagramem a mobilní aplikací města 
s možnostmi diskuzí či zasílání podnětů vedení města. Z tohoto 
důvodu doporučila redakční rada města jeho zrušení. Rada města 
tento podnět projednala a schválila. Diskuzní fórum bylo zrušeno 
k 20. listopadu 2022.

Pro období 2021–2027 má IROP z evropských fondů vyčleněnu 
částku téměř 4,8 miliard EUR. V přepočtu se jedná o přibližně 
117,7 miliard korun, které IROP v následujících letech rozdělí na pro-
jekty v deseti různých oblastech, tzv. specifických cílech.
• eGovernment a kybernetická bezpečnost
Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné 
správy a umožnění využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. 
Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro 
občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho 
portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě. 

Celková částka na projekty: 12,4 mld. Kč
• Integrovaný záchranný systém
Cílem této oblasti je posílení systému ochrany obyvatelstva, který 
bude schopen adekvátně reagovat na existující i nově poznané 
hrozby a změny klimatu. Podpora je určena pro základní složky inte-
grovaného záchranného systému, konkrétně pro Hasičský záchranný 
sbor ČR, Policii ČR a zdravotnické záchranné služby krajů. 

Celková částka na projekty: 9,3 mld. Kč
• Zelená infrastruktura měst a obcí
Cílem této oblasti je budování zelené infrastruktury měst a obcí 
pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na 
život obyvatel. 

Celková částka na projekty: 13,8 mld. Kč
• Silnice II. třídy
Cílem této oblasti je zlepšit silniční napojení regionů na nadřazenou 
transevropskou dopravní síť, odstranit regionální rozdíly v přístup-
nosti, zlepšit dostupnost center a tím zvýšit konkurenceschopnost 
ekonomiky, snížit energetickou náročnost dopravy a emise sklení-
kových plynů i dalších znečišťujících látek. Celková částka na pro-
jekty: 10,2 mld. Kč
• Vzdělávací infrastruktura

Cílem této oblasti je podpora regionálního školství, zejména roz-
šíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na 
přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digi-
tálními technologiemi. Podporováno bude také navyšování kapacit 
mateřských škol v území, kde je identifikován nedostatek kapacit. 

Celková částka na projekty: 14,1 mld. Kč
• Sociální infrastruktura
Cílem této oblasti je zajištění vyšší dostupnosti a kvality služeb 
vedoucích k sociální inkluzi, podpora vzniku bytů určených pro 

sociální bydlení a dokončení deinstitucionalizace sociálních 
služeb. 

Celková částka na projekty: 9 mld. Kč
• Infrastruktura ve zdravotnictví
Cílem této oblasti je zlepšit kvalitu a zvýšit dostupnost zdravotních 
služeb, integrované, dlouhodobé a následné péče vč. paliativní 
a hospicové. Pokračovat v reformě psychiatrické péče a zlepšit 
funkčnost systému epidemiologické bdělosti a připravenosti sys-
tému ochrany veřejného zdraví na řešení možných hrozeb v oblasti 
infekčních onemocnění. 

Celková částka na projekty: 9,6 mld. Kč
• Kulturní dědictví a cestovní ruch
Cílem této oblasti je zachování hodnot kulturního dědictví v ČR 
a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek a muzeí, rozvoj 
edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví a rozvoj udržitel-
ného cestovního ruchu. 

Celková částka na projekty: 8,8 mld. Kč
• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkov-
ských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace 
venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských 
oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specific-
kého potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace 
technické infrastruktury ve venkovských oblastech. 

Celková částka na projekty: 8 mld. Kč
• Čistá a aktivní mobilita
Cílem této oblasti je zavedení inteligentních, propojenějších 
a  čistějších systémů dopravy, zatraktivnění veřejné osobní 
dopravy a zlepšení podmínek pro aktivní mobilitu. A dále moti-
vace veřejnosti k přesunu z individuální automobilové dopravy 
na dopravu veřejnou, cyklistickou a pěší a tím pádem přispění ke 
snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, zejména 
ve městech. 

Celková částka na projekty: 20,4 mld. Kč

Odkaz pro více informací a jednotlivé dotační příležitosti:
irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Lukáš Mácha, specialista DSO

Nepomucké noviny / prosinec 2022

Dotace z IROP 2021–2027

Poděkování za pomoc

Pan Jiří Větrovec zcela nezištně přišel a řekl, že pokud mu dodáme 
materiál, obrousí a natře dřevěný most v Zeleném dolu. Jak řekl, 
tak udělal. Je to zcela odlišný přístup ke svému okolí, než má vět-
šina obyvatel našeho města. Takový přístup mají většinou lidé 
z rodinných domků, kde se sousedé v ulici moc nemění. Někdy 
mi volají lidé, zda by šel přistavit kontejner na listí (Třebčická 
ulice u točny) nebo že někde posekali (bytovky u Sokolovny nebo 
ulice J. Kubíka), ať si odvezeme hromádku trávy. 

Všem těm, kdo nám takto chtějí pomáhat, neřeknu nikdy ne.

Vám všem ještě jednou díky.

Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku
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Pomozte brazilským 
studentům splnit jejich sny

Rádi bychom zorganizovali prezenční intenzivní kurz českého jazyka 
v Nepomuku pro čtyři nadané brazilské studenty s cílem získat 
pro ně v budoucnu stáže na univerzitách v ČR a možnost osobního 
i profesního rozvoje v naší zemi. Do sbírky předpokládáme zapojení 
českých i brazilských obyvatel, coby odměnu nabízíme například 
typické suvenýry se sv. Janem Nepomuckým, ale i unikátní kusy 
sbírkových předmětů. Sbírka probíhá během prosince přes web 
hithit.cz pod názvem Prezenční kurz českého jazyka pro nadané 
brazilské studenty.

Zúčastnili jste se dotazníkového šetření pro občany Nepomuka 
a okolí? Dotazník „Vašich potřeb“ byl zpracován a výsledky se dozvíte 
v následujícím vyhodnocení.

V průběhu měsíců červen až září 2022 došlo k realizaci dotazníkového 
šetření občanů na téma sociálních a zdravotních potřeb na území 
ORP Nepomuk. Cílem průzkumu bylo získat informace z řad veřej-
nosti, které budou sloužit jako podklad pro koncepci rozvoje a dalšího 
nastavení těchto služeb v regionu. Podnětem pro sestavení dotazníku 
bylo setkání u kulatého stolu na téma „Rozvoj sociálních služeb ve 
městě Nepomuk a jeho ORP“, které uspořádalo město Nepomuk ve 
spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského 
kraje. Setkání se zúčastnili také zástupci neziskových organizací, které 
se těmito službami v regionu zabývají. Cílem setkání bylo zmapovat 
potřebnost jednotlivých sociálních a zdravotních služeb a podpořit 
rozvoj komunitních služeb a sociálních aktivit v území ORP Nepomuk. 
Jedním z výstupů ze setkání byl dotazník, který se zaměřil na získání 
informací od občanů, kteří v regionu žijí a o problematiku služeb 
z oblasti sociální a zdravotní péče se zajímají. 

Sběr dat probíhal elektronickou formou, pro respondenty to 
znamenalo vyplnit formulář on-line na webových stránkách města 
Nepomuk. Další z možností, jak se šetření zúčastnit, bylo vyzved-
nout si dotazník v tištěné formě v podatelně Městského úřadu, 
případně ho vyplnit v Nepomuckých novinách, kde byl vytištěn, 
a osobně na podatelnu doručit. Dotazník byl sestaven tak, aby 
umožňoval respondentům vyjádřit se konkrétně a jednoznačně na 
zadanou otázku.

Dotazník celkem vyplnilo 126 osob. Na otázku číslo jedna – 
pohlaví respondenta – odpovědělo 92 žen – 73,4%  a 34 mužů – 26,6%. 

Otázku číslo dvě – věk respondenta – zodpovědělo celkem 126 osob. 
Ve věkové kategorii 18–26 let odpovědělo 17 osob – 13,7 %, ve věku 
27–40 let 26 osob – 20,2 %, ve věku 41–65 let vyplnilo dotazník 
45 osob – 35,5%, respondentů starších 65 let bylo 38 – 30,6 %. Třetí 
otázka se týkala bydliště, 94 respondentů – 75,7% – bydlí v Nepo-
muku a 13 lidí – 24,3 % – bydlí ve Vrčeni, Sedlišti, Kramolíně, Koz-
lovicích a Tojicích. Další dvě otázky se týkaly konkrétních služeb, 
které by občané v území preferovali, a toho, jaké služby na Nepo-
mucku chybí. Zde mohli respondenti vybírat z více možností, 
případně doplnit i jiné odpovědi. 118 respondentů uvedlo, že by 
měli zájem o osobní asistenci, která poskytuje služby osobám, 
jež z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nemoci potře-
bují pomoc v běžných činnostech. Obyvatelé Nepomucka dále 
preferují služby, které má v gesci pečovatelská služba, tj. pomoc 
osobám v jejich domácím prostředí s péčí o sebe sama a částečně 
i o domácnost. Současně se občané zajímají o služby odlehčovací 
a doplňkové. Tyto služby nabízejí pomoc osobám, které dlouho-
době pečují o seniory nebo zdravotně postižené a potřebují si 
odlehčit jako pečující. Z dotazníku je zřejmé, že občany zajímá 
oblast poradenství pro rodiny s dětmi, poradenství v oblasti závis-
lostí a také oblast dluhového poradenství. 

Všem občanům, kteří dotazník vyplnili a věnovali svůj čas zamy-
šlení se nad touto problematikou, děkujeme, vážíme si jejich 
názorů a odpovědí. Získaná data a výsledky dotazníkového šet-
ření budou sloužit jako podklad pro plánování a rozvoj sociálních 
a zdravotních služeb v ORP Nepomuk.

Odbor vedení MěÚ Nepomuk

Nepomucké noviny / prosinec 2022

foto Pavel Motejzík

Dotazník mapoval potřeby v oblasti sociálních a zdravotních služeb

Živnostníci budou mít od ledna 
povinné datové schránky

Od 1. ledna 2023 dochází na základě změny zákona k automatic-
kému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím.
Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické 
osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová schránka zřízena 
všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené 
evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná 
se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, 
nadace apod.

Právnickým osobám a živnostníkům budou rozeslány přístupové 
údaje dopisem. Datové schránky budou následně automatizovaně 
zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje 
a nikdy se nepřihlásí.

Zdroj: info.mojedatovaschranka.cz
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Informace o probíhajících 
investičních akcích

•  Chodník v Blatenské ulici: Dne 14. listopadu bylo předáno 
staveniště zhotoviteli – firmě Silba s.r.o., která má termín 
dokončení do 31. května 2023. Vzhledem k povětrnostním 
podmínkám  a eventuální zimní údržbě se již letos stavba 
nebude zahajovat.

•  Průtah I/20: Kanalizace je hotova a propojena, při dobrém 
počasí by měla být pokládána 11. prosince finální vrstva 
vozovky a následně 12. prosince naneseno vodorovné dopravní 
značení. Pokud se počasí zhorší, bude vozovka zazimována 
před finální vrstvou, provoz bude spuštěn bez omezení a vše se 
dokončí na jaře. To by měl být jen opravdu krátký čas omezení. 
U chodníku je to podobné: pokud to půjde, bude do konce roku, 
pokud nepůjde betonovat obrubníky, dodělá se vše na jaře.

•  Rekonstrukce povrchu ulice Nábřeží: Oprava silnice I/20 do 
této akce dost výrazně zasáhla. Z důvodu obslužnosti a dnes 
už i technologické proveditelnosti jsme realizaci přesunuli 
na jaro.

•  Rekonstrukce střešního pláště na bytovém domě v Nádražní 
ulici: I tato akce bude bohužel přeložena do příštího roku; zde 
nejde o záležitost města, ale zhotovitele.

•  Napojení průmyslové zóny na I/20: Ve středu 9. listopadu 
jsem navštívil generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic 
Ing. Mátla v Praze. Ptal jsem se na stav dění ohledně sjezdu 
u Třebčic. Pan ředitel mi sdělil, že ekonomická studie pro-
veditelnosti vyšla velmi dobře a na přelomu roku proběhne 
jednání o zařazení investice do plánu. Pokud to tak dopadne, 
a bylo mi řečeno, že by neměl být problém, pak ihned dostane 
plzeňské středisko pokyn k zadání prováděcí dokumen-
tace (ta je prakticky připravena) a začne se jednat o výkupu 
pozemků. V souvislosti s tímto procesem jsme také kontak-
tovali zástupce Krajského úřadu, kde je domluvena návštěva 
hejtmana a náměstka pro dopravu. Chceme jim ukázat veš-
keré bolesti, které přináší současný stav. Omezením tonáží 
na mostech v Třebčicích a u sádek se znemožnilo rozptýlení 
dopravy a vše musí jezdit přes Nepomuk a Dvorec. Součástí 
jednání by měla být i návštěva areálu Klaus Timber. Chci 
tímto říci, že děláme vše, co je v našich silách, aby tato pro 
nás prioritní záležitost dostala priority i na jiných úrovních, 
které mají věc v kompetenci.

•  Připravujeme pro dotace: V prosinci a lednu bude otevřen 
příjem žádostí na opravy místních komunikací. V Nepomuku 
budeme podávat ulici U potoka, ve Dvorci ulici Za Výtopnou. 
Pokud se zdaří připravit projekt, pak ještě ulici J. J. Ryby.

Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku

Byl opraven Kováříkův 
pomníček v Nádražní ulici

foto Pavel Motejzík

Pozdě večer 26. dubna 1945 ve Vrčeni nařídili dva mladí němečtí 
vojáci Janu Kováříkovi, aby je na bryčce tažené koňmi odvezl do 
Klatov. V Nepomuku v Nádražní ulici si pravděpodobně vojáci 
chtěli koně i bryčku nechat, došlo k potyčce, při níž jeden z vojáků 
zastřelil Kováříka z bezprostřední blízkosti zezadu do hlavy. 
Poté vojáci ujeli. Nebyli nikdy dopadeni. Pomníček připomíná 
místo této tragédie.

Obnovu pamětního místa podpořil Plzeňský kraj částkou  
30 tisíc korun. Na obnově se finančně podílely rovněž město 
Nepomuk a obec Vrčeň, odkud Jan Kovářík pocházel. 

Práce realizovala restaurátorka Pavla Žiaková.

Nepomucké noviny / prosinec 2022
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Poděkování

Prostřednictvím Nepomuckých novin chci poděkovat za hlasy 
nejen pro mě, ale i pro ostatní kandidáty naší strany v zářijových 
komunálních volbách.

Václav Novák, zastupitel
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Bývalá kaple získala zpět barokní tvář

Asi každý řidič, který v posledních týdnech projížděl západní částí 
Plzeňské ulice, si všiml nejen semaforů, které jej moc nepotěšily, 
ale i něčeho pozitivnějšího. Drobná, před nedávnem ještě ošuntělá 
a zmrzačená, památka u hráze Špitálského rybníka prošla viditel-
nou proměnou. Dnes vítá, stejně jako před staletími, každého, kdo 
přijíždí od Plzně či Klatov, půvabnou raně barokní fasádou.  

Někdejší kaple Božího těla je doložená písemnou zmínkou již 
k roku 1566. Její současná podoba pochází pravděpodobně z roku 
1667, kdy byla přestavěna nákladem hraběte Václava Vojtěcha ze 
Šternberka. Za josefinských reforem byla kaple roku 1786 odsvě-
cena, zrušena. V polovině 19. století bylo z jihu přistavěno patrové 
obytné křídlo a bývalá kaple začala sloužit jako kovárna. Fotografie 
z období první republiky zachycuje kapli ještě s původním štuko-
vým dekorem – šambránami kolem oken, profilovanými hlavicemi 
pilastrů, ve vlysu pod korunní římsou byly nad okny triglyfy a nad 
pilastry čtyřlístky. Přilehlý obytný dům měl také štukový dekor – 
šambrány kolem oken, bosované pilastry, římsy

 Někdy po druhé světové válce (před rokem 1962) byly štukové 
architektonické prvky razantně redukovány či zcela odstraněny. 
Téměř netknutá zůstala jen korunní římsa. Na začátku nového tisí-
ciletí měl objekt opadané omítky a na střeše lepenkový šindel, krov 
napadený hnilobou. Uvnitř ale zůstaly dochované nejen barokní 

klenby, ale i kompletně vybavená kovárna se zařízením z počátku 
20. století, s výhní na místě někdejšího oltáře.

Od roku 2016 vlastní kovárnu – bývalou kapli – Martin Diviš, 
který ji postupně opravuje. Nejprve se pustil do záchrany krovu 
a nové střechy. Na půlkuželovitý závěr stavby se v roce 2018 vrátily 
nejen prejzy, ale i malebný dřevěný vikýř. Pak obnovil i fungování 
kovárny. Vyučil se kovářem a černému řemeslu se dnes věnuje po 
odpoledních. Jeho umělecko-řemeslné výrobky si můžete zakoupit 
třeba na některém z nepomuckých trhů. A letos se konečně pustil 
i do fasády. Štuková výzdoba na stěnách kaple byla obnovena na 
podkladě historických fotografií a terénních průzkumů omítkových 
vrstev, které umožnily zjistit přesné umístění a rozměry zaniklých 
prvků i podobu profilací. Fasádě se vrátila podoba, která zmizela 
před více než šedesáti lety. Současně se podařilo odhalit i zazděné 
oválné okénko, které bylo zaslepené více než sto let. Zednické a štu-
katérské práce zhotovila firma Petr Toman – Stucco TM. Detaily 
provedení architektonických prvků byly konzultovány s pracov-
níky Národního památkového ústavu ÚOP v Plzni, kteří se podíleli 
i na příslušných průzkumech. Obnovu fasády nemovité kulturní 
památky podpořil Plzeňský kraj dotací ve výši 150 tisíc korun.

Pavel Kroupa

Nepomucké noviny / prosinec 2022

Loutková revue VÁNOČNÍ ČAS
15. prosince 2022 od 17.00 hodin
sál Městského muzea a galerie Nepomuk  |  vstupné 100 Kč

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. K tradicím českých vánoc patří 
nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující 
dlouho očekávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky především 
rodinné, určitě si všichni považujeme i očekávané hosty, a proto se již 
na vás osobně těší známé postavičky z televizní obrazovky.

Příjemné setkání pro vás připravila loutkoherecká skupina Loudadlo, 
spolupracující s Českou televizí na pořadu Studio kamarád.

Těšíme se na vás a nezapomeňte – kamarádi, máme vás rádi!
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Přejeme čtenářům Nepomuckých novin,

 všem svým zaměstnancům 

i obchodním partnerům 

krásné a pokojné Vánoce 

a mnoho zdraví do nového roku.

Milí zákazníci i obchodní partneři, 
děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru 
v letošním roce a přejeme Vám pohodové Vánoce.

T ěšíme se na Vás v roce 2023!
Tým Unibrick
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Pšeničky zpívaly  
ve Žďáru nad Sázavou

Dne 28. září jsem byla pozvaná svými vnučkami na zájezd se sou-
borem Pšeničky na krojovanou pouť  k 300. výročí svěcení kostela 
svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou. 
Spolu s námi cestovali zástupci MAS a P. Jiří Špiřík.

Po skoro tříhodinové cestě nás i soustu dalších poutníků v bazi-
lice Nanebevzetí Panny Marie v bývalém klášteře pod Zelenou horou 
přivítal P. Vladimír Vojtěch Záleský, děkan žďárské farnosti.

Odtud jsme na Zelenou horu putovali kolem Konventního ryb-
níka v průvodu několika stovek krojovaných i nekrojovaných pout-
níků. Hned za křížkem šli zástupci Matice SJN s naším sv. Janem 
Nepomuckým a za nimi Pšeničky. Jejich  červené sukýnky s bílými 
zástěrkami se vyjímaly na zelené trávě široko daleko.

Pak následovala mše svatá, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav 
Herold, LIC.,SJ, velký znalec života sv. Jana Nepomuckého.

Cyklus přednášek i výstava 
doplnily akce k výročí 
vzniku opery Libuše  

V Městském muzeu a galerii Nepomuk se uskutečnil cyklus před-
nášek k výročí 150 let od vzniku opery Libuše. V říjnu a listopadu 
proběhly postupně tři tematické přednášky. První z nich, nazva-
nou Bájná kněžna Libuše a první Přemyslovci, přednesl historik 
Libor Marek. Na stejné téma přednášel i následující den v Základní 
škole Nepomuk. Druhá přednáška patřila historikovi Janu Lhotá-
kovi, který se v ní věnoval Bedřichu Smetanovi, jeho životu, dílu 
a pobytu v západních Čechách. Poslední přednášky nazvané Vyše-
hrad v minulosti, přítomnosti a budoucnosti se zhostil Petr Kučera, 
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad. 

Také v městské knihovně probíhal v listopadu projekt k výročí 
opery Libuše, který navázal na přednášky historika Libora Marka. 
Děti se seznámily se starými českými pověstmi, podívaly se na 
tematický příběh, knihovnu a spolupracovaly při vyplňování pra-
covních listů. 

V  knihovně najdete také až do jara 2023 obrázky dětí na téma 
Kněžna Libuše a staré pověsti české.

Projekty byly podpořeny z dotace Ministerstva kultury ČR. 

Petr Kučera přednáší 22. listopadu v Městském muzeu o Vyšehradu,
 foto Pavel Motejzík

foto Věra Kyselová

Po mši se představily jednotlivé soubory. Začínaly "naše Pšeničky". 
Chrám rozezvučely lidovými písněmi z našeho kraje a své vystou-
pení zakončily nádhernou písní o sv. Janu Nepomuckém zhudeb-
něnou panem učitelem Ondruškem na slova Hany Gerzaniczové. 
Velký potlesk pro Pšeničky znamenal úspěch. Byla jsem pyšná nejen 
na svoje dvě holky, ale i na všechny ostatní členy souboru. Odvedli 
perfektní výkon.

Ještě jsme si poslechli několik souborů a pak se s radostí vra-
celi domů.

Vidět poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve 
Žďáru nad Sázavou byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Domů 
jsem si přivezla spoustu fotek, nad kterými budu dlouho vzpomínat.

Marie Kašparová

TV Noe bude vysílat 
reprízu Libuše

V neděli 11. prosince ve 21:15 odvysílá TV Noe záznam představení 
opery Libuše s Evou Urbanovou v hlavní roli, které se uskutečnilo  
11. června v Klášteře na návsi. Opera bude vysílána bez přestávky 
(bez dokumentu). Ke zhlédnutí rovněž online na stránkách TV Noe.
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Areál SILNICE NEPOMUK s.r.o.

CZ - 335 01 Nepomuk (směr Mileč)

KLÁŠTER

PÍSEK

PLZEŇ

DVOREC

NEPOMUK

I/20 

I/20 

- široký sortiment betonů

BETONÁRNA NEPOMUK

www.sinepo.cz

 +420 728 965 352

- betonové mazaniny

- drcené kamenivo - doprava, MIX, pumpa

- recyklovaný materiál

- písky, štěrky, kačírek

betonarna@sinepo.cz

 +420 724 831 020
OBCHOD

VÝROBA

Počátkem příštího roku 
přiveze do Nepomuku 
MD agentura divadelní 
představení s názvem 
DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.
HNED. Tuto komedii 
budete moci zhlédnout 
ve čtvrtek 19. ledna 2023 
od 19.00 hodin v sále 
Sokolovny Nepomuk. 
Vstupné činí 390 Kč. 

A o čem to bude? Man-
želství Diany a Huga je 
v krizi. Ona – marke-
tingová ředitelka, on – 
umělec na volné noze. 
O veškerý chod domác-
nosti se stará on, ona 
vydělává. Ale nefunguje 
to. Do jejich domácnosti 
doslova vtrhne hospo-

dyně Vilemína Gruntorádová z agentury Domácí@štěstí.hned. 
Poradí, jak vyčistit skvrny od vína a rzi, jak vypnout vrásky, jak 
zvětšit poprsí i zahnat bolesti hlavy. Okamžitě vycítí, že v tomto 
manželství není něco v pořádku a rozhodne se − proti vůli obou 
manželů − udělat vítr i v jejich vztahu.
Hrají: Michaela Dolinová, David Suchařípa a Iva Hüttnerová.

Vstupenky můžete zakoupit i jako vánoční dárek svým blízkým. 
Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Nepomuk, 
nám. A. Němejce 126, více informací na tel: 371 580 337.

kultura / inzerce

Domácí štěstí bude v Sokolovně

Nepomucké noviny / prosinec 2022

foto Petr Mändl

Nahlédnutí do nové Zelené Hory

V posledním, čtvrtém vydání jubilejního ročníku vlastivědného 
sborníku Pod Zelenou Horou jsou ústředním tématem památky.

První a nejobsáhlejší z článků souvisí se zprávou o vzdělávacím 
semináři příznivců regionální historie „Brány historie otevřené“, 
který proběhl dne 20. 9. 2022 v Kulturním a komunitním centru 
Přeštice. V podstatě jde o přednesený příspěvek Mgr. Jiřího San-
kota, který v něm rozebral jak obecnější problematiku památkové 
péče, tak i zcela konkrétní fakta týkající se přehledu kulturních 
památek na Přešticku a příkladů jejich obnovy. 

Zajímavému fenoménu venkovských vil v obci Štěnovice se 
věnuje PhDr. Alena Vlčková. Začaly se objevovat na přelomu 19. 
a 20. století – a nejenže reprezentovaly společenské postavení 
svých majitelů, ale významným způsobem obohacovaly tradiční 
venkovskou zástavbu. 

Nemovitou kulturní památkou je od roku 1964 i stará škola 
v Měčíně, o níž píše Roman Tykal. Letos si připomíná 200 let exi-
stence a v seznamu jejích vlastníků figurovala od 50. let minulého 
století i Česká spořitelna v Přešticích. V současné době je v sou-
kromých rukách a pomalu se vrací do podoby, kterou měla v 19. 
století. Pouze s tím rozdílem, že dnes bude sloužit jako nevšední 
kulturní centrum. 

Národní kulturní památkou jsou i starobylé varhany v Němči-
cích, nástroj, na který si prokazatelně nejméně dvakrát zahrál 
Jakub Jan Ryba. Původně byly totiž umístěny jak v přeštickém 
starém gotickém kostele, tak i v pozdějším barokním chrámu. A to 
až do roku 1839, kdy začal Ferdinand Guth stavět varhany nové. 
Staré jim musely ustoupit a byly prodány právě do Němčic. Protože 
jsou ve velmi špatném stavu, Spolek pro záchranu němčických 
varhan se nyní snaží oslovením široké veřejnosti o jejich záchranu.

Pozapomenutou osobností se pro zimní číslo Zelené Hory stal 
hudební skladatel Oldřich Blecha, který se v letech 1928–31 v pří-
chovickém zámku pokusil o neúspěšný podnikatelský projekt. 
Okolnosti vybudování pomníčku U Barušky, popsané Mgr. Evou 
Klepsovou, jsou ohlasem na „Osudové setkání Barušky Koskubové“ 
z minulého čísla sborníku (PZH č. 3/2022). 

Vzpomínka pamětníka je tentokrát věnována Černým baronům 
a jejich pobytu ve Spolkovém domě v Přešticích. Redakční příspě-
vek o méně známých lidových zvycích a pověrách kolem Vánoc 
připomene nadcházející sváteční čas a sborník uzavírá bibliografie 
celého letošního ročníku. 

 
Věra Kokošková

  

Nabídka platí od 7. 12. do 31. 12. 2022  
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  7. 12. do 31. 12. 2022  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 7. 12. do 31. 12. 2022  
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Rodinné 82% 200g 36,90 Kč                  
Monte snack 29g mix druhů 9,90 Kč
Eidam plátky 100g                                                                                   26,90 Kč 
Vepřové párky HOT DOG  cena za 1kg 129,00 Kč
Gothajský salám cena za 1kg 119,00 Kč
Vysočina cena za 1 kg 169,00 Kč

Choc. smet. jogurt 150g  mix druhů 11,90 Kč
Zakysaná smetana 15% 380g 29,90 Kč                
JČ Niva 50% cena za 1kg 199,00 Kč
Gothajský salám cena za 1kg 129,00 Kč
Párky vídeňské cena za 1 kg 159,00 Kč
Salám Rio Ebro cena za 1 kg 189,00 Kč

Papír toaletní Velvet 8ks 64,90 Kč
Taft lak na vlasy 250 ml 99,90 Kč                    
SOMAT Excellence 30 caps 219,90 Kč
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Nepomucký Ježíšek
Město Nepomuk v rámci projektu Do Fénixu s důvěrou připravilo 
předvánoční dobročinnou akci, do které se může zapojit každý, 
kdo má chuť dopřát dětem v tíživé životní situaci jejich vysněný 
dárek. Ne všem dětem se poštěstí najít pod stromečkem dárky, 
které by si opravdu přály, pokusme se tento počet dětí společně 
zmenšit. Jedná se o děti samoživitelů, pěstounů, děti z rodin, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením apod. v Nepomuku a jeho 
okolí (nejedná se o děti z dětských domovů).  

Nemusíte mít obavy, že dárky budou zneužity, zjišťovali jsme 
přání přímo od dětí z rodin, které s námi dlouhodobě spolupracují. 

Dárky můžete předat přes kancelář DFsD (budova Volnočaso-
vého centra Fénix, 1. patro), nebo po domluvně osobně. Registrace 
přání jsou přístupné do 19. prosince 2022.

 
Jednotlivá přání dětí naleznete zde: 
https://www.fenix-nepomuk.cz/do-fenixu-s-duverou/
nepomucky-jezisek/
Rezervace přání: 
https://www.fenix-nepomuk.cz/do-fenixu-s-duverou/
rezervacni-system-nepomucky-jezisek/

Do Fénixu s důvěrou 

Jak na tablet a chytrý telefon 
Dne 3. listopadu se sešli senioři z Nepomuka a okolí ve spole-
čenské místnosti v DPS Nepomuk. Zde se konal seminář Jak na 
tablet a chytrý telefon za spolupráce s organizací Moudrá sovička. 
Seminář vedl zkušený lektor pan Lukáš, který vše trpělivě vysvět-
lil a ukázal. Seminář trval celkem čtyři hodiny, senioři se během 
této doby naučili základní funkce používání chytrých mobilních 
telefonů a tabletů. Našel se i čas na zodpovězení dotazů ohledně 
notebooků a jiné elektroniky. Ukázalo se, že se i senioři v pokro-
čilém věku nemusí obávat nového technického pokroku a mohou 
si se svými rodinami zavolat i videohovorem. Tento způsob komu-
nikace využijí například v případě nemoci či velké vzdálenosti od 
příbuzných a přátel. 

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás! 
Jsme projekt Do Fénixu s důvěrou.

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás! 
Jsme projekt Do Fénixu s důvěrou.

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

Foto archiv projektu

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk 
a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost pod 

registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.



Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Na první otázku bych odpověděl asi toto: podle mého názoru jsou 
ohňostroje vyplýtvané peníze. Nejen, že to plaší zvířata, ale do nebe 
vylétnou doslova desetitisíce z městského rozpočtu. Ale na druhé 
straně ohňostroj asi k silvestru patří a je to docela hezké. Takže v tomto 
případě všeho s mírou. Zrovna tak je třeba uvažovat i ohledně vánoční 
výzdoby ve městě. Určitě by měla být v Nepomuku cítit vánoční atmo-
sféra, ale zase – nepřehánět to. Když třeba vidím předimenzovaně 
osvětlené kruhové objezdy, tak mě napadá, že je v Nepomuku vánoční 
výzdoba po celý rok. Ale chápu, že tohle se řídí podle určitých norem. 
Nejsem si jistý, jestli je nutné svítit ve všech částech města po celou 
noc. Možná je osvětlení trochu přehnané, vzniká totiž velké množství 
světelného smogu. A ještě jedna věc, jsou všude úsporné LED žárovky? 
Ale to jsem nějak odbočil. Omlouvám se.

Určitě se půjdu podívat na adventní trh, na který se těším, a co se 
týká jiných akcí, navštívím možná některý koncert.

Co by mohlo v Nepomuku obohatit závěr roku příště? Možná by 
mohl být širší sortiment ve stáncích při adventním trhu, mohl by se 
rozeznít velký zvon a určitě by se měla udržet tradice Rybovy mše, 
protože je to krásný zážitek.

Všem spoluobčanům bych chtěl popřát veselé Vánoce plné pohody 
a mnoho zdraví a také štěstí v roce 2023.

Marek Baroch (ANO prosperitě a sportu, bezp.)
Myslím si, že by město mělo najít prostředky, aby mělo obvyklou 
vánoční výzdobu. 

Pokud jde o ohňostroj města na silvestra, nejsem si jist, že je 
potřeba, protože ohňostroje si většinou připravují občané v rámci 
soukromých silvestrovských oslav.

S rodinou pravidelně navštěvujeme adventní trh a rozsvícení vánoč-
ního stromu.

Město by mohlo napříště zorganizovat nějaké divadelní představení, 
kino či besedu se zajímavými hosty apod.

Téma: Oslavy Vánoc a příchodu 
nového roku

Adventní čas je tu, Vánoce a nový rok za dveřmi a nás zajímá, 
jak by mělo město Nepomuk přispět k oslavám tohoto svátečního období.

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

„Má město investovat do vánoční výzdoby a měl by být na silvestra ohňostroj? Chystáte se navštívit 
nějakou adventní či vánoční akci ve městě?A co by mohlo v Nepomuku obohatit závěr roku příště?“

12 téma k diskuzi

Jan Holub (Sdružení nezávislých pro Nepomuk, bezp.)
Byl bych rád, kdyby se v Nepomuku udržela tradiční vánoční výzdoba 
na náměstí a postupně by se mohla rozšířit i do jiných částí města. 
Potěšilo by mě, kdyby alespoň o Vánocích lidé přišli na jiné myšlenky 
a užili si nejkrásnější svátky v roce. 

Letos se chystám opět navštívit se svou rodinou adventní trhy 
u nás v Nepomuku. Samozřejmě nevynechám ani rozsvícení vánoč-
ního stromu ve Dvorci. Na silvestra bych uvítal opětovné vypuštění 
ohňostroje na Zelené hoře. Byl to krásný zážitek a troufám si říct, 
že nejen pro mě. Závěrem přeji všem spoluobčanům klidný advent, 
krásné prožití vánočních svátků s rodinou a nejbližšími a v novém 
roce pevné zdraví a spokojenost.

Jan Kohout (ODS, bezp.)
Oslava Vánoc má určitě patřit do oslav, které by měly být zahrnuty 
do rozpočtu města, i když nejsem zastáncem velkých výzdob ve 
stylu „svítí celé město“. Myslím si, že výzdoba posledních Vánoc 
byla přiměřená. Na silvestra, podle mého názoru, by ohňostroj 
mohl být, ale přikláním se spíše k jednotné organizaci – napří-
klad ohňostroj s centrem na Zelené Hoře. Osobně se mi nelíbí 
živelnost při těchto oslavách.

Každý rok se s rodinou účastním slavnostního rozsvícení vánoč-
ního stromu, které je doplněno adventním trhem. Letošní zahá-
jení adventní doby doprovází pro mě řada zajímavých kulturních  
akcí.

A  čím obohatit závěr roku příště? To je hodně individu-
ální. Někdo příchod nového roku slaví v  soukromí, někdo 
v úzkém rodinném kruhu a  jiný zase při bujarých oslavách. 
Proto bych každému přál, aby mohl Nový rok oslavit dle svých  
představ.

Nepomucké noviny / prosinec 2022



Jiří Kouba (Volba Pro Nepomuk, bezp.)
Určitě jsem pro dodržení tradic, vánoční výzdoby, ozdobení a roz-
svícení vánočního stromečku. Peníze za ohňostroj určitě využijeme 
smysluplněji, zvláště když nám v dnešní době bouchá za humny kde co.

Jako každoročně se chci zúčastnit vánočních trhů spolu s rozsví-
cením vánočního stromu.

Václav Novák (KSČM)
Jsem pro takovou vánoční výzdobu, jaká je v Nepomuku každoročně. 
Naproti tomu z úsporných důvodů jsem proti pořádání silvestrovského 
ohňostroje, jako jej zrušili i v desítkách jiných měst v ČR.

Navštívím se svojí dcerou rozsvěcení vánočního stromku na náměstí.
K inovacím se stavím střídmě, neboť nevíme, jaký bude rozpočet 

republiky a následně města. To ukáže čas i to, jak se k tomu postaví 
ostatní zastupitelé.

Pavel Zeman (Volba Pro Nepomuk, bezp.)
Dle mého názoru není potřeba investovat do nákupu nové vánoční 
výzdoby. Město Nepomuk již svoji vánoční výzdobu má zakoupenou 
z minulých let, která je z mého pohledu vkusná a hezká. V případě 
nákupu nové vánoční dekorace bych doplnil nějakou další frek-
ventovanou ulici, nějaké místo, kde nám svítící vánoční atmosféra 
ještě chybí.

Přece jen Vánoce jsou symbolem klidu, rodiny a setkávání s přá-
teli a vánoční nálada k tomu patří. Velice rád navštívím vánoční trhy.

Co se týká posledního dne v roce, myslím si, že investice do 
ohňostroje není nutná, vždyť v tento den bude k vidění menších 
ohňostrojů po celém městě dost a dost a tuto položku, která skýtá 
nemalou částku, může město využít na důležitější akce.
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Vážení občané, 
přejete si, aby město pořádalo na 
silvestra ohňostroj?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů 
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí,  přestože městu 
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

Ladislav Janovec, veterinář
Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti 
s epidemií koronaviru očekávám pochopitelně omezení činnosti 
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi 
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.

Marcel Klaus, Klaus Timber a. s.
Ač to bude možná pro někoho překvapením, my jsme zde spoko-
jeni. Se zástupci města se vždy domluvíme, podporují nás a vychází 
nám vstříc. Jediné, co nás trápí, je nedostatek pracovní síly, nic-
méně s tím se potýká většina fi rem napříč všemi obory nehledě 
na místo podnikání. Situace ohledně koronaviru se vyvíjí velmi 
rychle. V době vydání novin už naše současné vyjádření nebude 
aktuální. Je jasné, že epidemie bude mít na naši společnost určitý 
dopad – je jen otázkou, jak velký. Opatření proti šíření viru jsme 
každopádně zavedli a řídíme se jimi jako fi rma i jako jednotlivci. 
S rodinou jsme například zrušili lyžařskou dovolenou v Itálii – 
ačkoliv se bohužel našli zlí jazykové, kteří šíří mylnou informaci, 
že jsme v zahraničí byli. S pracovníky, kteří se v kritických oblas-
tech v uplynulých týdnech pohybovali, jsme přistoupili k variantě 
home offi  ce. Obecně apelujeme na pečlivou hygienu, opatrnost 
a ohleduplnost. Dle našeho názoru není v silách města Nepomuk 
učinit takové kroky, které by virus zastavily. Každý musí začít pře-
devším sám u sebe. Klíčové je, aby se všichni chovali zodpovědně 
a nevystavovali sebe ani své okolí zbytečnému riziku.

Oslovili jsme tentokrát i místní podnikatele s otázkami: 
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí? 

Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti 
s epidemií koronaviru a opatřeními proti jeho šíření?

Jak by vám mohlo město Nepomuk pomoci 
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?



14 policie / spolky / inzerce

V období od 15. října do 15. listopadu se nepomučtí policisté zabý-
vali řadou případů, s některými z nich vás chceme seznámit. 
Začneme oblastí BESIP.

Dne 5. listopadu v dopoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk 
zastavila ve Vrčeni vozidlo zn. Škoda Octavia. Během kontroly 
řidičky vzniklo podezření, že není držitelkou řidičského oprávnění.

Následujícího dne odpoledne nepomučtí policisté provedli 
v Rožmitálské ulici ve Dvorci dopravní kontrolu osobního auto-
mobilu zn. Škoda Octavia. Jeho řidič „nadýchal“ 0,73 promile 
alkoholu v dechu.

Dne 17. října se nepomuckým policistům přihlásil muž, který 
měl podezření, že předchozího dne koupil odcizené jízdní kolo. 
Záhy se ukázalo, že bicykl byl skutečně 16. října odpoledne odcizen 
v Klášteře. Policistům se podařilo pachatele vypátrat a věc vyřešili 
udělením blokové pokuty. 

Za „divoký“ lze označit týden od 7. do 12. listopadu. Nejdříve 
krátce před půlnocí 7. listopadu neznámý pachatel násilným 
způsobem vnikl do prodejny v Mladém Smolivci, odkud odcizil 
zboží. K obdobnému skutku došlo během 9. listopadu v sousedním 
Starém Smolivci. Dále v nočních hodinách 10. listopadu neznámý 
pachatel odcizil v Mladém Smolivci historické motorové vozidlo. 
Poslední skutek se stal kolem půlnoci z 11. na 12. listopadu, kdy 
neznámý pachatel vnikl násilným způsobem do prodejny v Mladém 
Smolivci, odkud odcizil zboží. Ve spolupráci s příslušníky Služby 
kriminální policie a vyšetřování se podařilo pachatele 14. listo-
padu vypátrat a zadržet. 

Závěrem našeho krátkého článku bychom chtěli upozornit 
všechny čtenáře, aby byli v předvánočním období velmi obezřetní 
během nákupů na internetu. Policie ČR v poslední době zazname-
nává nárůst trestné činnosti v kyberprostoru a na základě před-
chozích let lze důvodně předpokládat, že v adventním čase bude 
tento trend ještě výraznější. 

Pokud budete nakupovat na některém z e-shopů, či na různých 
internetových bazarech, vždy se snažte ověřit si důvěryhodnost 
prodávajícího. Dále si schovejte veškerou komunikaci, kterou jste 
s prodávajícím vedli. Stejně tak buďte opatrní v případě, že pro-
dávající bude požadovat platbu předem.

V této souvislosti bychom chtěli ještě čtenáře varovat, aby za 
žádných okolností nikomu nesvěřovali své osobní údaje, bankovní 
údaje a údaje z platební karty. Považujte za krajně podezřelé, 
pokud vám prodávající zašle odkaz na webové stránky, kde by po 
vás bylo požadováno vyplnění takových údajů. Nejenže se zboží 
nemusíte dočkat, ale pachatelé se mohou snadno nabourat do 
vašeho bankovního účtu a peníze z něj převést jinam.

Na tyto skutečnosti chceme upozornit z důvodu, že i náš útvar 
v poslední době eviduje dramatický nárůst trestné činnosti tohoto 
typu. Mnohdy se jedná o škodu v řádu několika desítek tisíc korun.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk
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Výdej povolenek a platba 
členských příspěvků Českého 
rybářského svazu z. s., místní 
organizace Nepomuk

Pro rok 2023 jsme pro členy Českého rybářského svazu z. s., místní 
organizace Nepomuk připravili tento termín výdeje povolenek 
a platby poplatků pro rok 2023:

Sobota 7. ledna 2023 od 10:00 do 15:30 hodin v  restau-
raci Sokolovna.

Další termíny budou upřesněny.
Povinností každého rybáře, který si pořídil jak krátkodobou, 

tak celoroční povolenku, je ji po uplynutí její platnosti do 15 dnů 
vrátit organizaci, která ji vydala, a to správně vyplněnou. Proto 
na své členy apelujeme, aby povolenky k lovu vraceli se správně 
vyplněným sumářem úlovků za rok 2022. V případě nevyplněného 
či špatně vyplněného sumáře úlovků nebude vydána povolenka 
k lovu pro rok 2023. Návody k vyplnění sumáře úlovků najdete na 
stránkách naší organizace. 

Více informací a aktualit na nových webových stránkách naší organizace
https://mo-nepomuk3.webnode.cz/

S pozdravem Petrův Zdar 

Výbor ČRS z. s., místní organizace Nepomuk

Ždírecká hospoda 
 

Přijímáme strávníky pro odběr obědů 
do jídlonosičů. 

 
OBĚD ZAHRNUJE POLÉVKU A 

MOŽNOST VÝBĚRU 
ZE DVOU HLAVNÍCH JÍDEL 

CENA MENU 105,- 
 

Naše firma se sídlem ve Ždírci se zaměřuje 
na přípravu a rozvoz tradiční české 

kuchyně z těch nejkvalitnějších surovin. 
 
 

Rozvozová trasa: 
Blovice – Ždírec – Žďár – Smederov – 
Srby – Dvorec –Nepomuk – Klášter 

 

Informace na tel: 775 071 352, 
775 611 
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Z činnosti Městské policie Nepomuk

V uplynulém období strážníci MP Nepomuk řešili následující 
události. 

Dne 13. října v odpoledních hodinách byla hlídka MP upozorněna 
na děti, které si hrály s noži s dlouhou čepelí. Oznamovatel uvedl, 
že s noži hází nebezpečně okolo sebe. Strážníci děti poučili a kon-
taktovali rodiče.

O den později 14. října byla 
hlídka MP upozorněna na drif-
tující vozidla na štěrkovém 
parkovišti vedle ZŠ. Parkoviště 
skutečně vykazovalo známky 
smyku, proto byli muži poučeni 
a celá událost byla vyřešena.

Téhož dne večer strážníci 
kontrolovali hřiště u ZŠ, kde byla 
početnější skupina mladistvých. 
Měli okolo sebe nepořádek, 
proto byli poučeni a odpadky 
po sobě uklidili. 

V pondělí 17. října při kontrole 
okolí Nového rybníku zjistila 
hlídka MP, že u jedné nemovi-
tosti je spuštěný alarm. Hlídka 
v okolí nikoho nezahlédla, ale 
zjistila, že je otevřené malé okénko, proto telefonicky informovala 
majitelku. Nemovitost jinak nevykazovala známky cizího vnik-
nutí. Majitelka uvedla, že okénko nechala otevřené ona a prav-
děpodobně zvířecí návštěva spustila alarm. Žena byla poučena 
o zabezpečení své nemovitosti a alarm byl vypnut.

Dne 19. října byla hlídka upozorněna na děti kouřící cigarety. 
Na místě byli zastiženi čtyři kamarádi, pouze jeden z nich kouřil. 
Strážníkům se nepodařilo zjistit, kdo mu cigarety podal nebo 
prodal, přesto byli všichni poučeni.

V odpoledních hodinách 27. října došlo při výjezdu z kruhového 
objezdu k dopravní nehodě, kdy řidička nezvládla řízení a najela 
na středový pás. Strážníci se postarali nejen o ženu, která byla 
v šoku, ale i o jejího čtyřnohého spolujezdce – psího kamaráda. 

V pondělí 31. října si hlídka MP všimla malého chlapce, který 
byl silně rozrušen, jak pobíhá u komunikace. Strážníkům chlapec 
vysvětlil, že byl dovezen rodinným příslušníkem do školy na výuku, 
která byla zrušena. Chlapec už nestihl člena rodiny doběhnout, 
proto se chlapce ujali strážníci a dle zjištěných dalších iniciál se 
jim podařilo kontaktovat matku chlapce.

Večer 4. listopadu byla hlídka MP na parkovišti u Billy oslovena 
řidičkou osobního auta s žádostí o pomoc při nastartování auta. 
Řidička uvedla, že má vybitou baterii. Strážníci pomocí startova-
cích kabelů samozřejmě ženě pomohli.

Dne 7. listopadu ve Dvorci přímo před jedoucí služební vozidlo 
vběhl pes. Hlídka okamžitě zastavila a psa odchytla. Posléze se 
objevila majitelka, která uvedla, že pes utekl při otevření vrátek. 
Pes byl v pořádku majitelce předán.

Dne 8. 11. listopadu ve večerních hodinách byla hlídka MP upo-
zorněna na opilého muže ležícího na obrubníku frekventované 
silnice u Přesanického náměstí. Muž byl hlídkou probuzen, poučen 
o nevhodnosti chování a byl hlídkou odveden k lavičce, kde si 
odpočinul a následně odešel.

Ve středu 9. listopadu proběhla ve Dvorci spolupráce s Měst-
ským úřadem Nepomuk a Krajskou veterinární správou. Městskou 

policií byla zajištěna bezpečnost pracovníků při výkonu jejich 
činnosti, kontrole podmínek chovu psů.

Téhož dne došlo k dopravní nehodě mezi Nepomukem a Dvor-
cem, kdy strážníci ve spolupráci s Policií ČR usměrňovali dopravu, 
než si celou událost převzaly složky integrovaného záchran-

ného systému.
Dne 10. listopadu prově-

řovali strážníci oznámení od 
ženy, která byla na procházce 
s  kočárkem a  uviděla muže, 
který měl v obci Jarov onanovat. 
Hlídce MP se dle popisu poda-
řilo muže nalézt a celá událost 
byla dále řešena ve spolupráci 
s PČR Blovice. 

Problémová skupinka osob 
se přesunula z  náměstí na 
okraj města, ale i zde je bohu-
žel jejich chování nevhodné. Jed-
noho z mužů řešila hlídka MP dne 
11. listopadu pro krádež v pro-
dejně Norma. Muž odcizil alko-
hol, který následně s kamarády 
vypil, a s velkou dávkou drzosti 

se do prodejny vrátil znova pro další láhev. Ovšem opět bez peněz. 
Z uvedeného jednání se bude muž zpovídat na Městském úřadě 
Nepomuk. Ani změna místa pobytu problémových osob neodradí 
strážníky od pravidelných kontrol.

V rámci BESIPU řešili strážníci mnoho oznámení na špatně par-
kující vozidla. Nejčastěji šlo o parkování na chodníku či blokování 
vjezdu do garáže nebo např. na parkoviště u ZŠ, kde zaparkoval 
kamion a rodiče vezoucí děti do školy kvůli tomu nemohli projet. 
Veškerá protiprávní jednání byla řešena na místě. Strážníci MP 
Nepomuk apelují na řidiče, aby dodržovali pravidla silničního 
provozu nejen v rámci rychlosti, ale i v rámci parkování a brali 
ohled na ostatní účastníky silničního provozu.

Gabriela Černá, zástupce velitele městské policie
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 
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foto MP Nepomuk
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foto archiv SDH Nepomuk

Z činnosti nepomuckých 
dobrovolných hasičů

V sobotu 22. října se na naší zbrojnici konal seminář preventistů, kte-
rého se zúčastnilo 28 členů ze sborů dobrovolných hasičů z Plzně-jihu. 
Seminář pořádala Odborná rada prevence OSH Plzeň-jih.

Ve čtvrtek 3. listopadu se v odpoledních hodinách na místní komu-
nikaci v obci Zahrádka u Čížkova konalo taktické cvičení složek inte-
grovaného záchranného systému. Byla zde simulována hromadná 
dopravní nehoda devíti automobilů s velkým množstvím zraněných 
i usmrcených osob. Cvičení se zúčastnily jednotky požární ochrany, 
posádky zdravotnické záchranné služby včetně vrtulníku letecké 
záchranné služby a několik hlídek Policie ČR z dislokací, které by 
zasahovaly v případě nehody na silnici I/20 na odbočce na Horaž-
ďovice, kde se ale cvičení nemohlo reálně provést. Naše jednotka 
při cvičení zasahovala s technikou CAS 20 Tatra Terrno v počtu čtyř 
členů. V rámci zásahu naše jednotka prováděla předlékařskou první 
pomoc, vyprošťování zraněných figurantů a jejich transport na tří-
dící stanoviště, kde si zraněné přebírali do péče zdravotníci. Cvi-
čení bylo ukončeno po necelých dvou hodinách. Poté bylo na místě 
krátké vyhodnocení rozhodčích a velitele zásahu se zasahujícími 
složkami a byl proveden úklid místa cvičení a odvoz vraků vozidel. 
Fotky a videosestřih z akce najdete na stránkách www.hzspk.cz nebo  
www.obec-cizkov.cz.

Z činnosti mladých hasičů

V sobotu 15. října jsme vyrazili s  jedním družstvem starších 
a dvěma družstvy mladších žáků na soutěž do Blovic. Soutěžilo 
se ve štafetě dvojic, střelbě ze vzduchovky, topografii, zdravo-
vědě, uzlové štafetě, znalosti technických prostředků a požární 
ochrany. I přes deštivé počasí dorazilo do Blovic 16 mladších 
družstev a 31 starších, takže konkurenci jsme měli velkou. Sou-
těžilo se jak venku, tak i ve vnitřních prostorách místní zbrojnice. 
Starší družstvo se s osmi chybami ze střelby umístilo na krásném 
7. místě. Mladší družstvo A se s chybou na uzlech, zdravovědě 
a devíti nesestřelenými špalíčky umístilo na také krásném 5. místě. 
Naše mladší družstvo B, které bylo seskládáno z nováčků, se přes 
drobné zádrhely umístilo na 9. místě, což bylo pro všechny milé 
překvapení. 

Dne 22. října jsme vyrazili se čtyřmi družstvy (2 mladší, 2 starší) 
na Noční toulání do Chlumčan. Soutěžilo se v těchto disciplínách: 
stříkání se džberovkou, požární ochrana, lanová lávka, topografie, 
uzlování a základy první pomoci. Soutěže se zúčastnilo celkem  
22 družstev starších a 14 družstev mladších. V mladší kategorii 
jsme se umístili na 2. a 5. místě. V kategorii starších se naše druž-
stvo po finálním rozstřelu o 2. až 4. místo nakonec umístilo na  
4. místě. Druhá hlídka starších skončila na 18. místě. 

Zhodnocení soutěže psané dětmi z kroužku mladých hasičů:
V sobotu 5. listopadu náš sbor pořádal již tradiční hasičskou 

soutěž pro družstva mladých hasičů z Plzně-jihu Noční toulání 
pod Zelenou Horou. Akce se celkem zúčastnilo 35 hlídek, z toho 
dvě družstva závodila mimo soutěž. SDH Nepomuk reprezento-
valo šest hlídek složených z dětí všech věkových kategorií. Naše 
družstva ovládla kategorie mladších i starších žáků, v obou kate-
goriích obsadila první příčky. Naše další družstvo se umístilo na 
10. místě v kategorii starších a v kategorii mladších se umístilo na 
místě druhém. Poslední mladší družstvo se umístilo na 7. místě. 
Všechna naše družstva předvedla velmi pěkné výkony. Děkujeme 
všem, kteří s pořádáním soutěže vypomohli.

Jiří Šůs a kolektiv mladých hasičů, SDH Nepomuk
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Máme za sebou 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023. Na konci lis-
topadu proběhla pedagogická rada, která zhodnotila prospěch 
a chování našich žáků. Na ni navázaly rodičovské schůzky a také 
se uskutečnilo setkání rodičů a žáků devátých tříd se zástupci 
středních škol. Věříme, že si naši deváťáci vyberou dobře a na jaře 
budou u přijímacích zkoušek úspěšní.

Začátkem listopadu proběhly na naší škole halloweenské 
a dušičkové oslavy. Halloween si žáci připomínají zejména v hodi-
nách angličtiny, ale jsme rádi, že letos jsme si připomněli i Dušičky, 
které jsou naším svátkem.

Ve spolupráci s MAS Nepomucko pokračuje projekt Libuše. Naši 
žáci teď navštěvují nepomuckou knihovnu a blíže se seznamují 
s naší historií. Těšíme se na jejich výtvarné práce, které budou 
opět vystaveny v Městské knihovně Nepomuk. Také si přejeme, aby 
návštěva knihovny inspirovala alespoň některé naše žáky k četbě 
nebo přihlášce do knihovny.

První třídy měly vzácnou návštěvu. Prvňáčci předvedli svým 
rodičům a prarodičům, co už se všechno od nástupu do školy 
naučili, a ukázali, že dělají obrovské pokroky.

Dále zlepšujeme podmínky pro naše atlety. Ve spolupráci s městem 
Nepomuk jsme vybudovali koulařský sektor, kde můžeme tréno-
vat tuto vrhačskou disciplínu. Velký dík patří našim tělocvikářům 
Pavlu Pelcrovi a Janu Ticháčkovi, ale hlavně panu Janu Ticháčkovi 
st., který celou konstrukci koulařského kruhu svařil a následně 
pomohl zabetonovat.

Také bychom chtěli všechny pozvat na náš Vánoční jarmárek, 
který se uskuteční ve středu 7. prosince od 13:00 do 16:00 hodin. 
Jsme rádi, že ho můžeme uskutečnit bez omezení i s tradičním 
vystoupením našeho pěveckého sboru Písnička.

Blíží se čas adventní a také vánoční. Základní škola Nepomuk 
přeje všem rodičům, žákům, zaměstnancům a občanům Nepo-
muka klidné prožití svátků a jen to nejlepší do nového roku 2023.

Buckingham Palace
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Zájezd do Anglie

Do Anglie jsme se vypravili 2. října. Jeli jsme přes Německo, Belgii 
a Francii. Přes Eurotunel jsme se brzy ráno dostali do Anglie.

S průvodkyní Ivou jsme první den navštívili observatoř na 
Greenwich, vystoupali na Tower Bridge a podívali se do katedrály 
sv. Pavla. Den jsme zakončili setkáním s naší rodinou a první 
večeří v novém domově.

Následující ráno – úterý – jsme brzy vyrazili směr Oxford, kde 
jsme si prohlédli univerzitu a město. Dalším bodem byla studia 
Warner Bros, ve kterých jsme strávili přes čtyři hodiny. Mohli 
jsme se projít Zapovězeným lesem, po nástupišti 9 ¾ nebo ochut-
nat máslový ležák.

Třetí den jsme se vydali do města Salisbury na prohlídku chrámu 
a Magny Charty. Následoval Stonehenge, kde nás dohnalo deš-
tivé počasí s nepříjemným větrem. Poslední zastávkou dne bylo 
přístavní město Portsmouth a vyhlídková věž Spinnaker Tower. 
Středa byla také náš poslední den u rodin, předali jsme jim proto 
dárky na rozloučenou, přivezené z České republiky.

Ve čtvrtek, který byl posledním dnem našeho zájezdu, jsme se 
rozloučili s rodinami a naposledy se vydali do Londýna do muzea 
voskových figurín Madamme Tussaud’s. Jeli jsme metrem a podívali 
se na Westminsterský palác, Big Ben a London Eye. Na Oxford Street 
jsme měli možnost koupit si suvenýry a svačinu na cestu domů.

Viděli jsme všechno možné od památek po novodobé stavby. 
V Anglii jsme si to užili a je to zážitek, který si v srdci budeme 
nosit do konce našich životů.

Žáci 9. tříd

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel

Naši prvňáčci , foto archiv školyHalloween Dušičky
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Jednou jsme se 
potkali na fotbale...
Rozhovor s Vladimírem Vokurkou

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města 
Nepomuk 18. října byl novým starostou zvolen 
dosavadní místostarosta Vladimír Vokurka. 
Přebírá štafetu vedení města po osmiletém 
působení starosty Jiřího Švece. Ve funkci 
místostarosty pracoval od července 2019. 
Objednala jsem se k němu do kanceláře a mezi 
podepisováním papírů vznikl tento rozhovor. 
On je totiž zvyklý, i když je toto umění 
připisováno ženám, dělat více věcí najednou.

Text: Hana Staňková
Foto: Pavel Jiran, Jan Staněk
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Na radnici jste již nějakou dobu, co se změnilo tím, že jste se 
stal starostou?

Popravdě ne až tak mnoho, protože kvůli zdravotním problémům, 
které pan starosta Švec poslední dobou měl, jsem za něj zaskakoval 
zhruba už půl roku. Do politiky mě natáhl právě Jirka Švec. Jednou 
jsme se potkali na fotbale a řekl mi, jestli bych mu nechtěl pomoct. 
A po smrti Franty Holuba jsem byl hozen do vod místostarostování 
a plav. Tak to dospělo až sem, aniž bych takové ambice původně měl. 
Přebírám teď větší odpovědnost za lidi na radnici, vystupuji za město, 
ale jinak to nevnímám jako něco úplně nového.

Po volbách se částečně obměnilo vedení města, jak vidíte 
budoucí spolupráci?

Řekl bych, že tým omladil, úplně jsem to nečekal. Oporu v někom 
zkušenějším bych býval uvítal, ale jsou to mladí lidé, kteří chtějí pra-
covat, takže proč je brzdit.

Pro někoho budou některé věci nové, pro někoho je to rutina, pro-
tože Marek Baroch už v radě města pracoval, Míra Němec – tomu 
post zůstává, a co se týče nových tváří, tak Pavel Motejzík je ostřílený 
matador, pro město už pracuje dlouhou dobu, a Jirka Kouba je tech-
nický typ, který má ještě nezkreslený pohled zvenčí, a tady vítám, že 
tam někdo úplně nový je.

Jak jste si rozdělili kompetence?
Já si ponechávám investiční akce a řízení věcí týkajících se krizových 
situací, které se vážou na post starosty. Pavel Motejzík si ponechává 
kulturu a k tomu si vzal na starosti veřejnou zeleň, úpravu města 
a odpadové hospodářství. Kdokoliv bude nyní potřebovat někde 
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daleko jít opravdu nemusím, zůstal bych u toho dát tam městské 
muzeum, knihovnu a ZUŠku. Pokud by se tam vešla, tak ještě něja-
kou pasáž s obchody, podobně jako to mají v Klatovech na náměstí 
ze starých kasáren. Ta budova je největší dominantou náměstí, ale 
momentálně je to mrtvá budova. V okolních ulicích už se prázdné 
domy začínají přestavovat a život se tam vrací, a pokud chceme 
nepomucké náměstí také oživit, tak musíme oživit tuhle budovu.

Když jste nastupoval do funkce místostarosty, říkal jste, že pásky 
stříhá starosta. 
Budete v nejbližší době nějaké pásky stříhat?

Blíží se nám otevření průtahu na silnici I/20. Mým velkým přáním 
bylo, aby lidi na Vánoce chodili na hřbitov po novém chodníku, bohu-
žel to asi nestihneme.

Byl bych moc rád, abychom mohli stříhat pásku na sjezdu u Třebčic, 
aby se nám povedlo opravit náměstí, vrátit nepomuckou kanalizaci 
do stavu, který je úměrný době, v které žijeme. V poslední době se 
jenom stavělo, rozšiřovalo, na údržbu se moc nehledělo. A pokud se 
hledělo, tak v těch nejnutnějších věcech, kam kanály rozhodně nepa-
třily. Momentálně máme v Nepomuku velkou jámu na peníze, která 
se nazývá obnova infrastruktury.

Takže se bude spíš obnovovat, než stavět.
Ano, na ty pásky to úplně nebude. Rád bych, aby se proměnilo k lep-
šímu staré sídliště, navýšila se parkovací místa, ale ne vyloženě na 
úkor zeleně. Další akcí, které přikládám velký význam, je rekon-
strukce sportovní haly, kde je skrz opláštění budovy skoro vidět ven, 
svítí se tam výbojkami. Projektant nám má ještě do konce roku zpra-
covat studii, od té se potom odpíchneme. Studie je dělaná tak, aby 
šla provést na tři etapy, a měla by v souladu s majitelem pozemku, 
což jsou Sokolové, malinko proměnit i okolí sokolovny. Otevřený je 
výběr zdroje vytápění. Mám nabídku na centrální vytápění různých 
bytových domů a té tělocvičny, možná i školy, kotelnou na štěpku. 
Problémem je, kam takovou kotelnu umístit, aby nenarušovala tu 
relativně hezkou zástavbu.

U sokolovny vzniká takové druhé centrum, že?
To je pravda, celá ta lokalita kolem školy se má proměnit celkem dost 
a byl bych rád, kdyby se to někam pohnulo. Ale pokud chceme Nepo-
muk dál rozvíjet, musíme odvést část splaškové kanalizace ze starého 
sídliště a Kunštátu na Dvorec, protože kapacita čistírny odpadních 
vod u Červeného mostu i přes nedávnou rekonstrukci neskýtá moc 
velkou rezervu. A víme, že Alzeimer centrum se může zaplnit ze dne 
na den a také jakákoliv činnost na Zelené Hoře, která je spádovaná 
na tu čističku, nám zabere nějaké kapacity.

Já bych byl moc rád, kdyby se u sokolovny tvořilo další centrum 
a rozběhla se výstavba rodinných domů směrem ke Korýtkům. Máme 
tam zájemce, kteří čekají na možnost stavění a jsou schopni si dokonce 
zařídit sítě sami, pokud by město k tomu dalo svolení. Já si ale nejsem 
jistý, jestli tam nepředběhneme dobu a nedělaly by se tam některé 
kroky dvakrát. 

Přibývá obyvatel Nepomuku?
Přestože se Nepomuk stavebně rozrůstá, tak nepřibývá obyvatel, což 
je trend, který, ať se podíváme na Blovice, Přeštice, Horažďovice či 
jiná města, nikde jinde není. Lidé, kteří tady bydleli ve staré bytovce, 
si postavili dům a ten byt buďto zůstal pro jejich děti, čímž se zatím 
stav nezvedá, nebo ho pronajímají, ale my to v tuto chvíli nevidíme na 
trvale žijících přihlášených. Tak se otevírá otázka, co dál s lokalitou 
Pod Oborou. Jestli opět pobídkově investovat, anebo jestli to udělat 
podobně jako to dělají ostatní města, lokalitu svěřit developerovi s něja-
kým záměrem a studií. Město by v tu chvíli nemělo starosti s investicí, 
a naopak peníze, co by z toho vytěžilo, může investovat do jiných věcí.

A většinou když staví developer, neplýtvá se prostorem a přivede 
to nové lidi do města. Vím, že když toto zveřejním, v očích spousty 
lidí propadnu, nicméně je to fakt téhle doby. 
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uklidit listí nebo trávu, nahlásit nevyvezené popelnice, ať se obrací 
na Pavla Motejzíka. 

V listopadových novinách jsem se ptala zastupitelů, na co se 
chtějí zaměřit, tak se ptám i vás.

Mé priority vcelku zůstávají stejné už od minulých voleb. Beru si jako 
svůj osobní cíl dotáhnout sjezd u Třebčic, pro který, ač se to některým 
obyvatelům nezdá, dělám, co mohu.

Trápí mě stav nepomuckého náměstí. Budu se snažit zařadit do 
plánu investic na příští rok opravu alespoň nejhorší části dlažby 
před radnicí. Je to tak rozsáhlé, že to musíme rozdělit do několika 
let. Rád bych, aby se přistoupilo k nápravě udržování majetku, což 
tady bohužel léta nebylo. Lidé se přestěhovali do Nepomuka, dostali 
místa třeba v Komunitním domě seniorů, v DPS za kostelem, což jsou 
relativně nové stavby, a na ty prostory si stěžují. Ale my máme bytové 
domy v Kubíkově ulici, v Nádražní ulici, a ty jsou na tom podstatně 
hůř. Musíme ty naše staré bytové jednotky začít opravovat a udržovat, 
protože tam nám trochu ujel vlak.

Velké rekonstrukce budeme dělat podle harmonogramu od těch 
nejpoškozenějších a nejvíce zanedbaných domů.

Mluvil jste o  opravě náměstí, jaké jsou plány s  budovou 
staré školy?

Západočeské muzeum si připravuje pro svůj depozitář novou halu, 
pro kterou má vytipované dvě lokality. Byl jsem ujištěn náměstkem 
pro kulturu panem Pickou (Ing. Libor Picka, náměstek hejtmana PK 
pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pozn. red.), že 
v nejbližších třech letech se ještě nic dít nebude. Nicméně ty tři roky 
je ideální čas na to připravit si nějakou rozvahu, studii, výkresovou 
dokumentaci, abychom věděli, co s tou budovou budeme dělat. Je tak 
veliká, že to nepůjde udělat na jeden dotační titul a bude to stát hodně 
peněz. Budeme to muset rozložit na jednotlivá patra nebo sekce. Třeba 
muzeum by získalo celé horní patro. Ve hře je přemístit sem základní 
uměleckou školu. Máme plán na přistavění ZUŠ v areálu základní 
školy, ale pokud vezmeme investice na novou školu a investice na 
opravu téhle, tak tady bychom zabili dvě mouchy jednou ranou, ale 
kdybychom postavili novou ZUŠ, pořád bychom potřebovali stejný 
ranec na opravu této budovy. Tady by ZUŠ získala komfortní pro-
story s maximálním možným využitím. Plánujeme sem přemístit 
i knihovnu, protože v domě v Nádražní ulici, kde nyní sídlí, máme už 
komerčně fungující prostory a lze tam rozšířit služby. A knihovna se 
prostě do téhle budovy hodí víc.

Teď si necháváme zpracovat předběžný návrh, zatím naprosto nezá-
vazně, jakým směrem vůbec jít, nebo jaké směry jsou proveditelné.

Co vy byste si tam představoval?
Byl jsem se podívat na podobnou budovu v Písku na náměstí, kde je 
knihovna, cukrárna, mají tam spoustu služeb, observatoř. Takhle 
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Rozpočet budeme schvalovat na zastupitelstvu 8. prosince, aby-
chom se nedostali do rozpočtového provizoria. Pokud to lidi zajímá, 
mohou přijít v prosinci na zastupitelstvo.

Co vás na radnici překvapilo a co vám udělalo radost?
Potěšilo mě, asi to není úplně zásluha města, spíš vývoj, že se Nepomuk 
začíná celkově obnovovat. Tvář města, kabáty domů, střech
 Právě proto lpím na tom, aby i městské budovy držely krok s tímto 
trendem a nedělaly ostudu.

Překvapilo mě, že když sem přijede člověk z venku – cizí, vidí pozi-
tivní a hezké věci, o to víc mě mrzí, že někteří místní remcalové vidí 
jen negativa. 

Hodně lidí si na něco stěžuje?
Vyhovět všem se prostě nedá, už jsem se s tím smířil. Ze začátku 
jsem to hodně prožíval. Trhalo mi srdce, když mě někdo osočoval na 
diskuzním fóru, ta anonymita je tam sprostá. Naštěstí jsme to fórum 
zrušili. Když mi někdo něco chce říct, ať mi to řekne. Starosta, který 
sedí v kanceláři na židli, není úplně ideální starosta, já se pohybuju 
spíš po Nepomuku, ale na mobilu jsem, není problém si na sekre-
tariátu domluvit schůzku, můžeme se potkat i mimo radnici. Tomu 
se nebráním. Pokud někdo chce, rád mu vysvětlím souvislosti, nebo 
pozadí záležitostí, které nezná, ale je v nich největším kritikem.

Jakým způsobem relaxujete?
Když jsem odcházel z obchodu, kde bylo otevřeno sedm dní v týdnu, 
tak jsem si myslel, že budu mít víc času. V tu dobu jsem hodně jezdil 
na kole, jezdil jsem se v létě několikrát týdně koupat na kemp a stihl 
jsem při tom hrát fotbal. To všechno je teď pryč. Letošní léto jsem byl 
na kempu na kole asi dvakrát, i s rybařinou jsem přestal a pronajal si 
rybníček u Knárovky. Když jdeme s manželkou se psem na procházku, 
tak se tam zastavíme, což beru jako absolutně největší relax. A pokud 
je otevřeno, tak si tam člověk může dát alespoň to pivo. Ale pořád si 
hodinu týdně udělám čas na fotbal na umělce.

Jak plánujete strávit Vánoce?
Když člověk objede ve vánočním čase svoje příbuzné, které celý rok 
zanedbával, dojde na hřbitovy, ono toho času zrovna moc nezbude.

Pokud napadne sníh, tak sbalím běžky a tradá na Šumavu. Bude se 
to odvíjet od počasí, ale rodina dostane přednost.

Ještě mi řekněte, co vás na té práci baví?
Bavit se tím by bylo krásné, ale dobrý pocit mám, když po devadesáti 
osmi stěžovatelích přijdou dva lidi a řeknou: „Tohle je dobrý.“ Anebo 
když jako rodák vidím, že věci, které se mi ve městě nelíbí, dokážu 
změnit. 

Děkuji za rozhovor.

Vladimír Vokurka 
Je mu 54 let, narodil se a stále žije v Nepomuku. 
Má střední odborné vzdělání s maturitou a pracoval v ob-
chodě se stavebninami. 
V roce 2014 byl poprvé zvolen zastupitelem města jako 
nestraník za ANO 2011, v červnu 2019 byl po náhlém úmrtí 
Františka Holuba zvolen místostarostou. 
Letos v říjnu postoupil do funkce starosty.
Je ženatý, má dva dospělé syny a tři vnoučata. 
Mezi  jeho koníčky patří fotbal, cyklistika a rybaření.

Když jste zmínil Alzeimer centrum, máte k  němu nějaké 
nové informace?

Alzeimer centrum je soukromou investicí a není ani na našem katastru.
Při posledním jednání na radnici mezi delegací z Krajského úřadu 

Plzeňského kraje a zástupcem Alzeimer centra panem Sýkorou jsem 
byl svědkem toho, že z kraje bylo řečeno: „Vy jste to postavili s tím, že 
to budete provozovat. My vám dodáme klienty, ale nechtějte, abychom 
si od vás ten barák převzali.“ Myslím si, že pokud tuto politiku vysloví 
zástupci kraje, tak se na tom asi moc nezmění. Je otázkou, jestli sou-
kromý investor tu nabídku přijme a začne sem stěhovat lidi, o které 
se bude starat, a nebo ne. Pak bych se začal trochu bát toho, co nám 
tu může oproti původnímu záměru vzniknout, a proto budu rád tuhle 
myšlenku podporovat, ale nedokážu na tom nic změnit.

To je stará bolest, že katastrální hranice mezi Nepomukem a Kláš-
terem je vlastně ve městě.

Vymanili jsme se z volební anomálie a zúřadovali to, že bytovky 
a Klimex připadly do Nepomuka. Nicméně pořád máme u Knárovky 
značku začátek a konec Nepomuka, přestože jsme na katastrálním 
území Kláštera. Při první schůzce s klášterským vedením na to přišla 
řeč, a jsou dvě možnosti. Buď posuneme někam za archiv značku, kde 
na jednom sloupu bude konec Kláštera a začátek Nepomuka, stejně 
jako je to u Dvorec – Vrčeň, a narovnáme tu anomálii i po stránce 
katastrální, anebo to zůstane v tomto zaběhlém módu a budeme tady 
mást lidi s navigacemi.

V této souvislosti se nemůžu nezeptat na zámek Zelená Hora, 
podepsalo se memorandum, co bude dál? A jaká je spolupráce 
s novým vedením Kláštera?

S novým vedením Kláštera jsme se potkali a odsouhlasilo se, že všichni 
budou pokračovat dle domluveného módu. Plzeňský kraj svěřil koor-
dinaci Regionální rozvojové agentuře, kterou zastupuje ředitel Ing. 
Filip Uhlík. A ta otázka je na místě před tvorbou rozpočtu, protože 
musíme vědět, co nás bude nebo nebude čekat. 

Kraj se zavázal, že zaplatí za dvě stě tisíc studii toho, co by se na 
Zelené Hoře dalo zrealizovat. Na dalším by se měli podílet všichni 
ostatní, ale Post Bellum dodá materiály pro expozici, Klášter je malá 
obec, ta na to moc přispět nemůže, tak to vypadá, že se na Nepomuk 
chystá nějaká výraznější investice. V okamžiku, kdy bychom zjistili, 
že od toho dává Ministerstvo kultury ruce pryč, že by to kraj nemínil 
podpořit, tak táhnout rekonstrukci zámku Zelená Hora čistě z roz-
počtu Nepomuka je prostě nemožné. Za prvé to není náš majetek 
a za druhé, i kdybychom tím chtěli pomoct místním podnikatelům, 
tak zkrátka tolik peněz nemáme. Na Regionální rozvojovou agen-
turu i kraj se rozhodně chystám vypravit a zjistit, co se změnilo od 
poslední schůzky.

To memorandum bylo směrované k tomu, že se Zelená Hora 
otevře návštěvníkům na svatojánské oslavy v roce 2029. Už 
se město na 300. výročí svatořečení Jana Nepomuckého nějak 
připravuje? 

To by byla otázka spíš na Pavla Motejzíka. Chápu, že to bude reprezen-
tace města, nějaké postupné přípravné kroky se jistě dělat mohou, ale 
pro mě je to opravdu zatím daleko. Já chci jako přípravu třeba opravit 
tu část náměstí. Ještě lepší by bylo, kdyby se do té doby povedlo celé 
náměstí, abychom nereprezentovali a nevozily odsud sanitky lidi 
s výrony kotníků.

Mluvil jste o rozpočtu, v jaké fázi je jeho příprava?
Na rozpočtu se začalo pracovat ihned, jak se složilo nové vedení města. 
Momentálně jsme si ujasňovali, co z letošního roku se opravdu pro-
investuje, kde se nám to nepodařilo a budeme muset převést finance 
do příštího roku a hlavně jaké nové investice nás čekají. Chceme dát 
prostor všem zastupitelům, mohou přinést další podněty a vyjádřit se 
k tomu, co je pro ně nezbytné a co zbytné. Pak přijdou na řadu škrty 
a potom se bude teprve schvalovat finále.
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Domy č. p. 179 a 185 na historickém snímku, zdroj: Karel HOSTAŠ – Ferdinand VANĚK, Soupis památek historických  
a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, XXV. díl – politický okres Přeštický, Praha 1907, s. 57.   

Nepomucký učitel Jakub Jan Ryba

Životním osudům hudebního skladatele a pedagoga Jakuba Šimona 
Jana Ryby se na stránkách Nepomuckých novin věnujeme opako-
vaně. Tentokrát se ovšem zaměříme na pozapomenutou osobnost 
jeho otce Jakuba Jana Ryby, k níž se letos vztahují hned dvě významná 
výročí, a sice 290 let od narození a 230 let od úmrtí.

Předkové Jakuba Ryby žili v Klatovech, odkud se jeho děd, klobouč-
ník Václav Ryba, později přesunul do Nepomuku. Otec Jan Petr Ryba 
se narodil v Klatovech roku 1678. Se dvěma manželkami, Kateřinou 
a Barborou, měl údajně dvanáct dětí, všechny se však v matričních 
záznamech dohledat nepodařilo.

Jeho syn Jakub Jan Ryba, kterému budou věnovány následující 
řádky, přišel na svět v Nepomuku 23. července 1732. Později nena-
vázal na rodinnou kloboučnickou tradici a vydal se na dráhu ven-
kovského učitele. Byl zdatným varhaníkem, ovládal i další nástroje, 
komponoval vlastní skladby a zabýval se soukromou hudební výukou. 
Působil v Rožmitále pod Třemšínem, s nímž po letech spojil svůj 
život rovněž jeho slavný syn, později se přesunul do Volyně a poté do 
Přeštic. To dokládá mimo jiné i soupis poddaných zelenohorského 
panství v Nepomuku z roku 1755, v němž u jeho jména nalezneme 
poznámku, že je toho času „varhaníkem na Volyni“. V soupisu oby-
vatel z roku 1758 jsou potom zmíněny Přeštice. Tady získával další 
zkušenosti na postu podučitele a později založil rodinu. Jeho ženou 
se 15. listopadu 1763 stala Rosalie Magdalena, dcera přeštického uči-
tele Jana Václava Karníka, jež přišla na svět 3. září 1738 v Nepomuku, 
který byl tehdy působištěm jejího otce.     

Dne 11. října 1764 se manželům Rybovým narodil první syn Jan 
Václav, jenž ovšem ještě téhož měsíce zemřel. Syn Jakub Šimon 
Jan, pozdější slavný skladatel a pedagog, přišel na svět 26. října 1765. 
V roce 1768 přibyl do rodiny syn Václav Vojtěch a roku 1771 dcera Anna 
Marie Josefa. Následně se Rybovi přestěhovali do Nepomuku. Jejich 
příchod není na tomto místě potřeba více rozebírat, jelikož jsme 
se mu podrobně věnovali v loňském roce (viz Nepomucké noviny  
č. 10/2021). V našem městě se roku 1774 narodil ještě syn Jan Nepo-
muk a v roce 1777 František Daniel. 

Svým potomkům se Rybovi snažili zajistit radostné a spo-
kojené dětství, ačkoliv to byl s ohledem na neutěšené finanční 

poměry nesnadný úkol, což později zmínil i jejich syn Jakub Jan 
ve svém hudebním životopisu: „Dobří rodiče jsou pro své děti 
největším bohatstvím. Nakolik moji milovaní rodiče vůči nám 
oplývali rodičovskou starostlivostí, natolik se jim nedostávalo 
hmotných prostředků.“

Matku děti ztratily brzy, neboť Rosalie Rybová zemřela v Nepomuku 
již 25. ledna 1786. Syn Jakub Jan, který se s jejím skonem těžce vyrov-
nával, později ve svém rodinném deníku uvedl: „Roku 1786 zemřela 
mně má věrná matka, jížto smrti jsem byl přítomen a pak ji k hrobu 
doprovodil. Oslav Tě Bůh, má dobrá, pečlivá a snažná matko!“ 

Otec se 24. listopadu 1788 znovu oženil s Rosalií Ticháčkovou. 
Manželství nebylo příliš šťastné, což konstatoval i syn v již citova-
ném deníku: „Můj otec se podruhé oženil; však jeho druhá manželka 
v stáří a churavosti ho opustila, a tak bídný tento dobrý muž v osi-
řelosti svůj život dokonal. Oplývej v slávě věčné po všem vystálém 
kříži svém!“ Dodejme, že životní pouť podučitele Jakuba Jana Ryby 
se završila 8. října 1792 v nepomuckém špitále.

Právě uvedenou biografickou črtu je nyní nezbytné doplnit údaji 
o Rybově učitelské práci, abychom si vytvořili alespoň základní před-
stavu o úrovni školství v době jeho působení. Předně musíme konsta-
tovat, že nepomucká škola se tehdy nacházela ve velice neutěšeném 
stavu. Syn Jakub Jan Ryba ji později dokonce označil za „psí kotec“ 
a ve svém hudebním životopisu vzpomínal na neradostné období 
školní docházky následovně: „Nepřestávající křik, hrubé a neotesané 
jednání společně s výprasky různého druhu mi znechutily školu 
natolik, že jsem do ní šel vždycky s pláčem, a když jsem otevíral 
její dveře, třásl jsem se po celém těle. Nečistotnost školní místnosti 
ten odpor ještě zvětšovala. Stěny se podobaly nějaké tisícileté zří-
cenině. Okna, která byla celý rok pečlivě zavřena na závoru, aby 
zamořený vzduch školní světnice ještě zhoustl, se skvěla jako měď 
zjevnou špínou, a světnici trochu osvětlovaly jen rozbité a částečně 
zalepené tabulky. V tomto temném, nečistém a páchnoucím vězení 
se ve společnosti hus a slepic muselo bez přestání dvě hodiny sedět 
a poslouchat vychovatelovo tísnivé hulákání.“ 

Bereme sice v úvahu, že Ryba možná nebyl zcela objektivní, neboť 
vztah jeho otce a kantora Jana Strejčka nepatřil mezi nejlepší, máme 
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ovšem k dispozici také úřední záznamy, které výrazné nedostatky 
potvrzují. Jedná se především o dopis klatovského krajského hejt-
mana Christopha Ernsta von Milach ze dne 24. února 1785, jenž byl 
adresován nepomuckému magistrátu. Zde se dočteme, že škola by 
měla mít dvě třídy, v nichž by zajišťoval výuku první učitel (kantor) 
a druhý učitel (podučitel, nazývaný také organista, tedy varhaník, 
dále adjunkt či preceptor). Jelikož toto rozdělení nebylo tehdy možné, 
měl magistrát nechat stávající třídu alespoň zvětšit a vylepšit svě-
telné podmínky. Dlouhé stoly se měly nahradit lavicemi, z nichž 
by všichni žáci viděli přímo na tabuli, přičemž by dívky a chlapci 
seděli zvlášť. Byt učitele mohl být situován ve škole, ale odděleně 
od třídy, a navíc bylo zdůrazněno, že škola se nesmí využívat jinak 
než pro účely výuky. 

Kantor měl sice potřebné zkoušky, uplatňoval však nevyhovující 
metodu, a nadto vynechával či zkracoval hodiny. Doslova bylo uve-
deno, že vyučuje, „kdy se mu zlíbí“. Organista dosud nezískal uči-
telský atest, a tudíž měl co nejdříve složit požadované zkoušky. To 
byla ovšem ještě lepší možnost, neboť kantora měl magistrát rovnou 
propustit a najít na jeho místo jiného schopnějšího. Dále bylo zjiš-
těno, že děti nechodí do školy příliš aktivně, a tak dostal magistrát 
uloženo dohlížet na rodiče, aby posílali potomky na vyučování pil-
něji a obstarali jim rovněž potřebné knihy. Chudým žákům je měl 
pořídit přímo magistrát.     

O propuštění kantora Jana Strejčka se ve městě patrně jednalo 
již dříve. Podučitel Jakub Ryba informoval svého syna, studujícího 
od roku 1780 v Praze, že by se v nepomucké škole mělo uvolnit 
místo, o něž se poté mladý Jakub Jan na přání rodičů ucházel. 
Podal žádost a post mu byl magistrátem přislíben s podmín-
kou, že předloží vysvědčení učitelské způsobilosti. Učitelský kurz 
navštěvoval od 11. prosince 1784, tedy ještě předtím, než magistrát 
obdržel výše citovaný dopis klatovského krajského hejtmana ze 
dne 24. února 1785. Potřebný atest získal 26. dubna 1785. Na post 
učitele nepomucké školy byl však přijat František Xaver Peták. 
Ten po čase odešel zpět do Nalžov, kde se stal ředitelem panství, 
načež jej mladý Ryba zastupoval. Učitelské místo by tehdy patrně 
získal, ale připravil se o ně vlastní nerozvážností, jelikož připojil 
několik poznámek o nemravnosti k hanopisu na nepomucké něžné 
pohlaví, jehož autorem měl být blíže neurčený pán z Niesenfeldu. 
Později ještě zastupoval nemocného otce a roku 1786 se vydal do 
Mníšku pod Brdy. 

Na závěr bychom měli podotknout, že problematická nebyla 
pouze zmiňovaná úroveň výuky, ale i zajištění náležitých prostor, 
do nichž by se nepomucká škola umístila. V době příchodu rodiny 
Rybových se nalézala v č. p. 179 (staré č. 147) naproti kostelu sva-
tého Jakuba Většího. Tento dům byl však později prodán. Jedna 
třída bývala situována také v č. p. 178 (staré č. 146). Po jistý čas 
se pracovalo s myšlenkou, že by se problém opatření vhodných 
školních prostor mohl vyřešit přestavbou špitálu č. p. 193 (staré 
č. 155). Rozpočet byl vyčíslen na necelých 400 zlatých, k realizaci 
záměru ale patrně nikdy nedošlo. Historik Alexandr Berndorf 
zmínil, že v rozmezí let 1785 a 1793 (jinde uvedl roky 1786 a 1794) 
byla škola situována v domě č. p. 61 (staré č. 48) v dnešní Zeleno-
dolské ulici. V přehledu činžovních výnosů sepsaném 12. května 
1789 je ovšem zaznamenáno, že se nachází v č. p. 185 (staré č. 152), 
tedy v proslulém domě U Lípy. Tady měla zůstat až do chvíle, než 
bude „uvedena do bezvadného stavu“ budova městské školy. Dále 
můžeme s určitostí říci, že koncem 18. století se škola přesunula 
do domu č. p. 64 (staré č. 51) na náměstí, v němž podle soupisu 
obyvatel z roku 1795 bydlel učitel Anton Gabriel. Nejednalo se však 
o definitivní uzavření problematiky a záležitost vhodného umís-
tění školy se ve městě řešila ještě dlouho i v průběhu 19. století.

Lenka Špačková
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Podzim ve Fénixu

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, 
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz 

Máme YOUTUBE kanál a Instagram – najdete nás pod celým 
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.

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

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pon-
dělí 2. ledna 2023. Dětské kurzy se bez výjimky nekonají, kurzy pro 
dospělé po domluvě s lektory.

Volná místa v kurzech
•  Keramika pro dospělé: pondělí 18:00–20:00 hodin. Víte, že se 

můžete každé pondělí přihlásit jednorázově na keramiku? Je to 
veliký relax a působí to antistresově! Před Vánoci ideální prostor 
na výrobu dárků, nemyslíte? P. S.: Tvoří s námi i muži! 

• Otevřený ateliér pro hravé výtvarníky: věk 8–99 let. Hravé pojetí 
výtvarných technik jako malba, kresba, koláž, linoryt. Vyzkoušíme 
si práci se sádrou a přírodninami. Možnost jednorázového vstupu. 
Platba na místě. Úterý 16:30–18:00 hodin.
• Německý jazyk – individuál: den a čas po domluvě s lektorem
• Kytara pro mírně pokročilé: Jan Ekstein, 15 lekcí, čtvrtek 15:15–
16:15 hodin

Tvořili jsme andělsky

O víkendu 5. a 6. listopadu se ve Volnočasovém centu Fénix konalo 
„Andělské víkendové tvoření“. V rámci této akce si mohl každý vyrobit 
různé vánoční dárky, dekorace nebo originální šperky. Pod rukama 
nám vznikali andělé, svícny z keramiky a šperky, které se vytvářejí 
jedinečnou metodou z použitých kávových kapslí. 

Z vyrobených předmětů měli všichni obrovskou radost. Děkujeme 
paní Jitce a Zuzaně za ukázku nových technik tvoření a těšíme se na 
další společná setkání.

Kancelář: 
pondělí až pátek 8:00–12:00 hodin 
nebo po telefonické domluvě

Přejeme krásný vánoční čas!

Petra Voblizová a lektoři Fénixu
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foto Petr Čekan

Šachisté se utkali 
v Memoriálu Dr. Kadery

Šachový klub Dvorec uspořádal 28. ročník Memoriálu Dr. Kadery 
o Nepomucký talíř. Tenhle již tradiční šachový turnaj přilákal i letos 
šachisty nejen z Plzeňského kraje a jako obvykle byl i velice slušně 
obsazen, vždyť šest z celkových 32 hráčů a hráček má některý ze 
šachových titulů. Turnaj se konal v příjemných prostorách salonku 
restaurace Sokolovna. Hrálo se švýcarským systémem na sedm kol. 
Z našeho klubu se zúčastnilo osm hráčů. Po celou dobu turnaje bojo-
val na předních šachovnicích Pavel Flajšman, který nakonec v cel-
kovém pořadí získal krásné 3. místo. Před něj se dokázal dostat jen 
Kirill Burdalev, kterému patřila 2. příčka, a celkový vítěz Taron Sha-
gbazyan, který si odvezl hlavní cenu. Všichni tři jmenovaní uhráli  
5,5 bodu a o jejich umístění rozhodlo až pomocné hodnocení. V cel-
kovém pořadí další z našich zástupců Lukáš Kašpar obsadil pěkné  
11. místo. Z našich nejmladších odehrál turnaj Filip Kodýdek, který 
uhrál cenné dva body a svou hrou potrápil i zkušenější šachisty.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za poskytnutí příjemného pro-
středí restauraci Sokolovna a také firmě Klaus Timber a. s. za nezbyt-
nou sponzorskou podporu.

Zdeněk Flajšman, ŠK Dvorec

Na Knárovce se konaly 
turnaje v mariáši

Závěrečný turnaj 16. ročníku mariášové Rohozec ligy zcela zaplnil 
nepomuckou Knárovku

Velký den pro příznivce licitovaného míchaného mariáše přišel 
s datem 22. října. V nepomucké restauraci Knárovka se uskutečnil 
závěrečný turnaj 16. ročníku Rohozec ligy, která v podstatě probíhá 
napříč republikou. Jako pořadatelé sobotní karetní seance se blýskli 
členové Klubu přátel žaludského esa Budislavice s Lubomírem Křížem 
v čele. S předstihem mohu říci, že tým KPŽE si letos poprvé sáhl na 
zlato v kategorii družstev! 

Výsledky 16. ročníku Rohozec ligy v Nepomuku: 
• Vítěz 1. kola: Valím Alois, Mělník - výhra 500,-
• Vítěz 2. kola: Kubát Milan, Kladno – výhra 500,-
• Vítěz 3. kola: Poláček Josef, Tachov – výhra 500,-
• Nejlepší žena: Pavlíková Helena, Mladá Boleslav – 500,-
• Nejlepší domácí hráč: Bouše Miroslav – 500,-
• Poslední hráč: Jedlička David, Praha – 200,-
• Aktivita, nejvíce bodů: Valím Alois, Mělník
• Produktivita, nejvíce vyhraných peněz: Chaluš Vladimír, Pelhřimov

A jak si vedli hráči KPŽE? V této sezóně bylo vavřínové místo ze čtr-
nácti družstev pro Budislavice premiérové. V jednotlivcích z celkově 
115 hráčů zvítězil Růžek Jaroslav, Bouše Miroslav se umístil pátý. Ševčík 
Tomáš obsadil 17. příčku a hned po něm skončil Kříž Lubomír. Vác-
lavu Šampalíkovi se v sobotu nedařilo a se 49. místem zůstal v druhé 
polovině startovacího pole. Ještě přidám poznámku, že v družstvech se 
hodnotí pouze čtyři hráči. KPŽE jako pořadatel děkuje sponzorům za 
věcné dary, kterými po vyhlášení ocenil ty nejlepší výše uvedené hráče 
v jednotlivých kategoriích. Na závěr je tu pozvánka na první turnaj 
17. ročníku Rohozec ligy, který se uskuteční 14. ledna 2023 v Mělníku. 
Právě tam se zhodnotí průběh a výsledky roku 2022.

Mariášový Jižanský pohár odstartoval 18. ročník turnajem v Nepomuku

Státní svátek 28. října se stal termínem úvodního mariášového turnaje 
Jižanského poháru sezóny 2022/2023. Z plánovaných 12 zastávek po 
hostincích napříč krajem si tak 18. ročník ukrojil první díl, který pro-
běhl v prostorách stylové restaurace Knárovka pod Zelenou Horou. 
Pátečního turnaje Jižanského poháru se zúčastnilo 54 hráčů, kteří se 
utkali ve třech bodovaných kolech. 
Vítěz 1. kola – Švejda Miroslav, Blatná
Vítěz 2. kola – Kříž Lubomír, Budislavice
Vítěz 3. kola – Švejda Miroslav, Blatná
Mezi oceněné se dostal i poslední hráč Fojt Jaroslav, stejně tak jako 
nejlepší karbaník s domácí příslušností – Lubomír Kříž.

Celkové pořadí do třetího místa:
1. Hobl Václav, Vlčice
2. Švejda Miroslav, Blatná
3. Kříž Lubomír, Budislavice

Velké díky pořadatelů směřují ke sponzorům. Zvláštní poděkování 
pak patří restauraci Knárovka za vstřícný přístup, ochotnou obsluhu 
a velice chutné jídlo. Tímto se první dějství karetní sezóny 22/23 
Jižanského poháru stalo minulostí a oči registrovaných hráčů míří 
k dalšímu termínu, který je stanoven na 13. listopadu do restaurace 
U Beránků v Klatovech.

Fotogalerie jsou k nahlédnutí na stránkách Jižanského poháru a na 
webu Luďka Blovského.

Luděk Blovský

TJ  ÚSLAVAN  ŽDÍREC
pořádá dne  31.12.2022

30. ročník

SILVESTROVSKÉHO  BĚHU
Start v 10.00 hodin od Ždírecké hospody

Prezence od 8.30 hodin
V různých věkových kategoriích se závodníci utkají 

na trasách 4,8 km a 2,4 km.
Kontakt: OÚ Ždírec, tel.: 728 545 722, 724 134 458, e-mail: info@obec-zdirec.cz,

TJ Úslavan Ždírec, tel.: 720 116 257, e-mail: uslavanzdirec@seznam.cz
www.obec-zdirec.cz,  www.uslavanzdirec.estranky.cz
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V Á Š  Z A M Ě S T N A V A T E L  
V  B L O V I C Í C H

K R Á S N É
V Á N O C E  

V Á M
P Ř E J E

100 ccm

SKÚTR

9000,-

DARUJTE K LETOŠNÍM VÁNOCŮM 
KLID, POHODU, UVOLNĚNÍ, ODSTRANĚNÍ STRESU A NAPĚTÍ, 

ZMÍRNĚNÍ BOLESTÍ ZAD, KLOUBŮ, ZLEPŠENÍ CELKOVÉ 
POHYBLIVOSTI, POSÍLENÍ SVALŮ A SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA 

VYUŽIJTE VŠE, CO NÁM JÓGA NABÍZÍ  

DARUJTE ZDRAVÍ 

LEKCE JÓGY V NEPOMUKU 

VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY I 
POKROČILÉ,  

LEKCE VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNIKY 
JÓGOVÉ TERAPIE 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP S 
OHLEDEM NA ZDRAVOTNÍ A 

FYZIOLOGICKÁ OMEZENÍ 
VAŠEHO TĚLA 

 

DÁRKOVÉ POUKAZY POD 
STROMEČEK SI VYŽÁDEJTE 

  INFO@STUDIO-LOTUS-SPIRIT.COM  
723 755 871  

BLIŽŠÍ INFORMACE 
NALEZNETE  

WWW.STUDIO-LOTUS-SPIRIT.COM

na tel. 607 208 988n

TANEČNÍ  STUDIO
QUICK  DANCE  PLZEŇ

Od února 2023 pro Vás připravuje 

základní a mírně pokročilé
taneční kurzy pro DOSPĚLÉ 

Informace:
na tel. 607 208 988

nebo na e-mailu dkounovska@seznam.cz

      Zápis :
Do tanečních kurzů probíhá od listopadu 2022                                                        

 

Milý a zároveň profesionální přístup je pro nás samozřejmostí

na tel. 607 208 988n

TANEČNÍ  STUDIO
QUICK  DANCE  PLZEŇ

Od února 2023 pro Vás připravuje 

POKRAČOVACÍ
taneční kurzy pro mládež  

Informace:
na tel. 607 208 988

nebo na e-mailu dkounovska@seznam.cz

      Zápis :
Do tanečních kurzů probíhá od listopadu 2022                                                         

 

Milý a zároveň profesionální přístup je pro nás samozřejmostí
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Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Obec Mohelnice se rozkládá na jednom katastrálním území čtyři 
kilometry východně od města Nepomuku. Na území o rozloze  
294 ha a nadmořské výšce 434 m. n. m. je trvale přihlášeno  
71 občanů. Z toho je 11 občanů do 20 let, 45 obyvatel je ve věku  
21 až 60 let a 15 obyvatel nad 60 let.

První zmínka o vsi Mohelnice v historických písemných pra-
menech byla učiněna v roce 1552 v zápise do desek zemských, 
kterými Adam ze Šternberka na Zelené Hoře postoupil své 
manželce Markétě z Pacova jako věno některé vsi na zeleno-
horském panství.

Od roku 1992 až dosud, s přestávkou ve volebním období 2002–
2006, je v Mohelnici starostou pan Bronislav Hulec, kterému 
jsme položili obvyklé otázky:

Máte v obci nějaké historické nebo turistické zajímavosti?
Východně od vesnice na potoce Víska leží Mohelnický rybník. 
Po obvodu rozlehlé návsi stojí větší množství zemědělských 
usedlostí a kaple, která byla vystavěna v roce 1865 a zasvěcena 
Panně Marii. Stavba je šestiboká s nárožními pilastry a jehlanco-
vou střechou zakončenou lucernou s cibulovou bání se zvonem. 
Uvnitř je kaple plochostropá.

Mohelnice – u rybníka

Nepomucké noviny / prosinec 2022

Kaple Panny Marie na návsi



Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Za úspěch považuji získání krajských a evropských dotací, za které 
jsme provedli úpravu návsi. V roce 2003 opravu střechy kapličky, 
na kterou byla po dlouhých letech vrácena cibulová báň. V dalších 
letech byly opraveny obecní komunikace z penetračních povr-
chů na povrchy balené. Dále se můžeme pochlubit opravou stře-
chy, vnitřních a venkovních omítek hasičárny a obecního úřadu. 
Nemůžu nezmínit přestavbu bývalé zemědělské stodoly na obecní 
klub, který je využíván pro společenský život v obci.

Při rekonstrukci rozvodů nízkého napětí jsme uložili kabely 
veřejného osvětlení do země a byla provedena výměna svítidel 
za nová úsporná, což přináší úsporu energií a šetrnost k život-
nímu prostředí. Krom jiných akcí bych rád zmínil vybudování 
a rozšiřování dětského hřiště.

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Radost udělá vše, co se povede a je to kladně hodnoceno občany. 
Starosti nám dělá les, kterého máme necelých padesát hektarů 
a každý rok nám z něho nějaký ten hektar ubere kůrovec. To při-
náší další problémy s poškozováním lesních cest a splavováním 
vykácených mýtin.

Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
V obci fungují dobře hasiči, kteří společně s obcí pořádají spor-
tovní, společenské a kulturní akce, jako jsou turnaje v pétanque, 
karetní turnaje prší, MDŽ a spoustu dalších aktivit pro děti. Se 
sousedními obcemi pořádáme setkávání seniorů.

I když je SDH v obci aktivní, z důvodu nemožné každodenní 
dosažitelnosti jednotlivých členů nemáme v obci výjezdní jed-
notku a požární ochranu nám tak zajišťuje JSDHO Želvice. Za 
to jim patří poděkování.

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Plány do budoucna máme, ale bude záležet na získání financí 
z dotačních programů, které nám pomohou tyto plány uskutečnit. 
Máme připravený projekt na odbahnění a opravu rybníčka na návsi.

Dále máme rozpracovaný nový územní plán obce, který 
chceme v roce 2023 dokončit a schválit. Další oblastí, co chceme 
do budoucna řešit, jsou odpadní vody formou domovních čisti-
ček. Nemůžeme zapomenout ani na obnovu lesa a údržbu ostat-
ního obecního majetku.             

Děkujeme za rozhovor.

foto archiv obce
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Požadujeme:
• pracovitost
• spolehlivost
• dochvilnost
• vstřícné jednání
• flexibilitu
• vyučení v oboru

Nabízíme:
• 5. platová třída 
• smlouva na HPP
• příspěvek z FKSP
• 5 týdnů dovolené
• zvýhodněné stravování
• jednosměnný provoz
• nástup možný ihned
 

Zájemci mohou volat: 
p. Chottová Vendula 778 443 372

Do našeho kolektivu hledáme: 

Kuchaře/kuchařku

Mohelnický
rybník
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Dnes chceme mluvit o mramorové balustrádě kolem náhrobku  
sv. Jana a k tomu si nevystačíme s jedním jménem, ale hned s pěti. 
Velký Johánkův ctitel, hrabě Zdeněk Jiří Josef Chřepický z Modliškovic 
(1677–1755), ji objednal, a tedy i zaplatil. Sluší se tedy i o něm se zmínit. 
V roce 1729, v roce Janova svatořečení, napsal o Nepomukovi spisek. 
„Povedlo se“ mu zemřít 16. května, v den svátku sv. Jana. Byl to teolog, 
významný pražský duchovní, dosáhl hodnosti pražského pomocného 
biskupa. Kdybychom chtěli vyjmenovat všechny jeho funkce, které 
postupně zastával, byla by jich dlouhá řada – kanovník litoměřický, 
boleslavský, svatovítský, děkan a probošt svatovítský, tajný rada
 Zastával také úřad českého kazatele pražské kapituly. Jeho švagrem 
byl geniální a obdivovaný stavitel Jan Blažej Santini-Aichl, který 
projektoval poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve 
Žďáru nad Sázavou. 

A koho že biskup Zdeněk Chřepický oslovil v roce 1746 k provedení 
zalamované mramorové balustrády? Nemohl si vybrat lépe! Byla to 
dvojice předních umělců té doby – jeden z nich se postaral o vyte-
sání balustrády, druhý o návrh soch na ní. Zde jsou jejich jména: Josef 
Lauermann (1714–1772), pražský mramorář, pocházející z Ploskovic, 
a sochař Ignác František Platzer (1717–1787), syn plzeňského řezbáře 
Jana Benedikta Platzera. Plodná spolupráce obou začala při výzdobě 
zámecké kaple Černínů v Hoříně. Jejich vztah nebyl jen profesionální 

– ví se například, že kmotry dětí I. F. Platzera byli bratři Lauerman-
nové. Abychom si udělali trochu představu o jejich umění, uveďme 
některá jejich společná díla: oltář v Kapli sv. Kříže na II. nádvoří Praž-
ského hradu, hlavní oltář klášterního kostela v Teplé, oltáře v pražském 
kostele sv. Michaela. Lauermann, držící se tradičních postupů, použí-
val přírodní mramory, hlavně české (červený a šedý slivenecký, černý 
kosořský). Na balustrádu kolem Nepomukova hrobu použil dokonce 
šest různých druhů mramorů! Platzer, mimo jiné autor Gigantů na 
vstupní bráně do Pražského hradu, navrhl pro výzdobu balustrády 
alegorické sochy čtyř Ctností (Moudrosti, Síly, Statečnosti a Mlčen-
livosti), které ve stříbře provedl roku 1750 pražský zlatník Josef Seitz. 
A poslední jméno s balustrádou spjaté je J. A. Quitainer (1709–1765), 
autor návrhu barokních váz na balustrádě. Oba posledně jmenovaní 
umělci se podíleli – kromě mnoha dalších umělců – na vytváření stří-
brného oltáře na Svaté Hoře. (Seitz vytvořil stříbrnou stěnu za svícny 
a Quitainer vypracoval návrh na zvýšení oltáře.)

Náš čtyřdílný cyklus o umělcích podílejících se na vytvoření 
náhrobku sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále končí. 
Končí i rok 2022 a já si vám, čtenářům, dovoluji popřát pevné zdraví 
a ochranu nepomuckého světce!

Marie Bílková

Svatojánský koutek

Johánkův náhrobek ve sv. Vítu
Čtvrtá část

Neurazy/ Kotouň/
Žinkovy Budislavice

NE 18. 12.
4. neděle adventní

Vánoční koncert JK - 21.12. v 19.30 
Rybova mše svatá  

SO 24.12.
Štědrý večer
NE 25. 12.
Narození Páně
PO 26. 12. Kotouň
Sv. Štěpána 9.30 MS
ÚT 27. 12. Budislavice
Sv. Jána 15.00 MS
ST 28. 12 Měcholupy
Svatých Mláďátek 16.00 MS
ČT 29.12. DPS ŽINKOVY
Sv. Tomáše Beketa – 10.15 MS
PÁ 30.12.
Svátek sv. rodiny
SO 31. 12.2022
Sv. Silvestr 
NE 1. 1. 2023
P. Marie a Nový rok
NE 8.1. 2023
Svátek křtu Páně

10.00 MS Žinkovy 15.00 
MS

JN - 11.00 MS 8.00 MS Neurazy 15.00 
MS 9.30 MS

18.00 MS

18.00 MS

JN – 16.00 
ADORACE 18.00 MS

JN – 7.30 MS 18.00 MS

JK - 11.00 MS 8.00 MS 9.30 MS

JN – 16.00 MS, 
Adorace

18.00 MS, 
Adorace

JK – zpívaná 
(Rybova) MS 8.00 MS 9.30 MS

Datum Nepomuk Vrčeň Prádlo Kasejovice

JK - 22.00 MS 20.00 MS 16.00 MS

JK - 11.00 MS 8.00 MS 9.30 MS

Vánoční bohoslužby 2022 – 2023 v Nepomuku a farnostech odtud spravovaných

MS – Mše svatá BS – Bohoslužba slova ADORACE – Uctívání Nejsvětější Svátosti
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Počátkem měsíce prosince se slaví dětmi oblíbený svatý Mikuláš, dnes 
doprovázený čerty. Komerce zasadila krásnému zvyku Mikuláše s jeho 
malými dárky první ránu. Byl předlohou pro svou karikaturu v podobě 
Santa Clause s divným červeným oblečením a charakteristickou 
čepicí. Druhou ránu pak uštědřil duch světa, který přidal místo andělů 
Mikulášovi čerty. Ty časem od nevinných pohádkových postaviček, 
které strašily neposlušné děti, přerostly až v děsivé „krampusáky“. 
Pro mnoho dětí se tak svátek stal spíše traumatem než pohlazením 
pro duši. Málokdo si dnes uvědomuje, že byl sv. Mikuláš patronem 
nespravedlivě odsouzených a ochráncem dětí, nikoli tedy soudícím, 
ale hledajícím spravedlnost a poskytujícím dětem svou náruč.

Milým překvapením pro mne byl letošní svátek sv. Martina. Tento 
světec, podobně jako sv. Mikuláš, je znám svojí dobrosrdečností. Nevá-
hal se podělit s promrzlým chudákem o polovinu svého vojenského 
pláště. V noci se mu pak zjevil Kristus a ocenil tento čin, jako by tím 
chudákem byl on sám.

Lidová pranostika prvního sněhu přisoudila sv. Martinovi bílého 
koně. Pro dospělé pak je svátek sv. Martina spojen s husou a svato-
martinským vínem. Lidový zvyk zabíjet v tomto čase vykrmené husy 
přerostl v legendu, jak se Martin ukryl mez husy, aby unikl svému 
zvolení za biskupa. Ty však jeho úkryt svým kejháním prozradily a on 
musel přijmout výběr lidu a stát se jeho duchovním pastýřem. Možná 
časem vznikne i nějaká ta legenda pro svatomartinské víno.

V některých obcích sv. Martina oslavují již tradičně, v některých, 
jako u nás v Nepomuku na Arciděkanství, se tak stalo poprvé. Byl to 
milý večer, děti nejdříve splnily úkoly spojené se sv. Martinem, aby se 
nakonec dočkaly příjezdu římského vojáka na krásném bílém koni. 
Dospělí se samozřejmě museli trochu zahřát tím svatomartinským 
vínem. Na ohni připraveném na farní zahradě se sice neopékala husa, 
ale voňavé špekáčky ji snad aspoň trochu nahradily. První sníh sice 
letos dětem k tomuto svátku poslán nebyl, přesto se svými rodiči 
odcházely spokojené a radostné.

Svatý Martin možná časem doplní duchovní význam, jenž se vytratil 
u sv. Mikuláše, možná i pomůže navrátit původní poselství sv. Miku-
láše do našich myslí.

P. Jiří Špiřík

M a M

Pro 22. ročník Tříkrálové sbírky, která bude 
probíhat od 1. do 15. ledna 2023, hledáme 

koledníčky a vedoucí skupinek.

Pro bližší informace kontaktujte:
Mgr. Eva Majerová 

(koordinátor sbírky na Nepomucku)
       +420 737 402 831

        e.majerova@email.cz

Koledníci Tříkrálové sbírky jsou skuteční králové!
Mají odvahu a přinášejí dobro a radost do života

ostatních. 
 

Zapojte se aktivně do tradiční akce ve Vašem městě či obci. 
Tříkrálová sbírka v Nepomuku a okolí pomáhá již řadu let.

 

Charita Horažďovice za podpory Farnosti
Nepomuk otevře Občanskou poradnu 

i ve Vašem městě
 

       Přesanické náměstí 1, Nepomuk
         od 19. 1. 2023 každý čtvrtek 9.00 - 14.00

 

         +420 730 551 603 
        www.horazdovice.charita.cz

        poradna@horazdovice.charita.cz
 

Máte problém? 
Pomůžeme Vám hledat řešení.

 

Nabízíme diskrétní, nestranné a bezplatné
odborné poradenství pro lidi žijící 

v Nepomuku a okolních obcích.
 

Díky 10 leté praxi máme již bohaté zkušenosti s
řešením nejrůznějších problémů.

foto Robert Belanec
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RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.

 
Ždírecká hospoda 

DĚKUJE NAŠIM STRÁVNÍKŮM 
A ZÁKAZNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ A 
PŘEJE RADOSTNÉ A POKOJNÉ 
VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ DO 

NOVÉHO ROKU 2023.    
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 
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Všechny vás ve svém srdci nesu 
Rozhovor s Paterem Vítězslavem Holým

Text: Hana Staňková

Kde nyní žijete a čím se v současnosti zabýváte?  
Má mise v Nepomuku byla zakončena 14. srpna 2016. Pak jsem s vel-
kými, avšak nereálnými očekáváními svých nadřízených započal své 
působení v Pelhřimově, na druhé straně diecéze, kde však mé sóma 
a psyché po deseti měsících vypovědělo službu. Díky Bohu a všem, 
kdo se za mě modlili a obětovali, mohu od čer-
vence 2017 působit mezi dvěma řekami Vltavou 
a Otavou, od hradu Zvíkov až skoro k Temelínu, 
ve čtyřech farnostech Oslov, Záhoří u Písku, 
Chřešťovice-Kluky a Albrechtice nad Vltavou. 
Čím se zabývám? U kněze je to stále stejné 
a zároveň úžasné, ukazuje lidem cestu do nebe! 
Slovem, životem a prací.

Co vám v poslední době udělalo radost? 
Putování po Brazílii, neboť v září jsem byl 
součástí delegace města Nepomuk. Navští-
vili jsme jednak partnerské město Svatý Jan 
Nepomucký (byl jsem ještě u jeho zrodu), pak krajany v Baťově Dobré 
Vodě a pro mě jako diadém mariánské poutní místo Aparecida, kde 
se stýká nebe se zemí, kde každý může zakusit mateřskou péči Panny 
Marie a skrze ni bratrství jejího Syna Ježíše Krista.

Co plánujete v nejbližší budoucnosti?  
Finalizaci toho, co jsem zde započal, abych mohl odcházet s čistým 
stolem. I pro mě se blíží důchodový věk, takže umět odejít a uvol-
nit místo mladším. Dá-li Bůh, budu naplňovat své kněžské poslání 
jiným způsobem. Buduji si poustevnu, místo v ústraní, abych se 

foto archiv P. V. Holého

mohl ve svém stáří ztišit, rekapitulovat, činit pokání a zadosti-
učinění, prostě být připraven. Pokud budou síly, pak vypomoci 
v první linii a sdělit zkušenost života víry v Boha těm, kdo se zastaví, 
a s celým stvořením zpívat „Laudato si“ (Buď pochválen, můj Pane) 
a děkovat.

Jak oslavíte kulaté narozeniny?  
Když jsem slavil padesátku v Nepomuku, 
tak jsem se „zařekl“, že příště až 100. Bude 
to komorní, bez oficialit, chleba se sádlem 
a cibulí, chmelčaj a vinný mošt

Chystáte se při nějaké příležitosti navštívit 
Nepomuk?  
Vlastně navštěvuji Nepomuk pořád, jednak 
inkognito, protože mám v Plzni zubaře, a tak 
spojuji užitečné s příjemným. Pak na základě 

oficiálního pozvání Patera Jiřího, zvlášť krásné a nezapomenutelné 
jsou pro mě mše svaté s žáky a učiteli nepomucké školy.

Co byste Nepomuckým vzkázal?
Nejen Nepomuckým, ale všem, kteří byli v mé duchovní péči, takže 
i farnostem Prádlo a Měcholupy, Vrčeň, Myslív, Žinkovy a Neurazy. 
Všechny vás ve svém srdci nesu, přeji vše dobré pro duši i tělo 
a žehnám vám! V úctě a s vděčností Pater Slávek Holý

Děkuji za rozhovor.

Vánoční dárečky
V předvánočním čase, kdy se všechno točí kolem dárků, jsem ve škole vyprá‑
věla jednu orientální povídku, kterou vám dnes též řeknu. Jmenuje se Strom, 
který rozdával.

Byl jednou jeden strom a jeden hoch. Měli se rádi. Chlapec si hrál v koruně 
stromu, houpal se na jeho větvích, splétal si korunu z jeho listů – byli kamarádi. 
Jen co čas dovolil, utíkal ke svému stromu. Strom i chlapec byli šťastni.

Uplynulo několik let a ke stromu nepřišel chlapec, ale mladík. 
„Jak se mi po tobě stýskalo, pojď si zase se mnou hrát.“
„Já už si nehraji, vyrostl jsem – mám však problém. Rád bych šel na studia, 

nemám však peníze, abych si mohl koupit potřebné knihy.“
„Natrhej si mé ovoce, prodej je ve městě – budeš mít potřebné peníze.“
Tak se stalo – a oba byli šťastni.
Léta utíkala – a opět přišel ke svému stromu mladý muž.
„Chceš ovoce?“
„Dnes ne. Oženil jsem se a teď bych potřeboval dům...“
„Ořež mé větve, dají ti dřevo na dům.“
Tak se stalo – a oba byli šťastni.
Rok po roce prchal – po delší době přišel ke stromu starší pán.

„Jak rád tě zase vidím, máš pěkný dům?“
„Ten má dnes můj syn. Jsem už v penzi. Rád bych se ještě podíval do světa 

– ale jak?“
„Uřízni můj kmen a vydlabej loďku a jeď po řece do jiných krajin.“
Tak se stalo – a oba byli šťastni.
Každý jistě zná, co strom rozdával. Ale je tu otázka: „Co rozdával člověk 

svému stromu?“
Když jsem se zeptala žáků, zazněla stručná odpověď: „Nic.“
Jen tu a  tam citlivá dušička prohodila: „To, že se k němu vracel, že byl 

jeho přítel.“
Ano, i to je dar. Láska, přátelství, úsměv, porozumění, dobré slovo – pohla‑

zení po duši.
Tyto dary, dárky a dárečky můžeme rozdávat bez stresu a mačkanic v obcho‑

dech, bez problémů, co, kde a komu koupíme. Rozsvítíme mnoho světýlek 
štěstí kolem sebe...

Mnoho hvězdiček lásky a štěstí na vašem vánočním nebi vám přeje 

Hana Gerzanicová 

Je to už šest let, co byl dlouholetý duchovní správce nepomucké a okolních farností Pater Slávek Holý přes protesty místních 
obyvatelpřeložen. Jeho cílem bylo udělat z Nepomuku znovu významné poutní místo, za jeho působení bylo mimo jiné obnoveno 
fungování Svatojánského muzea. Tento měsíc slaví Pater Holý šedesátiny. Požádala jsem ho při té 
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Dárečky pro své blízké můžete nakoupit v nepomuckém info- 
centru. 

Novinkou letošního roku jsou velké veselé malované hrnky s moti-
vem Nepomuka. Nepomucké oplatky s různými příchutěmi můžete 
od konce listopadu koupit v novém přátelském designu s motivem 
obrázků PhDr. Richarda Böhnela. Ve stálé nabídce máme skašovské 
hračky, kapesní zrcátko, svíčky, různé velikosti keramických zvonečků, 
různé druhy hrnků a skleniček, likéry firmy Jenčík a dcery, nástěnný 
kalendář na rok 2023 s fotkami z expozic nepomuckých muzeí a velké 
množství knih, jejichž obsah souvisí s Nepomukem a jeho okolím. 
Vhodným dárkem může být i předplatné na zasílání Nepomuckých 
novin mimo Nepomuk a Dvorec. Roční poštovné vyjde na 360 korun.

Tipy na knihy:
Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích, Bohuslav Šotola
Vousatý lenivec – první kniha samotářova, Jiří Světlík
Jakub Jan Ryba – kniha o životě a díle významného hudebního skladatele, 
učitele, básníka a spisovatele (součástí knihy je DVD)
Historie a kulturní dědictví Nepomucka
Jan Nepomucký – česká legenda, Vít Vlnas

Nakupte vánoční dárky v infocentru

Kostel Sv. Vavřince ve Vrčeni opět po delší 
odmlce přivítá malé i velké na vánočním jarmarku a dětském 
vystoupení, které se koná k radosti všech  

v pátek 16. prosince 2022 v době od 15 – 17 hodin. 

Čekat Vás budou nejen krásné výrobky ve stáncích kolem 
kostela, ale také občerstvení, které pravidelně zajišťuje Sbor 
dobrovolných hasičů. Přijďte se nadýchat vánoční atmosféry a 
příjemně strávit předvánoční čas s našimi dětmi, které pilně 
nacvičují překvapení v podobě veršů, koled i sólového zpěvu 
z kůru kostela. Děkujeme všem za návštěvu a podporu.  

Učitelé a žáci ZŠ Vrčeň 

Nepomuk a okolí z nebe (kniha plná fotografií z letecké perspektivy)
Půl kopy pohádek a pověstí z Plzeňského kraje
Klatovská pivovarská chasa aneb pivovary a pivovárky okresu Klatovy
Plzeň 45 WW2, David Foud, Jan Foud, Karel Foud
First over Pilsen – 22nd February 1944, Davadi, Jan, Karel Foudovi, 
Jiří Kolouch, Petr Kundrata, Jan Vladař
Primasrbovy toulky časem, Vendula Hnojská
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Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk / Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: 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. 

do 31. 12.  Výstava Ve službě za všech okolností – od protektorátní policie 
k Policii ČR 1942–2022, Městské muzeum a galerie Nepomuk, úterý až sobota 
10.00–11.30 a 12.00–16.00 hodin, výstava je součástí prohlídky muzea 

27. 11. – 4. 2. Výstava Zdeňka Světlíka – Život je sen, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 a 12.00–16.00 hodin

1. 12.  Rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci s vystoupením dětí MŠ 
Dvorec, od 17.00 hodin, u nádraží ČD

7. 12. Vánoční jarmárek ZŠ Nepomuk (vystoupení sboru Písnička v 16.00 
hodin), od 13:00 do 16:00 hodin, ZŠ Nepomuk

10. 12. Předvánoční setkání seniorů, Kulturní dům Dvorec, od 14.30 hodin 

10. 12.  Turnaj ve stolním tenise – vyhlášeny všechny kategorie, od  
9.00 hodin, městská hala, pořádá Pionýr Nepomuk

12. 12. První vánoční koncert ZUŠ Nepomuk (součástí koncertu bude 
výstava prací žáků výtvarného oboru), od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

15. 12.  Vánoční čas – loutková revue – zábavné představení pro rodiny 
s dětmi, od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 
100 Kč, předprodej (nečíslované vstupenky) v IC Nepomuk

15. 12. Druhý vánoční koncert ZUŠ Nepomuk (součástí koncertu bude 
výstava prací žáků výtvarného oboru), od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

16. 12. Vánoční jarmark ZŠ Vrčeň, 15:00–17:00 hodin, prodej výrobků ve stán-
cích kolem kostela Sv. Vavřince, od 16:00 hodin vystoupení žáků ZŠ v kostele. 
Občerstvení zajištěno: klobásy, svařák, čaj, pečivo, sladké vánoční pochoutky

21. 12. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Canto nepomuce-
num a jeho hostů, hraje Písecký komorní orchestr, diriguje Jiří Votýpka, 
od 19.30 hodin, kostel sv. Jakuba v Nepomuku

23. 12. Vánoční jízda, charitativní jízda ozdobených vozidel, program  
od 15:30 náměstí Blovice, 18 hodin příjezd na náměstí v Nepomuku

24. 11. – 31. 1. Výstava betlémů Jiřiny Havlové a výstava obrazů malíře 
Ladislava Čáslavského Nepomuk pod sněhem, Svatojánské muzeum

do 8. 4. 2023  Úsměv, prosím! Fotograf a jeho ateliér, Muzeum Jižního 
Plzeňska v Blovicích

24. 11. – 22. 4.  Chléb náš vezdejší, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

24. 11. – 31. 12.  Dřevěný čas, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

26. 11. – 7. 1.  Vánoce s Maruškou na zámku Hradiště, v otevírací době 
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. – vánoční návštěvnický okruh

3. 12.  Adventní trh, od 9.00 do 15.30 hodin, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

3. 12. Mikulášské trhy (náměstí nebo zámek), od 13.00 hodin, Spá-
lené Poříčí

4. 12. Adventní koncert Ave Maria, od 17.00 hodin, kostel sv. Mikuláše 
ve Spáleném Poříčí

9. 12. Adventní Roháči z Lokte a kytarista Štěpán Rak – koncert, od 18.00 
hodin, kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí

14. 12.  Společné zpívání koled na náměstí, od 18.00 hodin, Spálené Poříčí

16. 12.  Česká mše vánoční, od 19.00 hodin, kostel sv. Mikuláše ve Spá-
leném Poříčí

16. 12. Adventní koncert s Carminou, ženský pěvecký sbor Carmina 
Přeštice, od 19 hodin, kostel sv. Václava v Žinkovech, vstupné dobrovolné

18. 12. Živý Betlém, od 14.00 hodin, Spálené Poříčí

18. 12. Vánoční koncert ZUŠ Blovice, od 16.00 hodin, kaple sv. Ondřeje, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

23. 12.  Zpívání u stromečku v Měcholupech pod pergolou, od 18.00 hodin

25. 12.  Lucie revival, od 20.00 hodin, Music Sklep Spálené Poříčí

31. 12.  Silvestrovský běh (30. ročník), start v 10.00 hodin od Ždírecké 
hospody, prezence od 8.30 hodin, trasy 4,8 km a 2,4 km (různé věkové 
kategorie), kontakt tel.: 728 545 722, 724 134 458 (OÚ Ždírec)

Otevírací doba 
o vánočních svátcích a po Novém roce

Kulturní a informační centrum Nepomuk
 19.–22. 12. 8.30–11.30 / 12.00–16.00
 23.–26. 12. zavřeno
 27.–30. 12.  8.30–11.30 / 12.00–16.00
 31. 12. – 7. 1.  zavřeno/inventura
 23. 12. – 7. 1.  nebude v provozu Plzeňská karta 

Městské muzeum a galerie Nepomuk
 19.–22. 12.  10.00–11.30 / 12.00–16.00
 23.–26. 12. zavřeno
 27.–30. 12. 10.00–11.30 / 12.00–16.00
 31. 12. – 7. 1.  zavřeno

Jubilejní Novoroční 
čtyřlístek zve na Lipák

Klub českých turistů, odbor Nepomuk pořádá 1. ledna 2023 už 
dvacátý ročník úspěšné charitativní turistické akce Novoroční 
čtyřlístek. 

Akce je organizována jako dostředný pochod na Lipák - Šibe-
niční vrch v době od 14.00  do 15.00 hodin.

Každý, kdo dojde, bude odměněn pamětní samolepkou a pří-
padně i Novoročním čtyřlístkem v nové barvě, který si budou 
moci zájemci o něj zakoupit a podpořit tak tuto sbírkovou akci 
na pomoc zdravotně postiženým.
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Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
 
Dne 8. prosince 2022 uplynou čtyři roky, 
co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Václav Vladař z Nepomuka.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

V úctě rodina

vzpomínka

Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala
 

Dne 10. prosince uplynou již tři roky, 
co nás navždy opustila 
paní Zdeňka Štěpáníková. 

S láskou vzpomínají manžel, 
děti a vnoučata s rodinami.

vzpomínka

Marie Poledňáková
7. 9. 1941 – 8. 11. 2022

V úterý 8. listopadu zemřela po dlouhé nemoci významná rodačka 
našeho města, scenáristka, režisérka a mediální podnikatelka Marie 
Poledňáková, rozená Jandová. Narodila se 7. září 1941 v porodnici ve 
Strakonicích, dětství ale strávila v Nepomuku, kde bydlela v Luční 
ulici 341. V roce 1948 se rodina přestěhovala do Prahy.

Po absolvování gymnázia chtěla studovat chemii, což jí nebylo 
z  kádrových důvodů umožněno. Nastoupila do továrny na 
nádobí Napako.

V roce 1961 jí dramaturg Jaroslav Dietl nabídl místo asistentky 
režie v Československé televizi. Po večerním studiu AMU, obor 
dramaturgie, pracovala jako scenáristka a režisérka. V roce 1982 
odešla jako režisérka do Filmového studia Barrandov. V roce 1990 
spoluzaložila akciovou společnost FTV Premiéra, která získala 
první licenci pro soukromé televizní vysílání v Česku. Později 
podnikala v nakladatelství a vydavatelství Premiéra Studio.

Z její televizní tvorby si získal největší pozornost komediální 
diptych Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977) a Jak dostat tatínka do 
polepšovny (1979). V roce 1982 natočila svůj nejúspěšnější film pro 
kina komedii S tebou mě baví svět, jež v roce 1998 získala titul nejlepší 
česká veselohra století. O porevoluční comeback do kin se pokusila 
snímkem Jak se krotí krokodýli (2006). Její hit Líbáš jako Bůh (2009) 
vyhlásili diváci MFF Karlovy Vary čtvrtým nejlepším filmem festivalu.

Čest její památce a upřímnou soustrast blízkým.

S vámi mě bavil svět

řádková inzerce

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

Sháním, koupím věci po americké armádě z 2. sv. války. Tel. 602 673 408.

Prodám králíky na chov i na zabití, můžu i zabít, axiální tyčky na řízení, nové, 
na Renault Clio, 200 Kč. Tel. 776 814 094.

Pronajmu garáž s elektrikou pod skalkou u Knárovky, Nepomuk. Volat po 18 hod. 
Tel. 732 309 935.

Koupím Vari Tera Honda MF s nářadím k orbě či s valníčkem nebo jen nářadí, 
rotovátor, hrobkovač, pluh, brány. Tel. 737 163 425.

Koupím lištovou sekačku MF70 i rozbitou nefunkční nebo bubnovou sekačku 
s pojezdem a pneu na Fabii 185x65x14. Tel. 737 163 425.

Žena 65+ hledá kamarádku, která by se mnou občas zašla na procházku, nákup, 
kávu nebo i na výlet. Možno i muž. Tel. 721 292 992.

Prodám spací pytel šusťákový, teplou zimní bundu černou kožen. bundu veli‑
kost 62, polobotky černé vel. 14. Pište SMS. Tel. 776 693 073.

Koupím byt 2+1 až 3+1 do 1. patra v Nepomuku. Tel. 728 878 789.

Prodám maskáče vzor 95, kabáty, blůzy, kalhoty a  kanady různé druhy.  
Vše originál AČR, nové. Tel. 733 294 906.

Nabídka stavebních, zednických prací a oprav všeho druhu, pokládka dlažeb, 
obrubníků, ploty, štukování, perlinka, fasády. Tel. 777 065 229.

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

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

Dne 19. prosince 2022 uplyne 
16 smutných let, co nás navždy opustil 
pan Miloslav Vokurka.

Stále vzpomíná a nezapomene manželka 
Marie a synové s rodinami.

Děkujeme těm, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka



Užijte si nakupování plné akčních slev a ušetřete až 30% 
na vybraném vybavení nejen pro vaši koupelnu a kuchyni. 
Udělejte si domov krásnější s výhodnými nákupy. 

Akce se vztahuje na veškeré výrobky:
JIKA koupelnové a kuchyňské baterie včetně doplňků, sanitární kera‑
miku: - 30%
HANSGROHE koupelnové a kuchyňské baterie včetně doplňků: - 30%
RAKO – Lasselsberger obklady, dlažby, stavební chemie: - 20%

Akce platí i na naší vzorkovně v Klatovech. Těšíme se na návštěvu.

Podrobnější informace najdete i na stránkách 
www.koupelnysota.cz, 
nebo můžete zavolat na 

tel: 378 606 666.
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Vzorková prodejna KOUPELNY ŠOTA 
pro Vás připravuje speciální AKCI na zimní 
měsíce prosinec 2022, leden a únor 2023

Přejeme všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a rodinnou pohodu,  
do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o.

sponzor měsíce




