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Přes 500 lidí pochodovalo proti úložišti

V sobotu 7. ledna se konal 20. ročník Protestního pěšího pochodu 
v obci Chanovice.

Protestní akce se konala proti záměru státu budovat v Pošumaví 
úložiště radioaktivních odpadů.

Trasa byla dlouhá devět a půl kilometru: zámek Chanovice – 
Dobrotice – Holkovice – Plácek – Újezd u Chanovic – KD Cha-
novice. Účastníci obešli symbolické území o ploše 306 hektarů. 
Gigantická plocha 306 hektarů je nyní navrhovaná podzemní část 
úložiště do hloubky až 1000 metrů. Představitelé Ministerstva prů-
myslu a obchodu začínají plánovat zvětšení podzemní části až na 
500 hektarů (cca 850 fotbalových hřišť).

Text a foto: Petr Klásek Černický

zprávy / fotografie / tiráž

Nepomucké noviny Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.
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V listopadu 1992 dostalo náměstí nový vzhled, když byly postaveny stupňovité terasy v jeho horní části. Práce prováděla firma Zetes Plzeň. 
Foto archiv Kulturního a informačního centra Nepomuk
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vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. 

Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, 
návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu 
redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.
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.

Kostel svatého Jakuba rozezněla tradiční Rybovka
Diváky očekávané předvánoční provedení České mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Jakuba v Nepomuku se tentokrát 
konalo 21. prosince. Účinkoval Písecký komorní orchestr pod 
vedením dirigenta Jiřího Votýpky, pěvecký sbor Canto nepomu-
cenum se sbormistryní Janou Vopaleckou, sólisté Ivana Paseková, 
Kateřina Vopalecká, Michal Jánský a Jan Burian. Na varhany hrál 
Petr Vopalecký.

foto Pavel Motejzík

Proběhla vánoční sbírka pro psy z útulku v Borovně
V Kulturním a informačním centru Nepomuk se uskutečnila sbírka 
pro opuštěné psy v útulku v Borovně. Do sbírky přispěla řada oby-
vatel Nepomuka a okolí. Přispívat můžete i nadále, a to zasláním 
libovolné finanční částky na transparentní účet útulku, ze kterého 
jsou z velké části hrazeny léky, veterinární péče, doplňky a vyba-
vení pro psy atd.

Číslo účtu: 2747015349/0800
Všem, kteří se sbírky zúčastnili, moc děkujeme!

Text a foto: Svatoslava Kožíková
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Na počátku nového roku, v čase, kdy všichni žijeme v očekávání nového vedení naší repub-
liky, v čase nedávných změn ve vedení obcí a měst, pevně věřím, že společnost vlivem 
minulých pár let dospěla do bodu, kdy si uvědomuje velký význam své sounáležitosti, 
kompaktnosti a sociálního cítění. Všichni jsme myslím zakusili, že nechceme jít cestou 
sobeckých individuálních potřeb a strachů, ať už se jedná o zdraví, či o základní potřebu 
tepla a světla, a že lepší je se vydat cestou lidské jednoty vycházející ze společného sdílení, 
společného prostředí, kultury a kořenů. Jednoty, která však respektuje dílčí individuality, 
kterých si váží, podporuje je a stmeluje v jeden nadčasový celek, jenž pak má mnohem 
větší význam, vypovídající hodnotu a z něhož budou moci čerpat naše budoucí generace. 

Oceňuji město Nepomuk za to, že i když na jeho území v minulosti bohužel nebyla vyhlá-
šena památkově chráněná zóna (ačkoliv by si dle mého názoru tento status zasloužilo), 
vedení města si uvědomuje jeho individuální kulturní význam v kontextu celé České repub-
liky. Jako poradní orgán rady města je ustanovena komise památkové péče a v územním 
plánu je zmiňována a specifikována plocha historického jádra města. Letos již podeváté 
vyčlenilo město ze svého rozpočtu prostředky na finanční podporu jeho obnovy v rámci 
dotačního programu „Obnova historického jádra města Nepomuk“, v němž je připraveno 
rozdělit 250 tisíc korun. Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace historických 
staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území histo-
rického jádra města s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů 
a historického rázu sídla.

Vždyť na čem jiném se dá stavět lidská budoucnost nežli na kvalitně zachované lidské 
minulosti, kultuře a její produkci…? Přeji městu Nepomuk, ať se mu i v nadcházející době 
daří podporovat památkové obnovy historického stavebního fondu v jádru města. 

Mgr. Bc. Šárka Balvínová Kasalová, garant území, 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni

Město, které si uvědomuje 
svůj kulturní význam

Vážení spoluobčané, milí čtenáři z okolí,

V době, kdy píši tento úvodník, máme před 
druhým kolem voleb našeho prezidenta. 
Výběr se zúžil, a tak nezbývá, než doufat 
ve šťastnou volbu, kterou snad prokáže čas.

V  tomto vydání se dozvíte o  záměru 
rekonstruovat povrch našeho náměstí, 
k  tomuto tématu rádi přijmeme také 
náměty od veřejnosti. Dozvíte se o gran-
tech města a spoustu jiných informací 
z dění u nás, avšak nejen zde, ale i v okolí.

Přesto, že stále vládne paní zima, začí-
nají se pomalu rozjíždět některé inves-
tiční akce.

Přeji si, aby vše, co jsme naplánovali pro 
letošní rok, proběhlo ke spokojenosti Vás - 
našich občanů.

Vladimír Vokurka,
starosta města Nepomuk

Slovo starosty



4 oznámení / dotace / inzerce

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva 
města Nepomuk, které se bude 
konat 2. března. Další informace 
budou dostupné na webu města.

KIC Nepomuk hledá brigádníky 

Kulturní a informační centrum hledá brigádníky/brigádnice pro 
výpomoc v infocentru (obsluha infocentra a zajištění provozu 
muzea) a při pořádání kulturních akcí. Jedná se o pokrytí ote-
vírací doby v hlavní turistické sezóně 2023 (od května do září) 
zejména o víkendech, o prázdninách i v pracovní dny jako zástup 
za dovolenou.

Požadujeme věk alespoň 18 let, znalost cizího jazyka na komu-
nikační úrovni (AJ/NJ), schopnost práce s PC (práce v rezervačním 
systému vstupenek, pokladním systému, rychlé vyhledávání infor-
mací, Word, Excel), znalost oboru (přehled o turistických mož-
nostech v regionu), komunikační dovednosti. Výhodou je zájem 
o kulturu a znalost místní historie. 

Práce na dohodu, možnost dlouhodobé spolupráce. Nástup dle 
domluvy. 

Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu: 
mistostarosta@urad-nepomuk.cz nebo infocentrum@nepomuk.cz.

Nabídka práce – ředitel/
ředitelka mateřské školy

Obec Neurazy vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace vyko-
návající činnost školy.

Předpokládaný nástup 1. 7. 2023.
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 28. 2. 2023 

do 12 hodin v obálkách označených „Konkurs – MŠ Neurazy, neotví-
rat“ na adresu Obec Neurazy, Neurazy 61, 335 01 Nepomuk.

Více informací na úřední desce Neurazy: neurazy.cz/uredni-deska  
či na tel. čísle 371 591 184.

Nepomucké noviny / únor 2023

Dotační tituly Plzeňského kraje 
pro rok 2023 končící v únoru

Odbor školství, mládeže a sportu
■ Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023 (do 5. 2. 2023 23:59)
■  Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023 (do 5. 2.  

2023 23:59)
■  Podpora vybudování a modernizace školních sportovišť v roce 

2023 (do 5. 2. 2023 23:59)
■  Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2023 

(do 6. 2. 2023 23:59)
■  Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování 

v Plzeňském kraji v roce 2023 (do 6. 2. 2023 23:59)
■  Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2023 (do 

6. 2. 2023 23:59)
■  Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023 (do 6. 2.  

2023 23:59)
■  Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2023 (do 2. 5.  

2023 23:59)
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
■  Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2023 (do 10. 2. 2023 15:00)
■  Podpora turistických stezek a venkovních cílů (do 23. 2. 2023 12:00)
■  Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském 

kraji v roce 2023 (do 23. 2. 2023 12:00)
■  Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic (do 23. 2. 

2023 12:00)
■  Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2023 (do 

23. 2. 2023 12:00)
■  Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 

pro rok 2023 (do 23. 2. 2023 12:00)
■  Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní 

památky nebo národní kult. památky 2023 (do 20. 2. 2023 17:00)
■  Č. 2 Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kult. pamá-

tek – děl v exteriéru 2023 (do 20. 2. 2023 17:00)
■  Č. 3 Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité 

kulturní památky 2023 (do 20. 2. 2023 17:00)
■  Č. 1 Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na 

území památ. rezervací a zón 2023 (do 20. 2. 2023 17:00)
■  Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících 

kulturní krajinu 2023 (do 20. 2. 2023 17:00)
■  Č. 3 Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich 

souborů v exteriéru 2023 (do 20. 2. 2023 17:00)
■  Č. 4 Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací 

a památkových zón 2023 (do 20. 2. 2023 17:00)
Odbor informatiky
■  Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí 

v Plzeňském kraji 2023 (do 21. 2. 2023 23:59)
Odbor fondů a programů EU
■  Inkubace firem (2023) (do 7. 2. 2023 12:00)
Odbor regionálního rozvoje 
■  PSOV PK 2023 – Projekty obcí (do 15. 2. 2023 12:00)
■  PSOV PK 2023 – Územní plány (do 8. 2. 2023 12:00)
Odbor kancelář hejtmana
■  Podpora spolkové činnosti v roce 2023 (do 28. 2. 2023 12:00)
Odbor regionálního rozvoje
■  Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeň-

ského kraje 2023 (do 22. 2. 2023 12:00)

Pravidla, ostatní dotační tituly a více informací na webu: 
dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista DSO

Nepomucké noviny / duben 202014 téma k diskuzi / inzerce

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?
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Město opět nabízí příspěvky na opravy domů v historickém centru

Letos je to již devátý rok, kdy mají vlastníci domů na území „sta-
rého města“ možnost získat příspěvek na jejich opravy. Od roku 
2015, kdy byl poprvé vypsán městský dotační program Obnova 
historického jádra města Nepomuk, se s jeho pomocí podařilo 
uskutečnit množství větších, či menších rekonstrukčních a udr-
žovacích prací na více než sedmnácti objektech. Zvlášť patrný je 
vliv této veřejné podpory v někdejší Kostelní, dnes Plzeňské ulici, 
tedy spojnici mezi kostely sv. Jana Nepomuckého a sv. Jakuba, kde 
se nachází více než třetina podpořených staveb. Ten, kdo tvrdí, 
že je tento program zbytečný, neboť nic nepřináší veřejnosti, že 
jde jen o podporu jednotlivých soukromých vlastníků, se hrubě 
mýlí. Výsledkem programu je totiž upravenější vzhled centra 
města a zejména zachování, či dokonce rehabilitace památkových 
hodnot dotčených domů. A domů se sto-
pami historie, s památkovými hodnotami, 
najdeme v centru města stále ještě nemálo. 
Zejména díky nim si Nepomuk uchovává 
svoje kouzlo. V případě podpořených pro-
jektů se přitom velmi často jednalo o fasády, 
tedy ty části budov, které v jistém ohledu 
užíváme všichni – my, kteří v Nepomuku 
bydlíme, i ti, kdo naše město jen navštíví. 
Vždyť jednotlivá průčelí utváří dohromady 
tvář města. Nemálo vlastníků přitom tuto 
stránku svých nemovitostí poněkud opo-
míjí. Tak trochu v duchu hesla funkcionali-
stického architekta Le Corbusiera považují 
dům hlavně za „stroj na bydlení“ a este-
tický, natož pak památkový, pohled na věc 
řeší až na druhém místě, pokud tedy vůbec. 
A protože o peníze jde vždy až na prvním 
místě, volí i ti, kteří se do oprav svých domů pustí, nezřídka to 
levnější řešení. A tím zachování štukových ornamentů na fasádě 
či osazení dřevěných špaletových oken nebývá. Předpoklad, že 
(drobná) finanční podpora vlastníků může zvýšit jejich motivaci 
k volbě esteticky a památkově vhodného postupu rekonstrukč-
ních a udržovacích prací, byl jedním z impulsů, které vedly před 
lety ke vzniku tohoto dotačního programu.

Program tedy není zaměřen na modernizace budov, nové elek-
troinstalace, vytápění či plastová okna. Naopak jmenovitě na tyto 

věci z něj není možné žádat. Kdežto na opravu či výměnu starých 
dřevěných oken, na tradiční střešní krytinu či již zmíněné opravy 
a rehabilitace historických fasád ano. A nemusí jít právě o budovu 
bývalé Hospodářské záložny, i když ta díky svému umístění a archi-
tektonickému ztvárnění získala nejvyšší počet bodů v hodnocení. 
Podpořeno bylo mnoho obyčejných domků nebo například i pře-
ložení starých bobrovek na stodůlce nebo nová dřevěná vrata 
v celkem zastrčených, ale právě proto malebných, uličkách.

Letos je příjem žádostí otevřen do konce března. Žádat mohou 
všichni majitelé domů postavených před rokem 1945 ležících na 
území Historického jádra města (vymezeného dle Územního plánu 
Nepomuk) s výjimkou kulturních památek (pro ty existují jiné 
dotační programy). Na jeden projekt je možné získat dotaci až 

100 tisíc korun, a to až do výše 60 % 
vynaložených uznatelných nákladů. 
Celkem je letos v dotačním programu 
alokováno 250 tisíc korun, čímž se rozpo-
čet navrátil na „předcovidovou“ úroveň. 
Zpracování žádosti není nikterak složité, 
formalit je tam jen několik. S přípra-
vou ráda poradí administrátorka pro-
gramu, městská památkářka Eva Járová 
Honsová, nebo autor tohoto článku. 
Pro úspěšné získání dotace je hlavně 
potřeba naplnit dostatečně hodnotící 
kritéria, tedy získat co nejvyšší počet 
bodů, přičemž největší váhu přikládá 
hodnotící komise, zcela v souladu s Pra-
vidly programu, materiálovému a řeme-
slnému řešení navrhovaných prací spolu 
s památkovou hodnotou daného objektu, 

následovanou dopadem realizace na vzhled veřejných prostranství 
a zachování historického rázu centra města. Úspěšná bývá obvykle 
nadpoloviční většina podaných žádostí, ojediněle se podaří uspo-
kojit i všechny žadatele.

Věřím, že se letos objeví opět dostatek projektů, které přispějí 
k záchraně dalších historických domů a památkových hodnot 
našeho krásného města.

Pavel Kroupa, předseda Komise památkové péče

Za rok 2022 navštívilo Kulturní a informační centrum Nepomuk 
8531 návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2021 je návštěvnost téměř 
stejná, přihlédneme-li ke stejnému časovému úseku od května 
do prosince. V roce 2021 bylo od 1. 1. do 9. 5. infocentrum kvůli 
pandemii uzavřeno. Podíváme-li se na počty návštěvníků ještě 
více do historie, loňský rok zdaleka nedosáhl počtu návštěvníků 
před pandemií. Věříme však, že v letošním roce se vrátíme ke 

vzrůstající tendenci a přivítáme v infocentru více návštěvníků 
než v posledních nelehkých letech. Prvním naším cílem, jak 
propagovat Nepomuk a přilákat do našeho kraje více turistů, je 
účast na veletrhu Holiday world & Region world 2023 v Praze 
17.–19. března na stánku Plzeňského kraje.

Šárka Boušová, KIC Nepomuk

Nepomucké noviny / únor 2023

Srovnání návštěvnosti KIC Nepomuk

Návštěvnost KIC Nepomuk

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Návštěvnost 9504 10128 10498 11070 8620 8583 6868 8531

2020 (Z důvodu pandemie bylo zavřeno od 14. 3. do 26. 4., v květnové víkendy a v závěru roku.)
2021 (Z důvodu pandemie zavřeno 1. 1. – 9. 5.)

Nejeden z domů v Plzeňské ulici byl v posledních 
letech opraven s přispěním městského dotačního 
programu.
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Dne 1. června 2021 byla oficiálně pro veřejnost spuštěna možnost 
elektronického podání žádosti o výměnu řidičského průkazu (ŘP) 
z důvodu uplynutí platnosti.

Nově je umožněno podání žádosti o vydání ŘP z důvodu odci-
zení, ztráty, změny údajů (jméno, příjmení) a zrychlené vyřízení 
pro všechny tyto typy žádostí (včetně žádosti z důvodu uplynutí 
platnosti).  

Žadatel si bude i nadále moci vybrat, zda upřednostní osobní 
vyřízení na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, nebo elektronický proces podání žádosti o výměnu ŘP 

Rady a tipy motoristům: elektronické podání žádosti o řidičský průkaz

Nepomucké noviny / únor 2023

Nová zelená úsporám Light

V pondělí 9. ledna 2023 v 10.00 hodin se otevřel příjem žádostí 
o dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

Zájemci o dataci si mohou požádat až o 150 tisíc korun na zatep-
lení fasády, střechy, stropů a podlah, na výměnu oken a vchodových 
dveří. Finanční prostředky mohou získat zálohově a na realizaci 
úsporných opatření pak mají celý rok. Žádat lze i zpětně na opat-
ření uskutečněná po 12. září 2022.

Komu je NZÚ light určena?
Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů 
z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, 
aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žada-
telů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 
2022. NZÚ light má přinést prostředky na dílčí zateplení a reno-
vace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy 
energetickou chudobou.

„Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ light znamená, že všichni 
členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní 

důchod třetího stupně nebo příspěvek na bydlení v období mezi 
12. 9. 2022 a datem podání žádosti.

Žádosti budou přijímány elektronicky prostřednictvím Agen-
dového informačního systému Státního fondu životního pro-
středí ČR.

Každému žadateli je k dispozici poradenská síť Místních akčních 
skupin (MAS) a Energetických konzultačních a informačních stře-
disek EKIS, které ho provedou celým procesem vyřízení dotace. 
Proškolení specialisté pomohou s výběrem vhodných opatření, 
s podáním žádosti i s doložením realizace.

Více informací o dotacích z NZÚ light i o tom, komu jsou určeny, najdou 
zájemci na webové stránce Nová zelená úsporám Light (novazelenau‑
sporam.cz/nzu‑light) a v sekci Časté dotazy.

MAS svatého Jana z Nepomuku se zapojila do podpory žadatelů 
o NZÚ Light. Více informací na tel.: 602 334 882 a na www.masne-
pomucko.cz/nova-zelena-usporam-light.

prostřednictvím Portálu dopravy (popř. prostřednictvím Por-
tálu občana s přesměrováním na Portál dopravy), kde si žadatel 
také bude mít možnost zvolit kteroukoliv z 206 obcí s rozšířenou 
působností (ORP). 

Při přihlášení na Portál dopravy dochází k ověření totožnosti 
občana rovnocenným 

způsobem jako v případě předložení dokladu totožnosti na 
ORP. Žadateli bude po ověření všech podmínek k podání žádosti 
zpřístupněna možnost požádat o nový ŘP. Před podáním žádosti 
bude žadateli zobrazen formulář, v němž budou předvyplněné 
osobní údaje z Informačního systému Centrálního registru řidičů 
(ISCRŘ). Žadatel bude mít možnost zvolit si ORP, na kterém si 
nový řidičský průkaz převezme. Při podání žádosti žadatel pro-
vede kontrolu předvyplněných údajů a spolu s digitalizovanou 
fotografií a digitalizovaným obrazem podpisu potvrdí jejich 
správnost. Pro možné elektronické podání bude žadateli zobra-
zena pouze jedna digitalizovaná fotografie vybraná jako nejno-
vější, která je dostupná z registrů (ISCRŘ, Evidence občanských 
průkazů a Evidence cestovních dokladů) a digitalizovaný obraz 
podpisu z poslední žádosti o ŘP, Evidence občanských průkazů 
a Evidence cestovních dokladů. 

Důležitou podmínkou je, že zobrazená fotografie musí kore-
spondovat s aktuální podobou žadatele. Pokud tomu tak nebude 
a žadatel přesto potvrdí aktuálnost fotografie, nemusí mu být na 
příslušném ORP řidičský průkaz vydán. Na tuto skutečnost je žada-
tel při podání žádosti výslovně upozorněn. 

V případě žádosti spojené s uhrazením správního poplatku 
zaplatí jej žadatel při převzetí nového ŘP přímo na ORP.

Odbor dopravy MěÚ Nepomuk   
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Zima v DPS je rozmanitá

Ke konci roku jsme pořádali v Domově s pečovatelskou službou 
několik akcí pro své seniory. 

Navštívil nás pačejovský soubor Šikbaby se svým hudebním 
vystoupením. Pavel Motejzík si připravil přednášku o zámcích 
Zelená Hora a Žinkovy, která měla hojnou účast a velký úspěch. 
Nechybělo tradiční vánoční tvoření. V rámci této akce si každý 
vyrobil vánoční svícen. Společně jsme si nazdobili perníčky. Všichni 
měli obrovskou radost a své výtvory si odnesli domů. Děkujeme 
paní Jankovičové za napečení perníčků a ukázku jejich zdobení.

Ve vánočně vyzdobené a osvícené DPS jsme přivítali advent, 
společně si zazpívali koledy a nasáli vánoční atmosféru.

Na přání seniorů se uskutečnilo setkání s novým vedením města, 
na kterém předložili své připomínky a náměty. Na základě jejich 
podnětů probíhají postupně v DPS různé opravy a údržba domu.

Leden jsme začali společnou procházkou do Svatojánského 
muzea na výstavu betlémů a prohlídku kostela sv. Jakuba s výstavou 
obrazů Ladislava Čáslavského. Děkujeme paní Kodýdkové za milé 
přijetí a občerstvení. Další akcí bylo přivítání nového roku s pose-
zením při kávě, s hudbou a hraním společenských her.

Ve čtvrtek 12. ledna jsme se vydali do Domova klidného stáří 
v Žinkovech. Kromě společného setkání se naši senioři zúčastnili 
dopolední aktivity, tréninku paměti, společně s obyvateli domova. 
Propojení seniorů se podařilo a těšíme se na další společné akce.

V lednu pokračuje také cvičení „Zdravý pohyb v každém věku“ 
v rámci projektu Do Fénixu s důvěrou. I v tomto roce si senioři 
z DPS nechávají otestovat paměť v Alzheimer centru v Plzni.

Ráda bych poděkovala všem, kdo se na pořádání akcí podíleli. 
Velké díky samozřejmě patří i účastníkům, bez kterých by se tyto 
akce nemohly uskutečnit.

Renáta Vodičková, vedoucí pečovatelské služby

Nepomucké noviny / únor 2023

foto archiv pečovatelské služby Nepomuk
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Kroky do života zdravě a bezpečně – zákulisí
Jedná se o kurz, který se skládá z dvanácti lekcí na téma zdravý 
pohyb, strava a životní návyky, které jsou propojovány s lekcemi 
sebeobrany. „Kroky“ se konají každou druhou středu v budově Vol-
nočasového centra Fénix a jsou určeny pro slečny starší patnácti 
let, které se aktivně zajímají o zdravý životní styl. Bonusem tohoto 
kurzu je fakt, že všemi hodinami je provází lektoři – muži. Nevidí 
se to tak často, dívky totiž většinou v těchto vzdělávacích aktivitách 
vedou ženy. Na hodinách v zrcadlovém sále nebo v učebnách Fénixu 
se účastnice dozví něco o moderních pohybových aktivitách, jakým 
způsobem a jak často se správně stravovat, a zároveň si samy mohou 
v bezpečném prostředí otestovat, jak by se zachovaly v rizikové situ-
aci nejen fyzického charakteru. 

Do Fénixu s důvěrou

Pomáhali jste plnit přání dětem i seniorům
I letos jsme se přesvědčili, že na Nepomucku žije mnoho šlechetných 
lidí, kteří se zapojili do dvou milých akcí, ve kterých bylo možno 
splnit vánoční přání ohroženým dětem a seniorům.  V rámci Ježíško-
vých vnoučat se splnila přání osamělých seniorů, dětem pak lidé pod 
stromeček mohli donést vysněný dáreček jako členové týmu Nepo-
muckého Ježíška. Tradičnější dárky jako knihy, hračky i elektroniku 
jsme doplnili i o možnost darování zážitku, který dětem pomůžeme 
zprostředkovat. V seznamu nechyběla ani praktická přání, jako je 
čistička vzduchu, baterie do sluchátek nebo vlna pro radost z pletení 
babičce a následně pro užitek dětem, které má v péči. 

Všichni obdarovaní měli velikou radost a mnozí nevěřili, když 
jsme jim volali, že jsou všechna přání splněna. Proto nás velmi 
těší, že za tým DFsD můžeme splnit ještě jedno hromadné přání 
všech obdarovaných, a to vyřídit veliké poděkování všem, kteří se 
do těchto dvou akcí zapojili. 

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

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

Foto archiv projektu

Chcete se o nás dozvědět více? 
Podívejte se na www.fenix-nepomuk.cz

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.

Ohlédnutí za vánočním tvořením pro seniory DPS Nepomuk
Na loňské velmi vydařené vánoční tvoření jsme navázali i letos, ten-
tokrát bylo naše setkání okořeněno i návštěvou televizního týmu 
FILMpro z Klatov. Jak se seniorům dařilo vyrobit si vlastní svícen 
z přírodnin a jaká panovala atmosféra, může vidět každý, kdo si na 
Youtube kanálu najde reportáž z 5. 12. 2022, a to v jejich archivu zpráv 
z regionu Nepomuk. Odkaz najdete na adrese (http://www.filmpro.
cz/filmpro/zpravy.asp). Celá akce se zase velice povedla a tímto 
děkujeme za spolupráci pracovnicím v DPS Nepomuk a těšíme se 
na další společnou akci. 



9

V září začal dětem nový školní rok 2022/2023, naštěstí již bez jakých-
koliv omezení. 

Do školky přijelo několik divadelních společností a děti tak měly 
možnost zhlédnout pár představení. Na školní zahradě se děti 
zúčastnily edukačního programu s dravými ptáky. Mohly si něko-
lik dravců pohladit, vyslechly, co obnáší výcvik a chov těchto ptáků, 
a bylo jim vše předvedeno v praxi zkušeným chovatelem. 

V říjnu se celá školka zapojila do akce Nepomucká hnětýnka. Děti 
si zadělaly těsto, vyválely a vykrajovaly tradiční posvícenské placky, 
které upekly a nazdobily. Navštívili jsme také Zelenohorskou poštu, 
kde v té době probíhala výstava hnětýnek. Každá třída se také výstavy 
účastnila tím, že upekla svoji hnětýnku, která zde byla vystavena. Paní 
Augustová, která nás výstavou provedla, měla pro děti připravenou 
odměnu a každý si pak mohl vyrobit ještě svoji papírovou hnětýnku. 

Další oblíbenou akcí je barevný týden, kdy děti chodí oblečené 
do školky každý den v určité barvě. Barevně jsou zaměřeny nejen 
činnosti, ale třeba i jídelní lístek. 

Ke konci kalendářního roku navštívil děti ve školce Mikuláš a při-
nesl jim nadílku a před Vánoci jim Ježíšek přinesl dárky. 

Velmi vydařený byl letošní adventní jarmárek, který mateřská 
škola pořádala netradičně ve Svatojánském muzeu a v kostele sva-
tého Jakuba Většího v Nepomuku na Přesanickém náměstí. Děti 
nejprve vystoupily v kostele, kde zahrály scénu o narození Ježíška, 
příchodu do Betléma a zazpívaly koledy. V prostorech fary byl pak 
pro veřejnost připravený jarmark, kde bylo možno zakoupit si nejen 
vánoční dekorace, ale i se občerstvit dobrým jídlem a pitím. Všem 
zúčastněným děkujeme za to, že si udělali čas, přišli a podpořili 
dobrou věc. Peníze byly použity na dobročinné účely a pro potřeby 
dětí z mateřské školy.

Děkujeme všem rodičům, kteří myslí na naši mateřskou školu 
během roku a podporují ji menšími i většími sponzorskými dary. 
Za hodnotný dar pro celou školku děkujeme panu Valešovi. Panu 
faráři Jiřímu Špiříkovi a Štěpánce Kodýdkové děkujeme za propůj-
čení prostor fary a kostela.

 
Veronika Bohatá, Mateřská škola Nepomuk

zprávy

Ohlédnutí za prvním pololetím 
v Mateřské škole Nepomuk

Nepomucké noviny / únor 2023

Poděkování dětem  
z DD Nepomuk

Kluci Lukáš, Martin, Petr a Honza 
z Dětského domova Nepomuk v létě 
cestovali na kolech k Baltu. Ujeli 580 
kilometrů za pět dnů z Krompachu 
(ČR) do Heringfdorf (D).

Díky této cestě darovali seniorům 
v Domově s pečovatelskou službou 
šek ve výši 40 tisíc korun. Tím umož-
nili zakoupit plynový gril, reproduk-
tor, zahradní nábytek a společenské 
hry. Vše budeme využívat při společ-
ných akcích v DPS.

V  prosinci nás kluci navštívili 
a s panem ředitelem Sudou promítli 

fotky a povyprávěli o své cestě. Při setkání těmto sportovním nad-
šencům senioři osobně poděkovali a předali každému dárek. Děku-
jeme za příjemně strávené odpoledne.

Renáta Vodičková, vedoucí pečovatelské služby

foto archiv pečovatelské služby Nepomuk

Krátké zprávy

V areálu supermarketu BILLA otevře prodejna PEPCO. Druhá retailová 
prodejna v Nepomuku v blízkosti supermarketu BILLA našla svého 
nájemníka. Tím bude obchodní řetězec PEPCO nabízející oblečení, 
doplňky, hračky i domácí potřeby za příznivé ceny. Aktuálně pro-
bíhají potřebné přípravy, na otevření se pravděpodobně můžeme 
těšit zhruba v polovině letošního roku. Alice Baumruková Kotylová, 
KLAUS Timber a. s.

Lidl bude do dvou let. Záměrem investora, kterým je Lidl Česká 
republika v.o.s., je vybudovat do dvou let prodejnu potravin o veli-
kosti 2 467,9 m2 s přilehlým parkovištěm pro 108 aut v Nepomuku 
naproti elektrárně (při hlavní silnici I/20). V prodejně bude každou 
směnu zaměstnáno devět pracovníků. Areál nabídne také nabíjecí 
stanici pro elektromobily či Alza box. V současné době probíhá 
dotazování investora ke zpracovanému projektu u kompetent-
ních orgánů.

Podpořte Hrušeň hniličku v anketě Evropský strom roku. V meziná-
rodní soutěži Evropský strom roku 2023 reprezentuje letos Českou 
republiku Hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku. Vítězka národ-
ního kola ankety Strom roku roste jen 25 metrů od uranové šachty. 
Koncem 50. let 20. století byl poblíž hrušně otevřen důl na uran 
a vytěžená hlušina se vyvážela na haldu nedaleko stromu. Je nesku-
tečné, že v těžkých podmínkách během těžby v uranových dolech 
hrušeň přežila. Tento krásný solitérní strom můžete podpořit v bez-
platném online hlasování na stránce www.evropskystromroku.cz 
od 1. do 28. února 2023.

Lékař Michal Mareček poskytl rozhovor Radiožurnálu. Hostem 
moderátorky Lucie Výborné byl 19. ledna nepomucký občan a bývalý 
zastupitel Michal Mareček. Doktor Mareček pracoval jako náčelník 
Centra letecké záchranné služby v Líních u Plzně, ředitel Letecké 
záchranné služby Armády ČR a pedagog na Západočeské univerzitě. 
Rozhovor je dostupný na radiozurnal.rozhlas.cz.

foto archiv MŠ Nepomuk
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Byl vydán Svatojánský sborník 

Městské muzeum a galerie Nepomuk na sklonku roku 2022 vydalo 
Sborník příspěvků z XVIII. konference Genius loci českého jihozá-
padu. Publikace zahrnuje příspěvky, které zazněly na konferenci 
uspořádané v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích. Konference 
proběhla u příležitosti oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana 
Nepomuckého a byla zaměřena na témata spojená s tímto svět-
cem. Na organizaci konference se podílelo Městské muzeum 
a galerie Nepomuk a také spolek Genius loci – Společnost pro 
studium života regionu. Vydání sborníku bylo spolufinancováno 
z dotace Plzeňského kraje. Sborník můžete zakoupit v Kulturním 
a informačním centru Nepomuk za 150 Kč.
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Pojeďte s námi na muzikál

Kulturní centrum Nepomuk pořádá 27. května 2023 zájezd do 
pražského divadla BROADWAY na muzikál OKNO MÉ LÁSKY. 
V této muzikálové novince uslyšíte nestárnoucí hity Petra Jandy 
a skupiny Olympic.  

Ústřední postavou je chlapec jménem David, se kterým se život 
příliš nemazlí. A ačkoli je nositelem výjimečného výtvarného 
talentu, svět je v jeho očích jen smutné a tragické místo. Setkání 
se studentkou taneční konzervatoře Sofií ale zásadně mění tento 
úhel pohledu a z frustrovaného mladého muže se zanedlouho 
stává známá umělecká osobnost oslavující ve svých dílech krásu 
světa a radost z bytí. Sociálně vysoce postavená rodina Sofie však 

jejich vztahu nepřeje a rodiče posílají svoji dceru na studium do 
Paříže, aby tak zamezili rodícímu se silnému poutu mezi oběma 
mladými lidmi. Ale David se nevzdává a rozhodne se také odces-
tovat do legendárního města nad Seinou, kde chce najít dívku 
svého života. 

Podařilo se nám zakoupit slevové poukázky, proto cena vstu-
penky včetně dopravy činí pouze 810 Kč. Autobus odjíždí ze Dvorce 
od nádraží ČD ve 14.30 hodin, další zastávky Na Vinici, u hřiště 
a na náměstí A. Němejce. Návrat zpět kolem 23.00 hodin. Zájemci 
se mohou hlásit na tel.: 371 580 337 nebo osobně v KIC Nepomuk, 
nám. A. Němejce 126. 

Únor v Muzeu jižního 
Plzeňska v Blovicích

Také v únoru můžete v Muzeu jižního Plzeňska navštívit výstavy 
„Úsměv, prosím! Fotograf a jeho ateliér“, „Chléb náš vezdejší. 
Historie potraviny těla i ducha“ a samozřejmě také dlouhodobou 
expozici děl Jiřího Špinky „Dřevěný čas“. 

V druhém lednovém týdnu vyšlo nové dvojčíslo historicko-vlas-
tivědného sborníku Jižní Plzeňsko XIX.–XX. Sborník opět přináší 
široké veřejnosti odborné statě z mnoha vědních oborů a obsahuje 
příspěvky autorů Petra Rožmberského (1952–2019), Jiřího Sankota, 
Hany Hrachové, Aleny Vlčkové, Jaroslavy Smetanové a Jiřího Boudy. 
Publikace je v prodeji v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích za 220 Kč. 

V úterý 7. února se můžete do muzea přijít potěšit hudbou. Od 
18:00 zazní v zámecké kapli svatého Ondřeje koncert, který při-
pravili pedagogové a žáci Základní umělecké školy v Blovicích. 

Od 14. do 16. února proběhne v Muzeu jižního Plzeňska tema-
tický speciál nazvaný „Na rande do muzea“. V tyto dny využijte 
zvýhodněného vstupného 1+1 zdarma a přijďte se pobavit part-
nerským kvízem a speciálními úkoly. 

V předstihu avizujeme také přednášku Mgr. Jiřího Boudy nazva-
nou „Dvacet sezón archeologických výzkumů na zámku Hra-
diště“, kterou autor prosloví v úterý 28. února od 17:00 v kapli 
svatého Ondřeje. 

Veškeré další informace najdete na webu www-muzeum-blovice.
cz a také na našem facebookovém (Muzeum jižního Plzeňska v Blo-
vicích, p. o.) či instagramovém (muzeumbloviceofficial) profilu. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Monika Bechná, muzejní pedagog a PR, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 
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Jany 
Havlíkové  
14. 2. 2023 / 10. 4. 2023 

Jana Havlíková se narodila       
v Praze, od roku 1973 žije a 
tvoří v Třemošné. Již od dětství 
má silný vztah k malování, od 
sedmdesátých let se zaměřuje 
na práci s olejovými barvami. 
Jejím osobitým stylem je lidový 
realismus s charakteristickým 
rukopisem a velkým smyslem 
pro barvy. Svá díla prezentovala 
na samostatných i společných 
výstavách. Současná výstava 
představí výběr z díla malířky 
Jany Havlíkové, členky Sdružení 
výtvarných umělců ČR. 

Městské muzeum a galerie Nepomuk 

Vás srdečně zve na výstavu 

p r o d e j n í  v ý s t a v a  



Marek Baroch (ANO prosperitě a sportu, bezp.)
Rekonstrukce náměstí může řešit nejen samotný povrch náměstí, 
ale i městský mobiliář a osvětlení, veřejnou zeleň, možnosti parko-
vání či bezbariérovost atd. Při volbě povrhu a způsobu dláždění by 
se mělo myslet nejen na provozní údržbu povrchů, ale i na zlepšení 
komfortu pro chodce a jejich bezpečnost (zejména v zimě). Inspirací 
pro rekonstrukci náměstí může být zpracovaný návrh architektů 
Viktora Vlacha a Vladimíra Vašuta, kteří mj. navrhli sjednotit plochu 
(parter) náměstí odstraněním teras. Stávající terasy jsou spíše vyu-
žívány k parkování aut než k posezení a odpočinku…

Rekonstrukci náměstí může komplikovat množství sítí vedou-
cích prostorem náměstí, což může mít vliv i na zvýšené náklady na 
rekonstrukci. Citlivá a promyšlená rekonstrukce náměstí a nava-
zujících komunikací může přispět k obnově historické podoby 
náměstí a udělat centrum města Nepomuk hezčí a přívětivější pro 
občany a turisty.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Nepomucké náměstí je unikátní – svým tvarem, sklonem, dlažbou. 
Pro někoho právě z těchto důvodů bizarní, ale určitě s neopakova-
telným charakterem. Ne, že bych osobně na náměstí nenacházel 
nedostatky. Spatřuji je ale hlavně jinde: v socialistickém obcho-
ďáku vedle kostela, v neuspořádanosti parteru (najdeme tu osm 
různých typů zpevněného povrchu různé kvality), v přerostlé 
zeleni a kýčovitých sochách na nesmyslných terasách – a v nepo-
slední řadě ve skomírajících obchodech a službách.

Téma: Rekonstrukce náměstí 
Augustina Němejce

V roce 2004 získali Vladimír Vašut a Viktor Vlach první cenu Petra Parléře za projekt 
„Návrh úprav plochy náměstí Augustina Němejce v Nepomuku“, vize však zůstala jen na papíře.

O plánech na oživení náměstí uvažovali zastupitelé i občané v Nepomuckých novinách v září 2016.
Nyní se otázka úpravy náměstí opět otevírá, v letošním plánu investic města 

je na rekonstrukci jeho povrchu vyčleněno 500 tisíc korun.

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

„Město Nepomuk chystá rekonstrukci náměstí. Jak by mělo vypadat podle vás? 

Jaký by mělo mít povrch? Měly by zůstat zachovány stupňovité terasy a sochy ze sympózií?“

12 téma k diskuzi

Stačí se podívat na historické pohlednice a máme před sebou 
malebný obraz venkovského náměstíčka ze starých dobrých časů. 
Romantického místa, které se snad každému musí líbit. A právě 
v historické podobě náměstí bych hledal inspiraci k budoucím 
zásahům do podoby tohoto zásadního veřejného prostoru našeho 
města. Pokud tedy zůstaneme u řešení parteru, bylo by vhodné ho 
zcelit, sjednotit, zkultivovat. Předně by bylo žádoucí přerovnat, 
nově položit původní dlažbu z přírodního kamene. Ta by mohla 
opět vyplňovat rozlehlé plochy náměstí. Nejen že dodává místu 
punc starobylosti, ale vzhledem k nepravidelnému půdorysu 
náměstí je i mnohem vhodnější než jakýkoliv pravidelný formát 
dlažby. Navíc zde již je, tak proč utrácet za nový materiál? Obvod 
náměstí by pak měly lemovat dostatečně široké chodníky složené 
z rovnějšího, pohodlnějšího, bezbariérového druhu dlažby, nej-
lépe žulových desek – „plzeňských ploten“, které tu dříve bývaly 
a dochovaly se jen v nevelkém úseku před bývalou školou. A na 
povrchu vozovek by klidně mohly zůstat kostky. Jasně by tak 
byl odlišen prostor pro chodce, vozidla i smíšené, „odstavné“ 
plochy. Po materiálové stránce se jedná o řešení kvalitní, trvanlivé 
a důstojné, s výraznou stopou historie. Beton, asfalt a zámková 
dlažba do tohoto prostoru nepatří!

Již jsem to zmínil, ale abych jasně odpověděl na otázku teras: 
zrušit a plochu předláždit. Svah je zde sice poněkud strmější, ale 
například pro parkování stále použitelný, jak je konečně patrné 
i na protější straně vozovky. Se zrušením teras by se mohly mimo 
náměstí vymístit i sochy dvanácti měsíců. Nevím, zda bych byl tak 
radikální jako jeden kolega, který navrhoval jejich semletí na písek 
do dětských hřišť, ale jejich umělecká úroveň opravdu není valná.

Jakékoliv úpravy náměstí budou bez pochyby finančně značně 
náročné. Vždyť i naši předkové před půldruhým stoletím dláž-
dili jeho plochu v průběhu několika let. Všechny zásahy by tedy 
neměly být samoúčelné, ale měly by přispět k tomu, aby tento 
prostor znovu ožil a byl skutečným, nejen historickým, centrem 
města. Proto je třeba, aby k nim bylo přistupováno s rozmyslem 
a s uvědoměním si všech souvislostí.

Konečně, nejde jen o povrchy. Otázkou je i budoucí funkce 
staré školy. Je vhodné podporovat péči nejen o vzhled, ale i odpo-
vídající využití ostatních domů. Úvahy nad těmito tématy ale již 
značně přesahují prostor vyhrazený odpovědi na otázku polože-
nou v této rubrice.

Nepomucké noviny / únor 2023



Pavel Motejzík, místostarosta, 
Sdružení nezávislých pro Nepomuk, bezp.)
Osobně považuji naše náměstí za srdce města, nejdůležitější veřejné 
prostranství, kde se vždy odehrávaly a dosud odehrávají hlavní udá-
losti – důležitá shromáždění, poutě, oslavy či kulturní akce, stojí zde 
také hlavní budovy. Podle toho by mělo vypadat nejen náměstí, jeho 
podoba i údržba, ale to samé platí i pro domy kolem. Ruku v ruce 
s rekonstrukcí náměstí musíme proto vyřešit i rekonstrukci a využití 
budovy bývalé školy, motivovat soukromé vlastníky k opravě a využití 
domů. K tomu slouží dotační titul města na obnovu historického jádra, 
kde aktuálně probíhá příjem žádostí o dotaci na letošní rok. Město by 
mělo jít v tomto příkladem a pozorní obyvatelé si jistě všimli nového 
nátěru městského muzea a infocentra, v loňském roce se rekonstru-
ovala také okna a další dřevěné prvky na Rodném domě Augustina 
Němejce, chystá se oprava fasády hlavní radnice.

Samotné náměstí bude potřebovat více času. Bohužel ve veřejné 
správě jsou dlouhé lhůty, jednou se čeká na projekt, potom na stavební 
povolení, potom na dotaci, potom na termín zastupitelstva, potom na 
výběrové řízení apod. Já osobně bych hlasoval pro zrušení parkovi-
ště u budovy městského muzea a infocentra, částečnou úpravu teras 
a zřízení parkovacích stání pro autobusy na jejich místě. Ukazuje se, 
že terasy jsou v této podobě přežité a nefunkční. Samotný povrch 
náměstí by měl co nejvíce reflektovat současnou historickou dlažbu, 
ale zároveň umožnit přístup na radnici například i vozíčkářům či 
starším lidem o chodítku. Zahájení rekonstrukce náměstí v tomto 
volebním období je jednou z mých priorit.

Václav Novák (KSČM)
Vzhled náměstí je dlouhodobě kritizován ze strany občanů Nepomuka 
i okolních obcí. Nikdo se za více než třicet let nepustil do jeho rekon-
strukce, protože nikdo neví, co je skryto pod povrchem. Patrně musí 
být zachován ten povrch, jaký tam je, jsem pro drobnou opravu. Velká 
rekonstrukce by stála desítky milionů, může se zjistit, že budou třeba 
vícenáklady a i ti nešťastní památkáři žel budou do toho zasahovat.
Terasy bych ponechal, ale musí být udržované a osázené zelení. Podle 
mě jsou hezké.

Pavel Zeman (Volba Pro Nepomuk, bezp.)
Dle mého názoru je nezbytné k rekonstrukci našeho náměstí 
přistupovat hodně obezřetně a pečlivě a zejména důkladně vše 
zvážit. Nepomucké náměstí je bohužel tak členité a svažité, že 
bude velmi nesnadné vytvořit takový projekt, který by splňoval 
všechny požadavky a zavděčil se všem občanům města. Myslím, 
že je důležité stanovit si priority, které jsou pro nás, pro občany 
důležité, co bychom si na náměstí měli zachovat, a pak naopak 

téma k diskuzi / inzerce 13

Vážení občané, 
měly by se zachovat terasy v horní 
části náměstí, nebo by měl být  
tento prostor upraven jinak?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?
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Nabídka platí od 1. 2. do 14. 2. 2023 
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  1. 2. do 14. 2. 2023 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 1. 2. do 14. 2. 2023 
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Rodinné 200g 37,90 Kč                  
Kunín Pohár mléčný dezert 150g mix dr                                            15,90 Kč
Zakysaná smetana 180g                                                                   21,90 Kč
Vepřové párky HOT DOG cena za 1kg 129,00 Kč
Gothajský salám cena za 1kg                                                                129,00 Kč
Pivní salám cena za 1 kg                                                                        139,00 Kč

Skyr 130g  mix druhů 19,90 Kč
Choceňský jemný tvaroh kostka 250g 26,90 Kč
JČ Eidam  uzený 44% cena za 1kg                    209,00 Kč
Šunka Vinohradská nejv. j. cena za 1kg 199,00 Kč
Párky se sýrem cena za 1 kg 179,00 Kč
Salám Slovenský cena za 1 kg 89,00 Kč

Papír toaletní COOP Premium 8 ks  69,90 Kč
Ubrousky dětské vlhčené 72ks 24,90 Kč                    
Lavato prací gel 1,5l 59,90 Kč

to, co nás nejvíce trápí. Tyto podněty pak předložit projektan-
tům a architektům, kteří mají již zkušenost s městy podobného 
charakteru. Akci dle vysoutěženého projektu poté rozdělit na 
patřičné části, dle finančních možností, a vhodně rozplánovat 
samotnou stavební část.

Mě osobně nejvíce trápí povrch. Určitě by se měly odstranit kameny 
umístěné po celém náměstí, ty by se měly nahradit novou vhodnou 
dlažbou, po které se bude moci bez obtíží chodit a jezdit. Přimlou-
val bych se také za ostrůvky se zelení, jednak z důvodu estetického, 
ale i z funkčního, kvůli letním vedrům a oddělení toku vody při vel-
kých deštích.

Naopak stupňovité terasy považuji v tuto chvíli za to nejpovede-
nější z celého náměstí a jsem pro jejich zachování. Na náměstí se 
často pohybuji, a proto vím, že převážně v době letních dovolených 
se zde vyskytuje spousta turistů. Posedávají na terasách, pozorují celé 
náměstí, které mají jako na dlani, a fotí se s umístěnými sochami. 
Terasy ale hlavně rozdělují sklon náměstí a při deštích neteče úplně 
veškerá voda jedním proudem od Zelenohorské ulice až k poště. 
Sochy na náměstí mi také nevadí. Naopak. V Nepomuku několik let 
probíhalo sochařské sympozium a sochy jsou jeho výsledkem, takže 
proč je zde nezachovat jako vzpomínku?



14 hasiči 

Shrnutí roku 2022 u Sboru dobrovolných hasičů Nepomuk

V období od 13. prosince do 15. ledna byla dobrovolná nepomucká 
jednotka povolána Krajským operačním střediskem Hasičského 
záchranného sboru Plzeňského kraje ke dvěma požárům a jedné 
dopravní nehodě.

K dopravní nehodě dodávky na místní komunikaci mezi obcemi 
Kozlovice a Soběsuky u rybníka Jednota jsme byli vysláni s jed-
notkou HZS Nepomuk 13. prosince v půl třetí odpoledne. Na místě 
bylo zjištěno, že dodávka narazila do stavidel a dochází k úniku 
provozních kapalin na komunikaci a částečně i na vodní plochu. 
K zamezení šíření úniku byly použity sorpční prostředky a norné 
stěny. Zraněnou řidičku s poraněním hlavy transportovali záchra-
náři do nemocnice. K události byli povoláni pracovníci životního 
prostředí z ORP Nepomuk a Klatovského rybářství, aby posou-
dili vzniklé škody na majetku a životním prostředí. Jednotky po 
zadokumentování nehody Policií ČR spolu s odtahovou službou 
vyprostily uvízlé vozidlo ze stavidla a provedly závěrečný úklid.

Čtyři jednotky hasičů vyjely 21. prosince po půl čtvrté odpole-
dne k ohlášenému požáru garáže u rodinného domu v Měcholu-
pech. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k zahoření uskladněného 
dřeva okolo krbových kamen a oznamovatel provedl prvotní 
hasební zásah sněhem a zamezil tak rozšíření požáru. Hasiči 
objekt odvětrali a ohořelé dřevo a další materiál vynosili ven. 

Následně byl celý prostor překontrolován termokamerou a předán 
zpět do užívání. Událost se obešla beze škody a všechny jednotky 
se vrátily zpět na své základny.

O silvestrovské noci vyjely jednotky z prvního stupně požárního 
poplachu k ohlášenému požáru domu v obci Čmelíny. Požár se 
rozšířil z komínového tělesa do podkrovní místnosti, kde ho hasiči 
v dýchací technice pomocí vysokotlakého proudu rychle zlikvi-
dovali a následně kominickým nářadím z nastavovacího žebříku 
srazili žhavé saze. Bohužel nevhodná konstrukce komínu neu-
možnila vyčištění celé spalinové cesty a stále docházelo k hoření. 
K uhašení byl použit písek a práškové hasicí přístroje. Vyšet-
řovatel HZS stanovil předběžnou škodu na 250 tisíc korun. Po 
páté hodině ranní byl zásah ukončen a jednotky se vrátily na své  
základny.

Jednotka HZS Plzeňského kraje z hasičské stanice Nepomuk 
vyjela v uvedeném období ke 23 zásahům. Mimo již zmíněné 
zásahy se jednalo například o záchranu koně ve Ždírci, který 
propadl do staré jímky a nedokázal se sám dostat ven. Příslušníci 
ze stanice HZS se také podíleli na zásahu ve velkochovu nosnic 
v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde byla zjištěna nákaza ptačí 
chřipky a muselo být utraceno všech cca 750 tisíc kusů nosnic. 
Zásah trval téměř tři týdny.

Činnost dobrovolné jednotky nepomuckých  
hasičů na přelomu roku

V roce 2022 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk tradiční 
akce jako hasičský bál, pálení čarodějnice se stavěním máje, den 
otevřených dveří naší zbrojnice, akci S hasiči hurá do školy, Noční 
toulání pod Zelenou Horou a mnoho dalších. První akcí v roce 2023 
byla Valná hromada našeho sboru, která se konala v pátek 6. ledna. 
Po shrnutí činnosti za rok 2022 starostou sboru, velitelem jednotky 
SDH, zástupcem vedoucích mládeže a revizorem sboru se slova 
ujali i hosté, a to starosta města Nepomuk Vladimír Vokurka a veli-
tel hasičské stanice Nepomuk HZS Plzeňského kraje npor. Zbyšek 
Zuber. Dále byl schválen plán akcí na rok 2023, po kterém následo-
valo občerstvení a diskuze přítomných.

První akcí pro veřejnost, kterou budeme v tomto roce pořádat, 
bude hasičský bál SDH Nepomuk, který se uskuteční 25. února v sále 
Hotelu u Zeleného stromu (Švejk restaurant).

Nepomucké noviny / únor 2023
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Shrnutí roku 2022 u jednotky 
Sboru dobrovolných 
hasičů města Nepomuk

V roce 2022 byla jednotka SDH Nepomuk vyslána Krajským operač-
ním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
k 62 zásahům. Je to nejvíce výjezdů za rok za celou historii naší jed-
notky. Jednalo se o 27 požárů, 12 dopravních nehod, 22 technických 
pomocí a jednu ostatní událost. Pro zajímavost jednotka Hasičského 
záchranného sboru Plzeňského kraje z požární stanice Nepomuk 
vyjela za rok 2022 k 345 zásahům. 

Z požárů zmíníme únorový požár seníku v zemědělském druž-
stvu v Nepomuku - Dvorci, kde byla při vyklízení vyhořelého 
sena a slámy nalezena mrtvá osoba, která v seníku pravděpo-
dobně přespávala. Požár likvidovalo osm jednotek téměř 10 hodin. 
Zdravotnická záchranná služba do nemocnice transportovala 
dobrovolného hasiče, u kterého došlo při zásahu ke zhoršení 
zdravotního stavu. K nezvykle velkému počtu požárů jsme vyjíž-
děli během měsíce března. Jednalo se o požáry suché trávy, 
křovin a lesních porostů nejčastěji způsobené lidskou nedbalostí. 
V březnu jsme také likvidovali požár domu v Myslívě. Rozsáhlý 
požár rodinného domu s garáží a dílnou jsme v červnu likvidovali 
v Žinkovech. Celkem zde zasahovalo sedm hasičských jednotek. 
Zdravotnická záchranná služba musela do nemocnice transpor-
tovat lehce zraněného hasiče. Nejnáročnějším a nejdéle trvajícím 
zásahem v uplynulém roce bylo nasazení v rámci odřadu jednotek 
z Plzeňského kraje při likvidaci požáru lesa v národním parku 
České Švýcarsko. Čtyři naši členové se s technikou CAS 30 Tatra 
815-7 podíleli na dovozu vody na požářiště a dohledávání ohni-
sek a jejich likvidaci.

Dopravní nehody, u kterých naše jednotka v roce 2022 zasaho-
vala, se obešly bez úmrtí osob. Nejčastěji jsme vyjížděli na úsek 
silnice I/20 u odbočky na Klášter u prádelských sádek. V listo-
padu jsme se zúčastnili taktického cvičení složek integrovaného 
záchranného systému s námětem hromadné dopravní nehody 
s velkým počtem zraněných osob.

Z technických pomocí převažovaly zásahy spojené s likvidací 
následků prudkých dešťů a silného větru. Jen ve dnech 27. a 28. června 
jsme vyjeli ke 13 událostem, převážně se jednalo o čerpání vody 
ze zatopených objektů, případně o odstranění stromů padlých 
přes komunikace.

Mimo ostré výjezdy, ke kterým nás vysílá operační středisko, 
jsme také vyjeli k desítkám ostatních činností, do kterých patří 
dovozy vody, asistence při závodech motorek a rally, čerpání zne-
čištěných studní, zajištění dodávky elektrického proudu, ukázky 
techniky, vytváření pěny na různých akcích aj. 

Více informací, fotek i videí z naší činnosti najdete na facebooku Hasiči 
Nepomuk nebo na našich webových stránkách www.sdh-nepomuk.cz.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk

foto archiv SDH Nepomuk

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

V období od 15. prosince 2022 do 15. ledna 2023 se nepomučtí 
policisté zabývali řadou případů, rádi bychom vás informovali 
alespoň o některých z nich. Stalo se již tradicí, že se nejprve 
věnujeme oblasti BESIP.

Odpoledne 28. prosince nepomučtí policisté zkontrolovali 
v Kasejovicích řidiče osobního vozidla Škoda Fabia. Na místě vyšlo 
najevo, že dotyčný není držitelem řidičského průkazu.

V odpoledních hodinách 5. ledna hlídka OOP Nepomuk zasta-
vila v Nádražní ulici v Nepomuku osobní vozidlo zn. Jeep Rene-
gade. Na místě bylo zjištěno, že řidič má vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Na základě této skutečnosti byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání.

Dne 1. ledna byli nepomučtí policisté povoláni k požáru rodin-
ného domu ve Čmelínech. Jelikož přijeli na místo jako první složka 
Integrovaného záchranného systému, zapojili se ihned do hašení. 
Jeden z policistů během zákroku použil ochrannou masku a hasicí 
přístroj ze služebního vozidla. Díky tomu se podařilo zabránit 
šíření ohně do doby, než na místo dorazili hasiči.

Odpoledne 8. ledna hlídka nepomuckých policistů zasahovala 
v Nepomuku během hádky mezi partnery. Na místě se zjistilo, 
že jsou obě osoby pod silným vlivem alkoholu. Žena „nadýchala“ 
1,56 promile alkoholu v dechu a její druh 2,80 promile. Oba pode-
zřelí skončili na protialkoholní záchytné stanici v Plzni, ženu 
převezla sanitka zdravotnické záchranné služby a muže eskor-
tovali policisté.

Závěrem bychom chtěli všechny čtenáře upozornit, že 
v poslední době byl zaznamenán nárůst případů krádeží vlou-
páním, a to nejen ve služebním obvodu OOP Nepomuk. Pacha-
telé se zaměřují zejména na šperky, peníze a cennosti. Vzniklé 
škody se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Proto bychom chtěli 
všechny požádat, aby dbali opatrnosti a řádně zabezpečovali 
své nemovitosti.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk

Nepomucké noviny / únor 2023
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Z činnosti Městské policie Nepomuk

V uplynulém období strážníci MP Nepomuk řešili následující 
události. 

Dne 14. prosince byla hlídka MP upozorněna na muže, který 
značně opilý seděl v čekárně ČD ve Dvorci a popíjel víno. Upo-
zornění ostrahou, že porušuje provozní řád, nijak nereflektoval. 
Až s příchodem strážníků zjednal muž nápravu. 

Ve středu 14. prosince v ranních hodinách přijala hlídka ozná-
mení od ženy, která uvedla, že v prostorách bytového domu, kde 
bydlí, leží muž, který značně zapáchá. Na místo se dostavila i hlídka 
Policie ČR. Muž byl probuzen a vykázán z domu. Byl také zmatený 
a nemohl najít cestu na vlak, proto jej strážníci doprovodili až do 
Dvorce na vlakové nádraží. 

Dne 20. prosince usměrňovala hlídka provoz na komunikaci, 
kde docházelo k odkalování vody.

Téhož dne strážníci odchytli v Žinkovech psa. Jelikož se majitel 
nenašel, musel být pes odvezen do útulku. Dne 27. prosince byl 
v Nepomuku odchycen další pes a hlídka MP od oznamovatelky 
zjistila, že tyto dva odchyty spolu souvisejí. V obou případech se 
totiž jednalo o psy, které tu nechala rodina napospas a odstěho-
vala se. Vzhledem k tomu, že majitel psů nezajistil psy proti úniku 
a nechal je zde bezprizorně, veškeré zjištěné skutečnosti strážníci 
předali na příslušný úřad k dořešení.

Ve středu ráno 21. prosince se v důsledku nepříznivého počasí 
na náměstí v Nepomuku vytvořilo náledí a nebylo možné bez-
pečně projet vozidlem ani projít pěšky. Než se zajistilo opatření, 
hlídka MP uzavřela na náměstí některé komunikace a pomáhala 
kolemjdoucím občanům. 

Dne 23. prosince byla hlídka MP upozorněna na muže ležícího 
v křižovatce u prodejny COOP na náměstí v Nepomuku. Než hlídka 
MP na místo přijela, kolemjdoucí pomohli muži vstát. Strážník 
muže, kterého zmohl alkohol, odvedl na lavičku a po chvilce odpo-
činku se muž odebral k domovu.

Ve čtvrtek 29. prosince při kontrolní činnosti si hlídka MP všimla 
otevřeného okénka u vozidla. Podařilo se kontaktovat majitele, 
který si vozidlo zabezpečil.

Dne 2. ledna 2023 v ulici Na Kaplance byla hlídka upozorněna 
na ležícího muže, který byl silně znečištěn a pod vlivem alkoholu. 
Jelikož nebylo možné jej odvést do protialkoholní záchytné stanice, 
strážníci muži pomohli vstát a posadit se na lavičku. Po chvilce 
oddechu muž odešel. 

Téhož dne byla v  odpoledních hodinách hlídka upozorně- 
na zaměstnanci drah na sraženého velkého psa v kolejišti mezi 
obcemi Dvorec a Srby. Strážníci evidovali několik zaběhnutých 
psů, proto se po domluvě se zaměstnanci drah vydala hlídka 
psa najít, aby zabránila vstupu jiných osob na kolejiště. Hlíd- 
ka nestihla projít celý úsek, protože se již stmívalo, a  sra- 
ženého chlupáče se podařilo najít až následující den.  

V pátek 6. ledna byla hlídka MP požádána o spolupráci hlídkou 
PČR při zajištění muže, který byl silně pod vlivem alkoholu a ležel 
v silnici v Budějovické ulici. Na místě byl lékař, který zjistil, že 
muž není zraněn. Opět nebylo možné odvést muže do protialko-
holní záchytné stanice, proto hlídky muži pomohli, aby se dostal 
bezpečně domů.

Dne 9. ledna hlídka MP prověřovala informaci o sraženém psu, 
ale místo psa byla nalezena registrační značka, která byla nahlá-
šena jako kradená. Celou událost strážníci předali PČR. 

Dne 11. ledna byla hlídka MP požádána o spolupráci v Husově 
ulici, kde musely být provedeny výkopové práce a v daném úseku 
došlo k zúžení silnice natolik, že by neprojely autobusy. Hlídka MP 
zjistila majitele vozidel a požádala je o přeparkování.

I v roce 2023 budou strážníci dohlížet na rychlost. Bude prová-
děno měření rychlosti vozidel na vybraných úsecích komunikací 
v Nepomuku, ve Dvorci, ale i v dalších obcích, proto: řidiči, uberte 
nohu z plynu a jezděte bezpečně.

Gabriela Černá, zástupce velitele městské policie

foto archiv MP Nepomuk
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Plavecký výcvik našich žáků v bazénu v Horažďovicích

Skončilo první pololetí školního roku 2022/2023. Naši žáci obdrželi 
výpisy z vysvědčení a v pátek 3. února je čekají jednodenní polo-
letní prázdniny. Někomu se vedlo lépe, někdo nemá známky, jaké 
by si představoval, ale každý má šanci se ve druhém pololetí zlepšit.

Od 13. února proběhnou v našem regionu týdenní jarní prázdniny. 
Sníh se zatím neobjevil, ale snad bude možnost si zalyžovat alespoň 
na horách, protože před jarními prázdninami čeká naše sedmáky 
tradiční lyžařský kurz v Železné Rudě. Doufáme, že se nebudou 
muset učit základy lyžování na blátě.

Poslední den před vánočním volnem jsme uspořádali na druhém 
stupni tradiční sportovní den, kdy si naši žáci s chutí zasoutěžili ve 
stolním tenisu, florbalu a basketbalu. Žáci na prvním stupni si se 
svými třídními učitelkami zase připomněli různé vánoční tradice 
a zvyky, ochutnali cukroví a rozdali si dárečky.

Naši třeťáci jezdí do Horažďovic, kde absolvují plavecký výcvik. 
Všichni si to náležitě užívají a pokaždé se do bazénu těší. 

Ve středu 12. ledna se uskutečnil v aule naší školy výchovný kon-
cert. Pro druháky a třeťáky byly připravené písničky z pohádek, 
starší děti se dozvěděly něco o folkové hudbě a ty nejstarší měly 
pásmo o skupině Beatles.

V lednu jsme ještě stihli výstavu betlémů, návštěvu muzea, čtvrťáci 
byli v divadle Alfa a dále pokračuje naše spolupráce s oseleckou střední 
školou, kam jezdí žáci druhého stupně v rámci polytechnického kroužku.

Probíhají také tradiční olympiády a my jsme už zaznamenali první 
úspěch. V okresním kole Dějepisné olympiády obsadil Sebastián 
Bořík třetí místo a Václav Ježek byl čtvrtý. Oběma děkujeme za skvě-
lou reprezentaci naší školy a dík patří i našim vyučujícím za přípravu.

Po dlouhé době probíhá výuka v klidu a bez omezení. Do druhého 
pololetí školního roku 2022/2023 přejeme všem hodně sil a věříme, 
že všichni budou do školy chodit rádi a s chutí se něco zajímavého 
dozvědět a naučit.

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel
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Společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.  
 

nabízí volné pracovní místo na pozici  
 

ŘIDIČ NÁKLADNÍCH VOZIDEL 
 

 

Požadavky na uchazeče: 

 Řidičský průkaz – řízení nákladních automobilů C, profesní průkaz; 

 Pracovitost, spolehlivost a samostatnost; 

 

Pracovní náplň: 

 Řízení nákladních vozidel při provozování vodovodů a kanalizací;                                                              

 

Nabízíme: 

 zajímavé finanční ohodnocení včetně placených přesčasových hodin; 

 stabilní zázemí české vodárenské firmy s pravidelnou pracovní dobou, volné 

víkendy; 

 pracovní smlouva na dobu neurčitou; 

 příspěvek na stravování a penzijní připojištění. 

 

Nástup možný ihned nebo dohodou. 

 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na e-mail: 

 info@kav-plzenec.cz.  
Pro bližší informace volejte na tel. č. 775 393 806. 
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Šéfkuchař Lukáš Potůček  
vás zve na dobré jídlo  
z bio masa z vlastní farmy  
a pivo z pivovaru Zlatá kráva

Nový šéfkuchař Švejk restaurantu v Nepomuku, Lukáš Potůček, kouzlí v naší kuchyni 
už rok, nicméně v gastronomii se pohybuje již řadu let. Takhle o sobě a svém působe-
ní v Nepomuku mluví náš nový kolega:

„Kuchařina není jen práce, je to koníček, záliba, moje životní volba a pevně si stojím za svým 
rozhodnutím se jí věnovat. Zkušenosti jsem získával nejen v České republice, ale i v zahraničí, 
a to například v Rakousku v hotelu poblíž Innsbrucku. Zde jsem se propracoval na post „sous-
-chefa“. Byla to skvělá zkušenost a zároveň ohromná inspirace. Tady v Nepomuku působím  
už rok jako šéfkuchař, ale zároveň i jako parťák do každé situace. S kolegy Vám můžeme u nás  
v restauraci nabídnout fantastickou českou kuchyni a nejen tu - snažíme se zakomponovat  
i mezinárodní gastronomii v podobě pravidelné víkendové nabídky. Nejraději vařím z lokál-
ních a farmářských surovin, ať už je to vlastní pivo z pivovaru Zlatá kráva, nebo maso z naší 
farmy Sochorův statek. Veškeré pokrmy v naší restauraci a pivovaru děláme poctivě a jak se 
říká s láskou. :)

Potěšte mě a mé kolegy svou návštěvou a přijďte se přesvědčit, že tu práci děláme dobře.“

sponzor měsíce

Hledáte změnu? Bydlíte v okolí Letin 
a chcete ušetřit za dojíždění? Nebojíte se manuální práce?  

Máme pro vás aktuální nabídku otevřených pozic 
v naší společnosti v Letinech.

Hledáme:
Obsluha a seřizovač CNC obráběcích strojů

Nabízíme:
‑ Dlouhodobé zaměstnání ve stabilní společnosti

‑ Pracovní smlouva na dobu neurčitou
‑ Příspěvek za doporučení zaměstnance v hodnotě 10 000,‑ Kč

‑ Odměny za výkonnost
‑ Plně hrazené přesčasy

‑ Možnost přivýdělku o víkendu
‑ 25 dní dovolené

‑ Docházkový bonus 2 000,‑ Kč v poukázkách
‑ Stravenkový paušál

‑ Finanční i kariérní růst
‑ Nástup možný ihned

Pokud vás oslovila některá z našich pozic, 
nebo víte o někom, koho by naše pracovní místa zajímala, 

prosím kontaktujte naše personální oddělení 
Kateřina Hefertová tel.: +420 601 367 285,  

k.hefertova@verwo.com
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Udělat dvě stě koláčů 
za dva dny pro mě 
nebyl problém 
Rozhovor s Janou Augustovou

Za dveřmi je masopust, čas zábavy, dobrého jídla a pití. Kuchařskému umění a propagaci  
tradiční gastronomie, ale i řemesel, se věnuje spolek Nepomucké kuchařinky, jehož principálkou 
je Jana Augustová, která nedávno oslavila sedmdesáté narozeniny. Spolek má za sebou řadu let 
naplněných množstvím gastronomických akcí a výstav, na něž zavzpomínala v našem rozhovoru.

Text: Hana Staňková
Foto: Milan Demela
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Jak vznikl spolek Nepomucké kuchařinky? 
Vznikli jsme z kamarádství. Bylo to v devadesátém osmém roce. 
Jednou jsme seděli u Malovických a Václav Malovický říká: „Potřebuju 
někoho, kdo mi pomůže.“ On začal psát kuchařky a neuměl určit 
do receptu, jaké množství surovin je třeba, tak jsem mu pomáhala. 
I když já obvykle nevážím nic, dělám vše od oka, ale chtěli jsme psát 
recepty, tak jsme museli vážit. A další naše kamarádka Eva (PhDr. 
Eva Dittertová, rozhovor s ní zveřejnily Nepomucké noviny v březnu 
2020, pozn. red.), která dělala ředitelku v chebském muzeu, nás při-
vedla do Chebu. Tam jsem získala cenu za karlovarský knedlík, tím to 
začalo. Ale oficiálně jako spolek jsme v rejstříku zapsaní od roku 2013.

Co všechno jste s Kuchařinkami zažili?
Jezdili jsme převážně na výstavy. Třeba s Evou jsme dělali v Chebu 
výstavu o německých, českých a rakouských knedlíkách (Knedlík – 
Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe, 2009). Vyšla k tomu i knížka. 
V Německu, v Schönsee jsme s paní Miladou Demelovou pekly 
první hnětýnky. V tamějším Centru Bavaria Bohemia jsme pekly 
i koláče, to už je spousta let. Ona zdobila hnětýnky, já pekla koláče 
a stály tam fronty na koláč. Konala se tam i soutěž v pečení koláčů 
chodského typu. Potom jsme jezdili nějakých dvanáct, čtrnáct let do 
Zemědělského muzea v Praze a do Zemědělského muzea v Regenu 
v Německu. V Praze jsme se účastnili muzejních nocí a to bylo 
náročné. Dělali jsme tam plněné bramborové knedlíky, bramborové 
taštičky, vdolky – ty šly vždycky na dračku. Usmažila jsem tam třeba 
šest set vdolků za noc. Také jsme tam pekli, měli jsme půjčenou 
velikou pec. Zadělávali jsme tam asi na dvě stě padesát pouťových 
koláčů. Něco jsme napekli předem a ostatní jsme dělali na místě.

Tu přípravu předem děláte doma?
Všechno doma. Mám velkou kuchyň. Já dělám šedesát koláčů na 
pout´ pro naše děti. Udělat dvě stě koláčů za dva dny pro mě nebyl 
nikdy problém. Někdy se nám sejdou i dvě akce najednou, tak třeba 
s panem Tetzelim z Muzea krojů v Žinkovicích máme domluveno, 
že doma napečeme a pokud nestíháme, tak se o prodej postará.

Kam ještě jste se podívali? 
V roce 2005 jsme s paní Helenou Sedláčkovou celý týden soutěžily 
v pořadu TV Prima Tescoma Prima vařečka. V průběhu let jsme 
jezdívali do Prachatic, tam jsme se účastnili národní gastronomické 
přehlídky Sýry a víno s kuchařem a moderátorem Petrem Stupkou. 
My jsme pekli koláče, on dělal nějaké jídlo. Účastnili jsme se Veli-
konočních cukrářských slavností na zámku Kačina, Dne řemesel 

v Klatovech. V zoologické zahradě v Plzni na statku Lüftnerka jsme 
se účastnili Dne řemesel v září, programu k Velikonocům a adventu. 
S Alenou Březákovou jsme tam zdobily vánoční cukroví a perníčky. 
V květnu se koná na Vyšehradě akce Má vlast – proměny času. Tam 
Pavla Janotová předvádí předení. Ta si nechala udělat v Beskydech 
na zakázku kolovrat, který si přála. Taky jsme vařili do rozhlasu.

Do rozhlasu? To jste tam vyprávěli, co vaříte?
Ano, paní redaktorka chodila k mé kamarádce domů, tam jsme 
vařili, popisovali to a ona si to zaznamenávala. Také jsme chodili 
do rozhlasu a odpovídali na dotazy z řad posluchačů, kteří se ptali 
na recepty, které vařily naše babičky.

Co dalšího jste podnikali?
Dělali jsme různé besedy. Dokud byl naživu Václav Malovický, tak 
jsme jezdili do Přeštic, do Příchovic, do různých knihoven. Pak jsme 
v Myslívě vybavovali muzeum pro obec. My totiž sbíráme staré ubrusy 
a přehozy na postele, dečky, vyšívané kuchařky, formičky a vykrajo-
vátka a samozřejmě historické kuchařky a recepty. Šaty, boty a obrazy 
jsme půjčovali také na svatební výstavu do Chebu (Když zazní zvony 
svatební aneb jak si náš dědeček babičku bral, 2008) a tam jsme při 
té příležitosti i vařili - knedlo, zelo vepřo, taky svíčkovou. S Pavlem 
Motejzíkem, který tehdy zastupoval MAS sv. Jana z Nepomuku, jsme 
dělali kuchařku Sladké mámení. Bylo to v době, kdy byla Plzeň a slo-
venské Košice Evropskými hlavními městy kultury. Šlo o výměnu 
receptů od nás z jižního Plzeňska a z východního Slovenska. Při pří-
ležitosti otevření Svatojánského muzea jsme pekli a zdobili sedmdesát 
svatých Janů z hnětýnkového těsta. Během roku bylo mnoho akcí… 
Martinská husa ve Vrbně, adventní jarmark v Blovicích, Setkání Kos-
telců v roce 2017 v Kostelci u Stříbra. Sezóna začínala od zabijačky, 
pak masopust, přes Velikonoce, potom byly pouťové, muzejní noci, 
v srpnu hradozámecké noci, v září byla řemesla, svatomartinská husa 
a tak až do Vánoc. Měli jsme i dvacet akcí za rok.

Stále vás pořadatelé zvou na své akce?
Teď už na nic neodpovídám, nemáme na to kapacity. Je nás čím dál 
tím míň, už jsme starší a nemůžu starší ženy nutit jet sto padesát 
kilometrů ráno tam a večer zpátky, to v žádném případě.

Baví vás kuchařina od malička?
Vůbec ne. Ale já měla babičku Sýkorovou tady v Nepomuku, která 
mi hodně dala. Byla selka a uměla všecko. Doma chovali husy, krávu, 
dělala z mléka tvaroh, stloukala máslo. Pečení, to byla samozřejmost. 
Takové buchty jako ona v životě neudělám. Pak jsme se v roce 1981 
odstěhovali do Plzně, ale vrátili jsme se v roce 1989 do toho statku 
a bydlíme tam do teď. Opravujeme stavení. Můj muž, když jsem si 
ho vzala, musel pomáhat – sekat trávu na krmení, dojit krávu a jiné 
práce, protože babička byla nemocná. Můj otec byl z Vysokého Újezdu 
u Slap a za války jejich rodinu vystěhovali do Skašova. Část se jich vrá-
tila, ale on tu už zůstal. Tam z toho kraje mám taky spoustu receptů. 

Václav Malovický (31. července 1943 - 24. února 2018)
Autor vlastivědně kuchařských knih, např. Kuchyně staré 
Šumavy, Švejkova cestopisná kuchařka, Co chutnalo a chutná 
v Pošumaví, Bez vody neuvaříš, Toulavá kuchařka, Kuchyně sta‑
rého Chebu a dalších.

Hnětýnky Jany Augustové
500 gr. hladké mouky
280 gr. másla
180 gr. moučkového cukru
2 žloutky
2‑4 lžíce mléka

Všechny suroviny se zpracují ve vláčné těsto, které se nechá 
v chladnu odpočinout. Po vyválení se vykrajují tradiční tvary 
a po upečení se zdobí čokoládovou nebo ledovou polevou 
a různými ozdobami nebo bílkovým krémem.

Zdobení hnětýnek na Zelenohorské poště
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Otec umřel brzy, ale všechny ty tety mi předávaly různé kuchařky, 
ručně psané. Takové ty sešitky, které si ženy psaly, když se vdávaly. 
Například jak se dělá rajská. Moje babička to tak neměla, ta si napsala 
recept třeba na pytlík od rohlíků. Mám to všechno schované.

Jaké je vaše povolání?
Já jsem účetní, dělala jsem u Pozemních staveb ekonomku. Od roku 
1992 jsem začala dělat daňového poradce a dělám ho dodneška. 
I když už po mně převzal kancelář v Plzni syn. Když jsem začala, tak 
kluci chodili do školy. Já mám čtyři děti a manžel byl svářeč, jezdil 
po republice, pracoval v severních Čechách, na Temelíně, od 45 let 
je jako invalida doma.

Jak se to dá stihnout?
Já vám něco povím, musí se udělat hlavní věci, to ostatní je nedůle-
žité. Když byli kluci malí, měli jsme doma velkou kostku. Tam bylo na 
jedné straně mytí nádobí, na druhé nákupy, luxování, prostě domácí 
práce a pak jedno křeslo, to bylo volno. Všichni věděli, co musí dělat. 
V neděli si hodili a opravdu to dělali. Bydleli jsme u lesa na Bolevci 
u Šídlováku. Když přišli ze školy, bylo jedno, jestli jdou někam do 
lesa, do parku, ale v sedm hodin museli být doma a museli mít práci 
hotovou. Ale taky vyváděli všechno možné, prostě děti.

A jak se stavěli k těm vašim spolkovým akcím?
Všichni pomáhali - snacha Lenka jezdí, když je třeba, dcera taky. 
A kluci, když bylo něco potřeba, tak to taky udělali.

Jak odpočíváte?
Nijak. Jsem celkově nespavec, stačí mi tři hodiny spánku denně. 
I dneska, i když říkám, že už nemám sílu, chodím spát ve dvě hodiny. 
Dřív jsem musela vstávat ráno v pět hodin, teď je to v půl sedmé.

Jak vznikla Nepomucká hnětýnka?
Za tím jsou vlastně zase babičky. Je nás víc kamarádek, které je děláme. 
Paní Alena Březáková umí zdobit takové krajkové a Marie Kučerová, 
ta zase zdobí vajíčka a dokáže takové vzory i na hnětýnky. Říkaly 
jsme si, že to musíme ukázat lidem. Vznikla z toho soutěžní výstava 
Nepomucká hnětýnka. V Panském domě byla cukrárna, tam jsme 
začínaly. Od roku 2003 jsme dělaly hnětýnku každý rok. V loňském 
roce to bylo už posedmnácté. Předtím dva roky byla kvůli covidu jiná 
soutěž – bez návštěvníků – jen přes facebook. A účastní se lidé ze 
širokého nepomuckého okolí, z horažďovické školy, z Plzně, kuchař 
a cukrář z Glóbusu. Posledních dvanáct nebo třináct let jsou Hnětýnky 
na Zelenohorské poště u Pavla Kroupy. Každý den v týdnu děláme 
odpoledne pro návštěvníky výstavy a dvakrát v týdnu zdobíme hně-
týnky. Může tam přijít, kdo chce. My uděláme korpus a rozehřejeme 
čokoládu, připravíme barevné bílky a potom už si návštěvníci zdobí. 
Chodí tam malinké děti, ale i starší návštěvníci. Různé zdobení mě 
učila paní Demelová. Umím třeba pracovat párátkem, ukazuju to a lidi 
už nám takové hnětýnky i přinesou na výstavu. Teď se dělají sněhové 
kytičky, to je také mistrovské dílo, tak občas nějaké koupím, aby si 
to s nimi lidi nazdobili. Některé nádherné hnětýnky jsou dodneška 
uloženy v prostorách Zelenohorské pošty.

To se nesnědly? 
Ty se nesmí sníst. Skončíme soutěž, připravíme prázdný pytel, 
všechno tam naházíme, vyfotíme, uděláme zápis, kdyby přišla 
hygiena. Jednou na nás přišla. Museli jsme potom asi třikrát nebo 
čtyřikrát jet do Plzně a vysvětlovat. Snažíme se všechny předpisy 
dodržovat, ale není to jednoduché. Například všechny alergeny, co 
výrobky obsahují, máme vzorně vypsané, protože paní Pavla Jano-
tová má hotelovku, tak vše zvládáme.

Pátraly jste i po původu hnětýnek?
Hnětýnky vznikly kdysi dávno. Pekly se na posvícení, dostával je milý 
od milé za tanec, z lásky, nebo jako vánoční dárek. A taky se dělaly 

různě zdobené. Jednou jsme je tady zdobili myrtovými lupínky, to 
jsou svatební.

A mohli bychom dát nějaký recept do novin?
Ano, blíží se Velikonoce, já dělám z hnětýnkového těsta i taková 
zdobená velikonoční vajíčka.

Co plánujete na letošek?
Připravujeme Velikonoce určitě tady v Nepomuku i v Muzeu krojů 
a zapomenutých řemesel v Žinkovicích. V květnu budeme v Oves-
ných Kladrubech, potom máme něco v červnu, Vavřineckou pouť 
v srpnu, něco v září, Hnětýnku v říjnu a potom určitě advent, pro-
tože to by nám lidi neodpustili, kdyby nebyl. Napečeme cukroví, 
vánočky, škvarkové placky. Vydali jsme vánoční kuchařku, teď při-
pravujeme další, ta bude velikonoční. A potom máme představu, že 
uděláme kuchařku receptů na pouťové koláče, protože mám recepty 
z Schönsee a také jsem zasedala v porotě na Přeštickém koláčování. 
Některé recepty budou odtud.

Je možné vaše knížky ještě někde sehnat?
Něco máme a teď jsme udělali dotisk.

Když jste v porotě na koláčování, překvapí vás tam něco?
Překvapí mě občas džemy nebo marmelády, které do toho účastníci 
dávají, různé chutě. A kombinace, například my jsme tady zvyklí na 
mák, tvaroh, povidla a jablková povidla, to je typické pro Nepomucko. 
Ale na Domažlicku tam dávají jenom tvaroh a ty marmelády, do toho 
kreslí, je to něco jiného. A v Přešticích jeden pán dělal dvoje ořechy, 
kombinaci vlašských a asi lískových ořechů, už si to nepamatuju, už 
to bude deset, dvanáct let.

Máte nějaké pokračovatelky?
Učí se ode mě snacha a její kamarádky v Ovesných Kladrubech, které 
začínají s různými aktivitami a umí taky napéct. A tady v Nepomuku 
jenom dcera. Ona někdy ta děvčata přišla, ale když viděla, kolik je to 
práce, tak prostě nemají chuť.

Jaké jídlo máte ráda vy?
Můžu mít sladké, mám ráda omáčky, ty klasické, babičkovské. 
A v tom mám následovníky, protože mám sedm vnoučat. Mají ráda 
knedlíky a dobré jídlo. Když vím, že přijdou na oběd, tak musí být 
omáčka, knedlík a odpoledne řízky.

Co vám na tom bylo nejmilejší?
Když nás v muzeu v Chebu nebo i v tom Zemědělském muzeu lidi 
poznávali a chodili za námi, třeba kaskadér Jákl, který už na schodech 
hlásil: „Připrav mi něco do bedny.“ Taky chodívala nějaká baletka 
Irma, různí lidé. Patrik Děrgel vždycky říkal: „Mně dejte dvakrát, 
ženě jednou a mně dvakrát.“ Lidé za námi jezdili a jezdí i sem do 
Nepomuku. Před Vánoci jsme byli u pana Tetzeliho v Žinkovicích 
a paní říká: „Já jedu z Plzně a můžu vám říct, že takové buchty, co 
dokážete, nikde nekoupím.“

Děkuji za rozhovor.

Jana Augustová se narodila v roce 1952. Je nepomucká ro-
dačka, po životní etapě prožité v Plzni se do Nepomuku vrá-
tila. Je vdaná, vychovala tři syny a dceru. Pracovala a stále 
ještě pracuje jako účetní.

Spolek Nepomucké kuchařinky, který spoluzaložila v roce 
2013, se snaží zachovat a propagovat tradiční gastronomii 
a stará řemesla z Nepomucka, Blatenska a Pošumaví.



Na vrcholu Lipáku všechny příchozí vítali pořadatelé z řad Klubu 
českých turistů Nepomuk s radostí, milým úsměvem a boha-
tým občerstvením pro zahřátí, které tentokrát nebylo vzhledem 
k počasí třeba, ale stejně bylo velice vítané. Všichni společně jsme 
si připili na zdraví, štěstí, pohodu a úspěšný celý rok 2023.

Panovala zde všeobecná spokojenost a k dobré náladě patřilo 
i to, že všichni naplnili přísloví „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ 
a splnili čtyři dobré skutky Novoročního čtyřlístku:

• Překonej svoji pohodlnost: Jdi na Nový rok na výlet nebo vycházku
• Pozvi někoho ze svého okolí
• Poznej, kde žiješ a kus přírody ve svém okolí 
• Přispěj částkou minimálně 30 Kč

Celá akce byla velice dobře připravená, skvěle se vydařila, za což 
patří dík organizátorům z řad nepomuckých turistů, ale i všem, 
kteří přišli a zakoupili si Novoroční čtyřlístek se čtyřmi dobrými 
skutky. Tím jsou pro mě příslibem, že i v budoucnu budou akci 
podporovat, a tak pomáhat lidem, kteří to nemají v životě zrovna 
moc lehké. Takže za necelý rok, na Lipáku nebo třeba někde jinde, 
se s vámi se všemi těším opět na shledání.

Počasí nám přálo, nálada byla výborná a vybraných přes čtyři tisíce 
korun nás potěšilo, protože pro dobrou věc jsme udělali maximum.

Všem, kteří přišli a přispěli, patří můj neskonalý dík.
Za všechny organizátory z KČT odbor Nepomuk přeji všem 

dobrý rok 2023.             
                                                                                                                                    

Helena Sedláčková, KČT Nepomuk

Tak nám zase nastal nový rok a podruhé trochu jinak, než jsme 
byli po léta zvyklí.

Nejen pro turisty, ale i pro širokou veřejnost začal nový rok 2023 
už tradičně Novoročním čtyřlístkem, letos 20. ročníkem, sbírkovou 
akcí na pomoc zdravotně postiženým – vozíčkářům. 

Tentokrát si každý z účastníků neorganizovaně podle svých 
možností, času a schopností mohl vyšlápnout na vrch Lipák, 
dříve Šibeniční vrch, v době od 14.00 do 15.00 hodin. Chvilku si tu 
pobýt, potkat se s přáteli a zakoupit si svůj Novoroční čtyřlístek, 
samozřejmě opět v jiné barvě než v letech předchozích. Za nád-
herného slunečného počasí této možnosti využilo 98 osob a 6 psů. 
Vybralo se 4262 Kč.

Nejmladším účastníkem, který si přišel, ačkoliv spíše nechal se 
přivézt, pro svůj první novoroční čtyřlístek, byl třináctiměsíční 
Hanoušek Tomaščík v doprovodu svých rodičů. Dalším malým, ale 
teď už zdatným turistou, který si pro něj přišel osobně, byl Luká-
šek Čubr, narozený v roce 2021. Kromě jednotlivců přišly tradičně 
celé rodiny, např. Váňovi v počtu šest osob a další a další. Dostavila 
se skoro celá ulice Třebčická a samozřejmě, že zde nechyběly ani 
turistům věrné nepomucké Sokolky.

22 spolky 

Divočátka cestují a poznávají

Náš lesní klub sídlící v objektu bývalé školy v Bezděkovci se utěšeně 
rozrůstá a jeho vize oslovuje i maminky s menšími dětmi. Jsme rády, 
že můžeme poskytnout individuální přístup a prostor pro to, že 
mohou být maminky s dětmi přítomné celému programu. A až bude 
dítko větší a v klidu a pohodě se ve svém tempu osamostatní, přijde 
do prostředí, které už dobře zná. Aktuálně se u nás potkávají děti 
v rozmezí asi 1,5 až 7 let a je krásné sledovat, jak se spolu učí komuni-
kovat, vycházet, spolupracovat… což se někdy neobjede bez našeho 
zapojení, ale proto tu jsme.

Rádi jezdíme za poznáním i na výlety, na podzim jsme byli ve 
Strakonicích v Muzeu středního Pootaví (doporučujeme), před 
vánoci v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, v Nepomuku na 
výstavě betlémů, nyní se chystáme do Techmanie, na jaře opět do 
Sladovny v Písku, do strakonické knihovny na hradě… 

Je možné se k nám podívat po domluvě na pár hodin nebo jet 
s námi na výlet. Detaily o naší nabídce a ceník najdete na našich 
webových stránkách www.divocatka.cz

Těšíme se na společné divočení!

Terka, Bára, Lucka, průvodkyně LK Divočátka

Nepomucké noviny / únor 2023

Nový rok začal podvacáté Novoročním čtyřlístkem

foto archiv LK Divočátka

foto archiv KČT Nepomuk
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Ohlédnutí za činností 
pracovních skupin MAP III 

Dannerův stadion Bohemians v Praze Vršovicích, tzv. Ďolíček

Nepomucké noviny / únor 2023

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk III 
vytváří řadu možností k setkávání a sdílení zkušeností, vyjádření 
názorů, potřeb, ale také nápadů a návrhů možné budoucí spolu-
práce zřizovatelů a ředitelů škol, pedagogických pracovníků, rodičů 
a dalších účastníků vzdělávání. Jeho cílem je podpora společného 
plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdě-
lávání ve školách.

Družstvo fanoušků Bohemians 
pořádá veřejnou sbírku na 
rekonstrukci Dannerovy hrobky

Nepomucký rodák Zdeněk Danner (13. června 1888 – 13. července 
1936), syn majitelů místního pivovaru, odešel studovat do Prahy, 
kde získal finančnické a obchodní vzdělání. Stal se ředitelem 
Vršovické záložny a komerčním radou. Již v mládí vstoupil do 
vršovického sportovního klubu Bohemians založeného roku 1905 
a dlouhá léta vykonával funkci předsedy klubu. Výrazně se podílel 
na výstavbě stadionu klubu, tzv. Ďolíčku, který v době svého ote-
vření nesl název Dannerův stadion.

„Odkaz pana Dannera si připomínáme pokaždé, kdy vstoupíme 
do Ďolíčku. Každý zápas, každý gól i oslavný chorál si můžeme 
užít jen proto, že pro nás a naše nástupce před 90 lety postavil 
stadion. Proto jsme se ve spolupráci s vedením klubu rozhodli, že 
opravíme hrobku pana Dannera, která se nachází na nedalekém 
Vršovickém hřbitově a aktuálně není v dobrém stavu,“ říká Martin 
Kurka, předseda Družstva fanoušků Bohemians.

Družstvo fanoušků Bohemians proto vyhlašuje veřejnou finanční 
sbírku na rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera. Přispět je možné 
zasláním libovolné částky na transparentní účet 6352898309/0800 
u České spořitelny a. s., jako variabilní symbol uveďte 1936, který 
symbolizuje rok úmrtí Zdeňka Dannera.

Sbírka bude probíhat nejpozději do 21. prosince 2023 a veškeré 
vybrané prostředky budou investovány do rekonstrukce hrobky. 
Seznam více, či méně potřebných prací je dlouhý a vyjde odha-
dem na několik set tisíc korun. Finální stav rekonstrukce tak bude 
odpovídat výši vybrané částky.

Zdroj: wikipedia, www.bohemians.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk III,
reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023063

Směr projektu udávají především pracovní skupiny, které poskytují 
prostor pro mapování tématu, stanovení plánu aktivit i následnou 
reflexi v prioritních oblastech. Jejich členové i další zájemci o rozvoj 
vzdělávání se s rokem 2022 rozloučili diskuzí nad aktuálními tématy. 
Příznivci rovných příležitostí se věnovali problematice inkluzivního 
vzdělávání ve školách a podpoře učitelů a asistentů pedagoga. Školní 
metodici prevence spolu s řediteli a výchovnými poradci diskutovali 
na téma Role třídního učitele v preventivním týmu školy. Členové 
pracovních skupin Čtenářská, Matematická gramotnost, Rovné pří-
ležitosti a další zájemci hovořili s Mgr. Josefem Janouškem z centra 
kolegiální podpory ZŠ Staňkov o zavádění formativního hodnocení 
do škol. Předškolní pedagogové si společně s krajskou metodičkou 
ICT Mgr. Pavlou Sýkorovou předávali zkušenosti s využíváním digi-
tálních technologií v mateřských školách. 

Je skvělé, že na školách v území působí lidé, kteří jsou připraveni 
přemýšlet a zkoušet nové postupy, jak podpořit děti, aby byly úspěšné 
a spokojené nejen ve škole, ale zejména pak v životě. Věříme, že pro-
jekt MAP III bude i v roce 2023 přínosný všem aktérům ve vzdělávání 
na Nepomucku a Spálenopoříčsku v nabídce podpory a plánování 
společných cílů.

Chcete se dozvědět více informací o projektových aktivitách? 
Navštivte stránky www.masnepomucko.cz nebo facebookový profil 
Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk.

Pavlína Jandošová, realizační tým projektu

foto archiv projektu
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Ve Fénixu zahajujeme druhé pololetí

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

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

• Pilates: začínáme od 7. února. Kurz pod vedením pana Jiřího 
Boučka, ve kterém je komplexní přístup ke cvičení, který vychází 
z jednoty duše a těla a je vhodný pro všechny generace. Velmi 
specifické cvičení v sobě spojuje východní a západní filosofie, jež 
ovlivňují fyzickou i mentální úroveň člověka. Cvičení je vhodné pro 
začátečníky, je zde využíváno rehabilitačních prvků a pomůcek. 
Kurz se koná každé úterý od 18:50 do 19:50 hodin.

Nepomucké noviny / únor 2023

• Otevřený ateliér pro hravé děti: úterý od 16:30 hodin. Hravé pojetí 
výtvarných technik jako malba, kresba, koláž, linoryt. Ještě tři 
poslední volná místa.

Petra Voblizová a lektoři Fénixu

Na konci ledna 2023 byly na webových stránkách Volnočasového centra Fénix, fenix-nepomuk.cz, v rezervačním systému znovu otevřeny 
veškeré kurzy, kde si budete moci vybrat a zarezervovat místa. Podmínky přihlášení také naleznete na webových stránkách. 
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Jak vznikly nepomucké městské symboly
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Městský znak
Přesné datum vzniku městského znaku není známo. Předpokládá se, 
že městečko Nepomuk přejalo znak stejnojmenného cisterciáckého 
kláštera ležícího na druhé straně Zelené hory, i když dochovaná pečeť 
kláštera tomu zcela neodpovídá. Prvním dochovaným dokladem 
je pečetidlo z roku 1560. Je na něm kostel se třemi vysokými okny 
a křížem na vrcholu střechy. Na štítové straně byl vchod, v němž stála 
postava Madony s Ježíškem. Další podobu znaku užívalo město od 
roku 1719, kdy byl znak rozšířen. Od toho roku bylo užíváno i nové 
pečetidlo. Kostel byl posazen na zelený trávník a na barokním štítě 

Městské logo
Současné městské logo vyhotovila společnost Beneš&Michl při 
tvorbě nových webových stránek města Nepomuk v roce 2017. 
Vychází z velmi podobného loga, které předtím vytvořila nepo-
mucká firma Multimedia Activity – Jiří Beroušek. Tmavě modrý 
nápis Nepomuk doplňuje pět hvězd sv. Jana Nepomuckého, v logu 
pěticípých, i když tradičně je sv. Jan Nepomucký zobrazován se 
šesticípými hvězdami ve svatozáři.

Městský prapor
Současný městský prapor je šikmo rozdělen na dvě poloviny, 
modrou a bílou. Na bílé ploše je umístěno pět žlutých hvězd, 
symbol sv. Jana Nepomuckého. Prapor byl vytvořen v roce 1996 
na základě ideje starosty Josefa Michka. Ideový návrh praporu 
vytvořil vexiolog Mgr. Karel Černý z Plzně. Městský prapor byl 
schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 
dne 13. února 1996, v době, kdy byl předsedou PhDr. Milan Uhde.

nad vchodem byl přidán poloviční obraz (na pečetidle reliéf) sv. Jana 
Nepomuckého. Dne 26. srpna 1730 při povýšení Nepomuka na město 
byl takto upravený znak potvrzen císařem Karlem VI. Stalo se to rok 
po svatořečení Jana Nepomuckého. Je zajímavé, že Nepomučtí tento 
znak dlouho neužívali, ačkoli si ho sami navrhli a císařem nechali 
potvrdit. Záhy se vrátili k původní podobě znaku, která je užívána 
dodnes. V některých pramenech se uvádí, že byl určitý čas užíván 
ve znaku kostel se dvěma průčelími, ale ani tato podoba nevydr-
žela. Znak, který je nyní užíván, je vyobrazen na kašně z roku 1867 
na náměstí a byl zobrazován v 19. století na praporech. Základem je 
modrý štít. V něm stojí na zeleném trávníku stříbrný kostel s prů-
čelím napravo, viditelný z boční i štítové strany. Kostel je z kvádro-
vého zdiva, se třemi vysokými, půlkruhem zakončenými okny. Na 
hřebenu červené střechy nad oltářem stojí zlatý kříž. Průčelí kos-
tela je zvýšené, ve vrcholu má ozdobný štít. Ve vchodu stojí Madona 
v červeném a modrém rouchu s bíle oděným Ježíškem na ruce.
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Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Nezdřev je samostatná obec, má 61 popisných čísel, 
domů většinou pečlivě udržovaných. Asi dvacet býva-
lých usedlostí je nyní využíváno pro rekreaci. Trvale 
bydlících obyvatel je 101. 

Vesnice se původně staročesky nazývala Nezdržev, 
také Nezřev, v lidovém podání pak Nedřevo či Nedřev. 
Od roku 1924 má úředně stanovený název Nezdřev. 
Ves dostala takzvané spřežkové jméno, Ne-ze dřeva, 
tedy z kamene. 

Katastrální území obce Nezdřev je položeno jiho-
západním směrem od města Kasejovice, má rozlohu 
301 hektarů. Nadmořská výška je od 500 metrů při vodní hladině 
rybníka Strašila, do 553 metrů v zalesněných pahorcích nad obcí 
směrem k Řesanicům, zvaných Na vrškách.

Zdejší kraj byl osídlen již v dávné minulosti. Svědčí o tom 
archeologické nálezy z doby halštatské, laténské i nález slo-
vanských kostrových hrobů z 2. poloviny 10. století a první 
poloviny 11. století.

Poprvé se Nezdřev v historických pramenech připomíná 
v letech 1410 a 1437, kdy byla provolána odúmrť v Nepomuku na 
majetek v Nezdřevě, který zde zůstal bez přirozeného dědice. 
Roku 1525 byla v Nezdřevě již krčma.

Starostou obce je Petr Chlanda, který byl poprvé 
zvolen v roce 2002. V letošním roce začíná šesté 
volební období a starostuje tak nepřetržitě 21. rok. 
Představil nám dění v obci, kterou vede.

Jaké máte v obci historické či turistické zajímavosti?
Co se týče památek, v obci máme malou kaplič-
kou z roku 1692, na místě zvaném „Boží muka“. Na 
návsi kapli sv. Josefa, která byla postavena roku 1892. 
V průčelí kaple je osazena pamětní deska se jmény 
rodáků, obětí 1. světové války v letech 1914–1918.

Za obcí směrem na Hradiště je 45hektarová obora s jelení, 
daňčí a mufloní zvěří. V katastru obce se nachází 12 rybníků. 
Osm z nich je ve vlastnictví obce Nezdřev.

Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Za posledních dvacet let se nám podařilo vybudovat čistírnu 
odpadních vod včetně nové kanalizace. Na všech komunika-
cích v majetku obce máme nové asfaltové povrchy. Povedlo se 
vybudovat nové zázemí na fotbalovém hřišti. Na všech budovách 
v majetku obce jsou nové střešní krytiny a nová okna. V obci jsou 
hotovy komplexní pozemkové úpravy včetně nových polních cest 

Nezdřev – u obory
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v asfaltu. Máme opravené hráze obecních rybníků. Máme vybu-
dované nové dětské hřiště. U příležitosti 600 let obce v roce 2012 
byla vydána kniha o historii naší obce a jednotlivých domech.

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Jsem hrdý na nezdřevské občany a chalupáře, kteří se hojně 
účastní obecních brigád na zvelebování obce. Přijde 25 až 40 lidí. 
Jsou minimálně dvě do roka. Obci uspoří nemalé finanční pro-
středky, jelikož provedené práce bychom museli zadat firmám.

Největší starosti mám jako neuvolněný starosta s narůstající 
byrokracií státní správy. Agendy už je tolik, že to přestávám 
zvládat. Jenom vyplňuji hlášení a posílám tabulky.

Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
V naší obci pořádáme počátkem roku dětský maškarní ples, 
ceny pro děti zajišťuje obec ze svého rozpočtu. Následuje tra-
diční hasičský ples, který je vyhlášený hojnou účastí. Koncem 
dubna se staví májka a pálí čarodějnice. Pořádá se soutěž v lovu 
ryb na prut.

V létě SK Nezdřev pořádá závod na kolech Tour de oblouk, 
který se jezdí od roku 1987.

V srpnu následuje pouťový fotbalový turnaj a poté pouťová 
zábava. V listopadu probíhají výlovy obecních rybníků za hojně 
účasti občanů obce.

Spolků je v obci několik: Sportovní klub Nezdřev, SDH Nezdřev, 
Myslivecké sdružení Háj Nezdřev. Všechny spolky jsou velmi 
aktivní. Jejich členové se účastní obecních brigád a pořádají 
různé akce.

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Chtěli bychom vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na budově 
čistírny odpadních vod, abychom nemuseli občanům zvyšovat 
cenu stočného.

Také bychom chtěli vybudovat chodníky.
Přál bych si, aby byli občané na svou vesnici hrdi.

Děkujeme za rozhovor.

region 27

Jelen v Nezdřevské obořeKaple sv. Josefa
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Nezdřevské kulturní zařízení s opravenou střechou

Sázení ovocných stromků na obecní brigádě

Účastníci cyklistických závodů Tour de oblouk
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Kostel obohatí relikvie 
blahoslaveného Karla 
Habsburského

Dne 19. března proběhne 
v Nepomuku slavnostní insta-
lace relikvie blahoslaveného 
Karla Habsburského do pout-
ního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého. Nepomuk se na tuto akci 
připravuje už od jara 2022, kdy 
začaly vznikat relikviář i stálá 
expozice k tématu.

Obraz, který do expozice 
namaloval vedoucí Němejcova 
Ateliéru‑K Ladislav Čáslavský

Na arciděkanství byla zřízena 
Občanská poradna

Ve čtvrtek 12. ledna Charita Horažďovice oficiálně otevřela v budově 
arciděkanství v Nepomuku Občanskou poradnu. Při této příležitosti 
požehnal pomocný biskup českobudějovický Mons. Mgr. Pavel Posád 
prostoru, který budeme využívat pro setkání s klienty. 

Občanská poradna bude otevřena vždy ve čtvrtek od 9.00 do 
15.00 hodin. 

Preferujeme, aby se klient předem objednal na konzultaci na tel. 
čísle +420 604 481 858, ale je možné přijít i bez objednání. Kontak-
tovat nás můžete také elektronicky na e-mailu poradna@horazdo-
vice.charita.cz.

Diskrétně, nestranně a bezplatně poradíme např. v pracovně
-právních vztazích, rodinných a partnerských vztazích, ve finanční 
a rozpočtové problematice (dluhy a insolvence), v problematice 
majetkoprávních vztahů a v dalších oblastech, ve kterých si nevíte 
rady a hledáte informace a možnosti, jak je řešit. 

Více informací najdete na www.horazdovice.charita.cz.

Lucie Sogová, PR pracovník Charita Horažďovice

Svatojánský koutek

Co se přihodilo v Dobrovici
„A tady na tom obraze je dobrovické náměstí,“ říká milá průvod-
kyně v prostorách radnice ve středočeském městečku u Mladé 
Boleslavi, v Dobrovici. Zavítala jsem do něj před několika lety za 
svou mnohaletou přítelkyní a dostaly jsme se i do radničního 
interiéru. 

„Ale na obraze je socha sv. Jana Nepomuckého, která na náměstí 
nestojí,“ odvětila jsem. 

Ve stručnosti mi bylo sděleno, že socha byla v srpnu 1920 míst-
ními občany stržena a na jejím místě nyní stojí, a to od roku 1927, 
socha T. G. Masaryka. 

Případ dobrovické svatojánské sochy mě začal zajímat. A vskutku 
to byl ojedinělý případ a zůstává jedním z nejznámějších, pokud jde 
o odstraňování soch SJN z veřejného prostoru.  Ničení sakrálních 
památek (obrazoborectví neboli ikonoklasmus) začalo v Čechách 
už v 90. letech 19. století a kulminovalo po zrodu ČSR v letech 1918–
1920; pak už k němu docházelo ojediněle. Proč byly svatojánské 
sochy ničeny? Lidé je vnímali jako nepřátelský symbol minulé doby 
– připomínaly habsburskou monarchii spjatou s katolicismem 
a pobělohorskou „temnou“ dobou, v níž vznikaly.

Dobrovické drama, mající počátek v iniciativě členů místní orga-
nizace Československé strany socialistické, aby byla z veřejného 
prostoru odstraněna socha Nepomuckého, mělo tragické vyústění.

Předehrou byl „boj o  papír“ – snaha obce získat povolení 
k odstranění sochy. Úřady – místní děkanství, památkový úřad, 
okresní politická správa v Mladé Boleslavi (kontaktováno bylo 
i ministerstvo vnitra!) – předložily zamítavá stanoviska k tomu, aby 
socha vysoké umělecké hodnoty z roku 1695 (patřila k nejstarším 
svého druhu) byla odstraněna. Okresní politická správa dokonce 
vydala v červenci 1920 nařízení, aby dobrovická četnická stanice 
sochu ochraňovala. Leč vše bylo marné. V Dobrovici to vřelo a hlasy 
požadující odstranění sochy sílily. Starosta si nakonec vynutil na 
okresním hejtmanovi 27. srpna, den před poutí, povolení k jejímu 
odstranění. Zaštiťoval se tím, že socha by mohla být obyvateli 
poškozena, a navíc měla následující den přijet do Dobrovice Fráňa 
Zemínová (předsedkyně Československé strany socialistické), jež 
si nepřála řečnit v prostoru, kde stojí socha Nepomuckého (!).

Začalo první dějství. Dne 27. srpna již ve čtyři hodiny ráno, tedy 
v čas, kdy ještě starosta nepřijel s povolením, bylo kolem sochy 
postaveno lešení. Kolem deváté přichází zednický mistr se svými 
dělníky. Než započnou pracovat, je jim doručeno písemné vyjá-
dření od místního děkana, že jejich konání je nezákonné, a proto 
odcházejí. Vedení práce se ujímá náměstek starosty, člověk bez 
odborné způsobilosti. Děkan uvědomuje telegramem zemskou 
politickou správu, aby zakročila, ale odstraňování sochy pokračuje. 
Je po 11. hodině, socha se už nachází metr nad zemí. Najednou se 
lešení sesouvá. Pod ním zůstávají ležet devítiletý chlapec a jedna 
žena, kteří následně těžkým zraněním podléhají. Socha je rozbita.

Druhé dějství. Za viníka tragédie je označen vrchním stráž-
mistrem zednický mistr (!), který odešel, a  děkanský úřad 
(!), který prý rozvášnil dav svým postojem. Soud však obvinil 
z tragédie náměstka starosty, jemuž udělil trest dvou měsíců 
žaláře nepodmíněně.

Závěr. Torzo sochy, bez hlavy a ruky, uložené na dobrovické 
faře, bylo po 95 letech zrestaurováno a slavnostně odhaleno v sále 
Dobrovických muzeí. Přece jen…

Marie Bílková
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foto Lucie Sogová



Nabízíme široký sortiment obkladů, dlažeb, mozaiky a listel.
Nově jsme pro Vás na prodejně v Nepomuku připravili zcela nový výběr stylů 

a barev od výrobce TUBADZIN. Neváhejte nás navštívit.

Vybrat si můžete jednobarevné provedení, s klasickými i moderními vzory, imitace přírodních materiálů 
od dřeva až po mramor. Zvolit lze lesklý povrch, lapovaný nebo matný povrch, hladkou úpravu nebo reliéf. 

Váháte, jaký zvolit styl? Nabízíme obklady ve všech oblíbených stylech: retro, rustikální, skandinávský, dekorativní, 
moderní a mnohé další. Možné je vybrat také z mnoha rozměrů ‑ klasické až velkoformátové. 
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Podrobnější informace najdete i na stránkách www.koupelnysota.cz, 
nebo můžete zavolat na tel: 378 606 666.

PLÁNUJETE REKONSTRUKCI KOUPELNY 
NEBO STAVíTE NOVý DůM?
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GASTRO 

SOBĚSUKY 9, 335 01  NEPOMUK                      TEL.: +420 724 744 740                E-MAIL: SOBESUKY@ANGUSFARM.CZ 

 

 

 

 

Amuse bouche 
 

 
 

Pstruh, zakysaná smetana,

kopr, okurka, křepelčí vejce

 

 

Angus roštěná, květák, křupavé

brambory, lanýžová omáčka
 

 

 

Čokoládový dezert,

pomerančový sorbet

 

 

Petit four

 

 

Valentýnské 
menu 

Sommelierský večer

24. 2. 2023 - od 19:00
romana pauluse a zlatka míčky

Angusfarm 
Sobesuky  

www.angusfarm.cz@angusfarm_
ˇ

Menu

14. 2. 2023

Zveme vás na
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NEPOMUK / únor 2023

okolí Nepomuka / únor 2023

Kulturní a informační centrum Nepomuk

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

do 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

11. 2. Sportovní a podnikatelský bál, hraje Orion, bohatá tombola, od 20.00 
hodin, KD Klášter, předprodej vstupenek 724 432 970

14. 2. – 10. 4. Lidový realismus – prodejní výstava obrazů Jany Havlíkové, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 
a 12.00–16.00 hodin

17. 2. Sportovní ples FK Nepomuk, hrají Pelíškové, bohatá tombola, od 
20.00 hodin, Švejk restaurant U Zeleného stromu, vstupné 200 Kč, před-
prodej vstupenek 723 437 653

25. 2. Pietní akt k 79. výročí sestřelení amerického bombardéru Liberator 

25. 2. Přednáška Mgr. Karla Fouda a křest knihy První nad Plzní, od 13.00 
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

25. 2. Hasičský bál, hraje kapela Melodion, bohatá tombola, fotokoutek, od 
20.00 hodin, Švejk restaurant U Zeleného stromu, pořádá SDH Nepomuk, 
předprodej vstupenek od 2. února na tel. 737 101 582, www.sdh-nepomuk.
cz nebo facebook Hasiči Nepomuk

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

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

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

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

2.–3. 2. Holčičí noc, od 15.00 do 9.00 hodin, přihlášení předem, DDM Dome-
ček Spálené Poříčí

3.–4. 2. Klučičí noc, od 15.00 do 9.00 hodin, přihlášení předem, DDM Dome-
ček Spálené Poříčí 

4. 2. Lobotomy party vol. II – koncert, od 20.00 hodin, Music Sklep Spá-
lené Poříčí

7. 2. Žákovský koncert ZUŠ Blovice, od 18.00 hodin, kaple sv. Ondřeje, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

14.–16. 2. Na rande do muzea, vždy 9.00–15.00 hodin, 1+1 vstupenka zdarma, 
doprovodný tematický program, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

18. 2. Dětský maškarní bál, KD Klášter, od 14 hodin, vstupné dobrovolné, 
děti zdarma, bohatá tombola, pořádá obec Klášter

25. 2. Maškarní bál, Sedlišťský hostinec, od 14 hodin dětský, vstupné dob-
rovolné, od 20 hodin pro dospělé, vstupné masky 100 Kč, bez masky 200 Kč, 
k tanci a poslechu hraje Anie Band, bohatá tombola, pořádá SDH Sedliště

28. 2. Dvacet sezón archeologického výzkumu na Hradišti – přednáška Mgr. 
Jiřího Boudy, od 17.00 hodin, kaple sv. Ondřeje, Muzeum Jižního Plzeňska 
v Blovicích

řádková inzerce

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

Prodám motorku BM 400 Velas. Má originál řetězovku, rok výroby 2012, STK 
12. 5. 26, najeto 12000 km. Cena je 35000. Tel. 728 606 075.

Prodám králíky do chovu i na zabití. Cena dohodou. Tel. 737 364 679.

Koupím kovadlinu malou i velkou možno i s nářadím, kleště, kladiva a výheň 
i polní výheň. Tel. 732 357 828.

Koupím cirkulárku továr. výroby s kolíbkou do 3 tis. a hoblovku s protahem 
KDR Rojek, srovnávačku a řetěz. dlabačku. Tel. 732 357 828.

Koupím lištovou sekačku MF70, může být i rozbitá, dlouho odstavená či Teru 
Vari s nářadím, orbou, valníčkem, rotovátor. Tel. 732 357 828.

Koupím nějaký minibagr, stačí mi do 1 tuny, a koupím Jawu jakoukoliv,  
kejvačku, péráka, Čezety i předválečné. Tel. 732 357 828.

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá 
a Dominant – všechny barvy.
Cena od 249 Kč/ks. 

Prodej: Nepomuk u fary: 22. 2. 
a 6. 4. 2023 od 16.20 hodin. 

Info: Po – Pá 9.00-16.00 hodin, 
tel. 601 576 270, 728 605 840.
Doprava 189 Kč za celý nákup.
Doporučujeme objednávat!
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Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi zachovejte.

Dne 15. února 2023 uplyne jeden smutný 
 rok, co nás po dlouhé nemoci opustila 
naše milovaná dcera a sestra paní 
Hana Durajová, rozená Klímová.
S láskou v srdci vzpomínají rodiče 
Drahomíra a Miroslav a sestry s rodinami.

vzpomínka

Scházíš nám, ale v srdcích  
a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 11. února 2023 uplyne sedm let, 
kdy nás opustila paní Boženka 
Jandošová.

Děkujeme všem, 
 kteří vzpomenou s námi.
Dcera Jiřina s rodinou,
snacha Jana s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata, sestra Jarka s rodinou.

Dne 18. února 2023 vzpomeneme 
 nedožitých 67 let pana Václava Jandoše.

vzpomínka

Nepomucké noviny / únor 2023

Jen svíci hořící a hezkou kytici 
ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na tebe vzpomínat.

Dne 27. ledna 2023 uplynulo osm 
let, co nás navždy opustil náš 
milovaný pan Zdeněk Pružinec.
S bolestí v srdci stále vzpomínají  
manželka, dcera s manželem 
a vnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 19. ledna uplyne 32 let od 
tragické smrti Pavly Kubíkové.

S láskou vzpomínají rodiče, bratr 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Děkujeme za vzpomínku.

vzpomínka

Dne 18. února uplyne osm let, 
co od nás navždy odešel pan 
Josef Braun ze Dvorce.

Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 1. února 2023 uplyne třetí 
smutný rok, kdy nás navždy opustil 
pan Josef Skala z Nepomuka.

Stále vzpomínají manželka, synové
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Nikdy nezapomeneme.

Děkuje rodina

vzpomínka

Blahopřání
Dne 13. ledna 2023 oslavila naše 
občanka paní Marie Špetová 
z části obce Soběsuky
životní jubileum 105 let.

Do dalších let jí zastupitelstvo 
obce Neurazy přeje pevné 
zdraví a životní pohodu.

Blahopřání
Dne 11. února 2023 oslaví významné 
životní jubileum úžasná paní učitelka 
Jana Rodová z Prádla. Přejeme jí do mnoha 
dalších let hodně zdraví, štěstí a pohodu.

Za všechny žáčky z Myslíva, Chocenic  
i Nepomuka přeje ročník 1956 z Chocenic.

Blahopřání
Dne 27. ledna 2023 oslavil pan Pavel 
Kubík osmdesáté výročí svého narození.
Vše nejlepší přáli rodina a přátelé.
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ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o.                                                                                                    Platí od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka Spoj Platnost

Nepomuk,     
žel. stanice

Nepomuk 
město

odjezd příjezd

450444 3 × 4,10 4,18

450444 5 × 5,10 5,18

450411 2 × 5,40 5,47

450448 1 × 5,45 5,53

450455 2 × 6,00 ke hřišti

450444 7 × 6,15 6,23

450434 5 × 6,15 6,23

450411 4 ×, 42 6,40 6,48

450444 9 × 6,53 7,02

450411 104 6, †, 79 6,55 7,03

450454 11 ×, 42 7,18 Třebčická

450460 10 × 7,30 7,40

450458 3 ×, 42 7,45 7,55

450411 6 × 7,55 8,03

450446 2 ×, 42 8,35 8,42

450411 106 6, †, 79 8,35 8,42

450450 12 1,3,15 8,53 9,03

450411 108 6, †, 79 10,35 10,43

450444 11 × 10,37 10,45

450455 4 1, 3, 15 10,55 ke hřišti

450448 3 × 10,55 11,03

450411 10 ×, 42 11,35 11,43

450460 14 × 11,52 12,01

450456 5 ×, 32 11,55 12,02

450411 110 6, †, 79 12,35 12,43

450444 13 × 12,37 12,46

450455 ×, 42 12,55 ke hřišti

450455 8 ×, 32 12,55 ke hřišti

450448 5 × 13,00 13,08

450434 23 × 13,40 13,48

450456 7 ×, 42 14,05 14,16

450444 15 ×, 42 14,37 14,46

450411 112 6, †, 79 14,35 14,43

450444 17 ×, 32 14,37 14,46

450456 9 ×, 42 14,55 15,02

450448 7 × 14,55 15,03

450455 10 ×, 32 15,03 ke hřišti

450455 12 ×, 42 15,03 ke hřišti

450434 25 × 15,40 15,48

450448 9 × 15,55 16,03

450411 114 6, †, 79 15,55 16,03

450411 116 6, †, 79 16,35 16,43

450444 21 ×, 31 16,37 16,45

450434 27 × 16,38 16,46

450455 14 ×, 31 16,55 ke hřišti

450448 11 ×, 31 17,55 18,03

450411 118 6, †, 79 18,35 18,43

450411 14 ×, 31 18,35 18,43

450411 8 ×, 79 19,52 19,58

450411 16 ×, 79 20,35 20,43

450411 18 ×, 79 23,30 23,37

Linka Spoj Platnost

Nepomuk 
město

Nepomuk, žel. 
stanice

odjezd příjezd

450411 1 × 3,50 3,59

450444 2 × 4,52 5,01

450448 2 × 4,55 5,04

450434 2 × 5,11 5,21

450411 3 × 5,55 6,04

450448 4 × 6,15 6,24

450444 4 × 6,17 6,26

450446 1 ×, 42 6,55 7,03

450448 6 × 6,58 7,09

450411 105 6, †, 79 7,15 7,24

450444 6 ×, 32 7,17 7,26

450434 6 × 7,34 7,44

450444 8 ×, 42 7,33 7,43

450456 2 ×, 32 7,39 7,48

450411 5 × 8,55 9,04

450411 107 6, †, 79 9,15 9,24

450460 11 × 10,20 10,28

450444 10 × 11,12 11,21

450411 109 6, †, 79 11,15 11,24

450460 13 × 11,50 11,58

450448 8 × 12,39 12,49

450456 6 ×, 32 12,48 12,59

450458 6 ×, 42 12,55 13,04

450446 3 ×, 42 13,00 13,08

450411 111 6, †, 79 13,15 13,24

450454 6 × 13,37 13,48

450460 15 × 13,45 13,54

450444 12 × 14,12 14,21

450434 20 ×, 32 15,09 15,18

450434 22 ×, 42 15,09 15,19

450411 113 6, †, 79 15,15 15,24

450448 10 × 15,41 15,51

450434 24 × 16,07 16,17

450444 14 × 16,12 16,21

450411 115 6, †, 79 16,15 16,24

450444 16 × 17,12 17,21

450411 117 6, †, 79 17,15 17,24

450448 12 × 17,38 17,48

450444 18 18,12 18,21

450411 7 × 18,50 18,59

450411 119 6, †, 79 18,50 18,59

450444 20 ×, 31 19,12 19,21

450411 11 ×, 79 19,58 20,06

450411 13 ×, 79 21,15 21,24
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Linka Spoj Platnost Nepomuk  
od hřiště

Nepomuk žel. 
stanice

odjezd příjezd

450411 1 × 3,52 3,59

450444 2 × 4,54 5,01

450455 1 × 4,55 5,02

450448 2 × 4,57 5,04

450434 2 × 5,14 5,21

450411 3 × 5,57 6,04

450448 4 × 6,17 6,24

450444 4 × 6,19 6,26

450446 1 ×, 42 6,57 7,03

450448 6 × 7,01 7,09

450455 3 ×, 42 7,10 7,19

450455 5 ×, 32 7,10 7,19

450411 105 6, †, 79 7,17 7,24

450444 6 ×, 32 7,19 7,26

450434 6 × 7,37 7,44

450444 8 ×, 42 7,36 7,43

450456 2 ×, 32 7,41 7,48

450411 5 × 8,57 9,04

450411 107 6, †, 79 9,17 9,24

450460 11 × 10,22 10,28

450444 10 × 11,14 11,21

450411 109 6, †, 79 11,17 11,24

450460 13 × 11,52 11,58

× JEDE v pracovní dny 

† JEDE v neděli a ve státem uznané svátky 

1 jede v pondělí 

3 jede ve středu 

B jede v sobotu 

15 NEJEDE 10. 4. 2023, 1. 5. 2023, 5. 7. 2023

32  JEDE od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023, 3. 2. 2023, od 13. 2. 2023  
do 19. 2. 2023, 16. 4. 2023, od 3. 7. 2023 do 2. 9. 2023,  
od 26. 10. 2023 do 27. 10. 2023

42  NEJEDE od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023, 3. 2. 2023, od 13. 2. 2023  
do 19. 2. 2023, 16. 4. 2023, od 3. 7. 2023 do 2. 9. 2023,  
od 26. 10. 2023 do 27. 10. 2023

79 NEJEDE od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023

450455 7 1,3,15 11,55 12,02

450448 8 × 12,42 12,49

450456 6 ×, 32 12,51 12,59

450458 6 ×, 42 12,57 13,04

450446 3 ×, 42 13,02 13,08

450411 111 6, †, 79 13,17 13,24

450454 6 × 13,40 13,48

450460 15 × 13,47 13,54

450455 9 × 13,55 14,02

450444 12 × 14,14 14,21

450434 20 ×, 32 15,11 15,18

450434 22 ×, 42 15,12 15,19

450411 113 6, †, 79 15,17 15,24

450448 10 × 15,44 15,51

450444 14 × 16,14 16,21

450434 24 × 16,10 16,17

450411 115 6, †, 79 16,17 16,24

450455 11 × 16,44 16,51

450411 117 6, †, 79 17,17 17,24

450448 12 × 17,41 17,48

450444 18 × 18,14 18,21

450411 7 × 18,52 18,59

450411 119 6, †, 79 18,52 18,59

450444 20 × 19,14 19,21

450411 11 ×, 79 20,00 20,06

450411 13 ×, 79 21,17 21,24
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Vážené dámy, Vážení pánové,

čas opravdu letí. Není tomu ani rok, co jsme dne 20. 02. 2022 oslavili již 20. výročí od založení firmy a tak 
odstartovali vstup do třetí dekády.

Josef Skala, jednatel společnosti

Zaměření firmy SILNICE NEPOMUK s.r.o. se v uplynulém období, mimo hlavní obory činností, kterými jsou 
dopravní, inženýrské a ekologické stavby, rozšířilo o stavební směry do pozemního stavitelství a mostních staveb. 

V březnu 2022, jako jeden z důležitých mezníků pro další rozvoj firmy a v neposlední řadě také pro uspokojení 
potřeb zákazníků v Nepomuku a širokém okolí, se nám podařilo zachránit a pod naší vlajkou spustit provoz 
betonárny Nepomuk. Současně byla ve zkušebním provozu zahájena výroba betonových PREFA výrobků.

V oblasti investic byla v loňském roce dokončena celková obměna automobilového a strojního parku při 
3současném rozšíření portfolia našich služeb v provozu transport betonu betonárny Nepomuk o 9 m  autodomíchávač 

a novou pumpu na beton od firmy Schwing Stetter — tzv. „pumík“ s výškovým dosahem 24 m.

Co říci k nadcházejícímu stavebnímu roku 2023? Naše ambice v růstu firmy zůstávají nadále naší prioritou. K 
tomu však potřebujeme posílit řady našich zaměstnanců. Pro naše výrobní týmy hledáme trvale zejména zedníky, 
strojníky, řidiče, mistry — parťáky, stavbyvedoucí a další profese. Domnívám se, že máme každému zaměstnanci co 
nabídnout a to nejen v oblasti nadstandardního odměňování, ale i v poskytovaných bonusech, kterými mimo jiné 
jsou: pět týdnů dovolené, příspěvky na penzijní spoření, paušály stravného pro všechny zaměstnance, placené  
zdravotní volno pro návštěvy lékaře a řada dalších.

Jako celá řada stavebních firem máme za sebou velice náročný rok, rok velkých změn souvisejících s válkou na 
Ukrajině, spojených s energetickou krizí, nedostatky stavebních materiálů, služeb, apod.

V rámci našeho odpovědného chování v oblasti cirkulární ekonomiky a chytrého odpadového hospodářství byla 
zakoupena za výrazné podpory EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost MPO ČR za více jak 17 milionů korun moderní zpracovatelská linka na recyklaci 
stavebního odpadu sestavená z mobilního odrazového drtiče, mobilního hrubotřídiče, čelního kolového nakladače a 
pásového bagru. Tím jsme přispěli výrazným způsobem ke zvyšování kvality životního prostředí a lidského života, 
jako dalšího udržitelného rozvoje firmy. Je to i náš cíl pro další léta. 

V oblasti řízení výroby dle systémů norem ISO se nám po náročném auditu podařilo obhájit Management jakosti 
ISO 9001 a Environmentálního managementu ISO 14001 a zajistit tak prodloužení platnosti vydaných certifikátů na 
další období.

    Závěrem mi dovolte touto cestou poděkovat všem našim investorům za příležitost zrealizovat jejich stavební 
záměry a našim obchodním partnerům za vynikající spolupráci v roce 2022. Velký dík patří především všem našim 
zaměstnancům za jejich úsilí a poctivou práci, bez které bychom našich cílů nemohli dosáhnout. Díky.

Uplynulý hospodářský rok 2022 se nám, i přes mnohé překážky, podařilo uzavřít s obratem více jak              
150 milionů korun. Máme za sebou realizace mnohých zajímavých staveb jak v Plzeňském, tak ve Středočeském 
kraji. Jako příklad mohu uvést rekonstrukci ulice ve Stodu, novostavbu mostů v Chocenickém Újezdu a ve 
Vodokrtech, kruhovou křižovatku u Tyršova mostu v Plzni, park za Plazou v Plzni a celou řadu dalších dokončených 
staveb. Současně jsme zahájili nové projekty, jako např. park u Čekalíkovského rybníka v Příbrami, rekonstrukci 
konečné tramvaje č. 4 jako vstupní bránu do Borského parku v Plzni, autobusové nádraží v Kaplířově ulici v Plzni, 
víceúčelové hřiště v Horažďovicích a další.

foto Lukáš Skala
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