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Foto na titulní straně:  
Zápis do ZŠ Nepomuk pro školní rok 2018/19. Foto Milan Demela.

Nepomucké noviny 

Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává: Město Nepomuk – www.nepomuk.cz

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327, 
XXVII. ročník, měsíčník, náklad 3 000 ks, 
zdarma, do všech schránek ve městě, dále 
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.

Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační 
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 
tel.: (+420) 604 442 409, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz

Šéfredaktor: Pavel Motejzík, (+420) 604 442 409
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
Tisk: TISKÁRNA BÍLÝ SLON, s. r. o., Škroupova 1017/11, Plzeň

Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou 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.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete 
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď 
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud 
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale 
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

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

Nepomuk se otevřel za velkého zájmu
Zhruba 500 návštěvníků si nenechalo ujít 
oblíbenou akci Otvíráme Nepomuk!, zahájení 
turistické sezóny 2018. Zdarma byly přístupné 
nejen všechny expozice i veškerá muzea 
ve městě, ale i zajímavé objekty, například 
bývalá kaple Božího těla, sklepy na Vyskočilce 
či rekonstruovaný mini-pivovar v areálu Hotelu 
U Zeleného stromu. Slavnostně byla rovněž otevřena 
výstava Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 
jižního Plzeňska na území českobudějovické 
diecéze a pokřtěna stejnojmenná kniha, která 
je k dostání v Informačním centru Nepomuk.

Kouzelné jablko se zakutálelo do Nepomuku
Není jablko jako jablko. Některé je hořké, jiné zase 
slaďoučké jako med a další může být klidně i kouzelné. 
Co se může stát, když se takové jablíčko dostane 
do špatných rukou? Jaké následky to může mít pro 
celé království? O tom je nová amatérská pohádka 
divadelního spolku Rynek O kouzelném jablku, která 
se natáčela rovněž v našem regionu a 6. dubna byla 
představena v sále Městského muzea Nepomuk.

Infocentrum v novém kabátě 
Kulturní a informační centrum Nepomuk vkročilo 
1. května do letní sezóny s rozšířenou otevírací 
dobou. Až do konce září nás můžete navštívit 
od pondělí do neděle od 8.30 do 18 hodin. Pro 
administrativu týkající se Plzeňské karty platí úřední 
doba od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 15 hodin 
(polední pauza 11.30–12.00 hodin). V loňském 
roce prošlo infocentrem 10.498 návštěvníků. 
Letošním rekordem v návštěvnosti je sobota 14. 4., 
kdy se v Nepomuku konaly akce Nepomucké trhy 
a Otvíráme Nepomuk! Ten den nás navštívilo 388 osob.
Šárka Boušová

Slovo starosty

 
 
Vážení občané,

tentokrát mi udělaly radost samotné 
Nepomucké noviny. Staly se totiž v rámci 
celé republiky Zpravodajem roku 2018. 
Poděkování si proto zaslouží především 
celý redakční tým v čele s šéfredaktorem 
Pavlem Motejzíkem. Další velká gratu-
lace míří do nepomucké základní školy 
za úspěchy týmů basketbalu a volejbalu.
Tématem měsíce je v těchto novinách 
budova nové Základní umělecké školy 
Nepomuk. Mluví se o ní již řadu let, 
a i když se na její stavbu nedostává finanč-
ních dotací, věřím, že se její výstavba 
úspěšně podaří, například s podporou 
státu či kraje. Jsem rád, že již nyní aktivně 
projekt oprašujeme a aktualizujeme ho 
na současný stav. Na umění malých i vět-
ších žáků se můžete přijít podívat napří-
klad na akci ZUŠ Open, která proběhne 
na naší Malé letní scéně v závěru měsíce.
Ještě předtím nás čekají akce nejvýznam-
nější. 15. 5. převezmeme v rámci Navalis 
v katedrále sv. Víta z rukou kardinála 
Dominika Duky ostatek sv. Vojtěcha pro 
kostel na Zelené hoře, v termínu 18.–20. 5. 
nás pak čeká Nepomucká pouť s množ-
stvím atrakcí i bohatým doprovodným 
programem. Už nyní se na tyto dny těším.

Jiří Švec, starosta města

Nepomucké noviny  
jsou nejlepší v republice

Vyhlášení výsledků prestižní soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů TURIS-
TPROPAG proběhlo v pátek 13. dubna 2018 na výstavišti v Lysé nad Labem během

slavnostního galavečera, který se konal jako součást veletrhu Regiony, Narcis a Elegance 
2018. Odborná pětičlenná porota posuzovala celkem 151 materiálů od téměř 40 subjektů. 
Vzhledem k množství přihlášených materiálů byla práce poroty náročná.

Cenu za Nepomucké noviny převzal jejich šéfredaktor Pavel Motejzík. Samotného vyhlá-
šení se zúčastnili i partneři soutěže: za Město Lysá nad Labem starosta města Karel Otava, 
za Asociaci turistických informačních center ČR prezident Pavel Hlaváč, za Výstaviště Lysá 
nad Labem a. s. ředitel Ondřej Matouš, za Czech Tourism Tomáš Seidl, za časopis Kam 
po Česku šéfredaktor Luděk Sládek a za Středočeský kraj radní Karel Horčička a jako host 
poslanec Parlamentu ČR a starosta města Milovice Milan Pour. Soutěž pořádají Zlatý pruh 
Polabí, o. p. s., A.T.I.C. ČR, VLL, a. s., SMO ČR, ACK ČR, ATUR CZ, Fórum CR a partneři. 

Zpravodaj roku 2018

1. místo – Město Nepomuk

2. místo – Město Vyšší Brod

3. místo – Město Jičín

3. místo – Město Čelákovice

Stávající prostory infocentra prošly  
na začátku roku drobnou rekonstrukcí.
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Krátké zprávy

Z jarní pouti vznikl dokument. Přinášíme vám odkaz na video 
Milana Demely, který zachytil svou kamerou okamžiky z 16.–18. 
3. Odkaz https://bit.ly/2J1hya5

Město dokončuje Oborové koncepce. Poslední dubnovou sobotu 
se opět sešla nepomucká odborná i širší veřejnost k tématům oži-
vení náměstí a také k rozvoji volnočasových aktivit v oblasti sportu 
a kultury. Tentokrát již byla diskutována navrhovaná koncepční 
opatření, a byly také společně hledány další doplňující aktivity, vč. 
posouzení podmínek pro jejich realizaci. Tímto zveme zájemce 
k setkání nad tématem cestovní ruch a kultura, a to ve středu 9. 5. 
od 17:30 hod. do zasedací místnosti Městského úřadu. 

Obytná zóna Pod Oborou jinak. Dubnové zastupitelstvo zrušilo 
usnesení z března a schválilo dokončení projektové dokumentace 
zakázky Obytná zóna Pod  Oborou  ve  stupni  pro  územní  řízení  
a  stavební  povolení  dle upraveného návrhu. Zájemci o parcely 
v této lokalitě se  mohou  hlásit  u  místostarosty  Pavla  Kroupy.  
Schéma parcelace  přineseme  v dalším vydání novin.

Rýsuje se realizace víceúčelového hřiště. Dubnové zastupitelstvo 
schválilo poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města 
Nepomuk ve výši 13.425.973,55 Kč Fotbalovému klubu Nepomuk, 
z.s. na realizaci akce „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ (u ZŠ), spo-
lufinancovaného z Podprogramu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, a to pouze v případě, že bude dotace definitivně 
potvrzena. Celkové náklady projektu jsou 28 671.513,55 Kč s DPH. 
Projekt je nyní po dokončení výběrového řízení a čeká se na potvrzení 
možnosti zahájit jeho realizaci.

Od nádraží a k nádraží pojede vice autobusů. Dubnové zastu-
pitelstvo schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji 
k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018 ve výši 34.600 Kč. Tato 
částka má zajistit posílení autobusových spojů s nádražím nejen 
ve všední dny, ale i o víkendech, kdy doposud nic nejezdilo. Změna 
bude platit od 1. července.

Youtuber Kovy si obhlíží Mladý Smolivec. V pořadu Hledá se LEADr 
soutěží mladí lidé, kteří mají chuť aktivně měnit věci kolem sebe 
a rozvíjet společnost k lepšímu. Našeho regionu se týká opuštěná 
škola v Radošicích, se kterou má obec Mladý Smolivec záměr 
adaptace na komunitní dům pro seniory. Každý týden odborná 
porota rozhoduje, kdo postoupí do dalšího kola. Komentátory 

dění jsou známí youtubeři Kovy a Janek Rubeš. O celkovém vítězi 
rozhodnou lidé svým hlasováním na www.hleda.se během 16. a 17. 
5. Podpořte náš region!

U Helenky bude třešňová alej. Díky dotaci z Plzeňského kraje 
dojde v letošním roce na katastru obce Dvorec podél cyklostezky 
k výsadbě nové třešňové aleje.

Lnáře slaví 700 let. Výstava dokumentů a fotografií z historie 
zámku Lnáře je k vidění až do 29. 7. v prostorách tohoto zámku. 
Akce je pořádána u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky 
o Lnářích. Hlavní část oslav proběhne v obci začátkem července.

Oblíbený pochod na Třemšín opět v květnu. Pochod na Třemšín 
se letos uskuteční 8. 5. Sraz je tradičně v 9 hodin na hřišti ve Starém 
Smolivci.

Četníci se nastěhují do infocentra. V informačním centru 
ve Spáleném Poříčí můžete od 5. 5. do 30. 9. zhlédnout výstavu 
o historii četnictva nazvanou Četníci nejen za císaře pána, kterou 
připravilo Army muzeum Zdice.

Web Čížkova přináší informace k 100. výročí První světové války. 
Na odkaze www.obec-cizkov.cz najdete první ze série článků 
z deníku Karla Rodiny: Jak jsem prožil světovou válku. Text při-
pravili Antonín Bárta a Libuše Oplová.

Na Zelené Hoře vznikne nová expozice. Sérii historických snímků 
bude od letošní sezóny prezentovat zámek Zelená Hora, kde 
v prvním poschodí najdeme celou řadu krásných velkoformáto-
vých snímků především z rodinných alb Auerspergů. Projekt bude 
realizován díky dotaci z Plzeňského kraje.

Proměny památek se představí na Vyšehradě. 19. 5. bude slavnostně 
zahájen jubilejní 10. ročník výstavy Má vlast cestami proměn v Praze 
na Vyšehradě. Výstavní panely setrvají na místě do 20. 6. Svůj panel 
o proměně historického jádra zde bude mít také město Nepomuk.

Nepomuk představí výsledky soutěže dne 11. 6. Tento den budou 
v 17:00 v Hotelu U Zeleného stromu veřejnosti představeny výsledky 
výtvarné soutěže o návrh na doplnění památníku obětem válek 
na nepomuckém náměstí.

Další bytovka dostane nová okna. Rada města schválila výběr nej-
výhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s firmou ŠVIHOVEC 
s.r.o., Plzeň – Litice s nabídkovou cenou 1.995.780 Kč bez DPH na 
výměnu oken Na Vinici čp. 555.

Z činnosti Policie Nepomuk

V období od 15. 3. 2018 do 13. 4. 2018 bylo ze strany OOP Nepomuk 
řešeno několik případů, které si jistě zaslouží pozornost.

Večer 16. 3. 2018 byli nepomučtí policisté zavoláni k fyzickému 
napadení na nádraží v obci Dvorec. Na místě bylo zjištěno, že nejen 
pachatel, ale i poškozený odjeli vlakem směrem na Plzeň. Hlídka 
proto jela až do Blovic, kde se ve spolupráci s tamními policisty 
podařilo pachatele zajistit. Poškozený, rovněž sedící ve vlaku, 
se však hlídce nepřihlásil. Šetřením bylo zjištěno, že obě osoby 
jsou uživateli návykových látek a přestupkového jednání se dopus-
tily stejnou měrou.

Stejně jako v předchozím období byly zjištěny případy závaž-
ného porušení BESIP. V odpoledních hodinách 17. 3. 2018 zastavila 
hlídka OOP Nepomuk v obci Klášter vozidlo, jehož řidič byl pod 
vlivem návykové látky amfetamin/metamfetamin.

K druhému případu došlo v odpoledních hodinách 5. 4. 2018, kdy 
byl na silnici č. I/20 mezi obcemi Nepomuk a Prádlo nepomuckými 

policisty kontrolován řidič, který budil dojem ovlivnění návykovou 
látku. Podezření se potvrdilo po provedeném testu, který byl pozi-
tivní na přítomnost látek amfetamin/metamfetamin.

Z oblasti BESIP je i třetí případ, kde se zatím nepodařilo pro-
kázat přítomnost alkoholu, může však sloužit jako varování pro 
ostatní. V podvečerních hodinách 8. 4. 2018 se v obci Kramolín 
těžce zranila cyklistka, která jela z kopce na svém elektrickém 
kole a nepřizpůsobila jízdu podmínkám na pozemní komunikaci. 
Na místo musel být povolán vrtulník, který zraněnou ženu trans-
portoval do nemocnice. Zranění by jistě nebyla tak závažná, pokud 
by žena měla při jízdě nasazenou ochrannou přilbu.

Za výše uvedené období přibylo v obvodu OOP Nepomuk 
požárů, z nichž jmenujme alespoň některé z nich. Tím nejzávaž-
nějším byl 20. 3. 2018 požár bioplynové elektrárny u obce Březí. 
Zde došlo k výbuchu uložených tlakových nádob a těžkému zranění 
jednoho ze zaměstnanců, který se pokoušel požár uhasit. Příčina 

Hledáme stoleté 
pamětníky

Redakce Nepomuckých novin hledá osoby 
z regionu narozené v roce 1918 a dříve. 
Jste stejně staří jako Československo, 
případně starší? Víte o někom ve svém 
okolí? Kontaktujte prosím redakci našich 
novin, případně volejte na tel. 604 44 24 
09. Vzpomínky a tváře těchto osob budou 
v případě jejich souhlasu zaznamenány 
pro budoucí generace.

Kontejnery na biologický 
odpad vs. kompostéry 

S nástupem jara bylo po našem městě rozmístěno i několik velkoobjemových kontejnerů na 
biologický odpad, které byly v loňském roce pořízeny prostřednictvím Mikroregionu Nepo-
mucko s přispěním z dotačního programu OPŽP. Hnědé kontejnery naleznete zejména 
v zahrádkářských koloniích a to konkrétně v Zeleném Dole, v Korýtkách a pod Kuvagem. 
Jeden kontejner je ve Dvorci, další dva budou mobilní. Rozmístění bude případně podle 
skutečného zájmu upraveno. Kontejnery jsou určeny pro biologický odpad ze zahrádek, 
posečenou trávu, listí i menší větve a také rostlinný kuchyňský odpad (slupky od bram-
bor atp.). Obsah kontejnerů bude odvážen do kompostáren v blízkém okolí (Vrčeň, Březí) 
a bioplynové stanice v Milči. Mnohem ekonomičtější i ekologičtější variantou je ovšem 
kompostování biologického odpadu přímo v místě vzniku. Občané města si proto mohou 
ještě do půli května podat na podatelně Městského úřadu žádost o bezplatné přidělení 
domácího kompostéru.

Materiál vhodný ke kompostování
 
Dbejte na pestré složení kompostu.
zelený odpad – ovoce a zelenina, čerstvá 
tráva, čerstvé listí, hnůj, močůvka, kávový 
lógr, čajové zbytky 

hnědý odpad – suché listí, sláma, novi-
nový papír, obaly a skořápky od vajíček, 
papírové utěrky a ubrousky, lepenky, 

piliny, třísky, kůra, rozdrcené větvičky, 
ořechové skořápky

Co nepřidávat do kompostu
Kosti a zbytky masa, pecky, slupky z tro-
pického ovoce (bývají chemicky ošetřeny), 
popel z uhlí, plevel, větve z tújí, rostliny 
napadené chorobami, prach z vysavačů, 
plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, léky, potiš-
těný papír (časopisy), výkaly, pleny.

Tip na dotaci: Zachování prodejen  
v malých obcích Plzeňského kraje 2018

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich 
výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných pro-
dejen obsluhujících jejich území. Na kamennou prodejnu může obec získat dotaci, 
pokud jí budova patří a obchod provozuje i pokud je to naopak. Potenciální žadatelé: 

1. obec Plzeňského kraje s počtem do 250 obyvatel 
2.  obec Plzeňského kraje s počtem do 500 obyvatel, pokud žádá o dotaci na prodejnu, 

která se nachází v místní části obce do 250 obyvatel
 
Více informací na dotace.plzensky-kraj.cz.

Lukáš Mácha, specialista CSS

Program akcí  
v kostele sv. Jana 
Nepomuckého  
v Nepomuku 
625 let od mučednické 
smrti sv. Jana 
Nepomuckého

Čtvrtek 17. 5. v 16:00 
Vernisáž a vyhlášení výsledků dětské 
výtvarné soutěže „Svatý Jene z Nepomuku, 
drž nad námi svoji ruku!“

Sobota 19. 5. v 19.00 
Adorace s rozjímáním  
o sv. Janu Nepomuckém

Neděle 20. 5. v 9.00 – Mše svatá pro děti
Neděle 20. 5. v 10.30 – Hlavní poutní 
mše svatá, celebruje Mons. Zdenek 
Wasserbauer, generální vikář pražský
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Počítačový kurz pro seniory

V rámci projektu Plzeňského kraje „Informovaný senior“ se v měsíci 
červnu uskuteční ve společenské místnosti DPS Nepomuk, Za Koste-
lem 583, počítačový kurz pro seniory. Kurz je zdarma a je určen pro 
úplné začátečníky. Délka výuky bude 3x po 2 hodinách. Máme ještě 
několik volných míst. Zájemci se mohou přihlásit u p. Vodičkové. 
Telefon kancelář: 371 591 437, mobil: 607 735 912.

Férová snídaně nabídne 
piknik na louce

Nepomuk se letos 12. května podruhé zapojí do celostátního hap-
peningu na podporu fair trade a lokálních potravin. Piknikem 
oslavíme Světový den pro fair trade a dáme najevo svůj zájem 
o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby. Ukážeme, že 
nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obcho-
duje zboží, které běžně spotřebováváme. Férová snídaně NaZemi 
se koná již posedmé a zájem o ni stále roste. Zatímco v roce 2011 
se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 6 500 lidí na 161 místech. 
Akce je zdarma, za pěkného počasí se koná v parčíku v ulici Za Kos-
telem (Oáza mládí a stáří), za nepříznivého ve Fénixu, v čase 9–12 
hodin. Vezměte svoji deku, domácí dobroty z fairtrade nebo lokál-
ních surovin, fairtrade kávu nebo čaj v termosce a přijďte na piknik. 
Když nestačíte nic připravit doma, nevadí – na náměstí se konají 
trhy, na kterých pořídíte produkty lokálních výrobců. Na místě 
budou materiály k fairtrade problematice, pro děti omalovánky, 
možná stihneme vymyslet i nějaké kvízy nebo hry.

Lucie Korbová a Fénix

Vážení přátelé a spoluobčané!

Je zde krásný měsíc, měsíc „lásky“. Jedná se o slovo, které se vysky-
tuje v našem životě v mnoha různých podobách. Ale ta dávná 
a hlavně největší je opravdu jen ta „láska jednoho člověka ke dru-
hému“. Ve svém jádru přináší mnohé podoby, ať je to především 
láska ženy k muži a opačně, láska k dětem, láska k práci, láska k pří-
rodě – a tak bych mohla vyjmenovat spoustu dalších variant. Láska 
k rodině, to je tedy opravdový základ. Kolik lidí se k němu postavilo 
čelem a kolik zády! Chci proto upozornit na potřebu tohoto citu 
a nejen ve vašich rodinách, ale i mezi přáteli, tato láska má být uzná-
vána v každém věku, jelikož opravdu každý člověk má na ni nárok.

Láska mizí z lidských srdcí, shání se po internetu, bez jakýchkoli 
citových podnětů. Také končívá tím, že se lidé přestanou zajímat 
o svého partnera, případně se partnerské dvojice rozejdou z naprosto 
nesmyslných podnětů, které bylo možno řešit oboustrannou komu-
nikací. Je to smutné, ale těch případů je čím dál tím více. 

Je tady „první máj“, lásky čas. Zamyslete se nad tímto výrokem 
a snažte se zkrásnit duši a uvést ji do naprosté pohody. A zkuste 
se přesvědčit, že život je krásnější, když „měsíc lásky“ vynásobíte 
dvanácti. A bude nám krásně, budeme žít pro své rodiny, pro své 
milované děti, pro své zájmy, pro své přátele, zkratka – pro radost 
„ŽÍT“. Já se tím řídím již 44 let a jsem na to velice pyšná. 

Kamila Dostálová

Děkuji!

Děkuji březnovým Nepomuckým novinám za gratulaci k 80. naro-
zeninám! Rád vzpomínám na roky studia v Nepomuku v letech 
1953 – 1956 a na všechny spolužáky, s nimiž jsme se dlouho potom 
scházeli a psali takové drobné vzpomínkové památníčky. Na těch 
schůzkách mi s kronikou, která mi byla ve Spáleném Poříčí svě-
řena, radila zkušená nepomucká kronikářka Saša Peplová, prov-
daná Kolářová. Vzpomínku by si zasloužili mnozí další spolužáci, 
ale i kantoři. Zkrátka: tři nepomucká léta byla léty našeho „stří-
brného větru".

Váš vzpomínající Miroslav Tupý

vzniku požáru je stále v šetření, nicméně škoda byla předběžně 
vyčíslena na 6 000 000 korun. K dalšímu požáru došlo v nočních 
hodinách z 29. 3. na 30. 3. 2018 v obci Bezděkovec. Příčinou požáru 
místní chaty bylo nevhodně zvolené konstrukční řešení komína. 
Posledním případem byl požár louky u Jámského rybníka u obce 

Hradiště, ke kterému došlo ve večerních hodinách 30. 3. 2018. 
Neznámý pachatel zde na třech různých místech zapálil suchou 
trávu a rákosí.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller Báseň pro Hanu Gerzanicovou

Jen Bůh ví…

Jen Bůh ví, proč to tak je, či tak není

Proč lidé pláčou a jiní celý život se smějí

Že někdo na světě je krátce, vždy to ale tak nebývá

A někdo projde celým světem a devadesátky se dožívá

Jen Bůh ví, že jeden je němý a druhý skládá básně

A někdo stále zatrpklý a jiní, chudí, jsou na tom s duší krásně

Jen ten, kdo býval ve světě, ten může porovnávat

A srdce, srdce otvírat, nejen brát, i dávat

Jen Bůh ví, proč právě Ty jsi tak velký poeta

A verše, z Tvé hlavy a úst, že letí do světa

Ač objela jsi celý svět, ne všude byl svět hezký

Však rodná řeč Ti zůstala, ten jazyk Tvůj, rodný a český

Jen Bůh ví, proč někomu život rychle plyne

A jinému pomalu, však stejně překvapivě

V předvečer narozenin, kdy už stíny večerem mizí

Přijdem Ti, Hano, přát, ať rodný kraj Ti není cizí

S kyticí velkou nebo s malým prostým kvítkem v dlani

Ať se Ti každý, Tvému věku, duši i srdci klaní

Tvůj prožitý život, Hano, ač někdy tvrdý a krutý zdá se mi

Vrací Ti až dnes, Tvým dožitým věkem, lásku a něhu na zemi

I já přicházím s velkým přáním, vydrž to ještě mnoho let

Jestli se někdy v nebi sejdem, všichni Ti budem závidět!

Jen Bůh to ví…

 

 
 
 

 
Milá paní Hano Gerzanicová, přejeme Ti ještě mnoho tvůrčích nápadů a básní! 

Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Spálené Poříčí a přátelé z Nepomuku

GDPR v praxi

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/679 – obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které 
začíná platit 25. května, sdělujeme, že blahopřání, vítání občánků, 
svatby a jiné fotografie se jmény a věkem občanů mohou být 
nadále do novin umisťovány pouze na základě písemného sou-
hlasu dotčených osob. 
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Téma k diskuzi:  
Nová budova ZUŠ 

téma k diskuzitéma k diskuzi

Základní umělecká škola (ZUŠ) s cca 300 žáky sídlí v budově ZŠ, což není 
z mnoha důvodů příliš praktické. Na stole je proto několik let projekt 
nové budovy, který je dílem architektonické kanceláře AIP Plzeň a byl 
zpracováván podle požadavků a připomínek vedení ZUŠ. Orientační 
hodnota stavby z r. 2011 je 20 000 000 Kč a pavilon je navržen jako 
jednopodlažní nepodsklepená dřevostavba. ZUŠ nemá v současné době 
vlastní sociální zařízení, šatny, sborovnu, skladovací prostory. Ale hlavně jí 
chybí třídy. Nedostatek učeben neumožňuje zajistit výuku podle Školního 
vzdělávacího programu, který je v několika případech škola nucena 
dlouhodobě porušovat. Bohužel na výstavbu nových budov ZUŠ nelze 
v současném programovém období získat dotaci z evropských zdrojů, 
případná pomoc by tak musela přijít ze strany Plzeňského kraje či státu. 

Marek Baroch, ANO 2011 (bezp.), radní
Ano, avšak je důležité nalézt nejen ekonomicky vhodný zdroj pro 
financování výstavby nové budovy ZUŠ, ale zejména vyřešit příp. 
konečnou podobu a umístění budovy a připravit tomu odpovída-
jící projekt (příp. upravit projekt architektonické kanceláře AIP 
Plzeň, který vznikl v minulosti dle požadavků a představy vedení 
ZUŠ). V plánu kapitálových výdajů na rok 2018, který byl schválen 
zastupitelstvem města, je ohledně projektu nové budovy ZUŠ zave-
dena nová investice „Realizace ZUŠ u ZŠ" s rozpočtovanou částkou 
100.000, – Kč na projektovou přípravu. S realizací nové budovy 
ZUŠ počítá i zastupitelstvem schválená územní studie lokality 
„Pod Vinicí", na jejíž tvorbě se podíleli zejména samotní občané 
města. Zastupitelstvo města by i proto mělo podpořit další kroky 
směřující k realizaci této investice, která nepochybně přispěje 
k vytvoření odpovídajících podmínek pro výuku a zázemí samotné 
ZUŠ, neboť ZUŠ je dlouhodobě hojně navštěvovaná žáky (studenty) 
a učiteli nejen místními, ale i mnohými z okolních měst a obcí.

Zdeněk Bouše, Zelení (bezp.), radní
Je to tak, dnes ZUŠ sídlí v budově ZŠ a to s sebou nese řadu neduhů, 
které jsou níže popsány. Zároveň to, že se děti nemusejí dlouze pře-
mísťovat do ZUŠ, shledávám jako veliké plus. Tuto výhodu bychom 
si měli zachovat a propojit obě budovy ideálně tak, že půjde pře-
cházet z jedné do druhé „suchou nohou“. Otázku podoby nové ZUŠ 
bych nechal na architektech. Za mě bych kladl důraz na životnost 
a nízké provozní náklady na novou budovu. S návrhem usnesení 
městského zastupitelstva, které by podpořilo výstavbu nové ZUŠ, 
bych jednoznačně souhlasil. Jsem pro oslovit Plzeňský kraj, stát 
a požádat je o finanční podporu pro tento projekt. Souhlasím 

i s názorem, že bychom novou budovu ZUŠ případně postavili 
i z vlastních zdrojů. Myslím si, že bychom měli vzdělávání dětí 
podporovat a tohle je jeden konkrétní případ podpory.

Milan Demela, SNK-ED (bezp.), koaliční zastupitel
Za sebe jen krátce: rozhodně ano.

Alena Marušincová, ČSSD (bezp.), opoziční zastupitelka
Před několika lety jsem stála u zrodu projektu na novou budovu 
ZUŠ, jelikož její potřeba je velká. Projekt na tehdejší potřebu byl 
vymakaný do detailů, konzultovaný s ředitelem ZUŠ a odbor-
níky na veškeré sítě, pokud by se přizpůsobil dnešním požadav-
kům, lze jej určitě použít bez větších výdajů na studie atd. Byly 
vypsány z ROP dotace, ale později se účel dotace změnil na střední 
školy technického zaměření, projekt zůstal v šuplíku. Situace 
zůstává stejná, ale je třeba zvážit, zdali na to město bez dotace 
má, nebo se zadluží. Při dnešních cenách odhaduji 20 a více 
milionů. Nápad postavit ZUŠ v areálu školy je vynikající, děti by 
nepřebíhaly město jinam, ušetřily by čas a také pro rodiče by to 
bylo skvělé, vše na jednom místě. Jsem jednoznačně pro, ale je 
otázka, máme-li na to, možná bychom měli omezit investice, 
které tak nevolají po rychlém zhotovení.

Václav Novák, KSČM, opoziční zastupitel
Můj návrh je nerealizovat projekt na fotbalové hřiště s umělým 
povrchem, pouze kolem současného hřiště udělat in-line dráhu 
a ušetřené finance, které bude město muset dát v nemalé částce 
na spolufinancování tohoto dle mého názoru zcela nesmyslného 
projektu, investovat do budovy nové ZUŠ.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
Souhlasili byste s usnesením městského 
zastupitelstva, které by podpořilo 
výstavbu nové budovy ZUŠ?

Anketa k tématu:  
Jste pro novou budovu ZUŠ?

Hana Čížková
Jako rodič, který chce nabídnout svému 
dítěti co nejširší záběr a pohled na mož-
nosti, které v životě má nebo může mít 
a které nejvíce naplní jeho duševní radost, 
jsem hledala mezi hodně možnostmi, 
které nabízí Nepomucko (nejen Nepomuk). 
A za jeden z nejlepších kroků, které jsem 
pro své dítě ve zdejší oblasti mohla udělat, 
považuji, že jsem dceru dala na hudební 
vzdělání do ZUŠ Nepomuk. Celé vedení, 
záměr, přístup pedagogů a výsledky školy 
považuji v této oblasti za absolutně nad-
standardní. Myslím si, že je to to nej-
kvalitnější, co se v Nepomuku v oblasti 
nabídky vzdělání dětí vůbec nachází, a že 

škola takové kvality by potřebovala vlastní 
a nezávislou budovu, lépe uzpůsobenou 
hudební, výtvarné i dramatické činnosti. 
S vlastním sálem, s učebnami správně 
navrženými k dané umělecké činnosti 
a s vlastním zázemím. Nejlépe i s vlast-
ním parkovištěm, protože koncerty a další 
vystoupení i výstavy pořádané touto školou 
navštěvuje opravdu velký počet diváků.

Nina Ščerbová
Určitě ano. Můj syn na školu chodí a já 
osobně si představuji speciální koncertní 
sál s vhodnou klimatizací a akustikou, 
učebny a ateliéry s vhodným vybavením 
a velkými francouzskými okny do okolní 

krajiny, venkovní učebny, prostě více inspi-
rativní prostředí pro mladé umělce, které 
bude více rozvíjet jejich osobní představi-
vost a vlohy.

Pavel Benda
Za 20 milionů z městské kasy to považuji 
za zcela zbytečné. Jsou důležitější a pro-
spěšnější projekty: oprava silnic, nový 
povrch náměstí, velké koupaliště, z toho 
budou mít prospěch všichni, nejen umění 
milující žáci.

A co vy? Byli byste pro novou 
budovu ZUŠ? Hlasujte v anketě 
na www.nepomuk.cz.

Skica ZUŠ od AIP Plzeň. Navrhované umístění  
již dnes neodpovídá schválené územní studii.
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Výčet faktů od ředitele  
ZUŠ Stanislava Vaníka

Opět se otvírá téma nové budova ZUŠ, a tak jsem byl zase osloven, 
abych zdůvodnil, proč je třeba mít nové prostory. Naposledy jsem 
na toto téma psal do Nepomuckých novin v září 2016. Myslím, že 
přesnější otázka by měla být: Chceme v Nepomuku ZUŠ? Chceme, 
aby pro svoji činnost měla dostatek potřebných, vyhovujících, 
bezpečných a důstojných prostor? Těm, které toto téma zajímá, 
předkládám několik zásadních informací.

Velice důležité je napřed vědět, co ZUŠ není.
Základní umělecká škola tedy není:
• součást ZŠ
• kroužek nebo kurz (např. hry na nástroj, 

malování, divadelní…)
• volnočasová aktivita
• zájmové vzdělávání
• mimoškolní vzdělávání
• náhrada školní družiny
• umělecká agentura zajišťující kulturní akce 
 
Co ZUŠ je:
• především je to státem řízená škola 

zařazená do sítě škol MŠMT
• poskytuje základy vzdělání v jednotlivých 

uměleckých oborech
• rozvíjí a prohlubuje umělecké nadání
• připravuje pro vzdělávání na středních 

a vysokých školách uměleckých směrů
• činnost školy vychází ze státních Rámcových 

vzdělávacích plánů (RVP)
• každá škola má zpracovaný vlastní 

školní vzdělávací program (ŠVP)
• všichni pedagogové splňují zákonem 

definované kvalifikační požadavky

Zřizovatelem ZUŠ je Město Nepomuk. Školu nyní navštěvuje 
350 žáků (z toho 50 na pobočce v Kasejovicích) ze 40 obcí regi-
onu. Ve škole je zaměstnáno 15 pedagogů. Výuka v Nepomuku pro-
bíhá v areálu základní školy v několika pronajatých místnostech. 
Jedná se o šest malých a jednu větší třídu pro výuku hudebního 
a literárně-dramatického oboru. Jedna další malá místnost slouží 
zároveň jako ředitelna, učebna, kancelář a skladiště. Na opačném 
konci areálu jsou prostory pro výuku výtvarného oboru. V těchto 
třídách se musí během týdne vystřídat 15 vyučujících a 300 žáků.
Když jsme se v r. 1995 stěhovali do nového areálu ZŠ, měli jsme 
180 žáků, 8 učitelů a stejné prostory…

Zde je tedy výčet toho, co nemáme a co potřebujeme.
 

Sociální zařízení 
• ZUŠ nemá vlastní sociální zařízení
• používá se WC ZŠ, které je ale daleko a na jiném 

patře. To přináší provozní problémy, protože žáci 
se pohybují po chodbách ZŠ, kde probíhá úklid

• chybí odpovídající WC pro malé žáky – výuka je již od 5 let

Šatna pro žáky 
• k dispozici je pouze nedostatečné množství 

věšáků a laviček na chodbě 

Skladovací prostory 
• není kam bezpečně uložit hudební nástroje, 

audio techniku, notové stojany,

• transportní kufry a obaly, to vše musí být v malých 
třídách, kde to samozřejmě překáží

• není prostor pro centrální archiv notového materiálu. Musí 
být rozdělený do všech tříd, což je velmi nepraktické

• chybí zabezpečené prostory pro archiv povinné 
školní dokumentace, dokumenty jsou ve skříni 
na chodbě, v ředitelně a v několika třídách

Sborovna
• místnost pro tiskárnu, kopírku, knihovnu 

odborné literatury, osobní věci zaměstnanců

Prostor pro úklidové prostředky
• úklidové prostředky jsou v plechové skříni na chodbě – šatně

Prostory pro výuku LDO – zásadní problém
• chybí prostory pro výuku jevištní práce, práce se světlem, 

s osvětlovací a ozvučovací technikou – výuka probíhá 
v jediné větší třídě, kde se musí vystřídat s kolektivní 
výukou hudebního oboru, souborovou hrou a hrou 
na bicí nástroje, jeden den v týdnu se musí (se spoustou 
učebních pomůcek a rekvizit) LDO stěhovat do auly

• sklad rekvizit 
• prostory pro převlékání
• prostory umožňující osobní hygienu žáků i vyučujících 

– na to jsou jasně definované podmínky RVP

Alespoň 3 třídy pro individuální výuku hudebního oboru 
• vážný problém je, že nedostatečný počet tříd neumožňuje 

zavedení výuky všech předmětů podle ŠVP
• do malé třídy se vejde omezený počet žáků, což 

omezuje výuku souhry, kvůli tomu pak musí vznikat 
další skupiny a tím další vyučovací hodiny

• ve třídě má např. vyučování 10 žáků, kteří sedí 
na podlaze, protože 10 židlí se do třídy nevejde

• výuka musí být také 2 dny v týdnu v aule, kterou 
ale také využívá ZŠ a školní družina

Zvukově izolované třídy pro výuku dechových a bicích nástrojů 
• hluk ze třídy s výukou těchto nástrojů 

ruší výuku v ostatních třídách 

Třída pro předmět Elektronické zpracování hudby, 
práce se zvukem – zatím nemůžeme učit
• chybí speciální místnost pro školní nahrávací studio 

– záznam a úpravy hudby, pro žáky i pro učitele
• hudební vybavení SW (výukové programy, notační 

programy, záznam a úpravy hudby, virtuální nástroje,…)

Pracovna VO
• třída pro malé žáky s pracovními stoly 

a židlemi odpovídající velikosti
• místnost pro hrnčířskou dílnu – v současnosti 

zcela nedostatečné prostory 
• místnost pro vypalovací pec 
• sklad materiálu a chemikálií 
• počítačová učebna VO – nelze realizovat výuku podle ŠVP

V měsíci březnu proběhla na naší škole kontrola České školní 
inspekce. Kromě velmi kladného hodnocení činnosti školy zazněla 
i výtka, že na nedostatečné prostorové podmínky upozorňovala 
inspekce už v r. 2004.

Myslívští se vydali na pochod

V sobotu 7. dubna se uskutečnil již 6. ročník pochodu nejen Stehlíkovou stezkou, který 
byl zároveň výbornou příležitostí připomenout si 110. výročí narození básníka, malíře 
a spisovatele Ladislava Stehlíka. Akci zahájil před obecním úřadem myslívský rodák pan 
František Šesták úryvkem z knihy Můj Myslív. 

Nedávno byla v rámci pozemkových úprav zrekonstruována cesta od hasičárny směrem 
nad Hlinovny. Tento počin se stal inspirací pro vybudování vyhlídkového místa nad Myslí-
vem. A protože jde o oblíbené místo, které rád navštěvoval také Ladislav Stehlík, ať už se ski-
cákem a tužkou, nebo doprovázen svými žáky, byla vyhlídka nazvána na jeho počest jeho 
jménem. Vyhlídku v sobotu slavnostně otevřela básníkova dcera, paní Blanka Stehlíková. 

Asi díky vhodnému ročnímu období se při plánování přidala myšlenka vysázet během 
pochodu při cestě k vyhlídce alej ovocných stromů. V tomto směru obec dlouhodobě spo-
lupracuje s panem inženýrem Šobrem ze Strakonic, který se zabývá mj. projektem vracení 
starých odrůd ovocných stromů do krajiny. A tak v sobotu poutníci před odchodem na trasu 
vysázeli u vyhlídky deset jabloní a hrušní.  Letošní trasa pochodu se se Stehlíkovou stez-
kou potkala jen v několika bodech, aby odhalila místním i návštěvníkům další zajímavá 
místa zdejšího kraje. Nabídla turistům výšlap na vrch Štírku (706 m n. m.), kouzlo lesních 
cest mezi Myslívem a Štipoklasy a mezi Štipoklasy a Loužnou a zavedla je na tajemné slo-
vanské hradiště Hrádek. Cestou se všem otevíraly neopakovatelné výhledy do kraje, ať už 
na šumavské vrcholy, nedaleké rybníky nebo třeba na nicovský poutní kostel Narození 
Panny Marie. Slunečné jarní počasí bylo příjemným průvodcem poutníků. Před ostřejším 
větrem na planinách se všichni rádi občas schovali do lesních tišin.  Místem občerstvení 
se letos stala Loužná. Všichni se rádi posilnili výborným gulášem od paní Mátlové a jejích 
pomocnic. Všem jim moc děkujeme. Poděkování patří také všem ostatním, kdo se podíleli 
na přípravě a organizaci celé akce: paní starostce Marii Píckové, paní Veronice Havlíkové, 
panu Petru Soukupovi, panu Josefu Bečvářovi, paní Miroslavě Adamcové, paní Zdeňce 
Korchové, paní Aleně Tyrpeklové, paní Ivaně Ptáčkové, všem zaměstnancům obecního 
úřadu a zastupitelům. Velký dík patří hostům: paní Blance Stehlíkové i jejímu synovi, panu 
inženýru Šobrovi, panu Františku Šestákovi, zástupcům Bělčic a téměř stovce účastníků. 
Doufáme, že se za rok ve zdraví sejdeme při 7. ročníku.

Jana Vopalecká

foto Marie Dajčová

Křístálkové prošli 
Železnou Hutí

 
 
 
 
 
 
 
 
Chtěli bychom tímto poděkovat za obrov-
skou štědrost občanům Dvorce pod závo-
rami během tradičního velikonočního 
křístání. Letos chodilo křístat 8 dětí. 
V pátek 30. dubna v 16 hodin prošel ještě 
jeden výjimečný průvod. "Stará garda" 
zavzpomínala na svoje dětství ve slo-
žení: Luboš Horváth, Jiří Horváth, Karel 
Jankovič ml., Ladislav Běle ml., Tomáš 
Kalivoda, Jaroslav Prchal. Na konci jejich 
cesty byli účastníci přivítáni místními 
občankami, které jim zamávaly stuh-
ami. Bylo to milé překvapení pro všechny 
občany Železné Huti. Děkujeme! 

Lenka Kellnerová
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Začíná letní sezóna, Nepomuk opět ožije kulturním děním. 
Na podzim pak budou komunální volby. Před nimi chceme 
postupně dát prostor zástupcům vedení města i opozici 
na bilanční rozhovory. Rozhovor nejen o kulturní nabídce, 
který vám přinášíme nyní, je tedy současně i prvním 
z těchto rozhovorů.  

V polovině dubna proběhla akce Otvíráme Nepomuk!, 
zahájení turistické sezóny 2018. A opravdu byl tento 
den Nepomuk plný turistů. Jak jsi byl s akcí spokojen?

Moc mě potěšilo, kolik lidí dorazilo do Nepomuka. V ulicích města 
to velmi příjemně žilo. Řekl bych, že po těch pár letech, co jsme 
společně tuhle akci vymysleli, se už celkem zaběhla. A stala se sku-
tečně turistickou. Na prvních ročnících převažovali místní, letos 
naše otvírání přilákalo i množství lidí z velmi širokého okolí. 
Hovořil jsem s lidmi z Plzně, Strakonic, Prahy, Volyně i Vyššího 
Brodu. A byli většinou naším městem, jeho památkami i dalšími 
půvaby nadšeni. Leckdo mi říkal, že po tom, co všechno ten den 
viděl, musí do Nepomuku zase někdy vyrazit. A to je přesně hlavní 
smysl této akce: podpořit cestovní ruch, přilákat k nám návštěvníky. 
A to nejen jednou, ale opakovaně. Snad není příliš utopické věřit, 
že by při troše snahy mohlo centrum města podobně žít alespoň 
přes sezónu každý víkend. 

Protože jsi původním povoláním památkář, 
zeptám se: Jaké letos zpřístupněné 
prostory máš obzvláště rád a proč?

Předně musím říct, že jsem vděčný každému majiteli domu, který 
je ochoten se do této akce zapojit. Bez jejich přispění by tahle akce 
nebyla. A především ony drobné, soukromé objekty jsou asi i těmi 
nejzajímavějšími. Každý z nich má své kouzlo. 
Přiznám se, že mě fascinuje prostor kovárny v bývalé kapli Božího 
těla. Vznosné barokní klenby očazené léty kovárenského provozu, 
výheň na místě oltáře, dílna místo svatostánku. Zvláštní a silné 
spojení protikladů. Prostě objekt, který vám úplně hmatatelně dá 
zažít, co znamená ono „Genius Loci“. Místo, co má duši. 

Tento měsíc nás čeká další stěžejní kulturní akce města, 
Nepomucká pouť. Na co se můžeme zejména těšit?

Nepomucká pouť si také během posledních několika roků našla 
novou podobu. Doufám, že jí vydrží i v následujících letech a bude 
se dále tímto směrem rozvíjet. Jistým mottem pouti je být svato-
jánskou slavností pro celou rodinu, nabídnout pestrý mix zážitků, 
lidovou zábavu i vysokou kulturu, udržet a rozvíjet staleté, v jádře 
barokní tradice a zároveň hovořit současným jazykem. Máme zde 
tedy několik vrstev. První je, řekněme, ta populární. To je ten dnes 
nejobecnější význam slova „pouť“, ta „Matějská“ – kolotoče, jídlo, 
pití. Zábava pro nejširší publikum, pro každého a hlavně pro děti. 
Pak tu máme nepomuckou pouť jako hlavní svátek našeho města. 
Proto ta všemožná hudební a divadelní vystoupení, staročeský jar-
mark a tak podobně. Nu a nakonec, nejhlouběji, je zde „pouť“ jako 
církevní svátek, jako mystérium. Tuhle vrstvu možná spousta lidí 
moc nevnímá, ale na ní to celé stojí.

Ale zpět k otázce. Pokud bych měl vypíchnout jen několik 

málo jmen z bohatého kulturního programu, tak musím zmínit 
sobotní koncert Doteky baroka i nedělní Principals v kostele 
sv.  Jakuba. Součástí jarmarku na náměstíčku u fary bude napří-
klad opět kapela Tabasker nebo Panoptikum Maxe Fische, na Malé 
letní scéně bude možné posedět u většího než malého množství 
dechovky. Pro velký úspěch si zopakujeme i loňskou show sku-
piny Poletíme?. 

Vloni byl první ročník obnoveného uměleckého 
sympozia, které už se ale nezaměřilo 
na kamenosochařství. Bude podobný koncept i letos?

Problémem někdejších sympozií bylo právě zaměření na kameno-
sochařství. Dobrou pískovcovou sochu prostě není jednoduché, 
možná ani možné, vytvořit za dva, tři týdny. Myslím, že artefakty 
sympozií, rozeseté po městě, to velmi dobře ukazují. Například 
řezbářské práce jsou obvykle mnohem kvalitnější než kamenné 
plastiky. Obnovená sympozia také už nejsou, po konzultaci s rek-
torem Akademie výtvarných umění, která má nad akcí hlavní 
patronát, „sympozii“, ale „rezidencemi“. Koncept rezidencí je totiž 
poněkud aktuálnější a také volnější oproti sympoziím. Jádrem 
je zde pobyt tvořícího umělce v určité lokalitě, nikoliv jednotící 
téma společné práce. Cílem rezidencí je tedy samotný proces 
tvorby, nikoliv hromadění uměleckých děl. Letošní Tvůrčí rezi-
dence Nepomuk tedy opět jsou otevřeny studentům a studentkám 
vysokých uměleckých škol. Komise složená z vysokoškolských 
pedagogů i zástupců města vybere ze zájemců na základě předlo-
žených portfolií pětici mladých výtvarných umělců, kteří zde stráví 
necelé tři týdny na začátku srpna. Předpokládám, že opět půjde 
nejen o sochaře, ale i malíře a další vizuální umělce. 

Vesměs pozitivně jsou vnímány nejen nepomuckými 
občany páteční letní večery na Malé letní 
scéně. Kdo tam například letos vystoupí?

Smyslem letní scény je oživovat nejen kulturní dění, ale i fyzicky 
centrum města, nabízet důvod proč vyrazit na náměstí, alespoň 
tedy jednou týdně. Snažíme se proto, aby si v dramaturgii scény 

vybral téměř každý. Připraveny jsou letos například recitál pís-
ničkáře Jiřího Dědečka, irská kapela ze Sušice, bigbítoví matadoři 
Benefit, violoncellové duo Tara Fuki nebo opět po roce komediální 
vystoupení ze série Na stojáka! 

Nepomuckým novinám se v posledních dvou 
letech opakovaně daří v soutěži Zpravodaj 
roku, vylepšovat se ale dají vždy. Napadá tě 
aktuálně něco, co by mohlo být jinak a lépe?

Z Nepomuckých novin mám velkou radost. Myslím, že oproti 
své podobě před čtyřmi lety udělaly obrovský kvalitativní skok. 
Na počátku byla snaha o změnu, pak nám hodně pomohlo plzeň-
ské CpKP prostřednictvím projektu KOMPAS, ale hlavní zásluhu 
máš nepochybně ty, protože jsi kývnul na moji nabídku vzít na sebe 
břímě šéfredaktora (smích). 

Co považuješ za největší úspěch 
ve své funkci místostarosty?

Myslíš mimo Nepomuckých novin? Mám velkou radost z každé 
maličkosti, která se podaří. Lhostejno, zda jde o vydařenou kul-
turní akci, opravy chodníků v Plzeňské ulici, restaurování pamá-
tek, lávku přes potok, další autobusovou linku, vysazené stromky 
nebo nové lavičky. Tyhle, byť i jen zcela drobné úspěchy, jsou nej-
lepší motivací k tomu nadále působit v komunální politice. Jsem 
moc rád, že se nám celkem obstojně daří plnit předvolební sliby. 

Už slyším hlasy, jak jsme si udělali rozhovor, abychom 
se mohli chválit. Nicméně děkuji a raději rychle otočme 
list: Co se ti dle tvého názoru naopak příliš nepovedlo?

Toho také nebylo úplně málo. A každý takový neúspěch zamrzí. 
Jenže politika je umění kompromisu, nelze dosáhnout vždy všeho. 
Někdy je váš názor opravdu v jasné menšině, někdy jen narazíte 
na byrokracii či jiné problémy a někdy to člověk prostě obyčejně 
lidsky „zvoře“. Ale chybami se člověk učí. 

Ve své gesci máš také územní plánování. Některé občany 
a zastupitele trápí, že se v tomto volebním období 
nepodařilo zatím dokončit ani jednu stavební parcelu, 
přitom podmínky pro výstavbu, především s ohledem 
na úrokové sazby hypoték, se postupně zhoršují…

Nedostatek připravených stavebních parcel ovšem není chybou 
územního plánu. Stávající územní plán má dokonce rozvojových 
ploch velký nadbytek a i ten připravovaný jich má více než dosta-
tečné množství. Problémem je, nebo tedy spíše byla, naprostá 
investiční nepřipravenost konkrétních lokalit. A investiční příprava 
je věc, která několik let trvá, zvláště pokud chcete postupovat zod-
povědně, uvážlivě a ideálně s participací veřejnosti. Ten minulý čas 
jsem použil záměrně. Dnes máme již hotový projekt pro územní 
rozhodnutí na dokončení čtvrti Na Daníčkách, kde zřejmě již příští 
měsíc bude k prodeji šestnáct parcel. Do konce června bude také 
hotový projekt dopravní a technické infrastruktury v západní části 
lokality Pod Vinicí – a to včetně možnosti výstavby dalších patnácti 
rodinných domů. Připravuje se i projekt pro území rozhodnutí 
a stavební povolení na lokalitu Pod Oborou ve Dvorci, který zahr-
nuje další třicítku parcel. Celkově jde o prakticky dvojnásobné 
množství stavebních pozemků oproti třem předchozím volebním 
obdobím dohromady. 

Někteří tvrdí, že se v našem městě moc plánuje, 
ale málo realizuje. Slyšel už jsem dokonce tvoji 
novou přezdívku „pan razítko“. Co ty na to?

Představa, že zrovna já můžu být pro někoho archetypem úředníka, 
mě tedy dost pobavila. Ale k věci: Já bych spíš řekl, že dříve se moc 
neplánovalo. Spousta věcí vznikala nekoncepčně, s nedostateč-
ným rozmyslem, s malým respektem k okolí, bez zapojení veřej-
nosti. Jsem přesvědčen, že dobré realizace vznikají obvykle přesně 

opačně. A kvalitní příprava je prostě časově i finančně náročnější. 
Z dlouhodobého hlediska se ale nepochybně vyplatí. 

Další výtka se objevuje vždy před koncem roku, 
kdy se schvaluje rozpočet. Některým zastupitelům 
se zdá, že každoroční navyšování prostředků 
na kulturu není na místě. Co bys jim chtěl vzkázat?

Nic se nezlevňuje, každý rok se navyšuje celý rozpočet. To za prvé. 
Za druhé, pokud chceme, aby se Nepomuk mohl prezentovat jako 
živé a kulturní město, něco to stojí. Ať již zmíněná pouť, Otvíráme 
Nepomuk!, TRN, Malá letní scéna, pravidelné trhy nebo ty oceněné 
Nepomucké noviny. A těch zhruba pět procent, které vydáváme 
na kulturu, jsou dle názoru mnoha odborníků na místní rozvoj 
jakýmsi minimem, které by měla místní samospráva do těchto 
položek investovat. A za třetí: ty nové aktivity na druhé straně také 
nějaké prostředky do rozpočtu přinesou. Například příjem z inzerce 
v Nepomuckých novinách se více než zdvojnásobil.

Ve své funkci jsi prosadil zcela nový dotační 
titul města, který je určen na obnovu běžných 
domů v historickém jádru města. Za dobu jeho 
trvání už prokouklo několik střech, štítů i fasád. 
Jsi s výsledky tohoto programu spokojen?

Vidíš, málem bych zapomněl tuhle drobnost zmínit. To, že město 
přispívá tímto způsobem ke zlepšení svého vzhledu, díky čemuž 
se začaly, sice pomalu, ale citlivě, opravovat domy v centru, pova-
žuji za jednu z nejdůležitějších věcí, které se mi podařilo prosadit. 
S ohledem na nepříliš velký rozpočet dotačního programu jsem 
s výsledky vcelku spokojen.

Jsi spokojen s tím, jak se zatím rýsuje 
nový územní plán města?

Předně jsem rád, že výběrové řízení vyhrála renomovaná pražská 
kancelář UNIT architekti, protože přináší nové podněty a přístupy 
k územnímu plánování. Nebojí se ani kontroverzí. Na druhou 
stranu reflektují stanoviska zastupitelů a jsou velmi otevření zapo-
jování veřejnosti a podnětům vlastníků. Oceňuji také jejich vní-
mání městského prostoru, respekt k hodnotám území, realistický 
přístup ke skutečným možnostem růstu sídla, cit pro krajinný 
kontext a v neposlední řadě profesionalitu. Pokud vše půjde dobře, 
mohl by na podzim letošního roku nový územní plán vstoupit 
v platnost.

Bude kruhový objezd U Pyramidy zdobit 
do konce letošního roku nějaké umělecké 
dílo na téma sv. Jan Nepomucký?

Vzhledem k tomu, jak byly veřejností i většinou zastupitelů přijaty 
nejen výsledky výtvarné soutěže, ale i další soutěžní návrhy, si to 
nedokážu příliš představit. 

Jak se změnil tvůj běžný život od konce roku 2014?
Ubylo volného času, přibylo práce i dětí. Trochu mě mrzí, že kvůli 
práci věnuji dětem asi méně času, než by si zasloužily. Cílem mého 
snažení je ale především, aby v Nepomuku chtěly žít i další gene-
race. Snad tím tedy svým dětem alespoň trochu vynahrazuji ten 
nedostatek společně sdíleného času. 

Budeš letos na podzim kandidovat opět 
s ambicí být v uvolněné funkci na radnici?

Na tuto otázku odpoví jasně až nominační schůze naší kandidátky. 
Za sebe již teď můžu říct, že jsem, po zvážení všech pro a proti, 
připraven pokračovat v započaté práci. 

Děkuji za rozhovor. 
Pavel Motejzík

Nejen o kultuře  
s místostarostou Pavlem Kroupou
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FÉNIX  
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,  
Nepomuk

Provozní doba kanceláře: 
pondělí a středa: 13:30–18:00
úterý a čtvrtek: 13:30–16:00
pátek: 10:00–14:00

Tel.: (+420) 606 032 707  
(Eva Valmová, koordinátorka centra)
E-mail: fenix@fenix-nepomuk.cz
www.fenix-nepomuk.cz

Informace z Fénixu

Blíží se nám léto a my bychom vám rádi představili plány 
Fénixu. Naší vizí je vytvořit místo pro setkávání lidí všech gene-
rací. Takové, které bude dobře dostupné a v němž se budeme 
cítit dobře. Naší hlavní náplní jsou kvalitní volnočasové a sebe-
rozvojové kurzy pro děti i dospělé, které bychom rádi dále dopl-
nili kurzy respektující komunikace a mezilidských vztahů a také 
aktivitami podporujícími občanskou aktivitu a informovanost. 
Vidíme Fénix jako prostor, kde se může rozvíjet každý, kdo o to 
má zájem. Buď na kurzech, nebo jako dobrovolník či lektor. 
Stačí se nám ozvat.

V dubnu skončil další semestr Univerzity třetího věku pod 
názvem "Cestování – co jste možná nevěděli" – všem účastníkům 
kurzu gratulujeme a přejeme příjemné volno. V září se můžete 
těšit na téma "Včelařský rok" s touto osnovou:
1. Med
2. Časné jaro
3. Jaro
4. Choroby včel
5. Podletí, příprava na zimu a odběr měli
6. Chov a výměna matek, těžba vosku

Dále jsme zakončili i první Večerní kurz psychologie. Formou 
zážitku nás kurzem provedla PhDr. Hana Alblová. Podle účast-
níků kurz přinesl nadhled, sebevědomí, poznání sebe i ostat-
ních, pohled na různé situace z více úhlů. Děkujeme lektorce 
i studentům.

V červnu netradičně začne letní kurz oblíbeného tance Port de 
Bras s Pavlínou Jiránkovou.Vypsány jsou konkrétní termíny 4. 6. 
/ 11. 6. / 18. 6. / 27. 6. / 2. 7. / 29. 8. / 3. 9. / 10. 9. / 17. 9. / 24. 9.
a nabízíme 2 permanentky – za 700 Kč na všech 10 lekcí nebo 
za 400 Kč na 5 libovolných lekcí z nabízených 10 termínů. 
Přihláška je na našem webu.

Přejeme krásný máj! 
Lucie Korbová

Svatojánské slavnosti Navalis 2018

Stejně jako v letech předešlých i v tomto roce vás zveme na další 
ročník Svatojánských slavností NAVALIS. Letos oslavíme první jubi-
lejní (desáté) výročí, kdy se v novodobé historii uskuteční v Praze 
obnovené vodní barokní Svatojánské slavnosti NAVALIS. Slavnosti 
oslavují nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého, patrona 
zpovědního tajemství, dobré pověsti, města Benátek v Itálii a všech 
lidí od vody. Slavnosti se konají 14.-15. května a hlavními protagoni-
sty budou benátští gondoliéři se svými nádhernými loděmi. Návštěv-
níci mají jedinečnou příležitost vidět nejen klasické italské gondoly, 
ale i tzv. Bissone – lodě, které se účastní těch nejzdobnějších tradič-
ních benátských slavností včetně benátského karnevalu. Návštěv-
níci Navalis budou mít možnost jako první na celém světě vidět tyto 

nádherné lodě mimo město Benátky, jelikož Bissone doposud nikdy 
neopustily domovskou benátskou loděnici a nepřekročily hranici 
města na laguně. Návštěvníci se dále mohou těšit např. na benátské 
odpoledne na Hergetově cihelně, další alegoricky zdobené lodě, slav-
nostní mši svatou v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava, svatojánské 
procesí jdoucí na Karlův most včetně Kunovického banderia, regatu 
lodí, seskok parašutistů nebo plavbu otužilců. Chybět nebude ani 
jedinečný hudební program z pera skladatele a držitele Českého lva 
Kryštofa Marka a velkolepý svatojánský ohňostroj na Vltavě. Kom-
pletní program najdete na www.navalis.cz.

Kateřina Crhová, Pražské Benátky s. r. o.

Podpora kulturních akcí –  
rozdělení dotací z městského grantu

Žadatel Název projektu
Celk. rozpočet 

projektu
Schválená  

dotace

Pod Zelenou Horou, z.s. LEGENDÁRNÍ GABRIELA BEŇAČKOVÁ NA ZELENÉ HOŘE * 100 000 Kč 10 000 Kč

Nepomucké kuchařinky z.s. XII. NEPOMUCKÁ HNĚTÝNKA 16 000 Kč 6 000 Kč

Pro Nepomuk z.s. DĚTSKÁ MAŠKARNÍ 10 000 Kč 2 000 Kč

Pro Nepomuk z.s. DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ – ČIPERKOVÉ 20 000 Kč 3 000 Kč

Sdružení dobrovolných hasičů Dvorec KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE SDH DVOREC V ROCE 2018 43 650 Kč 5 000 Kč

Základní organizace ČZS Dvorec ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH KOLED U KAPLIČKY VE DVORCI 2 500 Kč 2 000 Kč

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Nepomuk PIONÝRSKÉ BÁLY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 53 000 Kč 5 000 Kč

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Nepomuk KULTURNÍ AKCE 1. POLOVINA ROKU 2018 70 000 Kč 7 000 Kč

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Nepomuk KULTURNÍ AKCE 2. POLOVINA ROKU 2018 61 000 Kč 7 000 Kč

Nepal, z.s. NEFESTÍK 2018 162 000 Kč 15 000 Kč

Nepal, z.s. DOPROVODNÝ PROGRAM TRN 2018 12 000 Kč 3 000 Kč

Nepal, z.s. ZELENOHORSKÉ VINOBRANÍ 2018 69 500 Kč 5 000 Kč

Matice sv. Jana Nepomuckého DOTEKY BAROKA * 25 000 Kč 12 000 Kč

MC Beruška Nepomuk DĚTSKÝ DEN 13 500 Kč 5 000 Kč

MC Beruška Nepomuk LAMPIONOVÝ PRŮVOD 6 000 Kč 2 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk PÁLENÍ ČARODĚJNIC 11 450 Kč 5 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk DĚTSKÝ DEN ANEB S HASIČI HURÁ NA PRÁZDNINY 28 350 Kč 10 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA HASIČSKÉ STANICI 10 000 Kč 4 000 Kč

TJ Slavoj Dvorec, z.s. DĚTSKÝ DEN NA STADIONU VE DVORCI 47 000 Kč 12 000 Kč

CELKEM 120 000 Kč

* Hodnotící komise doporučila dofinancování projektu v plné výši požadované 
dotace (20 000 Kč) prostřednictvím Rady města Nepomuk
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Zásahy hasičů

14. 3. ve čtvrt na jedenáct v noci vyjela naše jednotka společně 
s jednotkami HZS Nepomuk a SDH Žinkovy k požáru dřevěné chaty 
do obce Soběsuky. Po příjezdu na místo události již zasahovala 
jednotka HZS Nepomuk a objekt byl celkově zasažený plameny. 
Na pokyn velitele zásahu jsme vytvořili od rozdělovače druhý útočný 
proud a podíleli se na lokalizaci požáru. Během zásahu byla z našich 
obou cisteren doplňována požární voda do CAS 20 HZS Nepomuk. 
Pomocí osvětlovacího stožáru z CAS 30 byl nasvícen prostor kolem 
ustavení CAS. Po ohledání požářiště jsme objekt prolili vodou a požár 
zlikvidovali. Za požárem je zřejmě nedbalost a majiteli byla na místě 
uložena bloková pokuta. Škoda byla odhadnuta na 150 tis. Kč.

20. 3. před 16. hodinou byly vyslány jednotky HZS Nepomuk, SDH 
Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Jarov k požáru v bioplynové stanici 
Žitín u Březí. Naše jednotka k události vyjela s CAS 20 Tatra Terrno. 
Podíleli jsme se na průzkumu objektu a vynesení několika tlako-
vých lahví na volné prostranství. Jednalo se o požár ve strojovně 
stanice, který hasiči zlikvidovali jedním C proudem. Zásah probíhal 
v dýchací technice. Při požáru došlo k popálení jedné osoby, která 
se pokoušela hasit oheň před příjezdem jednotek. Po stabilizování 
stavu ji vrtulník LZS transportoval do nemocnice. Naše jednotka 
se po hodině vrátila zpět na základnu, na místě zůstala jednotka 
HZS Nepomuk a SDH Žinkovy. Příčinu vzniku požáru a vzniklou 
škodu zkoumá vyšetřovatel HZS a Policie ČR. Předběžná škoda byla 
odhadnuta na 18 mil. Kč.

30. 3. před jednou hodinou ráno byla naše jednotka vyslána spolu 
s jednotkami HZS Nepomuk, SDH Kasejovice a SDH Myslív k požáru 
rodinného domu v Bezděkovci. Na místo jsme nejprve vyjeli s CAS 
20 Terrno, později i s CAS 30 T815-7 a DA Ford Tranzit. K události 
vyjeli také velící důstojník směny HZS a vyšetřovatel HZS. Při pří-
jezdu první jednotky byl téměř celý dům zasažen požárem. Hasiči 
na jeho likvidaci nasadili několik proudů, hašení prováděli v dýchací 

technice. Kvůli zakouření musel být dům odvětrán přetlakovou 
ventilací. Dvě osoby nadýchané kouřem byly záchrannou službou 
převezeny k ošetření do nemocnice. Po likvidaci požáru jsme pomocí 
naší CAS 30 provedli vyproštění uvízlých cisteren v rozbahněné cestě. 
S vyproštěním pomohl také traktor ze vsi. Naše jednotka na místě 
zůstala na dohlídku do osmé hodiny, kdy místo události předala 
Policii ČR, která s vyšetřovatelem HZS bude zkoumat příčinu požáru 
a výši škody.

7. 4. odpoledne byla naše jednotka vyslána spolu s jednotkami HZS 
Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Neurazy k požáru lesa u Radochov. 
Po příjezdu prvních jednotek bylo zjištěno, že foukající vítr rozšířil 
požár dále do lesa na plochu asi 200x100 metrů. Velitel zásahu si 
tedy povolal další jednotky, a to SDH Měčín, SDH Plánice a SDH 
Jarov. Naše jednotka vyjela s CAS 30 T815-7, následně i s CAS 20 
Tatra Terrno a DA Ford Tranzit. Na likvidaci požáru bylo použito 
několik proudů a lafetové proudnice. Z důvodu potřeby více vody bylo 
v Radochovech místními hasiči zřízeno čerpací stanoviště, kde pro-
bíhalo plnění cisteren. Asi po dvou hodinách byl požár zlikvidován. 
U události zasahovalo 8 jednotek PO s devíti cisternami, vyšetřovatel 
HZS a Policie ČR. Příčina a výše škody je v šetření.

9. 4. v pravé poledne byla naše jednotka povolána k požáru lesa 
po pálení k obci Mohelnice. Na místo jsme vyrazili s CAS 20 T815 
společně s jednotkami HZS Nepomuk a SDH Kasejovice. Po našem 
příjezdu už jednotka HZS prováděla hasební zásah. Došlo k zahoření 
na ploše ca. 15x15 metrů s několika ohnisky. My jsme pomáhali 
na útočném proudu a doplňovali vodu. Po lokalizaci jsme za pomoci 
ručního nářadí hrabanku rozhrnuli a celé požářiště prolili vodou. 
Velitel zásahu poté oznámil likvidaci, místo předal a jednotky se vrá-
tily po hodině zpět na základny.

Vladimír Vozka

Vyprávění o farářích,  
děkanech a arciděkanech nepomuckých 

Jan Chrysostom Karel Němejc

Budoucí nepomucký děkan se narodil 23. 1. 1723 ve Švihově, 
podobně jako jeho předchůdce Voráček. Následující den obdržel 
při křtu jména Jan Karel. Obě pak i sám používal. Během půso-
bení v Nepomuku se ale podepisoval Jan Chrysostom, což bylo 
plné znění jeho prvního křestního jména. Dostal jej podle sv. Jana 
Zlatoústého, řecky Chrýsostoma, jehož svátek, připadající tehdy 
v římskokatolickém kalendáři na 27. 1., byl pro volbu jména nej-
bližším vhodným.

Ze stejného rodu pocházel i akademický malíř prof. Augustin 
Němejc (1861–1938). Šlo o dvě větve, usedlé v Nepomuku, jejichž 
společným předkem byl Václav Němejc (cca 1645 – cca 1707), 
měšťan a řezník ve Strakonicích. Řeznické řemeslo, spojené obvykle 
s hostinskou živností, se v rodě dědilo. Obojí provozoval i děkanův 
otec Rudolf Němejc († 1748). Matka Dorota Vampocherová pochá-
zela z Plzně. Již v únoru 1723 se rodina odstěhovala ze Švihova 
do Nepomuka a brzy se zde zařadila mezi vážené měšťany. 

Gymnaziální vzdělání získal Jan Karel Němejc v Klatovech, pak 
studoval filozofii u jezuitů na pražské Karlo-Ferdinandově univer-
zitě. Když ale Prahu obsadili roku 1744 Prusové, musel pokračovat 
ve studiích u horažďovických minoritů. Teologii absolvoval v praž-
ském alumnátu. Mezitím přijal 31. 5. 1744 nižší svěcení. Během 
roku 1748 byl pak vysvěcen na podjáhna (9. 6.), následně na jáhna 
(21. 9.) a konečně na kněze (21. 12.). 

Jeho prvním působištěm se stala farnost Slabce na Rakovnicku, 
kde strávil rok a devět měsíců jako kaplan u svého strýce, faráře 
Václava Jana Vampochera († 1760). Dne 8. 10. 1750 byl presentován 

za administrátora do nedalekého Zvíkovce. Zde setrval až do září 
1754, kdy se stal farářem ve Strážově na Klatovsku. Sem se za ním 
odstěhovala jeho ovdovělá matka Dorota, která zde v květnu 1765 
také zemřela.

Do domovského kraje se vrátil v roce 1771, když byl na návrh 
majitelky panství Zelená Hora, hraběnky Marie Dominiky z Mar-
tinic, konfirmován jako farář do Vrčeně. V říjnu téhož roku 
se stal administrátorem a 8. 6. 1773 řádným okrskovým vikářem 
nepomuckého vikariátu. O dva dny později převzal úřad děkana 
v Nepomuku.

Jako děkan používal pečeť, na níž kromě konvenčního obrazu 
beránka Božího a iniciál jména vidíme rovněž znamení připomí-
nající svým tvarem jazyk sv. Jana Nepomuckého. Nejspíše šlo nejen 
o vyjádření zastávaného úřadu, ale i osobní úcty k tomuto světci, 
která byla v Němejcově pozici více než na místě.

Podle nepomucké farní kroniky se domníval, že zde bude 
spokojeně žít mezi svými, ale brzy se dočkal zklamání, neboť 
musel čelit různým protivenstvím. Snad proto trpěl trudomyslností 
a mimo to jej trápila podagra. Přesto byl dobrým hospodářem, 
takže po něm nezůstaly žádné dluhy, ovšem ani aktiva, protože 
s dobrotivostí a štědrostí pomáhal svým farníkům a mnohé živil 
z vlastních prostředků. Fyzické i psychické neduhy způsobily, že 
v Nepomuku působil jen krátce. Zemřel již 7. 7. 1779. Pohřben 
byl v děkanském kostele sv. Jakuba Staršího u stupně presbytáře.

Vladimír Červenka
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Zápis budoucích prvňáčků

Hned začátkem dubna jsme přivítali ve škole naše budoucí žáky 
z Nepomuka, Dvorce a dalších okolních obcí. Celkem se k zápisu 
dostavilo rekordních 65 dětí, ale do školních lavic v novém školním 
roce usedne s největší pravděpodobností 50 dětí. Celkem 15 dětí 
bude mít nástup ke školní docházce z různých důvodů odložen 
o jeden školní rok. 15 odkladů je velmi vysoké číslo, tolik odlože-
ných nástupů na naší škole zatím nepamatujeme. Zápis se skládá 
ze 2 částí. Nejdříve je nutné vyřídit potřebnou administrativu, 
kterou u budoucích školáků vyžaduje legislativa, a po vyřízení 
nutné agendy přejdou budoucí školáci do dalších učeben, kde 
už na ně čekají paní učitelky. Tu a tam se u dětí projevil menší 
ostych i trocha nervozity, ale po chvilce už děti ochotně odpovídaly 
na otázky, předvedly, jaká znají písmena, do kolika zvládnou počí-
tání, jak poznávají barvy a geometrické obrazce. Téměř všechny 
děti také zarecitovaly nebo zazpívaly. Každý budoucí školák v závěru 
prvního dne ve velké škole dostal drobné dárky, které škole věno-
vali různí sponzoři. Pokud školáci se svými doprovody projevili 
zájem, po budově je provedli současní žáci a žákyně z vyšších roč-
níků. Celé odpoledne proběhlo v klidné, přátelské a pohodové 
atmosféře a za to všem kolegyním, které se na přípravě a průběhu 
zápisu podílely, upřímně děkuji.

Úklid v okolí školy

 
 
Dne 11. dubna 2018 jsme všichni z 5. C šli 
uklízet okolo Základní školy Nepomuk. Je 
neuvěřitelné, jak moc si ničíme přírodu. 
Našli jsme např. cigarety, sklenice, kapes-
níky, sáčky, obaly od sušenek, plechovky, 
koberce, dráty, atd. Za necelých 45 minut 
jsme nasbírali přibližně 7 pytlů odpadků. 
Nemohli jsme tomu uvěřit a doufáme, že 
se nad tím všichni zamyslíme a budeme 
po sobě lépe uklízet.

Tereza Přibylová

Dne 11. dubna 2018 jsme se s pytli a ruka-
vicemi vydali uklidit v okolí naší školy. 
Když jsme vyrazili, ani jsme netušili, 
jak moc silné emoce to v nás vyvolá. Asi 
během pěti minut jsme měli plný pytel. 
Našli jsme například i petardy, kus elek-
trického stožáru, míč i deku. Za necelých 
45 minut jsme naplnili přibližně 7 pytlů. 
Teprve potom jsme si uvědomili, co způ-
sobí každý papírek nebo žvýkačka. Bylo 
nám smutno a litovali jsme každý oka-
mžik, kdy někdo z nás něco jen tak odho-
dil na zem. Možná kdyby šel sbírat každý, 
uvědomili by si to všichni. 

Kristýna Kodýdková

Malá písnička a Písnička 
na krajské přehlídce

Těsně před velikonočními prázdninami se z nepomucké školy vypra-
vil autobus plný dětí do Rokycan. Tradičně se totiž v rokycanské ZUŠ 
pořádá krajská přehlídka školních pěveckých sborů. Letos poprvé 
p. uč. Mgr. D. Králová připravila na krajskou přehlídku 2 samostatné 
sbory. V nejmladší kategorii se poprvé v soutěži představil sbor 
s názvem Malá písnička a při premiérovém soutěžním vystoupení byl 
jeho výkon porotou oceněn stříbrným pásmem. Každopádně je jen 
dobře, že má školní pěvecký sbor dostatek nejmladších zpěvaček, 
které budou časem tvořit základ nepomucké Písničky. V odpoled-
ních hodinách se porotě i divákům představila již zmiňovaná Pís-
nička. Předvedený repertoár zaujal diváky i porotce a po skončení 
odpoledního programu převzala p. uč. Králová diplom za bronzové 
pásmo. Blahopřejeme ke krásnému výsledku a současně děkujeme 
všem členkám obou sborů za čas věnovaný nácvikům. Protože mezi 
vystoupeními obou souborů byla poměrně dlouhá přestávka, zaří-
dili jsme pro členy Malé písničky návštěvu rokycanského muzea 
dr. Bohumila Horáka, kde si děti prohlédly zajímavou výstavu 
o broucích. Velké poděkování si zaslouží za vedení Malé písničky 
i Písničky p. uč. Dana Králová a za doprovod při soutěžním vystou-
pení Kateřina a Petr Vopaleckých a p. uč. Jana Vopalecká.

Bovísek ve škole

Bovísek je maskot, který čas od času navštěvuje základní školy. 
Návštěva školy je součástí celorepublikové akce s názvem Ovoce 
do škol. Bovískové navštívili u nás děti v prvních až třetích třídách. 
S dětmi si o ovoci a zelenině povídají a dávají dětem úkoly, které 
se týkají zdravé stravy. Ve všech našich třídách děti na položené 
otázky odpověděly správně a za to dostaly od Bovísků drobné dárky.

Opět v ZOO Plzeň

Pravidelným cílem výchovně vzdělávacích 
cest do Plzně bývá plzeňská zoologická 
zahrada. Na snímku jsou děti ze 2. C, 
které si v příjemném už téměř jarním 
počasí návštěvu ZOO velmi pěkně užily.

ZŠ Nepomuk  
prožívá basketbalovou  
euforii

Vítězové okresního 
kola ve volejbalu

Kluci vyhráli v Přešticích okresní kolo ve volejbalu a postupují 
do krajského kola. V kategorii děvčat skončily nepomucké volejba-
listky na krásném druhém místě a nebýt nepovedeného úvodního 
utkání, postupovaly by spolu s kluky. Na snímku školní reprezen-
tace krátce po vyhlášení výsledků. Velké blahopřání patří všem 
za reprezentaci nepomucké školy a oběma družstvům za umístění 
na stupních vítězů. Díky, děvčata i kluci! 

Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje Milan Demela, ředite

Vážení sportovní fanoušci, 

rádi bychom se s vámi podělili o obrovskou radost, kterou nám udělali naši mladí basket-
balisté a také basketbalistky v okresní soutěži v Přešticích. Chlapci hned v prvním utkání 
nastoupili proti tradičně silnému týmu z Přeštic, za které hrálo několik hráčů z basketba-
lového oddílu. Skvělým týmovým výkonem podpořeným individuálními schopnostmi jed-
notlivých hráčů jsme však dokázali zvítězit poměrem 15:10. V dalším utkání jsme porazili 
tým z Blovic 13:6 po parádních výkonech všech našich borců. V posledním utkání jsme však 
z důvodu neproměňování vyložených šancí prohráli v prodloužení s týmem z Chlumčan 
poměrem 3:5. Tím jsme v konečném pořadí v tabulce obsadili kvůli horšímu poměru 
skóre ze vzájemných zápasů o jeden jediný bod (rozumějte ½ koše) 2. místo za vítězným 
družstvem z Přeštic. Přestože jsme si nevybojovali právo postupu do krajského kola, kluci 
zanechali na palubce vše a snad odjížděli s dobrým pocitem ze skvělého výkonu a nad-
šení do hry. Někteří z nich mohou naši školu v této kategorii reprezentovat i v příštím 
roce, takže se snad máme na co těšit. Naše basketbalistky nám udělaly ještě větší radost 
a po vítězstvích proti silným týmům z Přeštic, Blovic, Chlumčan a Dobřan obsadily naprosto 
fantastické 1. místo a mohou jet reprezentovat naši školu na krajské kolo. Po celý den 
holky předváděly agresivní hru, podpořenou skvělým pohybem, zodpovědností v obraně 
a důrazem v útoku. Naše rozehrávačky byly neúnavné a nenechaly soupeřkám centimetr 
prostoru, podkošové hráčky a křídla se zase srdnatě bily pod oběma koši. V porovnání 
s minulým rokem, kdy byly zápasy se všemi soupeři poměrně velké debakly, zaznamenaly 
naše dívky velký výkonnostní posun. Pokud ještě trochu zapracují na střelbě a promě-
ňování z dvojtaktu, kdo ví, čeho se nadějeme. Obrovská gratulace míří do dívčích řad!!!

 
Reprezentanti naší školy:
Ája Tyrpeklová, Ája Houšková, Simča Martincová, Lucka Lukášová,  
Julie Drahošová, Ruby Vandaele, Maruška Krumpholcová, Bára Šišková,  
Kája Boltíková a fotografka Míša Brůhová

 
David Fiala, Tomáš Michálek, Adam Šmíd, Petr Flajšman, Petr Milota,  
David Škola, Jakub Balík, Šimon Flandera, Michal Šroubek a Lukáš Sládek

Díky, baskeťáci! 
Pavel Pelcr
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Rozhovor  
s Michalem Kohoutem  
a Filipem Tittlem  
z UNIT architekti s. r. o.

Text: Pavel Kroupa, Pavel Motejzík
Foto: archiv UNIT architekti s. r. o.

Pánové, řekněte nám úvodem něco o sobě, 
prozraďte čtenářům něco ze svého života.

FT: Kancelář UNIT architekti jsme založili ještě s kolegou Davidem 
Tichým před nějakými sedmi lety, každý z nás si přinesl svoji trochu 
jinou předchozí profesní zkušenost. Michal je zkušený architekt 
se spoustou realizací, David má velký teoretický přesah a já zase 
zkušenost z prací v Evropě. Takhle ve trojici se věnujeme nejen 
navrhování v rámci kanceláře, ale i pedagogické praxi a výzkumu, 
píšeme spolu knihy.
MK: Fakultu architektury jsem absolvoval koncem 80. let. Poměrně 
záhy, začátkem 90. let, jsme spolu s kolegy založili vlastní archi-
tektonickou kancelář, v rámci které jsme potom realizovali řadu 
staveb, z nichž některé získaly ve své době i určitý ohlas – např. 
rekonstrukce a dostavba radnice v Českých Budějovicích, domy 
s pečovatelskou službou v Liberci a Úvalech, bytové soubory 
v Husinci u Prahy a v Praze na Vackově. Vedle toho jsem s přáteli 
založil architektonický časopis a nakladatelství Zlatý řez, kde jsem 
jako editor vydal i třídílného průvodce po moderní architektuře 
České republiky, první soubornou práci na toto téma.V roce 2007 
jsem byl požádán, abych se na fakultě architektury věnoval tematice 
obytných souborů a navrhování. Postupně se k tomu přidala celá 
problematika bydlení a nakonec i vedení ústavu nauky o budovách. 
Právě snaha neomezovat se jen na samotné projektování a hledat 
i jeho obecnější souvislosti a společenský přesah nás postupně 
sblížila s Filipem a Davidem Tichým.

A jak jste se dostali k architektuře?
MK: Od dětství jsem rád kreslil, ale současně mě bavily prakticky 
všechny školní předměty, nejvíce asi historie. Architektura je 
oborem, kde se takové „všeználkovství“ dá dobře uplatnit.
FT: Nemáme tu profesi v rodině, takže spíš náhodou. Hledal jsem 
povolání, kde bych mohl nějak uplatnit analytické uvažování a záro-
veň se věnovat společenským tématům. Během studia jsem se pak 
postupně více profiloval k urbanismu a plánování. Ale možná to 

1
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1, 2  Obytný soubor v Praze na Vackově, 
příklad nízkopodlažního sousedského 
bydlení, projekt nominován na prestižní 
cenu Mies van der Rohe award

3, 4  Obytný soubor Červená skála v Husinci 
u Prahy, jehož součástí pobytové veřejné 
prostranství se sportovním hřištěm

5  Mlýnský ostrov v Pardubicích – vítězný projekt 
ze soutěžního workshopu, řešící urbanistickou 
koncepci cenného území v bezprostřední 
návaznosti na historické jádro Pardubic

6  kniha Sídliště, jak dál?, hledající možnosti 
zlepšení obytné kvality českých sídlišť

Prof. Ing. arch. Michal Kouhout a Ing. arch. Filip Tittl 
jsou, spolu s doc. Ing. arch. Davidem Tichým PhD., 
spolumajiteli kanceláře UNIT architekti s.r.o., která 
zpracovává nový územní plán města Nepomuk.  
Zeptali jsme se jich tedy na několik témat obecně 
urbanistických i zacílených přímo na naše město.
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bylo nějak celé tajně připravené, moji rodiče shodně tvrdí, že moje 
první slovo bylo ma-pa. A to už je k plánování kousek.

Ve vašem portfoliu nacházíme rodinné domy, 
velké bytové soubory i urbanistické studie 
a územní plány. Není to až příliš široký záběr? 

MK: Ten záběr je relativně široký měřítkem, ale vlastně ne až tolik 
tematicky. Zabýváme se nejvíc právě bydlením a urbanismem, 
tedy vlastně takovou základní hmotou města. Ta práce znamená 
vytváření životního prostředí pro člověka, jeho každodenního 
okolí. Svým způsobem nás baví všední a obyčejné věci, které jsou 
ale pro život klíčové.
FT: Považujeme za důležité, že máme zkušenost zároveň s měřít-
kem plánování a prací pro města a obce a zároveň s navrhováním 
domů pro soukromé investory. Oba druhy práce to vzájemně obo-
hacuje a je to důležitá zpětná vazba. Když kreslíme územní plán, 
tak si zároveň umíme představit, že stojíme takříkajíc „na druhé 
straně“ a musíme v souladu s ním navrhnout dům.

 Co byste řekli, že je přidanou hodnotou vaší 
kanceláře? V čem jste jiní než ostatní urbanisté?

MK: Snažíme se v práci promítnout své expertní znalosti a výzkumný 
přesah. Zkoumáme stavební typologii, systémy regulace, vztah 
prostorové formy staveb a měst a vliv, který mají na chování uži-
vatelů. Kromě prostorových parametrů se zabýváme i procesní 
stránkou věci. Umíme tak ve výsledku nabídnout poměrně kom-
plexní službu.
FT: Zároveň je pro nás zásadní spolupráce se zadavatelem. Řada 
architektů vám řekne, že potřebuje tvůrčí svobodu a „ať jim do toho 
nikdo nekecá“. Pro nás je to do určité míry naopak. Největší radost 
z práce je najít promyšlenou odpověď na složité zadání. I proto 

se hodně ptáme, nejen při navrhování domů, ale i v urbanismu. 
Není náhodou, že jsme i v Nepomuku začínali práci řadou setkání 
– s politickou reprezentací, s místními podnikateli a spolky, s oby-
vateli na plánovacím setkání. Všech jsme se ptali na jejich potřeby 
nebo obavy. Spolu s tím, co jsme si sami zanalyzovali, to byly klí-
čové vstupy pro naši další práci.

Jste nejen výkonní architekti, ale také učíte 
na FA ČVUT. Jak hodnotíte dnešní studenty a jak 
vidíte budoucnost české architektury? 

FT: Dnešní studenti mají velký přehled o světě, většina z nich byla 
někde jinde v Evropě minimálně na studijní stáži. Mnohem víc 
se zajímají o urbanismus a otázky rozvoje měst, než tomu bylo 
před deseti lety, když jsem studoval já.

A co současnost? Jak nahlížíte na současnou 
českou stavební produkci?

FT: Když budu srovnávat s Evropou, tak špičkové české realizace 
jsou na skvělé úrovni. Naopak výrazný rozdíl vidím v běžné stavební 
produkci. V sousedním Německu nebo v Rakousku má vysoký 
standard, zkrátka umí stavět dobře „obyčejné věci“. Naopak u nás 
je k vidění mnoho vysloveně problematických staveb, které jsou 
necitlivé ke svému okolí.
MK: V čem naše architektura také pokulhává, je právě větší měřítko 
– schopnost nevytvářet jen jednotlivé kvalitní stavby, ale celé pro-
středí. Souvisí se to zřejmě s naší neochotou vzájemně se dohod-
nout a domluvu dlouhodobě respektovat.

Jaký je váš pohled na dnešní urbanismus? Jsou 
optimálně nastaveny procesy územního plánování? 

MK: Myslím, že se teprve jako společnost pomalu učíme urbanismus 

jako disciplínu využívat. Začínáme si uvědomovat, že bez kvalit-
ního urbanistického plánu může např. těžko vzniknout příjemná 
a fungující obytná lokalita. Že součást kvalitního bydlení není 
jen můj byt nebo dům se zahradou, ale i věci společné: náměstí, 
na kterém se může odehrávat trh nebo pouť, místní plácek, kde 
si můžu sednout na lavičku, cesta do krajiny, kde se můžu projít.
FT: Co se týče procesů územního plánování, tak to by bylo 
na samostatný rozhovor… Obecně v Čechách velmi podceňujeme 
podrobnější plány – regulační plány a územní studie, které řeší 
podrobnou koordinaci nově navrhovaných lokalit nebo křehkých 
míst ve městě. Přitom nechat vzniknout novou lokalitu bez plánu 
nebo studie je vyloženě hazard. V Německu snad nenajdete město, 
které by nemělo zpracovaný regulační plán na svoje historické 
centrum. U nás je takových měst jen pár, byť začínají přibývat.
MK: Zároveň platí, že nejde jen o samotné procesy, ale o to, čím 
je naplníte. Formálně zpracovat a projednat plán je jedna věc. Ale 
navrhnout dobrý a promyšlený územní plán vyžaduje úsilí – jak 
od zpracovatele, tak od reprezentace města.

Lidé mají mnohdy zkreslené představy o tom, co je to 
územní plán. Jak byste stručně vysvětlili obyčejnému 
člověku funkci a smysl územního plánování?

FT: Zjednodušeně řečeno je to dokument, který má za úkol koor-
dinovat stavební aktivitu na území města. Často si to málo uvědo-
mujeme, ale lidská sídla jsou jeden z nejsložitějších civilizačních 
vynálezů. Pro své správné fungování potřebují vytrvalou péči. Už 
proto, že se fakticky staví po malých částech, obvykle po jednot-
livých domech nebo jejich skupinách. A když postavíte dům, tak 
tam bude stát desítky let, když uděláte ulici a náměstí, tak stovky 
let. Každá případná chyba tak ovlivní několik generací, je v tom 
veliká odpovědnost. A územní plán by měl všem aktivitám, které 
se zapíšou do tváře města, dávat pravidla a vodítka. Ať už se jedná 
o část, za kterou má odpovědnost veřejná správa, tedy vymezení 
ulic, parky nebo třeba technická infrastruktura, nebo o záměry 
jednotlivých soukromých stavebníků, které je třeba koordinovat. 

Pracujete raději na plánech a koncepcích 
velkých měst, nebo malých městeček?

MK: Každé má svoje. Ve velkých městech máme příležitost být 
u velkých rozhodnutí, ovlivňovat zásadní věci, to je samozřejmě 
zajímavé. Bývá to ovšem vykoupeno mnohem složitějšími vztahy, 
většími tlaky, je mnohem těžší nalézt konsenzus. Naopak práce 
na malých městech bývá lidsky mnohem příjemnější, debaty bývají 
věcnější.

Čím vás oslovil Nepomuk? Proč jste se rozhodli 
zpracovávat náš územní plán?

FT: Nepomukem jsme se nejprve zabývali v rámci našeho aka-
demického působení na Fakultě architektury, kde jsme vybraná 
témata zadávali studentům. Takže jsme měli možnost Nepomuk 
několikrát navštívit a poznat, získat k němu vztah. Především jsme 
ale měli pocit, že město je připraveno proces pořízení nového 
územního plánu neodfláknout, že to chce dělat pořádně. To je pro 
nás asi nejdůležitější. Když pracujete na koncepci rozvoje města, je 
za tím spousta vymýšlení a investované energie. Potřebujete cítit, 
že to má smysl, že druhá strana vaši práci bere vážně. 

A jaké jsou podle vás hlavní neduhy našeho 
města jako sídelního útvaru?

MK: Já bych naopak začal pozitivy. Město má silnou historickou 
identitu, osobité centrum s náměstím, je zasazeno v malebné kra-
jině. Má příjemnou velikost – je dost malé, aby mělo sousedský 
charakter a aby měl člověk „kousek za město“ a zároveň dost velké 

na to, aby mohly fungovat základní služby a vybavenost. Navíc je tu 
potenciál výborné dostupnosti vlakem z Plzně. Nepomuk by si měl 
být těchto předností vědom a měl by se snažit je co nejvíc rozvíjet.
FT: Zároveň je dobré vědět i o slabých stránkách a hrozbách. 
Problém Nepomuku je málo obyvatel v historickém centru a jeho 
nebližším okolí, takže jádro města nežije tak, jak by mohlo. Krajina 
bezprostředně za městem na řadě míst postrádá kvalitní cesty, 
aby mohla sloužit jako rekreační zázemí města. Sídliště, kde žije 
největší část obyvatel, nemá fungující centrum. Rizikem je jako 
ve většině měst nedostatečně zkoordinovaná zástavba v nových 
lokalitách a zastavění míst, které by zastavěny být neměly.

Je v moci architektů to změnit? Může 
kvalitnější architektura či lepší urbanismus 
měnit k lepšímu lidské životy?

MK: Vždycky je to běh na dlouhou trať, město nejde proměnit máv-
nutím kouzelného proutku. Tím spíš, že město velikosti Nepomuku 
bude vždy disponovat omezenými prostředky a energií na větší 
změny. Právě proto je ale důležité se soustředit na každou příleži-
tost, která se naskytne, a postupně k sobě skládat jednotlivé prvky 
skládanky. Každý nový dům, který vhodně zapadne na své místo, 
zlepšuje obraz celého města. Každá jedna vhodně obnovená nebo 
vytvořená cesta zvyšuje prostupnost krajiny. Každé kvalitně upra-
vené veřejné prostranství vylepšuje image lokality. Každá správně 
připravená nová obytná lokalita vhodně navazující na okolní části 
města je příležitost pro to vytvořit kvalitní místo pro nové i stáva-
jící obyvatele. Zásadní je, aby na sebe jednotlivé kroky navazovaly 
a doplňovaly se. K tomu by měla sloužit celková vize a prostorová 
koncepce v územním plánu.

Na co by se vedení města mělo, z vašeho 
pohledu urbanistů, v nejbližší době zaměřit? 

FT: Územní plán je důležitý, ale je to vždy jen první krok. Stejně 
důležité je i jeho naplňování. Město by tak nemělo podcenit svou 
každodenní roli v koordinaci rozvoje. Jinak témat, která vyplynula 
z územního plánu i širší diskuze o rozvoji města, je celá řada: 
louka Pod Vinicí jako klíčový rekreační prvek města, postupná 
proměna sídliště, revitalizace prostoru okolo Mihovky, dopravní 
uzel ve Dvorci, cesty v krajině, příprava lokalit pro novou výstavbu…

A co můžou pro lepší městské prostředí udělat občané? 
FT: V roli stavebníků si vždy uvědomit, že každým stavebním 
záměrem člověk nejen řeší svoje potřeby, ale zároveň přispívá 
ke společnému dílu, a tím je město jako celek. A že tím, co postaví, 
na dlouho ovlivní svoje okolí. Tedy přistupovat k stavění s pokorou, 
ale zároveň s ambicí vytvořit něco kvalitního, za co se nebudou 
muset další generace stydět.
MK: A v roli aktivních občanů napomáhat přípravě jednotli-
vých záměrů – účastnit se plánovacích setkání, veřejných debat. 
Formulovat svoje názory srozumitelně a včas.

Čemu se rádi věnujete ve volném čase?
MK: Když mi vyjde čas, běhám, věnuji se také meditaci vipassana 
a jsem aktivním členem společnosti českých unitářů.
FT: Když práce dovolí, tak zimním sportům a cestování po měs-
tech i po kopcích. Jinak dřív jsem hrával aktivně táhlový (stolní) 
hokej – dotáhl jsem to až někam ke třináctistému místu na světě! 
Ano, zní to překvapivě, ale i v tomhle „sportu“ je světový žebříček… 
V kanceláři jeden hokej máme, tak si občas zahrajeme, ale už jen 
tak oddychově, rekreačně… 

Děkujeme za rozhovor.

F. Tittl M. Kohout
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Doteky baroka  
na arciděkanství Nepomuk 

Datum konání: 19. 5. 2018 od 11.00 hodin

Místo konání: Arciděkanství Nepomuk – sál v 1. patře 

Vstupné: zdarma

Slavnostní uctění svátku svatého Jana Nepomuckého v rámci nepo-
mucké pouti spojené s koncertem a prezentací nového hudebního 
sálu s rokokovými kachlovými kamny, který bude tento den slav-
nostně otevřen v budově arciděkanství (1. patro). Zároveň bude 
oslaveno 10 let činnosti Matice svatého Jana Nepomuckého výstav-
kou o její dosavadní historii a činnosti.

Účinkují: 
Michaela Katráková – soprán
Barbora Hlaváčová – housle
Josef Svoboda – violoncello
Jiří Emmer – varhany
Oldřich Vlček – housle a průvodní slovo

Akce je finančně podpořena z grantu Města Nepomuk.

Březen – za kamna vlezem

Březen – za kamna vlezem…, praví známé lidové pořekadlo, které 
letos vyšlo takřka beze zbytku. Březen totiž teplotně navázal na před-
cházející velmi chladný únor. S průměrnou měsíční teplotou 1,2 
°C se letošní březen umístil jako 17. nejchladnější od roku 1951 
(celkem 68 březnů) a skončil tak jako teplotně podnormální až silně 
podnormální. Z nedávné doby byl ještě výrazně chladnější březen 
2013, kdy průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla jen – 0,4 
°C. Zdaleka nejchladnější pak byl březen 1987, kdy byla průměrná 
měsíční teplota pouze – 2,6 °C. Nejteplejší březen pak byl v Nepo-
muku v roce 1990, a to 6,2 °C. Naprosto ojedinělé je pak teplotní 
srovnání letošního března s lednem. V lednu dosáhla průměrná 
měsíční teplota 2,6 °C a, jak již bylo uvedeno, v březnu pouze 1,2 °C. 
To znamená, že letošní březen byl o 1,4 °C chladnější než leden, což 

je v kontextu posledních 68 let zcela výjimečné. Jedinými roky, kdy 
byl březen chladnější než leden, jsou roky 1962 a 1976, to ale bylo 
pouze o 0,1 °C, zatímco letos o již zmíněných 1,4 °C. Bez zajíma-
vosti není ani to, že jak byla letos nejvyšší záporná odchylka března 
od ledna, tak minulý rok tomu bylo přesně naopak, kdy odchylka 
obou měsíců činila 11,5 °C (leden – 5,5 °C a březen 6,0 °C) a byla 
od začátku měření zdaleka nejvyšší. Závěrem dokončení – rčení 
pokračuje: … Duben, ještě tam budem. Tato část pořekadla se s nej-
větší pravděpodobností nevyplní, v době vzniku článku (12. 4.) 
se duben zatím jeví jako teplotně silně nadnormální a v dlouho-
dobém výhledu žádné výrazné ochlazení není.

Pavel Vacík

Jaro u pionýrů

Na jarní svátky se připravovaly i děti z pionýrských oddílů Knoflíci a Pusík. Zaměření těchto 
oddílů je výtvarná činnost a náplní pravidelných středečních schůzek bylo vytvořit něco 
pěkného na velikonoční výzdobu. Letošním hitem byly slepičky, dále zajíčci a čápové. Usku-
tečnili jsme také jarní výtvarnou dílnu pro rodiče a přátele pionýra. Nádherný velikonoční 
zápich si rodiče odnesli domů. Na Škaredou středu jsme hledali velikonočního zajíčka 
a nebyl to úkol jednoduchý, protože na naší klubovně bylo přes šedesát zajíčků a králíčků. 
Bylo moc těžké uhodnout, který je ten pravý. Velikonoční výzdoba byla i v oknech pionýr-
ské klubovny, v parčíku před klubovnou a na sídlišti Na Vinici. V březnu jsme také dosáhli 
významného ocenění na republikové soutěží výtvarného tvoření Sedmikvítek v Holešově. 
Tématem soutěže byla zvířátka a naše Mini ZOO měla 20 zvířátek a šest z nich získalo 
medailové umístění. Celkem bylo v soutěži přes čtyři sta výrobků. Z tento úspěch se zaslou-
žily nejen naše šikovné děti, ale zejména vedoucí oddílů A. Březáková a M. Týmlová. Alena 
s Monikou ukázaly naše tvoření i na celostátní pionýrské akci Kamínka v Mladé Boleslavi. 
Určitě také přivezou z této akce nové nápady pro naše další výtvarné tvoření.

M. Dvořák

Pionýr Nepomuk, z. s. – Maškarní
Dne 24. 03. 2018 se uskutečnily dva tradiční pionýrské maškarní bály. 
Nejprve se od půl třetí odpoledne mohly vydovádět děti. O zábavu 
a doprovodné soutěže se jim postarala animátorka Karol s pomoc-
níky, taneční skupina 100% Dance a nechyběla ani bohatá tombola, 
ve které vyhrál každý z 30 dětských návštěvníků. Na závěr byly samo-
zřejmě vyhodnoceny nejlepší z povedených masek, a to hned ve dvou 
kategoriích – předškolních a školou povinných dětí. 

Večer patřil dospělým, z nichž někteří využili utahání svých 
ratolestí na odpoledním bálu, aby mohli dorazit. Letošní ročník 
dospěláckého bálu byl stylizován do 20.-30. let minulého století. 
Dámy se tak mohly předvést skvostnými róbami a krásou svého boa, 
zatímco pánové se až na drobné výjimky inspirovali mafií prohibič-
ních let, samozřejmě pouze při výběru kostýmů. K tanci a všeobec-
nému veselí hrála světoznámá skupina ORION a břišními tanci nás 
okouzlila Lucka Bartoníčková. Věřím, že si večer všichni užili alespoň 
tak, jako děti odpolední bál.

O tom, že tombola obou akcí byla opravdu bohatá, svědčí 
přehled sponzorů z řad převážně místních občanů, společností 
a institucí, kterým za jejich přispění velice děkujeme. Jsou jimi: 
PharmDr. Hánová – Lékárna Nepomuk, OBRETA, Jan Pondělík – 
pekařství a cukrářství Dvorec, Město Nepomuk, AUTO KELLY, AQUA-
-ZOO Milan Černý, FK Vrata, MVDr. Petr Punčochář, MVDr. Ladislav 

Janovec, DHW Paleček s. r. o., ELEKTRO S. M. S., MULTIMEDIA ACTI-
VITY, HD REKLAMA – Stanislav Dlouhý, BestDrive PNEU DUCHEK 
HAVEL, Řeznictví a uzenářství Herejk, AH ELEKTRO, KOUPELNY 
Šota, HMN-CAR, KAISER, MILKOT, Linde gas, K-DOMINO, Švejk, 
StawoProfi, NOVILA PRODUKTIONS, SILNICE NEPOMUK, Klime-
x-N, Golf Klub Hořehledy, Dřevovýroba Herout, Pizzerie Marshall, 
Potraviny Dvorec – Veselý, Jenčík a dcery, Řeznictví J. Chodora, 
Zvířecí salon p. Černá, Loor Prádlo, Goalissimo Nepomuk, Kanali-
zace a vodovody, UNIBRICK s. r. o., Dovín, Květiny Rašková, KLAUS 
Timber, Manželé Bělovi, Klub malých pivovarů a Truhlářství Pokš-
tefl. Poděkování pořadatelů patří i Kájovi Brejchovi, který většinu 
z nich „oběhal“.  Zvláštní poděkování patří společnostem KOVOŠROT 
Nepomuk, Švorc a syn, ŠKODA ELECTRIC a. s., Jendrol Masterbau s. 
r. o. a LIMAN SPORT.CZ za podporu dětského bálu a společnostem 
SKYTRADE, ŠŮS – V+M, Elitex Nepomuk, Dream fishing a Kovo-
výroba Tojice za podporu večerního bálu dospělých. Jejich spon-
zorské dary významnou měrou přispěly k uspořádání obou akcí.  
Děkujeme také všem účastníkům obou bálů a těšíme se příští rok 
na shledanou.

Za Pionýr Nepomuk, z. s. 
Martin Brejcha

Jaro v MC Beruška

 
Dne 23. 3. 2018 se v MC Beruška konalo 
oblíbené Jarní tvoření. Děti si mohly 
vytvořit něco z jarních či velikonočních 
motivů na zkrášlení svých domovů a zařá-
dit si v naší herně. Vyráběly jsme zápichy 
do květináčů, přáníčka, papírové květiny, 
ozdoby na zavěšení či vtipné kolíčky. 
Každá maminka si pak domů ještě odnesla 
svazek rozkvetlých "kočiček" a snad i pří-
jemnou jarní náladu. Děkujeme všem 
zúčastněným za příjemně strávené pozdní 
odpoledne!

Za MC Beruška 
Veronika Kozáková

Pozvánka na regionální 
konferenci

V letošním roce si na Nepomucku připomínáme celou řadu výročí, 
jejichž roky končí číslovkou osm. Ať již se jedná o 100 let od vzniku 
Československa, 150 let od příjezdu prvního vlaku do Nepomuku, 
50 let od úmrtí spisovatele Alexandra Berndorfa či 170 let od zru-
šení roboty. Spolek Genius loci českého jihozápadu se ve spolu-
práci s Městem Nepomuk, Mikroregionem Nepomucko a Spolkem 
přátel starého Nepomuku rozhodl u příležitosti těchto výročí 
a dalších významných událostí uspořádat XII. regionální konfe-
renci pod názvem

„Osmičkové“ roky na Nepomucku

Konference proběhne v pondělí 11. června 2018 v areálu Hotelu U 
Zeleného stromu, náměstí Augustina Němejce 69, 335 01 Nepo-
muk. Program konference bude jednodenní. Po obědě následuje 
exkurze po městě (prohlídka středověkého sklepení a rekonstruo-
vaného mini-pivovaru), na večer je připraveno slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže Doplnění památníku obětem válek, vítězné dílo 
má být umístěno na náměstí v Nepomuku. 

Časový harmonogram:

10:00–14:00 – Konferenční příspěvky

14:00–15:00 – Oběd

15:00–17:00 – Exkurze

17:00–18:30 –  Vyhlášení výsledků soutěže,  
kulturní program, přátelské posezení

Konferenční poplatek (splatný na místě):
dospělí 300 Kč
důchodci, studenti 200 Kč
pro aktivní členy spolku GL zdarma včetně oběda

Své přihlášky posílejte na adresu Kulturní a informační centrum 
Nepomuk, nám. Aug. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, nebo e-mai-
lem na adresu: lukas.macha@urad-nepomuk.cz. Více informací 
na webu www.nepomuk.cz.
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Včelaři pořádali jarní seminář

Jarní seminář nástavkového včelaření se konal 24. 3. 2018, již popáté 
v Nepomuku v krásném sále Hotelu U Zeleného stromu. Nepomuk 
se tak stává již tradičním místem setkání včelařů v druhé polovině 
měsíce března, těsně před započetím prvních včelařských prací. 
Již potřetí v historii mohl být, díky účasti zahraničních přednáše-
jících, označen jako mezinárodní.

Dorazilo 105 včelařů, kteří se museli smířit s tím, že původně 
plánovaný program byl ovlivněn nemocí, resp. rodinnými pro-
blémy dvou původně oznámených přednášejících. Přišli o velmi 
očekávanou přednášku doc. Ing. A. Přidala na téma Účinnost kyse-
liny šťavelové při tlumení varroázy a přednášku F. Pošara na téma 
Protirojová opatření – zebrování včelstev. Zastoupili je Ing. P. Texl, 
Mgr. A. Machová a Henk Kok. Měli velmi krátký čas na přípravu 
a je nutné jim proto poděkovat. 

První přednášku programu přednesl R. Hykl na téma Včela-
ření v kombinovaném systému. Používá medníkové nástavky rám-
kové míry 39x15 v kombinaci buď se dvěma nástavky 39x24, nebo 
s jedním nástavkem 39x30 v plodišti. Proč kombinovaný systém? 
Sice máte více rámkových měr, ale jak s nadsázkou řekl – 1 kg váží 
každým přibylým rokem věku stále více a více. Inspirace i pro mne. 

Mgr. A. Machová uvedla přednášku na téma Falšování vosku. 
Vosk je vzácnější komoditou. Příčin je více. Roste počet nových 
včelařů, kteří nemají vosk na výměnu za mezistěny. Stoupá obliba 
a tím i objem výroby svíček. Produkce nového vosku je pozadu 
za potřebou. Vosk je pančován parafínem. Jak to může dopadnout, 
jsme viděli na fotografiích zborcených mezistěn. Kudy z této situ-
ace? Cesta je buď zavést vlastní voskové hospodářství, anebo nalézt 
výrobce, který nám zaručí výrobu mezistěn přímo z našeho vosku. 

Ing. P. Texl vystoupil s přednáškou na téma Monitoring a tlu-
mení varroázy, úhyny včelstev, která byla, s ohledem na lokální 
totální úhyny včelstev, velmi aktuální. Zabýval se příčinami úhynů 
a naznačil způsoby, jak zasahovat k omezení negativních vlivů 
na včelstvo v průběhu roku. Je nezbytné sledovat a znát zdravotní 
stav včelstev v každém okamžiku. Metody – monitoring, smyv apod. 
Předcházet ztrátám množením místních odolných včelstev. Pou-
žívat biologické a kombinované zásahy – např. vyřezání trubčího 
plodu, omezení plodování apod.

V polední přestávce proběhlo mikroskopování nosematózy, 
kterého se ujali přítomní žáci učebního oboru „včelař“ v Blatné. 
Jiří Přeslička ze Strakonic předvedl nové čerpadlo na med a svůj 
zvedák na nástavků. Včelařské potřeby byly k prodeji u firmy Včela 
Hataj z nedalekých Měcholup. Po přestávce program pokračoval 
přednáškou prvního zahraničního účastníka. 

Na téma Odběr a zpracování pylu hovořil Robert Löffler, který je 
předsedou naší sesterské PSNV v SRN. Je profesionálním včelařem, 
který se zabývá především pylem a pořádáním kurzů pro včelaře. 
Prioritou je pyl rouskovaný, prodávaný buď přímo sušený, nebo 
zamíchaný v medu. Zpracování fermentovaného pylu, pergy nebo 
též ambrozie, je v SRN málo využíváno. Přivezl na ukázku různé 
typy pylochytů a zajímavé zařízení pro drátkování rámků. Děku-
jeme Zdeňkovi Kučerovi, který se ujal tlumočení.

Přednáška RNDr. P. Macha na téma Praktické příklady elektro-
nické evidence a monitoringu včelstev ukázala využití moderních 
technologií při ošetřování včelstev. Představil nám možnosti sys-
tému Probee, který vyvíjí. Systém se skládá z několika částí. Umí 
sledovat teplotu ve včelstvu, stav úlové váhy, obsahuje otřesový 
senzor a obsahuje další komponenty ke sledování stavu včelstva. 
Na základě získaných informací může včelař plánovat zásahy 
ve včelstvu. Úlový deník dává včelaři přehled o provedených činnos-
tech. RNDr. P. Mach přijel do Nepomuka, i když byl hendikepován 
oční operací, kterou prodělal den před přednáškou. Děkujeme.

Výzkumné projekty Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum 
představil jeden z jejích zakládajících členů – Ing. J. Kala. Společ-
nost má své cíle v oblasti šlechtění, zootechniky a veterinární péče. 
Zabezpečuje vzdělávací, expertní a výzkumnou činnost v apidologii. 
V roce 2011 společnost nastartovala vlastní projekt pod názvem 
„Varroatolerantní včela“. Zajímavé bylo krátké video, které uka-
zovalo počítání roztočů v buňkách po přechozím vyjmutí včelího 
plodu ve stádiu těsně před vylíhnutím. 

Posledním přednášejícím byl Henk Kok z Nizozemska, který 
se dlouhodobě zabývá šlechtěním včel na varroatoleranci. Má včel-
stvo, které již několik let žádným způsobem neléčí proti varroáze. 
Zúčastní se několika výzkumných projektů v Nizozemsku. V před-
nášce na téma Za jakých podmínek přežívá roztoč ve včelstvu, infor-
moval o nových poznatcích svých výzkumů. Pozornost a otázky 
vzbudila informace o nálezu bílých antének (tykadel odstraňova-
ného plodu) ve spadu na varroadně jako nový parametr varroato-
lerance. V Nepomuku byl již potřetí a věříme, že přijede znovu. 
Za tlumočení děkujeme Jiřímu Přesličkovi juniorovi. 

Závěrem děkujeme majiteli hotelu Ing. R. Sochorovi za vstříc-
nost a personálu za to, že se o nás po celý den staral. 

Myslím, že můžeme seminář hodnotit jako úspěšný a určitě 
budeme v započaté tradici pokračovat i v další „pětiletce“. Na shle-
danou v roce 2019.

Jan Turč – Včelařský spolek Nepomuk
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 5+1, DVOREC
Koncový řadový dům 5+1, 211m2 plochy k bydlení,  
vlastní zahrada 504m2. Po rekonstrukci interiéru –  
rozvody vody a elektřiny, obklady, okna, dveře. 
Kód: NEP1807 Tel:. 736 525 740 / petr.drevo@rkevropa.cz

2 690 000 Kč

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU, 
ŽINKOVY – ČEPINEC
 
1.220m2, na pozemku je vlastní zdroj vody, 
stavět je možné rekreační chatu do dvou 
nadzemních podlaží, do 80m2 zastavěné plochy. 
 
Tel.: 736 525 740 / petr.drevo@rkevropa.cz

349 000 Kč

ROZLEHLÁ USEDLOST  
V RADOCHOVECH, POZEMEK 1393m2

Prodej udržované usedlosti, kterou tvoří rodinný 
dům 4+1, stodola s chlévy a sýpka s garáží. 
Ihned k nastěhování, k bydlení i podnikání. 
Polouzavřený dvůr, klid a soukromí. 
 
Tel.: 736 525 740 / petr.drevo@rkevropa.cz

1 988 000 Kč

GG

NEPOMUK / KVĚTEN 2018

14. 4. – 30. 6. Výstava Poutní místa 
na Nepomucku – Luděk Krčmář, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

1. 5. - 30. 6. Obrázky z Holandska, 
výstava Fotoklubu Nepomuk na 
Zelenohorské poště, úterý-neděle 
10.00-18.00, vstup zdarma

1. 5. Turistický pochod S perníkem 
turistickým chodníkem (délka trasy 
11, 17, 20 a 28 km), sraz na nádraží 
ČD ve Dvorci v 8.00 hodin, pořádá 
KČT Nepomuk, kctnepomuk.cz

2. 5. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, 
od 17.30 hod., aula ZŠ Nepomuk

4. 5. – 17. 6. Od skutečnosti 
k fantazii – výstava žáků ZUŠ 
Nepomuk, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, otevřeno úterý-neděle 
8.30-18.00 hod.

5. 5. Konvoj vojenských vozidel 
na nepomuckém náměstí. 16.45–
17.45 hod.

5. 5. Pohár města Nepomuka 
v pétanque (turnaj dvojic), od 12.00 
hod., hřiště u Sokolovny Nepomuk, 
registrace 11.00–12.00 hod., 
startovné 100 Kč/tým, petanque.
sokolnepomuk.cz

10. 5. Beseda s Emilem Kintzlem – 
Zmizelá Šumava, od 17.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
vstupné dobrovolné

12. 5. Nepomucké trhy (hraje 
Sadovanka se Slávkem Kubíkem, 
pohádka Čert a Káča), od 8.00 
do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

12. 5. Pohádka Čert a Káča, od 10.00 
hodin, Městské muzeum a galerie 
(v případě příznivého počasí Malá 
letní scéna), vstupné 40 Kč

12. 5. Férová snídaně 
v Nepomuku v rámci celostátního 
happeningu na podporu fair trade 
a lokálních potravin, od 9.00 do 12.00 
hodin, akce je zdarma, za pěkného 
počasí se koná v parčíku v ulici 
Za Kostelem (Oáza mládí a stáří), 
za nepříznivého ve Fénixu

12.–13. 5. Mistrovství světa side 
(sajdkárkros), závodiště Kramolín, 
amknepomuk.cz

16. 5. Koncert absolventů ZUŠ 
Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ 
Nepomuk, zusnepomuk.cz

17. 5. Vernisáž výstavy 
dětských prací na téma Svatý 
Jan Nepomucký, kostel sv. Jana 
Nepomuckého, od 16.00 hod.

18.–20. 5. Nepomucká pouť 
v Nepomuku, hlavní městská slavnost 
s tradičním tržištěm, doprovodným 
programem (vystoupí např. František 
Nedvěd) i pouťovými atrakcemi, 
centrum města, Přesanické náměstí, 
Malá letní scéna, Sokolovna 
Nepomuk, Unibrick a další, více na  
http://pout.nepomuk.cz 

18. 5. Manželství na druhou aneb 
Barillonova svatba, divadelní spolek 
Plánice uvádí bláznivou komedii, KD 
Dvorec, začátek ve 20.00 hodin

18. 5. Pouťová retro party – hraje 
DJ Butcher, soutěž o nejlepší oblek, 
20.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

19. 5. Doteky baroka, od 11.00 
hod, Arciděkanství Nepomuk, 
slavnostní uctění památky sv. Jana 
Nepomuckého spojené s koncertem 
a prezentací nového koncertního 
sálu v budově arciděkanství; výstavka 
o dosavadní činnosti a historii Matice 
SJN v rámci oslavy 10. výročí vzniku 
tohoto spolku

19. 5. Pouť v Unibricku,  
14.00–01.00 hod, bohatý program: 
hudební vystoupení, atrakce pro 
děti, občerstvení, podrobnosti 
na nepomuk.cz

19. 5. Adorace s rozjímáním 
o sv. Janu Nepomuckém, od 19.00 
hod., kostel sv. Jana Nepomuckého

20. 5. Dětská mše u sv. Jana 
Nepomuckého, kostel sv. Jana 
Nepomuckého, od 9.00 hodin, zpívat 
a hrát budou děti a mládež

20. 5. Hlavní poutní mše svatá 
s procesím od sv. Jakuba, 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
od 10:30, celebruje Mons. Zdenek 
Wasserbauer, generální vikář pražský

24. 5. ZUŠ open, od 16.00 hod, Malá 
letní scéna, celostátní happening 
ZUŠ – koncert hudebního oboru, 
vystoupení literárně-dramatického 
oboru, výtvarný a keramický 
workshop

25. 5. Noc kostelů, kostel sv. Jana 
Nepomuckého, nockostelu.cz

26. 5. Okrsková soutěž SDH Dvorec, 
od 13.00 hodin, hřiště Slavoje Dvorec

26. 5. Taneční zábava SDH Dvorec, 
od 18.00 hodin, hřiště Slavoje Dvorec

26. 5. Koncert Edity Adlerové – 
Karel IV., od 18.30 hodin, zámek 
Lnáře, vstupné 200 Kč

27. 5. Veřejná slavnostní schůze 
SDH Dvorec ke 120. výročí založení 
sboru, od 14.00 hodin, Kulturní sál 
Dvorec

27. 5. Mše svatá na Zelené hoře – 
uložení ostatku sv. Vojtěcha, od 10.30 
hod, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
zámek Zelená Hora

1. 6. Když se sejdem – country/folk, 
známá country parta z Nepomuka, 
od 20.00 hodin, Malá letní scéna, 
vstupné dobrovolné

2.–3. 6. Okresní kolo hry Plamen – 
hasičská soutěž dětí, od 8.00 do 15.00 
hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk, sdh-
nepomuk.cz

8. 6. Na stojáka! – stand up comedy, 
populární zábavný pořad, od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, nastojaka.cz, 
vstupné 250 Kč /předprodej 200 Kč

9. 6. Nepomucké trhy (hraje Band 
Miloše Velíška, pohádka pro děti 
Jak bylo, když nebylo – Divadlo 
SemTamFór), od 8.00 do 12.00 hodin, 
náměstí A. Němejce

9. 6. Dětský den s MC Beruška, 
od 14.00 hod. na hřišti Na Daníčkách, 
v případě nepříznivého počasí 
v Sokolovně Nepomuk

NEPOMUCKO / KVĚTEN 2018

1. 5. Zahájení letní turistické 
sezony Secese: Za časů našich 
praprababiček, 9.00 hod., Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

3. 5. Konvoj historických 
vojenských vozidel (Klub 3. armády), 
9.50-10.20 hodin, náměstí Spálené 
Poříčí

4.-5. 5. Staročeské máje, 9.00 hod., 
Masarykovo náměstí, Blovice

4. 5. – 1. 7. Zahájení turistické 
a výstavní sezóny, od 15.30 hodin, 

vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ 
Blatná a ZŠ a MŠ Chanovice, zámecký 
areál Chanovice

5. 5. Povídání o válce bez střílení 
– přednáška Jana Jiráka o situaci 
v Protektorátu Čechy a Morava 
v období leden až duben 1945, 
od 17.00 hod., Kulturní a komunitní 
centrum Přeštice

6. 5. – 29. 6. Barevný svět – výstava 
obrazů Bärbel Jílkové, špejchar 
Ve Dvoře Spálené Poříčí, 

6. 5. Závody – Podbrdská 
rally legend, trať 
Sedliště-Srby-Dvorec-Vrčeň-Sedliště

7.–8. 5. Jazz day Blatná, více 
na ckvb.cz

8. 5. Když u nás byla Marlene 
Dietrich – přednáška Mgr. Karla 
Fouda o setkání vojáků americké 
armády a ruských generálů 
se zpěvačkou a herečkou Marlene 
Dietrich v Přešticích 17. května 
1945, od 17.00 hod., KKC Přeštice 
(Masarykovo nám. 311)

12. 5. Májová veselice v Prádle, 
od 15 do 22 hod. ve sportovním 
areálu v Prádle, nápoje, drobné 
pochutiny a živá hudba (Pelíškové), 
vstup zdarma

12. 5. Lékařem proti své vůli – 
divadlo (Ochotnický spolek Mýto), 
od 19.00 hod., Sokolovna Spálené 
Poříčí

14. 5. Jarní koncert ZUŠ, od 15.30 
hod., zámek Spálené Poříčí

22. 5. Sto let republiky – přednáška 
Mgr. Ivy Jonákové ze Západočeské 
galerie v Plzni na téma výtvarné 
umění první republiky, od 17.00 
hod., Muzeum Jižního Plzeňska 
v Blovicích, p. o., Hradiště 1

25. 5. Noc kostelů v Myslívě 

25. 5. Noc kostelů ve Spáleném 
Poříčí, od 17.00 hod., kostel sv. 
Mikuláše, na programu budou 
koncerty, divadelní představení, 
prohlídka kostela a mnoho dalšího

31. 5. – 2. 9. Na zdraví! Příběh 
piva a bílovických hospod – 
výstava mapující dějiny blovického 
pohostinství., vernisáž 31. 5. od 17.00 
hod., Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích

Kulturní kalendář  

Kulturní a informační centrum Nepomuk / Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk / Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz / Otevřeno: říjen–duben 
(pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin) / Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz / Změna programu vyhrazena. 
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100py
• sto let republiky • 
očima pěti generací

v ý s tava

depo2015
Presslova 14, Plzeň

18. 5. – 31. 10. 2018
více o výstavě na www.depo2015.cz

inzerat.indd   1 17.04.2018   9:38:33

Program Noci kostelů – 
25. května 2018

Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého
1. Zahájení v 18 hodin (P. Jiří Špiřík)
2. Koncert ZUŠ Nepomuk (18-19 hodin)
3. Komentované prohlídky kostela v 19 a ve 20 hodin
4. Mariánské litanie u sochy P. Marie Fatimské od 20.30 hodin
 
Návštěvníci budou mít příležitost podívat se na fotografie pro-
mítané na plátno, které se vztahují k dění v nepomucké farnosti 
a jejichž autory jsou Pavel Jiran a Milan Demela. Budou připraveny 
i kvízové otázky a malé občerstvení. Širokou veřejnost zvou ke zti-
šení a načerpání duchovních sil nepomučtí farníci, kteří se těší 
na každého návštěvníka! 

Myslív, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18:00-18:20  Vlk je v lese. Nebojte se! Autorské představení 

dětského divadelního souboru Johánek při ZŠ 
Nepomuk o tom, jak je důležité si pomáhat

18:30-18:50 Worship se sborem Canto nepomucenum
19:00-21:00  Společenství na farní zahradě 
 
Program pro děti, posezení s přáteli
Celovečerní program:
Výstava – Ozvěny starých mistrů 
Výstava prací nepomuckých výtvarníků z Atelieru-K
Přidej své světlo, svou prosbu či dík

Program Malá letní scéna

1. 6. Když se sejdem / country/folk / známá nepomucká 
country parta z Nepomuka, vstupné dobrovolné

8. 6. Na stojáka! / stand up comedy / populární zábavný 
pořad| nastojaka.cz / vstupné 250 Kč / předprodej 200 Kč

15. 6. Benefit / rock / oblíbená bigbítová skupina z Čáslavi / 
benefit-rock.com / vstupné 150 Kč / předprodej 120 Kč

22. 6. Paddy's Bangers / keltská hudba / skupina mladých 
muzikantů z Pošumaví hrajících tradiční lidové irské písně 
/ facebook.com/paddysbangers / vstupné dobrovolné

29. 6. Thom Artway / pop / folk / talentovaný zpěvák 
a písničkář, držitel několika ocenění – nominace Zlatý slavík 
2016, Žebřík 2016 – objev roku, Anděl 2016 – objev roku, 
zpěvák roku / ww.thomartway.com / vstupné dobrovolné

6. 7. Jananas / alternativa / pop / osobitý styl brněnské 
kapely, v čele s charismatickou zpěvačkou Janou Infeldovou, 
čerpá z folku, popu, alternativy i hip-hopu – chytré, poetické 
a zábavné české texty / jananas.cz / vstupné dobrovolné

13. 7. Monology vaginy / divadelní představení pražského 
Intimního divadla Bláhové Dáši / intimnidivadlo.cz/db-hra_
monology_vaginy / vstupné 300 Kč/ předprodej 240 Kč

20. 7. Marien / folk / sedmičlenná folková formace z Pardubic, 
finalisté několika ročníků Porty / marien.cz / vstupné dobrovolné

27. 7. Crazy Dogs  / rock´n´roll / Hity od Elvise Presleyho, 
Buddy Hollyho, Chucka Berryho a dalších hitmakerů 50. a 60. let 
ve velmi stylovém podání / crazydogs.cz / vstupné dobrovolné

3. 8. Radek´s Group / jazz / jazzová formace špičkového bubeníka 
a perkusionisty Radka Němejce / Plzeň / Praha / dresscodemusic.
cz/cs/management/groups/radeks-group / vstupné dobrovolné

10. 8. Jiří Dědeček / folk / legendární písničkář, textař, básník, spisovatel 
a dramatik / Praha / dedecek.cz / vstupné 120 Kč / předprodej 96 Kč

17. 8. Tara Fuki / alternativa/world music / jedinečné violoncellové 
duo hrající hudbu vycházející z mnoha vlivů ze všech koutů světa, 
ladné tóny smyčcových nástrojů, křehký ženský vokál a libozvučná 
polština / Třinec / Frýdek-Místek / tarafuki.eu / vstupné dobrovolné

24. 8. Smích zakázán / divadelní komedie / komedie o netradičním 
milostném trojúhelníku v režii Jakuba Zindulky, hrají Lucie 
Zedníčková, Jaroslav Matějka a Olga Ženíšková / Plzeň / divadlodialog.
cz/predstaveni/smich-zakazan / vstupné 200 Kč /předprodej 160 Kč

31. 8. Brenda 5 / crossover rock / místní skupina hrající 
už od 90. let energický mix rocku a rapu / Nepomuk / 
bandzone.cz/brenda5 / vstupné dobrovolné

Předprodej na placené akce zahájen!
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na
www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs

 Obsluha výrobní linky
 od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Elektrikář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)

 Údržbář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů) 

 Řidič vysokozdvižného vozíku
 od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Směnový mistr 

 od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)

 Technik BOZP a PO

Pracovní pozice v Chanovicích:

+ Firemní bonusy

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
ei
fe

rg
ro

up.c
om

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Firma INTERIORS 
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
 
—  Truhlář – nábytkář 

Místo pracoviště: Kasejovice 
Vyučení nebo praxe v oboru

—  Montážní dělník v zahraničí / koordinátor montáží 
vyučení v oboru truhlářství 
jazykové znalosti – NJ – AJ  
výborné platové podmínky 
Práce v Německu / Anglii

—  Obsluha CNC 
dvousměnný provoz 
orientace v dřevovýrobě 
truhlář/nábytkář 
výborné platové ohodnocení

—   Konstruktér / přípravář 
příprava projektů 
Práce s výkresovou dokumentací, práce na PC.

—  Skladník / skladnice 
dvousměnný provoz 
příjem/výdej zboží ze skladu 
Příprava materiálu na zakázky

 
Kontaktní osoba:  
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
Životopisy zasílejte na email: 
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Přední výrobce optiky pro elektronové 
 mikroskopy a vinutých dílů přijme do trvalé-
ho pracovního poměru pracovníky na oddě-
lení elektronové optiky ve výrobním závodě 
v Kasejovicích a to na tyto pozice: 
 

• Operátor (ka) výroby
• Domácí pracovnice  

(montáž drobných dílů – 4 až 8 hodin denně) 
• Obsluha CNC strojů  

(vhodné i pro absolventy bez předchozí praxe)
• Strojař – nástrojař
• Elektrotechnik
• Mistr výroby (elektro)
• Výrobní ředitel (elektro)

 
 
 
 
 

 
 
Nabízíme:
• Jednosměnný provoz
• Zázemí stabilní společnosti se zahraniční účastí
• Čisté a tiché pracovní prostředí
• Firemní kurz AJ zdarma
• Příspěvek na stravování a penzijní připojištění
• Jistotu práce v dynamicky se rozvíjejícím oboru
• Náročnou, ale zároveň zajímavou a nejednotvárnou práci

Přijďte do našeho týmu a pomozme společně pomocí 
naší optiky otevřít bránu do nano‑světa a umožnit všem 
lidem nahlédnout do nejmenších struktur hmoty a života 
na samou hranici lidského poznání.  
 
 
Kontakt: z.houskova@pvelektronic.com,  
Tel.: 371 595 412, Provozovna: 335 44 Kasejovice

Virus HIV (zvětšeno asi 500 000x) – nemůže být pozorován optickým mikroskopem. Průměr viru je 
přibližně 120nm. Virus by musel být asi pětkrát větší, aby byl v nejsilnějším optickém mikroskopu 
viděn stejně jako pouhá malá tečka, protože je asi pětkrát menší než vlnová délka viditelného světla 
(400-700nm). Světlo je prostě pro pozorování nano objektů příliš velké. Pomocí elektronových 
mikroskopů s naší optikou, byl například v nedávné době učiněn průlomový způsob léčby AIDS.
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Pronajmu byt 2+1 v Nepomuku, částečně zařízený,  

cena dohodou. Volejte ve 20–21 hodin. Tel.: 608 178 213.

Prodám skútr Aprilia 50 SR Ditech. RV 2002, 13 700 km.  

Poslední 3 roky nejetý. Cena 15 000 Kč. Tel. 724 168 263.

Prodám Škoda Felicia, rok výroby 1999.  

Najeto 215 000 km. Tel.: 604 914 730. Dohoda jistá.

Prodám rozkládací sedačku + 2 křesla, dále dýhované mahagonové dveře 

2/3 skla – 6 ks, dále koupelnový žebřík, cena dohodou. Tel.: 606 792 983.

Prodám dvě dětská kola – odrážedla – i jednotlivě. Tel.: 721 057 722.

Prodám zavařovací sklenice 3l a 4l, větší množství. Levně. Tel.: 371 591 075.

Prodám beránky a ovečky ovce kamerunské,  

odběr možný ihned. Cena dohodou. Tel.: 720 354 345.

Prodám dva polštáře do koňských chomoutů – zachovalé, dvě středně velké 

kárky – ruční, odsavač par nad sporák, telefon Nokia. Tel.: 776 535 770.

Prodám dětské kopačky vel. 36,5 Nike mercurial 

s ponožkami v zelené barvě. Tel.: 724 223 289.

Prodám gumačky č. 7, 8, 9, 10, 11. 180 Kč za pár. Kolečkové brusle č. 3, 

štafle 3m 500 Kč. Mikrovlnná trouba 200 Kč. Tel.: 776 814 094. 

Bytové doplňky: žaluzie, rolety, sítě do oken atp. Zemní práce: 

bagrem, ručně odvoz materiálu. Nepomucko. Tel.: 603 309 702.

Prodám letošní jehňata šumavské ovce. Cena dohodou. Tel.: 731 015 547.

Řádková inzerce

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

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

Nabídka platí od 25. 4. do 8. 5. 2018  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Jihočeský Eidam 30% cena za 1 kg 99,00
Romadur 40% zrající sýr bez laktózy 100 g 21,90
Jogurt selský 330 g mix příchutí 16,90
Turistický trvanlivý salám cena za 1 kg 119,00 

Nabídka platí od 9. 5. do 22. 5. 2018  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk 

Jihočeské lahodné mléko polotučné 1,5% 1 l 16,90
Špekáčkový pikantní točený salám cena za 1 kg 89,00
Uzená kuřecí stehna VAC 340 g 29,90
Gambrinus Originál 10° 1,5 l PET 29,90

inzerce inzerce
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Hluboce zarmouceni oznamujeme všem,  
že dne 29. 3. navždy odešel pan Mojmír Lízal.
Nikdy nezapomeneme. Dcera Radka s rodinou.

oznámení

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
 
Dne 6. 5. uplyne 5 roků, kdy nás navždy opustila
paní Jana Kubíková (Řepová), nepomucká 
rodačka. S láskou stále vzpomíná manžel 
Jaroslav s rodinou. Děkuji všem, kteří jste  
osobně Janu znali, za tichou vzpomínku.

vzpomínka

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou vzpomínku
na mne zachovejte.

Dne 7. 5. uplyne 6 let, co nás navždy opustila 
paní Anna Lízalová. S láskou vzpomínají dcera 
Radka s rodinou a bratr Václav s rodinou.

vzpomínka

Dne 17. 5. uplynou 2 roky, kdy nás opustila 
 
paní Růžena Krejčová. Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina s těmi, kdo ji měli rádi.

vzpomínka

Dne 8. 5. uplynulo 13 let, co nás navždy opustila 
paní Milada Tafatová. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Na její památku  
manžel a synové.

vzpomínka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 20. 5. vzpomeneme první výročí, 
co zemřel pan Václav Míkovec.

Zároveň 10. 6. vzpomeneme 10 let, 
co zemřela paní Růžena Míkovcová.
 
Stále vzpomínají synové s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Vzpomínky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Už jen kytičku Ti můžeme na hrob dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat. 
 
Dne 18. 5. uplyne již 12 smutných let,  
co nás navždy opustila naše milovaná dcera, 
sestra a teta Eva Kohlenbergerová. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou 
vzpomínku. Maminka a sourozenci s rodinami.

vzpomínka

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč
• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování.
• Příspěvek na dopravu.
• Nabídka zařízeného služebního bytu.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE,  

studenty na víkendy i mimo ně, dle jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

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

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstáváš navždy.

Dne 26. 5. to bude 5 let, co nás navždy opustil
pan Milan Suchý. Stále vzpomíná manželka, syn 
s rodinou, dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

společenská kronika / inzerce Zveme vás / inzerce

Sponzor měsíce




