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Slovo starosty

Vážení občané,

v květnu nás tradičně čeká nejdůleži-
tější kulturní akce roku – Nepomucká 
pouť. Slavnost kromě poutních mší, řady 
stánků i atrakcí nabídne opět bohatý 
doprovodný program, například kapelu 
Rangers-Plavci či tři unikátní komen-
tované prohlídky, při kterých budete 
mít možnost poprvé po jednadvaceti 
letech navštívit také první poschodí 
nepomuckého arciděkanství. I proto 
se Nepomucké noviny v tématu měsíce 
věnují cestovnímu ruchu v Nepomuku 
a jeden z rozhovorů přináší vzpomínku 
na obnovu našich kostelních zvonů, 
které budou o letošní pouti vyzvánět 
v této sestavě již pátým rokem. Další roz-
hovor poodhaluje využití pro mnohé, 
jak správně v úvodu nastiňuje tazatel 
Karel Baroch, dosud tajuplné budovy, 
která leží mezi Nepomukem a Zelenou 
Horou a v minulosti sloužila coby záložní 
vojenská nemocnice. Dnes je zde sídlo 
Státního oblastního archivu a prostory 
určené pro zraněné v případné III. svě-
tové válce tak obsadili odborní pracov-
níci a badatelé. Nejčerstvější informace 
o dění kolem Domu seniorů Nepomuk-
Klášter (Šumavan) byly investorem 
sděleny v úterý 18. dubna samotným 
majitelem (BM Develop). Do konce 
dubna 2017 dojde k výběru nejvhod-
nějšího partnera provozování centra. 
Výběr je prováděn z pěti nejvážnějších 
zájemců, kteří jsou připraveni objekt 
provozovat formou odkupu nebo proná-
jmu. Pokud dojde k podpisu smlouvy, 
informace bude zveřejněna v informač-
ních medií města Nepomuk. V termínu 
8.–18. května mě čeká spolu s dalšími 
zástupci města turisticko-pracovní cesta 
do Brazílie. Navštívíme například Rio 
de Janeiro i partnerské město São João 
Nepomuceno, kde bude zpečetěna part-
nerská dohoda. Jako dar vezeme napří-
klad skleněnou relikvii od Václava 
Česáka s rodnou půdou svatého Jana 
Nepomuckého, nabranou u kostela sva-
tého Jana Nepomuckého. Relikvie bude 
vystavena k prohlédnutí a vyfotografo-
vání od 2. do 6. května ve Svatojánském 
muzeu Nepomuk. Tím, že již nyní kolují 
po Nepomuku o této cestě různé nepo-
tvrzené zvěsti, doplním, že každý účast-
ník si veškeré cestovní výdaje hradí sám. 
Věříme, že v Jižní Americe navážeme nové 
obchodní i osobní kontakty ku prospě-
chu regionu. O výsledku cesty přineseme 
zprávy v dalším čísle novin.
 
Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy

Foto na titulní straně: Z atmosféry  
Nepomucké pouti (2016), foto Šárka Boušová
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Cimrmani rozesmáli sokolovnu
Beznadějně vyprodané představení divadla Járy 
Cimrmana „České nebe“ hostila 21. dubna nepomucká 
sokolovna. Stejně jako většina ostatních her Divadla 
Járy Cimrmana, je i představení České nebe složeno 
ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících 
se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak 
ucelenějšího zpracování některého jeho díla. Akci 
pořádalo město Nepomuk u příležitosti letošního 
výročí 200 let od nalezení Rukopisu zelenohorského.

Nepomucké náměstí zaplnil velikonoční trh
Sluníčko ráno probudilo brzy spáče a vytáhlo je na náměstí 
v Nepomuku. Letos bylo neobvyklé množství stánků, v nichž 
jsme se setkali s výrobky mnoha řemesel. Jeden stánek vedle 
druhého a jeden byl zajímavější nežli druhý. Také, jako kdyby 
se nepomučtí občané domluvili, že se letos ukáží, naplnili téměř 
celé náměstí. Scházeli se zde lidé ze všech okolních vesnic a byl 
velký zájem o zboží (kvalitní a cenově velmi slušné). Korunu této 
akci dali hudebníci (kapela Šmrnc), kteří hráli a zpívali krásné 
lidové písničky, při nichž jsme si i s nimi rádi zazpívali. Když 
jsme odcházeli z tržiště, zaslechli jsme i takové debaty prodejců, 
že byli moc překvapeni velkou účastí a že určitě napřesrok 
přijedou znovu a rádi. A toto bylo tak milé, že prodejci i kupci 
byli velmi spokojeni! A takhle by to asi mělo fungovat, ne?

Kamila Dostálová

Nepomuk otevřel brány dokořán
Třetí ročník akce Otvíráme Nepomuk! proběhl v sobotu 
22. dubna. Návštěvníci mohli zavítat zcela zdarma do všech 
muzeí a expozic ve městě, užít si bohatý doprovodný 
program či se vydat na komentované prohlídky s průvodci. 
Letos poprvé například po hřbitově svatého Prokopa. 
I přes nepřízeň počasí dorazily stovky návštěvníků. Na 
snímku Milana Demely interiér bývalé kaple Božího těla.

Sál ve Dvorci se otevře veřejnosti

V tomto měsíci bude dokončena rekonstrukce sálu bývalého hotelu ve Dvorci. Dle 
sdělení Tomáše Chouně, stavebního technika města, provedly velkou část prací 
zaměstnanci technických služeb města. Vlastními kapacitami byly na sále provedeny 
kompletní opravy omítek, oškrábání původních maleb, vybourání „přidaného balkonu 
a boxů pod ním", vybourání podlahy sálu, opravy sádrokartonů, oprava podlahy bal-
konu a podia (parket), vybourání dveří a oken, oprava obkladů a dlažeb, oprava baru, 
veškeré nátěry (mimo bílení).

Sál v dubnu 2017, foto Kamila Dostálová

Opravu sálu financuje město Nepomuk z vlastního rozpočtu. Současný stav prací oko-
mentovala pro Nepomucké noviny jedna z návštěvnic, Kamila Dostálová: „Byli jsme 
překvapeni, co všechno se dá udělat, když nevzhledný interiér bývalého hotelu je ten 
tam. Tmavý, nevzhledný sál se změnil v krásný a světlý sál, který může sloužit nejen 
ke společenským akcím a divadelním představením, ale i koncertům, přednáškám 
a jiným akcím, které pořádá město Nepomuk. Jeho nová, důstojná tvář jej opravňuje, 
aby mohli návštěvníci nasát atmosféru opravdové kultury. Tím nechci nějak snižovat 
úroveň dalších sálů, jako je Švejk nebo Sokolovna.“ 

Sál by po organizační stránce mělo mít na starosti Kulturní a informační středisko 
Nepomuk, minimálně tedy do doby, než bude dokončena rekonstrukce sousední 
restaurace. Interiér se vrací k modernistické estetice, křiklavé barvy nahradily jemné 
odstíny šedé, doplněné bukovým dřevem a modrou oponou. Zvolená barevnost byla 
inspirována městskými barvami – stříbrnou, modrou a zlatou. Místostarosta Pavel 
Kroupa by sál rád viděl jako multifunkční: „Je otázkou jak obnovený sál vhodně vyu-
žít. Je jasné, že bude sloužit pro některé akce města a místních spolků, i pro obyvatele 
sousedního komunitního domu. Pravidelný, a tedy ekonomičtější, provoz by ale mohlo 
zajistit např. doplnění o promítání premiérových filmů. Kino v Nepomuku již čtvrt sto-
letí není, přitom v nemálo městech naší velikosti kino nejen udrželi, ale třeba i obno-
vili a zdigitalizovali. Vzhledem k blízkosti železniční stanice by dvorecké kino mohli 
využívat i lidé z okolních obcí a měst. Realizaci takového nápadu by samozřejmě usnad-
nila dotace na nezbytnou projekční techniku.“ 

Prvními akcemi, které zde proběhnou, budou 20. května Pouťová taneční zábava, 
v červnu pak zasedání městského zastupitelstva.
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Spolky jsou povinny zveřejňovat 
účetní závěrku ve sbírce listin

Do konce roku 2015 taková povinnost neexistovala. Stejně 
tak nebyla nutnost zveřejňovat výroční zprávu. Novela zákona 
o účetnictví č. 221/2015 Sb. ale přinesla zásadní povinnost 
zveřejňovat účetní závěrku, kterou mají nově všechny subjekty 
zapisované do veřejného rejstříku, tedy i spolky a pobočné 
spolky.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají všechny spolky, 
protože nově mají tuto povinnost všechny osoby, které jsou 
zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti sta-
noví ust. § 21a zák. o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, 
ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit: zákon stanoví, že 
účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení 
příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyža-
duje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku 
(zpravidla členská schůze, ale stanovy mohou určit i jinak). 
Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců 
od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla 
řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto 
skutečnost uvést). Přechodná ustanovení stanovila spolkům 
povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky 
za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) 
a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017).

Pokud čtete tyto informace a jsou pro vás novinkou, už 
jste nejspíš porušili povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 
2014 do konce března loňského roku. Není ale potřeba propa-
dat panice, nicméně doporučujeme to co nejdříve napravit, než 
k tomu budete vyzváni soudem. Pokud soud zjistí, že povin-
nost byla ze strany právnické osoby porušena, vyzve ji k nápravě 
a stanoví jí k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud by ani v rámci této 
lhůty nebyla náprava zjednána, může soud uložit pokutu až 100 
tisíc korun. To je hodně, a proto se vyplatí raději své povinnosti 
splnit a účetní závěrku do sbírky listin založit.

Nejjednodušší pro většinu spolků bude, když nahrají účetní 
závěrku na CD nebo DVD a s průvodním dopisem ji zašlou 
doporučeně (nebo osobně zanesou) příslušnému rejstříkovému 
soudu podle sídla svého spolku (pro náš region: Krajský soud 
v Plzni, Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň).

Průvodní dopis by měl obsahovat identifikaci spolku (název, 
adresa a IČ) a doprovodný text, například: „Na základě zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., 
resp. jeho přechodných ustanovení, přikládáme účetní závěrku 
spolku za rok 2014.“ Průvodní dopis by měl být podepsán statu-
tárním zástupcem, který je oprávněn za spolek jednat (vhodné 
bude uvést také celé jméno a příjmení a funkci zástupce). 
K účetní závěrce se přikládá rovněž v elektronické podobě pří-
loha z daňového přiznání s rozpisem činností.

Složitější bude situace u spolků, které nemají dosud 
zapsány v rejstříku ani statutární zástupce (lhůta k tomu vypr-
šela k 1. 1. 2017), tam je proto v první řadě potřeba napravit 
i tuto skutečnost včetně úpravy stanov.

Výroční zprávu musí povinně vytvářet ty spolky, které mají 
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ostatní 
spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani 
zveřejňovat. Pokud byste potřebovali k tématu poskytnout více 
informací, je možné se obrátit na redakci Nepomuckých novin.

Zdroj: David Zahumenský, advokátní kancelář

Tip na dotaci: Podpora 
spolkové činnosti na venkově – 
investiční projekty 2017
Cílem programu je vytvářet a zlepšovat technické podmínky 
k zabezpečení nekomerční činnosti nestátních neziskových 
organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Jedná 
se o podporu projektů zaměřených na: – pořízení nového 
dlouhodobého hmotného majetku, dále jen DHM (maje-
tek oceněn na min. 40 tis. Kč s dobou použitelnosti více jak 
1 rok), – rekonstrukce a modernizace nemovitých věcí (niko-
liv opravy). Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity 
na projekty související s podnikatelskou činností vytvářející 
zisk. Ziskem není výnos z provozu zařízení, který je použit 
na úhradu nákladů spojených s provozem.

Žádosti do 12. 5. 2017 12:00

Maximální požadovaná částka: 200.000 Kč

Bližší informace na http://dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Řidič srazil milník na Borku

Historický milník, který je navržen na zápis do seznamu nemo-
vitých kulturních památek, byl 6. dubna sražen na Borku. Dle 
sdělení Plzeňského deníku jel čtyřiadvacetiletý řidič ve směru 
od Nepomuku, nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel ze silnice 
a sloup přerazil. Nehoda se obešla bez zranění, řidič nebyl pod 
vlivem alkoholu. Na místě dostal blokovou pokutu. Náraz způ-
sobil zhruba čtyřicetitisícovou škodu – třicet tisíc korun na autě, 
deset na sloupu. V současné době je milník odvezen a měl by být 
po zásahu restaurátora navrácen na původní místo.

Foto Milan Demela

Letos budeme poprvé 
v Nepomuku snídat férově

Férová snídaně NaZemi je piknikový happening na podporu 
lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná se při příležitosti 
Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou 
květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. V roce 2016 snídalo 
6 500 lidí na 161 místech republiky. Pojďme se sejít a strávit 
spolu příjemné dopoledne u snídaně z lokálních a fairtradových 
dobrot! Chce to jen deku, piknikový koš se snídaní a pitím 
a dobrou náladu. Akce je samozřejmě zdarma, na místě bude 
koutek pro děti s možností hlídání, další aktivitám se meze 
nekladou. Kdy a kde? V sobotu 13. 5. 2017 od 10 do 12 (nebo 
i déle) v Oáze mládí a stáří za seniorským domem (ulice 
Za Kostelem). V případě špatného počasí se akce přesouvá 
do stodoly Rodného domu A. Němejce.

Lucie Korbová

Krátké zprávy

Opustil nás Antonín Bárta. V sobotu 1. dubna nečekaně 
zemřel patriot a spisovatel regionu Antonín Bárta (nar. 1936) 
ze Zahrádky. V lednu po dvou letech dopsal rozsáhlý text 
pro knihu Na okraji brdské vrchoviny, věnovaný historii 
všech částí obce Čížkov a jejímu okolí. Kniha by měla vyjít 
v letošním roce. Čest jeho památce.

V Rodném domě Aug. Němejce se zabydlely panenky. Více 
než stovku historických panenek v selských a měšťanských 
krojích mohou až do konce září spolu s expozicemi Mistra 
obdivovat návštěvníci Rodného domu Aug. Němejce. 
Vstupné je 50/30 Kč, vstupenky zajišťuje Informační centrum 
Nepomuk.

Brána naděje Jindřicha Štreita k vidění v Nepomuku. 
Nepomucký fotoklub připravuje výstavu světově proslulého 
fotografa v Městském muzeu. Od 17. června se tam budete 
mít možnost setkat s jeho fotografiemi, v plánu je také 
beseda. Bližší informace přineseme v dalším čísle novin.

Hotel ve Spáleném Poříčí zabodoval. Nový Hotel Brdy (dříve 
Ve Dvoře) získal na 11. veletrhu pro plnohodnotný aktivní 
život v soutěži Aktiv 55+ Grand Prix – 1. místo, za nejlepší 
turistický produkt – pobytový balíček v kategorii 55+. 
Blahopřejeme.

Svatojánské slavnosti opět pod Karlovým mostem v Praze. 
Jedná se o největší barokní slavnosti na vodě s třísetletou 
tradicí, obnovenou v roce 2009. Každoročně se tyto slavnosti 
konají v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého (15. 5.). Je to 
výjimečná událost, kterou si nenechte ujít. Detailní program 
najdete na http://www.navalis.cz.

O státním svátku na Třemšín. Ze hřiště ve Starém Smolivci 
se můžete 8. května vydat na pochod na bájný Třemšín, 
nejvyšší bod jižních Brd. Sraz je v 9 hodin.

V MŠ Žinkovy proběhnou zápisy dětí. Zápis do MŠ Žinkovy 
se koná ve středu 10. května 2017 od 13:30 do 16:00 hodin. 
Více informací na stránkách městyse.

Neurazy pořádají cvičení jógy pro své občany. Ve školící 
místnosti Angus Soběsuky probíhají pravidelné lekce jógy. 
Bližší informace na telefonu 776 257 548.

V Oselcích přijímají přihlášky. Střední škola Oselce přijímá 
nadále přihlášky do všech oborů vzdělávání. Více informací 
najdou zájemci na webových stránkách  
www.stredniskolaoselce.cz.

Aprílové počasí provázelo pouť ve Vrčeni. Zataženo, občas 
vysvitlo sluníčko, občas spadlo pár kapek deště, dokonce i pár 
krupek, to vše doprovázeno studeným větrem, tak vypadala 
zábavná neděle s pouťovými atrakcemi. Na děti a mládež 
čekal velký nafukovací hrad, twister, střelnice, autodráha 
a několik málo stánků s různými pochutinami a hračkami.

Ukliď Brdy! Vydejte se 13. května na úklid Brd s pytlem 
na odpadky v ruce. Rozpis tras najdete na www.vls.cz.

Absolventi zahrají pro radost. Koncert absolventů ZUŠ 
proběhne 17. května od 17:30 hodin v aule ZŠ Nepomuk. 
Vstup zdarma.

Nepomučtí Falcons vyhráli základní část 2. ligy.Po troj  - 
násobném vítězství dne 15. dubna se nepomucký tým 
florbalistů vyhoupl v základní části na čelo tabulky. Nyní je 
čeká boj v rámci play-off, kde mají pro vstup nejlepší pozici. 
Držíme palce.

Malíři budou v Chanovicích. Malířský ateliér „K“ Augustina 
Němejce zve všechny své příznivce a nepomucké občany 
na výstavu obrazů na téma „Absolutní uvolnění“ do Chanovic. 
Vernisáž proběhne v pátek 5. května v 17.30 hod. a bude 
součástí Zábavného odpoledne, které pořádá obec Chanovice 
na úvod otevření letošní sezóny.

Smíšený pěvecký sbor Vrčeň vystoupí v Nepomuku. Sbor 
srdečně zve širokou veřejnost na koncert, který proběhne 
v pátek 12. května 2017 od 18:00 hodin v sále hotelu Zelený 
strom v Nepomuku pod vedením Kateřiny Studentové, 
klavírní doprovod Pavel Kantořík. Vstupné dobrovolné.
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Z činnosti Policie Nepomuk

Stejně jako v předchozích měsících 
i v období od 15. března do 13. dubna bylo 
zjištěno několik řidičů, kteří řídili pod 
vlivem alkoholu/drog či měli vysloven 
zákaz řízení. Pro množství zjištěných 
deliktů uvádíme jen stručný přehled: 

Dopoledne 18. března byl v Nepomuku 
v ulici Nádražní zastaven řidič, 
u něhož bylo při kontrole zjištěno, že 
je pod vlivem návykových látek. Téhož 
dne v pozdních nočních hodinách 
zkontrolovala stejná hlídka na návsi 
v obci Kramolín vozidlo, jehož řidič 
byl naopak pod vlivem alkoholu. V krvi 
mu bylo zjištěno 0,97 promile alkoholu 
a věc tak bude projednávat MěÚ 
Nepomuk jako přestupek.

Večer 22. března bylo hlídkou OOP 
Nepomuk v obci Mileč zastaveno 
vozidlo, jehož řidič měl soudem 
zakázané řízení motorových vozidel. 
Ve věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro podezření z přečinu maření 
úředního rozhodnutí a vykázání. 

Pouze o tři dny později byl ve večerních 
hodinách na sídlišti v Nepomuku 
kontrolován řidič, který byl pod vlivem 
alkoholu. Displej měřícího přístroje 
ukázal hodnotu 0,78 promile a věc bude 
řešena MěÚ Nepomuk jako přestupek.

Dalšího úspěchu dosáhli policisté 
v nočních hodinách 31. března 
v Kasejovicích, kde byl zastaven řidič, 
který následně „nadýchal“ necelé dvě 
promile alkoholu. Muž je tak podezřelý 
ze spáchání obecného ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Dne 4. dubna byla v dopoledních 
hodinách na nepomuckém sídlišti 
kontrolována řidička, která jevila znaky 
ovlivnění návykovou látkou. Následná 
kontrola odhalila přítomnost pervitinu 
a marihuany. 

Hned následujícího dne odpoledne 
zastavila hlídka OOP Nepomuk 
v Kasejovicích vozidlo, jehož řidič 
měl soudem vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení.

Pozornosti občanů jistě neunikla 
dopravní nehoda z časných ranních 
hodin 6. dubna, kdy řidič s vozidlem 
Škoda Octavia u Borku doslova vylétl 
ze silnice č. I/20 a porazil morový sloup. 
Nutno podotknout, že večer 5. dubna 
došlo v místě ještě k jedné dopravní 
nehodě, kdy řidič nepřizpůsobil svou 
jízdu mokré vozovce a vyjel ze silnice. 
Po příjezdu hlídky OOP Nepomuk bylo 
zjištěno, že je řidič pod vlivem alkoholu. 
Při dechové zkoušce bylo naměřeno 
1,40 promile.

Nejkurióznější však byla dopravní 
kontrola odpoledne 6. dubna 
v Nepomuku v ulici U Pošty. Policisté 
hodlali zkontrolovat motocyklistu, který 
ale místo zastavení začal ujíždět ulicí 
Plzeňská. Nakonec ze stroje seskočil 
a pokračoval útěkem uličkou směrem 
k ulici Na Daníčkách. Muže se hlídce 
podařilo dohonit po zhruba 200 metrech 
a záhy vyšel najevo důvod jeho útěku – měl 
uložený zákaz řízení motorových vozidel. 
Řidič se navíc odmítl podrobit dechové 
zkoušce, což mu v trestním řízení přitíží.

Z oblasti veřejného pořádku je nutné 
zmínit případ z 31. března, kdy byla 
hlídka OOP Nepomuk povolána 
do ulice Zelenohorská. Zde se nacházel 
zraněný muž, krvácející z hlavy. 
Na místě byla již záchranka, ale muž 
byl pod vlivem alkoholu a nejenže 
se nenechal ošetřit, ale zdravotníky 
slovně napadal. Jelikož nereagoval 
na zákonné výzvy, přistoupili policisté 
k užití donucovacích prostředků 
a nasadili mu pouta. Následoval jeho 
převoz na chirurgickou ambulanci FN 
Plzeň, kdy hlídka prováděla asistenci. 
Když se jej tam přítomná lékařka 
pokusila ošetřit, začal muž vulgárně 
nadávat nejen jí, ale i policistům. 
Současně byl velice agresivní a ošetřen 
mohl být až poté, co jej policisté 
za užití donucovacích prostředků 
drželi na lehátku. Po ošetření byl 
převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici. Nutno podotknout, že se jedná 
o dlouhodobého recidivistu, o němž 
jsme již informovali v předchozích 
vydáních.

Na závěr jsme nechali „úspěch měsíce“, 
kdy se v noci 9. dubna podařilo 
dvoučlenné hlídce nepomuckých 
policistů chytit tři pachatele přímo 
během vloupání do prodejny v obci 
Soběsuky. Vzhledem k probíhajícímu 
trestnímu řízení nemůžeme k věci sdělit 
bližší podrobnosti.

 
 
 
Za OOP Nepomuk  
pprap. Patrik Keller

72 let od konce 
druhé světové války

V pátek 5. května 2017 v 16.45 hodin 
přijede na náměstí A. Němejce konvoj 
Přátel 4. obrněné divize Prácheňsko. 
K uctění památky těch, kteří zahynuli 
během bojů za druhé světové války, 
budou k pamětní desce na radnici, k soše 
T. G. Masaryka a k pamětní desce bratří 
Šloufů ve Dvorci položeny kytice. Konvoj 
historických vojenských vozidel pojede 
také k památníku Nakloněný obelisk 
na Dubeč, kde položí věnec. Členové 
konvoje opustí Nepomuk v 17.45 hod.

Od barokních časů byly v Čechách poutě 
významným kulturním fenoménem. A to 
velmi mnohovrstevnatým. Nešlo jen 
o samotné putování na místo spojené 
s nějakým zázrakem či legendou a účast 
na tamních pobožnostech, každá pouť 
měla duchovní i světské rozměry. Procesí, 
mše, kázání, divadelní představení, 
muzikanti, stánky a trhovci, různé 
atrakce … Nepomucké svatojánské 
pouti patřily v širokém okolí k těm 
nejslavnějším. A svatojánské pouti 
obecně, třeba v Praze, byly jedněmi 
z nejnavštěvovanějších událostí vůbec.

Již několik let se snažíme, aby se naší sva-
tojánské pouti vrátil její dávný lesk, aby 
byla opravdu městskou slavností prvého 
řádu. Abychom na ni mohli být jaksepa-
tří hrdí. I letos se tedy můžete těšit nejen 
na pouťové atrakce typu autodráhy, labutí 
či kolotočů, ale i na bohatý a pestrý kul-
turní program vyplňující celý víkend 
po svátku sv. Jana Nepomuckého. Pojďme 
společně nahlédnout, co nepomucká pouť 
přinese tentokrát zajímavého.

Již v pátek odpoledne budou v pro-
vozu všechny atrakce na velkém náměstí 
A. Němejce, které po dlouhá léta zajišťuje 
firma pana Lagrona z Klatov. Na náměstí 
a v přilehlých ulicích nebudou samo-
zřejmě chybět ani stánky s obvyklým 
sortimentem, ale to až v sobotu a v neděli. 
Na páteční večer je pak na sále Sokolovny 
přichystána komedie v podání ochot-
nického divadla z Plánice Jen žádný sex, 
prosím, jsme přece Britové.

Od sobotního rána se rozjíždí nejen 
kolotoče, ale i velké množství dalšího 
dění, které byste si neměli nechat ujít. 

Staročeská pouť se opět bude rozklá-
dat na menším, Přesanickém, náměstí, 

Plzeňskou ulicí se pak propojí s hlavním 
tělem pouti. Opět zde budou řemeslné 
a farmářské stánky, pivo z minipivovarů, 
malé občerstvení i posezení a histo-
rické atrakce typu ručního kolotoče či 
střelby z luku. Atmosféru dotvoří pouliční 
umělci, kterých bude celá řada. Balkánské 
rytmy přiveze skupina Tabasker, staro-
pražské písničky Kontušovka, nebude 
chybět flašinetář ani kejklířské divadlo 
Panoptikum Maxe Fische či šermířské 
ležení rytířů ze Žichovic. Šermíři před-
vedou i nějaké to vystoupení a v neděli 
dojde též na pohádku o Červené Karkulce 
v podání Tetro Rajdo. Dokonce se bude 
střílet i z děla! Pozornost si zaslouží 
také Flaškinet – hudební soubor hrající 
na poloprázdné lahve. Přestože je tedy 
Přesanické náměstí z jistého pohledu 
až na samém konci pouti, vyplatí se tam 
vypravit. 

Ještě o pár kroků dál, v kostele sv. 
Jakuba Většího, budou nejen znít grego-
riánské chorály a bude zde možno v klidu 
rozjímat, ale uskuteční se zde i dva kon-
certy duchovní hudby. V sobotu gotické 
a renesanční v podání souboru Dei Gra-
tia a v neděli barokní. Atlantis Collegium 
se sopranistkou Věrou Likérovou pře-
hrají chrámové skladby Georga Fridricha 
Händela, Antonia Vivaldiho a dalších 
autorů 18. století. Svatojánské muzeum 
navíc nabídne speciální prohlídky běžně 
nepřístupných prostor kostela sv. Jakuba 
i budovy arciděkanství pro omezený 
okruh návštěvníků.

O pouti ožije i Malá letní scéna, kde je 
pro letošek připraven rozmanitý hudební 
program. Sobotní odpoledne bude věno-
váno klasické české dechovce, hrát bude 
Úhlavanka. Jako hlavní hvězdy večera 
vystoupí country skupina Rangers/Plavci 

a na závěr přiletí řádná dávka energického 
turbošansonu brněnské party Poletíme?. 
V neděli vystoupí na této scéně ještě 
KUFR, dechový orchestr ZUŠ Josefa Kličky 
v Klatovech a písničkářské trio BJB. Malá 
letní scéna se zároveň promění v impro-
vizovanou venkovní restauraci, kde bude 
možné jen pár kroků od samého epi-
centra pouťového dění v klidu posedět, 
popovídat si s přáteli, osvěžit se pivem 
z plaského minipivovaru či domácí 
limonádou a ochutnat speciální menu 
šéfkuchaře Michala Hrubého, na němž 
nebudou chybět pivní guláš, bramboráky 
s křimickým zelím ani buchtičky se šodó. 
Vstup na Malou letní scénu, Přesanické 
náměstí i na koncerty u sv. Jakuba bude 
samozřejmě zcela zdarma.

Již tradiční pouťová akce je přichys-
tána v areálu stavebnin Unibrick. Hrát zde 
bude celé sobotní odpoledne i na večer 
populární skupina Orion. Přichystáno 
bude posezení, občerstvení i atrakce 
pro děti. O sobotním večeru proběhne 
i několik dalších koncertů či pouťových 
zábav. Nepomucká Sokolovna bude hostit 
kapely Sifon a Brenda5, na školním hři-
šti vystoupí oblíbený Extra Band a na sál 
do Dvorce pozvali nepomučtí hasiči 
kapelu Minimax.

Poslední zmínka umístěním, ale niko-
liv svým významem, patří dění v kostele 
sv. Jana Nepomuckého. Opět zde pro-
běhne několik poutních mší. Přičemž 
hlavní poutní mši svatou bude celeb-
rovat českobudějovický biskup Mons. 
Vlastimil Kročil. Očekáváni jsou i další 
význační hosté nejen z církevních kruhů.
Pojďte s námi na pouť, slovy Patera Slávka 
Holého: „občerstvit tělo, ducha i duši.“

Pavel Kroupa, místostarosta

Pojďte na pouť!

H
ar

m
on

og
ra

m
 m

ší
 o

 p
ou

ti 
na

jd
et

e 
na

 s
tr

an
ě 

26
.



Nepomucké noviny / květen 20178 Nepomucké noviny / květen 2017 9téma k diskuzi téma k diskuzi

Téma k diskuzi:  
Cestovní ruch  
v Nepomuku

Nepomucko je typické mírně zvlněnou kulturní 
zemědělsko-lesní krajinou s kvalitním životním 
prostředím, venkovskou sídelní strukturou a absencí 
velkých sídel. Území je vhodné pro celoroční cestovní 
ruch s převahou letní sezóny a krátkodobé rekreace nad 
dlouhodobou. Ve správním obvodu je přítomna celé řada 
rozsáhlých lesních a vodních ploch i chráněných území. 
Nalezneme zde hustou síť turistických cest. Vysoké jsou 
rovněž kulturně-historické předpoklady, i když mají 
výrazné slabiny především v nedostatečně využitém 
fenoménu svatého Jana Nepomuckého a jen zřídka 
přístupných zámcích Zelená Hora a Žinkovy. Opomenout 
nelze ani odkaz kultu svatého Vojtěcha. Území ORP 
Nepomuk tvoří rekreační zázemí Plzně, to se projevuje 
ve velkém rozšíření chataření i chalupaření jako forem 
rekreačního cestovního ruchu. Návštěvníky tvoří ve velké 
míře turisté na jednodenních výletech, kteří mají možnost 
vybrat si z poměrně široké škály kulturních i sportovních 
akcí. Nejnavštěvovanější je bezesporu květnová 
Nepomucká pouť, následují mimořádné prohlídky 
zámku Zelená Hora a Pivní slavnosti. Nepomucké 
infocentrum ročně navštíví zhruba 9000 návštěvníků. 
V posledních letech dostal Nepomuk přízvisko „město 
muzeí“, najdeme zde čtyři stálá muzea a dvě expozice.

Zeptali jsme se představitelů města  
a dalších kompetentních osob:  
 
1. Jak zvýšit zájem turistů o Nepomuk? 
2.  Kam byste nejraději vzal/vzala své známé, kteří  

přijeli do Nepomuku poprvé, a proč zrovna tam?

Pavel Kroupa, Zelení
1. Položená otázka má, soudím, něko-
lik rovin. Jsou zde dva druhy turistiky – 
výletní a pobytová. A také onen zájem 
lze rozdělit na téma vybavenosti a infra-
struktury – tedy, na co sem návštěvníky 
přilákat a na téma reklamy a marke-
tingu – tedy, jak je přilákat. Myslím, že 
pro výlety se do dnešních dnů již podařilo 
z Nepomuku vybudovat celkem atrak-
tivní cíl – malebné historické městečko 
v krásné krajině, s celkem rozvinutým 
zázemím pro návštěvníky. Jsou tu čtyři 
muzea i další expozice, dvě naučné stezky, 
v okolí cyklostezky i pěší trasy, přírodní 
parky, nedaleko CHKO Brdy, skanzen 
v Chanovicích a další cíle v okolí. Přes 
sezónu vcelku bohatá nabídka kulturních 
akcí přímo ve městě. Samozřejmě žalostně 
chybí na náměstí nějaká ta kavárna, cuk-
rárna či pizzerie. Neškodily by ani další 
atraktivity spíše volnočasového zamě-
ření, typu: sportovní park, koupaliště, 
lanové centrum, in-line dráha atp. V tomto 
ohledu by měla pomoci např. postupná 
realizace záměrů obsažených ve studii 
na louku u ZŠ. Nepřenositelnou devizou 
a jasnou konkureční výhodou jsou samo-
zřejmě fenomény sv. Jana Nepomuckého 
a Zelené Hory, jako obecně známých 
kulturních symbolů. Škoda jen, že zele-
nohorský zámek není běžně přístupný. 
Propagaci Nepomuka jako vhodné desti-
nace pro výlety se také cíleně věnujeme. 
Inzerujeme v regionálních médiích, zveme 
na zdejší kulturní akce, spolupracujeme 
s infocentry v regionu jižních a západních 
Čech. Je to ale samozřejmě běh na dlou-
hou trať. Chvíli trvá, než se jakýkoliv 
fenomén stane součástí obecného pově-
domí. Cíl je ale v tomto ohledu jasný – být 
atraktivním výletním místem zejména 
pro obyvatele druhého největšího města 
v Čechách, Plzně, ale nejen pro ně. Trochu 
jinou záležitostí je pak být lákavým mís-
tem pro delší dovolenou, byť je zde množ-
ství styčných ploch. Pro delší dovolenou 
ale potřebujete zejména ubytovací kapa-
city. A těch se našemu městu i mikroregi-
onu dostatečně nedostává. Alespoň jeden 
či dva další hotely, víc penzionů i ubyto-
vání v soukromí. Ještě nějaký kemp. To vše 
by umožnilo sezónní pobyt většího množ-
ství návštěvníků. A turisté tohoto typu, 

tedy ti, kteří se zde ubytují, prožijí zde 
několik dní či dokonce týdnů, přinesou 
lokální ekonomice mnohem více než výlet-
níci, kteří si zajdou jen na zmrzlinu nebo 
v lepším případě na oběd. Pro propagaci 
tohoto typu destinace jsou potřebné i jiné 
metody, účast na veletrzích cestovního 
ruchu, publikování v celostátních maga-
zínech atp. I tyto formy propagace města 
používáme, ale bez dalšího rozvoje výše 
zmíněné infrastruktury není reálné, že by 
na Nepomucku trávilo více lidí dovolenou.

2. Každého samozřejmě láká Zelená Hora, 
tam se ale dá podívat jen zřídkakdy. Takže 
kroky návštěv směřuji obvykle na náměstí, 
které je celkem jedinečné, ke svato-
jánskému kostelu, do místních muzeí. 
I pouhá procházka v oboře pod Zelenou 
Horou, může být fajn. No a samozřejmě, 
že návštěvy provedu naším domem, starou 
Zelenohorskou poštou.

Milan Demela, SNK-ED (bezp.)
1. Pokud se v Nepomuku koná jakáko-
liv zajímavá akce, lidé z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí si k nám cestu najdou. 
Přesvědčili jsme se o tom např. při loň-
ské dubnové premiéře akce Otvíráme 
Nepomuk! Kdykoliv je otevřený zámek ZH, 
opět se lidé dostaví. Návštěvnost jarmarků 
v některých měsících je také velmi slušná 
Mají-li lidé důvod Nepomuk navštívit, jsou 
zde. Věřím tomu, že pokud bude nabídka 
různých zajímavostí a atraktivit velká, 
můžeme očekávat i návštěvníky.

2. Podle mě není jednoduché na tuto 
otázku dát jednoznačnou odpověď. Hodně 
záleží na tom, co koho zajímá. Podle toho 
bych volil cíl první návštěvy. Pro někoho 
by mohl být zajímavý kostel sv. Jana a také 
Svatojanské muzeum, jiného zaujme 
třeba expozice Liberatoru nebo Nakloněný 
obelisk na Dubči. Jiný by rád na Zelenou 
Horu, bude-li mít štěstí a zámek bude 
zrovna otevřený. Při vhodném počasí mám 
rád rozhlednu u Železného Újezda, odkud 
je vidět opravdu hezký kus západních 
Čech. Technicky založené hosty by určitě 
nezklamala expozice na ZH poště. Určitě 
bych mohl jmenovat další a další místa. 
Myslím, že míst, kam bych mohl známé 
vzít, není málo.

Alena Marušincová, ČSSD (bezp.)
1. Pokud nebude otevřena Zelená Hora, 
tak se asi zájem turistů o Nepomuk 
nezvedne.

2. Známé bych vzala do muzea, jsou 
tam zajímavosti a minulost Nepomuka 
a také na rozhlednu u Železného Újezda, 
odkud je nádherný výhled na celý kraj 
s Nepomukem jako dominantou.

Radovan Sochor Jr., Hotel 
U Zeleného stromu Nepomuk
1. Nepomuk je město plné historie, avšak 
pro turisty stále chybí lákadla. V letních 
měsících by mohl zvýšit zájem turistů 
například vybudováním cyklostezek. 
Celoroční dopad by pak mohlo mít napří-
klad vybudování lázní, či jiných rekreač-
ních zařízení.

2. Na zámek Zelená Hora, ovšem to 
není oficiálně možné po celý rok, 
což je velká škoda! Takže bych je vzal 
do Svatojánského muzea.

Šárka Boušová, Infocentrum Nepomuk
1. Nepomuk a jeho okolí je ideálním 
místem ke strávení příjemné dovolené. 
Svou polohou nedaleko Plzně a blízkostí 
Národního parku Šumava může oslo-
vit široký okruh návštěvníků od mladých 
párů, přes rodiny s dětmi až po seniory, 
ať už chtějí trávit dovolenou odpočinkem 
nebo aktivně. Zájem turistů se snažíme zvý-
šit ucelenou nabídkou atraktivit regionu, 
do které patří velké množství historických 
památek, regionálních muzeí, krásná pří-
roda s bohatou sítí pěších a cyklistických 
tras a bohatá nabídka kulturních akcí. 
Prostřednictvím webových prezentací, 
inzercí v tištěných celorepublikových médi-
ích a účastí na veletrzích se snažíme šířit 
povědomí o rodišti sv. Jana Nepomuckého 
jako atraktivního místa pro výlety a dovo-
lené. Turistickému ruchu v našem městě 
by bezesporu pomohlo doplnit nabídku 
volnočasových aktivit. V ideálním případě 
zřídit plavecký bazén nebo velké koupa-
liště, stezku kolem Zelené hory s asfalto-
vým povrchem pro in-line brusle a cyklisty 
a půjčovnu kol. Se zvyšující se návštěvností 
je nutné i rozšíření kapacity ubytovacích 
zařízení přizpůsobenou potřebám cílové 
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skupiny. Velkým deficitem je také chybě-
jící cukrárna a kavárna, kterou postrádá 
většina turistů. Největším lákadlem, které 
by zaručeně zvýšilo návštěvnost regionu, 
je otevření zámku Zelená Hora veřejnosti 
po celou letní sezónu.

2. Se známými bych vyrazila na okruh 
po nepomuckých muzeích a na procházku 
kolem Zelené Hory. Určitě bychom vyra-
zili na tatarák do Soběsuk, večer na pivo 

ke Švejkovi nebo na koncert na Malou 
letní scénu. Návštěvu bych spojila s někte-
rou zajímavou akcí, třeba s Otvíráme 
Nepomuk.

Jana Benediktová,  
Městské muzeum Nepomuk
1. Zájem turistů o město a okolí by zvýšila 
rovnováha mezi kulturním a sportovním 
vyžitím a zlepšení služeb ve městě. Turisté 
postrádají síť bezpečných cyklostezek, 

kvalitní koupání, dostupné ubytování. 
Chybí tu cukrárna/kavárna.

2. Ideální by bylo, kdyby se tato návštěva 
trefila do termínu, kdy by byl otevřený 
i zámek Zelená Hora (největší lákadlo 
v širokém kraji), jeho návštěvu pak může 
doplnit prohlídka některého z muzeí 
(tady by spíš záleželo na gustu návštěv-
níků) a vynechat by se nemělo ani nahléd-
nutí do kostela Sv. Jana Nepomuckého. 

Anketa Kamily Dostálové k tématu:  
„Jak zvýšit zájem turistů o Nepomuk?“

Ivana Brůhová
Čím bychom mohli více podnítit zájem 
o Nepomuk? Je pravda, že kdekoli řeknete, 
že jste z Nepomuku, všichni vědí, o jaké 
město se jedná, kde se nachází a převážně 
dnes už většina turistů naše město navští-
vila. Jediné, co by asi mohlo přilákat nejen 
ty, kteří jej znají, ale i nové turisty, by bylo 
otevření zámku Zelená Hora, a to nejen 
na 2 dny v roce, ale napořád. To by ale zna-
menalo, aby se našel opravdový, movitý 
zájemce o tento zámek a s ním by se vrátil 
zpět zájem o naše město.

 
Jindřiška Radová
K otázce „čím bychom přilákali návštěv-
níky do Nepomuka?“ nemohu říci nic 
víc, než Zelenou Horou. Myslím si, že 
Nepomuk se už dostal do světového pově-
domí především sv. Janem Nepomuckým, 
ale to nemyslím jen po stránce církevní, 
ale všeobecně. A proto jsem přesvědčena, 

že Zelená Hora by byla objektem, který 
vstoupil do českých dějin v době éry 
komunismu. 

 
Dana Ployer
Klasická kavárna s hezkým posezením, 
s dobrými zákusky, chlebíčky, párky, chut-
nou kávou či čajem apod. v Nepomuku 
chybí! Zkrátka pěkné zázemí pro mladší 
i starší ročníky, pro hezké chvíle, pro 
popovídání si s přáteli. Takovou vídeň-
skou kavárnu bych si představovala 
v nějakém historickém objektu. Vždyť 
v Nepomuku je dost prastarých budov, 
které by po rekonstrukci byly chlou-
bou města! Což zrovna dům „U Lípy“ 
na Přesanickém náměstí?

Velice ráda jezdím do Nepomuka, 
místa mého mládí a milých vzpomínek. 
Někdy se však stalo, že hotel "U Zeleného 
stromu" byl právě v té době, když jsme 
potřebovali, obsazen. Pro návštěvníky 

města pouze jeden hotel je velmi málo! 
Když srovnávám Nepomuk z mého mládí 
a Nepomuk nynější – je mi smutno. 
Dříve toto rozkošné městečko opravdu 
žilo a obchůdky na náměstí byly nejen 
specializované na určité zboží, ale byly 
i středisky komunikace mezi obyva-
teli. Nyní je náměstí prázdné, dominuje 
mu „architektonický zločin“ v podobě 
nákupního střediska, které je obsazeno 
nekvalitním zbožím z Asie. Ale ani jiným 
lokalitám se nevede lépe. Lituji méně 
pohyblivé a nemotorizované občany! Musí 
se zřejmě všichni ploužit až k Normě, 
a nebo obtěžovat sousedy, aby jim nakup 
dovezli!?

A co vy? Jaké jsou vaše priority 
v oblastech cestovního ruchu 
v Nepomuku? Hlasujte v anketě  
na www.nepomuk.cz, případně  
diskutujte v diskuzním fóru města.

?

Plán investic na rok 2017 návrh rozpočtu na rok 2017 ( Kč )

pokračující investice  

Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk  
(u městských bazénů)

200 000

Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk 1 000 000

Rekonstrukce rozvodů na vodárně 450 000

Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 1 000 000

Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku 
do stávající kanalizace v Přesanické ulici včetně elektrorozvodů

2 000 000

Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 3 300 000

Dětská hřiště 300 000

Zateplení pavlače 1 500 000

Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 200 000

Rekonstrukce hotelu Dvorec 10 000 000

Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 1 200 000

Obytná zóna na Daníčkách 500 000

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna – Nové Město, Přesanická 100 000

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna – Dvorec, Tojická 1 900 000

Územní plán Města Nepomuk 700 000

Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 1 500 000

Terasa – Nám. A.Němejce 64 500 000

Nákup pozemků 3 000 000

Autobusová zastávka u nákupního centra COOP 200 000

Výměna oken – Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 2 500 000

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna – Dvorec, Blatenská 1 900 000

Kanalizace – Dvorec, V Huti 100 000

Dopravní uzel – "Nepomuk nádraží" 100 000

Rekonstukce budovy – Nepomuk, nám. A. Němejce 88 1 500 000

Rekonstrukce budovy – Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) 200 000

software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd) 350 000

Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk 1 300 000

Zateplení MŠ Nepomuk – budova Dvorec 100 000

Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická 250 000

Kruhový objezd u Normy 200 000

Rekonstrukce Zelenodolské ulice 200 000

Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A 100 000

Nové investice  

Výstavba cyklostezek Nepomuk‑Dvorec, ATC Nový rybník‑Nepomuk 500 000

Přečerpávací stanice + kanalizace – V Huti 100 000

Sál + hostinec Dvorec – nádraží 1 000 000

Komunikace NORMA x Prokopec 1 000 000

Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská 500 000

Plastika na okružní křižovatku Pyramida 500 000

Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) 2 000 000

Víceúčelové hřiště ZŠ 1 000 000

Vodovod Železniční ulice 500 000

Připojení HV5 na rozvody + přenosy 500 000

Veřejné osvětlení 200 000

Chodník k ZŠ a park pod Vinicí 700 000

Retenční nádrž u ZŠ 1 000 000

Zastávky na sídlišti 500 000

Celkem 48 350 000

Zveme na ZUŠ Open

Dne 30. května 2017 proběhne celostátní happening 
základních uměleckých škol – ZUŠ Open.

Hlavním smyslem je zviditelnění činnosti ZUŠ 
v rámci celorepublikové mediální kampaně. Patronkou celé 
akce je světově uznávaná operní zpěvačka Magdalena Kožená. 
Mezi další významné osobnosti, podporující mladé umělce, 
patří například režisérka Alice Nellis, tanečníci bratři Jiří 
a Otto Bubeníčkové a designer Maxim Velčovský. Do tohoto 
projektu se zapojila i naše ZUŠ. Odpolední program budou 
tvořit hudební bloky, vystoupení literárně-dramatického 

oboru a výtvarný a keramický workshop. Představí 
se akordeonové soubory, flétnový a bicí soubor, lidový soubor 
Pšeničky a řada sólistů. Na programu nebudou chybět ani 
dětské a pohádkové písničky. Součástí akce bude i výstava 
prací žáků výtvarného oboru s názvem V přírodě a civilizaci. 
Vernisáž této výstavy proběhne již 12. května 2017 v 17:00 
hodin v prostorách Městského muzea a galerie Nepomuk. 
Výstavu bude možno navštívit do 11. 6. 2017.

Bližší informace o celé akci  
najdete na www.zusopen.cz.



Nepomucké noviny / květen 201712 Nepomucké noviny / květen 2017 13region  region

První týden mezinárodní spolupráce má své výsledky

Místní akční skupina (MAS) svatého 
Jana z Nepomuku realizuje od září 
2016 v rámci programu Erasmus+ pro-
jekt "Rozvoj a zkvalitnění sociálních 
služeb prostřednictvím vzdělávání zastu-
pitelů a poskytovatelů služeb", jehož 
cílem je vzdělávání prostřednic-
tvím výměny zkušeností a příkladů 
dobré praxe se zahraničními partnery. 
Partnerskými organizacemi jsou chorvat-
ská Místní akční skupina BURA a fran-
couzské sdružení obcí Syndicat de Lorge. 
Ve dnech 22.–27. 3. 2017 hostilo naše 
území 21 zahraničních partnerů z Francie 
a Chorvatska. Týden byl nabitý exkur-
zemi do zařízení sociálních služeb, kte-
rými by se naše území mohlo inspirovat, 
ale navštívili jsme i stávající poskytova-
tele sociálních služeb. Naši partneři také 
navštívili několik projektů podpořených 
Místní akční skupinou v minulých letech.

Významným prvkem mezinárodní 
výměny byl i místní aspekt: My, místní 
aktéři z území MAS jsme společně strá-
vili celý týden a měli čas na konstruktivní 
hodnocení a plánování situace u nás. 
Potvrdili jsme si, že společně dokážeme 

spolupracovat a naši spolupráci posílili. 
První den přivítala hosty Základní škola 
ve Spáleném Poříčí a úžasné vystoupení 
školní kapely prolomilo ledy mezi účast-
níky natolik, že se v učebně hudební 
nauky začalo tančit! Nechyběla prohlídka 
domu s pečovatelskou službou v Nepo-
muku, kde jsme měli možnost promluvit 
s několika klienty. Díky obci Klášter jsme 
měli možnost si s našimi hosty prohlíd-
nout areál zámku Zelená Hora a přiblížit 
jim problematiku podfinancování malých 
obcí u nás. Den v okolí Nepomuku jsme 
zakončili společenským večer na farmě 
Angus Farm Soběsuky, kde nás hostil 
vybranou kuchyní a osobně obsluhoval 
pan Václav Silovský. Ke konci programu 
jsme mírně zvolnili a v Čížkově se spo-
lečně vypravili na procházku naučnou 
stezkou, kde nás u své farmy očekával 
Radovan Sochor s připraveným bohatým 
občerstvením. Během procházky, která 
byla zakončena výstupem na rozhlednu 
"Na skále", starosta obce pan Zdeněk 
Tomášek barvitě popsal život, specifika 
a problémy malých obcí. Poté se výprava 
vydala do hasičského klubu v Zahrádce, 

kde starosta místního SDH Dušan Skala 
v krátké prezentaci představil historii 
a fungování sborů dobrovolných hasičů 
s ohledem na jejich společenské a kul-
turní aktivity v malých vesnicích.

Dlužno dodat, že celá akce by 
se nemohla konat a nést v přátelské 
atmosféře, kdyby našim hostům a nám, 
českým účastníkům, nezajistila komuni-
kaci ve francouzském jazyce naše úžasná 
členka Marie Bílková z Prádla. Marie Bíl-
ková našim hostům nezajistila pouze 
prostý přenos informací tlumočením, ale 
celému překladu dávala velký kulturní 
a lidský rozměr. Za její ohromný osobní 
přínos jí patří velký dík!

Zvláštní poděkování za spolupráci patří:
Paní Evě Staňkové za konzultaci 
o systému sociálních služeb

Paní Renátě Vodičkové za profesionální, 
ale zároveň přátelskou prohlídku Domu 
s pečovatelskou službou v Nepomuku

Panu Radku Sochorovi za bohaté 
občerstvení a příjemné zastavení 
na naučné stezce

Obci Klášter za umožnění prohlídky 
areálu zámku Zelená Hora a okolí

Panu Václavu Silovskému za zajímavou 
prohlídku provozu a úžasné pohoštění 
na Farmě v Soběsukách

Panu Zdeňku Tomáškovi a Dušanu 
Skalovi za příjemně strávený čas 
v Čížkově a Zahrádce

A samozřejmě všem českým účastníkům 
a celému týmu Místní akční skupiny 
svatého Jana z Nepomuku za ohromné 
nasazení a pomoc při organizaci.

Adéla Mašková

Kemnath zve na hlavní kulturní akce 2017

13. května: Sealight (Hudební událost se světlem a laserovou show v Seeleitenparku – blízko městského jezera)

24. května: Nofi‑Lauf (Sportovní akce se 7.000 běžci a večerní party)

1. července: Hot‑Kem‑Summer (Letní akce s hudbou a speciální jídla a pití v areálu firmy Siemens)

10.–15. srpna: Wiesenfest

26. srpna: Oldtimer‑Treffen (Každoroční setkání veteránů v Kemnathu s večerní party den předem /25. srpna/)

1. prosince: Candlelight (Vánoční trh)

Linec navnadil 
na Velikonoce
Rakouské město na Dunaji proslulé 
řadou památek i lineckým koláčem hos-
tilo zásluhou věrné patronky Nepomuku, 
Dany Ployer, v termínu 1.–2. dubna 2017 
již posedmnácté výstavu tradičních 
výrobků od rukodělných umělců z něko-
lika zemí včetně České republiky. Celkem 
se na území Rakouska jednalo o třicátý 
ročník této výstavy. K vidění i zakou-
pení byly tradiční české pomlázky, které 
v Rakousku neznají, dále různé kraslice, 
šperky, skleněné vitráže, velikonoční 
věnce, svíčky, figury či gastronomické 
speciality. Vzhledem k tomu, že se jed-
nalo o poslední ročník výstavy organizo-
vaný Danou Ployer v Linci, bylo vstupné 
na výstavu po celý víkend zdarma. 
Od nepomuckých zástupců obdržela paní 
Ployer k zahájení výstavy sošku svatého 
Jana Nepomuckého, kterého si dle svých 
slov vždy přála doma mít.

Křístalo se  
v Tojicích  
i ve Vrčeni
Zvony odletěly dle tradice opět 
na Velikonoce do Říma zvonit za Ježíše 
Krista, a proto jejich úlohu na vsích 
převzali mladí křístači. Poslední 
den své služby si za to mohli mezi 
starousedlíky vybrat odměnu, což 
dokládají i oba přiložené snímky.
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Předvelikonoční výstava 
v Muzeu v Žinkovicích

Mirošov

Při dnešním brdském putování zůsta-
neme zase jednou v našem Plzeňském 
kraji. Na severním úpatí Středních Brd 
se v půvabné Mirošovské kotlině obklo-
pené ze všech stran lesy rozkládá malé 
město Mirošov. Leží vlastně mezi dvěma 
chráněnými územími, CHKO Brdy 
na jihovýchodě a Přírodním parkem 
Kamínky na severozápadě.

Mirošov má dlouhou historii, saha-
jící zřejmě až k neolitickému osídlení 
(chamská kultura), jak dosvědčují archeo-
logické nálezy, byť sporé. Ovšem až 
z r. 1366 pochází první písemná zmínka 
o středověké brdské vsi. Tehdy ji ovlá-
dal rod Ronšperků znaku stříbrného 
berana ve skoku v červeném poli. Patřila 
mu zdejší tvrz Dvorec, lidově zvaná též 
Purk, vystavěná mimo centrum dnešního 
městečka, poblíž Dvoreckého rybníka 
na pravém břehu Skořického potoka. 
Protože se z jejího panstva stali rytířští 
lapkové, byla zřejmě koncem 14. sto-
letí jako hnízdo škůdců zemského míru 
dobyta a vypálena. Dochoval se z ní jen 
sídelní pahorek obehnaný příkopem 
a valem. Temeno pahorku dnes kryje nád-
herná památná lípa, ukrývající pod sebou 
novogotickou kapličku Panny Marie 
Lurdské.

V renesančním období ovládli ves-
nici Grispekové z Grispeku, kteří zde 
vystavěli v sousedství rozlehlé návsi rene-
sanční tvrz, spíše zámeček. V barokní 
době se pak Mirošov dostal do majetku 
rodu Vratislavů z Mitrovic, kteří v Miro-
šově zanechali výraznou, dodnes 
viditelnou stopu. Zvětšili a barokně upra-
vili původně gotický kostelík sv. Jakuba 

většího v zaniklé vsi Chylice na severu 
Mirošova, postavili novou kapli sv. 
Josefa, následně zvětšenou na trojlodní 
kostel na návsi. V městečku zanechali 
celou galerii kamenných soch rozmístě-
ných nejen uvnitř, ale i na obvodu obce. 
Konečně přestavěli renesanční zámeček 
na honosný barokní zámek. Za Mitro-
viců se dařilo i hospodářsky. Mirošov 
se tehdy stal báňskou a hutní základnou, 
kdy se těžily a zpracovávaly železné rudy 
z okolních bohatých ložisek. Poslední 
mirošovský Vratislav z Mitrovic se však 
stavbou velkoryse pojatého panského 
sídla, projektovaného Jakubem Augusto-
nem mladším, silně zadlužil. Následkem 
byl prodej celého mirošovského panství 
v dražbě, kdy jej získala císařská komora 
a připojila jej coby pouhý velkostatek pod 
zbirožské panství. Tato doba znamenala 
soumrak železářské výroby, neboť prefero-
vány byly především zbirožské, strašické 
a dobřívské provozy.

V 19. století se pak prosperita vrátila 
v podobě dosud nevídané a od té doby 
doposud již více nedosažené. V r. 1836 
bylo totiž zjištěno, že krajina pod sebou 
ukrývá ložisko vynikajícího, v té době 
mimo moravskoslezskou oblast jediného 
koksovatelného černého uhlí. Uhelný 
příkop nazvaný mirošovská pánev není 
příliš rozsáhlý, ale přesto vydal celkem 
na 6 milionů tun černého uhlí. Kromě 
něj pak i kvalitní žáruvzdorné lupky pou-
žitelné jako vyzdívky metalurgických 
pecí. Následkem rozmachu těžby pod 
taktovkou společnosti Mirošovské kame-
nouhelné těžařstvo se z Mirošova stalo 
typické horní město. Šachty s těžními 

věžemi rostly jako houby po dešti a kolem 
nich se vždy koncentrovala další zástavba. 
Dodnes je to na plánu města znát – Miro-
šov má několik vlastně nesouvisejících 
jader oddělených ještě stále prolukami, 
ač se postupně rovněž zastavují. Zaměst-
nání na dolech přineslo i prudký nárůst 
počtu obyvatelstva. V 80. letech 19. století 
překročil tři tisícovky, tj. zhruba o tře-
tinu víc, než činí dnešní stav. Do Mirošova 
těžba přivedla železnici, původně ca 
10 km dlouhou vlečku do Rokycan, tzv. 
uhelnou dráhu, jež se postupně změnila 
v dnešní, mnohem delší lokální trať Roky-
cany – Nezvěstice. V r. 1871 získal Mirošov 
císařským výnosem statut městyse. Pro-
sperita však neměla dlouhého trvání. 
Ložisko uhlí se vyčerpalo, těžařstvo odešlo 
v r. 1904 a úplně poslední malý důl dofá-
ral v r. 1947.

Dnešní Mirošov je typickým malým 
sídelním městem, z nějž se do zaměstnání 
dojíždí do průmyslových oblastí Roky-
canska a Plzně. O jeho bohaté historii 
se můžete více dozvědět třeba v jubilejní 
knize Velká kniha o městě Mirošově, která 
vyšla loni (k dostání na Městském úřadě 
či v Městské knihovně). Nebo si můžete 
projít Naučnou stezku „Za černým dia-
mantem“, která vás provede mirošovskou 
dobou uhelnou. Za návštěvu rozhodně 
stojí i Mirošovský zámek či procházka 
po barokní sochařské výzdobě města. 
Nebo si zajděte na procházku zdejšími 
lesy, ať už v CHKO Brdy, anebo v Přírod-
ním parku Kamínky.

Martin Lang,  
Muzeum Středních Brd, Strašice

Mirošovský zámek  
(foto Jiří Kantor)

Někdejší hlavní mirošovský důl Leopoldine  
(doprovodná dokumentace Muzea Středních Brd)

Výstava velikonočních dekorací 
v Neurazech sklidila úspěch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 1. 4. 2017 obec Neurazy uspořádala již tradiční 9. veli-
konoční výstavu ručně vyráběných velikonočních dekorací. 
Exponáty na výstavu zapůjčili místní občané a také občané okol-
ních obcí. Výstavu zahájil starosta obce a děti z místní mateřské 
školy krátkou scénkou povídaček, básniček, písniček a tanečků, 
které jsou spjaty s těmito svátky jara. Na výstavě vystavují pře-
vážně ženy, a to ženy všech věkových kategorií. Příkladem je 
naše nejstarší obyvatelka paní Marie Špetová ze Soběsuk, která 
zde vystavuje různé výšivky s motivy Velikonoc – ve věku 99 let 
je to určitě úctyhodný výkon. Její práce je zachycena na horním 
obrázku. Také se zde, jako každoročně, prezentovala družina 
základní školy v Žinkovech pod vedením paní učitelky Aleny 
Březákové a předvedla výrobky žáků, kteří školní družinu navště-
vují. Letos vystavovali nepřeberné množství výrobků z vlny, 
papíru, korálků a dalších materiálů. Výrobky žáků Základní 
školy Žinkovy vždy návštěvníky upoutají svým vzhledem a uspo-
řádáním. Byla zde k vidění malá dílnička, ve které bylo vidět, jak 
výrobky vznikají, a návštěvníci z řad dětí si zde mohli vyzkoušet 
svoji šikovnost a vyrobit si vlastní ozdobu. Na dolním obrázku 
jsou vidět některé výrobky, které ve školní družině vznikají. 
Za organizaci výrobků školní družiny a ukázky výroby v impro-
vizované dílničce patří paní učitelce Aleně Březákové velký dík. 
Jsme velmi vděčni všem, kteří nám své výrobky každoročně 
zapůjčují a stále doplňují něčím novým, aby tato výstava měla 
vždy co nabídnout k vidění a případné inspiraci pro výzdobu 
domova. Patří jim naše poděkování. V neposlední řadě podě-
kování patří také těm, kteří každoročně tuto výstavu nezištně 
připravují a dávají jí ten správný nádech nadcházejících svátků 
jara. Závěrem lze konstatovat, že v sobotu bylo pěkné počasí 
a všichni, kteří naši výstavu navštívili, si to u nás užili a svým 
zápisem do kroniky obce vyjádřili svoje uznání a spokojenost.

Miroslav Hrubý, starosta obce

Díky úsilí majitelů a zaměstnanců firem Trakom, spol. s r. o. 
pana Šolara a truhlářství Pavel Špitzer slavnostně otevřelo 
Muzeum krojů a zaniklých řemesel dne 8. 4. 2017 zcela pro-
měněnou a rozšířenou expozici lidových krojů. Výsledek práce 
obou firem obdivovalo na 220 návštěvníků nejen ze Žinkovska, 
ale i z Písku nebo z Německa. Rekonstrukcí nových místností 
vznikl velký výstavní sál, v němž byly k vidění zapůjčené expo-
náty jarní výzdoby zručných žen z Neuraz. K zakoupení zde byly 
i výrobky rodičů a dětí z MŠ Neurazy. Při rekonstrukci muzea 
jsme objevili malou místnost, která ani nebyla zakreslená v plá-
nech původního lihovaru. Využili jsme ji pro ukázku vybavení 
selské jizby z počátku 19. Století. Na výstavě zaujala především 
naše malé a zvídavé návštěvníky.

Největším překvapením pro všechny návštěvníky bylo ote-
vření nového velkého sálu, ve kterém vystoupil folklórní soubor 
Máj z Blatnice u Nýřan s dudákem. Během roku obyvatelé z Neu-
raz, Žinkov a Kokořova a spolek Nepomucké kuchařinky dodali 
různé exponáty k obohacení expozic našeho muzea. Zejména 
děkujeme paní Haně Jandíkové ze Žinkov za žinkovský kroj 
a paní Barboře Jirákové ze Štěnovického Borku za spáleno-
poříčský kroj. Paní Šárka Třísková z Březí doplnila stávající 
slaměný betlém o dvě figuríny Panny Marie a sv. Josefa a o jed-
noho rohatého skopce ze slámy. Také žáci ZŠ, školní družiny 
a MŠ v Žinkovech poskytli svoje výrobky velikonoční výzdoby. 
Dále je v muzeu k vidění replika žinkovského náměstí i kos-
tela z perníku, který je vystaven na ploše 2,10 x 2,90 m. Na jeho 
výrobě se podílely paní Hana Jandíková, Milada Turečková, 
Alena Böhmová, Jitka Vopalecká, Marie Knedlíková, Jaroslava 
Štěpková, Miloslava Nováková, Irena Šrámková, Jitka Lásková, 
Libuše Niemkiewiczová, Daniela Puchtová a Ludmila Šetelí-
ková. Díky spolupráci s panem Radko Brandem ze Skašova byla 
významně rozšířena sbírka skašovských hraček. Na občerstvení 
se podílely Nepomucké kuchařinky z. s. a farmářskými pro-
dukty přispěl Jaroslav Kohout ze Skašova. Srdečně vás zveme 
na prohlídku nových prostor muzea, ve kterých uvidíte rozšířené 
expozice našich sbírek. Prohlídky jsou nejen o velikonočních 
svátcích na telefonickou objednávku na tel. čísle 603 219 131.

Eva Heidelbergerová
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Zápisy dětí do  
MŠ Nepomuk

proběhnou ve dnech 10.-11. 5. 2017. 
Zároveň se zápisy se uskuteční dny 
otevřených dveří v obou budovách školky 
(Nepomuk, Dvorec). Více informací 
na www.msnepomuk.cz

Zápis nových žáků 
ZUŠ Nepomuk 
pro nadcházející 
školní rok

Pondělí 5. 6. 2017  
v ZUŠ Nepomuk  
od 14:00 do17:00 hod.

Úkol pro hudební obor: 
zazpívat dvě libovolné písničky  
U přijímacích zkoušek se zjišťují přede-
vším: zájem uchazeče o zvolený obor a při-
rozené hudební schopnosti – intonace 
lidové písně, rytmus, hudební paměť, 
fyzické dispozice. Přípravné studium je 
určeno pro děti pětileté (2 ročníky) a šesti-
leté (1 ročník). Cílem předmětu není učit 
se hrát na hudební nástroj, ale hudbou 
a pohybem rozvíjet přirozenou hudebnost 
a tvořivost. Děti poznají a naučí se mnoho 
dětských písniček a říkadel, seznámí 
se s různými hudebními nástroji. Výuka 
v nástrojové a pěvecké přípravce je posta-
vena na přirozené dětské zvídavosti, pozo-
rování, napodobování a bezprostřední 
tvořivosti. Žáci nehrají z not.

Úkol pro výtvarný obor: 
přinést s sebou 2–3 namalované obrázky
Zjišťuje se stupeň prostorového, barev-
ného a tvarového vnímání a tvůrčí 
invence a zájem žáků.

Úkol pro literárně-dramatický obor:  
zarecitovat jednu básničku
Zjišťují se pohybové, mluvní a komuni-
kační předpoklady a zájem žáků.

Další informace můžete získat 
na www.zusnepomuk.cz nebo
přímo v ZUŠ Nepomuk.

Skvělá reprezentace 
v dějepisné olympiádě

Žák 8. ročníku Daniel Prchal postoupil 
jako vítěz kola okresního do krajského. 
To se uskutečnilo v Plzni. Dan porazil více 
než 30 soupeřů z celého Plzeňského kraje, 
zvítězil a bude reprezentovat náš Plzeňský 
kraj v celostátním kole. Upřímně blaho-
přejeme! Ještě před účastí v brněnském 
celostátním kole musí Daniel dokončit 
zadanou práci, odeslat ji k hodnocení 
a pak před porotou obhájit. Celostátní 
kolo se letos koná v polovině května. 
Daniel k účasti v krajském kole uvedl: 
"Většina otázek a úkolů byla z období 
baroka, otázky byly zaměřeny na barokní 
umění, na tvůrce, museli jsme se orien-
tovat v historických mapách, registrovat 
územní změny, rozeznat barokní prvky 
v různých zemích. Další okruh otázek 
se týkal především Marie Terezie a tere-
ziánsko-josefínských reforem." Postup 
do celostátního kola je každopádně 
výrazným úspěchem, který si zaslouží 
obdiv a uznání. Děkujeme za vynika-
jící reprezentaci Nepomuka a naší 
školy. Poděkování si zaslouží také p. uč. 
Mgr. V. Janoušková, která se podílela 
na přípravě našeho reprezentanta.

Rubriku o ZŠ Nepomuk připravuje  
Milan Demela, ředitel

Krásný úspěch Písničky

S radostí můžeme čtenářům NN oznámit, že náš pěvecký soubor Písnička byl na kraj-
ské přehlídce školních pěveckých sborů oceněn tzv. zlatým pásmem, což je nejvyšší 
ocenění, kterého lze v této krajské soutěži dosáhnout. Před naším sborem vystupovalo 
celkem 19 školních sborů, počet zpěváků se pohyboval od 6 členů až do 50. Je pravda, 
že pro porotu je velmi náročné hodnotit takto početně rozdílné soubory. Náš sbor při-
šel na scénu sálu rokycanské ZUŠ přesně ve 14 hodin. Několik nádherně přednese-
ných skladeb odměnilo početné publikum zaslouženým a dlouhým potleskem. Po naší 
Písničce vystoupily ještě 2 sbory a následovalo vyhodnocení. Pro porotu byl úkol velmi 
nelehký, protože mnohá vystoupení byla opravdu nádherná. V sále vládlo napětí a ner-
vozita. Nejdřív byly vyhlášeny výsledky v mladší kategorii. Když se konečně dostalo 
na kategorii, do které patří náš sbor, k radosti nás všech hlavní porotce p. Bayerl 
ze Sušice pozval vedoucí sboru p. Mgr. Danu Královou a jednu sboristku, aby pře-
vzaly diplom za nejlepší výkon. Všem členkám a členům sboru patří velké poděkování 
za hodiny věnované nácvikům, samozřejmě slova díků náleží i členkám hudebního 
doprovodu – sl. Kateřině Vopalecké, sl. Mgr. Alici Kotylové a paní učitelce Mgr. Jané 
Vopalecké – a dlouholeté vedoucí sboru p. Mgr. Daně Králové. Krásné umístění 
ve zlatém pásmu získal sbor po několika oceněních v barvě stříbrné. Letošní úspěch 
po tolika stříbrných letech potěší o to víc. Blahopřejeme a děkujeme všem za skvělou 
reprezentaci naší školy i města Nepomuk.

Den učitelů se konal i v Nepomuku

Odpoledne věnované přátelskému setkání, popovídání a vzpomínání, v takové atmosféře 
se nesla tradiční oslava Dne učitelů z nepomucké ZŠ. V sále Švejk restaurantu se sešli 
téměř všichni současní pedagogičtí i provozní zaměstnanci spolu s bývalými kolegy 
a kolegyněmi, kteří si užívají zaslouženého odpočinku. Odpolední setkání zahájilo 
představení malého divadelního klubu Johánek. Kluci a děvčata se zájmem o dramatic-
kou tvorbu nacvičili pod vedením p. učitelky J. Vopalecké adaptaci zahraniční předlohy 
a přítomným své představení s chutí zahráli. Pár dnů před vystoupením v Nepomuku 
se Johánek zúčastnil přehlídky dětských divadelních souborů s názvem Plzeňský tajtrlík. 
Díky za hezké vystoupení i příjemnou atmosféru všem účastníkům setkání.
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Rozhovor  
s Jakubem Mírkou,
vedoucím 5. oddělení  
Státního oblastního 
archivu, pracoviště  
Klášter u Nepomuku

Text: Karel Baroch
Foto: Lukáš Mácha

Léta byl rozlehlý objekt „vojenské nemocnice“, kde 
nikdy neležel jediný pacient, nevyužívaný a pomalu 
začínal chátrat. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo 
a budovu koupil Státní oblastní archiv. Před 
několika lety proběhla její rekonstrukce. Měl jsem 
možnost sledovat její průběh a mohu říci, že to 
byla rekonstrukce opravdu důkladná. Dnes archiv 
sídlí v důstojných prostorách, jaké si archiválie tam 
uložené zaslouží. Rozhovor s Mgr. Jakubem Mírkou, 
vedoucím místního archivu, tento dům, pro mnohé 
stále jaksi tajuplný, tajemství snad definitivně zbaví.

Můžete nám, pane Mírko, představit Státní oblastní 
archiv v Plzni a jeho zdejší pracoviště?

Státní oblastní archiv v Plzni je státní archiv s působností pro bývalý 
Plzeňský a Karlovarský kraj. Působnost pro dva kraje zároveň je 
dána tím, že tyto kraje dříve dohromady tvořily jediný Západočeský 
kraj. Centrála archivu je v Plzni a v každém okrese se nachází jeden 
okresní archiv. Ten váš pro okres Plzeň-jih sídlí v Blovicích. Naše 
pracoviště je vlastně pobočkou plzeňské centrály. Je sídlem dvou 
z jejích pěti oddělení a další zde má část svých fondů a pracovníků. 
Také je zde uložena část blovického okresního archivu.

Archiv je pod Zelenou Horou relativně krátkou dobu. 
Jak jste se do našeho regionu vlastně dostali?

Počátkem tohoto tisíciletí archiv řešil velké problémy s úložným 
prostorem. Jako jediný ze státních oblastních archivů totiž dosud 
nemá vlastní budovu své centrály, a tak si zatím jen pronajímá 
část bývalé věznice krajského soudu v Sedláčkově ulici v Plzni. A ta 
byla tou dobou úplně plná. Další archiválie byly rozesety v mnoha 
pobočkách a personálně neobsazených depozitářích. Některé 
z těch depozitářů byly v dost špatném stavu. Sice se uvažovalo 
o výstavbě nového archivu v Plzni, jenže tehdy se zrovna stavěl 
Moravský zemský archiv v Brně, a tak to s novou budovou nevy-
padalo moc nadějně. A protože archiv nějaké větší prostory nutně 

potřeboval, nakonec převzal roku 2005 zdejší areál bývalé záložní 
nemocnice. Jen pro představu, jak naléhavá byla potřeba získat 
úložné prostory, v současné době je na našem pracovišti uloženo 
přes dvacet kilometrů archiválií, což je téměř polovina všech archi-
válií Státního oblastního archivu v Plzni včetně okresních archivů, 
a pracuje zde přibližně dvacet pět zaměstnanců.

Jaké je základní poslání archivů v České republice?
Víte, to je docela těžká otázka. Respektive nám archivářům je to 
docela jasné, ale někdy je těžké vysvětlit to poslání lidem, kteří 
s archivy nepřicházejí běžně do styku. Občas se mi dokonce stane, 
že se mne někdo zeptá, k čemu je dobré skladovat tolik starého 
papíru. A na to se těžko odpovídá. Pokusím se to tedy přiblížit 
nějak názorně. Archivy, muzea, knihovny a další obdobné insti-
tuce bývají často označovány jako „paměťové instituce“. Myslím, 
že je to naprosto přesné označení. Archiv, lhostejno zda velká 
státní instituce, nebo malý rodinný, totiž neskladuje starý papír, 
ale především informace. Papír je jen jejich nosič. A soubor těchto 
informací vytváří společně s dalšími informacemi, uloženými 
na jiných místech, paměť společnosti. A může jít o paměť lidstva 
jako takového, paměť národa, státu, ale také regionu, města či třeba 
jen jedné rodiny. A kdyby tyto informace nikdo neuchoval, byla by 
naše společnost jako člověk bez paměti. Opakovali bychom pořád 

tytéž chyby a každý by nám mohl namluvit, co by se mu hodilo. 
Tedy ne, že by se o to i tak mnozí v minulosti i dnes nesnažili, ale 
vždycky je důležité mít alespoň možnost si to ověřit.

Ovšem archiválie nemají význam jen pro historii, ale i pro 
aktuální úřední a právní potřebu. Např. se na nás dost často obra-
cejí lidé, kteří potřebují doložit svůj příjem pro důchod, protože 
patřičný dokument na příslušném úřadě z nějakého důvodu není. 
Doufají, že jej bude možné dohledat alespoň v archivu, kde je ulo-
žen archivní fond podniku, v němž pracovali. Bohužel musím říci, 
že většinou jim nejsme schopni pomoci, protože někteří původci 
nebo jejich právní nástupci předají do archivu jen torzo své spi-
sovny. Občas se nám dokonce stává, že pro různé majetkoprávní 
spory dohledáváme archiválie z první poloviny 20. století nebo 
i z 19. století. Většinou proto, že v minulosti nebylo vše řádně zane-
seno do pozemkové knihy, což je předchůdce katastru nemovitostí. 
Podobné problémy řeší kolegové z okresních archivů u některých 
obcí. Občas se stává, že obce vyhodí část své spisovny bez provedení 
řádného skartačního řízení. To pak archiv obvykle řeší uložením 
pokuty, ale ty dokumenty už jsou stejně nenávratně pryč. Obzvláště 
paradoxně pak působí, když se představitelé téže obce archivu dota-
zují, jestli není v archivu něco zajímavého k jejich historii. Lidé si 
často neuvědomují, že historie se píše i dnes a že ty dokumenty, 
které vytvářejí, by také jednou mohly být sto nebo dvě stě let staré. 

Samozřejmě nelze ukládat vše, ale já bych na základě svých zku-
šeností každému radil, aby si pečlivě uchovával alespoň ty nej-
důležitější dokumenty a nespoléhal na to, že to někde na úřadě 
určitě mají. Samozřejmě ty výše popisované případy jsou spíše 
výjimečné, ale nikdy nemáte jistotu, že to někdy nemůže postih-
nout i vás. A minimálně v případě majetkoprávních dokumentů 
bych doporučoval předávat je i svým potomkům, vlastně vytvářet si 
takový rodinný archiv. Ti potomci by ostatně určitě uvítali, kdyby 
jim po předcích zůstaly i nějaké dokumenty osobní povahy. Naši 
předci sice žijí v našich vzpomínkách, ale ty časem zmizí.

Jste vedoucím 5. oddělení, jinak též nazývaného 
oddělení zemědělsko-lesnických fondů. 
Co si pod tím má čtenář představit?

Ten název oddělení je trochu zastaralý a v současné době už ne 
zcela přesný. Ale lepší se nám zatím vymyslet nepodařilo. V minu-
losti toto oddělení spravovalo všechny archivní fondy státních 
statků a lesů a jejich předchůdců. V současnosti už fondy stát-
ních statků a lesů spravuje oddělení podnikových fondů a my 
se staráme pouze o ty fondy předchůdců. Těmi předchůdci jsou 
myšleni především majitelé velkostatků, jimž byly jejich majetky 
konfiskovány buď podle Benešových dekretů, anebo po roce 1948. 
Spravujeme tak především fondy velkostatků, dále rodinné archivy 
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jejich majitelů, většinou šlechty, a také ústředních správních úřadů 
jejich majetků. Někdy jde i o středověké archiválie, ale to jsou 
obvykle jen jednotlivosti. Většina archiválií je z období raného 
novověku a z moderní doby, tedy zhruba od 16. století přibližně 
do roku 1948. Přitom platí, že z každého století, které je blíže sou-
časnosti, se dochovalo mnohonásobně více archiválií než ze sto-
letí předcházejícího. Výjimkou je 19. a 20. století. Ty budou asi 
ve vyrovnanějším poměru, protože to 20. století máme jen do půlky.

Spravuje vaše oddělení nějaké archiválie 
se vztahem k našemu regionu?

Jak už jsem zmínil, naše pracoviště není archivem příslušným 
přímo pro tento region. Tím je okresní archiv v Blovicích. Ale 
i přesto máme poměrně dost archivních fondů se vztahem k této 
oblasti. Ostatně o tom se mohou přesvědčit čtenáři i na stránkách 
sborníku Pod Zelenou Horou. Asi před dvěma lety nás oslovila jeho 
redakce, zda bychom do něj nechtěli přispívat. My jsme to samo-
zřejmě rádi přijali, protože jde o kvalitní regionální periodikum 
s dlouhou tradicí, a od té doby s kolegy píšeme do každého čísla 
jeden článek do rubriky Okno do archivu. Já jsem se v úvodním 
článku k této sérii chlubil, že u nás v archivu je dostatek témat 
na stovky let, tak snad nám to ještě nějaký čas vydrží. Ale je to spíše 
otázka nadšení a časových možností, než počtu témat.

A mohl byste pro představu uvést nějaký 
konkrétní fond se vztahem k našemu kraji?

Pokud bych měl jmenovat nějaké konkrétní archivní fondy, tak 
na prvním místě musím jmenovat fondy Velkostatek Zelená 
Hora a Rodinný archiv Auerspergů, kteří Zelenou Horu vlast-
nili. Jde vlastně o pozůstatky archivu ze Zelené Hory. Ten má 
docela zajímavý osud. Po válce jej Alexandr Berndorf odvezl do teh-
dejšího oblastního zemědělsko-lesnického archivu na zámku 
v Horšovském Týně. Odtud byl krátce na to odvezen do dalšího 
oblastního archivu v Hořovicích, v šedesátých letech do Klatov 
a nakonec se zase vrátil téměř na místo svého původu. Ovšem 
spravujeme i další fondy okolních velkostatků a rodinných archivů 
jejich majitelů. Z těch větších fondů velkostatků mohu jmenovat 
např.: Žinkovy, Plánice, Hradiště u Blovic, Defurovy Lažany nebo 
Dolní Lukavice. Dále máme např. rodinné archivy Škodů, kteří 
vlastnili Žinkovy, nebo Schönbornů z Dolní Lukavice.

Říkal jste, že na zdejším pracovišti sídlí dvě 
oddělení archivu. Které je to druhé?

Je to nedávno znovu obnovené oddělení podnikových fondů. To 
spravuje velké množství velice zajímavých podnikových fondů 
z Plzeňského a Karlovarského kraje. Jde například o fondy lázní, 
drah, keramiček, porcelánek, textilek, papíren, dolů a hutí nebo 
již zmíněných státních lesů a statků. Většinu tohoto oddělení ale 
tvoří fondy bývalého podnikového archivu Škody Plzeň. Škodovka 
nám je předala v době hospodářské krize, kdy pro ni bylo ekono-
micky obtížné se nadále o archiv starat. Archiv je mohl převzít 
jen díky tomu, že jsme měli pracoviště Klášter. Nikam jinam by 
se nám nevešly. Vždyť jen tyto fondy mají rozsah přibližně čtyři 
a půl kilometru archiválií.

Vy měříte archiválie na kilometry?
Základní jednotkou je takzvaný běžný metr. Je to trochu zvláštní, 
ale je to nejspolehlivější způsob, jak evidovat celkový rozsah 
archiválií. Máme-li v našem archivu nyní přes dvacet kilometrů 
archiválií, tak si to lze představit tak, jako bychom naskládali 
listy papíru do štosu, který by sahal do výšky dvaceti kilometrů. 
A kdybychom ho pak položili, sahal by až do Přeštic.

Co je základní pracovní náplní archivářů?
Pravda je, že lidé často nevědí, co si pod pojmem archivář mají 
představit. Mně jeden známý kdysi řekl, že to tedy asi přenáším 
těžké knihy. Musím říci, že měl pravdu, protože to dělám docela 
často, ale tou nejdůležitější a nejryzejší archivní činností je 
takzvané pořádání archivních fondů. Jde vlastně o třídění archi-
válií do logických celků a vytváření archivních pomůcek, podle 
nichž lze archiválie dohledat. Samozřejmě ideálním stavem by 
bylo, kdyby se archiválie přebíraly od jejich původců ve stavu, 
kdy by byly všechny uspořádány dle předem daného spisového 
plánu. Tak tomu občas i je, ale ve skutečnosti se tak děje jen 
zřídka. Někdy dokonce nemají archiválie řád vůbec žádný. Tomu 
se pak odborně říká „archivní rozsyp“. A naším úkolem je vnést 
do toho nějaký systém a řád, aby se potřebné informace daly 
rychle a efektivně dohledat. 

Hodně času také věnujeme vyřizování dotazů veřejnosti. 
Při této činnosti ostatně sklízíme plody své práce, protože čím 
lépe fondy uspořádáme, tím lépe a rychleji dokážeme dotazy 

vyřídit. Důležité je ale říci, že není možné badatelům dohle-
dat veškeré informace, které si žádají. To by nás zcela zahltilo 
a nemohli bychom dělat žádnou jinou práci. My se badatele sna-
žíme především navést na správnou cestu, ale pak už po ní musí 
jít sám. To znamená, že se snažíme badateli pomoci vyhledat 
relevantní archiválie, ovšem prostudovat si je pak musí osobně. 
To ovšem platí pro soukromé badatelské záměry. Informace pro 
úřední potřebu jsme samozřejmě povinni dohledávat dle zákona. 
Zároveň se sami věnujeme vědecké a publikační činnosti. Na to 
však zbývá čím dál méně času.

Čím dál častěji se také zabýváme digitalizací archiválií 
a jejich zveřejňováním na internetu. V současné době už je takto 
přístupná na webu Porta fontium téměř celá Sbírka matrik pro 
západní Čechy, mnoho obecních kronik, urbáře, postupně jsou 
přidávána sčítání lidu, pozemkové knihy, fotografie a mnohé 
další archiválie. Veřejnost si na tuto službu velice rychle zvykla, 
a tak v současné době mohutně digitalizují všechny archivy. 
A samozřejmě naše práce obnáší také nezbytné úřadování.

Na čem vy právě pracujete?
Hodně času věnuji vyřizování úředních záležitostí, často s kolegy 
také řeším záležitosti správy budovy, mám úkoly v oblasti archivní 
metodiky a ještě se snažím trochu publikovat. Takže mi poslední 
dobou zbývá hodně málo času na pořádání, což mne docela mrzí. 
Když se ale k pořádání dostanu, tak pracuji právě na výše zmí-
něném fondu Velkostatek Zelená Hora. Částečně na tom tedy 
dělali nebo dělají i kolegové, ale v podstatě to visí na mně. A visí 
to na mně už pěkně dlouho. Už je to pár let, kdy jsem na pro-
hlídce Zelené Hory sliboval, že do dvou let by to mělo být. Je to 
sice velký fond, kolem osmdesáti běžných metrů, ale ono by to 
asi i šlo do těch dvou let stihnout. Ovšem to bych se tomu musel 
věnovat na sto procent. Skutečnost je taková, že tomu dávám stěží 
pět. Takže to je takový můj dluh Nepomucku, který mne tíží. Už 
raději nic neslibuji, ale dal jsem si závazek, že od příštího roku 
se polepším a vyšetřím si na to více času. Rád bych ale upozor-
nil, že ve fondu se dá hledat i přesto, že se pořádá. Minimálně 
jsme schopni vyhledat archiválie podle staré, dnes již vyřazené, 
ale stále poměrně funkční pomůcky k fondu.

Součástí archivu je badatelna. Co je zapotřebí 
k tomu, aby tam člověk mohl bádat?

Technicky vzato stačí jen průkaz totožnosti. Nejdůležitější ale je, 
aby člověk měl jasnou představu, co se chce dovědět. Pak už vás 
budeme schopni navést na konkrétní fondy a archiválie, případně 
odkázat do jiného příslušného archivu nebo v nejhorším případě 
konstatovat, že se nám k tomuto tématu patrně nic nedochovalo.

Co nejvíce lidé v badatelně hledají?
Dlouhodobě jsou v badatelnách archivů nejčetnější skupinou 
genealogové, kteří pátrají po svých předcích. Ti hledají informace 
především v matrikách, které jsou uloženy v plzeňské centrále. 
Počet těchto badatelů poslední dobou poklesl v souvislosti s digi-
talizací matrik. Zčásti se ale přesunuli právě k nám, protože u nás 
jsou zase uloženy ve fondech velkostatků pozemkové knihy. Ty 
jsou asi nejpředkládanějším typem archiválií v naší badatelně. 
Hodně lidí také chodí na fondy Škodovky, které jsou opravdu jedi-
nečné. Značnou část tvoří také studenti a vědečtí badatelé, kteří 
u nás hledají prameny pro svá témata napříč fondy. Nejčastěji to 
bývají historici, ale též památkáři, architekti, studenti a absol-
venti technických oborů, krajináři a další.

Mezi veřejností jsou velmi oblíbené "dny 
otevřených dveří". Plánujete letos další?

Rozhodli jsme se, že letos si dáme pauzu. Příprava dní otevřených 
dveří je časově velmi náročná a vždycky nás pak mrzí, že akce 

trvá jeden nebo dva dny a pak vše zase musíme složit. Nemáme 
totiž jiné vhodné prostory pro výstavní účely než badatelnu – a ta 
musí být v pondělí a úterý volná. Také nejsme zařízeni na víken-
dový provoz. Kromě toho jsme zaznamenali, že počet návštěv-
níků oproti minulým letům poklesl, což je, myslím, po ústupu 
prvotní zvědavosti logické. Usoudili jsme tedy, že nám i zájem-
cům prospěje, když si odpočineme a příští rok se do přípravy 
pustíme s novým elánem. Ovšem, když mluvím o poklesu zájmu 
veřejnosti, musím hned dodat, že loni jsme zde měli přes dvě 
stě návštěvníků. Tolik lidí nechodí na dny otevřených dveří ani 
v některých výrazně větších městech. Myslím, že je to také díky 
tomu, že je zde hodně místních lidí, kteří o historii regionu 
dobře pečují. 

Nedávno jste se s rodinou přestěhoval 
do Vrčeně. Nechybí vám Plzeň?

Ani ne. V některých ohledech je samozřejmě život ve městě 
pohodlnější, ale venkov má taky své klady. Výhodou je, že Vrčeň 
je hodně živá ves s dobrým občanským vybavením. Já osobně 
se považuji za polovičního venkovana. Oba moji rodiče pochá-
zejí z venkova a já trávil u prarodičů na vesnici celé prázdniny 
a mnoho víkendů. Navíc jsem nedávno zjistil, že moji předci 
z babiččiny strany pocházeli z Kláštera. Jsem tu tedy jako doma, 
ačkoli se předci odstěhovali už v 19. století. Dcery také vypa-
dají spokojeně, ovšem ty jsou zatím spokojené všude, protože 
jsou ještě malé. A manželka je šťastná, že má vlastní zahradu 
se záhony. Je tu i krásná krajina. Líbí se nám tu všem.

Jak vás Vrčeň přijala?
Dobře.

Práce archiváře je určitě velmi náročná a zodpovědná 
a důležitá je relaxace. Jak relaxujete?

Moje práce je především taková "rozlítaná", protože musím 
během dne řešit hodně záležitostí různého druhu. Ačkoli někdy 
zaberou třeba jen pár minut času, člověk ztrácí koncentraci. 
Proto je nejlepším druhem relaxace moci se na něco déle sou-
středit a neřešit nic jiného. Dříve jsem hodně hrál go. To je stará 
asijská desková hra. Dnes už na to ale nemám moc čas, takže 
hraju čím dál méně. Rád čtu beletrii, ale také čím dál méně. Taky 
jsem hrával fotbal, ale k tomu už se nedostanu skoro vůbec. Jen 
s dětmi v obýváku. Takže v současné době nejvíce relaxuji při 
práci doma nebo na zahradě, samozřejmě podle pokynů man-
želky. Nebo s dětmi. I když to se asi nedá úplně nazvat relaxací. 
Také jsem se dal na včelaření. To už tedy provozuji několik let, 
ale zpočátku to byla spíše nutnost, protože můj děda, který je 
opravdu zkušený včelař, potřeboval se včelami pomoct a já byl 
jediný, koho k nim dostal. Ovšem dlouhou dobu jsem byl jen 
takový přidavač. Časem mne to ale začalo bavit a teď už se ke vče-
lám těším. Dokonce i ta žihadla dostávám rád, když jich není 
příliš. Ale pořád jsem ještě začátečník.

Každého, s kým vedu rozhovor, se ptám, 
co mu dokáže udělat radost – a co mu ji 
naopak dokáže zkazit. Jak je to u vás?

Mně udělá radost hodně věcí. Vlastně bych řekl, že se občas raduji 
z úplných blbostí. Manželka říká, že mám šťastnou povahu. Ale 
nejčastěji mi dělá radost rodina a také práce. Radost mi kazí nej-
častěji časový pres, ve kterém se nacházím poměrně často. Ale 
učím se s tím bojovat. Dobrou školou je život na venkově, kde 
čas opravdu plyne pomaleji.

 
Děkuji za rozhovor. 

Pohled do badatelny archivuTřídění fondu Velkostatek Zelená Hora
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Během deštivého víkendu jsme 
se v sobotu 18. 3. 2017 zúčastnili halové 
soutěže v Oplotě. Tato soutěž se ode-
hrává v prostorách sokolovny. V letošním 
roce se jí zúčastnilo rekordních 45 druž-
stev. V této soutěži soutěží pětičlenná 
družstva. Pořadatelé soutěže se posta-
rali o klidný a rychlý průběh. Soutěžní 
družstva se účastní nejprve překážko-
vého běhu s vodním příkopem, lehkoat-
letickou překážkou, nízkou bariérou 
a lávkou, poté vážou uzle na uzlovém 
stojanu. V soutěži je tato disciplína důle-
žitou částí. Pak následují ostatní disci-
plíny podobné jako u závodu požární 
všestrannosti: základy zdravovědy – ošet-
ření zraněného kolena a ruky, topografie 
– pojmenování topografických značek, 
přiřazení značek technických prostředků 
a požární ochrana – určení hasebních pro-
středků. V této soutěži jakákoliv chybička 
způsobí skok v celkovém pořadí. Přes 
drobné zádrhely si naše družstva vysou-
těžila v mladší kategorii 9. a 12. místo 
z 20 a ve starší kategorii 11. a 19. místo 
z 24. Po roce jsme v termínu 7–9. 4. zor-
ganizovali pro naše mladé hasiče víken-
dovou akci „Přespání na pionýráku“. 
Účastnili se jí děti od 1. do 9. třídy. Akce 
trvala od pátku 17 h do neděle 11 h. 
Na začátku akce se děti rozdělily na 3 sku-
piny (Melouňáci, Barevňáci, Hadice 
a proudnice), ve kterých trénovaly týmo-
vou spolupráci a soudržnost a zároveň 
mezi sebou soupeřily. Během tohoto 
víkendu postupně sbíraly body pro svojí 
skupinu. V sobotu jsme podpořili akci 
„Ukliďme Česko – Ukliďme Nepomuk“, 
která měla děti naučit ohleduplnosti k pří-
rodě. Dále jsme hráli různé hry. Na konci 
akce, po součtu všech získaných bodů, byl 
na prvním místě tým Melouňáků. Všechny 
skupiny dostaly zaslouženou odměnu 
a děti samy zhodnotily víkend takto:

„Hned první večer jsme měli výbornou 
večeři v podobě toustů, pak si kapitánky 
vybraly svá družstva a pojmenovaly je. 
Hráli jsme 'Nakresli za 10 sekund', cílem 
bylo nakreslit obrázky za 10 sekund 

a střídat se. Následovala hra 'Číslo ... 
a číslo... se vymění', kterou jsme si 
hodně oblíbili.“
Hadice a proudnice

„Večer jsme pořádali polštářovou bitvu, 
po které jsme všichni ulehli do postele.“
Barevňáci

„Druhý den jsme šli uklízet pod Zelenou 
Horou. Velmi nás překvapilo velké množ-
ství černých skládek v okolí Zelené Hory. 
Náš tým našel během 2 hodin 14 pytlů 
odpadu a ostatní týmy 4 pytle a 8 pytlů. 
Odevzdali jsme odpad a šli zpět do pionýr-
ského domu a hráli týmové hry.“
Melouňáci

„Po obědě jsme si šli zahrát pro někoho 
neznámou hru Sever proti Jihu. Všichni 
jsme se shodli na tom, že hra Sever proti 
Jihu je nejlepší hra, bavila nás asi nejvíc. 
Poté jsme šli dovnitř a oslavili Janičky naro-
zeniny. Byl dort a bublinky. Odpočinuli 
jsme si a opět se přesunuli ven.“
Hadice a proudnice

„Po odpolední svačině jsme seřazovali 
topografické značky. Hra spočívala v tom, 
že jeden člen skládal a ostatní běhali pro 
kartičky s názvem, fotkou nebo znač-
kou. Po výborné večeři v podobě hambur-
geru jsme se sešli v klubovně a zahráli 
si 'kočičku'. Poté jsme všichni zalezli 
do postele.“
Barevňáci

„Dobré jídlo, hodně hluku a soutěžení 
týmů mezi sebou. Hodně jsme si to 
užili a budeme škemrat o další takové 
víkendy.“
Hadice a proudnice

Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat všem, kdo nás podporují při sběru 
papíru a hliníku. Zejména členům, jejich 
rodinným příslušníkům a klientům 
DPS za kostelem.

Kolektiv vedoucích

Velikonoce u pionýrů

Jaro patří u pionýrů v Nepomuku 
mezi oblíbená období v rámci pro-
jektu "Bavíme se celý rok". Výtvarné 
oddíly Pusík a Knoflíci začaly svoje jarní 
a velikonoční tvoření kraslicemi XXL 
a každou schůzku vyrobily moc pěkná 
zvířátka a květiny pro svou jarní louku. 
Vyvrcholením byla Velikonoční dílna 
pro rodiče a přátele pionýrů. Druhý den 
následovala dílna se čtyřmi stanovišti 
pro děti. Součástí byla i "Velikonoční 
výstavka" výrobků dětí. Naše výtvory 
byly k vidění v parčíku před klubov-
nou a na sídlišti. Babety připravily výlet 
do Velhartic a k pramenu Úslavy. Nulťák 
měl výpravu do Klatov na indoorové hři-
ště. Trojka zajistila turnaj v bowlingu 
a pětka návštěvu Techmanie v Plzni. 
Úspěšné byly i naše dva karnevaly v jed-
nom dni, dětský maškarní ples bubáků 
a večerní strašidelná párty. Zahájili 
jsme i pobyty na naší táborové základně 
v Přebudově s Dračáky. Nechyběly ani 
oblíbená kuličkiáda a slet čarodějnic. Více 
fotografií a informací najdete na našich 
stránkách www.nepomuk.pionyr.cz.

Miroslav Dvořák

Jarní volejbalový turnaj v Nepomuku

V sobotu 18. března jsme v městské 
sportovní hale uspořádali již tradiční 
volejbalový turnaj smíšených družstev. 
Z původně přihlášených šesti družstev 
se na poslední chvíli dvě omluvila, takže 
jsme zvolili systém hry každý s každým 
na dvě kola. Naše družstvo Nepomuka 
ve složení Milan Kotlan, Miroslav Tyrpekl, 
Zdeněk Flajšman, Pavel Flajšman a Bára 

Braumová bezpečně vyhrálo první kolo 
se všemi soupeři, ale ve druhém kole jsme 
vyhráli jen jednou. S družstvem "Mláďat", 
ve kterém nastoupili i naši mladí hráči 
Jakub Zdvořáček a Pavel Veselý doplnění 
Petrem Braumem a dalšími zkušenými 
hráči, jsme jen remizovali. Další body 
jsme ztratili prohrou s plzeňským týmem, 
který se stal vítězem turnaje. S bilancí 

4 výher, 1 remízy a 1 prohry jsme obsa-
dili 2. místo a naše "Mláďata" obsadila 
3. místo. Na další plzeňský tým zbyla 
čtvrtá příčka. Pro mladé hráče byl turnaj 
jistě přínosem a inspirací. Za podporu 
při uspořádání turnaje patří poděkování 
Městu Nepomuk.

Zdeněk Flajšman

Družstvo šachistů ZŠ Nepomuk slavilo 
vítězství v krajském přeboru škol

Ve čtvrtek 30. března Šachový klub 
Dvorec pořádal krajské kolo přeboru 
školních družstev v šachu. Turnaj 
se uskutečnil v sálu Švejk restaurantu 
U Zeleného stromu v Nepomuku. Krajský 
přebor se hrál ve třech kategoriích: žáci 
z 1.-5. tříd ZŠ, žáci z 6.-9. tříd ZŠ a zároveň 
příslušných ročníků víceletých gymnázií 
a studenti středních škol. Dohromady 
ve všech kategoriích se zúčastnilo 26 
školních družstev z Plzeňského kraje. 
První dvě místa v konečném hodnocení 
zaručovala postup na Mistrovství České 
republiky. V jednotlivých kategoriích 
hrála čtyřčlenná družstva každý s každým 
tzv. olympijským systémem (za vyhranou 

partii bod, za remízu půl bodu, za pro-
hru nula). V kategorii 1.-5. třída za naši 
školu nastoupili: Samuel Trhlík, Jan 
Štván, Tomáš Beneš a Daniel Hornek. 
Družstvo z deseti odehraných zápasů 
nasbíralo 21,5 bodu a mezi 11 školami 
obsadilo celkové páté místo. Na MČR 
postupují ZŠ Tolstého Klatovy a ZŠ 
Zárečná Tachov. V kategorii 6.-9. tříd ZŠ 
a příslušných ročníků víceletých gym-
názií naší školu reprezentovali: Lukáš 
Kašpar, Pavel Flajšman, Petr Flajšman 
a Daniel Bárta. V konkurenci nejen 
základních škol, ale také stejně starých 
studentů gymnázií naši šachisté nasbí-
rali 32 bodů ze 36 možných, což jim 

v souboji 10 škol vyneslo zlaté medaile 
a zároveň postup na MČR. Plzeňské 
pronásledovatele z Masarykova gym-
názia a Mikulášského gymnázia dělilo 
od našich kluků jen půl bodu. Na MČR 
spolu s naší ZŠ Nepomuk postupuje 
ze 2. místa Masarykovo gymnázium 
Plzeň. Z pěti účastníků středních škol 
postupují Gymnázium Mikulášské 
náměstí Plzeň a Gymnázium Klatovy. 
Za podporu při uspořádání krajského 
přeboru děkujeme Městu Nepomuk, 
Pekařství a cukrářství Jan Pondělík 
a Doosan Škoda Power.

Zdeněk Flajšman
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Představte se nám prosím krátce… 
Jsem obyčejným vesnickým knězem a řeholníkem a jako farář půso-
bím dvacátým rokem v Letonicích u Vyškova na Moravě. Narodil 
jsem se v Brně v roce 1972, teologii a kanonické právo jsem studoval 
v Praze, Olomouci a v Lublinu, na kněze jsem byl vysvěcen v roce 1996 
a do benediktinského řádu jsem vstoupil v roce 2002. Dnes se kromě 
svých pracovních povinností věnuji také varhanářství a varhanám 
(organologie), zvonařství a zvonům (kampanologie), jsem včelařem 
i kapitánem III. třídy pro vnitrostátní osobní plavbu. 

Kdy a kde Vás poprvé napadlo, že vrátíte 
Nepomuku hlas původních zvonů? 

Bylo to v den mých narozenin, 4. 6. 2009, na letonické faře.

Jaký význam má pro Vás svatý Jan Nepomucký? 
Velký a hluboký význam – je to můj řeholní patron, po kterém nosím 
jméno Jan, je to vzor kněží, právníků, patron Čech a mj. i všeho 
a všech okolo vody, lodí, plavby. 

Zrekvírovány byly dva zvony, obnoveny čtyři. Proč? 
Protože s pravidelným používáním starého a největšího zvonu 
se od počátku nedalo počítat a protože zvonový souzvuk má být tvo-
řen minimálně třemi tóny a protože místo ve věži nabízelo instalaci 
čtyř nových zvonů. Nové zvony spolu s původním zvonem sv. Jana 
Nepomuka a sv. Vojtěcha (3 800 kg) od plzeňského zvonaře Václava 
Pernera z roku 1848 zvoní ze dvou věží v průčelí kostela v ladění b0 
+ as1 + b1 + c2 + es2.

Zvolil jste dle mého názoru velmi netradiční 
formu sbírky, tj. dary od kněží. Jak Vás to 
napadlo a bylo těžké je motivovat k činu? 

Byl to pokus, udělali jsme maximum možného a výsledky se dostavily. 
První tři zvony tak byly pořízeny z darů biskupů a kněží v Interdiecézním 
projektu kněžských zvonů pro Nepomuk v Roce kněží 2009/10. 

Kolik duchovních celkem přispělo? 
Celkem 250 kněží, včetně 10 arcibiskupů a biskupů. 

Kromě České republiky přispěli 
i zahraniční dárci. Z jakých zemí? 

Do kněžské sbírky přispěli od června 2009 do října 2011 bisku-
pové a diecézní kněží z 22 diecézí z České Republiky, Slovenska, 
Rakouska, Německa a Itálie (Brno, Olomouc, Ostrava-Opava, Praha, 
Hradec Králové, České Budějovice, Litoměřice, Plzeň, Passau, 
St. Pölten, Innsbruck, Linz, München-Freising, Bozen-Brixen, 
Paderborn, Augsburg, Wien, Spiš, Banská Bystrica, Košice, Žilina 
a Nitra). Z řeholních kněží přispěli jezuité, benediktini, augu-
stiniánští kanovníci, salesiáni, minorité, premonstráti, cister-
ciáci, augustiniáni, redemptoristé, obutí karmelitáni, servité, 
trapisté, milosrdní bratři a piaristé. Do sbírky se tak zapojili oby-
čejní kněží, ale též i vikáři, děkani, profesoři, opati (Göttweig, 
Klosterneuburg, Ottobeuren, Schlägl, Altenburg, Staré Brno), kanov-
níci (Metropolitní kapitula Praha a Olomouc, Katedrální kapitula 
Hradec Králové, Kolegiátní kapitula Stará Boleslav), arcibiskupové 
(Praha, Olomouc, Košice, Hradec Králové) a biskupové (Praha, 
Litoměřice, České Budějovice, Nitra, Košice, Banská Bystrica).

Peníze na čtvrtý zvon věnovali manželé Iva 
a Zdeněk Kotrlí z Brna. Co je k tomu přivedlo? 

Vyslyšeli mou prosbu. Pomohli tak s pořízením i posledního zvonu, 
na který už peníze ze sbírky kněží nestačily.

Jak vysoká částka byla nakonec na zvony vybrána? 
V den slavnosti Neposkvrněné Panny Marie 8. 12. 2011 bylo pro-
vedeno vyúčtování celého projektu: příjmy projektu byly celkem 
1.293.013 Kč (z kněžské sbírky 972.513 Kč a od dalších dárců 
320.500 Kč). Výdaje projektu byly zaplaceny ve výši 1.271.430 Kč 
(z kněžské sbírky 972.513 Kč a od dalších dárců 298.917 Kč). Rozdíl 
21.583 Kč byl uložen na arciděkanství Nepomuk na úhradu části 

zvonové stolice. Těmi ostatními dárci z řad laiků byli ctitelé sv. Jana 
Nepomuka, kteří tak kněžskou sbírku doplnili a završili. Byly to dary 
mých přátel – manželů Ivy a Zdeňka Kotrlých z Brna, paní Boženy 
Jelínkové z Martinic, pana Ing. Václava Husáka z Moutnic u Brna, 
paní Marie Podmelové z Rašovic a dalších dárců z Čech i Moravy. 

Kde byly zvony odlity a při jaké příležitosti se tak stalo? 
Zvony byly odlity zvonařstvím pana Rudolfa Pernera v bavorském 
Pasově na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR v roce 
2009, u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka, 
200. výročí narození a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého 
Neumanna a 800. výročí narození sv. Anežky České. 

Říká se o nich, že jsou to jediné zvony svěcené 
Vltavou. Vysvětlete to prosím…

Nevím, co se o nich říká, žiji daleko na jižní Moravě, ale vím, že 
jsou to zvony, jež byly skutečně třikrát pokropené či polité. Při 
dovozu zvonů z Pasova do svatovítské katedrály v Praze jsem je 
na znamení vděčnosti Pánu Bohu a v lidské radosti polil slivovicí, 
ze které se pak napili ti, kteří byli u toho a pomáhali s vykládkou 
zvonů. Když zvony světil pražský arcibiskup a primas český Mons. 
Dominik Duka na Karlově mostě v rámci svatojánských oslav 
Navalis v neděli 15. 5. 2011 (na místě světcova svrhnutí z mostu 
do řeky 20. 3. 1393), byla to podruhé svěcená voda, která rukou 
arcibiskupa světitele pokropila a obmyla nové zvony. O pár oka-
mžiků později byly zvony jeřábem spuštěny na hladinu Vltavy a tři-
krát symbolicky ponořeny do řeky a omyty vltavskou vodou. Zvony 
pak byly v pondělí 16. 5. 2011 lodí Nepomuk a nákladním autem 
odvezeny do Nepomuku, kde byly večer slavnostně přivítány a ulo-
ženy v presbytáři poutního kostela. Nedělní i pondělní program 
se uskutečnil za pěkného počasí, za veliké účasti významných hostů 
i veřejnosti, v příjemné atmosféře a přátelském prostředí. Svěcení 
zvonů na Karlově mostě, kterému přihlíželo okolo pět tisíc lidí, 
se událo poprvé v jeho historii od 14. století. Hlahol zvonů praž-
ských chrámů majestátně provázel průvod se zvony od katedrály sv. 

Víta až k Vltavě. Pondělní plavba lodě Nepomuk se zvony na přídi 
byla též provázena zájmem po celé své trase. Byla to nádhera!

Celý rok poté byly zvony vystaveny v kostele svatého 
Jana Nepomuckého v Nepomuku a první vyzvánění 
všech šesti zvonů (včetně kostela sv. Jakuba) proběhlo 
19. května 2012. Jaký jste měl tehdy pocit? 

V rámci tehdejšího sobotního programu nepomucké poutě a sva-
tojánských slavností Navalis 2012 úspěšně proběhly: kolaudace 
nových nepomuckých zvonů, historická přednáška, chrámový kon-
cert, první slavnostní vyzvánění všech šest nepomuckých zvonů, 
Te Deum a večerní mše svatá za živé i zemřelé dobrodince a dárce 
nových zvonů. Celý program se uskutečnil za krásného počasí, 
hojné účastí místních obyvatel i hostů a v přátelské a srdečné 
atmosféře. Byl jsem velmi rád, že se dílo podařilo! Zvukově to byl 
hudební balzám, který se tehdy vznesl nad Nepomukem a jeho oko-
lím po 95 letech. Jako by kraj na chvíli ustrnul a lidé se i ve spěchu 
zastavili. Zvony opět zněly nad městem, ke chvále Boha na nebi 
a pro pokoj a klid lidem na zemi.

Co bylo na celém projektu nejtěžší? 
Ustát nepochopení, napadání, očerňování, závist a osobní proti-
venství od těch, kdo celé věci nefandili.

Čím se zabýváte/chystáte zabývat nyní? 
Modlím se a pracuji.
 
 

 
Děkuji za Vaši iniciativu i rozhovor  
a budeme držet do další práce palce. 
 
Pavel Motejzík 

Vzpomínka na obnovu  
nepomuckých zvonů

Je to již celé jedno století, co jsme mohli přijít o Svatojánský zvon z východní 
věže kostela svatého Jana Nepomuckého. V únoru 1917 byl na třech místech 
navrtán a připraven k rozbití, když z Prahy dorazil záhadný telegram bez 
podpisu, který nařídil největší zvon v Nepomuku prozatím zachovat. 
A tak největší a Nepomučanům vždy nejmilejší zvon dodnes vyzvání při 
mimořádných příležitostech, například u příležitosti květnové pouti. 

Zbylé dva zvony podobné štěstí neměly a byly za první světové války zničeny.  
Již pět let ale můžeme slyšet původní souzvuk znovu. Obnova musela dát 
obrovský kus práce. Připomeňme si proto na stránkách Nepomuckých novin 
příběh návratu zvonů s iniciátorem celé akce, P. Janem Martinem Bejčkem.

foto Pavel Jiran
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Kulturní servis  květen 2017Patron města a jeho pouť

Mnohá města mají nebeského patrona, jehož ostatky si obyvatelé 
přivezli či jinak získali. A k tomuto patronovi se konaly poutě 
v časech dobrých, ale i zlých, kdy se prosilo o pomoc a záchranu. 
Naše město nemuselo svého patrona hledat či „získat“, ale byl 
mu dán tím, že se zde narodil. Sv. Jan Nepomucký je patronem 
a tvoří historii města po staletí. Blíží se svatojánská pouť. K pouti 
patří především radost, ta však může mít více rozměrů. Jednak 
lidi sjednocuje. Na máločem se někdy dokážeme shodnout, 
dokážeme druhé za různé, často i malicherné, věci kritizovat. 
Měly by však být součástí naší společnosti hlubší rituály, které 
nevynecháme, právě z důvodů hledání jednoty. K těm bezesporu 
sv. Jan a slavnosti s ním spojené patří. A potom – skutečná radost 
dává člověku odvahu pouštět se do další věcí života, něco nového 
ve svém životě budovat. Tedy ta radost, která je nějak hlouběji 
zakotvena, nejen strávena na „pouťových atrakcích“, to by byla 
trochu laciná radost. Také kroutím hlavou a velmi se divím, když 
přichází nějaký velký svátek a já vidím lidi zaměstnávat se něčím 
jiným, například na chalupě. Mají takoví lidé vůbec z něčeho 
radost, kterou dokážou sdílet se všemi ostatními? Dokážou 
zvednout hlavu od všedního života k nebesům? Již teď si tedy 
poznačme do kalendáře hledání „duchovní radosti“. A třeba 
začněme tím, že zajdeme k svatému Janovi, ať už při hlavních 
bohoslužbách, či v posvátné tichosti jeho chrámu.

P. Jiří Špiřík

Přichází do Nepomuku 
„Ledoví muži“?
Takzvaní „Ledoví muži“ Pankrác, Servác a Bonifác, tedy období 
od 12. do 14. května, patří mezi nejznámější povětrnostní singu-
larity. Jako singularity označujeme poměrně pravidelné výrazné 
odchylky denních hodnot meteorologických prvků od jejich prů-
měrného ročního chodu. Kromě ledových mužů jsou typickým 
příkladem singularit nepopulární vánoční obleva, Medardovské 
deště či naopak velmi oblíbené babí léto. Jak je to s "Ledovými 
muži" v Nepomuku, chodí pravidelně, zřídka – anebo jen zcela 
výjimečně? Je zřejmé, že mráz nemusí dorazit zrovna ve výše 
zmíněné 3 dny, ale i v období okolo, řekněme plus mínus 2 dny. 
Podíváme se tedy na období od 10. do 16. 5. Pokud se v daném 
období vyskytne mráz, můžeme tvrdit, že „Ledoví muži“ dorazili. 
I když možná s předstihem, či naopak se zpožděním. Z celkových 
66 období (od roku 1951) se v Nepomuku mráz vyskytl 15krát, 
tedy ve zhruba 23 % případů. Můžeme tedy říci, že "Ledoví muži" 
do Nepomuku přicházejí průměrně 1krát za 4 roky. Naposledy 
tomu tak bylo v roce 2012, kdy bylo minimum teploty za období 
od 10. do 16. 5. – 1,8 °C. Vůbec nejchladněji pak bylo v roce 1995, 
a to – 3,1 °C. Pokud bychom ale přijali myšlenku, že se Pankrác, 
Servác a Bonifác mohou i „připlazit“ a kromě obvyklého měření 
ve 2 metrech zanalyzujeme i řadu přízemní teploty, která se měří 
v 5 cm (pro zahrádkáře jistě zajímavá hodnota), zjistíme, že 

„Ledoví muži“ do Nepomuku zavítali od roku 1951 celkem 34krát, 
tedy v 51 % případů. Podíváme-li se tedy na celou věc z pohledu 
přízemní teploty, objevují se „Ledoví muži“ v Nepomuku zhruba 
každý druhý rok. Jestli letos vyjde pranostika „Pan Serboni pálí 
stromy“ (PANkrác, SERvác a BONIfác), se musíme nechat překva-
pit, doufejme ale, že ne.     Pavel Vacík

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

  truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

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

—  Montážní dělník nábytku z kombinovaných materiálů 
vyučení v oboru truhlářství 

—  Konstruktér / Technolog výroby

—  Lakýrník

—  Programátor CNC strojů

—  Business Coordinator 
VŠ vzdělání 
znalost NJ plynně

—  Asistentka projektu 
VŠ vzdělání  
znalost NJ plynně

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

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

NEPOMUK 

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

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

1. – 31. 5. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie 
Václava Křepelky v obchodním centru 
Úslava (náměstí A. Němejce)

3. 5. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, 
aula ZŠ Nepomuk, www.zusnepomuk.cz

5.–7. 5. S Dragonem na dovolenou, táborová 
základna Pionýra Nepomuk v Přebudově, přihlášky 
do 18. 4. u pana Horníka na tel.: 723 985 759

5. 5. Konvoj Přátel 4. obrněné divize Prácheňsko, 
náměstí A. Němejce, 16.45 – 17.45

6.–7. 5. Výstava tulipánů – vystaveno bude okolo 
100 odrůd ve velkém množství barevných kombinací 
a tvarů, součástí výstavy bude prodej přebytků denivek, 
kosatců, lilií a gladiol, vstupné dobrovolné, od 9.00 
hodin do 16.00 hodin, rodný dům A. Němejce (č. p. 129) 

9. 5. Vliv psychiky na lidské zdraví, beseda, od 17.00 
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

12. 5. Smíšený pěvecký sbor Vrčeň - koncert 
v Nepomuku, od 18.00 v sále hotelu Zelený strom 
v Nepomuku pod vedením Kateřiny Studentové, klavírní 
doprovod Pavel Kantořík. Vstupné dobrovolné.

13. 5. – 11. 6. V přírodě a civilizaci, výstava prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ Nepomuk, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý – 
neděle 10.00 – 18.00, vernisáž 12. 5. od 17.00 hod.

13. 5. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy s živou 
hudbou a pohádkou, 8.00 – 12.00, náměstí A. Němejce

13. 5. Černobílá pohádka, od 10.00 hodin, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

13. 5. Férová snídaně v Nepomuku, piknikový 
happening na podporu lokálních a fairtradových 
pěstitelů, od 10.00 do 12.00 hodin, Oáza mládí a stáří 
za seniorským domem (v případě nepříznivého 
počasí stodola Rodného domu A. Němejce)

16. 5. Na skok k protinožcům, beseda s Hanou 
Gerzanicovou a Liborem Humlem, promítání a výstava 
obrazů Raphaely Hons, od 17.00 hodin, stodola 
Rodného domu A. Němejce, vstupné dobrovolné

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

19. 5. Jen žádný sex, prosím, jsme přeci Britové. 
Divadelní spolek Plánice, sokolovna Nepomuk.

19.–21. 5. Svatojánská pouť v Nepomuku, 
hlavní městská slavnost s tradičním tržištěm, 
doprovodným programem i pouťovými 
atrakcemi, centrum města, Přesanické náměstí, 
Malá letní scéna, http://pout.nepomuk.cz 

20. 5. Tři speciální prohlídky budovy arciděkanství 
a kostela sv. Jakuba s Pavlem Motejzíkem v 9.00, 
11.00 a 15.00 hodin, vstupné 150 Kč / 120 Kč, 
Arciděkanství (Přesanické náměstí), předprodej 
vstupenek ve Svatojánském muzeu. Pouze 90 lidí. 

20.–21. 5. Výstava obrazů s tématikou Austrálie – 
Raphaela Hons, stodola Rodného domu A. Němejce

20. 5. Pouť v Unibricku, program od 14.00 hod., 
vystoupí školní kapela Dragons (14.30), mažoretky 
(14.45), taneční škola Gregoriades (15.00), břišní 
tanečnice (17.00), stříkání pěny (15.30), dětské 
hřiště s atrakcemi (14.00 – 18.00), zahraje kapela 
Orion, areál stavebniny Unibrick, vstup zdarma

20. 5. Pouťová zábava, zahrají skupiny B5 
a SIFON rock, barmanská show (21.45 a 23.45), 
od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

20. 5. Hasičská pouťová zábava, od 20.00 
hodin, Kulturní sál Dvorec, hraje 
Minimax, pořádá SDH Nepomuk

30. 5. Celostátní happening základních uměleckých 
škol ZUŠ OPEN, Malá letní scéna, pořádá ZUŠ Nepomuk

OKOLÍ NEPOMUKU

20. 4. – 31. 10. Paličkovaná krajka – procházka 
s Karlem IV., výstava soutěžních prací kroužku 
dětí při 26. ZŠ v Plzni – Liticích, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

1. 5. XIX. rybářské závody Úslavského poháru, 5.30 – 
6.30 registrace, 7.00 – 10.00 1. kolo, 11.00 – 14.00 2. 
kolo. Pořádá ČRS, z. s., místní organizace Nepomuk

1. 5. – 31. 12. Stará škola aneb škamna, 
kalamář a rákoska, expozice mapující svět 
školy a školní třídy v 19. a 20. století, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

1. 5. – 10. 9. Poutní místa a místa zvláštní 
zbožnosti na území plzeňské diecéze, výstava 
mapující poutní místa v západočeském regionu 
připravená ve spolupráci se ZČM v Plzni, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

květen Medobraní (Ekocentrum), Spálené Poříčí

4. 5. Konvoj historických vojenských vozidel (Klub 3. 
armády), od 9.50 do 10.20 hod., náměstí Spálené Poříčí

4. 5. Bylo Spálené Poříčí vždy Spálené?, 
přednáška PhDr. Jaroslava Čechury, od 17.00 
hodin, jídelna DPS, Spálené Poříčí

5. 5. Zahájení turistické a výstavní sezóny, 
od 15.30 hodin, připomenutí ukončení 2. světové 
války – dobová vojenská technika, vernisáž 
výstavy „Absolutní uvolnění“ Spolku výtvarníků 
Nepomucka Ateliér K, výstava bude do 28. 6. 
2017, hudba, zámecký areál Chanovice

6. 5. Závody agility, baseballové hřiště Spálené Poříčí

6. 5. Rybářské zahájení, náves Lučiště

6. 5. Oslavy osvobození – Položení věnců 
u Památníku obětem 2. světové války, 
Konvoj vojenských historických vozidel, 
od 8.30 do 9.30 hod., náměstí Kasejovice

7.–8. 5. JAZZ DAY 2017, Blatná, info www.ckvb.cz

7. 5. – 25. 6. Krajina duše, výstava obrazů 
Fr. Hřivny, špejchar ve Dvoře, Spálené 
Poříčí, vernisáž 7. 5. od 14.00 hodin

8. 5. Fotbalový turnaj mladších žáků 
a přípravek, fotbalové hřiště, Spálené Poříčí

8. 5. Jarní turistický pochod na zříceninu hradu 
Lopata, pořádá TJ Sokol Spálené Poříčí

9. 5. Špicberky – země ledu, beseda, 
od 18.00 hodin, zámek Spálené Poříčí

12. 5. Hrdinové nebe, beseda s pplk.. Jaroslavem 
Krýdou, od 18.30 hodin, DPS, Spálené Poříčí 

13. 5. Turnaj v malé kopané, od 10.00 
hodin, Spálené Poříčí

13.–14. 5. Sajdkárkros Grand prix – mistrovství 
světa, Kramolín, pořádá AMK Nepomuk

13. 5. Akt, divadelní představení, 
od 19.00 hodin, Sokolovna Spálené Poříčí 
(se svolením Divadla Járy Cimrmana)

13. 5. Queens of Everything + Highlights, 
Music Sklep Spálené Poříčí

16. 5. Přednáška Dějiny knižní kultury, od 17.00 
hod., Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.

19. 5. Studentský den, od 14.00 hodin, 
Blatná, info www.ckvb.cz

19. 5. V3SKA, od 20.00 hodin, 
Music Sklep, Spálené Poříčí 

20. 5. Okrsková soutěž X. okrsku SDH Lipnice

20. 5. Na kole okolo Chanovic, turistická sportovní 
vyjížďka, start u KD Chanovice od 13.00 hodin

23. 5. Autorské čtení Miloše Urbana – Zámecký 
literární večer III., poslední tečka za rukopisy, od 17.00 
hod., Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.

26. 5. Iron Maiden revival, od 20.00 
hodin, Music Sklep, Spálené Poříčí 

27. 5. Burza Tchořovice, www.burzatchorovice.cz

27. 5. Noční hasičská soutěž, 
u hasičské zbrojnice v Přešíně

27. 5. Noční hasičská soutěž v Přešíně, 
areál u hasičské zbrojnice

28. 5. Den dětí v přírodě, od 15.00 hodin, Spálené Poříčí

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk

Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen–září (pondělí–neděle 8.30–18.00)
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Dne 5. 4. 2017 uplynul první smutný rok, 
kdy navždy dotlouklo srdíčko naší drahé 
maminky, babičky, tety a sestry
 
Pavlinky Freyové.

Vzpomínají dcera Zdeňka, vnoučata Milan 
a Sandra a sestra Jani s rodinou.

vzpomínka

Dne 8. 5. 2017 uplyne 10 let,  
kdy nás navždy opustil
 
pan Josef Sluka.

Děkujeme za vzpomínku.
Děti, vnoučata a příbuzní. 

vzpomínka

Svým šlechetným a příkladným žitím  
se snažila o lepší tento svět.

Dne 17. 5. 2017 to bude rok,  
kdy nás navždy opustila
paní Růžena Krejčová.

Za tichou vzpomínku děkuje  
rodina s těmi, kdo ji měli rádi.

vzpomínka

Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
zůstává bolest a smutné vzpomínání. 

Dne 18. května 2017 uplyne 11 smutných 
let, kdy se osud neptal a navždy nás 
opustila naše milovaná dcera, sestra, teta

Eva Kohlenbergerová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi, 
maminka a sourozenci s rodinami.

vzpomínka

Dne 8. 5. 2017 uplyne 12 smutných let,  
co nás opustila navždy 
 
paní Milada Tafatová.

Kdo jste ji znali a měli rádi,  
věnujte jí spolu s námi tichou  
vzpomínku. Manžel a synové.

vzpomínka

Pro nás žil, pro nás obětoval všechno,  
buď mu za jeho lásku lehký odpočinek 
odměnou.
 
Dne 26. 5. 2017 to budou 4 roky,  
co nás navždy opustil 
pan Milan Suchý.

Stále vzpomínají manželka, syn s rodinou,  
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Nabídka platí od 26. 4. do 23. 5. 2017  
v prodejně „U Stodoly“

Lacki Dammer 45% cena za 1 kg 159,00
Krajanka jogurt smetanový 150 g mix příchutí 9,90 
Choceňský jemný tvaroh 250 g kostka 17,90
Zott Zakysaná smetana 180 g 10,90
Anglická slanina cena za 1 kg 149,00
Písecké špekáčky cena za 1kg 89,00
Kuřecí prsní řízky BK TF zmr. 500 g 64,90

Nabídka platí od 26. 4. do 9. 5. 2017  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Eidam uzený 45% cena za 1 kg 129,00
Activia ovocná 120 g mix příchutí 8,90
Tylžský sýr plátky 100 g  19,90
Rama Jednoduše rostlinná 400 g 29,90
Písecká játrová paštika cena za 1 kg 89,00
Hasičská klobása cena za 1 kg 109,00
Birell Zelený Ječmen 0,5 l lahev 11,90

82 let
Kubíková Marie
 
85 let
Sládková Věra
 
86 let
Voráček Václav

88 let
Brejchová Anna
 
90 let
Sedláčková Zdeňka

Srdečně 
blahopřejeme!
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Řádková inzerce Cukrárna Kavárna Segafredo
 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
přijme prodavačku – servírku
Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování 

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

• Při špatné dostupnosti do zaměstnání, 
možnost svozu.

• Po delší spolupráci možnost užívání služebního auta.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. 

SOBOTY a NEDĚLE – studenty o víkendech 
i mimo ně, v době jejich volna

• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

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

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

Prodám byt 2+1 se zasklenou lodžií v Nepomuku 
Na Vinici v OV po rekonstrukci. Tel.: 721 016 493.

Bagrem cokoliv. Žaluzie, sítě do oken – dveří, rolety, 
shrnovací dveře – stěny. Nepomucko. Tel.: 603 309 702.

Prodám vlek za OA velká kola rozměry 220x130 cena 6500 Kč 
+ řezačku na kopřivy novou cena 1200 Kč. Tel. 723 035 120.

Prodám sedací rozkládací soupravu s úložným 
prostorem, 2 křesla, 2 bobíky ve velmi dobrém 
stavu, cena dohodou levně. Tel. 724 533 518.

Prodám bantam stavební kolečko. Prodám železný 
koňský pluh. Prodám PB jedno vařič. Prodám 
zachovalou malou decimálku. Tel. 776 535 770.

Prodám králíčky na dokrmení, cena dohodou. Fotoaparát 
Olympus nový, cena 500 Kč. Tel. 776 814 094.

Prodám málo používanou pískovou filtraci s bio 
lampou cena 2000 Kč. Tel. 775 342 444.

 
Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech 
novin, případně v informačním centru Nepomuk.

PRODÁVÁTE  
NEMOVITOST? 

 
Investiční společnost Euro Trust s. r. o.  

ji koupí za výhodných podmínek.  
Kupujeme byty, domy, pozemky  
a komerční prostory. Nabídněte.

Tel.:  603 179 318, centrala@euro-trust.cz



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

 Cena: 1 800 000 Kč Kód: NEP16SF22

Byt v Nepomuku 3+kk – Na Daníčkách

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

Prodej bytu 79,41m2, do osobního vlastnictví. 
Bezbariérový, částečně se zařízením, 
s balkonem, sklepní kójí a parkovacím stáním.

Cena: 1 850 000 Kč Kód: NEP16SF21

Byt v Nepomuku 3+kk – Na Daníčkách

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

Prodej bytu 4+kk 100,99m2 ve 3. patře cihlového 
domu, mezonetový. Nový, s možností dostavby 
koupelny v mezonetu v ceně.  Parkovací stání, 
balkon, sklepní kóje. Do osobního vlastnictví.

Cena: 2 200 000 Kč Kód: NEP16SF23

Byt v Nepomuku 4+kk – Na Daníčkách

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

Prodej chaty v Prachaticích nad Kavanů 
rybníkem. Sítě nyní odpojeny, dvě místnosti, 
posezení na balkoně a na verandě. Ukrytá 
v zeleni.

Cena: 190 000 Kč Kód: NEP17SH02

Rybářská chata v Prachaticích

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

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

Cena: 1 500 000 Kč Kód: NEP17SF01

Byt v Nepomuku 2+kk – Na Daníčkách

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

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

Cena: 1 500 000 Kč Kód: NEP17SF02

Byt v Nepomuku 2+kk – Na Daníčkách

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

nemovitosti k prodeji

LOKALITA NA DANÍČKÁCH STÁLE LÁKÁ
S jarním oteplením přišel i skokový nárůst zájmu o bydlení v Nepomuku – 
lokalita Na Daníčkách – Zelený důl. Z dokončených bytů nabízí Evropa 
realitní kancelář Nepomuk už jen dva. Vyberete si z nedokončených? 
Byty v rozestavěném bytovém domě „BD1“ stále čekají na své majitele: 

• Celkem 6 bytových jednotek, z nichž dvě jsou koncipovány jako 
mezonetové byty 4+kk, v mezonetovém prostoru je plánována i sprcha a WC. 

• Parkovací stání a přilehlý pozemek bude oplocen 
a bude ve vlastnictví majitelů bytových jednotek.

• Vzdálenost do centra Nepomuku je cca 5 min pěší chůze.
• Vzdálenost do Plzně jen 36km.
• Více informací k projektu, standardy vybavení, půdorysy, apod. 

na http://www.zelenydul.cz

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


