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22 /  Miloslav Šimek by letos  
v březnu oslavil osmdesátiny

18 /  Rozhovor 
s Evou Dittertovou

12 /  Téma: Rozpočet města  
a plán investic 2020
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IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327, 
XXIX. ročník, měsíčník, náklad 3000 ks, 
zdarma, do všech schránek ve městě, dále 
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.
Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační 
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 
tel.: (+420) 371 580 336, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz 
Úřední hodiny redakce: Středa 10–12, 13–16

Šéfredaktor: Bc. Hana Staňková, (+420) 371 580 336
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
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Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

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

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

Slovo starosty

Vážení občané,

jaro už je za dveřmi a s ním se rozbíhají 
i plánované investiční akce letošního roku. 
K tomu, co jsme schválili v rozpočtu a co 
si o tom myslí zastupitelé, se vracíme 
v tématu tohoto čísla Nepomuckých novin. 
Dále musím s lítostí konstatovat, že ote-
vření Alzheimer centra v Klášteře je stále 
v nedohlednu a je to plně v rukou maji-
tele nemovitosti. Pro občany regionu je 
nutno vysvětlit, aby se zabránilo zbytečným 
fámám a spekulacím, že tato akvizice je ryze 
soukromá. Veškeré termíny spuštění zku-
šebního provozu byly čerpány od majitele 
nemovitosti. Město Nepomuk má pouze to 
štěstí (nebo smůlu), že objekt leží v těsné 
blízkosti katastrálních hranic Nepomuku 
a Kláštera, v katastrálním území Klášter. 
Ze strany města bylo učiněno maximum 
pro zdárné dovedení investice do finále 
(přípojka na pitnou vodu, na ČOV, směna 
pozemků a další).Také už plánujeme kul-
turní akce pro letošní sezónu. První z těch 
tradičních, pietní akt k uctění památky 
obětí sestřeleného amerického bombardéru 
B24J Liberator, se konala v únoru. V sobotu 
4. dubna vás rádi přivítáme na velikonoč-
ním trhu. Před námi je také další kulturní 
výprava do zahraničí, tentokrát zástupci 
města navštíví kostely sv. Jana Nepomuc-
kého v USA. Detaily o tom si můžete přečíst 
na straně 8. Dále bych vás chtěl upozor-
nit, že pečovatelská služba města rozšířila 
své služby. Podrobně vás o nich informuje 
na straně 5. Rozhovor do těchto novin nám 
poskytla významná osobnost českého mu-
zejnictví, ředitelka Náprstkova muzea 
a rodačka ze Dvorce Eva Dittertová. A další 
osobností, o které v novinách píšeme, je 
komik Miloslav Šimek, který by v březnu 
oslavil osmdesáté narozeniny a jehož vztah 
k našemu kraji chceme připomenut. Přeji 
vám pěkné dny bez jarní únavy.

Jiří Švec, starosta města

Hana Gerzanicová a Ladislav Čáslavský besedovali v Paletě
Plzeňský cyklus setkání se západočeskými výtvarníky Paleta hostil 
dne 28. ledna předsedu Ateliéru K Ladislava Čáslavského a básnířku 
Hanu Gerzanicovou. Moderátor Jiří Hlobil si s nimi povídal o společ-
ných kalendářích a knihách Ateliéru K a paní Hany. Pořad se konal 
v prostorách Západočeské galerie v Plzni.

foto Pavel Motejzík

Nejznámější Čech přilákal na Arciděkanství množství publika
Za velkého zájmu veřejnosti proběhla ve středu 12. února ve Svato-
jánském muzeu přednáška na téma Nejznámější Čech sv. Jan Nepo-
mucký, kterou vedl Pavel Motejzík. Akce se zúčastnil rovněž sochař 
Václav Česák, který zde představil moderní sošky pro tři svatojánské 
kostely v USA (více v článku na straně 8).

foto archiv Svatojánského muzea

Nepomučtí vzpomněli na americké letce
V sobotu 22. února se konal jako každoročně na nepomuckém 
náměstí A. Němejce a u památníku na Dubči pietní akt k uctění 
památky obětí sestřeleného amerického bombardéru B24J Liberá-
tor. Město přivítalo hosty z řad politiků a také kolonu vojenských 
historických vozidel. Odpoledne proběhla přednáška historika 
Karla Fouda, při které byla představen právě vydaný český překlad 
knihy Poslední mise Miss Fortune.

Na snímku proslov starosty Nepomuku Ing. Jiřího Švece.  
Za ním zleva: Ing. Vladislav Vilímec – senátor, náměstek hejtmana 
Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
Ing. Pavel Jiran – radní města Nepomuk, plukovník  
gšt. Ing. Milan Sklenář, M.A. – ředitel Krajského vojenského velitelství Plzeň, 
Jan Jandík – starosta obce Prádlo a Ing. Josef Karel, místostarosta Prádla.
foto Pavel Motejzík

Ministr a hejtman se sešli na Zelené Hoře

Dne 5. února navštívili Zelenou Horu společně ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek 
a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Obsahem schůzky bylo sjednání společných 
postupů všech zúčastněných na obnově a smysluplném využití objektu. Ministr i hejt-
man mají zájem pomoci s obnovou zámku a sepíší memorandum, které bude základem 
získání větších finančních prostředků z různých fondů. Fotografie vznikla během pro-
hlídky zámeckého kostela.

Vyhlášení ocenění sportovce roku 2019 
V pátek 13. března 2020 od 18.00 
hodin budou v šalandě pivovaru Zlatá 
kráva (náměstí Augustina Němejce 416, 
Nepomuk) slavnostně vyhlášeni a z rukou 
starosty města Nepomuk Jiřího Švece oceněni 
nejúspěšnější sportovci města za dosažené 
sportovní výsledky. Na vyhlášení ocenění 
jste srdečně zváni. Město Nepomuk

foto Pavel Motejzík
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Nádoba na použitý olej 
je ve sběrném dvoře

Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost zajistit celoročně místa pro 
oddělené soustřeďování odpadních jedlých olejů a tuků. V Nepo-
muku je nádoba na sběr použitých jedlých olejů a tuků umístěna 
ve sběrném dvoře. Doporučujeme občanům shromažďovat tyto 
oleje do pet lahví a příležitostně odevzdávat. 

Město Nepomuk

Město poskytne kontejnery 
na ostříhané větve

Vzhledem k různým dotazům a námětům z nepomuckého dis-
kuzního fóra ke každoročním kouřovým clonám z pálení větviček 
a nepořádku v lesích (pod dětským domovem, Na Vinici…) jsme 
se rozhodli poskytnout na tento biologicky rozložitelný odpad 
kontejnery. Pokud se v jednotlivých zahrádkářských koloniích 
nebo městských čtvrtích spoluobčané dohodnou a dají požada-
vek na jednorázové přistavení kontejneru na větve ostříhané při 
řezu stromů, bude jim kontejner po domluvě přistaven. Takto se 
může postupně obsáhnout několika kontejnery celé území města. 
Pokud budou kontejnery plněny ukázněně – opravdu pouze dřevní 
hmotou a tak, aby se daly odvézt bez nutnosti další manipulace, 
jako je překládání, hromádky mimo kontejner… (raději dvakrát 
a míň), není problém tuto službu poskytovat pravidelně. Vše je 
o lidech a domluvě. S požadavky se prosím obracejte na mne nebo 
vedoucího technických služeb pana Hulce.

Vladimír Vokurka, místostarosta

Dotace na podporu péče 
o pomníky, válečné hroby 
a pietní místa na území 
Plzeňského kraje 2020

Především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické 
práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, váleč-
ných hrobů a pietních míst. V případě pamětních desek může být 
dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. 
Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle 
drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemo-
vitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, 
první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, 
nacistického teroru v letech 1938–1945 nebo komunistického 
režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památ-
ník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné 
hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., 
o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Cen-
trální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany. 

Žádost podává vlastník objektu či nemovitosti, na níž se má 
instalovat pamětní deska. V případě stavby ve spoluvlastnictví 
podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostat-
ních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické 
osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. 
dobrovolné svazky obcí. 

Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci je 100 000 Kč.

Žádosti se přijímají od 15. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

Více na: dotace.plzensky-kraj.cz

 
Lukáš Mácha, specialista CSS

Pečovatelská služba města Nepomuk

Adresa a sídlo pečovatelské služby:  

Dům s pečovatelskou službou

Za Kostelem 583, 335 01 Nepomuk

vedoucí služby a kontaktní osoba: Renáta Vodičková

telefon: (+420) 371 591 437 / e-mail: dd.nepomuk@iex.cz 

web: http://www.nepomuk.cz/obcan/pecovatelska-sluzba/

Provozní doba služby: 
pondělí až pátek: 7.00–15.30 hod., 18.00–20.00 hod.Pečovatelská 
služba se neposkytuje o sobotách a nedělích, státem uznaných 
svátcích a dnech volna. Je poskytována uživatelům přímo v jejich 
domácnostech ve vymezeném čase.

Cílová skupina uživatelů (komu je služba určena):
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby, pokud jim tuto pomoc nezajistí rodinní 
příslušníci ani jiné osoby.

Věková struktura uživatelů:
osoby s jiným zdravotním postižením: dospělí 27–64 let 
mladší senioři: 65–80 let
starší senioři: nad 80 let

Spádové obce: 
Nepomuk (Dvorec), Čížkov (Čečovice, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, 
Zahrádka, Železný Újezd), Čmelíny (Víska), Chlumy, Klášter, Koz-
lovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč (Bezděkovec, Želvice, Záhoří, 
Maňovice), Mladý Smolivec (Dožice, Starý Smolivec, Radošice), 
Mohelnice, Nekvasovy, Neurazy (Radochovy, Klikařov, Nová Ves, 
Partoltice, Soběsuky, Vojovice), Polánka, Prádlo (Novotníky), Sedli-
ště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy (Kokořov, Březí, Čepinec).

 
Poslání pečovatelské služby:
Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří patří 
do cílové skupiny poskytovatele a jsou v nepříznivé sociální situ-
aci, setrvat v jejich přirozeném prostředí a žít způsobem, na který 
byli dosud zvyklí.

Cíle pečovatelské služby:
Umožnit zachovat uživatelům pečovatelské služby v maximální 
možné míře jejich dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet 
do zařízení pobytových služeb, případně odchod do těchto zařízení 
oddálit. Umožnit důstojné dožití v domácnosti. Poskytovat kvalitní 
služby uživatelům pečovatelské služby.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské 
služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
(pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při pro-
storové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru), 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při 
základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo 
donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání 
jídla a pití),
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba 
domácnosti, mytí oken, velký úklid, příprava topiva, donáška vody, 
nákupy, pochůzky, velký nákup, praní a žehlení prádla),
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(doprovod k lékaři, na úřady, nákupy, procházku apod.),
f) základní sociální poradenství.

Úhrada za pečovatelskou službu:
Veškeré poskytované úkony a úhrady za ně jsou stanoveny v sazeb-
níku úhrad za poskytování pečovatelské služby.

úhrada za poskytnuté úkony: 130 Kč/hod. 
úhrada za praní a žehlení prádla: 70 Kč/kg
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Krátké zprávy

Nepomucké včely nemají mor. Plzeňský kraj letos podpořil plošné 
provedení vyšetření včelstev na včelí mor na území celého kraje 
u všech včelařů. Po zpracování rozboru vzorků můžeme s potěšením 
sdělit, že všichni včelaři z nepomucké organizace Českého svazu 
včelařů měli nález negativní, tedy u nich nebyla nákaza prokázána.

Srby a Muzeum krojů v Žinkovicích se objevily v Toulavé kameře. 
V uplynulých dílech "Toulavky" najdete tyto dvě zajímavé reportáže 
z našeho regionu. Obě jsou dostupné na adrese http://toulavaka-
mera.cz/

Stále je možné podávat žádosti o kotlíkovou dotaci. Občané Plzeň-
ského kraje mají pořád možnost podat si žádost o kotlíkovou dotaci 
do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění 
v domácnostech III“ a získat finanční podporu na výměnu starého 
neekologického kotle. Dle zákona o ochraně ovzduší budou moci 
být v provozu od září roku 2022 pouze kotle na pevná paliva, které 
splňují minimálně 3. emisní třídu.

Spálené Poříčí vydává knihu o sirkárně. V letošním roce uběhne 
150 let od založení spálenopoříčské sirkárny panem Bernardem 
Eksteinem. Při této příležitosti vychází kniha, která podrobně 
mapuje historický vývoj tohoto významného průmyslového podniku. 
Kniha navazuje na loňskou úspěšnou výstavu.

Matice SJN má nového předsedu. V neděli 23. února se konalo zase-
dání Matice Svatého Jana Nepomuckého, kde byl místo zesnulého 
Petra Jenčíka zvolen novým předsedou Václav Česák, místopřed-
sedou zůstává jako dosud Pavel Jiran. 

foto archiv města

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V období od 15. ledna 2020 do 15. února 2020 byly ze strany pří-
slušníků OOP Nepomuk řešeny následující případy:

V podvečerních hodinách 19. ledna kontrolovala nepomucká 
policejní hlídka v Kozlovické ulici v obci Nepomuk osobní auto-
mobil zn. Škoda Fabia. Jeho řidič byl podroben testu na přítom-
nost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látek 
pervitin a marihuana.

Dne 25. ledna v nočních hodinách nepomučtí policisté zasta-
vili v obci Mileč moped zn. Jawa Babetta. Jeho řidič neměl při sobě 
řidičský průkaz a dechovou zkouškou u něj bylo naměřeno 1,82 
promile alkoholu v dechu. Jelikož se jednalo o občana Ukrajiny, 
hlídka muže zadržela a eskortovala do policejní cely. Do 72 hodin 
zasedl Okresní soud Plzeň-jih a osobu vyhostil z území republiky. 

Krátce po půlnoci 29. ledna zkontrolovala hlídka OOP Nepo-
muk mezi obcemi Klášter a Prádlo cyklistu, u kterého pro-
vedla test na přítomnost návykových látek. Tento byl pozitivní 
na látku pervitin.

Odpoledne 10. února nepomucká policejní hlídka zastavila 
v obci Žinkovy osobní automobil zn. Škoda Forman. Lustrací bylo 
zjištěno, že jeho řidič má platný zákaz řízení motorových vozidel. 
Jen o několik hodin později stejná hlídka zastavila na silnici č. I/20 
v obci Nepomuk osobní automobil zn. Land Rover. Za jeho volan-
tem seděla řidička, která „dýchla“ 2,46 promile alkoholu v dechu. 
Byla proto podrobena odběru krve a posléze eskortována na pro-
tialkoholní záchytnou stanici v Plzni. Zajímavostí jistě je, že žena 
jela se svým nezletilým dítětem ze Středočeského kraje do vyhlá-
šeného lyžařského střediska v Jihočeském kraji.

Krátce před půlnocí 14. února bylo hlídkou OOP Nepomuk 
kontrolováno v obci Oselce osobní vozidlo zn. BMW. Jeho řidič byl 
podroben testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní 
na látky pervitin a marihuana.

Dne 31. ledna v odpoledních hodinách přistihla obsluha pro-
dejny potravin v obchodním domě Úslava muže, který zde odcizil 
zboží. Na místo byla přivolána hlídka OOP Nepomuk, která pode-
zřelého podrobila dechové zkoušce. Při ní bylo naměřeno 2,82 
promile alkoholu v dechu. Muž tak putoval do Plzně na protialko-
holní záchytnou stanici.

Dále se nepomuckým policistům podařilo v podvečer dne 2. 
února v obci Mladý Smolivec dopadnout mladistvou osobu, která 
uprchla z diagnostického ústavu a skrývala se.

V současné době se příslušníci 1. oddělení obecné kriminality 
Územního odboru Plzeň-venkov zabývají případem, kdy neznámý 
pachatel posprejoval sochu Krista Trpitele u kostela sv. Jana Nepo-
muckého. Na skulptuře se objevil obrazec podobný hákovému kříži.  

←←
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Mikroregion chce 
bezpečnou cyklotrasu

Mikroregion Nepomucko žádá Plzeňský kraj o dotaci na projekto-
vou dokumentaci zabývající se bezpečným vedením nadregionální 
cyklotrasy č. 2042 (Nepomuk – Prapořiště u Kdyně), která je v řeše-
ném úseku na pozemcích města Nepomuk a obce Klášter vedena 
Plzeňskou ulicí v Nepomuku a následně přímo po páteřní silnici 
I/20 (Plzeň – České Budějovice) s množstvím tranzitní dopravy. 
Tento úsek o délce 1,5 km (Nepomuk, náměstí – milník na Borku) 
je pro cyklisty velmi nebezpečný, jak dokládá i přiložená fotogra-
fie. Předmětem projektu je proto odklonit první úsek cyklotrasy 
mimo tuto dopravní tepnu. Cyklotrasa by vedla z náměstí ulicí 
Za Kostelem, přes Daníčka a následně souběžně vedle silnice I/20.

Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko

Nepomuk měl své zástupce 
v soutěži Mistr výčepní 2020

Ve středu 5. února se ve Sladovnické restauraci v Plzni konalo 
regionální kolo soutěže Gambrinus mistr výčepní 2020, které se 
každoročně účastní výčepní z celé republiky. Tato soutěž, kterou 
pořádá Plzeňský Prazdroj, je zaměřena na pivní kulturu a je roz-
dělena na dvě samostatné části. Na teoretickou a praktickou. Teo-
retická část prověří potřebné znalosti pivní historie a vaření piva. 
V praktické části soutěžící předvedou obratnost, šikovnost a svůj 
um u čepu. Sokolovna Nepomuk měla v této soutěži dvě své svěřen-
kyně, které důstojně reprezentovaly Sokolovnu i naše město. Je to 
jedna z dalších zkušeností, která jednoznačně přispívá ke kvalitě 
našeho čepovaného piva. 

Sokolovna Nepomuk

Přihlaste své děti na tábor 
o letních prázdninách
Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběh-
nou v červenci opět nevšední příměstské tábory pro děti, které 
jsou zaměřeny na redakční práci, animovaná videa a youtubery. 
Tábory organizuje Mikroregion Nepomucko. Tábory navštíví opět 
známý host.

Pokyny: Věk dětí: 7–15 let / Čas: 7:30–16:30 hodin (pro spáče 
možnost až od 8:30) / Maximální počet dětí: 15 / Cena za týden: 
600 Kč (zahrnuje pojištění, pitný režim po celý den a teplý oběd)
Termíny: 6.–10. 7. 2020 Nepomuk / 13.–17. 7. 2020 Spálené Poříčí

Přihlašovací formulář najdete ve Volnočasovém centru Fénix Nepo-
muk, Infocentrech v Nepomuku a Spáleném Poříčí a na webu nepo-
muk.cz. Více informací sdělí: Pavel Motejzík, tel.: 604 44 24 09. 
Vyplněné přihlášky můžete donést do Infocentra Nepomuk či Spá-
lené Poříčí, Fénixu Nepomuk či zaslat naskenované na e-mail: mne-
pomucko@seznam.cz

Projekt s názvem Mladí redaktoři – za poznáním regionu i slávou 
hvězd s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009362 je spolufinan-
cován Evropskou unií prostřednictvím 1. výzvy MAS svatého Jana 
z Nepomuku na Prorodinná opatření.

foto Plzeňský Prazdroj

foto Pavel Motejzík, Stávající vedení cyklotrasy
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Zástupci Nepomuku navštíví  
v USA kostely sv. Jana Nepomuckého

Netradiční novodobé relikviáře, stylizované sošky svatého Jana 
Nepomuckého, odvezou na jaře do několika kostelů v USA zástupci 
světcova rodného města Nepomuku. V soškách přivezou do kos-
telů zasvěcených Janu Nepomuckému v New Yorku, Chicagu 
a St. Louis hlínu z Nepomuku a také z Prahy, kde mučedník kato-
lické církve a jeden z českých zemských patronů ve 14. století žil 
a zemřel. První svatojánskou výpravu podnikli loni Nepomučtí 
do města Sao Joao Nepomuceno v Brazílii, řekl koordinátor kul-
tury a cestovního ruchu a manažer Mikroregionu Nepomucko 
Pavel Motejzík. Kromě něho se výpravy do USA za město zúčastní 
ještě Pavel Jiran, radní města a místopředseda Matice sv. Jana 
Nepomuckého. Sošky byly vyrobeny a turné se koná za výrazné 
finanční i organizační pomoci amerických i krajanských organi-
zací a mecenášů. Letenky si účastníci financují z vlastních zdrojů.

Příští rok uplyne 300 let od blahořečení Jana Nepomuckého 
papežem Inocencem XIII. „V dubnu letíme do USA, kde budou tema-
tické koncerty v St. Louis, v Chicagu a v New Yorku na Manhattanu, 
kde všude stojí kostely svatého Jana Nepomuckého. My formou písní, 
které jsou od nás z Česka, ale také z Brazílie, Indie a jiných států, 
budeme propagovat odkaz sv. Jana Nepomuckého a zvát k návštěvě 
Nepomuku v roce 2021,“ řekl Motejzík. Na koncertech se budou 
kromě místních hudebníků podílet také mladý tenorista a kla-
vírista Martin Vydra a brazilský pianista Ricardo Itaborahy.

Tři americké kostely dostanou moderní bronzové sošky z dílny 
sochaře Václava Česáka s uloženou hlínou. Prolíná se v nich 
symbol kříže a stylizované postavy Jana Nepomuckého. Kostely 
v USA oslovili zástupci Nepomuku sami. Po návštěvě v Brazílii 
se rozhodli dál propagovat odkaz svého nejslavnějšího rodáka 
a představovat město i jinde po světě. „V USA nám farnosti, kostely 
i konzuláty nabídly pomoc. Téma svatého Jana Nepomuckého tam 
bylo velmi silné především tak před 100 lety a v době, kdy se kostely 
stavěly, ale ten kult se udržuje dodnes,“ řekl Motejzík. V St. Louis 
se na místě dnešního svatostánku nacházel od roku 1854 vůbec 
první československý kostel na americkém kontinentu, už tehdy 
byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. V Chicagu již kostel sv. Jana 
Nepomuckého neslouží katolické církvi, zatímco v New Yorku stojí 
hrdě mezi mrakodrapy na významné První Avenue v srdci Man-
hattanu a pravidelně se zde konají mše i koncerty. 

Jan Nepomucký je nejznámější český světec. Na celém světě 
existuje na 60 tisíc jeho soch, od Jižní Ameriky přes USA, Evropu 
až po Čínu či Filipíny, řekl Motejzík. Kolik přesně je mu zasvě-
ceno kostelů Nepomučtí zatím sečteno nemají, jen v USA je jich 
podle Motejzíka kolem 20. Kult se do světa dostal prostřednictvím 
misionářů i českých emigrantů. Například do Brazílie ho údajně 
přinesli misionáři díky rakouské arcivévodkyni a manželce por-
tugalského krále Jana V. Marii Anně Josefě Habsburské. Za života 
královského páru byl Nepomucký v roce 1721 blahořečen a o osm 
let později svatořečen.

Písně z amerického turné budou představeny také na domácí 
půdě, 20. června se odehraje na Zelené Hoře koncert Martina 
Vydry s Dětským sborem Jitro z Hradce Králové, vstupenky jsou 
dostupné v síti plzenskavstupenka.cz a v infocentrech regionu.
Více informací k turné na www.svatynepomuk.cz

Zdroj: ČTK

Sochař Václav Česák s jednou ze sošek, foto Pavel Motejzík

Detail podstavce sošky s kazetami se zemí, foto Pavel Motejzík
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Téma: Rozpočet města  
a plán investic 2020

Nepomucké noviny / březen 202012 téma k diskuzi

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Rozpočet města je pečlivě udělaný a myslím si, že i dostatečně 
vyvážený. Co se týká investic, tak jsem velmi rád, že se investuje 
do vodovodu (budou připojeny další vrty), do kanalizace, veřej-
ného osvětlení, do chodníků. Skrze městské dotační programy se 
finančně podporují spolky, sport, mládež. Důležitými investicemi 
jsou také rekonstrukce Fénixu, střechy domu čp. 476 v Nádražní 
ulici – domu služeb – a sportovní haly. Peníze půjdou také do obyt-
ných zón, základní, mateřské i základní umělecké školy. Ale určitě 
jsem na něco zapomněl. Myslím si ale, že více peněz by mělo jít 
do kultury a turistického ruchu. V nedaleké Blatné se dává deset 
procent rozpočtu. To v žádném případě nejsou vyhozené peníze. 
To se městu bohatě vrátí.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Na hodnocení rozpočtu a plánu investic na rok 2020 je dle mého 
názoru příliš brzy. Z rozpočtu je zřejmé, že se v roce 2020 má inves-
tovat zejména do infrastruktury obytných zón „Na Daníčkách" 
a „Pod Oborou" či oprav nemovitého majetku města (zejména 
oprav bytových domů). Před schválením rozpočtu a plánu investic 
proběhlo jednání zastupitelů, kde se diskutovalo nad podobou roz-
počtu a plánem investic na rok 2020. Každý zastupitel mohl přijít 
s návrhem na jeho úpravu či doplnění. Osobně jsem této možnosti 
využil a navrhl pokračovat v již započatých či plánovaných projek-
tech (např. Rekonstrukce a modernizace sportovní haly, Víceúče-
lové hřiště ZŠ, Dětská a workoutová hřiště či Park v lokalitě Pod 

Vinicí – travnatá plocha, in-line dráha, BMX). U mnohých investic 
se jedná o dlouhodobě plánované či již započaté projekty z minu-
lých let, které se z různých důvodů nedaří realizovat (často se rea-
lizace projektu podmiňuje získáním dotace, mnohdy však chybí 
vůle zastupitelů…). Abych mohl rozpočet a plán investic hodnotit 
pozitivně, je pro mě důležité, aby se pokračovalo zejména v pro-
jektech, které zlepší občanskou vybavenost města.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Jsem rád, že plánovaný rozpočet po proplacení dotací nebude 
ztrátový a město s přidělenými prostředky hospodaří rozumně.

Václav Kovář (SK Nepomuka a Dvorce, ČSSD)
Z nastaveného rozpočtu samozřejmě nejsem nadšený, ale ono moc 
jiných alternativ nebylo a navíc rozpočet je vždy jen taková hra čísel, 
která se může významně lišit od skutečného hospodaření. Je to jen 
takový plán. Tedy si z toho nedělám těžkou hlavu. Plán investic je 
hezká věc, ale vzhledem k finančním možnostem města budeme 
rádi, pokud se letos podaří zrealizovat 1/4–1/2 naplánovaných pro-
jektů, ostatní se odsunou na později. Tedy, i kdyby bylo v plánu 
investic mnohem více investičních akcí, stejně by se z nich velká 
část nerealizovala, protože by na ně nebylo. Nejsem také zastán-
cem toho, aby se město zadlužovalo, a byl bych rád, aby do konce 
tohoto volebního období pokud možno nebyly zbytečně čerpány 
další úvěry jen proto, aby se toho udělalo co nejvíce.

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Správné rozdělení finančních prostředků města Nepomuk je pro 
jeho chod značně důležité. V letošním roce je nutné dokončit něko-
lik rozdělaných projektů, ale zároveň je i nezbytné v průběhu roku 
provádět aktuální opravy, rekonstrukce či odstraňovat případné 
havárie na nemovitostech ve vlastnictví města (vodovodní sítě, 
chodníky atd.). Letošní plánovaný rozpočet se bohužel dostal 
do deficitu ve výši 35 milionů korun. Na první pohled se může 
zdát, že výše tohoto čísla ukazuje, že je investováno mnoho peněz 
do rozvoje našeho města a tím dochází k jeho rozmachu. Z širšího 
pohledu je ale zřejmé, že toto není úplně správná cesta. Peníze, 
které chybí a nejsou, se musí odebrat buď z naspořených peněz 
z předešlých let, nebo získat formou úvěru, který je ale již městem 
čerpán. S úvěrem souhlasím, pokud se využije na vykrytí chvilko-
vého nedostatku peněz, například ze zpětného vyplácení dotace, 
nebo do investice, která se městu následně vrátí (například výstavba 
bytových domů, které se následně prodají). Určitě nejsem pro 
to, aby se město dlouhodobě zadlužovalo, už jen kvůli vysokým 
částkám na úrocích, které poté následně musí hradit bance, místo 
toho, aby plynuly do rozpočtu města na jeho další rozvoj. Dále i pro 
následující roky, kdy v dalších volebních obdobích vznikne novým 
zástupcům města závazek, který budou nuceni plnit, aniž by ho 
mohli nějakým způsobem ovlivnit a investovat finanční prostředky 
do dalšího rozvoje města. Byl bych velice rád, kdyby se v příštím 
roce plánoval rozpočet s kladným výsledkem a peníze spíše přibý-
valy, než aby ubývaly a zbytečně odcházely bankám.

Na zasedání dne 12. prosince 2019 schválilo Zastupitelstvo 
města Nepomuk rozpočet na rok 2020, který je v kompletní 
podobě dostupný na webových stránkách města. Rozpočet je 
schválen s deficitem ve výši 35 milionů korun. Na investice 
je rozpočtováno 43,6 milionu korun. Největší z nich je 
budování obytných zón Na Daníčkách a Pod oborou.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
„Jak hodnotíte rozpočet města na 
letošní rok a zejména plán investic?“ 

Investice v minulých letech: V roce 2019 bylo 
na investice rozpočtováno 73,3 milionu korun. 
Z těchto rozpočtovaných prostředků bylo v roce 
2019 proinvestováno téměř 64 milionů korun. 
(V roce 2018 se proinvestovalo 38,5 milionu 
korun a v roce 2017 to bylo 47,7 milionu korun.) 
Co se investic a jejich výše týče, byl loňský rok 
nejúspěšnějším rokem v historii našeho města. 
Podrobný rozpis čerpání finančních prostředků 
jednotlivých investic v roce 2019 bude součástí 
závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2019.

 
Jaroslav Somolík
odbor finanční, majetkový a školství,  
Městský úřad Nepomuk

Vážení občané, zajímáte se o rozpočet 
města? A jste spokojeni s jeho podobou?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?
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Nová publikace o tragédii 
Liberatoru na Dubči

Kniha Poslední mise Miss Fortune rozplétá příběh tragické udá-
losti na Plzeňsku za druhé světové války, kdy byl Němci sestře-
len US Bombardér B-24J Liberator s jedenáctičlennou posádkou 
na palubě a zřítil se na Dubeč v katastru obce Prádlo u Nepomuka. 
Je to zároveň historický i intimní příběh o statečnosti mladých 
mužů, kteří bojovali a zemřeli jako hrdinové, a stejně tak i příběh 
o jejich blízkých, kteří uctívají jejich památku. Autoři se v knize 
snaží uchopit odkaz členů posádky Liberatoru, když citlivě odhalují 
pocity po trvalých ztrátách lidských životů, ale také sílu sdílení lid-
ských osudů. Publikaci vydala obec Prádlo ve spolupráci s městem 
Nepomuk za finanční podpory Plzeňského kraje. Knihu zakoupíte 
v Informačním centru Nepomuk, stojí 200 Kč.

Příběh sv. Jana Nepomuckého 
představil Jakub Špaňhel 
v moderním pojetí

V pražské galerii Arcimboldo proběhla od 17. ledna do 22. února 
výstava malíře Jakuba Špaňhela nazvaná Pět světel nad vodou. 
Název odkazuje k symbolu českého baroka, světci Janu Nepo-
muckému. Dvacet velkoformátových pláten a jedna freska vzniklo 
během posledních dvou let. Malíř tvoří takzvanou suchou barvou, 
jindy barvu vrství a vrací se také k „válečkovým“ obrazům, v nichž 
plátno pokrývá v pravidelných pruzích jeden obtištěný motiv. 
Špaňhelovy obrazy se pohybují na pomezí reality a abstrakce, 
původní výjev nechává jen naznačen. Reportáž České televize 
o tomto moderním pojetí sakrálních motivů je možné si prohléd-
nout na: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3042869-muka-ale-
-ne-tvurci-jakub-spanhel-maluje-jana-nepomuckeho

Zdroj: Jak těžké je malovat legendu, Lenka Lindaurová,  
Lidové noviny, 14. 2. 2020 
ČT24, Události v kultuře, Muka, ale ne tvůrčí. Jakub Špaňhel 
maluje Jana Nepomuckého, 8. 2. 2020

Listujeme první Zelenou Horou ročníku 2020

Přeštické kořeny se někdy dají dohledat u osobností, u nichž 
bychom to vůbec nečekali. Tak tomu je i v případě řádové sestry 
Marie Restituty Kafkové (občanským jménem Heleny Kafkové), 
jejíž maminka, Marie Stehlíková, se narodila v roce 1866 v přeš-
tickém chudobinci. Helena s rodiči však žila od dvou let ve Vídni 
a stala se z ní, po vstupu do kongregace Sester křesťanské lásky 
III. řádu sv. Františka, ošetřovatelka nemocných. Byla to velmi 
schopná a odvážná žena, která byla v roce 1942 za své protině-
mecké postoje zatčena přímo na operačním sále, a poté za vele-
zradu popravena. 

V roce 1998 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za bla-
hoslavenou. Také historická detektivka „Příběh ztracených nako-
vadel Jiříka Markvarta z Hrádku“ se okrajově dotýká Přeštic 
a Řeneč. Nenechavci se prostě našli v každé době a vyhýbali se 
trestu stejně jako dnes. Zajímavý osud šlechtického rodu Harna-
chů, který pocházel z Německa, osídlil Livonsko (historický útvar 
mezi Estonskem a Lotyšskem), odtud přišel do Čech a skončil 
v Malinci, dokládá, jak se měnil způsob života nižší šlechty, jejíž 

příslušníci nacházeli uplatnění především ve vojenských službách 
a nevyhýbali se už ani nerovným manželským svazkům. Smutné 
historii štěnovické synagogy je věnován další z příspěvků. Stavba 
z 80. let 18. století dokázala přežít i německou okupaci, v dobách 
normalizace se však likvidaci neubránila. 

Metoda dendrochronologie pomohla objevit objekt, který 
vznikl v 17. století a patří do skupiny nejstarších dosud pozna-
ných staveb z okruhu památek lidového stavitelství nejen v rámci 
našeho regionu. Jde o chalupu čp. 77/E5 v Dolní Lukavici a je velká 
škoda, že pomalu, ale jistě podléhá zkáze. Malé ohlédnutí je věno-
váno architektu a staviteli Karlu Tobrmanovi, který mimo jiné 
vykonával technický dozor při rekonstrukci sídla Dr. Karla Pexidra 
na Vícově u Přeštic. Ani očekávání čtenářů, týkající se vzpomínek 
pamětníků, nebude zklamáno. Kromě popisu neuvěřitelně pest-
rých masopustních průvodů v Lišicích si osvěžíme jeden zaniklý 
velikonoční zvyk z Přešticka – tzv. „povejšání“.

Věra Kokošková

Festival Jakuba Jana Ryby – 
aneb nechte Rybu vyplout!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthonea Musica, s.r.o. pod vedením ředitele Šimona Kaňky a dra-
maturga Zdeňka Klauda pořádá již třetí ročník festivalu Jakuba 
Jana Ryby. Rybův festival je hudební festival klasické hudby, kde 
se potkávají posluchači všech generací. Na koncertech hrají čeští 
umělci Rybovu neznámou, ale stejně krásnou hudbu jako Vánoční 
mše. V roce 2018 v rámci 1. ročníku festivalu realizovali pořadatelé 
v Rožmitále pod Třemšínem a okolí symfonický a komorní kon-
cert, konferenci a interpretační kurzy. Pro 2. ročník v roce 2019 
si připravili novinku – skladatelskou soutěž. Pro 3. ročník v roce 
2020, kdy si připomeneme Rybova půlkulatá výročí, plánují rozšířit 
Rybův festival o nové koncertní lokality v Rybově rodišti Přešticích 
a též v Plzni. Každému koncertu by měl předcházet dramatur-
gický úvod, kde výrazné osobnosti hudebního života upozorní 
na všechny souvislosti uváděných skladeb, zajímavosti z Rybova 
života či genia loci jednotlivých míst. Rybův festival je financován 
z darů od lokálních subjektů a společností, velice výrazně přispívá 
město Rožmitál pod Třemšínem, kde se koná nejvíce akcí, drobně 
přispívají i další zapojená městečka. Bohužel ale festival letos 
neobdržel grant Ministerstva kultury. Pořadatelé se tedy obrátili 
na veřejnost s prosbou o finanční podporu prostřednictvím crow-
fundingového portálu Hithit s heslem: Pojďme společně nechat 
Rybu vyplout v jeho plné kráse! 

Více informací najdete na www.rybuvfestival.cz 

Podpořit festival můžete zde: https://www.hithit.com/cs/
project/5607/festival-jakuba-jana-ryby-aneb-nechte-rybu-vyplout 
Zdroj: www.rybuvfestival.cz a crowdfundingový portál Hithit

Divadelní spolek Plánice 
uvádí komedii Kena Ludwiga 
Tenor na roztrhání

KD Dvorec – dne 17. dubna 
2020 od 19:00 hodin

Předprodej vstupenek KIC 
Nepomuk – dospělí 100 Kč, 
snížené vstupné 50 Kč
Osoby a obsazení:
Max, Saundersův asistent: Jan Roub
Maggie, jeho přítelkyně: Eliška Tauchenová
Saunders, ředitel opery: Milan Novák
Tito Merelli, IL STUPENDO: Lukáš Týml
Maria, jeho manželka: Jana Vopalecká
Hotelový poslíček: Matěj Vrána
Diana, sopranistka: Kateřina Vopalecká
Julie, předsedkyně Spolku přátel opery: 
Františka Svobodová / Ivana Roubová
Policista: Jiří Havlíček / Štěpán Havel

Nápověda: Alena Mrázková
Osvětlení a zvuk: František Svoboda
Režie: Jiří Havlíček

Rybův festival 2019, Březnice, Škampovo kvarteto



Nepomucké noviny / březen 202016 Nepomucké noviny / březen 2020 1717ZŠ Nepomuk ZŠ Nepomuk

Ovoce a mléko do škol
Akce ovoce a mléko do škol pokračuje. Pravidelně dostáváme 
do školy přepravky s mlékem, mléčnými výrobky nebo ovocem. 
Kusy jsou přesně odpočítány podle počtu dětí ve třídách a jednot-
livé přepravky pod vedením pana učitele Ticháčka, který je školním 
garantem těchto programů, pak dívky a chlapci roznesou po všech 
školních třídách. 

Soutěž v recitaci

Ve středu 12. února se žáci prvního stupně naší školy sešli v aule. 
Čtyřicet dva druháků, třeťáků, čtvrťáků a páťáků si vyzkoušelo, 
jaké to je veřejně promluvit před plným hledištěm. V rámci škol-
ního kola recitační soutěže jsme vyslechli velmi zajímavé texty. 
Měli jsme možnost sledovat, jak si jednotliví soutěžící poradili 
s trémou, s výslovností, s uměleckým projevem. Porota složená 
z pedagogických pracovnic prvního stupně naší školy neměla 
vůbec lehký úkol! Ze všech velmi zdařilých výkonů musela vybrat 
pouze čtyři nejlepší pro postup do okresního kola, které se ode-
hraje 11. března v Domě dětí a mládeže Blovice. Po velmi rušné 
diskuzi rozhodla porota takto:

kategorie 2. a 3. ročník:
1.  místo s postupem do okresního kola Martin Kuba (3. B)  

a Petr Nový (2. B)
2. místo Karolína Kyselová (3. A)
3. místo Adam Beroušek (2. B) a Eliška Zralá (3. A)

kategorie 4. a 5. ročník:
1. místo s postupem do okresního kola Vilém Brázda (4. C) 
a Amálie Šlajerová (5. A)
2. místo Karolína Chudáčková (5. B) a Martina Němečková (4. C)
3.  místo Karolína Čekanová (4. C), Samuel Jílek (4. C) a Adéla 

Beroušková (5. A)
4.  místo Eliška Šišková (5. A), Petra Boušová (5. B), Kryštof Kuba 

(5. A), Viktorie Klášterková (4. C), Helena Vejvančická (5. C) 
a Anežka Balíková (4. A)

Děkuji všem soutěžícím za to, že našli odvahu „nést kůži na trh", 
a všem vyučujícím českého jazyka za pomoc při přípravě. Těším se 
příští rok na další příjemné setkání! Poděkování patří také všem 
kolegyním, které na soutěž své žáky připravily.

Alice Kotylová

Jarmárek Dva žáci v krajském kole 
dějepisné olympiády

O úspěšných účastnících dějepisné olympiády v okresním kole 
jsme informovali v únorovém čísle Nepomuckých novin. Tehdy 
jsme nevěděli, kdo všechno postupuje do krajského kola. Už to 
víme a máme radost z toho, že v krajském kole budou naši školu 
reprezentovat dva žáci. Danielu Trojánkovi a Vojtěchu Horníkovi 
budeme držet palce.

První vysvědčení 

V době, kdy vyjde březnové číslo Nepomuckých novin, už budeme 
mít za sebou první měsíc 2. pololetí. K závěru toho prvního se ještě 
vrátíme společnými fotografiemi našich prvňáčků, kteří z rukou 
svých třídních učitelek převzali svá první vysvědčení. Kromě 
vysvědčení dostali všichni prvňáčci ještě diplomy za úspěšné 
zvládnutí prvních měsíců školní docházky.

Lyžařský kurz
Pravidelně v únoru vyjíždějí žáci 7. ročníku do Železné Rudy, aby 
zde absolvovali lyžařský výcvik. Stejně tak i letos se výprava z naší 
školy ubytovala v penzionu přímo u sjezdovky Na samotách. Bohu-
žel, letošní zima příliš zimním sportům nepřeje a ze snímku zasla-
ného první den pobytu je zřejmé, že uměle zasněžený svah byl 
pokrytý jen zbytky sněhu, které při nezvykle vysokých teplotách 
mizely před očima.

Třeťáci ve Svatojánském muzeu
Naši třeťáci se vypravili do Muzea sv. Jana Nepomuckého a zde 
jsou jejich dojmy: „… S paní učitelkou jsme šli se třídou do kostela 
sv. Jana Nepomuckého. Potěšilo mě to, že jsme dostali teplý čaj, 
k čaji nám pustili pohádku o sv. Janu a potom jsme šli do míst-
nosti, ve které byly různé sochy sv. Jana Nepomuckého. Dostali 
jsme také od pana faráře a průvodkyně testíky. Ještě jsme dostali 
čokoládu ve tvaru zlatých mincí. Moc se mi tam líbilo… Náš spolu-
žák Martin nám odemkl kostel sv. Jakuba. V kostele jsme si hráli 
na tři krále. Nesli jsme zlato, kadidlo a myrhu… Spolu s kama-
rádkami jsme skládali pověst. Moje kamarádka ji pak přečetla… 
Jako tři králové jsme šli do Betléma, našli jsme klíč, kterým jsme 
otevřeli truhlu se zlatem… Zaujaly nás ostatky sv. Jana… Promítli 
nám legendu o svatém Janu…“

Žáci z další třídy nám také poskytli své dojmy z návštěvy Muzea 
sv. Jana Nepomuckého: „… Před kostelem nás přivítal pan farář, 
dostali jsme čaj a roládu, moc se mně tam líbilo… Kostelem sv. 
Jakuba nás provedl pan farář Jiří Špiřík. Pak jsme se podívali 
na pověst o svatém Janovi. Potom jsme šli do muzea, kde jsme se 
dozvěděli zajímavé věci o sv. Janu Nepomuckém… V muzeu sv. Jana 
Nepomuckého nám ukázali lebku sv. Jana Nepomuckého (repliku) 
a kousek hmoty, o které se říká, že je to Janův jazyk, ale ve skuteč-
nosti to je zbytek mozku… Pan farář J. Špiřík nám vyprávěl o postavě 
sv. Jana Nepomuckého a také o třech králích, o Kašparovi, Balta-
zarovi a Melicharovi. Vyprávění i prohlídka se mně moc líbily…“

Z úryvků je zřejmé, že se návštěva muzea SJN dětem líbila. 
Za příjemné přijetí, prohlídku kostela sv. Jakuba, občerstvení a při-
pravený program děkujeme administrátorovi farnosti P. Jiřímu 
Špiříkovi a průvodkyni paní Štěpánce Kodýdkové.

Základní škola Nepomuk, okres Plzeň jih zve 
k zápisu do 1. tříd školního roku 2020–2021.

Zápis se uskuteční v souladu s par. 
36 zákona 561 z roku 2004 sb. ve středu 
1. dubna od 13.00 do 17.00 v přízemí 
školní budovy. Zákonní zástupci předloží 
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Během odpoledne si budoucí prvňáčci 
se svými rodiči mohou prohlédnout naše 
třídy, školní jídelnu a školní družinu. Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Foto Jan Ticháček

Na fotografii recituje Amálka Šlajerová

Tradiční vánoční jarmárek je už sice minulostí, ale rádi se k němu 
vracíme. Už jsme na stránkách Nepomuckých novin informovali, že 
část výtěžku putuje podle rozhodnutí dětí a školního parlamentu 
na různé charitativní účely a cca třetina výtěžku zůstává ve škole. 
Děti přednesly své požadavky, co by se jim za část utržených financí 
z jarmárku líbilo. Na fotografiích je vidět, co bylo letošním přáním. 
V přízemí budovy si mohou zájemci zahrát stolní fotbálek nebo 
stolní hokej, a pokud si chtějí během přestávek jen tak odpočinout, 
mohou využít zakoupené sedací vaky. Dětem s výběrem kupovaných 
věcí pomohla paní učitelka Monika Nová, která pravidelně s dětmi 
projednává jejich přání a nápady ve školním parlamentu. Věříme, 
že takto utracená část školního výtěžku je užitečnější, než tomu 
bylo v minulosti, kdy se oba stupně vypravily do kina v plzeňské 
Olympii a cestu autobusy hradily z peněz získaných při jarmárcích. 

Celkový výtěžek jarmárku: 69 926 Kč,  
jedna třetina zůstává ve škole.  
 
Školní parlament rozhodl o rozdělení 
dvou třetin výtěžku takto:

Centrum pro transplantace 15 000 Kč

Dobrý anděl 10 000 Kč

Psí útulek 5 616 Kč

Unicef 4 500 Kč

Škola v Africe 4 500 Kč

Adopce na dálku 7 000 Kč
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Muzea jsou také místem setkávání  
Rozhovor s Evou Dittertovou

Evo, jak dlouhá byla cesta ze Dvorce u Nepomuku 
až na post ředitelky Náprstkova muzea?

Moje putování historií začalo právě ve Dvorci, na základní škole 
nám paní učitelka Maršalíková (z Vrčeně) zadala úkol sepsat his-
torii obce, ve které žijeme. Tenkrát byl kronikářem ve Dvorci pan 
Jaromír Kraml. Nadšeně mně vyprávěl historii Železné Huti, zámku 
Zelená Hora, o Zelenohorském rukopisu a o Janu Nepomuckém. 
V neděli dopoledne jsem chodívala do Městského muzea (tenkrát 
bylo na faře), které v té době spravoval pan Jaroslav Tykal. S ním 
jsem si tam povídala a pomáhala mu s kartotékou – evidencí před-
mětů, já jen rovnala kartičky. K historii mě také přivedla další 
paní učitelka Vlasta Průchová. Moje cesta vedla na gymnázium 
v Blovicích, po gymnáziu následovalo studium historie na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátce jsem působila 
také v okresním muzeu v Blovicích nebo jako knižní redaktorka 
v jednom pražském nakladatelství a dvacet krásných let jsem pro-
žila v Chebském muzeu. Do Národního muzea – Náprstkova muzea 
jsem přišla v roce 2010.

Můžeš Náprstkovo muzeum čtenářům blíže představit?
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je 
součástí Národního muzea, jsme jedinou institucí v České repub-
lice, která se zaměřuje na uchování a péči hmotného kulturního 
dědictví mimoevropských civilizací. Muzeum sídlí v Praze na Bet-
lémském náměstí. Uchováváme a pečujeme o 150 000 sbírkových 

předmětů, pořádáme výstavy, přednášky, provádíme vědu a výzkum 
ve vazbě na specializaci muzea. V současné době připravujeme 
stálé expozice a řešíme s architekty, jak bude muzeum vypadat 
po rekonstrukci. V příštích cca deseti letech projde muzejní kom-
plex generální rekonstrukcí včetně stavby nové depozitární budovy 
v areálu Národního muzea v Horních Počernicích v Praze. 

Historie muzea je velmi zajímavá a poutavá. Muzeum založil 
Vojta Náprstek, politik, mecenáš, dá se říci i národní osvícenec. 
Muzeum mělo své počátky v domě U Halánků, kde bydlel a kde 
jeho matka Anna Fingerhutová provozovala vinopalnictví a pivo-
var. Právě z prostředků získaných úspěšným provozováním živnosti 
byla postavena muzejní budova. Základní kámen byl položen v roce 
1876, budova byla otevřena až v roce 1891. Náprstek pobýval ve Spo-
jených státech amerických, tam si uvědomil, jak málo informací 
o moderní a pokrokové společnosti proniká domů do Prahy. Jeho 
původním cílem bylo založit České průmyslové muzeum, ovšem 
vývoj sběru, darů a nákupů sbírek se ubíral jiným směrem. Po ná-
vratu se Náprstek zapojil do obrozenecké práce, soustřeďoval kolem 
sebe elitu české společnosti. Už v Americe přemýšlel o emancipaci 
žen, především o tom jak ulehčit ženám práci v domácnosti, proto 
podpořil v roce 1865 založení Amerického klubu dam. Členky v čele 
s Karolínou Světlou se scházely právě v čítárně, která byla součástí 
jeho knihovny, v té době největší soukromé knihovny v Praze. Pod-
poroval mnohé cestovatele (Emila Holuba, Josefa Kořenského, 
E. S. Vráze a celou řadu dalších), vědce a další potřebné učence.

Text: Karel Baroch
Foto: Jiří Vaněk

PhDr. Eva Dittertová pochází ze Dvorce. Od mládí měla ráda historii. 
Patří k těm nemnoha šťastným lidem, kterým se záliba stala povoláním, 
v jejím případě mohu snad říci celoživotním posláním. Nakonec ji 
dovedla až do funkce ředitelky Náprstkova muzea asijských, afrických 
a amerických kultur. O jejím vysokém kreditu v odborných kruzích 
dostatečně svědčí i to, že byla zvolena nejprve místopředsedkyní 
a posléze (opakovaně) i předsedkyní Asociace muzeí a galerií.

rozhovor měsíce
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Ty jsi byla také několik let předsedkyní Asociace muzeí a galerií 
České republiky. Můžeš mi říci o této instituci něco více?
Dlouhá léta jsem byla místopředsedkyní a předsedkyní Asociace 
muzeí a galerií. Funkce je to čestná, volená, tedy jsem ji vykonávala 
souběžně s ředitelováním chebského muzea. Asociace je profesní 
spolek (dříve sdružení), který sdružuje muzea a galerie v České 
republice, reprezentuje muzejnictví, zabývá se legislativou, vzdě-
láváním pracovníků v muzeích a galeriích, propaguje a populari-
zuje muzejní práci. Vyhlašuje celonárodní soutěž muzeí a galerií 
Glorii musaealis.

Jak jsou na tom česká muzea a galerie v porovnání 
se zahraničím? Mám na mysli nejen financování, ale 
i rozsah sbírek, návštěvnost a vůbec jejich úroveň.

České muzejnictví učinilo za posledních 30 let obrovský posun 
k lepšímu po všech stránkách – odborné, edukační, popularizační. 
Nechci říci, že jsme zahraničí dohnali úplně ve všem, ale minimálně 
s ním aktuálně držíme krok. Opravujeme budovy muzeí, pravda – 
nové muzejní budovy se nestaví, ale stavíme depozitáře, otevíráme 
velké i malé výstavy, v našich muzeích tak jako v zahraničí se etablo-
vala muzejní pedagogika, děti a rodiny s dětmi navštěvují muzejní 
dílny, vyhledávají programy pro děti. A vůbec muzea připravují 
obrovskou škálu vzdělávacích a volnočasových aktivit pro širokou 
veřejnost. V muzeích se po roce 1990 etablovaly obory jako public 
relations a marketing. Samozřejmě bychom si přáli více finančních 
prostředků na akvizice, tedy na nákup sbírkových předmětů. Vždy 
je co vylepšovat. Návštěvnost velkých muzeí v zahraničí je možná 
vyšší, bohužel nemám aktuální údaje. Návštěvnost muzea je odvislá 
od mnoha faktorů, především je třeba vymyslet zajímavé náměty 
výstav, přitažlivé akce, lidé si potom muzeum najdou. Muzea také 
modernizují přístup badatelům ke sbírkám. Sbírky, fotografie, ar-
chiválie se digitalizují, badatelé tedy mohou z tepla svých domovů 
studovat či si na dálku objednat požadované materiály. Moderni-
zujeme studovny a badatelny, ve kterých je dnes už samozřejmostí 
přístup k internetu a celá řada jiných například kopírovacích či 
skenovacích možností. Řešíme stejné problémy jako mnohá evrop-
ská či světová muzea. O tom, že naše muzejnictví je na dobré pro-
fesionální úrovni, svědčí i to, že v roce 2022 se uskuteční v České 
republice v Praze celosvětové valné shromáždění mezinárodního 
sdružení muzeí ICOM. 

Dle mého pohledu v čem ještě pokulháváme, jsou muzejní 
obchody a nabídka muzejního zboží, knih a dalších předmětů. 
V některých muzeích chybí návštěvnický komfort, například kavárny. 
Ale i tento stav se už stává mnohde minulostí. Ve větších muzeích 
kavárny už patří k běžnému standardu. 

Jaký je český návštěvník muzeí a galerií? 
Já osobně příliš velký rozdíl nevidím, všichni návštěvníci chtějí být 
v muzeu spokojeni, chtějí se něco nového dozvědět, poučit se, vidět 
krásné originály. Vítají interaktivní zapojení ve výstavách, chtějí 
posedět v kavárně či si zakoupit katalog k výstavě, suvenýr na pa-
mátku. Český návštěvník je úplně stejný jako zahraniční návštěvník. 

Mnoho lidí si myslí, že muzea jsou jen tematicky 
zaměřené sbírky předmětů na věky uložených za sklem 
ve vitrínách. Mohou se muzea nějak dále rozvíjet?

Ano, to je dost často zakořeněný názor. Muzea nemohou stagnovat, 
jinak je návštěvníci přestanou navštěvovat a muzea ztratí jednu ze 
svých nejdůležitějších společenských rolí. O muzea přestane být 
ve společnosti zájem. Zde bych měla objasnit vůbec poslání muzej-
ních institucí. Výstava či stálá expozice je jen vyvrcholením vnitřní 
muzejní práce. Základním posláním muzea je vytvářet a uchovávat 
sbírky, tedy hmotné doklady o člověku a jeho prostředí, které se stá-
vají součástí hmotného kulturního dědictví. Muzeum to dělá proto, 
aby tuto hmotnou paměť zpřístupnilo veřejnosti prostřednictvím 

stálých expozic a výstav. Vytvářené a uchovávané sbírky jsou veřej-
nosti prezentovány, jsou vystavovány za účelem studia, vzdělávání, 
výchovy, ale i pro potěchu. 

Je tedy žádoucí, aby se muzea modernizovala, držela krok se 
společenským vývojem. Muzea by měla nakupovat, zpřístupňovat 
a rozšiřovat sbírky, organizovat doprovodné akce, vytvářet pro své 
návštěvníky vzdělávací pořady i volnočasové zážitky. Muzea jsou 
kromě jiného také místem setkávání, pobytovým místem. Jen tímto 
a podobným způsobem si udrží své místo na slunci. 

V České republice jsou stovky muzeí a galerií a mezi nimi 
je spousta soukromých. Jsou podle tebe přínosem?

Soukromá muzea vhodně doplňují svojí pestrostí a rozmanitostí 
muzejní síť státních a nestátních muzeí. Touha něco sbírat, shro-
mažďovat, existuje stejně dlouho co samo lidstvo. Každý z nás má 
větší či menší sbírku něčeho, no a někdy sběratelská touha přeroste 
i v touhu prezentační, kdy majitelé sbírek se rozhodnou provozovat 
muzea a galerie. V České republice je celá řada velkých soukromých 
sbírek, viz Museum Kampa, DOX – galerie současného umění nebo 
Škoda Auto muzeum v Mladé Boleslavi (podnikové muzeum), v Plzni 
máme Pivovarské muzeum. No a potom se setkáváme s velkým 
množstvím malých, často velmi zajímavých muzeí. Bohužel tato 
muzea se mnohdy potýkají s finančními problémy, přežívají na hra-
nici udržitelnosti. Z příjmu ze vstupného mnohdy nezaplatí ani po-
platky za energie. Často jsou majitelé průvodci, ekonomy, kurátory 
v jedné osobě. Potom také záleží na místě a na charakteru sbírky, 
mohou například požádat o podporu obec či dosáhnout na některé 
dotační tituly Ministerstva kultury ČR.

Nepomuk je malé město, ale co se týká kultury, je 
daleko široko vyhlášené. K tomu přispívají velkou 
měrou také místní muzea a galerie. Máme celkem 
čtyři, Městské muzeum a galerii, Svatojánské muzeum, 
Rodný dům Augustina Němejce a Muzeum veteránů 
na Zelenohorské poště, které je soukromé. Všechna jsou 
na vysoké úrovni. Navštívila jsi někdy některé z nich?

Ano, znám nepomucká muzea, pravidelně navštěvuji Svatojánské 
muzeum, byla jsem přítomna slavnostního otevření. Nedávno jsem 
muzeum opět navštívila, chtěla jsem vidět bustu sv. Jana Nepomuc-
kého, kterou vytvořili brněnští antropologové na základě antropo-
logických výzkumů. Při nedávné návštěvě brněnského Anthroposu 
jsem se setkala s paní Mgr. Vaníčkovou, povídaly jsme si o Janu 
Nepomuckém a o tom, jak na bustě pracovala. Neznám Muzeum 
veteránů na Zelenohorské poště, vloni v květnu jsme šli ze Dvorce 
do Nepomuka pěšky, chtěli jsme do muzea zajít, bohužel zrovna 
bylo zavřeno. Letos to napravím a zajdu se do muzea podívat. Jsem 
velice ráda, že byl zrekonstruován rodný dům našeho rodáka profe-
sora Augustina Němejce. Pravidelně sleduji, co se v Nepomuku děje. 
Myslím, že po této stránce se skutečně v Nepomuku mnohé zlepšilo, 
jen bych si přála, aby se lepších časů dočkal i zámek Zelená Hora. 

Být ředitelkou takové instituce, jakou je 
Náprstkovo muzeum, je jistě náročné a určitě 
je potřeba relaxace. Jak relaxuješ?

Mám to štěstí, že práce je mým velkým koníčkem, tedy nerozlišuji 
příliš volný čas a pracovní dobu. Opravdu mohu říci, že žiji prací. 
Ale přeci jen relaxuji, především sportem. Celá rodina hrajeme golf. 
S mužem hodně cestujeme, nejraději mám dovolené strávené hrou 
golfu, návštěvou památek a jak jinak také muzeí. Chováme dva psy, 
kterým se ráda věnuji, hlavně o víkendech s nimi chodím na delší 
vycházky do přírody. 

Každé osobnosti, s níž vedu rozhovor, se ptám na to, 
co ji dokáže potěšit, spravit jí náladu, anebo naopak ji 
zkazit. Jak je na tom v tomto směru Eva Dittertová?

rozhovor měsíce rozhovor měsíce

PhDr. Eva Dittertová
 
PhDr. Eva Dittertová, rozená Krňoulová, pochází ze 
Dvorce u Nepomuku. V době jejího narození byd‑
lela rodina v nádražní budově, otec byl zaměstnan‑
cem státních drah. Vystudovala Filozofickou fakultu 
UK, obor archivnictví–dějepis. V letech 1980–1983 
pracovala v Okresním muzeu Plzeň‑jih v Blovicích, 
kde byla ředitelkou. Od roku 1983 do roku 1990 byla 
knižní redaktorkou v Nakladatelství a vydavatelství 
Panorama. V období let 1990–2010 bylo jejím půso‑
bištěm muzeum v Chebu. I tam se stala ředitelkou. 
Poté odešla do Náprstkova muzea. Členství ve vě‑
deckých organizacích: 1999–2006 místopředsed‑
kyně Asociace muzeí a galerií ČR (AMG), 2006–2012 
předsedkyně AMG, členka komise managementu při 
AMG, členka Ediční rady Národního muzea, interní 
členka Rady pro výstavní činnost Národního muzea, 
členka Redakční rady Věstníku AMG. Bývá také kurá‑
torkou výstav pořádaných Náprstkovým muzeem.

Potěší mně návštěva hezké výstavy, muzea či dobrá muzika. Na-
vštěvujeme koncerty, letos v květnu to bude například Eric Clap-
ton, také mám ráda big beat Pavla Sedláčka (Cadillac). V Lokti 
v přírodním amfiteátru pravidelně vystupuje britská kapela Jethro 
Tull, její vystoupení se snažíme nevynechávat. Nebo občas, když 
seženu lístky, jdeme do divadla – Dejvické, Na zábradlí či Studio 
dva. Mám dvě kolegyně – kamarádky, také ředitelky muzeí, s kte-
rými se pravidelně stýkáme, povídáme si o muzeích, některá spo-
lečně navštěvujeme, vzájemně se podporujeme. Třeba v loňském 
roce jsme si udělaly výlet do Nepomuka, Žinkov a Blovic. 

Co mně kazí náladu? Přebujelá administrativa, jinak snad 
nic. Nedostatek času na četbu, zahradu, ale vše se nedá stihnout. 

Závěrem našeho rozhovoru se tě zeptám, jak vidíš 
budoucnost českého a moravského muzejnictví?

Jsem optimistou, muzea v podobě, jak je známe, existují víc jak 
200 let (Národní muzeum bylo založeno v roce 1818), tedy určitě 
se budou dál rozvíjet, i nadále se můžeme těšit na krásné výstavy, 
stálé expozice. Nejen u nás, ale i v zahraničí, kam si můžeme často 
zajet. Muzejnictví prošlo a stále prochází změnami, vylepšováním, 
muzea a jejich zřizovatelé se snaží, aby předměty byly umístěny 
v odpovídajícím prostředí, aby byly dodržovány speciální požadavky 
na uložení, staví se nové, moderní depozitáře. Velmi se posunulo 
muzejní výstavnictví, výrazně se změnil přístup k návštěvníkovi. 
Snažíme se vnímat každého návštěvníka, otevíráme zajímavé, mo-
derní expozice v mnoha muzeích, velké množství výstav. Zaměřu-
jeme se na nosná témata ke klíčovým výročím napříč republikou. 
Výstavy preferují autentické předměty, avšak stále více se uplatňují 
také multimediální prvky.

V současné době hrají muzea ve společnosti již jinou roli, 
či spíše celou řadu jiných rolí, než tomu bylo v minulých letech. 
Nejen, že uchovávají kulturní dědictví a vzdělávají, ale jsou též 
místem odpočinku a setkávání – a tomu by měla odpovídat i jejich 
podoba. Proto jsem velkým optimistou a věřím v budoucnost. 

Co nového ještě chystáte v Náprstkově muzeu, 
na co bys nás pozvala a co vás v nejbližší době čeká? 

Po celý rok 2020 mohou návštěvníci shlédnout výstavu „Na bře-
zích Nilu“, od března pak nově výstavu “Doma na Sibiři“. Výstava 
je postavena na etnografické sbírce z oblasti Tuvy, kterou muzeum 
získalo v šedesátých letech 20. století, a bude doplněna o další 
současné etnografické materiály. Souběžně pracujeme na ote-
vření výstavy „Sluneční králové“ v Historické budově Národního 
muzea. Jde o světovou unikátní výstavu předmětů, které pocházejí 
z egyptského naleziště v Abú Siru. Předměty půjčí především Egypt-
ské muzeum z Káhiry a celá řada evropských a amerických muzeí 
(např. Berlín, Mnichov, Hannover, Brémy, Heidelberg, Londýn, 
New York). Osobně se také těším na akce, jako je připomenutí 
190. výročí narození Karolíny Světlé dne 7. března odpoledním 
programem Karolína 190, nebo 18. června připomeneme inspira-
tivní a silnou osobnost, v Čechách pozapomenutou – Vlastu Kálalo-
vou Di Lotti. Českou lékařku, která pocházela z Bernartic u Písku, 
v Bagdádu založila nemocnici, přátelila se s Alicí Masarykovou, 
rozšířila entomologickou sbírku Národního muzea – sbírala pro 
Národní muzeum v Iráku brouky. Bohužel konec války jí přinesl 
velmi těžký osud, 8. května 1945 v Bernarticích jejího italského 
manžela a děti zastřelili ustupující Němci.  

Tak to vůbec nebyl veselý závěr našeho povídání. 
Přesto musím říci, že mi bylo potěšením vést 
tento rozhovor. Evo, děkuji ti a přeji ti nejen 
v práci, ale i v osobním životě hodně štěstí.
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Vzpomíná manželka Magdalena

Miloslav Šimek, tedy Slávek, jak mu jeho přátelé říkali, se narodil 
v Praze, ale po celý život toužil žít mimo město. Tomu však jeho 
profese (divadlo a televize) neumožnovala. Oba jeho rodiče pochá-
zeli ze Strakonic, a tak ho to táhlo do jižních Čech. 

V šedesátých letech jsme začali jezdit do pronajatého mlýna 
u Soběsuk, ale po několika letech tato možnost skončila. Slávek už 
si však natolik oblíbil zdejší krajinu, že jezdil soustavně po okolí 
na kole i autem a hledal, kde by se mohl usídlit. Až jednoho dne 
objevil místo svých snů - lom u Maňovic. Tam našel to, co on 
jako skaut a milovník knížek pana Foglara stále sháněl: „Chatu 
v jezerní kotlině“. A tak se stalo, že jsme od roku 1972 začali pře-
stavovat kovárnu u lomu, čistit okolí zanesené vším možným 
nepořádkem (staré pneumatiky, plechovky, láhve...), upravovat 
plochu na jednoduchý pískový tenisový kurt, atd. Samozřejmě se 
nám stýskalo po Soběsukách i přátelích, které jsme tam získali, 
například po rodině pana Vohrny, po panu Ptáčkovi a dalších. 
S některými z nich jsme své styky nepřerušili. 

Slávek se těšil, že až odejde do důchodu, odstěhuje se defini-
tivně na chalupu. Zatím tam odjížděl, kdykoliv měl alespoň den 
volna. Jakmile v Praze dopsal scénář, odehrál premiéru nebo 
natočil televizní pořad, opustil město a jel tam, kde se cítil být 
více doma. A bylo jedno, zda bylo léto nebo zima. Vánoce jsme 
vždycky trávili na chalupě, jezdili na běžkách, bruslili sami nebo 
třeba hráli hokejový zápas s některou spřátelenou rodinou. Také 
jsme samozřejmě řezali a štípali dříví, Slávek rád sekal kosou 
trávu a děti, už ne tak nadšeně, pohrabovaly. Na tenisovém kurtu 
se trénovalo, hrály zápasy s amatéry i závodními hráči a bylo zcela 
jedno, že kurt byl pouze pískový, nerovný, zasahovaly do něj větve 
okolních stromů a vůbec tedy nesplňoval profesionální parametry. 
Dlouho dokonce na něm stála v rohu bříza. Slávek natolik miloval 
stromy, že ji nechtěl obětovat. Nakonec musel, protože vyrostla. 
Všichni členové rodiny, vlastně i hosté, povinně sázeli stromy, což 
se mi zdálo v místní krajině poněkud zbytečné. Když na Štědrý 
den odcházel Slávek s nejmladší dcerou vybrat na našem pozemku 
vánoční stromeček, vraceli se oba značně rozhádaní, protože 
Hanička chtěla nějaký krásný strom, zatímco Slávek dovolil uříz-
nout pouze ten nejvíce defektní, pokřivený, utiskovaný a z jedné 
strany téměř holý, takže musel vždycky stát v rohu místnosti.

Slávek miloval Šumavu, projížděl ji na kole nebo v zimě na běž-
kách se svým dlouholetým kamarádem Vaškem Panuškou z Horaž-
dovic, který mu byl výborným průvodcem a seznámil ho z mnoha 
dosud nepoznanými místy. Spolu také sehráli řadu tenisových 
zápasů, ať už u nás, nebo na kurtech v Horaždovicích, kde se také 
po Slávkově smrti koná každoročně Tenisový memoriál Milo-
slava Šimka.

Slávek se zapáleně bil za to, aby nebylo v okolí otevřeno úložiště 
jaderného odpadu, věnoval tomu opravdu hodně času. Studoval 
k tomu literaturu, psal si přednášky a účastnil se pochodů proti 
stavbě hlubinného uložiště. Patřil k zakládajícím členům sdružení 
„Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!“.

Zvláštní roky jsme zažívali v sedmdesátých letech, kdy si Slávek 
pořídil spolu s kamarádem Milanem Wágnerem osla Honzu. 

S ním pak vyráželi na pánskou jízdu, tedy putování po Šumavě. 
První ročník jsem ještě absolvovala s nimi i s nejstarší dcerou 
Evou, pak už jsem se dalších pokračování ráda vzdala, protože se 
mi narodily další dvě děti. Upřímně řečeno jsem byla vždy ráda, 
když všichni chlapi i s vozíkem taženým oslem zmizeli za obzorem 
a na chalupě nastal klid. 

V krajině, která je naším druhým domovem, jsme měli a stále 
ještě máme svá oblíbená místa. Často zajdeme na výbornou svíčko-
vou do restaurace U sv. Antonína k manželům Junkovým, do Stra-
konic za Slávkovou sestřenicí, dcera s vnoučaty jezdí na břehy 
řeky Vydry. Je mi moc líto, že se neuskutečnily manželovy sny - 
dožít svůj život na chalupě. Kdyby mu divadlo moc chybělo, měl 

připravený plán, že by hrál jednou za měsíc v Hradešicích u Anto-
nína. To si vyzkoušel mnohokrát v posledních letech svého života 
a těšilo ho, kolik publika se vždy sešlo. 

Slávku, měl jsi to tak krásně promyšlené, ale osud tě zasko-
čil. Bohužel. Se starostmi o chalupu a lom nám teď pomáhá 
kamarád Jarda a občas i další přítel Jirka. Dcerám Slávek vštípil 
lásku k přírodě, za což jsou mu upřímně vděčné a na lom se rády 
i s vnoučaty vracejí.

Magdalena Šimková 

Miloslav Šimek, komik, humorista a spisovatel, se narodil 7. března 
1940 v Praze. Do povědomí veřejnosti se zapsal působením v divadle 
Semafor s partnerem Jiřím Grossmannem. Po smrti Jiřího Grossmanna 
spolupracoval s Petrem Nárožným a Luďkem Sobotou. V dalších letech 
tvořil dvojici spolu s Jiřím Krampolem. Po odchodu ze Semaforu 
založil Divadlo Jiřího Grossmanna, kde účinkoval spolu se Zuzanou 
Bubílkovou až do své smrti. Výčet divadelních her i televizních pořadů, 
ve kterých vystupoval, by byl dlouhý, stejně tak množství knih, které 
napsal. Hrál i v několika filmech. Připomeňme například představení 
Besídka zvláštní školy, Návštěvní den, Zajíc v pytli nebo Politické 
harašení. Zemřel 16. února 2004. Je pohřben v Roztokách u Prahy.

Zdroj: Wikipedie

Miloslav Šimek se postavil 
proti jadernému úložišti

Slávek Šimek mě v létě roku 2004 navštívil spolu se svým kama-
rádem Václavem Havlíkem, který ho informoval, že já se s mou 
profesí trochu zajímám o ekologii a současně jsem členem v radě 
obce Pačejov. Slávek jako skaut a milovník přírody v okolí Maňovic 
a Pošumaví jihozápadních Čech byl silně znepokojen a rozhořčen 
snahou státu plánovat a budovat hlubinné úložiště jaderného 
odpadu v lokalitě „Březový potok“, což je místo v katastru obcí 
Maňovice, Pačejov, Velký Bor, Olšany, Chanovice a Kvášňovice.

Tato společná schůzka byla impulsem k tomu, že jsme spo-
lečně založili občanské sdružení „Jaderný odpad - děkujeme, 
nechceme!“ (www.jodn.cz), jehož byl Slávek od počátku čest-
ným prezidentem. Díky svému nadšení a odhodlání strhl místní 
veřejnost i lidi z celé ČR k neskutečnému nástupu odporu proti 
megalomanskému záměru státu budovat v Pošumaví hlubinný 
důl 500 metrů pod zemí za 115 miliard korun, jehož stavba by 
desítky let velmi negativně zasáhla do životů místních obyvatel 
a navždy ovlivnila životní prostředí.

Slávek spolu námi bojoval a chránil náš kraj proti politikům 
a zástupcům Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 
a Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří chtěli a bohužel stále 
chtějí umístit do našeho regionu jaderný odpad pod zem na stati-
síce let. Slíbili jsme mu těsně před jeho náhlou smrtí v roce 2005, 
že v boji, který on začal, vytrváme a tento slib plníme dodnes.

František Kába,  
předseda spolku Jaderný odpad – děkujeme, nechceme! z.s.

Volné dny trávil Miloslav Šimek 
v našem kraji. Nejprve jezdil s rodinou 
do mlýna u rybníka Jednota u Soběsuk, 
který měli pronajatý, později si koupili 
chatu v lomu u Maňovic u Pačejova.

Miloslav Šimek  
by letos v březnu  
oslavil osmdesátiny 
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Miloslav Šimek na rodinné fotografii s manželkou Magdalenou  
a dcerami Evou, Magdalenou a Hanou, foto archiv Magdaleny Šimkové



Nepomucké noviny / březen 202024 Nepomucké noviny / březen 2020 25Fénix spolky / zveme vás

Jarní probouzení ve Fénixu

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu  
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk 

Během jarních prázdnin 2.–6. 3. se kurzy pro děti nekonají, kurzy 
pro dospělé po domluvě. Ve Fénixu probíhá příměstský tábor Ani-
mánie, pořádaný Mikroregionem Nepomucko. V termínu 3.–7. 8. 
pořádáme náš druhý příměstský tábor! Přihlašování je spuštěno 
na našich webových stránkách. Tábor je pro děti 7–12 let, od 8 
do 16 hodin, v ceně 1650,- je lektorné, materiál, pitný režim, teplý 
oběd, odpolední svačina, vstupy na lezeckou stěnu.
 
Zveme na nové kurzy: 

Přednášky z historie Nepomucka s kronikářem města Karlem 
Barochem od čtvrtka 5. 3., 17:00–18:30, každý týden, celkem 8 
přednášek, cena 600,-. Témata přednášek: osobnosti, podnikání, 
školy, spolky, klášter, války, sv. Jan Nepomucký

Počítačové poradenství, nejen pro seniory, např. s novým note-
bookem, den a čas dle domluvy, Lucie Korbová

Základy baletu pro děti od 7 let, od 14. 2. 16:20–17:20, vede bývalá 
studentka konzervatoře Klára Šelmátová

Orientální tanec pro mírně pokročilé (ženy 16+), od pondělí 10. 2. 
16:50–17:50, 15 lekcí 1100,-, Lucie Korbová

Orientální tanec pro začátečnice – ochutnávka v úterý 10. 3. 18:00–
19:00 hodin, přihláška na webu

Semináře: 

Mindfulness – zažívej, poznávej, proměňuj, úterý 3. 3., 18:00–21:00 
hodin, 550,-

Seminář povede profesionální kouč Štěpán Pastula. Technice 
mindfulness se věnuje již 10 let a své počátky datuje do doby, 
kdy působil a žil půl roku jako dobrovolný učitel v Malém Tibetu. 
Budeme probírat nejrůznější způsoby používané pro zvládání 
stresových situací, emočních výkyvů, úzkostí a strachů.

Večer s hraním deskovek pro dospělé i děti, sobota 14. 3., 14:00–
17:00 hodin, na místě budou hry k zapůjčení a uvítáme i vaše hry. 
Vstup dobrovolný (na občerstvení a podle domluvy do budoucna 
na zakoupení nových zajímavých her). Výběr z nabídky: Pro 
starší: Cafe international; Codenames; Koncept; Keltis; Pro děti: 
Kingdomino; Carcassonne: přes kopec a údolí; Zooloretto; Pro 
rychlou ruku: Dobble; Gobbit; Duch; Duchová.

Pátá prožitková přednáška z tradiční čínské medicíny – Jarní očista 
těla i duše, čtvrtek 19. 3., 18:00–20:00 hodin, s pohybovou meditací 
a jednoduchými protahovacími cvičeními, přihlášení a platba 
300,- předem, vede Hana Reitpsiesová

Kurz tvoření panenek a víl z ovčí vlny 28. 3., 15:00–18:00 hodin, 
krásná relaxační technika plstění, se Zuzanou Smith, přihlášení 
a platba předem – 300,- do 20. 3., poté 350,-

Prožitková přednáška na téma působení barev a systému Aura-
soma, čtvrtek 16. 4., 18:00–20:00 hodin, 300,- přihlášení a platba 
předem, vede Hana Reitspiesová

Hasiče zaměstnala bouře Sabine

Činnost jednotky
Prvním zásahem nepomucké dobrovolné jednotky byl výjezd 
k požáru suché trávy v příkopu u silnice mezi Dvorcem a Třeb-
čicemi, ke kterému jsme vyjeli spolu s jednotkou Hasičského 
záchranného sboru Nepomuk dne 23. ledna před 23. hodinou. 
Při příjezdu první jednotky již tráva plamenem nehořela. Místo 
požáru bylo pro jistotu prolito vodou a za necelou půl hodinu se 
obě jednotky vrátily na základnu. V souvislosti s bouří Sabine, 
která se prohnala i naším regionem, vyjížděla naše jednotka 
k několika událostem. Po páté hodině ráno v pondělí 10. ledna 
jsme byli vysláni na silnici mezi Čmelíny a Kladrubce, kde jsme 
zlikvidovali padlý strom přes silnici, za další hodinu jsme vyjeli 
do Bezděkovce, kde jsme odstranili vyvrácený strom padlý přes 
silnici a telefonní vedení. Před polednem jsme byli společně s jed-
notkou SDH Kasejovice vysláni do Polánky u Kasejovic, kde došlo 
k odtržení plechové střechy na řadovém domku. Plech jsme srov-
nali a provizorně upevnili pomocí prken a vrutů. Při zpáteční cestě 
jsme u bývalého motorestu Agro odklidili strom ležící přes jeden 
jízdní pruh silnice I/20. Odpoledne jsme odstraňovali strom padlý 
přes osobní automobil v ulici J. J. Ryby. Dalších 20 událostí zlikvi-
dovala jednotka HZS Nepomuk. Převážně šlo o padlé stromy přes 
silnice a uvolněné střešní krytiny, dvakrát o náraz osobního auta 
do padlého stromu a jedenkrát o nehodu osobního auta na zle-
dovatělé vozovce. Celkem hasiči ve dnech 10. a 11. února řešili 
v Plzeňském kraji přes 800 událostí spojených se silným větrem. 

Činnost sboru
V sobotu 25. ledna se tři družstva mladých hasičů SDH Nepomuk 
zúčastnila zimní soutěže O putovní pohár města Dobřany a obsa-
dila šesté, osmé a dvaadvacáté místo. V sobotu 29. února jsme 
pořádali na sále Hotelu U Zeleného stromu Hasičský bál, bližší 
informace přineseme v příštím vydání novin. Více informací o naší 
činnosti a také fotky a videa z akcí a zásahů najdete na facebooku 
Hasiči Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz.

Za SDH Nepomuk Jiří Šůs

Otevírací doba kanceláře
pondělí 13:00–17:00 hodin; úterý 10:00–12:00 hodin, 
13:00–15:00; středa 10:00–12:00, 13:00–18:00; 
čtvrtek 14:00–16:00, pátek 14:00–16:00
tel. 606 032 707, e-mail fenix@urad-nepomuk.cz 
 
Lucie Korbová a tým Fénixu



Nepomucké noviny / březen 202026 Nepomucké noviny / březen 2020 27inzerce zveme vás

Kontakt na personální oddělení:

+420 725 730 657
katerina.nouskova@leifheit.com

Garantovaný růst mzdy

13. mzda

Příspěvky nad rámec zákoníku práce

5 týdnů dovolené

Příspěvek na penzi

Příspěvek na dopravu & svozový mikrobus

Příspěvek na údržbu pracovního oděvu

26 Kč za hlavní jídlo

Odměna za zlepšovací návrhy

Vzdělávání zaměstnanců

Přes 20 let stability

Odměna za doporučení nového kolegy

Skvělý kolektiv

Firemní akce pro zaměstnance

OPEL partner

SVÁŘEČE

SKLADNÍKY / CE

MECHANIKY - ELEKTRIKÁŘE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

V našem výrobním závodě v Blatné 

právě nabíráme 

nové kolegyně a kolegy:

PŘEDÁK LAKOVNY  

 

K
V A L I T U

dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

INTERNET
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň
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Sochy sv. Jana Nepomuckého  
v kostele sv. Jakuba Většího

Pozlacená dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého o výšce asi 70 cm 
je součástí dřevěného neogotického hlavního oltáře z roku 1859, 
navrženého Vilémem Kandlerem a provedeného Josefem Hei-
delbergem, dvorním řezbářem Ferdinanda V. Dobrotivého, auto-
rem schránky na české korunovační klenoty a oltáře sv. Ludmily 
v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Zlacení provedl zlatník B. 
Ženíšek z Plzně. Socha je umístěna při pohledu na oltář vpravo, 
v jeho střední části. Sv. Jan v kanovnickém rouchu má pravou ruku 
položenou na srdci a v levé ruce drží symbol mučedníků – palmo-
vou ratolest. Kolem hlavy má svůj typický atribut – svatozář s pěti 
hvězdami. Oltář byl restaurován při celkových úpravách interiéru 
v letech 1992-1993, které vedl architekt Jan Soukup. Druhá socha 
sv. Jana má své místo vpravo na zemi před obětním stolem, a tak 
si ji lze prohlédnout z největší blízkosti. Jde o sochu procesní, 
s kterou věřící putují na různé slavnosti, hlavně na pražské Navalis, 
a samozřejmě je nesena v procesí z budovy arciděkanství do kostela 
sv. Jana při hlavní květnové pouti. Socha sv. Jana spočívá na bílém 
hranolu vysokém sedm centimetrů, který je připevněn k bílým dře-
věným nosítkám, je ze dřeva, vysoká necelý jeden metr a je barevná 

(černý je biret a kanovnický plášť, bílá je rocheta, štola a obrázek 
Palladia země české zavěšený na krku jsou barvy červenooranžové, 
šňůrky se střapci od kanovnického pláště jsou barvy zlaté). Sv. Jan 
drží v pravé ruce kříž spočívající na palmové ratolesti a druhou 
rukou obé přidržuje. Kolem hlavy má svatozář ze stříbra s pěti 
žlutými hvězdami, v jejichž středu jsou zasazeny červenooranžové 
skleněné kameny. Svatozář na sochu nechal osadit P. Slávek Holý 
a je vytvořena sušickým restaurátorem Jiřím Stýblem z původní 
mariánské svatozáře nalezené v depozitáři Svatojánského muzea. 
P. Slávek Holý našel procesní sochu rovněž v depozitáři a nechal 
upravit nosítka tak, aby se mohla při převozu sklápět. Skleně-
nou nádobku na svíčku připevnil před sochu na nosítka rovněž 
P. Slávek Holý. K úpravě procesní sochy došlo někdy kolem roku 
2005. Socha je pro procesí vyzdobována – bez nároku na odměnu 
to činí majitelka nepomuckého květinářství Kopretina, Helena 
Radová, která také často zásobuje ve vlastní režii oba nepomucké 
kostely krásnými květinami.

Marie Bílková

Slavnosti, poutě a posvícení v březnu 2020 
ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy),  
Vrčeň, Prádlo, Kasejovice, Kotouň a Budislavice
Sobota 21. 3. 17.00 hodin kostel sv. Jana: mše svatá – jarní pouť

18.00 hudební sál arciděkanství: koncert Moderní doba a sv. Jan Nepomucký, účinkují: Michaela Katráková, Martin Vydra

Neděle 29. 3. 11.00 hodin Zelená Hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha: mše svatá – jarní pouť

Tříkrálová sbírka opět přinesla 
peníze pro potřebné

Milí spoluobčané a příznivci Tříkrálové sbírky,ve dnech 3., 
4. a 5. ledna tohoto roku proběhl v našem regionu již 9. ročník 
tradiční Tříkrálové sbírky. Do ulic na Nepomucku se vydalo 
celkem jedenáct skupinek koledníků. V letošní sbírce se vybralo 
krásných 74 813 korun. V Nepomuku se vykoledovalo 30 319 
korun, v Neurazech a okolních obcích 20 616 korun, na Myslív-
sku 17 845 korun, ve Vrčeni 3 835 korun a v Srbech 2 198 korun. 
Ve prospěch sbírky šel také výtěžek z Tříkrálového koncertu, 
který se uskutečnil 4. ledna 2020 v hudebním sále nepomuckého 
arciděkanství. Velký dík patří souboru Canto nepomucenum, 
který na koncertě vystupoval. bdarovat sociálně slabé rodiny 
s dětmi v našem regionu, Dětský domov v Nepomuku a Mateř-
ské centrum Beruška.Všem dárcům srdečně děkujeme a těšíme 
se na shledání v příštím roce.

Eva Majerová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 
Římskokatolická farnost, arciděkanství Nepomuk

foto Hana Staňková

 foto Aleš Majer, Tříkrálový koncert dne 4. ledna 2020
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NEPOMUK / BŘEZEN 2020

24. 2. – 20. 3. Výstava fotografií – Fotoklub Stod, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, otevřeno úterý–sobota od 10.00 do 16.00 hod., vstup zdarma

2.–6. 3. Příměstský tábor, Fénix Nepomuk

3. 3. Mindfullness – praktický seminář, od 18.00 do 21.00 hod., 
Centrum volnočasových aktivit Fénix, vstupné 550 Kč

6. 3. Posezení na hasičské zbrojnici při příležitosti 
MDŽ, od 18.00 hod., SDH Nepomuk

12. 3. Do světa s dětmi za hubičku, od 17.00 hod., Mateřské 
centrum Beruška, vstupné v předprodeji 100 Kč / na místě 150 Kč 

13. 3. Sokolský ples – hrají Pelíškové, od 20.00 
hod., Sokolovna Nepomuk, vstupné 150 Kč

16. 3. Přednáška Izrael a Československo, od 17.00 
hod., Arciděkanství (Přesanické náměstí 1)

17. 3. Gruzie – přednáší Libor Drahoňovský, od 17.00 hod., 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

18. 3. Koncert nejmladších žáků ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ 
(koncert s kouzelnou atmosférou – vůbec první vystoupení žáků na veřejnosti) 

21. 3. Jarní pouť k poctě sv. Jana Nepomuckého (Poutní mše svatá, 
od 17.00 hod., kostel sv. Jana Nepomuckého / koncert Moderní 
doba a sv. Jan Nepomucký, od 18.00 hod., arciděkanství)

21. 3. – 22. 3. Seminář Flexible baleríny, 
od 9.00 do 17.00 hod., Mateřské centrum Beruška

21. 3. Dětský pionýrský maškarní bál (tanec, hry a vyhlášení nejlepších 
masek), od 15.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, pořádá Pionýr Nepomuk

21. 3. Pionýrský maškarní bál ve stylu Hippies (bohatá tombola, 
soutěže a vyhlášení nejlepších masek), od 20.00 hodin, 
Sokolovna Nepomuk, pořádá Pionýr Nepomuk

26. 3. Učíme se minimalizovat společně s dětmi, od 17.00 do 18.30 hod., 
Mateřské centrum Beruška, vstupné 150 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě

27. 3. – 25. 4. Krajinomalby – Pavel Piekar, Daniela Štichová – 
obrazy, Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 
od 10.00 do 16.00 hod., vstup zdarma, vernisáž 27. 3. od 17.00 hod. 

28. 3. Den otevřených dveří výrobního areálu Klaus Timber a.s. 
ve Dvorci, 11:00–17:00, více informací na www.klaustimber.cz

celoročně Fotoklub Nepomuk, Minigalerie Václava Křepelky 
v obchodním centru Úslava (náměstí A. Němejce)

4. 4. Velikonoční jarmark – hraje Venkovská dudácká muzika 
Bedrník, od 8.00 do 12.00 hod., náměstí A. Němejce, vstup zdarma

4. 4. Divadlo ŠUS – Čtyři pohádky, od 10.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

OKOLÍ NEPOMUKA / BŘEZEN 2020

23. 1. – 21. 3. Výstava Osudy aristokratů západních Čech 
v bouřlivém 20. století, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

1. 2. – 17. 5. Výstava „TO NEJ…“, výstava vybraných předmětů ze 
sbírky Domu historie Přešticka, út–pá od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hodin, so, ne a svátky od 14.00 do 17.00 hodin,

2.–6. 3. Příměstský tábor Poleťte s námi do vesmíru, 
DDM Domeček, Spálené Poříčí 

4. 2. – 30. 8. Výstava Naše paní Božena Němcová, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.

7. 3. Dětský karneval, od 14.00 hod., Sokolovna Spálené Poříčí 

7. 3. Maškarní bál, od 20.00 hod., Sokolovna Spálené Poříčí 

7. 3. Hasičský bál – hraje Asfalt, bohatá tombola, 
od 20.00 hodin, Hospoda U Kubátů, pořádá SDH Kramolín

10. 2. – 30. 4. Soutěžní výstava 400 let od vypálení 
města v r. 1620, Infocentrum Spálené Poříčí, 

10. 3. Se svým psem teď a tady, útulek Borovno, od 17.00 
do 19.00 hodin, pořadatel Storgé Lučiště (další termíny 17. a 24. 3.) 

10. 3. Literární večer ke 200. výročí narození Boženy Němcové, 
od 17.00 do 18.30 hod., Městská knihovna Spálené Poříčí

11. 3. Posilování pro psy, útulek Borovno, od 17.00 do 19.00 
hodin, pořadatel Storgé Lučiště (další termín 18. a 25. 3.)

13.–15. 3. Brdskými hvozdy – dálkový pochod, https://utbh.
salomena.cz/, start a cíl ve Spáleném Poříčí, délka 135 km

14. 3. Turnaj ve stolním tenisu (do 15 let / nad 15 let), 
Prádlo, tel.: 732 436 151, email: ppelcr@seznam.cz

21. 3. Dětský karneval, pohostinství Hořehledy, od 14.00 
do 17.00 hodin, pořadatel MŠ Hořehledy 

23. 3. Kasejovicko-bělčický zlatonosný revír – jeho 
historie a význam, přednáška Ing. Pavla Sučka, od 18.00 
hodin, Kulturně společenské centrum Kasejovice

25. 3. – 28. 4. Výstava Sami proti všem – pořádá Muzeum 
Policie ČR, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu, špejchar Ve Dvoře Spálené Poříčí 

28. 3. Burza Tchořovice, od 7.00 do 14.30 hodin (prodávající 
od 5.30 hodin), Tchořovice u Blatné, www.burzatchorovice.cz

28. 3. Jarní trhy, od 13.00 do 17.00 hod., náměstí Spálené Poříčí 

27. 3. Gastro-sommelierský večer - degustační večer 
šéfkuchaře a člena Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR 
Patrika Bečváře a trojnásobného sommeliera roku Davida Krále, 
od 19.00 hodin, Angusfarm Soběsuky, rezervace nutná

Kulturní kalendář – březen 2020

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben: pondělí–sobota  
8:30–16:00 hodin, polední pauza 11:30–12:00

Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete  
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti.  
Změna programu vyhrazena.

Předprodej vstupenek v Kulturním  
a informačním centrum Nepomuk

5. 4.  Divadelní představení Fantastická žena,  
od 19.00 hod., Sokolovna Nepomuk, předprodej:  
https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/akce/20678-fantasticka-zena

17. 4. Tenor na roztrhání – komedie Kena Ludwiga,  
uvádí Divadelní spolek Plánice, od 19.00 hod., KD 
Dvorec, vstupné dospělí 100 Kč, snížené 50 Kč

20. 6. Koncert – Martin Vydra & Dětský sbor Jitro: Z Nového světa, 
od 18.00 do 19.30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie na Zelené 
Hoře, vstupné 100–300 Kč, předprodej: https://www.plzenskavstupenka.
cz/cs/akce/20599-martin-vydra-detsky-sbor-jitro-z-noveho-sveta
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Opustil nás pan Karel Anton

Velký dobrodinec regionu, Karel Anton z Čepince, nás opustil 
dne 11. února ve věku nedožitých 81 let. Region mu vděčí napří-
klad za kostelní zvony v Žinkovech, které byly odlity v roce 2004 
v německém Pasově a stály 420 tisíc korun, významnou měrou 
přispěl i na nový lustr ve svatojánském kostele v Nepomuku, osa-
zený v loňském roce. Další finanční dar ve výši 180 tisíc korun, 
který odevzdal nepomucké farnosti, si přál věnovat na pořízení 
nového zvonu zasvěceného Madoně zelenohorské pro neurazský 
kostel, protože to slíbil svojí mamince před její smrtí. V sobotu 15. 
února byla slavena zádušní mše svatá za zemřelého v žinkovském 
kostele sv. Václava, kam přišli v hojném počtu věřící z Nepomucka, 
včetně žinkovského starosty. Ať je mu země lehká a andělské zvony 
vyzvánějí na jeho poslední cestě do nebe. Prosíme o tichou vzpo-
mínku všechny ty, kdo ho znali.

Nabídka platí od 26. 2. do 24. 3. 2020  
v prodejně „U Stodoly“
Podmáslí kysané 500g 14,90 Kč
Madetka tavený sýr 100g 16,90 Kč
Gouda hranol 48% tvs. cena za 1 kg 149,00 Kč
Termix s příchutí MAXI 130g mix druhů 11,90 Kč
Šunkové koleno cena za 1kg  169,00 Kč
Slanina Iberijská cena za 1 kg 139,00 Kč
 
Nabídka platí od 26. 2. do 10. 3. 2020  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Grand Dessert 190g mix druhů 18,90 Kč
Bohunka smetanový dezert 130g mix druhů 11,90 Kč
Kunín smetana 12% 200g +15g zdarma 14,90 Kč
Stella extra 250g 14,90 Kč
Písecká játrová paštika cena za 1kg 119,00 Kč
Javořické párky cena za 1kg 79,00 Kč

Nabídka platí od 11. 3. do 24. 3. 2020  
prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Choceňské tradiční pomazánkové bez příchuti 200g 24,90 Kč
JČ zakysaná smetana 15% 200g  14,90 Kč
Cikánský šál cena za 1kg 189,00 Kč
Slovenský salám cena za 1kg 79,00 Kč

Nabídka platí od 11. 3. do 24. .2020  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Persil Prášek BOX 63 praní 269,90 Kč
Domestos Extended Power Pine 750 ml 34,90 Kč
Sáčky ZIP COOP DOMA 25x35cm 10ks 16,90 Kč

Byl jsi pro nás celý náš svět  
a my doufáme ještě teď, 
že vrátíš se k nám zpět. 
V našich srdcích zanechal jsi mnoho,
své ženě dal jsi život plný všeho,
své děti prováděl jsi dětstvím i dospělostí,
přátelům podal jsi vždy svou ruku s pomocí.
Vždy pro nás budeš TEN muž,
který nám dal nejen celé své 
srdce, ale i celý svůj život.

Dne 25. března jsou to již tři smutné roky, 
kdy nás opustil náš milovaný Kája Holý.

Vždy tě budeme milovat a nikdy na tebe 
nezapomeneme – tvoje Jája, Kájík 
a Michalka s Tomášem a Matýskem.
Tomík, Andrejka, Kristýnka a Adélka.

vzpomínka

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích žijí dál…“

Dne 8. března 2020 uplyne jeden rok,  
kdy nás opustil 

pan Karel Šlajer ze Dvorce. 

Dne 11. ledna 2020 uplynulo 12 let,  
kdy nás opustila 

paní Libuše Šlajerová ze Dvorce. 

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.  
S úctou rodina Šlajerova  
a ostatní příbuzenstvo.

vzpomínka

Dne 6. března by oslavil  
své 65. narozeniny 

pan Stanislav Šiška.

Děkujeme za vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami.

vzpomínka

foto Pavel Jiran, Karel Anton během bohoslužby
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích žijí dál…“

Dne 13. března 2020 uplynou čtyři roky, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička 

paní Jaroslava Jechurová.

Stále vzpomíná manžel Václav, děti 
Marcela, Petra, Vašek a vnoučata 
Tomík, Andrejka, Kristýnka a Adélka.

vzpomínka
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KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:

ne
ko

m
er

čn
í z

da
rm

a 
/ 

ko
m

er
čn

í 5
0

 K
č

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

Pronajmu řadový dům ve Dvorci 2x 2+1 se zahradou a sklepem. Možno pronajmout komplet. Cena 2x 7000 Kč. Tel. 723 209 604

Prodám hnědý – tmavý kulatý stolek, 1 m deska stolu. Cena 1500 Kč. Tel. 604 862 639

Prodám na Š. Felicia alternátor po GO, z. pruž. pérování – nová, 4 letní pneu 7–8 mm, 4 zimní 6–7 mm na diskách 165x13. Tel. 723 075 681

Prodám autogen – komplet. Souprava, bomby naplněné, neevidované. Tel. 723 075 681

Pronájem bytu 1+1 v RD, nekuřácký. Tel. 605 437 676

Prodám psací stroj Consul, šicí stroj stolní – SSSR, tlakovou nádrž Darling 100, žebřík 6 m – 20 příček a 10 m Al dvoudílný. Tel. 776 535 770

Prodám nové litinové pláty na kamna Varky, 3 ks, ruční kárku – střední velikost, malou decimálku + závaží, zavařovací sklenice 1,50. Tel. 776 535 770

Prodám děts. kolo „Starlight“ na 12–13 let, 18 převodů za 600, kemping. stolek 200, dětský stan „Iglú“ 200, stan „Ještěd“ pro 3 osoby 600. Tel. 776 693 073

Prodám zdravotní podpažní berle dřevěné i hliníkové a francouzské hole jeden pár po 200, zdravotní matrace 200/80/10 za 200. Tel. 776 693 073

Koupím hoblovku s protahem i srovnávačku a jakoukoliv kovadlinu a výheň i polní feldšmídu, kleště a kladiva – kovářské. Tel. 723 184 336

Koupím lištovou sekačku MF70 nebo bubnovou s pojezdem a cirkulární pilu s kolíbkou a nějakého Pionýra Jawu ČZ. Tel. 723 184 336

Prodám vodovodní pákové baterie dřezová, umyvadlová, vanová se sprchou v záruce levně. Důvod – rekonstrukce. Tel. 604 969 785

Uspořádejte svou akci v sále ve Dvorci 
 
Město Nepomuk nabízí k pronájmu sál pro kulturní, společenské 
nebo vzdělávací akce v Kulturním domě ve Dvorci. Kapacita sálu 
je 300 míst v divadelní úpravě a 150 míst ve stolové úpravě. K sálu 
přiléhá restaurace a přímo uvnitř je bar. Obsluha bude zajištěna. 
KD Dvorec se nachází přímo u nepomuckého vlakového nádraží, 
kde jsou i parkovací místa. Zájemci volejte na tel.: 732 228 621.

Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

řádková inzerce

sponzoři měsíce




