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Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.
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Foto na titulní straně: Pěvkyně Michaela Katráková, foto archiv Michaely Katrákové

Nepomuk zažil mrazivý Valentýn
V noci na svátek sv. Valentýna bylo v Nepomuku místy až -18 °C. 
Toho využili především bruslaři na Špitálském rybníku či sáň-
kaři v lokalitě Na Daníčkách. Rekordy byly ještě vyšší a pod minus  
30 stupňů Celsia klesly tento den ráno teploty v Krušných horách. 
Nejvíce mrzlo v Jelení na Karlovarsku, kde bylo podle grafu auto-
matické stanice až k minus 32 stupňům. V noci po sv. Valentýnu 
naměřili leckde v Nepomuku až mínus 25° C.

foto Pavel Motejzík a Hana Staňková

Svatojánské slavnosti zahájila rodačka
První akcí letošního roku 300 let od blahořečení sv. Jana Nepo-
muckého byl koncert rodačky z Nepomuka – Dvorce, Elišky 
Mourečkové (vpravo), která je členkou Státní opery v Praze. Na 
klavír ji doprovodila pedagožka Pražské konzervatoře Ludmila 
Juránková. V rámci programu Víra a Láska zazněly v předvečer 
svátku sv. Valentýna tematické skladby a árie, například Biblické 
písně Antonína Dvořáka či Roméo et Juliette od Charlese Gou-
noda. Koncert byl vzhledem k pandemii koronaviru přenášen 
online přes youtube televize FILMpro, kde jsou záznam i repor-
táž zdarma ke zhlédnutí. Kamila Dostálová zaslala po zhlédnutí 
přenosu do redakce tento vzkaz: „Byl to nádherný koncert, který 
vzburcoval nás všechny lidi mající strach ze současnosti a vlil do 
našich srdcí zpět odvahu bojovat proti všemu, co by nám mohlo 
způsobit starost. Děkuji mnohokrát za tento krásný podvečer.“ 
Další program svatojánských oslav je připraven na druhou polo-
vinu března, publikován je např. na svatynepomuk.cz. 

foto Pavel Motejzík
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Vážení občané,
v březnových novinách se zabýváme názvy 
ulic a  náměstí, což je téma, které sice 
na fungování města nemá velký vliv, ale 
dotýká se našich emocí a vnímání města 
jako domova. 

Podobně je na tom místo na kruhovém 
objezdu U Pyramidy, které by se konečně 
mělo dočkat sochy, o jejíž podobu se, dalo 
by se říct, svatý Jan Nepomucký postaral 
sám. Nyní je potřeba ještě soše dodat pod-
stavec, na nějž byla vyhlášena sbírka, pře-
čtěte si o tom na straně 5.

Tak ať nad námi drží svatý Jan ochran-
nou ruku, protože když jsem vloni na jaře 
psal, že s nelibostí sleduji, jak křivka naka-
žených nemocí covid-19 v našem městě 
roste, netušil jsem, jako asi nikdo z nás, 
co bude za rok. Rád bych také i teď napsal 
znovu tu další větu, co tenkrát: „Lidé se 
chovají až na malé výjimky zodpovědně, 
snaží se zůstat optimističtí, ohleduplní 
a pomáhají si navzájem.“

Děkuji všem, kteří tak činí.
Pokud nám opatrnost, slunce a očko-

vání přinesou oddych od pandemie, 
přivítáme jaro 20. března tradičním veli-
konočním jarmarkem.

Jiří Švec, starosta města

Nepomuk pomáhá seniorům s očkováním

V pátek 15. ledna byl spuštěn celorepublikový registrační systém na očkování proti 
nemoci covid-19. Jako první jsou na řadě lidé starší osmdesáti let. Systém však počítá 
pouze s online registrací, která zejména u těch nejstarších občanů může představovat 
velký problém.
Město Nepomuk nabízí zdarma pomoc seniorům nad 80 let z regionu Nepomucka 
s registrací do systému očkování. Seniorům, kteří se nebudou mít na místo očkování 
jak dopravit, zajistíme rovněž bezplatný odvoz na očkování.

Občané se mohou nechat registrovat od pondělí do pátku v čase 8:00–15:30 hodin 
zdarma přes Fénix Nepomuk na telefonních číslech: 602 584 688, 601 554 804, kde jsou 
rovněž zodpovídány související dotazy. 

K registraci si připravte kartičku zdravotní pojišťovny (číslo pojištěnce – kolonka č. 6). 
Systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci 
termín očkování. Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo dvou termínech. 

Registrace k očkování občanů ve věku 70–80 let, která měla začít 1. března, se odsouvá 
z důvodu snížení dodávek vakcín.

Registrace probíhá na: https://crs.uzis.cz/. Bezplatná telefonní linka Ministerstva 
zdravotnictví je 1221.

Nepomucké noviny / březen 2021

Slovo starosty

Město Nepomuk pomáhám seniorům z Mikroregionu Nepomucko nejen s registrací na očkování 
proti nemoci covid‑19, ale také s odvozem na očkování zdarma. Ve středu 27. ledna vedla 
například cesta do očkovacího centra v Klatovech. Foto Milena Hanzlíková
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Městský úřad se vrátil  
k běžným úředním hodinám, 
knihovna otevřela okénko

S platností od 15. února má MěÚ Nepomuk úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–11:30, 12:00–18:00
Středa: 8:00–11:30, 12:00–18:00

Preferujte, prosíme, nadále telefonické, elektronické či písemné 
formy komunikace.

Knihovna má otevřené výdejové okénko – tel. 371 591 231 (lépe 
předem telefonicky objednat požadované knihy), slouží prioritně 
potřebám žáků a studentů.

Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 4. února 2021:

• ZMN souhlasilo s vydáním Stanoviska ke studii a s řešením staveb 
„Silnice III/186 16, MK a III/023 13 – průtah“, „Dvorec u Nepomuka 
přeložka silnice III/191 14 a silnice III/191 15“ a „Dopravního pro-
pojení silnice I/20 a silnice III/191 14 Dvorec, MÚK na I/20“. Jedná 
se o přeložku silnice u závor na Tojice a napojení na stávající sil-
nici I/20.
• ZMN schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce 
střešního pláště ZŠ v Nepomuku“. Důvodem opravy je dlouhodobě 
nevyhovující technický stav střechy.
• ZMN schválilo název ulice v lokalitě V Korýtkách v katastrálním 
území Nepomuk. Název ulice je „Slunečná“.

Kompletní zápis z jednání najdete na www.nepomuk.cz.

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města 
Nepomuk, které se bude konat ve čtvrtek 25. března. 
Bližší informace na webu města.

Město opět poskytne kontejnery 
na ostříhané větve 

Stejně jako loni město přistavuje kontejnery na tento biologicky 
rozložitelný odpad. Pokud se v jednotlivých zahrádkářských kolo-
niích nebo městských čtvrtích spoluobčané dohodnou a dají poža-
davek na jednorázové přistavení kontejneru na větve ostříhané při 
řezu stromů, bude jim kontejner po domluvě dodán. Plňte prosím 
kontejnery 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). 

S požadavky se prosím obracejte na místostarostu Vladimíra 
Vokurku nebo vedoucího technických služeb Jiřího Hulce.

Vladimír Vokurka, místostarosta

Mimořádné veterinární opatření 
kvůli výskytu ptačí chřipky

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský 
kraj vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření 
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy.

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě 
potvrzení výskytu této nebezpečné nákazy v katastrálním území 
obce Bzí – ORP Blovice.

Informace pro chovatele najdete na https://www.svscr.cz/wp-
content/files/zvirata/Ptaci-chripka-informace-pro-drobnocho-
vatele.pdf

Potřebné dokumenty ke stažení: https://www.nepomuk.cz/
obcan/informace-o-ptaci-chripce/

Krajské dotační tituly 
Plzeňského kraje pro rok 
2021 končící v březnu

• Odbor školství, mládeže a sportu
•  Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021 

(do 10. 3. 2021 23:59)
•  Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 

2021 (do 10. 3. 2021 23:59)
•  Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování 

v Plzeňském kraji v roce 2021 (do 10. 3. 2021 23:59)
•  Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021 

(do 10. 3. 2021 23:59)
•  Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021  

(do 10. 3. 2021 23:59)
•  Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 (do 10. 3. 2021 23:59)

• Odbor zdravotnictví
•  Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2021  

(do 1. 3. 2021 23:00)

•  Odbor životního prostředí
•  Podpora včelařství (2021) (do 1. 3. 2021 23:59)
•  Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 (do 15. 3. 2021 23:59)
•  Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021  

(do 31. 3. 2021 14:00)

•  Odbor kancelář hejtmana
•  Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce 

a modernizace nemovitého majetku v roce 2021 (investičně
-neinvestiční projekty) (do 18. 3. 2021 12:00)

•  Odbor dopravy a silničního hospodářství
•  Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované 

doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji 
v roce 2021 (do 26. 3. 2021 16:00)

•  Odbor regionálního rozvoje
•  Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 

(do 24. 3. 2021 12:00)

Pravidla a více dotačních titulů i informací na: 
dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Nepomucké noviny / březen 2021
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Chystá se rekonstrukce 
nádražní budovy

Byl jsem osloven týmem projektantů z firmy Masák & Partner 
s.r.o., která dostala od Českých drah zakázku na zpracování pro-
jektu: „Rekonstrukce nádražní budovy Nepomuk“, abych pomohl 
při tvorbě – osvětlil požadavky města Nepomuk, objasnil záměry 
města a sladil tím zadání. 

Ve čtvrtek 4. února proběhla téměř dvouhodinová online kon-
ference, které se účastnilo

asi deset lidí, kteří byli z různých společností (zpracovatel, 
SŽDC, Správa budov…). Z této debaty vyplynulo mnoho dotazů 
a nových informací.

Zásadní zprávou pro naše spoluobčany je již avizovaná pře-
stavba výpravní budovy s realizací v roce 2023. Na ni naváže 
peronizace a úprava kolejiště, včetně vybudování podchodů, cca 
v letech 2024–2026. Projekty se musí náležitě skloubit a odladit. 
Z tohoto jednání je také jasné, že Nepomuk bude součástí budou-
cího rychlostního koridoru. 

Jinou věcí je to, že kromě hradel nahradí technika také výpra-
včího a prodej jízdenek. Tím se uvolní značná část budovy a tím, 
že výstup bude pouze z podchodu, i situační uspořádání celé 
budovy a okolí. Vše je na počátku, bude k tomu jistě ještě mnoho 
jednání a připomínek.

Cílem je dobře připravit projekt tak, aby co nejvíce splnil 
potřeby a nároky cestujících a navázal na již zhotovený autobu-
sový terminál, u kterého se na komfort cestujících trochu zapo-
mnělo. Zadavatel chce po projektantech a architektech v prvním 
kroku asi pět

možných návrhů řešení, ze kterých se bude vybírat a připomín-
kovat. I to svědčí o tom, že ze stany Drah jde o pečlivou přípravu, 
která má reprezentovat Dráhy do let příštích.

O nové informace se s vámi rád podělím.

Vladimír Vokurka, místostarosta

Informace o probíhajících 
investičních akcích

• V lokalitě Pod Oborou začala překládka vysokého napětí do země 
a harmonogram prací by měl být uspořádán tak, aby mohla být 
15. dubna osazena trafostanice. Jde sice o akci firmy ČEZ, ale je 
v návaznosti na přípravu povrchů v této obytné zóně. To přinese 
i několik zásadních odstávek pro část Dvorce, o kterých bude ČEZ 
včas informovat.
• Ve Fénixu se pracuje na dokončení úprav zázemí v 1. NP, jsou 
vysoutěženy firmy na výměnu oken a nového otopného systému.
• Připravujeme soutěž na přílož kabelu veřejného osvětlení do 
země v ulici J. J. Ryby, která souvisí s akcí ČEZ.
• Pracujeme na možnosti podání dotace na opravu havarijního 
stavu čistírny odpadních vod u Červeného mostu a střechy na 
základní škole.
• Byla nám přiznána dotace ve výši 3,8 milionu korun na multi-
funkční hřiště u ZŠ (v místech stávajícího parkoviště), kde budeme 
soutěžit zhotovitele.
• Ostatní stavby jsou vzhledem k  povětrnostním podmín-
kám zazimovány.

Vladimír Vokurka, místostarosta

Sbírka pro Johánka

V rámci svatojánských oslav můžete finančně přispět na umělecký 
podstavec pod sochu sv. Jana Nepomuckého na kruhový objezd 
v Nepomuku. Sbírku pořádá město Nepomuk.

Nečekaný objev byl učiněn uprostřed letních prázdnin 2019 ve Lná-
řích. V prostoru zrušeného řeholního hřbitova, v zahradě Psychi-
atrické léčebny Lnáře, jež bývala do roku 1950 klášterní zahradou, 
byla v zemi zcela náhodou objevena socha sv. Jana Nepomuckého, 
jejíž stáří je více než sto let. Socha je sériový litinový výrobek zho-
tovený v roce 1913 v arcibiskupských železárnách v Rožmitálu pod 
Třemšínem. Co se týče bližší historie sochy, vyrobena byla na 
návrh tehdejšího ředitele velkostatku Lnáře, lesmistra Theodora 
Mokrého, pro nedalekou obec Tchořovice. Důvody ukrytí sochy 
nejsou známy, mohlo se jednat o opatření kněží před možným 
zničením sochy (zrekvírování během války, ničení svatojánských 
památek po vzniku Československa apod.). Jisté je, že socha byla 
uložena pietně a záměrně, protože její plastické části a obličej byly 
umístěny lícem dolů, aby je takovou měrou nehlodal zub času, 
například vsakující se voda.

V současné době je socha v dlouhodobém pronájmu městu Nepo-
muk a je schváleno její umístění na kruhový objezd U Pyramidy. 
Příspěvek na opravu sochy schválilo zářijové nepomucké zastupi-
telstvo, kámen věnovala sponzorsky firma Průmysl kamene, a. s.

Prostředky na umělecké opracování kamene se nyní vybírají 
veřejnou sbírkou:

Číslo zvláštního bankovního účtu: 60011-725628399/0800
Název a adresa banky: Česká spořitelna, a.s., 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Datum ukončení sbírky: 15. 5. 2021.

Socha bude slavnostně odhalena a požehnána na kruhovém 
objezdu U Pyramidy dne 15. května 2021 ve 12 hodin.
Za příspěvky předem děkujeme.

Město Nepomuk a Matice sv. Jana Nepomuckého, z. s.

foto Vladimír Červenka

Nepomucké noviny / březen 2021
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Projekt Do Fénixu s důvěrou cílí na osoby ohrožené vícenásob-
nými riziky a osoby pečující o jiné závislé osoby, dále na rodiče 
samoživitele, neformální pečovatele a dobrovolníky působící 
v oblasti sociálních služeb a sociální integrace. 

Vzhledem k současné pandemické situaci se zaměřujeme na 
pomoc při očkování seniorů 80+ a 70+. 

Připravujeme cyklus kurzů na téma Základy zdravého životního 
stylu, který lektoruje výživová poradkyně Markéta Hytmanová. 
V období letních prázdnin se uskuteční příměstský letní tábor na 
téma Poznej svůj mikroregion. 

Zeptali jsme se garantek projektu: 

Co je cílem projektu?
Projekt předpokládá rozšíření služeb komunitního centra Fénix 
o nové aktivity, které budou zaměřeny na oblast pomoci sociál-
nímu začleňování. Obsahem projektu je poskytování návazných 
a doplňkových programů a aktivit zejména pro osoby se ztíženými 
životními podmínkami, ohrožené sociálním vyloučením. Pláno-
vané činnosti svým charakterem nejsou sociálními službami. 
Aktivity budou vykonávány v komunitním centru i terénní formou 
v rámci území Nepomucka. 

Na jaké aktivity se můžeme těšit?
Akreditované vzdělávací a motivační kurzy pro pečující osoby na 
témata životní prostředí, semináře v přírodě, zážitkové workshopy, 
třídění odpadu, psychohygiena a zdravý životní styl, prevence 
ztráty bydlení, jak si udržet práci a nezadlužit se.

Také nabízíme pomoc při doučování či hlídání dětí pro rodiny 
z cílových skupin projektu, neformální setkávání v komunitním 
centru a doplňkové služby na zavolání.

Pro koho jsou tyto aktivity určeny?
Cílovými skupinami projektu jsou především rodiče samoživi-
telé, osoby ohrožené vícenásobnými riziky a osoby pečující o jiné 
závislé osoby.

Co je v plánu v nejbližší době?
V současné době probíhá pomoc seniorům s registrací na očko-
vání proti covid-19 a jejich odvozem v případě, že senioři nemají 
jinou možnost, jak se do očkovacího centra dopravit. Oslovujeme 
základní školy v regionu a nabízíme možnost doučovat žáky mimo 
školu v příjemném prostředí komunitního centra. Naším cílem je 
přispět k rozvoji schopností a dovedností dětí, které mají problémy 
s domácí přípravou v době distanční výuky.

Ve spolupráci s Úřadem práce připravujeme nabídku seminářů 
vhodných pro uchazeče o zaměstnání v území.

Co od projektu očekáváte vy osobně?
Očekáváme, že vyplníme prostor službami, které našemu regionu 
doposud chyběly, a přidáme také něco navíc z našich osobností. 
To byl také důvod, proč jsme se do projektu přihlásily.

Co už se v rámci projektu povedlo?
Projekt začal v lednu 2021 a v současné době se můžeme pochlu-
bit nově zařízenou kanceláří a prostorem pro setkávání s klienty. 
Těšíme se na osobní kontakt a poznání vašich potřeb, které nám 
pomohou zmapovat nedostatky a naplánovat aktivity pro vás.

Sledujte naše FB stránky a webové stránky města Nepomuk.

Realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

Projekt je finančně podporován z operačního programu Zaměstna-
nost v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
období 2014-2020 Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.

+420 602 584 688
milena.hanzlikova@urad-nepomuk.cz

+420 601 554 804
marketa.klasterkova@urad-nepomuk.cz 

DO FÉNIXU S DŮVĚROU

Pro rodiny a spoluobčany,
kteří se ocitli v obtížné životní
situaci, připravujeme bezplatné
kurzy a aktivity. Podpoříme vás.

více informací na našich facebookových
stránkách Do Fénixu s důvěrou, v
Nepomuckých novinách a samozřejmě u
členů našeho týmu
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Proběhne 
sčítání lidu

Přesně o půlnoci z 26. na 27. března 2021 
spouští Český statistický úřad pravidelné 
sčítání lidu, domů a bytů. Bezpečně a jed-
noduše se budete moci sečíst online. 
Elektronický sčítací formulář bude zpří-
stupněn na níže uvedené webové stránce 
nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do  
9. dubna nesečtete prostřednictvím 
internetu, budete muset vyplnit listinný 
sčítací formulář.

Seniorům, kteří si nebudou vědět s vypl-
něním rady, nabízíme pomoc přes Fénix 
Nepomuk - tel. 602 584 688 (připravte si 
občanský průkaz).

Odkaz na tiskopis: https://www.czso.cz/csu/
scitani2021

Projekt Do Fénixu s důvěrou pomáhá obyvatelům Nepomucka
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Nepomucké noviny / duben 202032 zveme vás / inzerce

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč

Co všechno u nás vyřídíte, 
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

• Řešení právních vad nemovitosti.
• Řešení nesrovnalostí mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností. 
• Vyklízení, úklid, drobné opravy, údržba zeleně.
• Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
• Inzerce na podstatných placených realitních serverech.
• Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• PENB

Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

• Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
• Kompletní právní servis včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• Pojištění majetku, ale i životní pojištění.
• Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
• Rekonstrukce malé i zásadní.
• Stavební práce.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč
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• Řešení nesrovnalostí mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností. 
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• Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
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Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

• Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
• Kompletní právní servis včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
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• Stavební práce.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk

PRODeJ řADOVéhO RODiNNéhO 
DOMu, 4+2, NeuRAZy
Třípodlažní dům po částečné rekon-
strukci, prostorné bydlení pro celou 
rodinu. užitná plocha celkem 186 m2 + 
93 m2 sklepních místností.

Kód: 51477

Cena: 2.750.000 Kč

ByT NA PRONáJeM, 3+1,  
u SOKOLOVNy, NePOMuK
K pronájmu nabízíme byt o výměře 80 m2 
s lodžií a sklepem. Nájemné 10.000,-/měs., 
poplatky bez elektřiny 2.000,-/měs. Kauce 
36.000,- + poplatek RK.

Kód: 52201

PRODeJTe S NáMi!
Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?

Nečekejte na jaro. Využijte příznivou sazbu hypotéčních úvěrů pro kupujícího!
Potřebuje Vaše nemovitost před prodejem vyklidit? Využijte naše služby!

D

Cena: 10.000,‑Kč/měs

Nepomuk 
106.7 FM | R-PLZEN

každý den 8.10 a 14.10

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

PLZEN_inz_186x136_Domaci_stesti_5mm_SPAD_press.indd   1 9.2.2021   9:48:57

Nepomucké noviny / březen 2021
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Krásné a nezvykle teplé počasí přivítalo několik málo účastníků 
vzpomínkového aktu, kterým si město Nepomuk a příznivci dru-
hoválečné historie připomínají každoročně tragickou událost 
z 22. února 1944, kdy byl u hájovny na Dubči sestřelen americký 
bombardér B-24 Liberator. Památku tragického osudu 10 letců 
uctili dva radní z Nepomuka a jeden zástupce obce Prádlo. Po 

položení věnců k radnici pod pamětní deskou se několik účast-
níků přesunulo na Dubeč, kde byly k pomníku též uloženy dove-
zené věnce. Poslední zastávkou bylo uctění památky letců RAF 
bratrů Šloufů ve Dvorci. 

Milan Demela, zastupitel

Místostarosta Nepomuka Vladimír Vokurka spolu s radním Pavlem Jiranem 
položili k pamětní desce na nepomucké radnici věnec.

Chci se podělit o své dojmy z návštěv města Nepomuk, kde jsem se 
narodil a kam nyní přijíždím jako návštěvník několikrát do roka. 
Jsou to vždycky velmi pozitivní pocity, které ostře kontrastují s tím, 
co jsem v Nepomuku zažíval před třiceti a více léty. Tehdy to bylo 
naprosto zmrtvělé a omšelé město, prakticky bez kultury a rušného 
života. Za třicet let od revoluce se Nepomuk změnil k nepoznání. 

Příjemně dnes působí hlavní náměstí, a to nejen novými sochař-
skými díly. Vrátil se sem život.  Někdejší ošuntělá restaurace U Zele-
ného stromu s rozpadajícím se sálem je nyní Švejk restaurant 
s hotelovými službami, vkusně adaptovaný sál umožňuje pořádání 
kulturních a společenských akcí. Nový pivovar Zlatá kráva obnovil 
kouzlo dávno zapomenutého pivovaru v Nepomuku v místech bývalé 
autoškoly. Našlo se tady i místo pro sportovní aktivity. Naproti vzniklo 
infocentrum a Městské muzeum a galerie, nedaleko je Volnočasové 
centrum Fénix. Před budovou někdejší piaristické koleje, kde jsme 
absolvovali základní školu, byl znovu instalován pomník prezidenta 
Masaryka zničený komunisty v šedesátých létech. Kdysi nevábná pách-
noucí úzká ulička mezi kolejí a bývalým hotelem Kadlec dnes vede 
k velkoryse opravenému rodnému domu malíře Augustina Němejce. 
Školní dvůr si pamatuji jako kopřivami zarostlé neudržované skladiště. 
Dnes je to Malá letní scéna s potřebným zázemím, která díky pestré 
dramaturgii nabízí různé hudební i divadelní žánry. Kulturní akce 
jsou pravidelnou součástí nepomuckého života. Za mých časů byla 
kultura redukována jen na taneční v hotelu ve Dvorci a několik plesů. 

Změny jsou patrné i v okolních ulicích. Vedení města dbá na 
opravu historických domů a přispívá majitelům na opravu fasád. 
Velmi cenné bylo rozhodnutí majitelů zachránit barokní měšťanský 
dům U Tří růží v Zelenohorské ulici. Na konci této ulice je Zeleno-
horská pošta poskytující prostor fotografickým výstavám a Muzeu 
motoveteránů, navíc nabídne i příjemnou kavárnu.

V polistopadové éře se rozvinula i občanská a spolková akti-
vita. Nepomuk je díky neúnavné činnosti místního automoto-
klubu známým a vyhledávaným místem motosportu. Letní závody 
veteránů v městském okruhu určitě některé občany ruší svým 
hlukem, ale o to cennější je jejich solidarita s pořadateli, kteří 
závodu obětují mnoho svého času. Velmi profesionální je práce 
nepomuckého fotokroužku. Fotbalový klub si vybudoval zázemí 
nesrovnatelné se škvárou a dřevěnou boudou z let šedesátých. 
Oblíbené jsou akce turistického oddílu. Aktivní jsou i další spolky, 
které nechci opomenout a jejichž akce jsou známé z nabídky 
v Nepomuckých novinách. 

Mohli bychom jmenovat i řadu dalších každodenních změn. 
Například dnešní mladí si už nedovedou představit, že spojení 
náměstí s nádražím nebylo zajištěno ke každému vlaku. Nyní jsem 
v aktuálním jízdním řádu napočítal neuvěřitelných 42 spojů denně! 
Těch rozdílů je jistě mnohem více. Stručně řečeno: dnes je to jiný 
Nepomuk než ten, odkud jsem před čtyřiceti roky znuděně utíkal.

O to více nechápu vyjádření komunistického zastupitele Nováka 
v lednových Nepomuckých novinách. Zde se vyjádřil, že „nepodpo-
řil rozpočet města, protože se plýtvá v oblasti kultury, nesouhlasí 
s obnovou historického jádra města a je proti tomu, aby město při-
spělo na opravu historických soukromých domů“. Přitom město dnes 
vrací tvář a lesk tomu, co zde komunisté dokázali zničit v dobách své 
vlády. Pan zastupitel zřejmě také nepochopil, že jediné, co zanechá-
váme příštím generacím, jsou právě kulturní a historické hodnoty. 
Zpátečnický názor pana Nováka byl v zastupitelstvu ojedinělý a to 
je dobrá a nadějná zpráva i důkaz, že pro Nepomuk cesta zpátky 
už nepovede.

ing. Jiří Berkovec, únor 2021

Nepomuk včera a dnes
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Tradiční vzpomínka na letce z Liberátoru byla letos komorní  

Zastavení u rodného domku Karla a Václava Šloufů, kteří sloužili během 
2. světové války v RAF, na snímku paní Iveta Irvingová krátce po uložení 
kytice k pamětní desce. Její otec Jan Roman Irving, pilot 311. bombardovací 
perutě, byl s oběma bratry ve velké Británii v osobním kontaktu.
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Letos v listopadu bude mít tento spolek 20. výročí založení. Patrně 
nejzajímavější dobou v ptačí říši je právě jaro, kdy se ptáci vra-
cejí domů z teplých krajin a kdy se líhnou nová mláďata. Položili 
jsme proto předsedovi spolku, Václavu Kovářovi, pár otázek už 
v tomto jarním čísle.

Vloni přiletěli čápi do Nepomuka ve druhé polovině března, 
můžeme je letos očekávat ve stejném termínu?
To se těžko odhaduje. Záleží na mnoha faktorech (například na 
počasí, a to nejen u nás, ale i během jejich cesty ze zimoviště). Čápi, 
když pominu ten zlomek, co tu zůstává celoročně, obecně přilétají 
hlavně mezi 10. březnem a 15. dubnem. Ti nepomučtí obvykle při-
létali v posledních deseti letech mezi 27. březnem a 1. dubnem více-
méně plus minus oba nastejno. Pouze loni to bylo dříve a objevili 
se už kolem Josefa.

Proč přestala fungovat vysílačka na samici čápa a opravdu už 
nevyslala od té doby žádná data?
Důvod, proč technika selhala, už asi nezjistíme. Když se poprvé 
odmlčela v dubnu, tak jsme si říkali, že už žádná data nedosta-
neme. Pak se najednou ozvala koncem června a poslala nám data 
za celé období od dubna do června. Tedy údaje o poloze apod. po 
celou dobu sbírala, ale z nějakého důvodu (třeba je to jen nějaký 
kontakt) to nebylo odesláno. Od té doby už bohužel vysílačka 
mlčí a pomalu tak ztrácíme naději, že by snad ještě nějaká data 
poskytla. Co je ale podstatné, že se to stalo v době, kdy ti ptáci 
hnízdili a člověk tak věděl, že čápice je v pořádku a nic se jí nestalo. 
Kdyby se to stalo v zimě, tak budeme trnout, co se jí asi v zimovišti 
přihodilo, že se odmlčela…

Myslím, že sledovat let i návrat čápa bylo velmi poučné a bylo to 
i mediálně zajímavé téma. Neuvažuje se, že se pořídí vysílačka 
například pro nějaké letošní mládě?
Určitě o tom uvažujeme. Možná na jaře spustíme nějakou sbírku, 
protože jedno takové zařízení stojí kolem 20 tisíc korun. Vyvstává 
pak otázka, zdali označit opět nějakého čápa, který je sám 
o sobě mezi lidmi známým a oblíbeným ptákem, anebo označit 
i nějaký jiný, veřejnosti méně známý druh a pak ho lidem před-
stavit během jeho sledování. Pár takových zajímavých ptačích 
druhů, u kterých by to stálo za zvážení a kteří na Nepomucku 
hnízdí, bych měl.

Nepomucký ornitologický spolek oslaví kulatiny

2001 – první akce pro veřejnost v Nepomuku (Dvorci) 2009 – akce pro studenty gymnázia Klatovy

Jaké vzácné druhy ptáků tedy můžeme potkat v  našem 
regionu?
Vše se v čase neustále mění a vyvíjí s ohledem na působící faktory, 
a tak to, co ještě před pár lety bylo velkou vzácností, je dnes na 
Nepomucku běžné a naopak to, co bylo před lety běžné, se může 
stát vzácným. A je to bohužel častější případ. 

Nepomucko je, co se týče druhové pestrosti u ptáků, relativně 
nadprůměrným regionem. Pomáhá tomu ale zejména blízkost ryb-
ničnaté oblasti Blatenska a Horažďovicka, která hostí řadu vzácných 
druhů, které se pak mohou vyskytnout i v širším okolí. Na Nepomucku 
v posledních letech například pravidelně hnízdí mořští orli, ale ty 
vzhledem k tomu, jak často je potkávám, pomalu přestávám považo-
vat v naší oblasti za vzácné. V roce 2020 se zde v hnízdní době ve větší 
míře pohybovali jeřábi popelaví. A ty nyní považuji za vzácnost asi 
největší a s určitou pravděpodobností tu někde v okolí možná i hnízdí.

Jak široká je oblast pozorování, kterou mají členové spolku 
na starost?
Oblast je tak široká, jak u kterého konkrétního projektu potře-
bujeme, ale v podstatě se jedná o celé jihozápadní Čechy. Území 
asi osmi okresů. 

Co považuješ ve dvacetileté historii spolku za nejzajíma-
vější moment?
Těch momentů bylo tolik, že nemohu říci, že by byl nějaký 
nejzajímavější. 

Jsou do spolku přijímáni noví členové? A jak mohou pomáhat?
Ano, spolek je otevřený všem zájemcům a není to jen o ptá-
cích, jak by se dle názvu organizace mohlo zdát. Věnujeme se 
ochraně přírody a životního prostředí jako celku, byť ti ptáci 
tvoří podstatnou část. Rádi přijmeme novou krev, plnou elánu, 
a je jedno, čemu se bude chtít věnovat. Jestli bude nováček chtít 
být jen pasivním členem nebo nejlépe řešit nějaké kolektivní 
aktivity nebo sám svůj vlastní projekt. Manželka a jedna další 
členka u nás napsaly dokonce své diplomové práce z projektů, 
které realizovaly. 

V posledních letech je činnost spolku trochu utlumená. Ti hlavní 
představitelé mají malé děti a nemají tolik času jako před deseti 
lety, ale věřím, že je to útlum jen dočasný a že v brzké době bude 
o tomto spolku zase více slyšet.

Nepomucké noviny / březen 2021
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2011 – akce pro veřejnost, Vrčeň, pískovna 2011 – odchyty a kroužkování labutí, Vodokrty u Přeštic

2015 – vycházka pro veřejnost, Skočice u Přeštic

Ještě o dva roky starší než spolek je tvé zahradnictví. Sazenice 
z něho rovněž nemíří zdaleka jen na české zahrady, ale dostávají 
se, podobně jako tažní ptáci, daleko za naše hranice. Kde všude 
rostou stromky a jiná flóra z Nepomucka?
Zde upřesním, že zahradnictví není starší než ornitologický spolek. 
Až do roku 2009 byla péče o zeleň a provoz zahradního centra 
NOS vedlejší výdělečnou aktivitou ornitologického spolku, která 
financovala jeho projekty. Bohužel časem začaly tyto vedlejší hos-
podářské činnosti převažovat nad těmi hlavními, a tak v roce 2009 
vznikla společnost ARBOCOM, s. r. o., která od ornitologického 
spolku převzala tyto výdělečné aktivity a funguje samostatně. Byť 
tyto organizace jsou stále navzájem určitým způsobem propojené 
a úzce spolupracují. 

V roce 2007, ještě pod hlavičkou NOSu, vznikl první e-shop se 
sazenicemi, který v roce 2010 byl také přejat pod Arbocom a vznikla 

doména www.ekozahradnictvi.cz. Zejména v posledních letech pak 
neexpedujeme sazenice jen po České republice, ale třeba každá 30. 
objednávka jde na Slovensko a do dalších zemí po celé Evropské unii 
(i mimo ni – např. Švýcarsko, Ukrajina a dnes i Velká Británie). Díky 
zmínce o nás od několika spokojených zákazníků na internetových 
zahradnických diskuzích v Portugalsku tak řešíme každý měsíc něko-
lik zásilek do Portugalska, a to nejen do pevninské části, ale nedávno 
jsme posílali několik balíků se sazenicemi i na ostrov Madeira. Nyní 
třeba připravujeme dvě objednávky do Španělska – do Madridu 
a do Santiaga de Compostela – poutního místa, kam se sbíhají z celé 
Evropy tzv. svatojakubské cesty. Další na ostrov Jersey, do Bulharska 
až k tureckým hranicím atd. Sazenice od nás tak můžete potkat sku-
tečně po celé Evropě.

Václav Kovář, Nepomucký ornitologický spolek
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Téma: Nové ulice a jejich názvy
Zastupitelstvo města schválilo dne 4. února 
název nové ulice v lokalitě V Korýtkách. 
Ulice se bude jmenovat Slunečná. Protože 
v nových obytných zónách budou velmi 
pravděpodobně vznikat další ulice, které 
bude třeba pojmenovat, zeptali jsme 
se tentokrát všech zastupitelů:

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Máte nějaké tipy na další ulice, které by 
měly být pojmenovány, a jaký název 
by měly nést? Měla by v Nepomuku 
vzniknout ulice Bohuslava Šotoly? 
A nestálo by za to přejmenovat Přesanické 
náměstí například na Svatojánské, 
když existuje také Přesanická ulice?“

12 téma k diskuzi

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Předně chci říci, že pojmenování nové nepomucké ulice Slunečnou se 
mi líbí. Název je nejen hezký, ale také pravdivý, neboť tamní obyvatelé 
si sluníčka užijí až až, protože příliš stínu tam není.

Co se týká pojmenování dalších ulic, nabízejí se jména některých 
osobností, např. nedávno zesnulého pana Šotoly, jednoho z nejzná-
mějších místních rodáků, hudebního skladatele a dirigenta Václava 
Zahradníka, na kterého se v Nepomuku zapomíná. Dalšími by mohla 
být jména kněžny Vilemíny nebo Václava Vojtěcha ze Šternberka. To 
v žádném případě není návrat do minulých staletí, do feudalismu, ale 
vyzvednutí významu těchto osobností. Vilemína z Auerspergu byla 
dobrodinkyní, dbala na rozkvět města a mnoha místním lidem velmi 
pomohla. Kdo se trochu zajímá o historii Nepomuku, ví, že Václav Voj-
těch ze Šternberka se o naše město zasloužil více než kdo jiný. Mimo 
jiného zbavil nepomucké roboty a Nepomuk postavil na úroveň krá-
lovských měst, což bylo velmi neobvyklé. Všechny tyto osobnosti si 
jistě zaslouží cedulku se svým jménem na fasádě domů. Jen najít ve 
městě dostatek důstojných ulic.

Jsem rád, že mám možnost se k  tomuto tématu vyjád-
řit, ještě z jednoho důvodu. V Zeleném Dole je ulice Klášterecká. 
Přitom v širokém dalekém okolí žádný Klášterec přece není. Je 
ale třeba připomenout, že to byla původní cesta, po které se cho-
dilo do Kláštera. Nynější silnice do Kláštera byla vybudována až ve  
20. letech 20. století, do té doby to byla lepší pěšina. Ti, kteří pojmeno-
vali zhruba před padesáti léty tuto ulici, jistě měli na mysli nedalekou 
vesnici Klášter. Potom by se měla ulice jmenovat ne Klášterecká ani 
Klášterní, ale Klášterská. Je vidět, že o tom tenkrát valně nepřemýšleli. 

Co se týká dalších ulic, vůbec by nebylo od věci přejmenovat ulici 
Plzeňskou zpátky na Kostelní, což by se více hodilo, a Plzeňská by 
to mohla být až od Přesanického náměstí. Trochu nelogický je také 
název Nádražní ulice, která vede už od bývalého hostince Na Otáčce 
na začátek Dvorce. Potom se jmenuje Rožmitálská a k nádraží vlastně 
ani pod názvem Nádražní nevede. Což ji od „Otáčky“ ke kruhovému 
objezdu U Sokolovny pojmenovat po nějaké shora uvedené osobnosti? 
Václav Zahradník bydlel nedaleko… Parčík v Husově ulici by se mohl 
jmenovat např. náměstíčko nebo náměstí B. Šotoly. Parametry náměstí 
splňuje a pan Šotola bydlel přímo tam. I když to byl velmi skromný 
člověk, jistě by mu to udělalo radost.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Zastupitelstvem schválená ulice s názvem „Slunečná“ vzešla z návrhu 
obyvatel, kteří v samotné ulici bydlí. Pokud půjde o nově vznikající 
ulice, je možné zvolit podobný postup, tj. vyzvat obyvatele vznika-
jící ulice, aby přišli s vlastním návrhem. Město může vyzvat i ostatní 
občany (například anketou), aby zaslali a odůvodnili jejich návrhy, 
které by pak Zastupitelstvo města Nepomuk mohlo projednat a příp. 
schválit. Označení ulic po osobnostech se určitě nabízí. Název Přesa-
nického náměstí bych neměnil.
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nepředkládám. Při pojmenovávání nových ulic bychom se ale měli 
těchto chyb z minula vyvarovat. Z toho důvodu jsem na prosincovém 
zastupitelstvu navrhoval odložení pojmenování „ulic“ V Korýtkách 
a Pod Oborou na další zasedání, protože návrh vykazoval přesně 
výše popsané nedostatky. Na únorovém zastupitelstvu získala pak 
nová ulice odbočující v lokalitě „Pod Vinicí“ (či pod školou) k severu 
z Třebčické, na základě přání tamních obyvatel, název Slunečná. V této 
rozvojové oblasti jsou minimálně další dvě ulice, které by stálo za to 
pojmenovat. Jedna vycházející z ulice U Školy k východu, (v budoucnu) 
křižující Slunečnou a ústící do cesty do zahrádkářské kolonie V Korý-
tkách. Druhá je právě tato cesta uhýbající z Třebčické. Nedaleko se také 
nachází před několika lety zprůchodněná ulička spojující Nádražní 
a ulici U Školy. Pojmenování by si samozřejmě zasloužily i jednotlivé 
ulice v nově připravované obytné zóně Pod Oborou. A pak bychom 
našli i některé uličky, které by asi mohly nést jméno, i když jsou to jen 
takové spojky – třeba od kostela sv. Jana Nepomuckého ke Kaplance 
nebo ze Zelenohorské do Lesní.

Ohledně názvů ulic obecně platí, že je dobré přejímat starší 
pomístní jména lokalit – a to se v Nepomuku celkem dodržuje. Zají-
mavá je ale proměnlivost názvů v čase. Když nahlédneme do Stabilního 
katastru (1837), zjistíme, že ani jedna nenese dnešní jméno: Třebčická 
je Písecká, Husova Horažďovická, Zelenohorská Poštovní, Plzeňská 
Kostelní a Zelenodolská pro změnu Plzeňská. A to v průběhu 20. sto-
letí některé z nich ještě změnily jméno i několikrát! 

Pojmenovávat veřejná prostranství po místních osobnostech je 
určitě vhodné. Jsem rád, že máme Berndorfovu či bratří Šloufů a svoji 
ulici by si určitě zasloužili i Bohuslav Šotola nebo Václav Zahradník.

Přesanické náměstí je zajímavý fenomén. Tento „plácek před farou“ 
získal v polovině 20. století název náměstí Augustina Němejce. Když 
pak z politických důvodů musel z názvu hlavního náměstí zmizet pre-
zident Masaryk, jehož jméno toto prostranství neslo za První repub-
liky i po válce, nahradil jej profesor Němejc. Pro prostranství před 
arciděkanstvím, tehdy zároveň Vlastivědným muzeem Nepomucka, 
bylo zvoleno jméno zaniklé vsi, která tu dle některých historiků kdysi 
stávala. Dobové, tedy středověké prameny, které by potvrzovaly její 
existenci, ale neexistují.

Pokud tedy chcete přejmenovávat náměstí, dovolil bych si, i v sou-
vislosti s letošním svatojánským výročím, navrhnout trošku radikál-
nější úpravu. Svatojánské by mělo být, zcela přirozeně, hlavní náměstí! 
Nejen proto, že zde najdeme kostel sv. Jana Nepomuckého a stojí zde 
světcova socha, ale i s ohledem na celosvětový věhlas tohoto našeho 
rodáka. Přesanické náměstí by pak logicky mělo nést název Svatoja-
kubské. Zkrátka podle kostelů, nejen kvůli snadné orientaci. A mistr 
Němejc by měl být odškodněn nějakou ulicí. Buď uličkou vedoucí 
k jeho rodnému domu, anebo, kdyby byla vnímána jako příliš bez-
významná, třeba přejmenováním Nádražní. Ta je velmi důležitá a její 
název je trošku matoucí – je od nádraží vzdálená několik kilometrů, 
což je dědictví z období Protektorátu, kdy již nemohla nést prvorepub-
likové označení Rašínova. A protože vedla k nádraží, které tehdy ještě 
nebylo součástí Nepomuka, ale samostatné obce Dvorec – Železná 
Huť, dostala současné jméno.

Zkrátka pojmenování ulic není marginální téma a jsem moc 
rád, že se o něm vede debata. Bylo by vhodné, aby se do ní zapojila 
i široká veřejnost.

Miroslav Němec ml. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Ohledně pojmenovávání nově vznikajících ulic v Nepomuku a ve 
Dvorci je určitě vhodným vodítkem držet se zažitého místopisného 
či historického označení v dané oblasti, případně umožnit budoucím 

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Ptáte se na další tipy na pojmenování nově vznikajících ulic. 
Jeden si dovolím navrhnout. Jednou z významných osobností 
Nepomuka bezesporu byl Josef Ondřej Liboslav Rettig. Schválení 
názvu nové ulice v roce 200. výročí narození a 150. výročí úmrtí 
ředitele nepomuckého piaristického gymnázia by bylo víc než 
symbolické, a pokud jsem zjišťoval, žádná ulice v České republice 
nenese název Rettigova.   

Na druhou část otázky mám jednoznačnou odpověď. Ano.                                                          
U návrhu změny Přesanického náměstí na Svatojánské jsem trochu 
na vážkách, protože v těsném sousedství je kostel sv. Jakuba. 
Kromě toho zde stojí socha sv. Vojtěcha. Ale pravdou je, že největší 
objekt v této lokalitě je sídlem Svatojánského muzea. 

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Na názvy ulic konkrétní nápad nemám. Snad by stálo za to zeptat se 
na fóru Nepomuk, určitě by se nějaký většinový návrh našel. Název 
ulice Slunečná se mi líbí a tímto přecházím k druhé otázce, jestli 
nezůstat u nadčasových názvů (Severní, Jižní atd.). Tím nechci 
nijak znevažovat jméno pana Šotoly.

A k otázce třetí. Proč přejmenovávat něco, co funguje mnoho 
let? Zvláště pak to, že náměstí  Přesanické je u kostela sv. Jakuba, 
což je od svatojánského kostela poněkud jinde a myslím si, že by 
to přineslo minimálně zmatek u návštěvníků našeho města.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Předně bychom si asi měli říct, co je to ulice? Předpokládám, že 
většina z nás si představí cestu z bodu A do bodu B nacházející se 
uvnitř intravilánu, zastavěného území města, tedy lineární veřejné 
prostranství lemované domy. Vymezení a názvy jednotlivých ulic 
pak mají funkci zejména orientační, pomáhají najít danou lokalitu 
i konkrétní adresu. 

V Nepomuku bohužel máme nemálo míst, u nichž název ulice 
tuto funkci úplně dobře neplní. Buď proto, že jména vůbec nemají, 
anebo častěji jsou pod jedním jménem ulice schovány celé městské 
části – typicky sídliště Na Vinici anebo lokalita Na Daníčkách. Nejen 
pro návštěvy přespolních, ale i pro nepomucké, kteří přímo v lokalitě 
nebydlí, může být dost obtížné najít konkrétní adresu (navíc, když 
nemáme v Nepomuku čísla evidenční). Proto si myslím, že ulice by 
měla vždy v nějakém důležitém bodě (na křižovatce či náměstí) začí-
nat a v dalším, podobném bodě, končit – a mezi těmito dvěma body 
by měla probíhat jako souvislá linie.

Chápu, že přehlednější pojmenování ulic v  lokalitách, které 
dnes nesou jedno společné jméno, často naráží na nechuť míst-
ních obyvatel měnit si občanky. Proto taky žádný takový návrh dnes 
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obyvatelům nově pojmenovávané ulice dohodnout se na názvu (jako 
tomu bylo v případě nově vznikající Slunečné ulice), neboť budoucích 
obyvatel takové ulice se především bude její název dotýkat. Pojme-
novat v Nepomuku některou z ulic po Bohuslavu Šotolovi určitě není 
špatný nápad, měla by to však dle mého názoru být ulice, s níž byl pan 
Šotola alespoň nějak spojen (třeba u nově vznikající zástavby v místech, 
která měl pan Šotola rád). K přejmenovávání ulic, resp. Přesanického 
náměstí na náměstí Svatojánské, bych se nerad uchyloval, neboť název 
Přesanické náměstí je dlouhodobě zažitý, má historické opodstatnění 
a případné přejmenování může způsobit osobám s hlášeným trvalým 
pobytem na této adrese nemalé komplikace.

Václav Novák (KSČM)
Návrh na název ulice Slunečná přišel od lidí, kteří tam mají posta-
vené rodinné domy, proto s ním souhlasím. Co se týče možnosti 
pojmenovat ulici po panu Šotolovi, byl bych pro. Znal jsem ho 
ještě z doby, kdy vyučoval v autoškole, a vážím si ho, byl rozhodně 
významnou osobností Nepomuka. Nebyl bych ani proti přejme-
nování Přesanického náměstí na Svatojánské, konec konců názvy 
ulic nejsou rozhodující pro chod města.

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Dle mého názoru by se ulice v Nepomuku měly pojmenovávat podle 
charakteristického místa, kde vznikají, nebo podle osob, které byly 
pro Nepomuk historicky důležité a známé. Určitě nemám problém 
s tím, aby se některá ulice v Nepomuku jmenovala podle Bohu-
slava Šotoly. Co se týká přejmenování Přesanického náměstí, tak 
tento název bych neměnil. Jednak je pojmenování mezi občany 
již zaběhlé a myslím si, že většina občanů by tomuto místu stejně 
říkala Přesanické náměstí, ale pojmenovat nějakou nově vzniklou 
ulici jako Svatojánskou by určitě nebylo špatné. Přece jen je Svatý 
Jan hlavním symbolem Nepomuka, tak bychom mohli mít i ulici 
takto pojmenovanou.

14 téma k diskuzi / zveme vás

Vážení občané, 
po jaké osobnosti spjaté 
s Nepomukem by měla být 
pojmenována ulice (či náměstí)?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Vyjádřit se k názvům nových 
i stávajících ulic můžete také 
na diskuzním fóru města Nepomuk. 
Těšíme se na vaše nápady.

?
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Zahájení provozu školního klubu pro děti základní školy začátkem 
prosince 2020 bylo první aktivitou projektu Dycky spolu! v Žinko-
vech. Projektu, jehož záměrem je podpořit komunitní život v obcích 
a zvýšit dostupnost doplňkových sociálních služeb pro místní oby-
vatele. Realizátorem projektu je nezisková organizace MAS svatého 
Jana z Nepomuku, partnerem projektu Městys Žinkovy, který dal 
k dispozici zázemí Klubu sv. Václava.

Školní klub vznikl v reakci na potřeby rodičů dětí 5. ročníku 
základní školy a nabízí dětem možnost společného trávení času 
mezi koncem jejich vyučování a odjezdem domů, místo „přečká-
vání“ v nevhodných podmínkách autobusové zastávky. V klubu se děti 
věnují ve spolupráci s lektory naučným a volnočasovým aktivitám, 
např. výtvarně-rukodělné tvorbě či rozvíjení čtenářských dovedností, 
v případě potřeby společně pracují na přípravě do školy. Od počátku 
roku byl provoz školního klubu na základě vládních epidemiologic-
kých opatření přerušen. Čekání využíváme k přípravě nových aktivit 
a společně s dětmi a jejich rodiči netrpělivě vyhlížíme dobu, kdy bude 
možné klub opět otevřít. 

Dlouhé měsíce přetrvávající on-line výuka v základních školách 
se negativně projevuje nejen na úrovni znalostí dětí, bez ohledu na 
dosahované školní výsledky v době „předkoronavirové“, ale i na jejich 
sociálních dovednostech a psychickém stavu dětí i jejich rodičů. 
Škody působené současným stavem lze jen těžko odhadovat. Jasné je, 
že proti negativním jevům je potřeba všemi dostupnými prostředky 
bojovat. I proto s počátkem února 2021 zahájila MAS svatého Jana 
z Nepomuku ve spolupráci se ZŠ Žinkovy aktivitu doučování a pomoci 
s domácí přípravou dětí do školy. Záměrem je pomoci dětem lépe 
pochopit, osvojit si a naučit se aplikovat učivo základní školy, zejména 
v matematice a českém jazyku. A jejich rodičům ulehčit nesnadnou 
roli „domácího učitele“. Doučují se děti prvního stupně a 6. ročníku 
místní základky. Lektoři představují učivo dětem zajímavějším způ-
sobem prostřednictvím her a pohybových aktivit. Protože kdo si hraje 
a baví se, ten nezlobí. A to je pro nás při vzdělávání hodně důležité.

Dávno to již nejsou režimem uzavřené hranice, které pro nás 
představují největší překážku kontaktu s okolním světem, tedy tím za 

V Žinkovech Dycky spolu!

hranicemi naší republiky. Ty překážky je potřeba hledat zejména v nás 
samotných. Jednou z těch nejzásadnějších, světe div se, je i 30 let po 
„sametové revoluci“ značně omezená znalost cizích jazyků. Bohužel 
i u dětí, pro které je listopad roku 1989 dávnou minulostí. I proto jsme 
v rámci realizace projektu Dycky spolu! zahájili kroužek anglického 
jazyka zvaný English Club pro děti ze základní školy. Cílem English 
Clubu je nabídnout dětem neformální prostor pro rozvoj cizího jazyka 
a zábavnou formou zvýšit jejich zájem o praktické využití angličtiny. 
Vzhledem k přetrvávajícím vládním epidemiologickým opatřením 
začal English Club v on-line podobě. Jakmile to situace umožní, bude 
pokračovat prezenční formou s přímým kontaktem lektorů a dětí.

Všechny aktivity probíhají v žinkovském komunitním Klubu sv. 
Václava, který se nachází v sousedství obecního úřadu. Kromě výše 
uvedeného plánujeme další aktivity v Žinkovech. Pokud byste se i vy 
chtěli zapojit, velice rádi uvítáme vaše podněty, nápady či připomínky. 
Kontaktovat nás můžete e-mailem na hana.cernohousova@masne-
pomucko.cz, telefonicky na 737 593 351 a také prostřednictvím našeho 
facebooku – Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, kde vás 
průběžně informujeme o aktuálním dění, a to nejen v tomto projektu. 

hana Černohousová a Michal Arnošt, za tým Dycky spolu!

Realizováno v rámci projektu Dycky spolu! č. p. cz.03.2.65/0.0/0.0/16
_047/0016079

foto archiv MAS SJN
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Výuka na dálku
Už v  jarních měsících, kdy jsme se všichni společně potýkali 
s novou formou vyučování na dálku, jsme zveřejnili několik 
žákovských prací. Ti nejlepší autoři byli v závěru školního roku 
odměněni hezkou fotografickou publikací. Málokdo předpo-
kládal, že se distanční vzdělávání opět vrátí, ale pomalu se blíží 
termín, kdy tomu bude přesně rok, co byly v rámci prvního nou-
zového stavu všechny školy uzavřeny. Na rozdíl od jarních měsíců 
je od října 2020 distanční výuka povinná a jak se mění pohled 
na distanční výuku s přibývajícími týdny, to přiblíží následující 
práce našich žáků. V lednu jsem oslovil kolegyně češtinářky, aby 
žákům na 2. stupni zadaly úkol, jak se jim žije v době distanční 
výuky, jaké s touto formou vzdělávání mají osobní zkušenosti, 
zda vnímají něco pozitivně a co jim schází nebo nevyhovuje. 
Zveřejňujeme výtahy z mnoha prací, které jsme dostali k dis-
pozici od vyučujících:

Milý deníčku, za celou dobu distanční výuky jsem ti nenapsala. Roz-
hodla jsem se, že ti to alespoň teď shrnu. Nejdříve ti povím o škole… 
Distanční výuka začala 12. října 2020, kdy se zavřely školy. V tu 
dobu jsem byla ráda a nadšená, ale postupem času mi škola začala 
chybět. Zezačátku bylo málo učení a neměli jsme tolik online hodin. 
Divila jsem se, když jsem začala stíhat úkoly, protože na jaře jsem je 
vůbec nestíhala a nechávala jsem je na poslední chvíli. Hlavně mi 
pomohlo, když se začaly dělat online hodiny a učitelky nám učivo 
pořádně vysvětlily. Zezačátku jsme měli jenom češtinu a matematiku, 
ale pak to začalo přibývat. Byla jsem ráda, ale musela jsem vstávat 
brzy ráno, jako kdybych chodila do školy… Hlavně mi chybí vídání se 
s kamarády, ale snažím se si s nimi volat a chodit ven… Ale nejvíce 
mám strach z toho, že neudělám přijímačky. Mám před sebou ještě 
jeden ročník, ale budu ráda, když si vůbec něco zapamatuji… Dis-
tanční výuka mi hodně změnila život. Myslela jsem si, že své dětství 
budu trávit s kamarády, že budeme vymýšlet a dělat hlouposti a že 
se budeme vídat každý den, ať už ve škole, nebo po škole. Až budu 
dospělá, tak nechci vzpomínat na to, jak jsem seděla doma a nic 
jsem nedělala a nezažila. Doufám, že se to alespoň za pár let zlepší 
a zažiju něco, co jsem nemohla zažít během korony… Chtěla bych 
vzkázat všem, ať už žákům, učitelům nebo rodičům, abychom v této 
době drželi pohromadě a společně to zvládli a přečkali…
Lucie B.

... Distanční výuka mi změnila život tím, že jsem se rozhodl něco 
dělat se svým tělem, začal jsem cvičit… Dále mi změnily život on-line 
hodiny, které mě baví. Distanční výuka u nás v rodině působí jako 
normální chození do školy, ale akorát musím doma dělat více úkolů 
a dokázal jsem se soustředit na víc věcí než jenom na počítač. Na on-
line výuce mi vyhovuje, že jsme v domácím prostředí a nemusím mít 
roušku, že nemáme hodiny hned po sobě. Za mě všechny předměty 
fungují dobře. Distanční výuka se změnila, přidalo se mnoho a mnoho 
funkcí, je v ní lepši přehlednost… Chybí mi ta školní atmosféra, 
kde jsem se se spolužáky viděl skoro každý den, mohl jsem se s nimi 
nasmát a vyblbnout. Zároveň mi chybí mnoho úžasných hodin ve 
škole. Naopak je lepší, že můžu vstávat o něco dýl, než kdybych šel do 
školy. Moji rodiče by byli ale radši, kdybych chodil normálně do školy.
Tomáš F. 

... Distanční výuka má mnoho výhod, ale i nevýhod. Zaspím? Nic se 
neděje, přijdu na online hodinu déle. Nemůžu něco najít v učebnici? 
Mám internet. Neučesaná nebo ospalá? Nevadí, nikdo mě přes počí-
tač nevidí. Počítač je v mnoha ohledech velkým pomocníkem. Občas 
nechápu učivo a musím se učit sama, není to stejné jako výklad ve 
škole. Tam se můžu hned zeptat, jenže při online to není ono. Dalším 
záporným faktorem distanční výuky je prokrastinace a odkládání 

práce na později. To se mi tolik neděje, ale stává se, že předměty, 
které jsem ve škole neměla ráda, se staly těmi, které teď dělám jako 
první, a naopak. Nevím, čím to je. Online hodiny bývají užitečné, 
ale někdy se stane, že je to úplně ztracený čas. Práci, kterou bych 
měla hotovou dopoledne, musím dělat až do odpoledních či večer-
ních hodin… Nejvíc těží ze současné situace naše kočky, kterým se 
teď věnujeme celé dny. 
Kristýna J.

... Psal se den 10. 3. 2020. Začal podobně jako každý jiný. A najed-
nou dopoledne přišla zpráva, kterou nikdo nečekal. V rozhlase se 
ohlásilo, že se zavírají všechny školy až do odvolání. V tu chvíli mě 
zpráva potěšila, ale nevěděl jsem, že místo dvou týdnů strávím doma 
půl roku. Ležení a hraní her se staly dvěma každodenními hlavními 
činnostmi. Na jaře nám učitelé neposílali tolik úkolů, takže se vše 
dalo zvládnout levou zadní. Časem se objevovala nuda a já nevěděl, 
co dělat a jak se zabavit. Začal mi chybět starý život a mí kamarádi. 
Stal se ze mě lenoch, který se k věcem musí dokopat. Můj režim se 
úplně převrátil. Po prázdninách se začalo chodit do školy. Po půl roce 
se těžce zvykalo na ranní vstávání a každodenní učení. Všichni pevně 
věřili, že to, co proběhlo na jaře, už nás nepotká. Nakonec v říjnu 
přišla další rána. Přešlo se na distanční výuku, tentokrát povinnou. 
Výuka probíhala online. Ráno voláme s učiteli, kde nám vysvětlují 
látku a procvičují ji s námi. Posílají nám různé úkoly, které lze vět-
šinou hravě zvládnout, ale někdy nestíhám. Vyhovuje mi, že se můžu 
probudit pár minut před hodinou. Nejvíce mě baví český a anglický 
jazyk. Hlavně přístupem učitelů a jejich hravostí. Největší problémy 
mi dělá matematika, jelikož ji nestíhám pobrat a málokdy ji hned 
pochopím. Díky distanční výuce se zlepšily mé dovednosti s počítačem 
i práce s jednotlivými programy… Učitelům bych chtěl vzkázat, že je 
obdivuji za jejich práci a snahu nám vždy pomoci i v téhle nelehké 
situaci. Musím přiznat, že se těším, až je uvidím a uslyším ve škole. 
Chtěl bych jim za vše moc poděkovat.  
Matěj L.

„Dědo? A jak jste to měli se školou při té koronavirové krizi?“
„No, tenkrát se zavřelo vše, i školy. Pamatuji si, že mojí matce 

to docela vadilo. Zezačátku jsme se radovali, že budeme doma, ale 
potom, co jsme doma byli několik měsíců, tak už nás to přestalo 
bavit. Každé ráno jsme museli vstávat a jít na online hodiny, mezi 
nimi dělat zadané úkoly. Tenkrát jsem to docela těžko snášel. Věř mi, 
že bychom radši chodili do školy. Ta pandemie začala na jaře, kdy 
nikdo nevěděl, na jak dlouho to bude, ani jestli to někdy skončí. Na 
jaře jsme neměli skoro žádné online hodiny.“

„A jak snášel tu dobu tvůj bratr a kamarádi?“ 
„No pamatuji si, že kamarád Petr měl fotografickou paměť, a proto 

si myslel, že to zvládne, ale podcenil to. Dodneška dělá opraváře – 
a to měl známky výborné. Bratr na tom byl téměř stejně jako já, ale 
jelikož byl v nižším ročníku, tak jsem mu dokázal pomoct. Chudinky 
paní učitelky, ty toho musely tolik opravovat a všem odepisovat. Též 
to měli těžké ti, kteří neměli počítač. Jednou jsem si to vyzkoušel, ale 
to bylo příšerné. Musel jsi vše psát do telefonu. Tehdy ještě existoval 
vyhledávač jménem Google a ta firma utvořila virtuální třídu, která 
pomohla všem ostatním. No ale víš, kolik nás bylo ve třídě? 24. A ne 
jako teď vás. Tenkrát zemřelo hodně lidí. No ale moje největší podě-
kování patří učitelům, prodavačkám, policii, záchranářům, hasičům 
a všem, kteří bojovali za nás. No a potom už to znáš z dějepisu. Koro-
navirus skončil a vše se otevřelo. Jen ekonomika se srovnává do teď.“  
Vladislav i.

... Nikdy v životě by mě nenapadlo, že to řeknu, ale škola mi chybí. 
Už jen fyzický kontakt s kamarády a spolužáky…                                                
Vojta B.

Zprávy ze základní školy Nepomuk
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Jednotné téma zadané žákům z 2. stupně mohlo být zpracováno 
podle uvážení každého. Fantazie se mohla uplatnit naplno. Všem 
autorům, z jejichž prací jsme společně s učitelkami českého jazyka 
vybrali zajímavé pasáže, děkujeme za práci a čas, který se zpracová-
ním úkolu strávili. 

Pročtete-li všechny příspěvky, najdete v nich jedno společné – a to 
je nedostatek kontaktů s vrstevníky. Nemožnost se denně scházet 
v prostředí, které v době běžné každodenní výuky mají někteří žáci 
za „nepřátelské území“, se v době koronavirové jeví jako místo, po 
kterém se stýská. 

Díky i za upřímnost, protože řada žákyň i žáků nechala ve svých 
příspěvcích nahlédnout do svého soukromí. Naprosté většině 
rodičů našich školáků děkuji za zodpovědný přístup k plnění 
školních povinností svých dětí i v době, kdy kromě svých pracov-
ních závazků musí doma suplovat práci učitelek a učitelů. Určitě 
by bylo zajímavé se podělit o vaše zkušenosti, co vy na to, rodiče 
našich žáků? 

K  dispozici máme ještě dosud nevyužité práce a  určitě 
další úryvky uplatníme i v následujícím čísle Nepomuckých  
novin

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2021–2022 je v celoročním 
harmonogramu termínů letošního školního roku naplánován na 
středu 7. dubna 2021 od 13:00 do 17:00. Nelze však předvídat, zda bude 
s ohledem na další vývoj epidemické situace možné zápis uskutečnit 
ve škole, proto prosíme všechny rodiče, aby sledovali náš školní web, 
kde budeme průběžně zveřejňovat informace dle aktuální situace.
www.zsnepomuk.cz 

Zápis do 1. ročníku

Těsně po mrazivých únorových dnech se denní teploty v polovině 
měsíce najednou vyšplhaly nad nulu a pro děti navštěvující školní 
družinu to byla ideální příležitost si při dovádění na sněhu posta-
vit sněhuláka. Že se jim opravdu povedl, to je na snímku naprosto 
zřejmé. Kromě toho bylo určitě fajn strávit odpoledne ve školním 
areálu a užít si sněhových radovánek.

Zimní dovádění

Všem čtenářům Nepomuckých novin, žákyním  
a žákům naší školy, všem spoluzaměstnankyním, 
kolegyním a kolegům přeji hodně trpělivosti 
v nelehké době a především pevné zdraví.

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Děkuji tam nahoru,  
že zpívám    
Rozhovor s Michaelou Katrákovou

Možná nechybělo mnoho a zapsala ses do dějin naší repub-
liky jako sportovkyně. hrála jsi výborně basketbal a repre-
zentovala nás dokonce v české basketbalové reprezentaci…

Ano, pro tento druh sportu, a vůbec pro míčové hry, jsem byla 
údajně mimořádně talentovaná. Trénovali jsme čtyřikrát týdně 
a o víkendech měli zápasy. Odborníci v mém okolí tvrdili, že brzy 
budu angažována do některého klubu nejvyšší americké sou-
těže (NBA). Bohužel během jednoho utkání mi soupeřka zranila 
koleno, a i když se předpokládalo, že půjdu na operaci a budu 
zpět v původní formě, už se tak nikdy nestalo. Hrála jsem sice 
nějakou dobu dál, ale je pravidlem, že po takových zraněních 
se lidská psychika i tělo změní, člověk již nemůže pomýšlet na 
nejvyšší příčky… 

Proto ses nakonec rozhodla pro uměleckou dráhu, ostatně měla 
jsi k tomu odmala průpravu díky působení ve sboru Svítání 
a v Kühnově dětském sboru. Nikdy jsem tě sice neviděl hrát bas-
ketbal, ale i já osobně jsem moc rád, že ses takto rozhodla. Myslíš 
si, že sis ze sportu na pódia něco přinesla? 

Narodila jsem se snad už jako zpěvačka. Zpívala jsem od mala 
a operní sólový zpěv se dá opravdu svým způsobem přirov-
nat ke sportu. I když se zapojují především vnitřní svaly, je to 
podobný nápor na psychiku a fyzickou stavbu těla. Samozřejmě 
i při zpěvu je důležitý silný dech, který jsem si rovněž přinesla 
už ze sportu.

Na jaké profesory či profesorky ráda vzpomínáš?
Musím zmínit sbormistra Jiřího Chválu z Kühnova dětského sboru. 
Ten si jednoho dne pozval na schůzku mé rodiče. Já z toho byla 
samozřejmě vystresovaná, co jsem zase kde provedla, ale on jim 
řekl, že mám velmi zajímavý hlas, který se vymyká sborovému 
zpívání, a že by bylo dobré, abych se věnovala sólovému zpěvu. Na 
konzervatoři mě šest let vedla profesorka Brigita Šulcová, v rámci 
soukromého studia mi velmi pomohla korepetitorka Národního 
divadla a Státní opery Jelena Nosková, která mě naučila mnoho 
věcí, včetně toho, jak studovat divadelní role. Ráda vzpomínám 
také na Marii Kronbergerovou, profesorku italštiny.

Jako devatenáctiletá ses představila ve třetím největším 
divadle v Rusku (Kazaň), o pět let později jsi ztvárnila titulní 
roli ve Verdiho La traviatě, v roce 2018 jsi stála už jako rovno-
cenná partnerka po boku světového Ramóna Vargase. Jaké 
momenty ve své dosavadní kariéře považuješ za zásadní ty 
sama? 

Vše, co zmiňuješ, byla neuvěřitelná škola života. S kazaňským diva-
dlem jsem zažila turné po Holandsku, kdy jsme měli 18 vystoupení, 
každý den ráno jsme nastoupili do autobusu, čekal nás přejezd, 
zkouška, představení. Neexistovala v podstatě možnost z toho 
vybruslit nebo nepodat perfektní výkon. Od La traviaty mě mnozí 
zrazovali, byla jsem na tu roli moc mladá, ale jsem ráda, že jsem 
ji důstojně již tehdy zvládla. A velkou poctou pro mě byl i fakt, že 

Text: Pavel Motejzík
Foto: Pavel Motejzík, archiv Michaely Katrákové

Když se v květnu 2018, u příležitosti otevření hudebního sálu na 
arciděkanství, objevila poprvé v Nepomuku, působila jako čiré 
zjevení. Úžasný projev a rozsah tři a půl oktávy, krásný vzhled, 
přirozenost a otevřenost. Málokdy se v našem městě stane, že se 
umělec vryje mnoha lidem hluboko pod kůži tak, že se na něho 
často ptají a fandí mu. A tak se Michaela Katráková, uměleckým 
jménem Michell Katrak, objevila od té doby v Nepomuku 
vícekrát. I proto nebudu předstírat, že si dosud vykáme…
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jsem ustála být na pódiu partnerkou Ramóna Vargase a že mě hned 
druhý den jeho agenti oslovili s dalšími pracovními nabídkami. 

Jak se liší způsob práce a atmosféra v ruském divadle oproti 
divadlu českému?

V Rusku je umění poselstvím, životem. U nás je to více o tom, že 
člověk odzpívá a jde domů. Je to v tomhle ohledu chladnější, ale 
tam tím povoláním umělci opravdu žijí. Uvědomují si dar, který jim 
byl svěřen, a berou ho jako závazek, který si vzájemně předávají 
i v duchovní a psychické rovině. A ono se pak opravdu mnohem 
lépe zpívá a pracuje.  

Jaké jsi měla zázemí v rodině? Chtěli z tebe sportovkyni, pěv-
kyni nebo něco úplně jiného?

Měla jsem opravdu štěstí, že mě rodiče podporovali v tom, čemu 
jsem se zrovna věnovala. Ať již to byl sport, nebo zpěv. Vozili mě 
autem, chodili fandit, otec mě několik let podporoval i manažer-
sky. Jsem jim za to opravdu vděčná.

Vím, že se nevěnuješ jen opeře. V květnu 2018 tě v Nepomuku 
poprvé představil dirigent Oldřich Vlček. Kde jste se poznali 
a na jakých projektech spolupracujete?

Oldřich Vlček je nepochybně dalším ze zásadních lidí v mém 
životě, spolupracujeme spolu již téměř 10 let a poznali jsme se 
díky mé korepetitorce, již výše vzpomínané Jeleně Noskové. Old-
řich tehdy chtěl, abych mu zazpívala, slovo dalo slovo, domluvil 
nám společný koncert a poté jsme začali spolupracovat aktivněji, 
nejen na koncertech. Od 1. do 7. srpna nás například čeká vedení 
letní hudební akademie v Písku, kde bude rovněž vyučovat právě 
i Jelena Nosková.

Velmi pozitivně vnímám také tvoji spolupráci s Cimbálovou 
muzikou Milana Broučka. Myslím, že také v tomto případě je 
to spojení, které k sobě prostě patří. Všiml jsem si, že zpíváš 
i na jejich novém CD…

Oslovil mě vedoucí této cimbálovky Milan Brouček, v duchu jsem si 
říkala, že to bude tragédie. Operní zpěvačka a cimbálová muzika? 
To nemůže dopadnout dobře. Nicméně jsem neodolala, vyhledala 
si jejich nahrávky na youtube a naprosto mě nadchlo, jak čistě, 
procítěně hrají, s jakou pečlivostí vybírají repertoár a jak je pub-
likum za to miluje. A tak jsem na to kývla. Na první zkoušce jsme 

si pak lidsky i hudebně sedli a byla to láska na první – nebo možná 
lépe řečeno na druhý pohled. Díky cimbálovce jsem poznala dříve 
netušené možnosti svého hlasu a dnes vím, že umím dokonce 
moravsky výskat i békat. 

Především díky svatojánským projektům se v poslední době 
potkáváš pracovně stále častěji rovněž s Martinem Vydrou. 
Jaké společné akce plánujete pro letošní rok?

Martin je neskonalý talent, navíc je mimořádně chytrý a pohledný. 
Pokud si bude jako umělec důvěřovat, má šanci dotáhnout svou 
kariéru do neskutečných výšin. Těším se na vše, co nás čeká, ať již 
je to největší koncert letošního svatojánského výročí s hlavní hvěz-
dou Evou Urbanovou na nepomuckém náměstí, nebo několik dal-
ších koncertů v Praze včetně Brožíkova sálu Staroměstské radnice, 
vystoupení na Santiniho Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou nebo 
slavnostní večeře českých a moravských biskupů s oslavou kula-
tých narozenin českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila.

Na youtube je řada videí, kde účinkuješ na pietních aktech 
na Pražském hradě či v Památníku na Vítkově. Jak ses dostala 
k této práci?

Pro svůj mlado-dramatický soprán jsem byla Pražskou kon-
zervatoří během studií opakovaně vybírána k reprezentativním 
koncertům prezidentské kanceláře, tam také vznikl základ k této 
spolupráci, které si nesmírně vážím. Je pro mě ctí být součástí 
připomínek významných okamžiků naší historie. 

S jakým programem se představíš na květnovém Open Air 
koncertu evy urbanové v předvečer 300 let blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého?

Bude se jednat o klasickou hudbu, slavné české i světové árie. 
Velmi se těším například na árii Známť já jednu dívčinu z Prodané 
nevěsty, kde budeme s Evou Urbanovou dvě Mařenky a bude jeden 
Vašek, Martin Vydra. Pro sólový zpěv jsem si vybrala italskou árii 
Eleny z Verdiho opery I vespri siciliani. 

Dva dny před Nepomukem, 28. května, budeš stát s evou 
urbanovou na jedné scéně taktéž. Čeká tě opera Libuše na 
hradě Střekov, jakou tam máš roli?

V Libuši mi byla svěřena role Krasavy, Lutoborovy dcery, která 
je zamilovaná do Chrudoše, jednoho ze dvou bratrů, které soudí 
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Dobře jsi mě navedla na poslední otázku. Od 1. února ti 
nastaly jiné povinnosti, přivedla jsi na svět holčičku, Klau-
dii Katrákovou. už má pěvecký dar po mamince a, jak to tak 
u dětí bývá, především během nočních hodin?

Ona je má největší životní radost. Je velmi hodná a zatím skoro 
stále spí. Možná, že už naspává do zásoby čas na budoucí umě-
leckou kariéru (smích). Uvidíme ale, co ji bude v životě bavit, má 
nyní celý život teprve před sebou.  

Děkuji za rozhovor, přeji oběma mnoho zdraví a štěstí a moc se 
těším na tvé umělecké projekty v letošním roce.

21rozhovor měsíce

Michaela Katráková je česká operní pěvkyně, sopranistka, 
která se řadí v současné době mezi naše největší pěvecké 
naděje. Roku 2004 nastoupila na Pražskou konzervatoř 
do třídy profesorky Brigity Šulcové. Pod jejím vedením 
získala v srpnu 2008 iii. místo v pěvecké soutěži Ad ho-
norem Mozart a v listopadu 2010 se umístila na ii. místě 
v mezinárodní soutěži Pražský pěvec. Pěvkyně dokončila 
Pražskou konzervatoř absolventským koncertem v červnu 
roku 2011. Od listopadu 2017 ji zaštiťují jedny z nejpres-
tižnějších vídeňských a mnichovských agentur, které dnes 
patří mezi špičky v operním světě. Díky svému lyricko-ko-
loraturnímu sopránu směřujícímu do mlado-dramatického 
oboru se především specializuje na italské belcanto. V pro-
sinci 2018 Michaela stála po boku slavného mexického 
tenoristy Ramóna Vargase a spolu s ním se představila 
bravurně na Verdi Gala koncertě jako jeho rovnocenná 
partnerka. Michaela působila v divadlech Dutch Natio-
nal opera v holandsku, Gouda v holandsku, Státní opeře 
v Kazani, Státní opeře Praha, Severočeském divadle ope-
ra-balet a na dalších významných scénách. 

Libuše na bájném Vyšehradě. Naše představení se odehraje na 
hradě Střekov v Ústí nad Labem a bude v něm účinkovat soubor 
Severočeského divadla s Evou Urbanovou v roli Libuše.

Je naopak něco, co se ti vyloženě nepovedlo a dodnes tě 
to mrzí?

Zhruba před čtyřmi lety mi zavolali záhy po konkurzu z Vídeňské 
opery, že mě chtějí na záskok na premiéru opery Lucie z Lammer-
mooru. S nadšením jsem souhlasila. Druhý den jsem se měla 
účastnit režijní zkoušky. Ještě ten samý den, zhruba za hodinu, 
jsem však měla druhý telefonát, kde mi sdělili, že jejich diva, která 
dělala stejnou produkci před patnácti lety, má čas. A tak jsem 
o tuto velkou šanci přišla. A od té doby jsem na žádný konkurz 
nejela, zaměřila jsem se více na sólové projekty. 

Jak vnímáš tuhle koronavirovou dobu?
Nepochybně jako téměř všichni umělci. Ta doba už je dlouhá, řada 
krásných vystoupení byla zrušena, například spolupráce s Annou 
Netrebko či turné po Japonsku. Mrzí mě, že nemohu být v úzkém 
kontaktu s publikem a předávat jim svou energii na pódiích. Online 
forma je pro mě neosobní a odtažitá, chybí mi živá zpětná vazba od 
diváků. Logicky nepovažuji umění a zpěv za něco nepodstatného, 
bez čeho by mohl národ normálně fungovat. Živé umění tu bylo 
odpradávna a věřím, že v normálním duchu tu zase brzy bude zpět. 

Jaké umělce obdivuješ, kdo jsou tvoje vzory?
Patří mezi ně několikrát zmíněná Eva Urbanová. Ona vzhledem 
ke svému talentu, píli, lidem kolem sebe a štěstí dosáhla nesko-
nalých cílů, udělala naší zemi i nám, mladým českým pěvcům, 
velmi dobré jméno ve světě a přitom vždy zůstala opravdovou 
dámou a divou a nesnížila se k různým nekvalitním, například 
estrádním produkcím. Bylo by chybou zároveň nezmínit mé další 
vzory Naděždu Kniplovou a Marii Podvalovou, které jsem rovněž 
v nahrávkách velmi obdivovala. Z mužů určitě Eduarda Hakena. 
Ze zahraničních umělkyň pak Katiu Ricciarelliovou, June Ande-
rsonovou či Annu Netrebko, z umělců italské tenory Mariu Del 
Monaco či Luciana Pavarottiho. 

Kde bys chtěla být za 10 let?
Dnešní doba (když pominu koronavirový stav) je úžasná v tom, 
že jsou nám coby umělcům otevřeny dveře do celého světa. Není 
problém se dostat do Mnichova či Osla, ale mě coby českou uměl-
kyni to přeci jen nejvíce táhne domů, k českému publiku. Narodila 
jsem se jako Češka a proto jsem hrdá na to, že mohu tohle umění 
předávat domácímu publiku. Samozřejmě čas od času ráda přijmu 
i zahraniční výzvy, ale nemám v tomto směru přímo dané cíle typu, 
že bych chtěla být třeba angažovaná v Metropolitní opeře v New 
Yorku. Děkuji tam nahoru, že zpívám.

Co ráda děláš ve volném čase, čemu se věnuješ?
Mám zálibu v tom, že navlékám korálky. Zalezu si do kouta a vyrá-
bím například šperky, to mě uklidňuje a baví. Také mám malého 
pejska Alvina, s kterým ráda chodím do přírody.

Pobyty ve světových metropolích jsi nakonec vyměnila za 
život na malém městě, v Bechyni. Nechybí ti ruch velkoměsta?

Pro mou profesi je důležitý klid. Klid na zkoušení, na přípravu, 
nerozptylovat se vlivy a možnostmi okolí. Navíc na koncerty hodně 
cestuji po celé republice a je proto celkem jedno, zda to je z Prahy 
či odjinud. Jsem vděčná, že mohu žít na venkově.

Je naopak něco, co je ti kvůli tvé profesi zcela odepřeno?
Samozřejmě nemohu chodit v zimě v tričku apod., musím dbát 
na své zdraví, ale jinak nemám žádná omezení, ráda si občas dám 
třeba skleničku vína, alespoň tomu tak bylo do doby před mým 
těhotenstvím… 
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Městské muzeum nabídne 
unikátní výstavu 

Nepomucké expozice sice nyní spí covidovým spánkem, ale 
uvnitř se pilně pracuje, například na nové expozici Krása zrakům 
ukrytá, která představí to nejzajímavější z původního mobiliáře 
zámku Zelená Hora včetně originálních kostýmů z opery Libuše. 
Výstava by měla být zpřístupněna 2. května v 17:00 autogramiá-
dou Evy Urbanové.

Otevíráme XXIV. ročník 
Zelené Hory

Hned úvodní článek prvního letošního čísla souzní s právě pro-
bíhající výstavou v Domě historie Přešticka, neboť je věnovaný 
pozapomenutému básníku a spisovateli, přeštickému rodáku 
Louisi Křikavovi. Unikátní je na něm ta skutečnost, že jde o přetisk 
nedávno objeveného textu z roku 1919, jehož autorem je Jaroslav 
František Urban, který se s Křikavou osobně znal. 

Velmi smutný osud merklínské kulturní památky podrobně 
popisuje Jiří Sankot. Někdejší panská sýpka na Bijadlech pama-
tuje ještě přemyslovské krále a vznikla po josefinských reformách 
ze zrušeného kostela sv. Vavřince. V současné době je podnikán 
poslední pokus o její záchranu. 

Zajímavý vhled do rodokmenu své rodiny předkládá Vladimír 
Červenka, když popisuje osudy jednoho z kasejovických měš-
ťanských domů, který letos ze zástavby města, jako dlouhodobě 
zchátralý, zmizel. 

Kdo dnes má povědomost o tom, že v době první republiky 
byl ve Dnešicích nalezen velký poklad? Škoda, že jen malá část 
nálezu mincí z 15. století tehdy skončila v plzeňském muzeu! 
V Obecním lese a v Ticholovci se již naši předci setkávali s tzv. 
„lesními obrázky“, tj. s obrazy světců, kterými byly označovány 
ty body v krajině, kde se stala nějaká významná událost. Dlouhá 
léta o ně pečoval kronikář a osvětový pracovník z Kucín pan Josef 
Brada. Jejich obnovy se nyní ujal Spolek pro záchranu historic-
kých památek Přešticka a v prosinci minulého roku umístil pro-
zatím šest originálů obrazů světců na místa shodující se co nejvíce 
s jejich původním umístěním. Mapka zveřejněná ve sborníku bude 
dobrým průvodcem pro rodinnou nedělní vycházku. 

A pamětnická vzpomínka se tentokrát týká téměř dvousetleté 
tradice včelaření u Kaslů ve Snopoušovech.

Věra Kokošková     

Vyšla kniha Miroslava 
Čepického Hájovna v Podlesí

Děj tohoto románu je situován do neurčitého místa v Pošumaví a na 
420 stranách popisuje příběhy rodiny hajného, která žije v osamo-
cené hájovně. Zachycuje veselé příhody i milostnou zápletku, týká 
se také života dětí, které v dospělosti rodnou hájenku opustily. 
Důchodce, hajný Jäger, se staví do role vychovatele svého vnuka 
a musí řešit celou řadu problémů. Nechybí ani popis narušených 
a opět navázaných mezilidských vztahů.

ilustraci románu třinácti obrázky provedl sám autor.
Recenze čtenářů jsou doposud velice pozitivní.
Objednávky zasílejte SMS na telefonní číslo +420 725 042 526
nebo e-mail: cepickymiroslav@gmail.com
Venkovský román hájovna v Podlesí byl vydán za finanční podpory 
KÚ Plzeňského kraje v prosinci 2020.

Zdenka 
BraunováZ 

 

 
Z.Braunová  

 

POZVÁNKA 
dovolujeme si Vás pozvat                                                         
na výstavu obrazů členů Němejcova Atelieru „K“   
v Nepomuku 

    M D Ž 
   MALÍŘI DOSUD ŽIJÍ                  
                            (MEZI NÁMI) 

 
Galerie Městské knihovny Klatovy   
Balbínova 59, Klatovy 
Výstava se koná  2.3.2021 - 31.3.2021 
 
 
Slavnostní vernisáž výstavy proběhne 
dne  

8.3.2021 v 17:00 hodin 
 
 

Hudební doprovod  
Canto Nepomucenum 

 
Pokud nebude možno výstavu
uskutečnit z důvodů současné 

pandemické situace bude náhradní 
termín dodatečně oznámen.

 

 

foto Pavel Motejzík



300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

23300 let od blahořečení SJN

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konané v Nepomuku v roce 2021 jsou největší událostí v novodobé historii měs-
tečka, kde se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Naposledy jsme se s akcí podobného charakteru mohli 
v Nepomuku setkat v roce 1993, kdy probíhaly oslavy 600 let od umučení tohoto světce. Zástupci nepomucké farnosti, Matice sv. Jana 
Nepomuckého a města Nepomuk se proto poctivě věnovali organizaci oslav již od jara 2019. Harmonogram oslav je rozdělen do něko-
lika bloků, zahrnujících mše svaté a církevní program, koncerty, přednášky, výstavy a další doprovodné akce. 

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého probíhají pod záštitou Mons. ThLic. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa praž-
ského a primase českého, Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, PhD., biskupa českobudějovického, PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra kultury ČR, 
Ing. Lumíra Aschenbrennera, senátora Parlamentu České republiky, a doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., hejtmanky Plzeňského kraje.

Nejbližší akce (březen - duben):
• 18. března – 4. května
Výstava Velehrad Vás volá – vernisáž 18. března v 18.00 hodin (záro-
veň online přes svatynepomuk.cz), prohlídka možná přes Svatoján-
ské muzeum
• 19. března
18:00
Přednáška Fenomén skryté církve a tajných svěcení – Lic.iur.can. 
Eva Vybíralová, Ph.D., sál arciděkanství Nepomuk (zároveň online 
přes svatynepomuk.cz)
• 20. března
17:00
Mše svatá k památce umučení sv. Jana Nepomuckého v kostele  
sv. Jakuba Většího, celebruje biskup Mons. Pavel Posád
Pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, sbormistryně Jana Vopa-
lecká, varhany Petr Vopalecký (zároveň online přes svatynepomuk.cz)
• 20. března
19:00
Koncert hudba doby Jana z Pomuku – Tomáš Hála – varhany, spi-
nettino a clavicimbalum (středověký předchůdce klavíru), Zuzana 
Kopřivová a Marie Šimůnková – zpěv. Zazní středověká hudba sou-
časníků Johánka z Pomuku včetně skladeb pražského arcibiskupa 
Jana z Jenštejna, průvodní slovo prof. Jan Royt, kostel sv. Jakuba Vět-
šího v Nepomuku (vstupné dobrovolné, zároveň online přes svaty-
nepomuk.cz)
• 5. dubna
14:00
Velikonoční koncert sester Strolených ke cti sv. Jana Nepomuckého 
– kostel sv. Petra a Pavla v obci Mileč (vstupné dobrovolné, zároveň 
online přes svatynepomuk.cz)
• 22. dubna
17:00
Přednáška Z výzkumu barokních chrámů – Ing. arch. Karel Doub-
ner, sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné, zároveň online 
přes svatynepomuk.cz)
• 25. dubna
10:30
Svatovojtěšská mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Vojtěcha 
na Zelené hoře u Nepomuka, celebruje P. Vojtěch Soudský
Pěvecký sbor Canto nepomucenum, sbormistryně Jana Vopalecká, 
varhany Petr Vopalecký
• 25. dubna – 20. května
Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme. Akade-
mická malířka Victoria Kodl-Janotová (Německo) – obrazy . Vernisáž 
25. dubna ve 14:00 hodin za účasti Dětského lidového souboru ZUŠ 
Nepomuk „Pšeničky“, Městské muzeum a galerie Nepomuk, volně 
přístupné v době otevření Městského muzea Nepomuk

• 25. dubna – 20. května
Václav Česák – Mistr Zelenohorského oltáře. Sochy – reliéfy – skici – 
stodola Rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku, prohlídka 
v rámci expozice Rodného domu Aug. Němejce
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IN 
Autor loga 300. výročí blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého vysvětluje jeho symboliku

 
Být IN je INtegrální součástí dnešního života a povinnost, nechcete-
li zůstat out. Jenže INvestice, či INovace lidské společnosti nestačí, 
když chybí INdividualita. Takovou INdividualitou, která nese po 
tři staletí prostá a čistá poselství – čest, respekt a odvahu – byl a je 
IOANNES NEPOMUCENUS – JAN NEPOMUCKÝ. 

Volil jsem záměrně iniciály našeho Jana Nepomuckého v latině. 
Přijde mi to patřičné. Znak samotný v sobě ukrývá několik sym-
bolik, které pozornému diváku netřeba vysvětlovat. Písmeno „i“ je 
postava světce, pět hvězd a litera „n“ je jeden z mostních oblouků 
Karlova mostu, kde se skončila strastiplná pouť našeho svatého 
Jana Nepomuckého.

Použijme tedy znak nejen k připomenutí tří set let od blaho-
řečení našeho sv. Jana. Použijme znak jako stanovisko. Jako při-
hlášku k vlastnímu svědomí, hrdosti na vlastní historii. O nic tím 
nepřijdeme. Jen získáme. On totiž sv. Jan Nepomucký je světová 
celebrita. Je IN. 

Jiří Světlík, výtvarník 

Změna programu vyhrazena. Sledujte stránky svatynepomuk.cz, kde naleznete kompletní program oslav na celý rok 2021.
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vyznat v certifikátech a označeních (převážně potravin)? Praktická 
přednáška a diskuze, Lucie Korbová, 190 Kč.
Čchi kung pro ženy, 18. 3., 18:00–20:00 hodin, s Hanou Reitspie-
sovou, 390/250 Kč. Seminář se cvičením, v plánu je navázat pra-
videlným kurzem. CCHI KUNG doslova znamená práce s energií, 
je to sestava různých jednoduchých fyzických a mentálních cviků, 
které dodávají energii do těla. 
Seminář základů šití na stroji, neděle 21. 3., 14:00–17:00 hodin. 
Obsluha stroje, typy jehel, nití. Trocha teorie a praxe – šití lát-
kového sáčku na chleba, bylinky apod. V ceně 390 Kč je materiál, 
přihlášení předem. Klára Kučerová, @Planet-Ka.
Úvod do designu permakulturní zahrady, 20.–21. 3. Praktický 
seminář, na kterém můžete konzultovat své návrhy, vede Ing. Alena 
Gajdušková. Sobota 10:00–17:00, neděle 10:00–14:00 hodin,  
2400 Kč, přihlášení a platba předem.
3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný kurz, 
čtvrtek 25. 3. Informace a tipy k sestavování vlastní tiskárny. 
16-17:30 pro děti  10+ a 18-20 pro dospělé (190/250 Kč) Lukáš Barák.
Zdravé pánevní dno 27. 3. 11-19 hodin, s akreditovanou lektor-
kou Vendulkou Pánkovou, přihlášení a platba 1800 Kč předem. 
Metoda 3×3, kterou používáme, v sobě propojuje nejen tělesnou 
rovinu, ale pracuje i s emocemi a s rovinou energetickou. Cvičení 
je velmi jemné a nenáročné, a tak je kurz vhodný pro ženy všech 
věkových kategorií.
Konzervování bez elektrické energie 28. 3. 14:00–18:00 hodin. Prak-
tický kurz s Alenou Gajduškovou, 540 Kč. Teorie uchovávání úrody 
a potravin. Podrobně probereme zpracování ovoce (povidla, ovocná 
vína, ocet), zeleniny (nakládání do soli, tuku – obojí si můžeme 
ukázat), mléčné kvašení (teoreticky zelí, houby, prakticky si můžeme 
připravit pikantní kvašený zelný salát). Praktická ukázka – založení 
jablečného octa, kvašený zimní salát, zelenina v tuku, soli.
Přírodní a ekologická kosmetika a drogerie 5. 4. Jak a proč se 
vyznat v pojmech, INCI, certifikátech. Praktická přednáška, Lucie 
Korbová, 190 Kč
Domácnosti našich babiček i a ii, středy 7. 4., 5. 5. v čase 17:00–
19:00, s autorkou stejnojmenných knih Alenou Gajduškovou. Prak-
tická přednáška na téma dovedností našich předků s odkazem na 
udržitelnost a využití v dnešní době. Přihlášení a platba 250 Kč 
předem (senioři 150 Kč).
Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravotnických 
znalostí pro pedagogy. 10.–11. 4. Dotace 20 hodin. Tento kurz 
je vhodný nejen pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny, 
kteří pracují s dětmi a mládeží a pro svoji činnost nevyužijí kurz 
„Zdravotník zotavovacích akcí“. Absolvent kurzu obdrží osvědčení 
o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT. 

Lucie Korbová a tým Fénixu

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

Ve Fénixu se pilně rekonstruuje a připravuje nová setkávací míst-
nost v přízemí – s kuchyní pro kurzy vaření, s posezením pro 
zpříjemnění čekání na kurzy… těšíme se!

Vaše stávající přihlášky zůstávají v platnosti a kurzy začneme, 
jakmile to bude možné. Termíny akcí se mění dle situace a dle 
požadavků lektorů, děkujeme za pochopení.

Jarní prázdniny 8.–14. března, kurzy se nekonají a  kancelář 
je zavřena
Letní příměstský tábor – pravděpodobně 2.–6. srpna, sledujte 
náš web

Promítání nejnovějšího dokumentu Život na naší planetě světově 
známého přírodovědce a popularizátora vědy Davida Attenbo-
rougha. S českými titulky. Vstupné zdarma. Následuje beseda. 
30. 3. od 18:00.

Kurzy:
Na některých kurzech jsou volná místa, je možné se přihlásit a kur-
zovné zatím neplatit. Pokud by nedošlo k otevření kurzů, budeme 
samozřejmě již zaplacené kurzovné vracet.

Počítačové poradenství (po domluvě) a kurz pro mírně pokročilé 
– předběžně úterý od 16:00 hodin, témata dle skupiny, email, sta-
hování fotek a jejich posílání, vytváření složek… praktické doved-
nosti. Lucie Korbová, 10 lekcí (450/650 Kč).
Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – Nejsou třeba žádné před-
chozí zkušenosti s tancem, naučíme vás vše od úplného začátku. 
Ve stylu Rueda de Casino se tancuje v kruhu a partneři se střídají 
za letu během tance. Michal Kabát s partnerkou Markétou, 15 lekcí 
/ 900 Kč za osobu do 26 let, 1150 Kč za osobu 27+, pravděpodobně 
pondělí 19:20–20:30.
Keramika pro děti 4+ s rodiči – nový termín tvoření s oblíbenou 
lektorkou Jitkou Kahounovou, pátek 14:00–15:30, 15 lekcí / 1000 Kč 
(v případě absencí je možné si vybrat lekce na hodině pro dospělé).
Kurz angličtiny pro věčné začátečníky, podle učebnice Angličtina 
pro začátečníky krokovou metodou s CD se 3 hodinami poslechů. 
Věra Burdová, úterý 18:00–19:00 hodin, 15 lekcí / 1650 Kč.
Německý jazyk pro začátečníky/mírně pokročilé, čtvrtek 17:00–
18:00 hodin, Alena Rattayová, 15 lekcí / 1500 Kč.
Poznáváme svět všemi smysly pro děti 8+, čtvrtek 14:00–16:00 
hodin. Převážně venkovní kroužek za účelem poznávání přírody, 
svého okolí i sebe sama. Koloběh roku – aktivity dle měsíců a roč-
ního období. Aktuální témata. Inspirace navzájem. Lucie Korbová, 
15 lekcí / 800 Kč.

Akce a semináře: 
Je možné se hlásit a semináře hradit až budeme vědět, zda se 
uskuteční. Termíny se mění podle situace.

Pozemek – základní permakulturní principy, pondělí 1. 3. ONLiNe, 
18:00–20:00 hodin, praktické seznámení se stále populárnější 
formou zahradničení, vede permakulturní designérka a lektorka 
Alena Gajdušková. Následovat bude víkendový kurz designu per-
makulturní zahrady (20.–21. 3.).
Seminář plstění / tvorby mozaiky, neděle 14. 3., 14:00–17:00 hodin, 
květináč / podložka pod nádobí. Zuzana Smithová, materiál v ceně, 
přihlášení a platba 390 Kč předem.
eko, bio, zero waste, non toxic, fairtrade… 15. 3., 18:00–19:30 hodin. 
Co se skrývá za trendy naší doby? A měly by nás zajímat? Jak se 

Fénix na jaře

Nepomucké noviny / březen 2021
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Činnost nepomuckých hasičů

hasiči / inzerce 

Z činnosti výjezdové 
jednotky SDH Nepomuk

Dobrovolná jednotka nepomuckých hasičů byla v období od 16. ledna 
do 15. února 2021 povolána ke třem událostem, ve všech případech 
se jednalo o dopravní nehodu. 

Dne 26. ledna po osmé hodině ráno jsme vyjeli k dopravní 
nehodě jednoho osobního auta na silnici mezi Srby a Ždírcem. 
Z místa bylo hlášeno auto na boku v příkopu s osobou uvnitř 
vozidla. Při našem příjezdu na místo události již na místě zasa-
hovali jednotka Hasičského záchranného sboru stanice Nepo-
muk, Zdravotnická záchranná služba a hlídka Policie ČR. Lehce 
zraněná řidička byla již venku z vozidla v péči zdravotníků. Po 
dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na základnu. V pon-
dělí 8. února těsně před jedenáctou hodinou dopolední jsme byli 
společně s jednotkou HZS Nepomuk a dalšími složkami integro-
vaného záchranného systému vysláni na silnici mezi Kokořo-
vem a Žinkovy, odkud byla systémem e-call nahlášena dopravní 
nehoda osobního automobilu. Z dalších volání na tísňovou linku 
bylo upřesněno, že se jedná o střet nákladního auta s osobním. 
Na místě bylo zjištěno, že v osobním voze je těžce zraněný zaklí-
něný řidič a bylo zahájeno jeho vyproštění pomocí hydraulického 
nářadí. Ve spolupráci obou hasičských jednotek a zdravotníků ZZS 
byla osoba z vraku vozidla vyproštěna a naložena do vrtulníku 
Letecké záchranné služby, který ji transportoval do nemocnice. 
Řidič nákladního auta vyvázl bez zranění. Událost si převzala Poli-
cie ČR a obě jednotky se vrátily na základnu. K úklidu po dopravní 
nehodě jednoho osobního automobilu jsme vyjeli v pátek 12. února 
po osmé hodině ráno k železničnímu viaduktu u Milče. Na místě 
jsme zlikvidovali únik provozních kapalin a pomocí navijáku 
jsme vyprostili havarované vozidlo z příkopu. Nehoda se obešla 
bez zranění.

Jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze 
stanice Nepomuk vyjížděla ve výše zmiňovaném období k 25 zása-
hům spojeným především s počasím. Jednalo se hlavně o dopravní 
nehody a padlé stromy přes silnice. V několika případech pomohli 
svým vyprošťovacím speciálem kolegové z centrální stanice z Plzně 
Košutky, a to s vytažením dvou sypačů, autobusu a popelář-
ského vozu.

Z činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů má na letošní rok již naplánované 
některé akce pro veřejnost. Pokud dovolí epidemická situace, 
proběhne 30. dubna v areálu hasičské zbrojnice tradiční pálení 
čarodějnic se stavěním máje. Další akcí bude v sobotu 12. června 
„S hasiči hurá na prázdniny“ a předběžně je stanoven i termín 
okrskové soutěže hasičských družstev, která by měla proběhnout 
v Kramolíně v sobotu 19. června. 

Jiří Šůs, SDh Nepomuk 

S DOPRAVOU ZDARMA!
PRO NEPOMUK A OKOLÍ

LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO
SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA
PRO PSY A KOČKY 

švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky  
(granule, konzervy, kosmetika, doplňky stravy)
podporu s krmením při různých zdravotních problémech 
(zažívací obtíže, diabetes, nadváha, alergie na lepek, 
onemocnění ledvin, jater, srdce a slinivky)
bezplatný vzorek na vyzkoušení + tištěný katalog
doručení objednávky ZDARMA až k vám domů!

Nabízíme:

Výhradní distributor pro váš region:
Petr Kubáň
736 246 642
kuban@husse.cz

Vzorková prodejna Husse Plzeň 
OD Centrum Doubravka 
Masarykova 75, Plzeň 4www.husse.cz

foto archiv SDH Nepomuk 
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Náš zapsaný spolek malými krůčky pokračuje v realizaci celoden-
ního lesního klubu vycházejícího z principů lesních školek (v okolí 
Nepomuku). Proč zrovna lesní klub?

„Tím, že dětem nabízíme volnou i vedenou hru v přírodním prostředí, 
chceme vyvážit proces odcizování přírodě, který doprovází růst většiny 
dnešních dětí.

Děti (a dospělí vlastně také!) dnes tráví převážnou část dne v interi-
érech – doma, ve školce, škole, herně a mezi těmito místy jsou často pře-
váženy autem. Někdy je to samozřejmě nezbytné. Ale právě proto chceme 
svým i dalším dětem nabízet něco jiného – školku, kde většinu dne děti 
tráví na zahradě, u ohně, v lese, na kamenech, na loukách, u rybníků… 
Kde jim nejsou předkládány hotové dokonalé hračky (které mají větši-
nou doma), ale kde si mohou nacházet své vlastní hry.

Zahraniční zkušenosti s přírodními školkami:
V některých státech Evropy mají lesní školky až padesátiletou tradici, 

a tak byly především ve Skandinávii vypracovány výzkumy a studie 
sledující vývoj těchto dětí.

Studie zkoumaly mnoho aspektů pobytu dětí v přírodních školkách, 
jako např. rozvoj motoriky, sociální chování, nemocnost, vztah k přírodě, 
schopnost koncentrace, školní připravenost. Při pročítání výsledků je 
zřejmé, že tyto děti oproti dětem z klasických školek nestrádají, naopak 
mají možnost se po všech stránkách zdravě rozvíjet.“

Zdroj http://www.hajenkazborna.cz/o_nas/principy/
deti-a-pobyt-v-prirode/

Proto jsme pro všechny zájemce o takový typ předškolního vzdělá-
vání připravili dopolední lesní klub, který bude probíhat zpočátku 
2–3 dny v týdnu, v čase pravděpodobně 9:00–12:00 hodin. Je pro děti 
ve věku 3–6 let, a to buď s rodičem, nebo samostatně. První týden 
bude ukázkový, abychom se poznali a představili si naši myšlenku. 
Dopoledním programem budou provázet vždy dva průvodci, kteří se 
řídí daným režimem – přivítání a ranní kruh, rozcvička, představení 
programu, nabídka společného programu, volná hra. Děti se mohou 
těšit na společné hry, říkanky, zpívání a výtvarné aktivity v přírodě. 

Zájemci zasílejte přihlášku na náš email spoluvenku@gmail.cz, 
kde vám také zodpovíme dotazy.

Vzhledem k dané situaci proběhne ukázkový týden až pro rozvol-
nění vládních opatření.

Tereza Kotlanová, Spolu venku v Nepomuku, z. s.
spoluvenku@gmail.com

Spolu venku v Nepomuku, 
z. s. nabízí dopolední lesní 
klub pro děti 3–6 let
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Vážení občané, 
bohužel nám vládní opatření kvůli pandemii nedovolila uskutečnit 
v únoru plánovanou besedu u kulatého stolu. S nadějí pohlížíme do 
budoucnosti, proto jsme se besedování rozhodli přesunout na duben. 
Přesný termín zatím není stanoven.

Na slibovaných třech projektech pro Nepomuk přátelský rodině 
se již pracuje. Prvním z nich je vybudování nového dětského hřiště 
místo toho stávajícího u školy. Tento projekt má na starosti město 
Nepomuk, široká veřejnost se může zapojit do rozhodování o místě, 
kde bude hřiště stát. Má to být na místě stávajícího dětského hřiště 
u kruhového objezdu, nebo na zelené ploše v ulici Na Vinici I. (proti 
domu č. 411)? O konkrétním místě můžete hlasovat v anketě na webo-
vých stránkách města Nepomuk.

Sledujte naše webové stránky, k  besedě stále doplňujeme 
nové informace.

Karolína Buriánová, Mateřské centrum Beruška

Beseda Nepomuk 
přátelský rodině se kvůli 
pandemii odkládá

foto Tereza Kotlanová
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MC Beruška je organizace, která připravuje pravidelné i jednorázové 
akce pro rodiče a děti. Hlavním cílem je umožnit rodičům a dětem se 
setkávat v tolerantním prostředí, které respektuje rozdílné přístupy ve 
výchově a řídí se heslem „Jedno kdo, hlavně s láskou”. Nedáváme nevy-
žádané rady, nehodnotíme, nekritizujeme, jen nabízíme možnost rozvoje 
rodičovských a dětských dovedností.

Zde najdete seznam možných pravidelných kurzů, které bychom 
mohli v MC pořádat. Po otevření nabídneme ale pouze ty, o které bude 
největší zájem. Hlasovat můžete přes formulář na našich webových 
stránkách nebo Fb. Velmi nás také potěší, když nám napíšete tip na 
kurz dle vašich představ (klidně pod vaším vedením). 

Více informací o náplni jednotlivých kurzů najdete na 
beruska-nepomuk.webnode.cz

• Těhotenské cvičení: Těhotenské cvičení je speciální program pro 
nastávající maminky. 
• Baby masáže a handing: Pro děti 0–6 měsíců. Na tomto kurzu se 
naučíme jak, kdy a čím správně miminko masírovat, abychom mu 
ulevili od bolestí bříška, uklidnili ho a navázali s ním harmonický 
vztah. Také si budeme ukazovat správnou manipulaci s mimin-
kem, která je nejen prevencí proti pozdějším zdravotním potížím 
dítěte (bolesti zad nebo krční páteře, skolióza aj.), ale mnohdy také 
dokáže nastolit domácí pohodu, utišit plačtivé děti a dodat jistotu 
a sebevědomí rodičům. 
• FIT baby: Cvičení pro děti s rodiči od 3 do 12 měsíců. První rok 
života dítěte je velmi důležitý vzhledem ke správnému psychomoto-
rickému vývoji v dalších letech a prevenci budoucích možných pro-
blémů s pohybovým aparátem ve školním věku a dospělosti. Cvičení 
je prováděno hravou formou s říkankami a mnohými pomůckami. 
Každý kurz je připraven na rozvoj specifických dovedností, které se 
během věku dítěte mění.
• FIT baby 1: 3–6  měsíce ležící děti s doprovodem rodičů
• FIT baby 2: 6–9 měsíce plazící se, začínající lezci s doprovodem rodičů
• FIT baby 3; 9–12 měsíců lezci, začínající chodci s doprovodem rodičů
• FIT baby 4: 12–18 měsíců zdatní chodci s doprovodem rodičů
• FIT baby 5; 18–24 měsíců běžci s doprovodem rodičů
• FIT kids 1: Od 2 let s doprovodem rodičů. Kurz volně navazuje na 
pohybové kurzy FIT baby. Pokračujeme v rozvíjení socializace, jemné 
motoriky, stavíme překážkové dráhy, tancujeme…
• FIT kids 2: Pro děti od 3 let bez i s doprovodem rodičů. Navazující 
kurz na FIT kids 1.
• Velcí objevitelé: Jediný kurz v MC pro děti 3–6 let bez dopro-
vodu rodičů. Určen je všem dětem, které zvládnou být na lekci 
sami, ale na kroužky v okolí jsou ještě malé. Cvičíme, zpíváme, 

děláme nejrůznější pokusy a seznamujeme se s kroužky v Nepo-
muku a okolí. 
• Spolu venku s Beruškou: Je kurz, při kterém budeme trávit čas 
převážně venku. Vytvoříme si něco pěkného z přírodnin, pohra-
jeme si v přírodě, protáhneme těla a něco se dozvíme. Hry a úkoly 
jsou inspirované lesní pedagogikou.
• Jóga pro nejmenší: Pro děti 0–6 let. Děti si mohou s rodiči zacvi-
čit zábavnou a hravou formou krátkou jógovou sestavu. Je to spíše 
“volná herna” se seznámením s jógou.
• Výtvarný kroužek – Kreativní herna: 0–3 roky s rodiči. Zábavné 
a kreativní hraní, na kterém budeme nenásilnou a hravou formou 
podporovat socializaci děti pomocí nejrůznějších aktivit všeho druhu 
včetně různých výtvarných technik.
• Montessori herna: Pro děti 0–3 roky s rodiči. „Pomoz mi, abych 
to zvládl sám.” To je hlavní myšlenka Montessori pedagogiky. 
Na tomto kurzu bude připraven pro děti prostor s montessori 
pomůckami a pro rodiče povídání o principech a cílech montessori 
pedagogiky a jejich uplatnění v domácím prostředí. 
• Zdravá máma: Cvičení pro maminky, které se více než na kondici 
zaměřuje na zdraví. Na bolesti zad, diastázu, inkontinenci nebo 
vypouklé břicho je totiž klasické cvičení zcela nevhodné. Řekneme 
a ukážeme si, jak správně cvičit, aby náš stabilizační aparát byl 
zase zpevněn a my se cítily jako před porodem.

• Klokánek: Pohybový kroužek neomezený věkem, v  dopro-
vodu rodiče. Staví se různé překážkové dráhy, cvičí se s míči, 
kruhy, psychomotorickým padákem, zpívá se a hraje na hudební 
nástroje, hraje se divadýlko. Vždy podle toho, co si maminky pro 
děti připraví.
• Znakování: Od 6 měsíců v doprovodu rodiče. Znakování nabízí 
možnost, díky které se můžete s miminky a batolaty dorozumět 
mnohem dříve, než se naučí první slova. Znaková řeč pro slyšící 
miminka a batolata k nám do Česka přišla před devíti lety, ve světě 
se však znakuje už třicet let.
• Kožíšky: Kurz pro všechny malé milovníky zvířátek. Budeme si o nich 
nejen povídat, ale skutečně se o ně starat! Na lekcích se seznámíme 
s morčátky, kterým budeme stavět dráhy, pečovat o ně a seznamovat 
se s různými potřebami domácích mazlíčků.
• Do školky v pohodě: Kurz pro rodiče s dětmi, které se chystají 
do školky a chtějí, aby to bylo co nejméně stresující. Budeme se 
seznamovat s programem, prostředím a kolektivem jednotlivých 
školek v Nepomuku a jeho okolí. Předáme rodičům tipy, jak při-
pravit malé děti na nástup do školky.
• Coworking: Zajistíme vám místo, kde budete moci nerušeně praco-
vat na počítači, zatímco vám pohlídáme děti.
• Volná herna: Prostory Berušky se vším vybavením budou ote-
vřeny pro všechny zájemce jen tak k volnému hraní.
• VIP herna: V určený čas můžete mít hernu jen pro sebe. Vhodné pro 
ty, kteří se chtějí setkat jen v úzkém kruhu svých přátel. 

MC Beruška byla založena roku 2006 a svůj provoz vždy hradila 
z členských příspěvků, vybíráním vstupného a kurzovného. Mateř-
ské centrum nemá žádné dluhy a jeho přestěhováním do budovy 
Fénixu jsme pouze vyhověli žádosti, která vzešla od města Nepo-
muk. V době uzávěrky novin se stále počítá s tím, že organizace 
nadále zůstane samostatným spolkem. Pokud by někdy došlo ke 
sloučení MC Berušky s Fénixem, stalo by se tomu tak z iniciativy 
města, které by tímto způsobem chtělo svým občanům zprostřed-
kovat více kvalitních služeb.

Karolína Buriánová, Mateřské centrum Beruška

Nabídka nových kurzů v Mateřském centru Beruška
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V období od 15. ledna do 15. února 2021 se příslušníci OOP Nepo-
muk podíleli na řešení řady případů, alespoň s některými z nich 
bychom vás rádi seznámili. Je již tradicí, že začneme „hříšníky“ 
z oblasti BESIP.

Ve večerních hodinách dne 19. ledna zastavila hlídka OOP Nepo-
muk na náměstí Augustina Němejce v obci Nepomuk osobní auto-
mobil zn. Škoda Fabia. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost 
návykových látek, který byl pozitivní na pervitin.

Odpoledne dne 21. ledna byla nepomuckými policisty ve dvorecké 
ulici U Trati kontrolována řidička osobního vozidla zn. Alfa Romeo. 
Tato se na místě podrobila testu na přítomnost návykových látek, 
který byl pozitivní na pervitin.

V podvečer dne 1. února hlídka OOP Nepomuk zastavila v obci 
Srby dodávku zn. Fiat Ducato. Vozidlo nebylo registrováno, pojiš-
těno a byly na něm umístěny registrační značky z automobilu 
zn. Renault Clio. Řidič nebyl držitelem řidičského oprávnění 
a provedený test na přítomnost návykových látek u něj detekoval 
látku pervitin.

Krátce před půlnocí téhož dne stejná hlídka zkontrolovala v Koz-
lovické ulici v obci Nepomuk osobní automobil zn. Citroën C5. Jeho 
řidič byl podroben testu na přítomnost návykových látek, který byl 
pozitivní na přítomnost látek pervitin a marihuana.

V podvečer dne 3. února se nepomučtí policisté rozhodli 
v Rožmitálské ulici v obci Dvorec zkontrolovat osobní automobil 
zn. Mazda 6. Řidič vozidla však neuposlechl příkazu k zastavení 
a začal hlídce ujíždět. Honička skončila v katastru obce Klášter 
u restaurace „Na Vyskočilce“, kde řidič nezvládl řízení a přejel 
do protisměru. Následně vjel mezi hráz rybníka a řadu stromů. 
Zde pokračoval mezi vodní plochou a stromy a po ujetí zhruba 
50 metrů narazil do betonové skruže. Poté vyskočil z vozidla 
a dal se na útěk. Hlídce se jej však podařilo dostihnout. Záhy 
vyšlo najevo, že dotyčný má zadržený řidičský průkaz. Současně 
policisté zjistili, že se jeden ze spolujezdců nachází v celostátním 
pátrání. Oba muži byli občané Rumunska.

Hlídka OOP Nepomuk zastavila v odpoledních hodinách dne  
5. února mezi obcemi Žinkovy a Petrovice traktor s přípojným vozi-
dlem. Na místě bylo zjištěno hned několik přestupků – řidič nepřed-
ložil žádné doklady, traktor měl již dva roky neplatnou technickou 
kontrolu, na vleku nebyla umístěná registrační značka a nebyl regis-
trován v EU. Vzhledem k technickému stavu musel být přívěs na 
místě odstaven. Řidič navíc uvedl, že před dopravní kontrolou ujel 
se soupravou kolem 30 km.

Následujícího dne odpoledne nepomučtí policisté zastavili v ulici 
Na Vinici III. v obci Nepomuk osobní vozidlo zn. Citroën C5. Řidič 
automobilu byl podroben testu na přítomnost návykových látek, 
který detekoval pervitin. Mimochodem se jednalo o stejného řidiče 
a stejné vozidlo, kteří byli kontrolováni v nočních hodinách dne  
1. února. 

Téhož dne, tedy 6. února, ve večerních hodinách zkontrolovala 
stejná hlídka OOP Nepomuk mezi obcemi Oselce a Chlumy řidiče 
osobního automobilu zn. Škoda Octavia. Tento byl podroben dechové 
zkoušce, při které displej přístroje ukázal hodnotu 0,36 promile 
alkoholu v dechu.

Dne 9. února ve večerních hodinách nepomučtí policisté zastavili 
v Husově ulici v obci Nepomuk osobní automobil zn. Škoda Felicia. 
Na místě bylo zjištěno, že jeho řidič má uložen zákaz řízení všech 
motorových vozidel.

Odpoledne dne 14. února hlídka OOP Nepomuk zastavila v obci 
Vrčeň osobní vozidlo zn. Citroën C5. Jeho řidič byl podroben testu 
na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost 
látek marihuana a pervitin. Opět se jednalo o stejného řidiče a vozi-
dlo jako v případech ze dnů 1. a 6. února.

Ve večerních hodinách dne 27. ledna hlídka OOP Nepomuk vypá-
trala v obci Mladý Smolivec osobu v celostátním pátrání. Osoba se 
skrývala po dobu čtyř měsíců.

Krátce po poledni dne 14. února byl v Zeleném Dole v obci Nepo-
muk nalezen ležící muž. Dotyčný byl pod silným vlivem alkoholu 
a nebyl schopen podrobit se dechové zkoušce. Policisté eskortovali 
osobu na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.

Příslušníci OOP Nepomuk v současné době prověřují případ 
vloupáním do jednoho z obchodů s potravinami. K tomuto došlo 
v noci z 3. na 4. února.

Stejně jako v předchozím období i nyní se nepomučtí policisté 
zabývali několika případy porušení krizových opatření. Jelikož v době 
uzávěrky tohoto článku není zřejmé, jaký bude další protiepidemický 
postup orgánů veřejné správy, apelujeme na občany, aby se i v pří-
padě ukončení nouzového stavu chovali ohleduplně a dodržovali 
doporučené hygienické postupy.

Na závěr bychom rádi upozornili občany, že do 31. července 2021 
trvá tzv. zbraňová amnestie. Pokud někdo ze čtenářů drží neregistro-
vanou palnou zbraň, může ji odevzdat na jakémkoliv útvaru Policie 
České republiky, aniž by mu hrozilo trestní stíhání pro podezření 
z nedovoleného ozbrojování. V případě, že má držitel této zbraně 
zbrojní průkaz, může ji tímto způsobem zlegalizovat.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
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Krátké zprávy

Svatojánské muzeum má nové webové stránky. Na adrese www.sjmn.
cz jsou k dispozici informace o Svatojánském muzeu v novém kabátě. 
Součástí stránek je také e-shop s publikacemi a dalším zbožím se 
svatojánskou a křesťanskou tématikou.

Pekárny fungují v klasickém provozu. Pekařství Pondělík (U Trati 307, 
Dvorec) nabízí pečivo slané i sladké, zákusky, balené výrobky, dorty 
na zakázku apod. Pekařství Sýkora (Husova ulice 132, Nepomuk) 
má pečivo slané i sladké, kváskový chléb, koláčky, chlebíčky, teplou 
sekanou i párek v rohlíku.

Úsek silnice ii/191 mezi obcemi Roželov a Mýta bude pravděpodobně 
dlouhodobě uzavřen. Uzavírka silnice do Rožmitálu pod Třemšínem 
v tomto úseku je plánována od 7. dubna do 30. července 2021 z důvodu 
opravy povrchu komunikace. Ještě o měsíc déle by měl být rekonstru-
ován příslušný most. Obec Hvožďany vznesla námitku na dlouhou 
dobu uzavírky kvůli dopravní obslužnosti.

Výrobky z Blatné létají po celém světě. Díky Smartwings a Zámeckému 
lihovaru v Blatné se v letadlech prodávají ovocné destiláty Baron 
Hildprandt.   
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Na základě objednávky obce Vrčeň proběhl ve dnech 22. listopadu. 
2018 – 28. března. 2019 záchranný archeologický výzkum vyvolaný 
přístavbou nových odborných učeben základní školy. Stavba se 
nacházela v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince, o němž pochází 
první písemná zmínka z roku 1352, a zrušeného původního his-
torického hřbitova. 

Při skrývce plochy byl zjištěn relikt zaniklé hřbitovní zdi. Struk-
tura zdiva odpovídá barokní tradici a zeď je ještě vidět na mapě 
stabilního katastru (1824–1843). Na ploše mezi školou a nově obje-
venou zdí se nacházelo několik zahloubených objektů, které byly 
vypreparovány, a na základě nalezené keramiky je můžeme dato-
vat do období pozdního středověku. Největší pravidelný obdélný 
objekt byla s  vysokou pravděpodobností vápenná jáma. Zda 
můžeme její existenci vztáhnout právě ke kostelu sv. Vavřince je 
věcí dalšího bádání. 

Na zbylé ploše mezi hranou výkopu a zdí byl identifikován zaniklý 
hřbitov. Dokumentováno bylo několik hrobových úrovní s 38 jedinci 
uloženými v anatomické poloze, 27 dospělých a 11 nedospělých. 
Většina pohřbů byla poškozena následným pohřbem. Uloženi byli 

Ve Vrčeni u kostela sv. Vavřince proběhl 
záchranný archeologický výzkum 
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Vrčeň, celkový pohled od východu. Vlevo část zaniklého hřbitova, 
objevená původní hřbitovní zeď a vpravo skrytá plocha s patrnými 
zahloubenými objekty (foto J. Bouda, 2019).

Vrčeň, preparované zahloubené objekty (foto J. Bouda, 2019).

Vrčeň, preparace hrobu č. 3 (foto J. Bouda, 2019).

Vrčeň, hrob. č. 1., credo křížek, mosaz, 1. polovina 19. století,
jižní Německo? (foto J. Bouda, 2019).



31historie / výročíNepomucké noviny / březen 2021

ve směru JZ – SV s hlavou na jihozápad. Antropologickou analýzu 
provedlo Západočeské muzeum v Plzni a identifikovány byly pře-
devším jen běžné degenerativní změny spojené hlavně s artrózou. 
Na několika kostech byl objeven možný projev tuberkulózy či možný 
osteom. Pohlaví bylo rozeznáno pouze u 6 mužů a 7 žen (určil Mgr. 
J. Šneberger, Bc. I. Šlechtová, ZČM v Plzni). 

Během výzkumu se podařilo získat soubor devocionálií, medai-
lonků, křížků a částí růženců, které náležely k projevům tzv. lidové 
zbožnosti a byly dávány zemřelým. K největšímu rozkvětu tohoto 
typu zbožnosti docházelo v Čechách v období baroka. Svátostky byly 
datovány do časového rozpětí od 1. poloviny 18. století do 1. poloviny 
19. století. Na medailkách je vyobrazen např. sv. Antonín Paduán-
ský nebo sv. Josef s Ježíškem, právě sv. Josef byl chápán jako patron 
umírajících. Křížky a medailky pocházejí z Čech, z Německa a Itálie 
(určil PhDr. M. Omelka, Archiv hl. města Prahy). 

Z prostoru hrobů č. 5 a č. 30 se podařilo získat více než 50 drob-
ných mincí, např. 1 krejcar z roku 1729, Montfort, hrabě Antonín 
III. Mladší, mincovna Langenargen, nebo 1 groš litevský 1625, Pol-
sko-litevský stát, velkokníže Zikmund III. Vasa, mincovna Vilnius 
(určil PhDr. M. Hus, ZČM v Plzni). Existence mincovního depotu 
na daném místě a jeho velikost a velký časový rozptyl bude ještě 
nutné podrobit zkoumání.

Všechny situace byly geodeticky zaměřeny společností GpŠ 
Šedivý s. r. o. K zásadním výsledkům záchranného archeologic-
kého výzkumu patří především zjištění intaktně dochovaných 
středověkých situací v jádru Vrčeně a dále nahlédnutí do proble-
matiky pohřbívání na vesnici v období raného novověku. Soubor 
nalezených předmětů bude podroben dalším analýzám a zasazen 
do kontextu podobných souborů ze záchranných archeologických 
výzkumů v západních Čechách. 

Mgr. Jiří Bouda, vedoucí archeologického pracoviště 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

 

Vrčeň, možné projevy tuberkulózy na pravém žebru (foto J. Šneberger, 2019).  

Josef Ondřej Liboslav Rettig, přírodovědec, pedagog, člen piaristic-
kého řádu a příležitostný spisovatel se narodil 8. března 1821 v Ústí 
nad Orlicí.

Byl synem Jana Aloise Sudiprava Rettiga a jeho ženy Magdaleny 
Dobromily, významné autorky kuchařek. V letech 1836-38 studoval 
vyšší gymnázium v Litomyšli, pokračoval studiem piaristické filozofie 
(ukončil roku 1840). Při studiu filozofie napsal a později (1841) vydal 
veselohru Sňatek z žertu. Po ukončení filozofických studií vstoupil 
do piaristického řádu a rozhodl se pro učitelské povolání. V Praze 
studoval teologii a kreslení, poté vyučoval na hlavní škole v Litomyšli, 
Hustopečích a Bruntále. V červenci 1848 byl vysvěcen na kněze. Od 
roku 1849 osmnáct let působil jako profesor na piaristické hlavní škole 
a poté na reálce v Kroměříži. Vyučoval kreslení, krasopis a přírodopis. 
Zajímal se o přírodní vědy, zejména meteorologii, mineralogii a zoo-
logii. Byl členem řady přírodovědeckých učených společností (Lotos). 
Spolupracoval s vídeňským Geologickým ústavem, byl dopisovatelem 
Meteorologického ústavu ve Vídni aj. Podrobně zpracoval mineralo-
gii a entomologii širokého okolí Kroměříže. Od roku 1850 byl členem 
Matice české při Národním muzeu a Moravské národní jednoty. Od 
podzimu 1867 byl jmenován prvním rektorem piaristické koleje a nižší 
reálky v Nepomuku (budova školy na náměstí). Zemřel 1. července 
1871 ve svém bytě ve školní budově náhle ve věku 50 let na zápal plic. 
Byl jako první pohřben do společného hrobu členů piaristické koleje 
v Nepomuku, když si předtím sám vyznačil hrob bílými oblázky v rohu 
nepomuckého hřbitova. Později byl při hloubení studny hrob posunut 
na současné místo. Jeho péči má na starost město Nepomuk, s údrž-
bou hrobu pomáhají také bývalí nepomučtí gymnazisté.

Zdroj: cs.wikipedia.org, osobnostiregionu.cz

Připomínáme si 200 let  
od narození Josefa Ondřeje 
Liboslava Rettiga

Vrčeň, možný osteom na pravé holenní kosti (foto J. Šneberger, 2019
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Doba postní (nejen) 
v životě křesťana

Dost často jsme mohli v televizi sledovat záběry z automobilových 
závodů z Paříže do Dakaru v Africe. Auta musí ujet kolem 6000 km 
a z toho 2000 km krajem bez silnic – Saharou. Jaká nebezpečí, jaké 
havárie na závodníky číhají! Každý závodník musí mít spolujezdce, 
aby se mohl věnovat správné jízdě, zatímco spolujezdec mu ukazuje 
cestu, správný směr. 

Jak občas vidím záběry z tohoto závodu, napadá mě, jak se to vše 
podobá našemu životu. I na nás číhají havárie – hříchy, i nám hrozí 
zabloudění, odchýlení se od správného směru, nedosažení cíle, 
kterým je Bůh. Ještěže máme také spolujezdce při té životní jízdě – 
tím je naše svědomí. To nám stále ukazuje správnou cestu, po které 
máme jet. Ještěže máme směrovky na křižovatkách – to jsou Boží 
přikázání, která máme zachovávat.

O Popeleční středě slyšíme připomínku své smrti – že jsme prach 
a v prach se obrátíme. To už zase máme zapomenout, že humor je 
křesťanská ctnost – a oddat se chmurným myšlenkám na smrt? To 
by nebylo správné. Humor má být stálý postoj (nejen) křesťana, i když 
se postí, tj. když se postí od svých chyb a zlozvyků. Humor je květina, 
která vykvétá v naději, že se dokážeme změnit k lepšímu. Humor je 
(nejen) křesťanská svoboda, že se umíme usmívat nad vlastní neho-
tovostí a nad nehotovostí druhých kolem nás.

Humor je sůl života, a jenom při humorném přístupu dokážeme 
v postní sebekázni vytrvat a vítězit.

Přijměme tedy znamení pomíjivosti života ne s truchlivostí, ale 
s radostnou důvěrou, že (nejen) křesťan se nemodlí nadarmo, když 
v pokoře volá:

Bože, buď milostiv mně slabochovi.
Bože, buď milostiv mně nešikovi.
Bože, buď milostiv mně hříšnému.

P. Mariusz Klimczuk
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Bohoslužby, slavnosti, poutě a posvícení  
v březnu 2021 ve farnostech Nepomuk  
(Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, Prádlo, Kasejovice, 
Kotouň a Budislavice 

 
Sobota 20. března v 17.00 Nepomuk, kostel sv. Jakuba – mše svatá, 
celebruje Mons. Pavel Posád

Ohlédnutí za Tříkrálovou 
sbírkou 2021  

Na začátku letošního roku proběhl na Nepomucku již desátý ročník 
Tříkrálové sbírky, která ale vlivem epidemie covid-19 měla zcela jinou 
podobu, než jak jsme byli dosud zvyklí. V důsledku vládních nařízení 
nebylo možné vidět koledníky na náměstích a návsích u vánočních 
stromků, jak se původně předpokládalo. Přispět bylo možné pouze 
do pokladniček, umístěných na vybraných místech v Nepomuku 
a v Neurazech, nebo online na bankovní účet. 

Přestože podmínky pro konání letošní sbírky byly značně kompli-
kované, tak se vybralo celkem 23 929 Kč. V Nepomuku to konkrétně 
bylo 16 799 Kč a v Neurazech 7 130 Kč. Velký dík patří všem dárcům 
a také těm, kteří u sebe pokladničky po čtrnáct dnů nechali: Arcidě-
kanství Nepomuk, MěÚ Nepomuk – podatelna, Lékárna PharmDr. 
Anny Hánové Nepomuk, Prodejna likérky Jenčík a dcery Prádlo, 
Potraviny JIP Neurazy. I z letošní Tříkrálové sbírky bychom chtěli 
obdarovat sociálně slabé rodiny v našem regionu a Mateřské cen-
trum Beruška.

Charitu můžete podpořit i nadále online na www.trikralovasbirka.
cz do 30. dubna 2021.

Všem dárcům srdečně děkujeme a těšíme se na tříkrálové setkání 
v příštím roce.                                                              

eva Majerová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky
římskokatolická farnost, 
arciděkanství Nepomuk     

Křížová cesta pro Nepomuk 

Covidová doba s omezením pohybu a setkávání neznamená jen rušení 
kulturních akcí, ale i značné omezení bohoslužeb. To vedlo k nápadu 
oslovit představitele Nepomuka a s jejich souhlasem a pomocí inici-
ovat vybudování venkovní křížové cesty, symbolicky mezi hřbitovem 
a bývalým popravčím vrchem. 

V české krajině jsou křížky, kapličky i křížové cesty tradičním 
prvkem, tak jako jsou krásné kostely historicky součástí našich měst 
a vesnic. V blízkosti Nepomuka žádná úplná křížová cesta není.

Myslíme si, že rozjímání v přírodě je důležitou součástí života. 
Venkovní kovaná křížová cesta k tomu může přirozeně vybídnout 
a napomoci. 

Jednotlivá zastavení jsou financována ze soukromých zdrojů, 
bez dotací. 

Plánovaný termín dokončení instalace křížové cesty v Nepomuku 
je konec března 2021.

Pokud byste chtěli na jednotlivá zastavení přispět, budeme rádi. 
Sbírka trvá do 31. března na: https://www.donio.cz/KrizovaCesta

Zdroj: www.donio.cz
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Za tvoji lásku, péči o nás,
za všechna milá slova a starosti
zachováme v srdci pocit neskonalé vděčnosti.
 
Dne 10. března 2021 uplyne pět smutných 
let, kdy nás navždy opustila naše maminka, 
babička a prababička paní Marie Šiková.
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 13. března 2021 uplyne pět let, co nás 
opustila naše milovaná maminka, manželka 
a babička paní Jaroslava Jechurová.

Stále vzpomíná manžel, děti a vnoučata.

Dne 8. března 2021 uplynuly
dva roky, kdy nás navždy opustil 
pan František Maršalík z Vrčeně.
Děkujeme všem, kteří si vzpomněli s námi.

Manželka, syn a dcera s rodinami.

vzpomínka vzpomínka

vzpomínka

Dne 8. března 2021 uplynou dva roky, 
kdy nás navždy opustil pan Karel Šlajer ze Dvorce a dne 
11. ledna uplynulo 13 let, kdy nás navždy opustila 
paní Libuše Šlajerová ze Dvorce.

Stále vzpomínají syn s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. 
Tolik jsi chtěl žít, nás milovat  
a mnoho toho ještě říct. 

25. březen je smutný den, kdy si připomínáme, 
že před čtyřmi roky nás navždy opustil 
náš milovaný a báječný Kája holý.

S láskou a s obrovskou bolestí v srdci 
stále vzpomíná manželka a děti.

vzpomínka

Dne 1. března uplynou tři roky, co nás 
opustil pan Václav Bouda ze Dvorce.

S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami, bratr s rodinou.

vzpomínka

Blahopřání 
Dne 18. března oslaví naše nejstarší 

občanka paní KAROLíNA VELíŠKOVá 
krásné 102. narozeniny. K tomuto úctyhodnému 

výročí přejeme paní Velíškové vše nejlepší, 
hlavně stálé zdraví, štěstí a mnoho spokojených 
a krásných chvil prožitých v kruhu rodinném. 

Zastupitelstvo obce Tojice a spoluobčané.

GRATULUJEME!
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sponzor měsíce

HLEDÁM V TÉTO LOKALITĚ NEMOVITOST 

       I ZADLUŽENOU – VÝKUP ZA HOTOVÉ 

        ZA TIP ODMĚNA VE VÝŠI 5.000,- Kč 

 Tel. 737 121 130 p. Kučera 

 

 

  

Nabídka platí od 3.3. do 30.3.2021 v prodejně „u Stodoly“

Nabídka platí od  3.3. do 16.3. 2021  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od  17.3. do 30.3. 2021  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 17.3. do 30.3.2021  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Madetka 200g   
Romadur 100g                                                     
Cremore DUO 190g mix druhů 
Rodinné 200g                                        
Pařížský salám cena za 1 kg 
Písecká duš. šunka výběr. cena za 1kg                                                          
Studentské párky cena za 1 kg                                                                         

Krajanka smet. jogurt  150g mix druhů                                                     
JČ pomazánkové 150g   mix druhů                                                        
Gouda 48%                                                                                  
Debrecínské párky Extra cena za 1kg                                                 
Slovenský salám cena za 1 kg                                                               

JČ tvaroh a jogurt 135g mix druhů
JČ Niva 50% cena za 1kg                                                                     
Pribináček Kapsík 70g mix druhů                                                            
Párky kostelecké cena za 1kg                                                                 
Uzené vepřové ocásky cena za 1kg                                                      

Klasik mycí prostředek universální 1l                                                              
Lavato Prací gel 1,5l                                                                                        

29,90 Kč                  
22,90 Kč
15,90 Kč
21,90 Kč
89,00 Kč

169,00 Kč
89,00 Kč

9,90 Kč
22,90 Kč

129,00 Kč
159,00 Kč

69,00 Kč

10,90 Kč
159,00 Kč
13,90 Kč
69,00 Kč

119,00 Kč   

21,90 Kč
54,90 Kč

řádková inzerce

Pizzerie Marshall je přesunuta na Vinice 435, Goalissimo Nepomuk. 
www.pizzerie-nepomuk.cz, rozvoz: 725 429 640, prodej přes okénko.

ANGLIČTINA – online výuka (Skype apod.), www.anglickyjazyk.net. 
Tel. 724 015 347 

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

Pronajmu byt Na Vinici 453, Nepomuk, po rekonstrukci 3+kk+balkon 
včetně části vybavení i dlouhodobě. K dispozici od 1. 5. Tel.722 299 000 

Koupím jakoukoliv starší českou motorku Jawa ČZ a malotraktor 4x4 
TK14 TK10 TK12 Holdra TZ4K14 či TJ6,5 diesel. Tel. 737 163 425

Koupím bubnovou nebo lištovou MF70 Vari systém i s příslušenstvím, 
může být rozbitá a cirkulárku s kolíbkou. Tel. 737163425

Prodám štafle 2 m, plastový poklop na jímku průměr 100 cm, 
krumpáč, lopata hliníková, motyka do lesa, zdravotní berle 2 páry, srp. 
Tel. 776 693 073

Prodám 20 knih od Vl. Javořické s životopisem jen vcelku, stojací 
lampu „prut“, židli na převoz inval. osoby. Tel. 776 693 073

Prodám dvě chromované postele a dvě dřevěné a matrace, velký stan, 
kemp. stolek, nafukovací matrace 4 kusy, PB vařič + bomba. 
Tel. 704 268 799

Prodám prac. boty č. 10, montérky č. 56, kožené a gumové filcáky 
č. 10, kanady č. 10, jezdecké boty č. 10, vše nové. Prodám knihy 400 ks. 
Tel. 704 268 799

Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech novin či v iC Nepomuk.
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