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Nepomucké noviny Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.
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Světová pouť věřících při příležitosti 600. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého, březen 1993, uprostřed dole tehdejší starosta Josef Michek,
foto z archivu Městského muzea v Nepomuku.

V Nepomuku vznikly reportáže
Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběhl 
v únoru příměstský tábor pro mladé redaktory a YouTubery 
v Nepomuku, financovaný přes Operační program zaměstna-
nost prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku. Videa z tábora 
najdete postupně na nepomuk.cz. Tábor organizoval Mikrore-
gion Nepomucko.

foto Pavel Motejzík
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Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, 
návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu 
redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.
Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by 
měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Slunečné a větrné počasí rámovalo průběh
tradičního vzpomínkového aktu
Dne 22. února uplynulo už 78 let od tragické události, kdy se na neda-
leký vrch Dubeč zřítil americký bombardér Liberator. Vzpomínkové 
akce, která se konala v sobotu 19. února, se pravidelně účastní příz-
nivci klubů vojenské historie, stejně tak tomu bylo i letos. 

Po projevu starosty Jiřího Švece, ve kterém připomněl událost, 
při níž zahynulo deset letců z jedenáctičlenné posádky, následo-
valo položení věnců k nepomucké radnici. Kromě věnce za město 
Nepomuk a obec Prádlo byly na náměstí položeny květiny plzeň-
ského spolku Patrioti v zastoupení Ivety Irvingové. 

Z náměstí se konvoj vojenských vozidel v doprovodu několika 
novinářů vydal na Dubeč, kam byly rovněž uloženy květiny a věnce 
k desce se jmény členů posádky. 

Nepomucký únorový pietní akt patří už řadu let do širšího 
okruhu akcí spjatých s plzeňskými slavnostmi svobody. 

Milan Demela

Pravidelnými účastníky akce jsou zástupci obce Prádlo, 
na jejíž katastr se v únoru 1944 Liberator zřítil.

Kytici za Magistrát města Plzně 
položil na Dubči zástupce 

magistrátu Jan Engler. 
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Vážení občané,
musím na tomto místě odsoudit ruský útok 
na Ukrajinu, který je surovou a ničím neo-
podstatněnou agresí vůči svobodné zemi. 
Tento akt ohrožuje mír v celé Evropě.

Jsem rád, že naši zákonodárci i prezident 
jednohlasně tento čin odsoudili a nabídli 
aktivní pomoc Ukrajině. Vážím si toho, že 
občané i  organizace vyjadřují Ukrajině 
masivní podporu a solidaritu.

Ukrajinci jsou u nás nejpočetnější men-
šinou a v naprosté většině se jedná o slušné 
a pracovité lidi.

Mocenské jednání Ruska ze srpna 1968 
má mnoho obyvatel naší země dosud 
v živé paměti a není možné se nepoučit 
z minulosti.

Jako starosta města Nepomuk i jako občan 
České republiky proto jednoznačně stojím 
za Ukrajinou a jejími obyvateli.

Jiří Švec, starosta města Nepomuk
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Slovo starosty

Obyvatelům Nepomuka jistě neuniklo dění v areálu supermarketu BILLA, kde od začátku 
letošního roku probíhají stavební práce. Na pozemku, který se nachází z pohledu od 
BILLY po pravé straně vznikají prostory pro dvě nové prodejny. Jednu z nich obsadí firma 
Koupelny Šota, druhá provozovna zatím obsazena není. 

Firma Koupelny Šota s.r.o. se po dvanácti letech působení v areálu společnosti UNIB-
RICK rozhodla přesídlit do podstatně větších prostor. Prodejní plocha 320 m2 a přilehlý 
sklad umožní vytvořit jednu z nejmodernějších vzorkoven splňujících veškeré parame-
try nových trendů v oblasti koupelen a sanitárního vybavení. K vidění budou kompletní 
vzorové koupelny, ale také baterie, umyvadla, záchody, doplňky do koupelen, sprchové 
kouty, vany a koupelnový nábytek.

Svůj sortiment hodlá firma rozšířit o moderní kuchyňské studio včetně vystavených 
kuchyňských linek, což dosud na Nepomucku chybělo. Nabídne také grafické zpracování 
kuchyní, vinylové a plovoucí podlahy a interiérové dveře včetně kování.

Na dokončení stavby se můžeme těšit v květnu. V plánu je otevření 14. května při pří-
ležitosti svatojánské pouti. 

Areál u prodejny BILLA se rozrůstá

foto Pavel Motejzík
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Dva roky s covidem

Již dva roky žijeme v jiném světě, ve světě, kde médiím vévodí 
zprávy o koronaviru, testování, očkování… Omezení byla postupná, 
první případ koronaviru se v Česku objevil 1. března 2020. Stát 
s platností od úterý 10. března 2020 v 18:00 zakázal všechny hro-
madné akce s účastí nad sto lidí. Od následující středy se také 
zavřely všechny školy. Nařízení měla platit do odvolání, odha-
dem nejméně 14 dní. Mateřská škola Nepomuk byla preventivně 
uzavřena od pátku 13. března. Následně jsme byli svědky něko-
lika koronavirových vln, nejvíce nemocných bylo v ORP Nepomuk 
zaznamenáno 2. února 2022 – celkem 352 nakažených. Celkem se 
k 20. únoru 2022 v Česku nakazilo 3,51 milionu lidí, 38 226 oby-
vatel zemřelo.

Díky vysoké proočkovanosti v Evropě a omikronové vlně bude 
patrně koronavirus v Evropě nadále slábnout, i když odborníci 
nevylučují jeho další mutování a zesílení především v podzimních 
měsících letošního roku.

Dotace Plzeňského kraje 
Pořízení ekologického vytápění 
v domácnostech III/3

Předmětem podpory je výměna stávajících kotlů na pevná paliva 
s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje 
v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se 
nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15. 7. 2015. 
Žadatelem o dotaci mohou být fyzické osoby. 

Lhůta pro doručení žádostí: 
Žádosti od: 7. 3. 2022 8:00:00
Žádosti do: 31. 5. 2022 14:00:00

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 5 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 127 500 Kč

Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz
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Dotace Plzeňského kraje 
Adaptační opatření  
v ochraně přírody 2022

Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a sta-
novišť, arboristická ošetření významných stromů
Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, čin-
nosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního 
prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu.

Předmětem dotace jsou tato podporovaná opatření:
•  praktická opatření ke zvyšování, případně zachování dru-

hové rozmanitosti,
•  ochrana biotopů a  stanovišť zvláště chráněných a  vzác-

ných druhů,
•  údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území 

sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec 
utvářející krajinný ráz místa a který má v místě významnou nebo 
nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. 
b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ve znění pozdějších předpisů,

•  iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovoc-
ných dřevin a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné 
krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin.

Žadatelem o dotaci mohou být fyzické osoby, fyzické osoby pod-
nikající i právnické osoby kromě:
- příspěvkových organizací Plzeňského kraje,
- státních příspěvkových organizací,
-  státních podniků a ostatních právnických osob, kde je stát 

zřizovatelem.

Lhůta pro doručení žádostí: 
Žádosti od: 1. 2. 2022 0:00:00
Žádosti do: 15. 3. 2022 23:59:59
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 1 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 200 000 Kč
Více informací na: dotace.plzensky‑kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Přidejte se k nám! Nabízíme 
brigádu v infocentru

Kulturní a informační centrum Nepomuk hledá brigádníky pro 
výpomoc v infocentru a při pořádání kulturních akcí. 

Máte rádi komunikaci s lidmi, jste vstřícní, spolehliví, chcete 
uplatnit své jazykové znalosti a získat zkušenosti v cestovním 
ruchu? Přidejte se k nám.

 Vaší pracovní náplní bude zajistit provoz infocentra a muzea, 
kde máme moderní kamerový systém. Součástí vaší práce bude 
komunikace s návštěvníky, prodej suvenýrů a vstupenek ve spe-
cializovaném programu, aktualizace webových stránek města, 
drobné administrativní činnosti a pomoc při organizaci kulturních 
akcí. Požadujeme věk nad 18 let z důvodu hmotné zodpovědnosti 
a práce s pokladnou, schopnost umět rychle vyhledávat návštěv-
níkům potřebné informace, znalost regionu v oblasti cestovního 
ruchu, příjemné vystupování a jazykové znalosti (AJ nebo NJ). 

Nabízíme práci především o víkendech v hlavní turistické sezóně, 
někdy i v odpoledních hodinách v pracovní dny. V době letních 
prázdnin potřebujeme pokrýt termíny dovolených. Otevírací doba 
infocentra je květen–září 8.30–17.00 a říjen–duben 8.30–16.00.

 Práce na dohodu, možnost dlouhodobé spolupráce. Nástup 
od května 2022.

 Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu: 
infocentrum@nepomuk.cz a kultura@urad-nepomuk.cz.
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Novým hejtmanem Plzeňského 
kraje je Pirát Rudolf Špoták

Krajské zastupitelstvo odvolalo na svém zasedání 13. února Radu 
Plzeňského kraje. 

Návrh na odvolání vedoucího orgánu podalo ANO. Hnutí reago-
valo na předchozí vypovězení koaliční smlouvy Piráty. Pro odvolání 
rady hlasovalo 33 ze 44 v tu chvíli přítomných zastupitelů z celko-
vých 45 členů zastupitelstva.

Vypovězení koaliční smlouvy Piráti zdůvodňovali mimo jiné 
tím, že zástupci ODS a TOP 09 si v krajské radě prosadili kon-
troverzního krajského místopředsedu ODS Romana Jurečka do 
představenstva Klatovské nemocnice.

Rudolf Špoták, bývalý náměstek pro sociální věci, tak vystřídal 
v čele hejtmanství Ilonu Mauritzovou (ODS). Pro Špotáka hlaso-
valo 32 z 34 přítomných zastupitelů.

V radě pak kromě hejtmana zasedne šest náměstků a dva radní. 
Prvním náměstkem hejtmana se stal Petr Vanka (ANO), dalšími 
náměstky budou Roman Zarzycký (ANO), Martin Záhoř (ANO), 
Pavel Čížek (STAN), Josef Bernard (STAN) a Pavel Hais (Piráti). 
Vladimír Kroc (ANO) a Libor Picka (STAN) se stali radními.

Zdroj: plzensky.denik.cz

Informace o probíhajících investičních akcích

• Přesanická ulice: Chybí dodělat část komunikace, která bude pro-
vedena v živičném povrchu (baleném), tedy po křižovatku s ulicí 
Na Jednotě. To bude provedeno ihned, jak povětrnostní podmínky 
a rozjezd obaloven dovolí. 

Mimo to se musí dodělat vstupy do domů (malá kostka) a vjezdy 
(klasická kostka) a místo pro kontejnery. Zbytek bude zatravněn. Je 
dobré, že se opět uvolnil výjezd hasičárny do Přesanické ulice, bude 
totiž třeba při rekonstrukci I/20.
• Multifunkční hřiště u školy: V polovině února nastoupila firma 
SINEPO k realizaci stavby, která by měla být dokončena v červnu. 
Zhotovitel však avizoval možné zkrácení termínu cca o měsíc, pokud 
vše půjde bez problémů.
• Zpevněná plocha u bazénů: Tato plocha přímo souvisí s předchozí 
akcí. Má zde vzniknout propustek a úrovňový nájezd, částečné dorov-
nání a přetažení ornicí, mimo  pruh z recyklátu (cca 10x75 m), který 
bude sloužit pro příjezd a parkování. Vzhledem k podmáčení terénu 
je termín dokončení do konce března. Prosím proto o trpělivost.
• Bytový dům v Nádražní ulici: Probíhají výměny stropů v podkroví 
– plné za stávající kazetové. Tímto se konečně dostáváme do stan-
dardů bydlení v tomto století. Bylo zároveň vypsáno výběrové řízení 
na opravu střechy.
• Čtyři bytové jednotky Dvorec 343: Po rekonstrukci hotelu ve Dvorci 
vznikl prostor v podkroví nad restaurací, kde budou čtyři malome-
trážní byty. Výběrové řízení oslovilo šest firem a vítězem se stala 
firma Senco Chaloupek Plzeň za cenu necelé čtyři miliony korun. 
Akce má být hotova do 30. června 2022.
• Rekonstrukce čistírny odpadních vod Klášter (u Červeného mostu): 
Dne 21. února nastoupila firma Voda CZ po zimní pauze k rekon-
strukci druhé linky, kde dojde opět k vylepšení aerace a dalších 
technologií. Pokud nedojde k ničemu zásadnímu, mělo by vše pro-
běhnout v průběhu března.
• Rekonstrukce vozovky před obchodním centrem Úslava: Již před 
koncem roku byla podepsána smlouva na opravu zvlněné části 
komunikace v majetku města. Bohužel od vstupu do OC směrem 
do náměstí patří cesta Plzeňskému kraji. Problémem rekonstrukce 
je celkové uzavření průjezdu, které omezí i autobusy. Při jednání se 
zástupci Správy a údržby silnic jsme dojednali převod části komu-
nikace po křižovatku se Zelenodolskou ulicí na město, aby šlo vše 
opravit najednou – při jedné uzavírce. Věc je v jednání, čekáme 
pouze na souhlas.
• Kolumbárium: Součástí projektu opravy hřbitovní zdi bylo také 
kolumbárium, které nebylo realizováno z důvodu snížení dotačního 
příspěvku. Probíhá soutěž na zhotovitele.
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Připravujeme také prodloužení chodníku od konce u Unibricku ke 
křižovatce u Normy. Realizovat jej chceme současně s rekonstrukcí 
I/20, tedy do podzimu.

Nadále jednáme také se SÚS o chodníku v Blatenské ulici a pozem-
kově se řeší i chodník s cyklostezkou Nepomuk–Dvorec.

Také jednání o druhé cyklostezce Nepomuk–milník se posunula. 
Povodí Vltavy se vyjadřuje k projektu nového mostku přes potok na 
Daníčky a jednání s církví o odkupu pozemků se přibrzdila na doha-
dování ceny pozemků. Pevně však věříme v dohodu.

 
Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Začala stavba multifunkčního hřiště u školy, foto archiv ZŠ
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Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

V období od 15. ledna do 15. února se nepomučtí policisté zabývali 
nejrůznějšími případy, s některými z nich vás chceme prostřednic-
tvím tohoto listu seznámit. Začneme s porušením pravidel BESIP.

V pozdních večerních hodinách 19. ledna hlídka OOP Nepomuk 
zastavila v ulici Jirky Kubíka vozidlo zn. Ford Transit. Jeho řidič 
„nadýchal“ 1,29 promile alkoholu v dechu.

Odpoledne 23. ledna bylo poblíž obce Čepinec zastaveno osobní 
vozidlo zn. Peugeot 607. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost 
návykových látek, který ukázal přítomnost pervitinu.

V Nádražní ulici v Nepomuku nepomučtí policisté zastavili 
v dopoledních hodinách 25. ledna osobní vozidlo zn. Volkswagen 
Golf. Na automobilu byla umístěna registrační značka Spolkové 
republiky Německo. Jak se však záhy ukázalo, vozidlo nebylo regis-
trováno ani v Německu, ani v České republice.

Odpoledne 27. ledna hlídka OOP Nepomuk zkontrolovala v obci 
Klášter vozidlo zn. Audi A4. Jeho řidič se podrobil dechové zkoušce, 
kdy displej přístroje ukázal hodnotu 0,95 promile alkoholu v dechu. 
Stejná hlídka téhož dne před půlnocí zastavila v Kozlovické ulici 
v Nepomuku automobil zn. Škoda Felicia. I  jeho řidič byl pod 
vlivem alkoholu, byla zjištěna hodnota 2,03 promile alkoholu v krvi.

Nepomučtí policisté zkontrolovali po půlnoci 29. ledna v Par-
tolticích osobní vozidlo zn. Škoda Superb. Jeho řidič se podrobil 
dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 1,66 promile alkoholu 
v dechu.

Následujícího dne v dopoledních hodinách byl v Klášteře kon-
trolován řidič osobního automobilu zn. Škoda Octavia. Nejenže 
bylo při dechové zkoušce naměřeno 0,90 promile alkoholu 
v dechu, ale test na přítomnost návykových látek odhalil přítom-
nost marihuany.

Odpoledne dne 1. února provedli nepomučtí policisté na náměstí 
Augustina Němejce v Nepomuku kontrolu řidičky osobního vozidla 
zn. Škoda Superb. U ní byl provedený test na přítomnost návyko-
vých látek pozitivní na pervitin a marihuanu.

V pozdních nočních hodinách dne 13. února hlídka nepomucké 
policie zastavila na silnici č. I/20 poblíž obce Mohelnice osobní 
vozidlo zn. BMW. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návy-
kových látek, který detekoval pervitin a marihuanu. 

Dále příslušníci OOP Nepomuk řešili dva případy, kdy pode-
zřelí skončili na protialkoholní záchytné stanici. V prvním pří-
padě se jednalo o muže, který byl pro hrubé jednání zajištěn 
v odpoledních hodinách dne 29. ledna na ubytovně na náměstí 
Augustina Němejce. Dotyčný „nadýchal“ 2,79 promile alkoholu 
v dechu. K druhému případu došlo v nočních hodinách 31. ledna 
na nepomucké benzínové čerpací stanici. Zde se nacházel silně 
opilý cizinec, který odmítal prodejnu opustit. Na místo byla proto 
povolána hlídka OOP Nepomuk, která muže vykázala. Tento však 
začal být agresivní a dokonce kopl do služebního vozidla. Policisté 
proto přikročili k užití donucovacích prostředků, pachatele spou-
tali a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.

Ve výše uvedeném období byly opět řešeny případy porušení 
protiepidemických opatření. Konkrétně se jednalo o porušení 
karanténních opatření a nedodržování povinnosti mít nasazený 
prostředek na ochranu dýchacích cest. Vždy se však jednalo o situ-
aci, kdy si podezřelé osoby nenasadily tento prostředek ani po 
výzvě oprávněné osoby.

Závěrem bychom chtěli důrazně varovat občany, aby byli obe-
zřetní ohledně internetových nabídek investic s rychlým zhod-
nocením vkladu. Například v lednu bylo na útvaru OOP Nepomuk 
přijato oznámení od ženy, která zareagovala na inzerát slibující 
výdělek na burze akcií. Dotyčnou po vyplnění dotazníku kontak-
toval muž, který hovořil o jistotě zisku. Žena proto poslala první 

Z činnosti Městské 
policie Nepomuk

Prvotně se městská policie zaměřila na přecházení dětí v blízkosti 
kruhového objezdu v Nádražní ulici u ZŠ. 

Preventivní stránka městské policie zapůsobila i na nepřizpůsobivé 
osoby kolem prodejny Coop na náměstí Augustina Němejce. Někteří 
byli upozorněni na povinnost dodržovat obecně závaznou vyhlášku 
o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psy-
chotropních látek na veřejném prostranství. 

Mezi další úkoly městské policie patří odchyt zatoulaných zvířat. 
Ve Dvorci bylo hlídce oznámeno, že v prostoru kolejiště na nádraží 
se pohybuje pes a hrozí jeho sražení. Pes byl odchycen a navrácen 
zpět majiteli. 

Další činností hlídky MP byla spolupráce se složkami integrova-
ného záchranného systému při hledání pohřešované osoby, která 
byla nalezena a předána do péče záchranné služby. 

Dále byla hlídka upozorněna na padlý strom přes pozemní komuni-
kaci. Hlídka překážku označila a požádala hasiče o odstranění stromu. 
Při kácení stromu na faře rovněž hlídka usměrňovala provoz na silnici 
č. I/20. Během služby probíhají namátkové kontroly na nádraží ČD a je 
řešen způsob parkování před prodejnou Coop ve Dvorci.

str. Lucie Taušlová, velitel městské policie
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investici ve výši pět tisíc korun. Následujícího dne ji kontaktoval 
muž vystupující jako „osobní bankéř“, který poškozenou přesvědčil 
k instalaci software umožňujícího dálkový přístup do jejího počí-
tače. Ten měl danému bankéři sloužit jako nástroj k očekávanému 
investování peněz. Po založení obchodního účtu žena na základě 
pokynů otevřela internetové bankovnictví, a to za účelem spáro-
vání účtů. Bankéř poté ženu upozornil, aby provedené transakce 
vždy potvrdila, neboť jsou nezbytné ke správnému spárování účtů 
a v převodech se jedná pouze o „technické“ peníze. Po několika 
potvrzeních však poškozená zjistila, že si pachatel přes její účet 
sjednal dvě půjčky v celkové výši téměř milion korun.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Potřebujete s někým řešit svou situaci?
Od 1. března začíná město Nepomuk v rámci projektu Do Fénixu 
s důvěrou spolupracovat s organizací Člověk v tísni. Každou středu 
od 10:00 do 11:00 hodin budou konzultační hodiny v budově Volnoča-
sového centra Fénix. Zde si bude moci klient promluvit s odborným 
poradcem, který mu poskytne zdarma pomoc a řešení situace, a to 
odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační službu pro rodiny 
s dětmi, dluhové poradenství, řešení problému s bydlením, zprostřed-
kování zaměstnání, stabilizování rodinných poměrů, pomoc týraným 
osobám i právní poradenství. Pokud potřebujete s někým řešit svou 
situaci, stačí jen zavolat a domluvit si schůzku. 

Do Fénixu s důvěrou

Homesharing – i vy můžete pomoci sdílenou péčí
Co to vlastně je homesharing? Jedná se o pomoc, sdílenou péči, 
která umožňuje pravidelný pobyt dítěte nebo dospělého člověka 
s postižením v domácnosti tzv. hostitele. 

Dne 17. února se uskutečnila v rámci spolupráce s organizací 
Modrý kos online přednáška s názvem „Už jste slyšeli o homesha-
ringu?“. Cílem bylo dozvědět se něco o tom, co prožívají a potřebují 
rodiny, které pečují o děti se speciálními potřebami. Dále také to, 
jakým způsobem se stát tzv. hostitelem a jak poskytnout člověku 
s postižením podporu přímo ve vlastní domácnosti, sdílet péči 
o něj. V rámci online přenosu mohli zájemci získat informace, jak 
se můžou zapojit do pilotního programu a těmto rodinám pomoci. 
Pokud budete mít zájem i vy, stačí nás kontaktovat.

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

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

beniskovamiroslava@urad‑nepomuk.cz, +420 602 584 688
burianovakarolina@urad‑nepomuk.cz, +420 601 554 804

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk a byl pod-
pořen z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním 
číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.
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Zemina pro 
muškáty

OTEV ENO

10:00-17:00
ST EDA/PÁTEK

na vás každý týden čeká na státovce v nepomuku

zastavte se u nás pro něco 
férového a dobrého 

z domácí výroby od našich 
řeznických mistrů

více produktů naleznete na našem e-shopu

Pěstitelská sezóna   
začíná PŘIPRAVETE SE NA NI 

V NAŠICH PRODEJNÁCH

70 l 70 l
40 l

70 l

Mulčovací 
kůra RašelinaSubstrát 

univerz. B

135 115 149 99

Nepomucké noviny / březen 2022



9hasiči / zprávy

Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru nám 
a dalším třem jednotkám vyhlásilo dne 1. února poplach na udá-
lost Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému. 
Na žádost Policie ČR měly hasičské jednotky pomoci s pátráním 
po pohřešované osobě v Nepomuku, respektive v Klášteře. Sou-
činnost s jednotkami požární ochrany byla odložena na 11:00. Do 
té doby oblast propátrávali vrtulník PČR s termovizí a policisté 
včetně psovodů. Osoba byla nalezena v lese pod Zelenou Horou 
a byla jí přivolána Zdravotnická záchranná služba. Jednotky PO 
byly tedy z události odvolány.

V souvislosti se silným větrem vyjela naše jednotka k několika 
událostem. Během dopoledne 17. února jsme nejprve připevňovali 
uvolněný plech na bytovém domě Na Vinici, poté jsme byli vysláni 
k odstranění zlomeného stromu na silnici č. 191 mezi Nepomukem 
a Dvorcem. Při zpáteční cestě jsme odklidili několik větších větví ze 
silnice od obory ke Knárovce. 

K požáru suché trávy o rozloze asi 5x30 metrů jsme byli po poledni 
17. února vysláni do Vrčeně spolu s místní dobrovolnou jednotkou. 
Ta byla na místě jako první a zahájila hasební práce jedním vodním 
proudem. Požár byl zlikvidován během několika málo minut a nedo-
šlo při něm k žádné škodě. 

Dne 18. února ráno jsme byli povoláni ke stromu padlému na elek-
trické vedení v ulici Na Čiháku ve Dvorci. Ve spolupráci s městskou 
policií byl průjezd ulicí dočasně uzavřen a strom za pomoci moto-
rové pily rozřezán a dráty uvolněny. Kvůli výpadku elektrické energie 
v dané lokalitě byli na místo prostřednictvím Krajského operačního 
a informačního střediska povoláni pracovníci ČEZu a naše jednotka 
se vrátila zpět na základnu.

Po návratu od předchozí události nás KOPIS poslal jako posilu 
jednotce HZS Nepomuk na silnici od Knárovky k chatové oblasti 
u Kláštera, kde jsme odklidili několik padlých stromů, které byly 
přes vozovku a zároveň přetrhly kabel telefonního vedení. Po zprů-
jezdnění komunikace se obě jednotky vrátily na základnu.

Taktéž 18. února jsme ve večerních hodinách byli vysláni na odstra-
nění padlého stromu u odbočky ze silnice I/20 na Klášter. Na místě 
jsme zjistili, že se jedná o vzrostlý smrk a za pomoci motorových pil 
a lanového navijáku s kladkou jsme strom odklidili mimo vozovku. 
Poté jsme projeli úsek silnice mezi Srby a Ždírcem, kde jsme odstra-
nili několik popadaných stromů přes vozovku. U události jsme zasa-
hovali s CAS 20 Tatra Terrno a DA Mercedes Benz. Na základnu jsme 
se vrátili ve 23:30.

Krátce po návratu od předchozí události nám byl opět vyhlášen 
poplach, tentokrát se jednalo o požár balíku sena a čtyř smrčků 
v obci Myslív. K události jsme vyjeli s oběma CAS. Spolu s námi byly 
k požáru povolány jednotky SDH Pačejov, SDH Myslív a HZS Nepo-
muk. Požár se obešel beze škody a byl zlikvidován jedním vodním 
proudem během několika málo minut. Při návratu na základnu jsme 
ještě odstranili jeden padlý strom před Nepomukem.

Jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice Nepomuk zasahovala 
v období od 16. ledna do 22. února u 46 událostí. Jednalo se o několik 
požárů, z nichž největší byly požáry hospodářského stavení v Želez-
ném Újezdě dne 21. ledna, který likvidovalo osm jednotek včetně 
výškové techniky a speciálního hasicího zařízení Cobra. K dalšímu 
většímu požáru jednotka HZS vyjela 23. ledna do Žďáru u Nalžov-
ských Hor, kde hořel rodinný dům. Likvidaci provedlo sedm hasič-
ských jednotek a vrtulník LZS musel z místa transportovat jednu 
popálenou osobu. Polovinu výjezdů tvořily zásahy spojené se silným 
větrem, například utržené části střech, padlé stromy přes komuni-
kace a dráty elektrického vedení a podobně.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

Z činnosti  
nepomuckých hasičů
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Krátké zprávy

L’OR v Nepomuku. Kromě firem Stock a Jenčík a dcery sídlí v Prádle 
také L’OR. Společnost byla založena v roce 1994. Cílem společnosti 
je vyrábět a prodávat vysoce kvalitní alkoholické výrobky s vysokým 
důrazem na design jednotlivých produktů. Nově produkty zakoupíte 
v prodejně COOP na náměstí v Nepomuku (u lahůdek).

Městská sportovní hala má novou časomíru. Město Nepomuk obdr-
želo dar 50 tisíc korun od pana Prokopce, což umožnilo pořídit do 
Městské sportovní haly novou světelnou tabuli pro hlášení času 
a stavu utkání apod. v celkové hodnotě 80 tisíc korun. Za všechny 
sportovce děkujeme.

Švejk restaurant U Zeleného stromu v Nepomuku obhájil Hvězdu 
sládků pro rok 2022. Ocenění za nejlepší péči o čepované pivo udílí 
Plzeňský Prazdroj.

Rukopisná trilogie byla k vidění na Primě. Tři díly nové IV. série cyklu 
Utajené příběhy českých dějin na TV Prima a Prima Zoom byly věno-
vány Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému. Na seriálu 
se podíleli pracovníci Národního muzea a členové České společnosti 
rukopisné. Režíroval Otakáro Maria Schmidt.

Historici pátrají po osudech 
nuceně nasazených

Na sever Evropy v roce 1942 nedobrovolně putovalo na nucené 
práce přes 1 300 Čechů. V nehostinných podmínkách stavěli opev-
nění a železnici. Po válce se začali scházet a říkat si Noráci. Stejný 
název nese i projekt badatelů Karlovy Univerzity a Technické uni-
verzity v Trondheimu. Výsledkem jejich bádání je putovní výstava, 
kterou uspořádala Studijní a  vědecká knihovna Plzeňského  
kraje.

Historici po osudech nasazených stále pátrají a vyzývají pří-
padné příbuzné následujících mužů z Plzeňska, aby se jim ozvali. 
Jména i místa mohou být zkomolena, neboť jsou rekonstruována 
na základě poněmčených materiálů:

Benda Alois (roč. 1909) – Útušice
Bukovský Soběslav (roč. 1921) – Plzeň
Egermayer František (roč. 1921) – Litice
Havrda Josef (roč. 1914) – Hradisky
Kovec František (roč. 1921) – Bezděkovec
Jaroslav Lang (roč. 1912) – Stýskaly
Mucek Václav (roč. 1906) – Líně
Novák Oldřich (roč. 1922) – původem z Jihlavy, žil v Plzni
Sedlák Miroslav (roč. 1921) – Březí
Smáha Jaroslav (roč. 1923) – původem z Klatov, bydlel v Plzni v ul. 
Pod Švabinami
Šmídek Jaroslav (roč. 1918) – Gladach, žil v Plzni a živil se jako pekař
Vaněk Antonín (roč. 1922) – původem z Benešovska, utekl z nuce-
ného nasazení v Norsku do Švédska, poté působil v čs. exilové 
armádě v Británii, bydlel v Březí u Plzně
Valtr Josef (roč. 1922) – Plzeň, bydlel v ul. Slovanské údolí
Voler Josef (roč. 1921) – Líně, utekl z nuceného nasazení v Norsku 
do Švédska, poté přesunut do Británie k čs. exilové armádě
Vopat František (roč. 1899) – Rybnice
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8. Mezinárodní jarní seminář 
nástavkového včelaření

Sobota 26. března 2022 Nepomuk, 
v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí A. Němejce
(www.hotelnepomuk.cz),
pořádají základní organizace ČSV Nepomuk 
a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ.

Program
8:00 – 9:00 Prezence účastníků
9:00  Zahájení, aktuální situace ve včelařství v ČR (Ing. Petr Texl, 

Jan Turč, DiS)
9:15  Starobylé včelaření v brtích  (PhDr. Marie Šotolová, Ing. Petr  

Texl)
10:00 Včely úžasné a ohrožené (Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.)
12:00 – 13:30  Polední přestávka
mikroskopování nosematózy, prodej včelařských potřeb, prohlídka 
minipivovaru přímo v hotelu
13:30 Australské profesionální včelaření (Mgr. Ivan Bohátka)
15:30  Nové poznatky z elektronického monitorování včelstev 

(RNDr. Pavel Mach)
16:30 Diskuze a ukončení semináře

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Očekáváme velký 
zájem včelařů, proto je vhodné se předem přihlásit. Vstupné 
předem 100 Kč, na místě 150 Kč.

Další informace včetně přihlašovacího formuláře a platby vstup-
ného najdete na internetové stránce  www.psnv.cz v přehledu při-
pravovaných akcí nebo si o ně můžete napsat na adresu vcelari.
nepomuk@email.cz.

Můžete přinést vzorky mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření 
nosematózy. 

V prostoru hotelu je možné vystavovat dovezené pomůcky 
a zařízení.

V restauraci hotelu je zajištěno stravování.
Lze si objednat i ubytování z pá/so i so/ne (ubytování přihlašujte 

mailem: http://www.hotelnepomuk.cz/hotel/pokoje/).
Nepomuk leží na st. silnici Plzeň – Písek a žel. trati Plzeň – 

Č. Budějovice

Srdečně zvou pořadatelé.
Konání akce může být ovlivněno aktuální epidemickou situací. 

Pohled do sálu při konání semináře v roce 2019, foto archiv Jana Turče

Hospodský kvíz v Nepomuku 
přilákal přes sto hráčů 

Papír a propiska – přesně tohle vám stačí k tomu, abyste si mohli 
přijít zahrát hospodský kvíz v Nepomuku. Svým způsobem nepo-
třebujete ani to – obojí budete mít totiž připravené na místě. 
Doporučujeme ale nezapomenout na dobrou náladu a kamarády, 
se kterými si společně užijete večer!

Pokud nevíte, co v pátek večer s partou přátel v Nepomuku pod-
niknout, rozhodně vyzkoušejte kvíz na Sokolovně. Každý týden je 
zde pro hráče připravena nová várka padesáti otázek, ve kterých 
proti sobě soutěží až osmičlenné týmy. 

Otázky jsou různorodé; hráči mají možnost odpovídat na otázky 
z aktuálního dění, 

z historie, z kultury, ale i z geografie, ze sportu, z poznávání 
hudby atp.

Jedná se o zhruba 2,5 hodiny trvající zábavu, během které můžete 
zaperlit svými vědomostmi, ale také se dozvědět něco nového. Kvíz 
je totiž nejlepší záminka pro to jít do hospody.

Výsledky se pak zapisují do ligy – a právě ta vyvrcholila 29. ledna 
na sále Sokolovny Nepomuk. Zde se sešlo přes sto hráčů z třinácti 
týmů. Týmy se utkaly ve finálovém souboji podzimní části ligy. 

Nejúspěšnějším se stal plzeňský tým Rovnák na vohejbák, který 
dokázal získat 109 bodů ze 128 možných. 

Na druhém místě se umístil nepomucký tým Lankvary, který to 
ale opravdu mrzet nemusí. Stal se totiž nejlepším týmem celého 
podzimu! 

Třetí místo pak patřilo dalšímu nepomuckému týmu s názvem 
Pavoukovci. Ti dokázali získat krásných 94 bodů. 

Nejen tyto týmy si pak vysloužily odměny v podobě pohárů, 
deskových her, kvízů do kapsy či placek, došlo i na spoustu teku-
tých odměn. 

Na závěr tohoto finále došlo i na vyhodnocení nejlepšího hráče 
či hráčky celé sezóny, zde zvítězila hráčka z týmu Rovnák na 
vohejbák R. Durasová.

Jarní sezóna začala 7. února, na kvíz v Nepomuku pak můžete 
chodit každý pátek od 19.00 hodin. Pokud chcete mít jistotu stolu 
pro svůj tým, doporučujeme si jej rezervovat na našem facebooku 
Easy kvízy či na tel. č. 734 701 474 u Jaroslava Brejchy. Kvízům zdar! 

Jaroslav Martin Brejcha 

Vítězný tým sezóny s názvem „Lankvary“, foto Barbora Žitníková
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Chystá se nové dětské hřiště u školy

Na území Nepomuka se v tuto chvíli nachází dvě oficiální dětská 
hřiště (Na Daníčkách a  Na Vinici) a několik herních prvků, které jsou 
umístěny volně mezi bytovkami, u hřbitova, u domu s pečovatelskou 
službou a v Huti. Další hřiště je umístěno v Lesnické ulici ve Dvorci.

V roce 2021 bylo z důvodu havarijního stavu zrušeno stávající 
dosud využívané dětské hřiště u základní školy. Následně se začalo 
plánovat hřiště nové s tím, že jeho realizace je postavena na myš-
lence vzájemné spolupráce občanů města, místních spolků a podni-
katelů a i samotného města Nepomuk. Přípravy projektu se chopila 
Komise pro rodinnou a seniorskou politiku, která působí jako 
poradní orgán vedení města a koordinuje vzájemnou součinnost. Do 
rozhodovacího procesu o finální podobě dětského hřiště byla zapo-
jena široká veřejnost s tím, že proběhlo transparentní dotazníkové 
šetření, ve kterém měli občané možnost se vyjádřit nejen k poloze 
hřiště, ale zejména k požadovaným prvkům a k celkové podobě dět-
ského hřiště. Zjištěné informace byly konzultovány s architektem, 
následně byla vytvořena poptávka u několika dodavatelů dětských 
hřišť za účelem získání nejvýhodnější nabídky.

 „Dle některých lidí celý proces výstavby dětského hřiště trvá 
moc dlouho, ale přípravy byly opravdu poctivé. S respektem 
k názoru a přání občanů a jiným plánům týkajícím se nejen změn 
prostoru u školy, ale v celém Nepomuku, včetně praktických, eko-
nomických i ekologických nápadů. Spolupracovali jsme s architek-
tem, odborníky na stavbu dětských hřišť, zahradníky a samozřejmě 
s mnoha rodiči.“ Na tom se shodují všichni členové Komise pro 
rodinnou a seniorskou politiku. 

Cílem je nejen samotná obnova dětského hřiště, ale i rozšíření 
nabídky pro aktivní trávení volného času zejména pro rodiny 
s dětmi a naplnění aktuálních potřeb obyvatel napříč generacemi 
s tím, že výstavba nového dětského hřiště v blízkosti sportovního 
areálu je první etapou plánované výstavby a rozšíření volnočaso-
vého prostoru pro veřejnost.

Projekt dětského hřiště zahrnuje veřejností požadované herní 
prvky, dále nezbytné vybavení (lavičky, koše atd.), ale i výsadbu 
zeleně, která byla navržena městskou zahradnicí. Podle rozsahu 
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Vizualizace návrhu nového hřiště

Současný stav prostranství u školy

realizace projektu činí předpokládané náklady částku v rozmezí 
750 tisíc až 1 milion korun.

Na projekt dětského hřiště byla v prosinci 2021 podána žádost 
o dotaci z programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště. Na konci ledna 
2022 však bylo městu Nepomuku oznámeno rozhodnutí o nepo-
skytnutí dotačního příspěvku. Vzhledem k tomu, že je možné 
žádat z programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště opakovaně (celo-
ročně), bude podána opětovná žádost o příspěvek. Nyní město 
rozhoduje o rozsahu investice z vlastních prostředků a postupné 
realizaci dětského hřiště v dílčích etapách tak, aby se nejdříve 
instalovaly nejvíce preferované herní prvky a následně ostatní 
prvky a vybavení. 

Karolína Buriánová a Marek Baroch, 
Komise pro rodinnou a seniorskou politiku



Téma: Nové dětské hřiště u školy
Projekt na nové dětské hřiště u ZŠ je připraven (více o něm na stranách 10 a 11), nepodařilo se však 

na něj získat dotaci z programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště. Komise pro rodinu a seniory 
zvažuje jako jednu z možností jeho postupné vybudování s využitím dobrovolnické práce. 

V plánu investic města je nyní na dětská a workoutová hřiště rozpočtováno 200 tisíc korun.

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

„Jaký máte názor na stavbu dětského hřiště svépomocí  
za podpory města (například na zemní práce)?“

12 téma k diskuzi

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Odpověď na tuto otázku je z mého pohledu jednoduchá. Znamená 
to, že když se nepodařilo získat peníze na dětské hřiště od ČEZu, že 
hřiště nebude? Proč by si měli občané v rámci jakési akce Z hřiště 
budovat sami? Na tohle se peníze z rozpočtu města nenajdou? Na mě 
naopak působí některé kroky, které plánuje vedení města, dojmem, 
že v městské kase je peněz v poslední době až moc… Vždyť kolik stojí 
a ještě bude stát městská policie, kamerový systém a další „inves-
tice“? Byla by velká ostuda, kdyby si lidé pro své děti sami budovali 
hřiště, když vedle fotbalového minihřiště se právě teď začíná stavět 
další, které se určitě nebude budovat s využitím dobrovolnické práce. 
Podle mého názoru je třeba podporovat všechny rodiny s malými 
dětmi a k této podpoře řadím i stavbu dětského hřiště.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Realizace dětského hřiště u ZŠ je nezbytná, neboť bylo z důvodu 
havarijního stavu zrušeno stávající hřiště a na sídlišti Na Vinici 
aktuálně neexistuje žádné odpovídající dětské hřiště. Osobně 
jsem se podílel na přípravě projektu a varianta realizace dětského 
hřiště svépomocí za podpory města byla připravena zejména pro 
případ, nepodaří-li se získat dotační prostředky, tak, aby existovala 
ekonomicky levnější varianta realizace hřiště. Nutno dodat, že do 
příprav projektu o finální podobě dětského hřiště byla zapojena 
široká veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření (hlaso-
valo cca 100 respondentů), na základě kterého vznikla celková 
podoba dětského hřiště. Veřejnost a zejména děti hřiště chtějí, 
a proto město musí udělat maximum pro jeho realizaci a pří-
padně realizovat hřiště z vlastních zdrojů (třeba v etapách). Koho 
jiného by mělo město podpořit, když ne děti?! Pokud se na projekt 
nepodaří získat nějaké dotační prostředky, osobně tuto variantu  
podpořím.
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Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
K zaslané otázce mohu odpovědět jednoduše: Ano.

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
To, že se nepodařilo získat dotaci, mě mrzí, ale na druhou stranu 
bychom si mohli vybudovat dětské hřiště dle svých představ (bez 
dotací, nařízených podmínek a pravidel). Pokud se najdou v roz-
počtu finance na nutné a nezbytné vybavení městské policie, určitě 
by se měly najít i prostředky pro naše děti.

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce, bezp.)
Stavba hřiště svépomocí by byla samozřejmě realizovatelná, otáz-
kou je, kolik lidí by se chtělo této akce Z účastnit a je-li vůbec 
v této době takový projekt možný. Mám na mysli především právní 
stránku věci, tj. odpovědnost za provedení, bezpečnost a tak dále. 
Dle mého by měl v prvé řadě být pokus o sehnání financí – napří-
klad společná snaha o zrušení zcela zbytečného městského čet-
nictva. Náklady na něj by se daly použít smysluplně pro naše děti.



Miroslav Němec ml. (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Skutečnost, že pro zbudování dětského hřiště v lokalitě u školy se 
nepodařilo získat dotaci, je nepříjemná, nicméně jsem přesvěd-
čen, že dětské hřiště v této lokalitě má svoje opodstatnění, a jsem 
pro to, aby bylo zbudováno za podpory města. Dětských hřišť 
na území našeho města je bohužel nedostatek, což jistě pociťují 
maminky s malými dětmi. V plánu investic na letošní rok je sku-
tečně v položce workoutová a dětská hřiště rozpočtována pouze 
částka 200 tisíc Kč, nicméně podle mého názoru nic nebrání tomu, 
aby tato položka byla v rámci rozpočtového opatření posílena, 
zvláště za situace, kdy na dětská a workoutová hřiště je každoročně 
rozpočtována stejná částka – a pokud se nemýlím, minimálně za 
posledních šest let z této položky na budování konkrétního hřiště 
nebylo použito nic. Budování dětského hřiště také za použití dob-
rovolnické práce je jistě hezký nápad, jen mám trochu obavu, jaká 
bude na případné akci účast a jak smysluplná bude dobrovolnická 
práce na takové akci. Za zkoušku to nicméně určitě stojí.

Václav Novák (KSČM)
Se stavbou dětského hřiště souhlasím, co je pro děti, to je pro mě
priorita. Pokud bude někdo ochoten budovat ho svépomocí, proč 
ne. Město by ale mělo hlavně oslovit podnikatele v Nepomuku, aby 
na hřiště přispěli.

Oprava
V minulém čísle Nepomuckých novin jsme u vyjádření pana zastupi-
tele Václava Nováka chybně uvedli, že plánovaná cena víceúčelového 
hřiště je tři miliony korun. Správně mělo být 30 milionů korun. Redakce 
se tímto omlouvá.

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Hřiště u bazénů je věc, která se táhne delší dobu. Na podzim 2020 
nám revizní technik při pravidelné kontrole řekl, že má sestava 
své za sebou a dá jí tedy poslední rok. Místní „náctiletí“ její život-
nost ještě zkrátili a minulý rok byla z bezpečnostních důvodů 
odstraněna. Chtěl jsem požádat ČEZ, vybrat nějaké prvky a co 
nejrychleji „něco“ vrátit zpět. Oslovil jsem tedy členy komise, ať 
vyberou nějaké prvky. V tu dobu vyvstal problém s tím, že Komise 
pro rodinu neměla jednotný názor, zda stavět znovu zde, když dle 
studie má být hřiště jinde, také výběr prvků byl široký. Dohodli 
jsme se tedy, že jim tuto akci nechám k dotažení.

Čest a sláva, komise vybrala, zpracovala nabídky, podala, ale 
bohužel jsme neuspěli, jelikož ČEZ kvůli situaci s cenami a zákaz-
níky pozastavil některé své plánované investiční akce a zřejmě 
i štědrost dotačních výzev byla omezena.

To, že si vše v oblastech, kde můžeme ušetřit, děláme za pomoci 
pracovníků technických služeb sami, je normální. Všem za to tímto 
děkuji. Ale pokud mám šetřit a zároveň splnit slib, že na jaře bude 
opět kam vzít dítka, tak bych se vrátil k původní myšlence. Navr-
huji koupit a postavit několik základních prvků (s naší městskou 
výpomocí) rozpočtovaných do 200 tisíc Kč a připravený projekt 
podat znovu, víc prvků, víc radosti. Tento názor byl potvrzen i ze 
strany ČEZ – žádost máme podat znovu a pokud možno na menší 
částku. Tímto by se vše vyřešilo.

Pavel Zeman (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Domnívám se, že stavba veřejného dětského hřiště svépomocí 
se nedá úspěšně aplikovat na naše město. Tuto realizaci bych 
si možná dokázal představit v nějaké menší vsi, kde žijí dvě tři 
rodiny s malými dětmi a jsou schopny se spolu domluvit na pod-
mínkách stavby.

Obávám se, že v našem městě by ani mnoho lidí na dobrovol-
nické práce nepřišlo, a pokud ano, tak si nejsem jistý, zda by zde 
vůbec došlo k nějaké shodě.  

Za další se obávám, že si občané Nepomuka mohou tuto myš-
lenku do určité míry vyložit jako výsměch. Město s rozpočtem přes 
100 milionů korun by chtělo, aby si obyvatelé Nepomuka stavěli 
sami dětské hřiště?! Co přijde potom? Dostane snad každý občan 
jednu dlažební kostku a osadí si ji na náměstí, aby se po něm dalo 
trošku rozumně chodit?

Akce Z už zde byly. Sice se díky nim postavilo mnoho věcí, ale 
řekl bych, že byla jiná doba a hlavně jiná legislativa. Vím, že tento 
nápad nebyl myšlen ve špatném duchu, já osobně podporuji dob-
rovolnickou činnost, ale i ta má své hranice.

To, že nevyšla dotace od ČEZ, není pro nikoho žádné překva-
pení. Informace o tom, že šance na úspěšné získání této dotace je 
velice malá, byla již sdělena před třemi lety, a to vzhledem k  čer-
pání podpory ČEZ pro stavbu dětského hřiště u školky ve Dvorci.

Nevím, kolik stál aktuální projekt na dětské hřiště. Pokud byl 
zdarma, tak v pořádku, ale jestliže se za něj platilo, mohla se 
tato investice již využít na provedení samotného hřiště. Některé 
firmy v případě realizace vytváří návrh umístění prvků a projektu 
zdarma a mohlo tedy dojít k úspoře financí.

Nicméně na samotný závěr je nutné zdůraznit, že každé hřiště 
musí mít potřebnou certifikaci a musí být bezpečné pro děti. Je 
proto nezbytné, aby stavbu prováděla odborná firma. Z tohoto 
důvodu rozhodně nejde hřiště dělat svépomocí jako v letech minu-
lých, možné následné problémy by se poté samozřejmě přenesly 
na město Nepomuk jako vlastníka pozemku a stavby. 

Ve čtvrtek 24. února Zastupitelstvo města Nepomuk na svém 
zasedání schválilo, že dětské hřiště u ZŠ bude vybudováno z pro-
středků města.
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Zúčastnili byste se jako dobrovolníci 
výstavby dětského hřiště u školy?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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Primasrba navštívil 
městské muzeum

Úterní podvečer dne 15. února byl v Městském muzeu a galerii 
Nepomuk ve znamení křtu knihy Venduly Hnojské Primasrbovy 
toulky časem, která velmi vhodnou formou přibližuje eneolit 
mladé generaci. Po úvodním slovu docenta Václava Lišky, prezi-
denta Památkové komory, prezentovala autorka zajímavá místa 
z knihy, a to jak z pravěku, tak i z „primasrbových snů“ o dalších 
historických událostech. To vše probíhalo za účasti  Primasrby, 
který procházel mezi více než třicítkou účastníků setkání. 

Krásné bylo, že slovní projevy doprovázela prezentace obrázků 
obou ilustrátorů, kterými byli Dana Raunerová a Jiří Lode.

Samotný křest pak provedl Primasrba a Václav Liška netradičně 
kamínky ze skály, na které hrdina knihy vystavěl své obydlí.

Na závěr akce přítomné potěšilo vystoupení skupiny Srbští 
muzikanti a také velmi chutné občerstvení.

Václav Liška, prezident Památkové komory České republiky

Co přináší první číslo jubilejního 
ročníku Pod Zelenou Horou

Vlastivědný sborník jižního Plzeňska si letos připomíná hned dvě 
výročí – 90 let od svého založení a 25 let od svého vzkříšení. Cílem 
jeho tvůrců a spolupracovníků je, aby tento ročník přinesl rodině 
čtenářů a příznivců ještě více originálních témat a nových poznatků. 

Od roku 1997, tj. od začátku obnoveného vydávání, se soustavně 
věnujeme pozapomenutým osobnostem. V jarním čísle jde pře-
devším o představení duchovního otce našeho sborníku, školního 
inspektora Jana Jelínka. A tím dalším se stala výrazná podnikatelská 
osobnost Johanna Antona Edlera von Starcka, který ve 2. pol. 19. sto-
letí úspěšně působil v řadě odvětví (hutnictví, výroba dýmavé kyse-
liny sírové, těžba uhlí a nerostů, sklářství, stavebnictví a zemědělství). 
Na Plzeňsku proslavil Štěnovice objevem ložiska vzácné modré žuly. 

O tom, že ani rytířský stav v minulosti nevylučoval páchání trest-
ných činů, se dočteme v příspěvku Rytíři a lapkové, což je původní 
rukopis J. F. Urbana, doplněný o nejnovější historická fakta. 

Zajímavý a tragický, jako ostatně většina těch, které jsou objevovány 
a zkoumány, byl osud židovské rodiny Adlerových z Chlumu u Blovic. 

Někdy chodíme kolem sakrálních památek, aniž bychom si uvědomo-
vali, co symbolizují a čím jsou jedinečné. Tímto pohledem se tentokrát 
podíváme na kapličku a sochu sv. Jana Nepomuckého v Příchovicích.  

Mezi kulturní dědictví náleží také staré odrůdy užitkových 
dřevin, jak dokládá článek Ovocné stromy a keře na Lukavicku. 

O závěrečnou aktualitu se postaral Spolek Betlemářů Plzeňska, 
který vznikl před dvaceti lety v Přešticích, stále udržuje nasta-
venou laťku činnosti a výstavami prací svých členů každoročně 
obohacuje adventní a vánoční čas. 

Věra Kokošková   

Přednáška

Sv. Jan Nepomucký  

17. 3. 2022 od 18.00
Arciděkanství Nepomuk
náměstí 1

Přednáší Mgr. Michal Červenka
z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

PŘEDNÁŠKU

Sv. Jan 
Nepomucký 
a jeho podoby 
na Nepomucku
17. 3. 2022 │ 18.00
Arciděkanství Nepomuk

Vstupné 50 Kč

Svatojánské muzeum Nepomuk 
a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

srdečně zvou na 

foto Svatoslava Kožíková

TJ Sokol Nepomuk
Vás zve na

SOKOLSKÝ PLES
v pátek 11. 3. 2022 od 20 hod.

Sokolovna Nepomuk
Hudba : skupina Pelíškové

Vstupné : 200,- Kč
• TOMBOLA •

Srdečně zvou pořadatelé
Rezervace vstupenek tel. 774 237 865 (Kovář)
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Sdružení výtvarníků ČR  
se představilo Nepomuku

Občané Nepomuku, ale i projíždějící turisté a milovníci umění 
mají od 5. února až do 2. dubna jedinečnou možnost zhlédnout na 
sice nevelkém prostoru místní galerie, ale co do rozsahu nebývale 
velkou, výstavu obrazů a soch od cekem 22 výtvarníků ze Sdružení 
výtvarníků České republiky. Jsou tu obrazy od umělců tvořících 
realistické náměty, obrazy sice realistické, ale moderněji pojaté, 
i díla z oblasti ryze moderního malířského umění. Výstavní prostor 
je doplněn velice vhodně a vkusně sochařskými artefakty od hostů 
výstavy, a sice od Tomáše Kůse a mladého sochaře Lukáše Řez-
níčka. Sdružení výtvarníků ČR je tvořeno výtvarníky z celé České 
republiky a početné zastoupení tu mají zejména plzeňští a pražští 
umělci. Představili se zde převážně i osobně při vernisáži konané 
za hojné účasti hostů a návštěvníků právě 5. února. Tu zahájil Karel 
Hlavička, předseda Sdružení výtvarníků ČR, který také přítomné 
výtvarníky představil a návštěvníky celou vernisáží provázel. Krát-
kého zhodnocení výstavy se ujal historik umění PhDr. Tomáš Kůs. 
Prohlídku obrazů decentně provázel na klávesy nově nastudova-
nými melodiemi Zdeněk Vobruba, doprovázen na housle Václa-
vem Maříkem. Sdružení výtvarníků ČR má od minulého roku sídlo 
v Plzni, sdružuje výtvarníky z celé naší vlasti a věnuje se výstavní 
činnosti již od roku 1989. Za uskutečnění výstavy patří velké díky 
vedoucí Městského muzea a galerie v Nepomuku Svatoslavě Koží-
kové. Vystavující výtvarníci se již nyní těší na pokračování výstav 
v tomto krásném městě i někdy v budoucnu. 

Opravdové zájemce již nyní zveme na výtvarný 9. SALON Plzeň 
2022, který bude zahájen 1. května 2022 v Galerii Alšovka v Plzni, 
v Kollárově ulici 16, a potrvá do 29. května t. r.

Pavel Vespalec, za Sdružení výtvarníků ČR

Na akce bez testu – i na Libuši

Do restaurací, služeb či na kulturní a sportovní akce není potřeba 
mít od 10. února potvrzení o očkování či prodělání koronaviru. 
Nastala tak ideální příležitost k nákupu číslovaných vstupenek 
na open air operu Libuše i pro ty, kteří by se podle starých pra-
videl účastnit této výjimečné akce nesměli. Stále jsou k dispozici 
místa do druhého a třetího sektoru (přes plzenskavstupenka.cz 
a infocentra regionu).

Město Plzeň označilo akci jako jednu z hlavních kulturních 
událostí letošního roku. Představení proběhne 11. června na návsi 
v Klášteře za účasti sólistů Národního divadla v Praze a Severo-
českého divadla u příležitosti 150. výročí vzniku opery. Všechny 
vstupenky jsou číslované na konkrétní místa a v ceně vstupenky 
je možný odvoz ze Dvorce přes Nepomuk a zpět.

K Libuši vznikla výroční vizitka

Při příležitosti 150. výročí vzniku opery Libuše byla vydána turis-
tická vizitka. K dostání v nepomuckém infocentru za 20 Kč.

foto SV ČR

foto Pavel Motejzík 
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Pracovní skupiny projektu MAP rozvoje vzdělávání 
Nepomuk II se setkávají i v roce 2022

Na území ORP Nepomuk působí 14 mateřských a základních škol 
(včetně ZUŠ Nepomuk). Všechny školy se do projektu Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání II zapojily a aktivně spolupracují již čtvr-
tým rokem na uskutečňování jeho vize. Pracovní skupiny navržené 
a schválené Řídicím výborem se schází na společných setkáních, 
sdílejí informace a rozvíjí vzájemnou spolupráci. V rámci pro-
jektu MAP II v ORP Nepomuk byly zřízeny čtyři povinné pracovní 
skupiny a jedna pracovní skupina oborová/tematická. Pracovní 
skupiny jsou tvořeny odborníky na dané téma (mají své odborné 
garanty a vedoucí), ale zváni jsou všichni aktéři ve vzdělávání 
v území. 

Pracovní skupiny spolupracují s realizačním týmem při napl-
ňování úkolů projektu. Povinné pracovní skupiny jsou Čtenář-
ská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti 
a Financování. Volitelná pracovní skupina se zabývá předškolním 
vzděláváním. Ve spolupráci s vedoucí odboru školství Městského 
úřadu v Nepomuku se pravidelně setkávají ředitelé mateřských 
a základních škol (včetně školy umělecké).

V březnu se uskuteční jednání pracovních skupin Rovné příleži-
tosti – Podpůrná asistentská skupina (2. březen, 15:00–18:00 hodin, 
Volnočasové centrum Fénix Nepomuk), společné jednání členů pra-
covních skupin Čtenářská/Matematická gramotnost a Rovné příle-
žitosti na téma Model kvalitní školy (16. březen, 15:00–17:00 hodin, 
VC Fénix Nepomuk), online jednání pracovní skupiny Financování 
– téma Strategické řízení a plánování ve školách – mise, vize, pri-
ority (21. březen, 17:00–19:00 hodin) a jednání pracovní skupiny 
Předškolní vzdělávání – Individualizace v praxi mateřských škol 
(23. březen, 16:15–18:00 hodin, MŠ Neurazy).

Nepomucké noviny / březen 2022

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk shrnula minulý rok 
a začala se připravovat na ten letošní. I rok loňský byl poznamenán 
covidem-19, ale i tak se skupině podařilo uspořádat 33 akcí, na kte-
rých bylo 1513 přítomných dětí a dospělých. Největší veřejnou akcí 
bylo malování kamínků, které byly vystaveny na terasách. Městu 
děkujeme za tuto možnost. 

Letos se můžete těšit nejen na známé čtrnáctidenní tábory na 
přebudovské základně, ale i na tři příměstské. Vedoucí i instruk-
toři již pilně pracují na programu. Více informací získáte na 
stránkách http://www.nepomuk.pionyr.cz/, na kterých se již brzo 
objeví i témata konkrétních táborů. 

Radka Pechová, Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Nepomuk

Pionýři se připravují  
na táborovou sezónu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
    č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Ve čtvrtek 28. dubna (15:00–17:00 hodin, KC Spálené Poříčí) pro-
běhne v rámci jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 
setkání nad tématem Revize ICT pro ředitele a učitele informatiky 
spolu s krajskou koordinátorkou Mgr. Pavlou Sýkorovou.

V květnu se setkají zástupci zapojených škol a jejich zřizovatelé 
opět nad tématem Strategické řízení a plánování ve školách – akční 
plán, evaluace (9. květen, 16:00–18:00 hodin, Nepomuk) a učitelé 
zapojeni do projektu Čtení – nejlepší učení zhodnotí svou dosa-
vadní činnost na jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 
(30. květen, 14:30–16:30 hodin, VC Fénix Nepomuk).

Dne 2. června zveme všechny zájemce z řad učitelů 1. stupně 
a neinformatických oborů, kteří se chtějí seznámit s revizí ICT na 
jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost (15:00–17:00 
hodin, KC Spálené Poříčí). Ve středu 8. června (17:00–18:30 hodin) 
pak proběhne v rámci pracovní skupiny Předškolní vzdělávání 
neformální setkání v Mateřské škole Vrčeň.

Celý dokument projektu MAP II, Strategický rámec a Akční plán 
a informace o akcích hledejte na webových stránkách https://www.
masnepomucko.cz/. Aktuální informace a pozvánky na Facebooku 
(Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk).

Těšíme se na setkání!

Za realizační tým MAP II
Pavlína Jandošová
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Máme za sebou jarní prázdniny a školní život se zase vrátil zpátky 
do vyjetých kolejí. Už se každé pondělí netestujeme, ale s nemo-
cemi se potýkáme stále. Naštěstí už nás nečekají karantény a hyb-
ridní nebo online výuka.

Naši sedmáci po jarních prázdninách vyrazili do Železné Rudy 
na lyžařský výcvik. Navíc nám přálo i počasí, takže kurz proběhl 
nejen bez problémů, ale i za krásných a slunečných dnů. Jsme 
rádi, že po všech omezeních jsme mohli lyžařský kurz uspořádat. 

Přejeme si, abychom mohli uskutečnit i další akce, které ve 
škole tradičně pořádáme. Věříme, že se epidemiologická situace 
bude nadále zlepšovat, že se zbavíme roušek a respirátorů ve 
společných prostorách a budeme moci pracovat bez jakýchkoli 
omezení a restrikcí.

Také chystáme nové webové stránky. Proto bychom chtěli požá-
dat o trpělivost a vstřícnost, neboť ty staré už neaktualizujeme, 
pro komunikaci s rodiči využíváme Školu online a budeme rádi, 
když se budou nové stránky líbit.

Také začala výstavba nového hřiště. Velmi se na něj těšíme 
a prosíme všechny, aby byli tolerantní, protože během stavby 
nového sportoviště nás čekají různá omezení.

Všem nepomuckým občanům přejeme, aby s příchodem jara 
odešla i epidemie a my jsme si mohli naplno užít čerstvý jarní 
vzduch bez roušek a respirátorů.

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel

Nepomucké noviny / březen 2022

foto archiv školy
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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

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

PRODeJ CHALUPy 4+1, 170 m2, 
POZeMeK 1877 m2, NeHODIV

K  prodeji nabízíme chalupu v  rekon-
strukci se stodolou a garáží. Na konci 
zástavby, s velkou zahradou.

Kód: 53606

Cena: 2.990.000 Kč

PRODeJ ZAHRADy, 952 m2, DVOReC

K prodeji nabízíme zahradu s možností 
výstavby (plocha pro produkční využití). 
elektřina a vodovod na okraji pozemku. 
P. č. 65/1, LV 242. 

Kód: 53991

Cena: 700 Kč/m2

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

Vše potřebné zařídíme! Prodat nejvyšší nabídce? Ano! 
Zajistíme pro Vás aukci Vaší nemovitosti!

 

 

Ukliďme 

Nepomuk 

2. dubna 2022 

Sejdeme se ve 14 hodin
před hostincem Na Vyskočilce 

Tradiční jarní úklidová vycházka. 

Pytle a rukavice zajištěny! 

 

Kontakt: Pavel Kroupa 

731 015 547 
nepomuk.zeleni.cz   Město Nepomuk zajistí jako každý rok kontejner, který bude 

přistaven u Vyskočilky (Knárovky). Dále se postará o odvoz 
pytlů viditelně postavených k cestě nebo stanovištím třídě-
ného odpadu.

www.kotis-sro.cz

KOTIŠ s. r. o. přijme pro provoz Třebomyslice  
do svého kolektivu pracovníky  

těchto profesí:

Operátor CNC strojů 

Skladník / skladnice

Pracovník expedice

Svářeč

Nabízíme: zajímavé platové podmínky,
dotované stravování, zaměstnanecké benefity,

příspěvky na penzijní a životní připojištění

Třebomyslice 94, 341 01 Horažďovice
tel: 376 502 511, e-mail: info@kotis-sro.cz
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Jsem za každou novotu  
v Nepomuku velice rád  
Rozhovor s Josefem Michkem

Při příležitosti 80. narozenin prvního porevolučního 
starosty Nepomuka se ohlížíme za jeho působením. 

Text: Pavel Motejzík a Hana Staňková
Foto: archiv Josefa Michka a Městského muzea Nepomuk 

Světová pouť věřících při příležitosti 600. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého, květen 1993.
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Prý jste si nechal narůst vousy v roce 1968, když přišli Rusové?
Já jsem to řekl 24. srpna u Zeleného stromu, že se neoholím, dokud 
okupanti neodejdou. 

Už jsou pryč.
No jo, ale teď už by mi to neslušelo.

Jak jste na radnici začínal?
Já jsem nastoupil ten půlrok nebo rok po revoluci, když byly první 
svobodné komunální volby. Dostal jsem se ze vteřiny na vteřinu do 
funkce starosty, když jsem si uvědomil, že město potřebuje nějakou 
osobu, která by se pro něj zapálila, a na to jsem se v té době cítil.

Ještě jsem ani nebyl ve funkci, pamatuju to jako dneska, na 
Štědrý den mi volali z Kunštátu: „Neteče nám voda starosto, dělej 
s tím něco.“ To byl takový začátek, kdy jsem si uvědomil, že jsou 
přede mnou až moc velké věci.

Začalo to školou, plynofikací celého Nepomuka, dělala se tele-
fonizace, vlastně se rozkopal celý Nepomuk. Při tom jsem si řekl, 
že kam půjde telefon, tam musí jít i kabelová televize, protože 
tady byly problémy s televizním signálem. A s tím se dělala voda 
a kanalizace, prostě bylo toho moc, a teď kde na to vzít peníze. 

A pak jsem listoval v novinách, jmenovalo se to Esko, předtím to 
byly Národní výbory, a v březnovém čísle na předposlední straně 
byla malinká fotečka a tam bylo napsáno: „21. března vzpomeneme 
598 let od umučení svatého Jana Nepomuckého.“ A já si říkal: „To 
je přesně ono, to ti ten svatý Jan shora poslal vzkaz.“ Ještě ten den 
jsem napsal dopis do Vatikánu. Protože jsem nevěděl adresu, tak 
jsem napsal: svatý otec Jan Pavel II, Vatikán, Roma. A druhý dopis 
jsem napsal prezidentu Havlovi, že je zvu 15. května 1993 na Svě-
tovou pouť věřících u příležitosti a tak dál. 

A ani ne za dva měsíce se otvírala v Nepomuku Komerční banka 
a přijel pan Stráský, který byl jmenovaný místopředsedou české 
vlády ( Jan Stráský, v letech 1990–1991 byl náměstkem generálního 
ředitele Komerční banky, od května 1991 do července 1992 byl mís-
topředsedou vlády ČR, pozn. red.). Posadili mě vedle něho a padli 
jsme si celkem do oka. On byl o dva roky starší než já a začínal 
v Blovicích ve Spořitelně. Tak jsem za ním vyrazil na ministerstvo 
s těmi mými plány, které nebyly zrovna malé. 

„V třiadevadesátém přijede papež a my nemáme na náměstí 
kanalizaci a vodu, o plynu nemluvím.“ Do té světové pouti jsme 
prostavěli asi osmdesát milionů na škole, asi padesát stála voda, 
komplet se udělal plyn a telefon včetně kabelovky.

A ještě jsem nechal zbourat celou radnici. Tady zůstala akorát 
přední část, ostatní dozadu se srovnalo na zem a postavilo nově. 
Na tohle se peníze nesehnaly, to muselo město zaplatit ze svých. 
Ale už v té době, protože jsem dělal u lesů, jsem zablokoval veš-
keré práce v lese, které by býval dělal Lesní závod Poříčí. Řekl jsem 
jim: „To všechno, co tady leží, to je města Nepomuk a ne vaše.“

Já jsem razil takovou teorii a dost jsem ji uváděl do praxe, že je 
třeba, aby město bylo bohaté. A město bude bohaté tehdy, když 
bude mít pozemky, stavby, když bude známé a bude mít lidi. 
Všecko jsem k tomu směřoval. 

Nová škola prý měla být původně u kruhového objezdu?
Ze začátku se o tom uvažovalo, ale tam, kde je dneska hřiště, býval 
pramen, tůňka, jako děti jsme tam bruslívali. A také byly problémy 
s vykoupením pozemků. Tam vzadu se s těmi vlastníky dalo celkem 
rozumně domluvit, když věděli, že to bude škola.

A město školu potřebovalo, protože na to, aby se děti mohly 
učit ve staré škole, jsem musel mít statický posudek a nikdo ho 
nechtěl podepsat. 

Měli jsme neskonalé problémy s jejím dokončením. Hodně mě 
mrzel postoj některých kolegů starostů, ať už to byli přeštický, 
blovický, Dobřany. Tehdy aby nám ministerstvo mohlo dát nějaký 
příspěvek na školu, tak to muselo dát do rozpočtu okresu a okresní 
shromáždění o tom jednalo. Dvakrát nebo třikrát jsme dostali po 

15 milionech, a když jsme dostali dalších 15, tak to okresní shro-
máždění zamítlo. To jsem byl psychicky na dně. Já jsem počítal, že 
až budou ty svatojánské oslavy, že se budeme moct aspoň zčásti 
pochlubit tou školou, ale to zdaleka tak nebylo.

Škola se tenkrát postavila asi za 120 milionů, dneska by ty práce 
vyšly nejméně třikrát dráž. A když se potom otvírala, v devade-
sátém pátém roce, tu pásku nemohl stříhat nikdo jiný, než Jan 
Stráský. Vím, že mi tam dali slovo a já nebyl schopen říct vůbec 
nic. Tak se mi to skříplo v krku a nic jsem neřekl.

Výstavba bytovek byla ve vašem období také důležitá, díky 
tomu se Nepomuku musel zvýšit počet obyvatel. 

To navýšení dělalo asi 450 lidí. Někdo se zase odstěhoval, hodně 
kupovali i místní, třeba pro děti nebo šli do vlastního. 

Ještě když byla škola před dokončením, skončila komplexní 
bytová výstavba a předali nám tři základové desky na bytovky 551, 
552, 555 a obchod. Ten jsme postavili první, když už lidi okolo toho 
staveniště musí chodit, tak ať mají krám.

Pak jsme dostavěli tu bytovku 551. Moje filozofie byla jednodu-
chá, co je staré, to je třeba prodat a postavit nové. A tím začal můj 
cyklus s  bytovkami, protože jsme tam přestěhovávali lidi z vojen-
ských bytů. Ptali jsme se jich: „Chceš si ten byt koupit, bude to 
na prodej, nebo se musíš přestěhovat.“ Bytovky se začaly prodá-
vat a vyšel další program, malometrážní byty. Tak jsme ty další 
dvě postavili a udělali v nich malometrážní byty a znovu jsem to 
nabídl lidem. A tím se nám začaly celé baráky vyprazdňovat, kdo 
měl zájem, tak jsme mu to prodali.

A když biskupové přijeli na pouť, tak se k tomu vždycky navá-
zali ministři, nebo nějaké jiné veličiny, přijel náměstek ministra 
Vačkář, ten měl mimo jiné na starosti byty. „Kolik byste potřebo-
val?“ „Heleďte, 114 bytů.“ Na ministerstvu když někdo chtěl čtyři 
byty, tak to byla jedna řádka, a když někdo chtěl 114 bytů, tak to 
byla taky jedna řádka. A já jsem musel mít čtyřku na konci, čtyřka 
je moje číslo, tak bylo 24 bytů, pak 64, 114, 84, DPS měl 94. 

Těch 114 bytů ale nemělo být u sokolovny, ty už měly být za rad-
nicí, jenomže jsme se dostali do sporu, protože někdo ze sousedů 
byl proti.

Nakonec to dopadlo tak, že na Ministerstvu pro místní rozvoj 
řekli, že jestli to chceme, musíme zahájit stavbu. Tak mě napadl 
ten trojúhelníček u sokolovny. 

Pak se stavělo za kostelem a za radnicí. A poslední byla DPSka. 
Měl se ještě stavět domov důchodců, na ten jsem měl pět milionů. 
Vedle DPSky měla být velká jídelna a kuchyň pro obojí a kolmo 
měl být ten domov důchodců. 

Jak to bylo s budovou Šumavanu?
To souvisí s tím, že jsem chtěl, aby tady byl nějaký průmysl nebo 
nějaká výroba. 

Na vánoční trhy přijela firma z Jablonce, dělali vánoční ozdoby 
a něco sháněli. 

Vzal jsem je do hotelu do Dvorce, který byl zavřený, a vzal jsem 
je do Šumavanu na náměstí (Panský dům – kebab, pozn. red.) 
a ten se jim líbil. Šumavan zkrachoval a věděl jsem, že to patří 
firmě Unibrass, která byla v likvidaci a likvidátorem byla advo-
kátní kancelář Soutok Mělník. Zavolal jsem tam, chtěli za to asi 
milion dvě stě tisíc. A nabídli mi, že když koupím i ten Šumavan 
nahoře, bude to dohromady za dva miliony.

Byl to skelet, ale byla tam hotová kanalizace vystřílená ve skále 
až k čistírně. Ta stála možná osm, deset milionů. A byl tam sta-
vební materiál. Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že když ten 
materiál rozprodáme, tak se to koupí vlastně zadarmo.

Ale to sanatorium, to má delší historii. Mělo to být sanatorium 
ne sv. Vojtěcha, ale sv. Jana Nepomuckého. Stavební dokumentace 
komplet se stavebním povolením leží na radnici. 

Tehdy to chtěli napůl paní doktorka Jarošová, která dělala ředi-
telku rehabilitačního ústavu v Kladrubech a nějaký pan Hanák, 
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že peníze nejsou problém, ale musí to založit jako firmu a mít to 
v majetku. Tak jsme dali dohromady smlouvu, že jim to město 
předá za část zisku, a když to bude lázeňské sanatorium, tak si 
tam bude vybírat lázeňský poplatek.

Dokonce jsem počítal i s parcelami pro doktory a s byty, začaly 
se stavět bytovky v Pivovarské ulici, ze staré DPSky jsem plánoval 
takovou depandanci pro sestřičky. V tom areálu měl být kruhový 
objezd, kde se budou točit sanitky a ta socha sv. Jana Nepomuckého 
ze sympozia, která je dneska za kostelem, ta byla dělaná na něj.

Pak byly volby, já jsem byl z radnice sesazený, zavolali si toho 
pana Hanáka a řekli mu, aby dal městu okamžitě milion. On 
nechápal, protože měl s městem řádnou smlouvu. Dáte, nebo o to 
přijdete. A šlo to do kelu.

Proč skončila ta firma s ozdobami?
Oni fungovali ještě asi rok, nebo dva, pak jim Poláci zablokovali 
nějaké kamiony se zbožím a žalovali je, že jim sebrali vzorky. Ono 
to bylo obráceně, ale zavřeli to.

Patrně největším úspěchem, který je vám přisuzován, je zří-
zení obce s rozšířenou působností. Jak to probíhalo? Pokud 
vím, původně to měl být Nepomuk, pak Blovice, nakonec se 
to oddělilo a ORP jsou obě města. 

To bylo až v roce 2002, Blovičtí lobovali u náměstka ministra 
vnitra, protože měl manželku z Hradišťského Újezda, že tam byl 
dřív okres, a tak vláda rozhodla, že těch trojkových obcí bude 
181 místo 180. Ta jedna, to byly Blovice. Ale když ten návrh šel do 
parlamentu, tak se hlasovalo o každé město a neprošli jsme, asi 
deset hlasů nám scházelo.

Šlo to do Senátu a bylo to velice náročné na čas, jezdil jsem tam 
po večerech. Hodně nám pomohl Jan Ruml, poznali jsme se tady 
v Nepomuku na té světové pouti. Také starosta z Chýnova Eilbert 
a senátor Kulhánek za Plzeň. Nakonec Senát rozhodl, se to rozšíří 
o deset obcí. V Čechách to byly Votice a Nepomuk a na Moravě těch 
zbývajících osm. Byl jsem moc rád, že se to povedlo.

Bylo tady v té době hodně návštěv, s jakými zajímavými lidmi 
jste se setkal? 

Prezident Havel, premiér Klaus a místopředseda vlády Stráský 
a pomalu všichni ministři. Ale snad úplně nejvýznamnější host 
byl kardinál Joachim Meisner. Papež, když nepřijel, poslal právě 
toho kardinála Meisnera, to byl papežský legát, prodloužená ruka 
papeže by se dalo říct. Potkal jsem se s mnoha našimi biskupy, 
apoštolským nunciem, mnoha starosty našich družebních měst 
a velvyslanců těch zemí, Chorvatský, Litevský, Polský sem jezdili. 

A co myslíte, že se vám nepovedlo?
Co se mně nepovedlo, a to mě fakt mrzí, je vybudování průmyslové 
zóny. A měl jsem to pojištěné na těch pomalu nejvyšších místech. 
Agentura Czechinvest posílala zahraniční investory, kteří poža-
dovali osm až deset hektarů, do Nepomuka. Přijely třeba dvě až 
tři delegace do týdne a mě to kolikrát štvalo, protože oni už měli 
někde něco domluveno a tady to museli absolvovat. Ale zase viděli 
ta místa a mohli o tom jiným říct. 

Nakonec se mi ozvali nějací Američané se Švédy, byla to strojíren-
ská výroba, ne velkého rázu, stačil jim prostor u nádraží. Pak přijeli 
s omluvou, ať se nezlobím, že od premiéra Zemana dostali investiční 
pobídku asi padesát milionů, když půjdou do Žatecké zóny. 

Velká škoda byla Bramacu, na ten už bylo vydané územní roz-
hodnutí. Ale někteří okolní obyvatelé vůči tomu měli averzi, že 
oni by nám tady jezdili, a vzali si i nějakého advokáta, aby se to 
tam nestavělo. Bramac chtěl vybudovat vlečku, ale pořád by tu ta 
doprava byla. Nakonec to stojí v Protivíně.

A byl tady ještě jeden opravdu zajímavý projekt, koupil jsem na 
něj pozemky u Třebčic, chtěli tam tehdy pěstovat žampiony. Ale 
pak šli někam k Nýřanům, protože byly blíž u dálnice.

Ale ono se nepovedlo víc věcí, třeba mě mrzí, že místo archivu 
nevznikla hasičská škola.

Bylo to skoro hotové, dokonce Stanislav Gross coby ministr 
vnitra přesvědčil generála Štěpána, to byl nejvyšší hasič, že je to 
potřeba udělat tady.

Oslavy 850 let města Nepomuk v roce 1994.
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Josef Michek se narodil v roce 1942. 
Vystudoval stavební průmyslovou školu, byl cestmistrem, sta-
vitelem a 12 let starostou Nepomuku. 

Je ženatý a má dvě děti.
Baví ho motorismus a fotbal, jezdil automobilové soutěže  

a byl funkcionářem Automoto klubu Nepomuk.

A proč z toho sešlo?
Vyměnilo se vedení města a hasiči to přehodnotili. A my jsme kvůli 
tomu tady pod školou až k heliportu vykoupili pozemky, všechny 
ty pozemky jsou dneska města.

Neusiloval jste o Zelenou Horu?
V tom devadesátém prvním roce, když jsem nastoupil, byla vojen-
ská posádka už tady odsud pryč a předával se vojenský majetek 
městu. My, jako město, jsme na našem katastrálním území měli 
jen opičí dráhu, co je dneska betonárka, a zámek Zelená Hora 
v rámci katastrálního území připadl Klášteru. My jsme se ale, hned 
na nějaké druhé, třetí radě, dohodli, že půjdeme na pivo do Kláš-
tera a zkusíme Klášterské přemluvit, aby se spojili s Nepomukem. 
Pamatuju si to jako dneska, jak říkali: „My jsme malý Kuvajt a vy 
jděte do …. s tím vaším rozbitým Nepomukem.“ 

To byla vždycky velká rivalita. Já vím, že zbytečná, jenomže to 
jde snad stoletími, to je alfa a omega celého Nepomuka. 

Nepomuk jako takový býval historicky něco, za Šternberků i dál, 
tady se třeba i Franz Ferdinand zastavil a u Kadleců spal. Byl tady 
soud, notářství, prostě bylo to centrum. 

Je kuriozita, že Blovice patřívaly pod Nepomuk, i církevně. 

Nepomýšlel jste na to jít v politice někam výš?
Ne, ale věřím tomu, že bych mohl. Ale když jsem dělal nepomuc-
kého starostu, tak jsem měl svých starostí až nad hlavu, protože 
jsem si pořád něco vymýšlel. Nebyla skoro sobota neděle, aby se 
v Nepomuku něco nedělo. 

Co se podařilo nebo nepodařilo vašim nástupcům na radnici?
Já jsem za každou novotu, která je v Nepomuku, velice rád. Kdo 

pro Nepomuk ale udělal nejvíc, to je Marcel Klaus. 

A co by se mělo podle vás udělat s náměstím, aby se oživilo.
To je složité. Té budovy staré školy je škoda. My jsme sem chtěli 
dostat hudební muzeum, židovské muzeum, všechno možné, 
nepovedlo se. Nakonec jsem se na ministerstvu kultury dozvěděl, 
že Západočeské muzeum hledá prostory pro depozitáře. To byla 
spásná myšlenka. Je to ohromný objekt a přestavět ho na byty je 
nemyslitelné, to by stálo šílené peníze. Tak jsem si říkal, zaplať 
pánbůh, že to má aspoň správce, že to nespadne. Ale byl bych 
rád, pokud by se pro tu budovu našlo jiné využití, co by zase tomu 
městu něco přineslo. 

Prý jste se zaměstnanci chodil na procházky.
To nebyly procházky, to byly inspekční cesty. Když byl uznán státní 
svátek na Václava, tak jsme chodili den před Václavem. Třeba se 
koupila Dubeč, tak se šlo tam. V Čížkově nad Železným Újezdem 
se udělala retranslační stanice, vyhlídková věž, tak se šlo hezky 
nahoru a vzali jsme to přes Klášter, na Harvánek, přes Srby.  Říkal 
jsem jim, kde co je, aby věděli všechno a sžili se tady s tím krajem.  

Co říkáte dnešní ODS?
Mně už se teď ta velká politika úplně zhnusila. A tady v Nepomuku si 
hrát na politikaření, to dělají akorát ti, kteří se chtějí někde zviditelnit. 

Proč jste se rozhodl kandidovat znovu v roce 2018?
Já jsem chtěl, aby se to tady drobet hýbalo. Když se podíváte na 
volební programy, tak všichni na prvním místě měli hudební školu. 
A skončily volby a pes po tom neštěkne.

Jak si užíváte důchod?
Teď špatně, protože je blbá doba a během covidu nás vůbec nepus-
tili ven. Moje žena má dnu a potřebuje teplo, být u teplého moře 
jí dělá fantasticky dobře, takže se snažíme, abychom se nejméně 
dvakrát ročně k tomu moři dostali. A tam vyčistím hlavu, zůstane 
tam jenom to hezké, potkám tam spoustu lidí, pohovořím.

Ještě mě napadlo, u vašeho domu vlaje česká vlajka, proč ji 
tam máte?

Předně jsem Čech, zadruhé jsem Nepomučák. Byl jsem na zájezdu 
v Norsku a tam měli vlajku u každého baráku. A v Americe mají 
zapíchnuté vlaječky v květináči. Tak jsem si ji sem dal taky.  

Děkujeme za rozhovor.

Oslavy 850 let města Nepomuk v roce 1994.

Vedení města Nepomuk 
i redakce Nepomuckých 
novin přejí Josefu Mich-
kovi k  80. narozeninám 
hlavně pevné zdraví, 
štěstí, spokojenost a ještě 
spoustu domácích, cesto-
vatelských i jiných radostí 
ze života.
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Hokej

Nepomuk – Dvorec – Železná Huť – Vrčeň

Z historie sousedních obcí

Hokejisté SK Dvorec na rybníku

Dne 5. října 1948 byl ustanoven ve Dvorci oddíl ledního hokeje, když 
v Nepomuku pro nedostatek členů byl rozpuštěn. Vybavení bylo 
převzato z Nepomuku.

Oddíl ledního hokeje měl dostatek hráčů i funkcionářů a mnoho 
nadšených příznivců. Činnost však v pozdějších letech stagnuje, 
výzbroj se stěhuje do Vrčeně. Ale velmi brzy 
v 50. letech je činnost opět obnovena. Oddíl 
je vybaven novou výstrojí, jeden rok hostuje 
ve Vrčeni. Utkání se hrají na rybníku.

V roce 1967 se hraje již na vlastním kluzi-
šti. To se nacházelo před fotbalovým hřiš-
těm, dnes tam jsou postaveny tři domy. Pro 
nedostatek vody jsou hrána všechna utkání 
na hřištích soupeřů. Teprve po instalování 
vodovodní přípojky z „drážního“ vodovodu 
je sehrán první přátelský zápas se Sokolem 
Prádlo 28. prosince 1969.

Hráčský kádr hokejových týmů tvořili 
od začátku činnosti vždy hráči původem 
ze Železné Huti, Dvorce a Vrčeně, dopl-
něni byli hráči z okolních obcí – Čečovic, 
Třebčic, Vísky, Tojic, Mohelnice, Milče, 
Záhoří, Maňovic, Pačejova, Kláštera, Srb 
a Nepomuku.

Hrála se střídavě III. a II. třída okresní 
soutěže na stadionech s přírodním ledem. 
Hlavně večerní domácí zápasy s osvětle-
ním byly hojně navštěvovány diváky. Ledová 
plocha se dělala v době nástupu prvních větších mrazů. Voda se stří-
kala hasičskými hadicemi s proudnicí na plochu posypanou jemnou 
drtí. Při dosažení tloušťky ledu 10 cm se pomocí dřevěných šablon 
nakreslily červené a modré čáry a kruhy a následně se provedlo 
dostříkání vody do tloušťky ledu 15 cm. Po zápasech nebo trénin-
cích se ledová plocha uklidila železnými hrably a provedl se nástřik 
nové vrstvy ledu. Spotřebovanou vodu a elektrickou energii platila 
TJ, dopravu na zápasy, potřebnou výstroj a hokejky si platili hráči 

sami. Kabiny na převlékání byly na svou dobu vyhovující, byla zde 
umístěna bruska s kotoučem na broušení bruslí a hlasatelna s repro-
duktorem, ze které oznamoval sestavy a různé zajímavosti pan 
J. Fait. Hřiště o rozměrech 60x30 m bylo osazeno dřevěnými manti-
nely s bílým nátěrem a reklamami tehdejších místních podniků, za 

brankami byly ochranné sítě s rámy vyple-
tenými pletivem a po stranách byly zabe-
tonovány osvětlovací stožáry s výbojkami. 
Společně se stadionem v Řenčích a Losiné 
se jednalo o zdaleka nejmodernější stadion 
s přírodním ledem v okresu Plzeň-jih. Ve 
všech ostatních obcích, kde se hrála hoke-
jová soutěž, byla vždy přizpůsobena nějaká 
umělá vodní nádrž pro úpravu na hoke-
jové hřiště, s nepříliš vyhovujícím zázemím 
a slabým osvětlením pro večerní zápasy.

Od konce sedmdesátých let se vzhle-
dem k měnícím se klimatickým podmín-
kám (kratší období mrazů, častější oblevy) 
hrál začátek soutěží na zimním stadionu 
s umělým ledem v Plzni. Pokud se potom 
podařilo udělat ledové plochy na domácích 
stadionech, hrálo se na nich, zbytek zápasů 
se opět dohrával na zimním stadionu 
v Plzni. Nenávratně ale zmizela atmosféra 
zápasů s množstvím diváků a jejich fan-
děním, které někdy končilo dost divoce – 
například hromadný pěstní souboj na hřišti 

v Letinech v roce 1981, kterého se mimo hráče účastnilo několik 
letinských fanoušků a skončil naším vítězstvím 2x K. O. Zápas se 
pak kupodivu bez problémů dohrál.

V letech 1978–1979 se po delší době podařilo sestavit dorostenecký 
tým, který hrál sice s nadšením, ale proti soupeřům například ze 
Sedlce, Touškova či Černic, které po postupu z okresní soutěže 
následně vyhrály i tu krajskou, neměl nárok na lepší výsledek. Od 
okresního hokejového svazu Plzeň-jih obdržel cenu pro nejslušnější 
mužstvo (cenu útěchy).

V roce 1984 bylo rozhodnuto o likvidaci zimního stadionu ve 
Dvorci. Klimatické podmínky už prakticky neumožňovaly udržení 
ledové plochy v delším časovém období, a proto bylo rozhodnuto 
o přemístění hokejového oddílu pod JZD Vrčeň. 

V tomto období se po reorganizaci soutěží hrála II. třída krajského 
přeboru. Všechny zápasy se hrály na zimních stadionech v Plzni, Kla-
tovech a Sušici. Doprava na zápasy byla zajištěna JZD Vrčeň novým 
autobusem Karosa LC 734. Proti dopravě vlastními automobily to 
byl velký pokrok. JZD Vrčeň také financovalo nákup nové výstroje, 
ta stará pocházela někdy ze začátku šedesátých let a její stav tomu 
odpovídal. Pronájem ledu na zimních stadionech a nákup hoke-
jek hradilo také JZD Vrčeň. Recipročně hráči pomáhali při letních 
zemědělských činnostech.

V roce 1990 byla činnost hokejového oddílu JZD Vrčeň ukončena, 
část hráčů přešla do nově založeného hokejového oddílu v Blovicích.

Marie Horová
 

Útočníci SK Dvorec Karel Hora (vlevo) a Jiří Beroušek 
(vpravo) na rybníku ve Vrčeni
Fotografie z archivu Jiřího Berouška
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Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Obec Hradiště tvoří tři části: Bezděkov, Hradiště a Zahorčičky, 
ve kterých žije 223 obyvatel.  Celková rozloha obce je 1362 hek-
tarů. Území Hradiště je zemědělské, průmyslová 
výroba zde není. Starostkou obce je už dvanáctým 
rokem Mgr. Jaroslava Ladmanová, které jsme polo-
žili obvyklé otázky.

Řekněte nám nějaké historické nebo turistické 
zajímavosti z vaší obce.

Všechny tři části obce Hradiště byly obývány už 
v pravěku, o čemž svědčí archeologické nálezy 
žárových hrobů ze 7.–6. století před naším 
letopočtem. 

Vesnice Bezděkov, písemně doložená roku 
1240, upoutá kostelem sv. Ondřeje, ve kterém 
se dochovaly gotický portál a gotická okna, dnes 

zazděná. Západně od kostela se nachází torzo bývalé tvrze. Další 
zajímavostí je Kamenná bába, kterou vytvořil místní rodák Jiří 
Šulc. K ní se dostaneme krásnou alejí okolo Velkého bezděkov-
ského rybníka.

Hradiště je písemně doloženo roku 1227. I zde najdeme torzo pan-
ského dvora a tvrze. Návštěvníka zaujme kaple na návsi zasvěcená 

Panně Marii. K zajímavostem patří „Galerie“ kovář-
ského umění před domem č. p. 72. Železné krá-
lovství vytvořil pan Antonín Lehečka v 70. letech 
minulého století. 

Vesnice Zahorčičky, písemně doložená roku 1542, 
byla bezesporu osídlena již dříve. Byla součástí 
lnářského panství, ale pravěké osídlení bylo dolo-
ženo i zde. V Zahorčičkách je půvabná pečlivě udr-
žovaná kaple.

Jak dlouho jste starostkou?
Funkci starostky zastávám třetí volební období. 
Předtím jsem byla řadovou zastupitelkou obce. 
Vzhledem k  tomu, že téměř pět desetiletí žiji 

Hradiště – osídleno od pravěku

Z „Galerie“ kovářského umění od Antonína Lehečky v Hradišti.
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v Zahorčičkách, znám problematiku místního regionu. Snažím se 
reagovat na podněty občanů, i když ne vždy lze vyhovět.

Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Každým rokem využíváme možnosti získat finanční příspěvky 
na některé plánované akce. Žádosti o dotace podáváme jak 
na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak na Státní zemědělský 
intervenční fond a především na Plzeňský kraj. Většina našich 
žádostí o dotaci byla úspěšná. Na začátku působení ve funkci 
jsem se zaměřila především na opravy místních komunikací 
a veřejných prostranství ve všech částech naší obce. V sou-
časné chvíli mohu konstatovat, že se podařilo zrekonstruo-
vat téměř všechny důležité komunikace. Zbývá ještě oprava 
méně používaných cest. V Hradišti a v Bezděkově jsou budovy 
bývalých škol. V obou budovách byly nutné poměrně rozsáhlé 
stavební úpravy. V Hradišti, v prostorách obecního úřadu a ve 
dvou bytech, byla rozšířena plíseň zdiva, kterou jsme staveb-
ními úpravami odstraňovali. V bývalé škole v Bezděkově bylo 
původní naprosto nevyhovující sociální zařízení. Provedli jsme 
rozsáhlou rekonstrukci, při které jsme vybudovali nejen úplně 
nové toalety, ale i zázemí (kuchyňku) pro společenskou míst-
nost. Museli jsme řešit i některé havarijní stavy, z nichž nejhorší 
byl propad stropu v budově bývalé školy v Hradišti. Opraveny 
byly i kapličky v Hradišti a Zahorčičkách.

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte a co plánujete?
V současné době probíhá rekonstrukce bývalé prodejny v Hra-
dišti č. p. 24 na prostory pro kancelář, zasedací místnost a sklad 
obecního úřadu. Vzhledem k finanční náročnosti této opravy 
je rekonstrukce rozdělena do dvou etap. V první etapě rekon-
strukce jsou prováděny všechny bourací práce, vyměněny roz-
vody. Budou vyměněny okna, dveře a střešní krytina. Ještě letos 
bychom chtěli zahájit druhou etapu a přestavbu bývalé prodejny 
dokončit. Jak už jsem zmínila, zbývá opravit několik místních 
komunikací. Opravu alespoň některých z nich bychom rádi 
zvládli ještě v tomto roce. Vzhledem ke zvyšujícímu se deficitu 
srážek plánujeme vybudovat vrty jako zdroj vody pro případnou 
potřebu místních obyvatel. Výhledově by jistě mladá generace 
uvítala víceúčelové hřiště. 

Na údržbu a opravy obecního majetku včetně lesů je potřeba vel-
kých finančních prostředků, to při současných cenách vnímám do 
budoucna jako problém.

Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
Ve dvou částech obce v Bezděkově a v Hradišti fungují sbory dobro-
volných hasičů. Obec se snaží vybavit tyto spolky potřebnou tech-
nikou. Hasiči naopak zajišťují různé kulturní akce a brigádami se 
podílí na zlepšení vzhledu obce.

Kamenná bába v Bezděkově, dílo Jiřího Šulce

Jak vidíte budoucnost obce?
Jako ve všech srovnatelných obcích i v Hradišti populace stárne 
a v budoucnu bude problém se zajištěním potřebných služeb. V sou-
časné době není v žádné části obce prodejna potravin, k lékaři musí 
občané dojíždět a dopravní obslužnost není zcela vyhovující. 
Obec Hradiště leží v půvabné krajině protkané pahorky, lesy, lukami 
a poli v povodí Hradišťského potoka. Životní prostředí je silnou 
stránkou naší oblasti. Věřím, že toto ocení mladá generace a roz-
hodne se pro trvalé bydlení v naší obci.

Děkujeme za rozhovor.

Fotografie archiv obce
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Jarní nabídka Fénixu

Semináře: 

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

Máme yOUTUBe kanál a Instagram – najdete nás pod celým 
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.

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

info na tel. 606 032 707, přihlášení www.fenix-nepomuk.cz

info na tel. 606 032 707, přihlášení www.fenix-nepomuk.cz

Volná místa v kurzech:
Keramika pro dospělé – čtvrtek 18:00–20:00 hodin (lze chodit 
i na jednotlivé lekce)
Keramika pro rodiče s dětmi – pátek 15:00–16:30 hodin
Pilates pro dospělé – úterý a neděle od 19:00 hodin
Německý jazyk – pondělí 17:00–18:00 hodin; individuální lekce 
dle domluvy

Otevřený Fénix: Domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo 
zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky, 
jógamatky). Vstupné 100 Kč

Kancelářské místo: Pracujete z domova a potřebujete klid či 
změnit prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač 
nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj. 100 Kč 
/ jedna návštěva, 400 Kč / pět návštěv

Vzdělávací cyklus s koučem Michalem Holíkem: pondělky 18:00–
20:00 hodin (přihlášení předem, cena 250 Kč, senioři, maminky 
na MD a RD 350 Kč)
• 14. 3. Jak pracovat se stresem a posílit radost? Když pochopíte, 
že zdrojem stresu i štěstí jsou naše touhy, potřebujete se s nimi 
naučit pracovat. K tomu nám pomůže naše vnitřní dítě. Nyní se 
dozvíte, jak na něj, jednoduše, hravě.
• 11. 4. Jak udělat z „MUSeT” „CHTÍT“?  Dokud budeme žít ve 
formě MUSET, nedokážeme se z života pořádně radovat. Jenom 
přežíváme. Jak to změnit?
• 9. 5. Jak odložit nebo překonat STRACH? Strach nám brání 
být sami sebou, dělat věci, které bychom chtěli, a žít život podle 
našich představ. Naučíte se, jak s ním pracovat.
• 13.6. Vděčnost jako základní kámen spokojenosti. Jak změnit 
nespokojenost na vděčnost.

6. 3. Seminář háčkování s Ivanou Kotěšovcovou, 15:00–18:00 
hodin. Naučte se háčkovat od začátku a vytvořte si svůj jedi-
nečný trojcípý šátek. Přihlášení předem, cena 490 Kč včetně 
příze a háčku, nebo 220 Kč s vlastním materiálem (duhová příze 
návin 1000 m a háček dle instrukcí na obalu příze).

20. 3. Seminář plstění se Zuzanou Smithovou, 15:00–18:00 hodin. 
Vyrobíte si šperk nebo jarní panenku. Přihlášení předem, cena 
390 Kč.

3. 4. Seminář pletení z papíru I s Ivanou Kotěšovcovou, 15:00–
18:00 hodin. Naučíte se základy pletení z papíru a vyrobíte si 
košík. Přihlášení předem, cena 390 Kč.

24. 4. Seminář tvorby mozaiky se Zuzanou Smithovou, 15:00–
18:00 hodin. Podložka pod hrnec nebo květináč. Přihlášení 
předem, cena 390 Kč.

11.–15. 7. Příměstský tábor Martiny Vlasové, více info u lektorky 
na tel. 774 170 690

Kancelář:
po 13:00–16:00, 
út 10:00–16:00, 
st 13:00–17:00, 
čt 10:00–17:00, 
pá 13:00–17:00

Petra Voblizová a lektoři Fénixu
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Svatojánské muzeum vybuduje expozici Habsburků

Celý habsburský rod, pro nějž byl katolicismus jedním z hlavních 
znaků politické moci, ctil sv. Jana Nepomuckého. Sv. Jan Nepom-
ucký byl nejen patronem jejich domu, ale především se Habsbur-
kové osobně zasloužili o Janovo blahořečení a svatořečení, měli ho 
ve velké úctě a často navštěvovali jeho hrob či rodiště. V letošním 
roce si připomínáme 100. výročí úmrtí posledního českého krále, 
blahoslaveného Karla I. Habsburského. 

Záměrem nepomucké farnosti spolu s Maticí sv. Jana Nepomuc-
kého a městem Nepomuk je prokázat vděčnost rodu Habsburků 
za zájem, jež věnoval našemu světci; uvedené subjekty chtějí při-
pomenout některé historické souvislosti s tímto rodem spjaté ve 
stálé expozici Svatojánského muzea v Nepomuku. 

Perlou této expozice bude moderní bronzový relikviář s ostat-
kem blahoslaveného Karla I. Ostatek bude osobním darem rodu 
Habsburků rodišti světce, což je mimořádná pocta nejen pro 
Nepomuk, ale i pro celý Plzeňský kraj, protože půjde o jedinečný 
exponát v rámci kraje. Na expozici budou realizátoři spolupraco-
vat s PhDr. Milanem Novákem, osobním pobočníkem arcivévody 
Karla Habsburského. 

První letošní výroční akcí k připomínce tohoto rodu a výročí 
Karla I. Habsburského bude mše svatá v Nepomuku dne 20. března.

Karel I. Habsburský
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Poutě v Nepomuku  
a okolí v měsíci březnu

Neděle 20. března v 11.00 Nepomuk, kostel sv. Jana 
– mše svatá, den umučení sv. Jana / celebruje biskup Pavel Posád

Svatojánský koutek

Je všeobecně známo, že věhlas našeho světce dosáhl až na ame-
rický kontinent. Onehdy jsem náhodou narazila na internetu na 
poutavé a dost detailní zápisky Msgre ThDr. Josefa Baťky, kněze, 
profesora církevních dějin, cestovatele a fotografa, který podnikl 
dlouhou pouť přes oceán do Severní Ameriky v roce 1936. Na ame-
rickém kontinentě procestoval 12 tisíc kilometrů vlakem a autem. 
Když se octl na hranici do Kalifornie, zažil, že tamní celník, zjistiv 
jeho národnost, mu německy řekl: „To jste tedy ze země svatého 
Jana Nepomuckého, že ano?“ A dodal: „Také se u vás vaří dobré 
pivo.“ Cestovatel byl překvapen, podle koho a podle čeho poznává 
celník na druhém konci světa Čecha a jeho zem. Tato historka 
budiž úvodem k tomu, o čem se chceme nyní zmínit: o úctě k SJN 
na severoamerickém kontinentě, konkrétně v Mexiku.

Je jisté, že tamní kult SJN začali šířit jezuité a že uctívání SJN 
bylo největší ve století osmnáctém. Je zajímavé, že našemu světci 
byl v Mexiku zasvěcen oltář dříve než ve Španělsku.

V knihovně Svatojánského muzea v Nepomuku jsem objevila 
útlou knížečku z roku 1895 Úcta sv. Jana Nepomuckého v Mexiku. 
Na počátku vzniku tohoto textu stálo rozhodnutí rektora semináře 
v daleké mexické Méridě (ve státě Yucatán), který se jmenoval Carlos 
de Jesús Mejía a který si řekl: „Pojedu se podívat na hrob sv. Jana 
Nepomuckého do Prahy!“ Jistě ho k tomu vedla úcta k tomuto světci. 
Nelehkou cestu uskutečnil a byl hostem rektora pražského semináře 
dr. Josefa Doubravy, jemuž zřejmě vyprávěl o úctě, kterou náš světec 
požívá v Mexiku. Josefa Doubravu napadlo, že by bylo zajímavé o této 
skutečnosti vydat v Čechách text napsaný Mexičanem. Požádal o to 
svého hosta a ten po příjezdu domů poprosil jistého kanovníka gua-
dalupského chrámu (dnes stojí na předměstí hlavního města Mexika) 
napsat zmíněný text. Oním kanovníkem byl Vincenc z Pauly Andrade. 
Ani ne za rok byl španělský text poslán do Prahy a zde vzápětí přelo-
žen do češtiny knězem a historikem umění dr. Antonínem Podlahou. 
Andrade se úkolu zhostil skvěle, neboť poznatků shromáždil opravdu 
dost. Uvádí nejen životopisy SJN vydané v Mexiku, ale zmiňuje se o spi-
sech, kázáních a básních s tematikou Jana Nepomuckého, dozvídáme 
se o obrazech, rytinách, sochách, oltářích a kaplích zasvěcených SJN 
v Mexiku, jsou připomenuty kongregace SJN a bratrstvo SJN, modlitby 
k SJN, slavnosti, disputace… 

Kancelářské prostory k pronájmu

Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk nabízí k pro-
nájmu kancelářské prostory. Jedná se o místnost o velikosti 45 m2, 
která je předělena skleněnou stěnou na dvě. V místnosti jsou tři 
psací stoly. K dispozici je kuchyňka, WC a možnost využití kon-
ferenčního sálu dle domluvy. 

Cena dle dohody.

Bližší informace na tel. č. 734 435 445, pí Kodýdková 

Hned v úvodu Andrade uvádí, že 20. dubna 1722, tedy rok po 
Janově blahořečení, bylo pokřtěno dítě, jemuž dali jména Ignacio 
Antonio Epomuceno. Snad to byl první Mexičan, který obdržel 
Jana Nepomuckého za svého křestního patrona. V roce 1724 byla 
v hlavním městě Mexika založena kongregace sv. Jana Nepomuc-
kého, a to v chrámu špitálu sv. Ducha – pět let před Nepomuko-
vým svatořečením! O tři roky později, v roce 1727, tedy dva roky 
před svatořečením, byl v Mexiku poprvé vydán Johánkův životopis, 
sepsaný jezuitou P. Janem Antonínem Oviedou.

 O dokladech úcty k sv. Janu Nepomuckému v Mexiku po jeho 
svatořečení se zmíníme příště.

Marie Bílková

Úcta k sv. Janu 
Nepomuckému 
v Mexiku
První část

Katedrála San Ildefonso v Méridě 
na Yucatánu je nejstarší katedrálou 

na americkém kontinentu. Její stavba začala 
v 60. letech 16. století a byla dokončena 

v roce 1598. Zdroj: Wikipedie
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Nabídka platí od 2. 3. do 15. 3. 2022  
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  2. 3. do 15. 3. 2022 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 2. 3. do 15. 3. 2022 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Gouda 48% tvs cena za 1 kg                                             
Olivier čerstvý smet. Sýr 150g  mix druhů                 
Kapucín polot. Tvaroh 250g    
Kominický česnekový  cena za 1kg                                                                    
Bůčková mozaika cena za 1kg                                                              
Špekáčky cena za 1 kg   

Termix 90 g mix druhů                                                  
JČ Niva  cena za 1kg                                                                            
Choc. Tradiční pomazánkové 150g  mix druhů                                       
Jemný tvaroh kostka 250g                        
Gothajský salám cena za 1kg                                                                
Párky javořické cena za 1 kg                                         
Uzená kýta cena za 1 kg         

Úklidové ubrousky vlhčené 40ks                                                                
Clean&clean čistič odpadů 500g                                                                                  
Clean&clean Inspired prostř. Na mytí nádobí 500ml     

189,00 Kč                    
29,90 Kč
19,90 Kč

  89,00 Kč
129,00 Kč
139,00 Kč

8,90 Kč
189,00 Kč

25,90 Kč
19,90 Kč

109,00 Kč
79,00 Kč

149,00 Kč

24,90 Kč
29,90 Kč
19,90 Kč

Rozvoz obědů přímo k Vám domů nebo do 
práce 

MENU za 85 Kč (polévka, hlavní chod, doprava) 

-výběr ze 3 druhů jídel kaţdý den 

-poctivá česká jídla i zajímavá mezinárodní  

-moţné objednat pro firmy, jednotlivce 

-obědy jsou do vlastních jídlonosičů (případně za 95 Kč do 
jednorázových obalů)  

-moţnost objednat na kaţdý den nebo i občasně  

-platba jednou měsíčně po sečtení obědů stravenkami, hotově, 
kartou nebo na fakturu 

-rozvoz zajišťuje hospoda Louňová, restaurace na Radosti Chválenice a 
cateringnoproblem 

Pro více informací volejte na tel. 737 109 554 nebo na email: 
cateringnoproblem@gmail.com 

Vesnice, které zavážíme: Chválenice, Nebílovský Borek, Štěnovický 
borek, Nebílovy, Netunice, Stříţovice, Chlum, Zdemyslice, Ţákava, 
Nezvěstice, Spálené Pořičí, Šťítov, Struhaře, Mítov, Nechanice, 
Hradišťská lhotka, Hradišťský Újezd, Blovice, Vlčice, Ţdírec, Srby, 
Dvorec, Nepomuk, Ţinkovy, Kokořov, Třebčice, Mohelnice, Čmelíny, 
Tojice, Vrčeň, Čečovice, Měrčín, Doţice, Budislavice, Mladý Smolivec, 
Starý Smolivec, Chynín, Ţelezný Újezd, Přešín, Sedliště, Číţkov, 
Zahradka, Louňová 

www.sinepo.cz

POSILUJEME NÁŠ TÝM O TYTO PRACOVNÍ POZICE:

řidiče nákladních automobilů a tahačů

stavební strojníky pro obsluhu nakladačů, bagrů, válců ...

zedníky, železobetonáře, stavební tesaře a dělníky

hrubý měsíční plat až 55.000,- Kč

Nabízíme:

cílové výkonnostní odměny

stravné 110,-Kč/den

5 týdnů dovolené

příspěvek na penzijní připojištění

profesní odborná školení

práce s moderními stroji

SO, SŠ vzdělání - technického směru

Požadujeme:

řidičský průkaz sk. B, C, T

strojnické a profesní průkazy

praxe v oboru výhodou

Chceš to zkusit? Přidej se k nám.

SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
Tel.: 371 593 131 nebo mobil: 724 057 333
E-mail: info@sinepo.cz

PROVOZ OD BŘEZNA 2022

BETONÁRNA NEPOMUK

PROVOZOVNA:
Areál SILNICE NEPOMUK s.r.o., parcela č.433/12
CZ - 335 01 Nepomuk (směr Mileč)

www.sinepo.cz

KLÁŠTER

PÍSEK

PLZEŇ

DVOREC

NEPOMUK

I/20 

I/20 

POWERED BY

Tel.: +420 728 965 352
betonarna@sinepo.cz
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NePOMUK / březen 2022

okolí Nepomuka / březen 2022

Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / e–mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–sobota 8.30–11.30 a 12.00–16.00 hodin
                                                                                                             
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete 
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti

Změna programu vyhrazena. 

Nepomucké noviny / březen 2022

do 2. 4. Viktor Pešek – 120 let od narození, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 a 12.00–
16.00 hodin

do 31. 3. Výstava dětských prací ZŠ Nepomuk vytvořených 
v rámci projektu 300 let blahořečení Sv. Jana Nepomuckého, 
Městská knihovna Nepomuk

5. 2 – 2. 4. Prodejní výstava obrazů a soch – Sdružení výtvarníků 
ČR a hostů, Městské muzeum a galerie Nepomuk

11. 3. Sokolský ples – hrají Pelíškové, tombola, vstupné 200 Kč, od 
20.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, vstupenky na tel.: 774 237 865

17. 3. Sv. Jan Nepomucký a  jeho podoby na Nepomucku – 
přednáška Mgr. Michala Červenky, od 18.00 hodin, Arcidě-
kanství Nepomuk, vstupné 50 Kč, pořádá Svatojánské muzeum 
a Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

19.–20. 3. Jarní svatojánská pouť k výročí umučení sv. Jana 
Nepomuckého – 19. 3. koncert Středověká mše v době umučení 
svatého Jana z Pomuku z konce 14. století – Tomáš Hála a Anna 
Petrtylová, od 18.00 hodin, Arciděkanství Nepomuk / 20. 3. mše 
svatá – celebruje biskup Mons. Pavel Posád, od 11.00 hodin, kostel 
sv. Jana Nepomuckého

19. 3. Sportovní ples FK Nepomuk – hrají Pelíškové, Hotel 
a restaurant u Zeleného stromu, vstupenky na tel.: 723 437 653

19. 3. Rybářský bál – hraje Classic band, bohatá tombola, auto-
busová doprava, od 20.00 hodin, Kulturní dům Klášter, vstu-
penky na tel.: 603 516 907

2. 4. Nepomucké farmářské a velikonoční trhy, od 8.00 do 12.00 
hodin, náměstí A. Němejce, vstup zdarma, zahrají Srbští muzi-
kanti / v městském muzeu ukázky zdobení velikonočních kraslic 
a prodej svíček ze včelího vosku a medové perníčky

2. 4. Jak skřítek málem zaspal jaro – pohádka v podání Divadélka 
KOS, Městské muzeum a galerie, od 10.00 hodin, vstupné 50 Kč

4. 4. – 7. 5. 2 v galerii – výtvarníci Zdenka Braunová a Ladislav 
Čáslavský, Městské muzeum a  galerie Nepomuk, otevřeno 
úterý–sobota 10.00–11.30 a 12.00–16.00 hodin, vernisáž 9. 4. od 
17.00 hodin
 

do 26. 3. Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký  
a barokní doba – výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovi-
cích, p. o.

do 30. 4. Naše paní Božena Němcová II – výstava, Muzeum již-
ního Plzeňska v Blovicích, p. o.

10. 2. – 15. 5. Z krejčovských dílen a salónů – výstava, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

1. 3. – 18. 4. Výstava Sami proti všem (Úřad dokumentace a vyšet-
řování zločinů komunismu), špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

5. 3. Maškarní karneval pro děti, od 14.00 hodin, Sokolovna 
Spálené Poříčí

12. 3. Papírová sobota – modelářská dílna pro celou rodinu, 
od 10 do 15 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

15. 3. … oroduj za nás, forma a funkce barokních devocionálií 
– přednáška (přednáší PhDr. Martin Omelka a Mgr. Otakara 
Řebounová, Archiv hlavního města Prahy), od 17:00 hodin, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

19. 3. a 26. 3. To nejlepší z Mezinárodního festivalu outdooro-
vých filmů 2021, od 16.00 hodin, restaurace hotelu Brdy, Spá-
lené Poříčí

26. 3. Sportovní a podnikatelský bál – hraje kapela Orion, od 
19.00 hodin, Kulturní dům Klášter

2. 4. Turnaj v karetní hře „PRŠÍ“, hasičárna Vojovice, od 13:00 
hodin, info na tel. 725 851 874 nebo 606 035 525
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A za vše, za vše dík. 
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl…
Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci 
tě stále budeme mít.

Dne 25. března uplyne již pět let, co nás 
opustil náš milovaný manžel, starostlivý 
tatínek, dobrý kamarád Kája Holý.

S láskou a stálou bolestí v srdci 
vzpomíná manželka a děti.

vzpomínka

řádková inzerce

Dne 8. března 2022 uplynou 
tři roky, kdy nás navždy opustil 
pan Karel Šlajer ze Dvorce, 
a dne 11. ledna uplynulo 
14 let, co nás navždy opustila 
paní Libuše Šlajerová.

Za vzpomínku děkuje syn Karel 
s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Čas se nezastaví, život jde dál…

Dne 13. března uplyne jeden rok, co nás 
navždy opustil pan Václav Hataj z Měcholup.

S láskou stále vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

vzpomínka

Za všechnu lásku a péči Tvou,
co s vděkem dnes Ti můžeme dát…
Hrst krásných květů na pozdrav
a pak již jen vzpomínat.

Dne 1. března uplyne 28 let od úmrtí naší 
maminky paní Libušky Vavříkové roz. Laňové.
Dne 19. května by se dožila 90 let.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dcera Milena s rodinou

vzpomínka

Dne 30. března 2022 uplyne 10 roků, 
kdy nás navždy opustil pan Stanislav Bouda.

S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomínají manželka, dcera a syn.

vzpomínka

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám 

pomohli při hledání mého otce Miloše Knáry. 

Roman Knára

Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech Nepomuckých novin nebo v Infocentru Nepomuk.
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Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce a další 
práce dle domluvy. Tel. 721 757 399.

Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR. www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

Koupím kari sítě 10x10. Tel. 602 117 358.

Koupím zahradní benz. sekačku s pojezdem, záběr min. 46 cm. Tel. 602 117 358.

Koupím stavební míchačku na 1–3 kolečka betonu. Tel. 728 382 374.

Koupím kanalizační potrubí DN 100 nebo DN 110, cca 35 m. Tel. 728 382 374.

Prodám králíky samici a samce čs. strakáč na chov i na zabití. Váha 4 kg, 280 Kč / ks. 
Tel. 776 814 094.

Prodám kotouč na pilu cirkulárku 60 cm za 600 Kč, pastičku na krtka 50 Kč. 
Tel. 776 814 094.

Prodám přídavné nářadí 7 ks Mountfield pro obdělávání půdy. Info. tel. 732 234 986.

Koupím zahrádku v Nepomuku nebo k pronajmutí. Tel. 723 263 319.

Prodám dvě až tři slepičky koupené v srpnu, nesou od listopadu 2021 skoro 
denně vejce. Prodám kulatý rat. stůl. Tel. 776 535 770.

Prodám domácí vejce, drátěnky skoro nové do manželské postele, 3 postele 
kovové, 2 dřevěné, do všeho matrace. Tel. 776 171 516.
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

inzerce / informace

sponzor měsíce
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