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Sběratel motoveteránů František Kroupa se svým oblíbeným motocyklem BSA z roku 1927, 
foto Klára Šelmátová
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Město uctilo osvoboditele i oběti války
Dne 5. května se měl konat Vzpomínkový akt u příležitosti  
75. výročí osvobození Nepomuka americkou armádou, bohužel 
plány překazila pandemie koronaviru. Starosta města Jiří Švec 
uctil památku obětí války a vzdal hold jménem všech občanů 
našim osvoboditelům u radnice (viz fotografie) i pomníku s pre-
zidentem Masarykem. Město nezapomnělo na květiny a věnce 
ani k pamětní desce bratří Šloufů ve Dvorci a v místě tragédie 
amerického Liberatoru na Dubči.

Dne 5. května 1945 ráno začala v Nepomuku revoluce. Úřado-
valo se již pouze v českém jazyce. Strhávány byly německé nápisy 
a v 11 hodin dopoledne byl vyhlášen Revoluční národní výbor, 
který převzal správu města a jeho okolí. Do Nepomuka dorazila 
jako první v pondělí 7. května v dopoledních hodinách americká 
armáda. Později, dne 11. května, se k ní připojili i sovětští vojáci. 
Nepomuk byl městem, kde se vojáci obou armád setkali.

foto Pavel Motejzík

Nepomučtí se zúčastnili Navalis
V pátek 15. května se v Praze konala obnovená barokní slavnost Nava-
lis. Tentokrát musel hlavní organizátor akce Zdeněk Bergman celý 
program výrazně zredukovat a omezit počet účastníků na pouhou 
stovku. Slavnost začala v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hrad-
čanech. Po slavnostní bohoslužbě se malé procesí, ve kterém jako 
první kráčeli v nových slavnostních oděvech členové Matice sv. Jana 
Nepomuckého s procesní sochou, vydalo Nerudovou ulicí přes Karlův 
most a kostel sv. Františka Serafínského na připravený ponton plo-
voucí na Vltavě, odkud účastníci v čele s arcibiskupem Dominikem 
Dukou poslouchali premiéru koncertu Kryštofa Marka s Vltavským 
komorním orchestrem s názvem Modlitba sv. Jana Nepomuckého za 
uzdravení světa. Ke slavnostem Navalis byly v minulosti připojovány 
ty nejvýznamnější pražské a celonárodní události, není proto náhoda, 
že v jejich termínu byl položen základní kámen Národního divadla 
či zahájena Zemská jubilejní výstava v roce 1891. Bylo to především 
z toho důvodu, že v tomto termínu bylo v ulicích hlavního města 
vždy nejvíce krajanů a vlastenců. Záznam Navalis je ke zhlédnutí na 
internetovém odkaze pout.nepomuk.cz.

foto Milan Demela

U Nepomuka hnízdí mořští orli 
Pozorným jistě neuniklo, že nad Nepomukem můžeme často 
vídat i vzácné ptáky. Někteří z nich v blízkém okolí i hnízdí. Kole-
govi Bohumilu Máškovi se na hnízdě u našeho města povedlo 
nafotit krmení mláďat mořských orlů. Fotografie je pořízena  
z 200 metrové vzdálenosti.

Václav Kovář, Nepomucký ornitologický spolek

foto Bohumil Mášek
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Slovo starosty

 
 
Vážení občané,
jak uvádíme na této straně vpravo, naše 
město se připojilo k protestu obecních 
svazů a samospráv proti tomu, aby kom-
penzace za opatření vlády proti covidu 19 
pro osoby samostatně výdělečně činné 
a společníky malých firem byly vypláceny ze 
sdílených daní, což znamená, aby se na nich 
podílely obce a kraje. Bohužel Poslanecká 
sněmovna tento protest nevyslyšela a ve 
středu 27. května příslušný zákon schválila. 
Aby nedošlo k nedorozumění, my chceme 
podporovat drobné podnikatele, ale když 
k očekávanému výpadku v příjmech ze 
sdílených daní připočteme dopad kom-
penzačního bonusu, budeme nutně muset 
škrtat v plánovaných investicích města.

Přesto se v Nepomuku staví a opravuje. 
O tom, co konkrétně, se můžete dočíst 
v těchto novinách na straně 10.

Je to už deset let, co se město ujalo rod-
ného domu malíře Augustina Němejce a po 
rozsáhlé rekonstrukci v něm zřídilo galerii 
a další prostory určené pro kulturní akce. 
Rodnému domu věnujeme v novinách téma 
k diskuzi i vzpomínkovou čtyřstranu. 

Hledíme ale také do budoucna, příští rok 
město oslaví 300 let od blahořečení sv. Jana 
Nepomuckého. Chceme to oslavit důstojně 
a tak se přípravy již rozbíhají. Naše město 
bude hostit jarní zasedání České biskupské 
konference, které předsedá nejvyšší český 
duchovní Dominik kardinál Duka. Pro Ne-
pomuk je to vyznamenání.

A protože před námi je léto, zájem lidí 
už se přesouvá k letošním možnostem do-
volených. Tak ať vám to vyjde podle vašich 
představ.

 
Jiří Švec, starosta města

Eva Urbanová okouzlí nepomucké náměstí

„Božská Eva“, jak je léta po vzoru Emy Destinnové přezdíváno naší světové soprani-
stce, přijala pozvání města Nepomuk a v předvečer 300. výročí blahořečení svatého 
Jana Nepomuckého, 30. května 2021, se představí na jedinečném koncertu v samotném 
srdci našeho města. Doprovázet ji nebude nikdo menší než početný soubor muzikantů 
orchestru Národního divadla, pro který bude připraveno obří venkovní pódium o roz-
měrech 10x12 metrů. Půjde o největší jeviště, které kdy na nepomuckém náměstí stálo. 
Svou účast na akci přislíbilo několik vzácných osobností i kolegů - umělců. Akce si klade 
za cíl co nejdůstojněji vzdát hold našemu nejslavnějšímu rodákovi. Vstupenky půjdou do 
prodeje na podzim letošního roku.

Svaz měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR

vyhlašují na

úterý 26. května 2020

ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE

Poslanecká sněmovna v úterý 26. května rozhodne o dopadech zákona o kompenzačním
bonusu na samosprávy. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu, který požaduje, aby 
kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh
Vlády ČR, který určuje, že kompenzace mají být vypláceny ze sdílených daní s výrazným
dopadem na rozpočtové určení daní (RUD).

Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární
se státem v této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost proto, abychom tuto 
výzvu společně zvládli. Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či rodinných 
firem je správné rozhodnutí. Ovšem dopad zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty 
obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. Jsme přesvědčeni, 
že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo dopad na RUD, jak 
navrhuje Senát.

Na podporu tohoto návrhu proto vyhlašujeme společný tichý protest samospráv a 
žádáme obce, města a kraje, aby jej podpořily

vyvěšením černé vlajky

na obecních / městských / krajských úřadech. Dejme za samosprávy společně najevo, že ve
snaze udržet investice v našich obcích a krajích jsme zůstali sami. Je naším společným úkolem 
pomoci rozhýbat regionální ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s dopadem na obecní a
krajské rozpočty nemohou samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně volíme jako 
tichou, která adekvátně odpovídá současné situaci. O podporu tohoto tichého protestu 
rovněž žádáme všechny kraje v České republice.

Děkujeme za Vaši podporu s vírou, že poslanci tuto formu protestu pochopí a samosprávy 
podpoří.

František L u k l, v.r. Stanislav P o l č á k, v.r. Veronika V r e c i o n o v á, v.r.
předseda SMO ČR předseda SMS ČR předsedkyně SPOV ČR

Obecní svazy vyhlásily  
Černý den pro obce a kraje

I v Nepomuku byla v úterý 26. května vyvěšena na radnici černá vlajka a město se připo-
jilo k tichému protestu samospráv proti vyplácení kompenzací pro OSVČ a malé firmy 
ze sdílených daní s dopadem na rozpočty krajů, měst a obcí. 

Bohužel ve středu 27. května Poslanecká sněmovna potvrdila původní návrh Vlády 
ČR a příslušný zákon tedy platí. Konkrétně pro Nepomuk bude tato ztráta činit asi  
4,2 milionu korun.
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Z jednání Zastupitelstva  
města Nepomuk (ZMN)  
ve čtvrtek 30. dubna 2020:
 
• ZMN schválilo změnu územního plánu, která vyplynula 
z potřeby přípravy bytové výstavby v lokalitě Pod Oborou: vyme-
zení koridorů pro přeložky silnic III/191 14 a III/191 15 a rozšíření 
křižovatky Průmyslové ulice a dále vymezení ploch pro veřejně 
prospěšné stavby. 
• ZMN schválilo napojení obce Kozlovice na vodovodní systém 
a vodojem města Nepomuk za těchto podmínek: obec Kozlovice 
ve svém katastrálním území zřídí na své náklady nový vrt a pro-
pojení na nepomuckou vodovodní síť.
• V diskuzi se řešila problematika bytového domu U Sokolovny, 
který se soudil s městem Nepomuk. Před více než rokem byl 
stanoven rozsudek a ukončení nabytí rozsudku bylo stanoveno 
na konec června letošního roku. Z časových důvodů není reálné 
rozsudek naplnit. Diskuze byla uzavřena s tím, že místostarosta 
Vladimír Vokurka protistranu seznámí s možnou částkou vyrov-
nání a možnými variantami dohody.

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

V nepomuckém infocentru  
je k dostání nová kniha  
a kalendář pro zájemce  
o události druhé světové války

Při příležitosti 75. výročí osvobození vyšla kniha s názvem Svo-
boda nebyla zadarmo - Freedom was not free autorů Davida 
Fouda, Karla Fouda a Ivana Rollingera. Ve spolupráci se statu-
tárním městem Plzeň ji vydal Robert Fryček – Reklama Fryček 
v dubnu 2020.

Kniha se zabývá působením amerických jednotek na území 
protektorátu Čechy a Morava v období druhé světové války 
a mapuje příběhy padlých amerických vojáků.

Kniha je paralelně psaná v češtině a angličtině, s množstvím 
dobových fotografií i  fotografií pietních míst, má 317 stran. 
V infocentru stojí 450 Kč.

Z Normandie přes Ardeny až k nám, bojová cesta jednotek US 
Army, které osvobodily západní Čechy. To je název kalendáře 
s vyznačením dat nejvýznamnějších bojových událostí. Kalendář 
je použitelný pro více let, neobsahuje totiž názvy dnů v týdnu. 
Cena v infocentru 150 Kč.

V Sokolovně bude cukrárna
 
Vzhledem k tomu, že chodím často v části Nepomuku Na Vinici, 
mnohokrát jsem byla oslovena s dotazem, zda nevím, jestli 
v Nepomuku je někde možnost vyčkat po návštěvě polikliniky 
na odjezd autobusu například v cukrárně.

Dlouhou dobu nebylo nikde možné si třeba sednout na 
kávu, zákusek apod. Nyní se již v přízemí Sokolovny připra-
vuje otevření cukrárny. V současné době je možnost si koupit 
zmrzlinu nebo kávu a posedět si na krásně vypracovaných 
dřevěných lavičkách v přírodě. K tomu se přidruží milé přijetí 
hostů paní Lenkou Müllerovou. Takže konečně se splnilo přání 
mnoha občanů. 

Kamila Dostálová

Dotační program překládací 
stanice odpadu – podpora 
výstavby (2020)
 
Účelem dotačního programu je podpora výstavby překládacích 
stanic směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky 
využitelného odpadu v Plzeňském kraji. Výstavba překládacích 
stanic musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství 
Plzeňského kraje.

Důvodem je potřeba výstavby efektivní infrastruktury pro 
energetické případně materiálové využití komunálního odpadu 
a ostatního energeticky využitelného odpadu formou investiční 
účelové dotace na výstavbu.

Žádost podávají obce, dobrovolné svazky obcí, právnické 
osoby, ve které jsou obce nebo dobrovolné svazky obcí společ-
níky se 100% podílem. Maximální výše příspěvku je 10 mili-
onů Kč. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků  
11 milionů Kč. 

Žádosti 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020.
Více na: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva 
města Nepomuk, které se bude konat  
25. června. Bližší informace budou zveřejněny 
na www.nepomuk.cz.
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Nepomucká pouť se konala v modlitebním tichu

Nepomucká pouť je pro město nejbohatší událostí celého roku. 
Bohatá na mše, koncerty, tradiční řemesla, pouliční vystoupení, 
pouťové stánky a atrakce nebo občerstvení. Plná zážitků pro stovky 
lidí, zejména pro rodiny s dětmi. Tradice poutí trvá od dob baroka 
a nepřerušila ji ani druhá světová válka.

Tento rok však přináší řadu změn do našich životů. Z důvodu 
světové pandemie koronaviru se neuskutečnila ani Nepomucká pouť 
tak, jak ji známe. Akce s účastí nad 100 osob byly v daném termínu 
zakázány, a proto jedinou možností, jak si připomenout Svatojánskou 
pouť, byly mše pro omezené množství věřících a internetová vysílání. 

V rámci nich proběhla například komentovaná prohlídka Svato-
jánského muzea, přednáška o sv. Janu Nepomuckém včetně infor-
mací o jeho rodném domku a možných pozůstatcích tohoto domku, 
které byly objeveny v únoru letošního roku. Také se konaly dva online 
komorní koncerty, „Koncert v obýváku“ dětského lidového souboru 
Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk a „Malý koncert pro velkého světce“ 
sopranistky Michaely Katrákové. Záznamy vysílání najdou čtenáři 
na odkaze pout.nepomuk.cz. 

Hlavní nedělní mši celebroval pomocný biskup českobudějovický 
Mons. Pavel Posád. Během kázání uvedl, že: „Jak často poslední dobou 
připomínal nejen Svatý otec František, tento svět je velice nemocný. 
A to nejen koronavirem, ten koronavirus nám ukazuje na daleko 
hlubší nemoc, a to tu, že se svět možná tak jako nikdy vzdálil od Boha. 
O to je důležitější, abyste vy tady na tomto vzácném místě setrvávali 
ve víře. Blíží se třísetleté výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého 
příští rok, chystáme se ho oslavit například jarním zasedáním bis-
kupské konference za účasti papežského nuncia. Máme dostatečný 
čas připravit se na tuto obrovskou milost, kterou by toto místo mohlo 
obdržet, a také na to, abychom my z tohoto místa čerpali, protože 
tady je živý pramen svatosti svatého Jana Nepomuckého.“ Rovněž 
záznam hlavní bohoslužby, vysílané v přímém přenosu, je umístěn 
na výše uvedeném internetovém odkaze. 

Organizace církevního programu spočívala již tradičně na bed-
rech místního Patera Jiřího Špiříka a Matice sv. Jana Nepomuckého, 
která pečuje ve městě i mimo něj o odkaz nejslavnějšího nepomuc-
kého rodáka.

Pokud bude situace nadále příznivá, nepomučtí by rádi uspořá-
dali bohatší Svatojakubskou pouť na Přesanickém náměstí a kolem 
kostela sv. Jakuba v Nepomuku, ve kterém byl sv. Jan Nepomucký 
pokřtěn, a to v termínu 25.–26. července 2020. Pouť je plánována 
včetně koncertů, menších kolotočů a tradičního pouťového jarmarku.

Sopranistka Michaela Katráková – foto Milan Demela

Pavel Motejzík s bustou sv. Jana Nepomuckého – foto Lukáš Mácha

Hlavní nedělní mše svatá – foto Pavel Motejzík



6 tipy pro občany / zprávy / inzerce Nepomucké noviny / červen 2020

Toulavá kamera natáčela 
v Nepomuku a okolí

Česká televize natáčela 23. dubna v Nepomuku a v Klášteře část 
dalšího dílu pořadu Toulavá Kamera. Tento pořad byl odvysílán 
v neděli 17. května. 

V předchozím díle 10. května bylo zase možno zhlédnout 
reportáž o Spáleném Poříčí. 

Obě reportáže je možno dohledat ve videoarchivu pořadu na  
www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera

Na snímku Svatoslava Kožíková z Městského muzea vypráví před objektivem kamery o rodném 
domě Augustina Němejce. Foto Pavel Motejzík

V domě U Petrů otvírají vinotéku

Od 25. května máme naproti kostelu sv. Jana novou vinotéku. Podle 
sdělení majitele pana Jaroslava Valenty bude otevřeno zkušebně 
v pondělí až čtvrtek od 9 do 19 hodin, v pátek od 9 do 21 hodin, 
v sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 13 do 19 hodin.

K posezení je před obchodem umístěna celodřevěná masivní lavice 
se stolem, uvnitř prodejny se počítá s dalšími několika stolky k sezení. 

Sortimentem je jednak klasické víno, a to jak stáčené z bag 
in boxů, tak i lahvové (v období burčáku i ten bude zajištěn), dále 
archivní víno, ale i různé speciály z vína. Mezi dodavateli vín jsou 
vinařské velké i menší oblasti z Moravy a Slovenska a z menší části 
i z ciziny. Také si zde lidé mohou dopřát několik druhů kávy (napří-
klad pravou kávu z Vietnamu i s originální přípravou) či pivo ze 
soukromého jihočeského pivovaru Žumberk, které je k dispozici 
točené, v PET lahvích obsahu 1, 1,5 a 2 l a také v sudech na 15, 30 či 
50 l. K sudům lze zapůjčit i výčepní zařízení. 

Bude-li zájem, uvažuje se mimo jiné o  rozvozu vína do 
určité vzdálenosti.

Majitel by chtěl velmi poděkovat všem, kteří se na zřízení vino-
téky podíleli, a to zejména těmto: Václav Mertl, Želvice – truhlářské 
práce, Magdaléna Šimečková – ruční malba interiéru vinotéky, Pavel 
Zeidler – zámečnictví a kovovýroba, Jiří Beroušek, Multimedia Acti-
vity – reklamní plochy, Ing. Rudolf Petr – fotografické dobové snímky. 

Do budoucna je v plánu další rozšíření, a to především na nádvoří 
objektu, a také pořádání menších kulturních akcí (například pose-
zení s harmonikou či pravá cimbálová muzika).

foto Hana Staňková

Pokyny k nakupování v době 
pandemie od našeho čtenáře

Vem si roušku, Jaroušku,
ať ti drží na oušku,
potom s taškou po boku
jdi nakoupit do Coopu.

Chvilku počkej u schodů,
nežli přijdeš na řadu.
Jsi-li pátý, můžeš vstoupit,
co chceš, si zde můžeš koupit.

Na ruce si stříkni sprej,
nákup do košíku dej.
Dodrž odstup, hlídej značky,
vyndej kartu, připrav kačky.

U pokladny potom hbitě
prodavačky obslouží tě.
Košík potom opět vrať
a z krámu se tiše ztrať.
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Krátké zprávy

Přeštičtí nechtějí kamiony. V červnu začnou práce na prodlu-
žování dálničního přivaděče od Plzně v úseku mezi Vysokou 
a Přešticemi. Přeštičtí se obávají, že se kvůli dalšímu narovna-
nému úseku ještě zvýší přitažlivost pro nákladní dopravu od Plzně 
přes Přeštice na Nepomuk. Přeštický starosta Karel Naxera chce 
společně s Nepomukem dosáhnout zákazu tranzitní dopravy po 
silnici mezi oběma městy. Zdroj: www.idnes.cz

Fotoklub Nepomuk má nového předsedu. Stal se jím Ing. Pavel 
Jiran, který vystřídal v čele spolku Milana Demelu.

Plzeňský kraj počítá s devítiprocentním propadem příjmů 
kvůli koronavirové pandemii. Kraj odhaduje výpadek příjmu 
z rozpočtového určení daní ve výši asi 9,3 procenta, což letos 
představuje minimálně 530 milionů Kč. Výpadek daní dokryje 
částkou 396 milionů z přebytku loňského hospodaření. Dalších 
nejméně 150 milionů chce najít v úsporách jednotlivých oblastí.  
O úvěru ke krytí výpadku kraj neuvažuje, nechce ani omezit 
investiční akce, které vnímá jako výraznou podporu podnikání 
v regionu. Zdroj: plzenska.drbna.cz

Přejezd bude zrušen. Železniční přejezd "u mlíkárny" ve Dvorci 
během následujících let zmizí. V letech 2023–26 by měla proběh-
nout v těchto místech rekonstrukce, která vytvoří pod tratí nový 
podjezd pro automobily. Silnice povede k obci Třebčice mimo 
stávající dvoreckou zástavbu.

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

Nepomucké noviny / červen 2020

V období od 15. dubna do 15. května bylo ze strany příslušníků OOP 
Nepomuk řešeno několik případů, alespoň s některými z nich 
bychom vás rádi seznámili. Jako již tradičně se budeme nejprve 
věnovat hříšníkům z oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Dne 18. dubna nepomučtí policisté zasahovali v odpoledních 
hodinách u dopravní nehody v obci Vrčeň. Řidič osobního auto-
mobilu zn. Renault Megane nejprve v obci Dvorec narazil do domu 
u křižovatky ulic U Trati a Rožmitálská. Poté pokračoval v jízdě 
a u dalšího domu poškodil oplocení. Cílem jeho cesty bylo vlakové 
nádraží, kde vyzvedával manželku. Jeho jízda skončila v obci Vrčeň, 
kde po vjetí do pravotočivé zatáčky nezvládl řízení vozu a poško-
dil oplocení jednoho z domů. Na místo záhy dorazila hlídka OOP 
Nepomuk, která u řidiče provedla dechovou zkoušku. Displej 
přístroje při ní ukázal hodnotu 2,80 promile alkoholu v dechu.

Nepomučtí policisté kontrolovali po půlnoci 8. května ve dvorecké 
ulici U Trati osobní automobil zn. Alfa Romeo. Jeho řidič policistům 
nejprve nadiktoval cizí osobní údaje. Posléze vyšel najevo důvod jeho 
jednání – nejenže odmítl provedení testu na přítomnost návykových 
látek a měl tři platné zákazy řízení, ale ještě na něj byl vydán příkaz 
k zatčení. Muž tak putoval do policejní cely.

V nočních hodinách 11. května zastavila hlídka OOP Nepomuk 
na silnici č. 188 mezi obcemi Kotouň a Nepomuk osobní automobil 
zn. Peugeot 206. Jeho řidička byla podrobena dechové zkoušce, při 
které bylo naměřeno 2,03 promile alkoholu v dechu.

Téhož dne v odpoledních hodinách chtěli nepomučtí policisté 
zkontrolovat na nepomuckém sídlišti osobní automobil zn. Opel 
Astra. Jeho řidička se pokusila hlídce ujet, ale po odbočení na jedné 
z křižovatek nemohla jet dál, neboť proti ní jelo jiné vozidlo. Řidička 
jej objela najetím na chodník. Během toho došlo ke střetu mezi oběma 
vozidly. Následně zastavila a byla podrobena testu na přítomnost 
návykových látek. Ten prokázal přítomnost látky pervitin.

Po poledni 13. května došlo k dopravní nehodě mezi obcemi 
Radošice a Starý Smolivec, kde se vyhýbala dvě nákladní vozi-
dla a jedno z nich sjelo do příkopu. Hlídka OOP Nepomuk pro-
vedla u tohoto řidiče dechovou zkoušku, při které bylo naměřeno  
0,53 promile alkoholu v dechu.

Krátce před půlnocí 15. května zastavili nepomučtí policisté 
v Nepomuku v ulici Kozlovická osobní automobil zn. Peugeot 206. 
Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návykových látek, 
který byl pozitivní na přítomnost látek pervitin a marihuana.

Ve výše uvedeném období se policisté zabývali případy poru-
šení krizových opatření. Byla zjištěna podezření z přestupků na 
úseku užívání prostředků na ochranu dýchacích cest a neopráv-
něně otevřené živnostenské provozovny. Případy se zabývají věcně 
příslušné správní orgány.

Dále byly ve dnech 21. dubna a 5. května řešeny dva přestupky 
buzení veřejného pohoršení. Případy byly velice podobné – k jed-
nání došlo na nepomuckém náměstí a dopustila se jej tatáž osoba, 
která byla následně eskortována na protialkoholní záchytnou 
stanici do Plzně.

V odpoledních hodinách dne 8. května hlídka OOP Nepomuk 
zasahovala u požáru stodoly v obci Radošice.

Nepomučtí policisté se v současné době zabývají dvěma pří-
pady sprejerství, ke kterým došlo v obcích Kotouň a Klášter.

V době uzávěrky tohoto čísla Nepomuckých novin dochází 
k postupnému rozvolňování krizových opatření. Vzhledem k cel-
kové nestálosti situace nelze predikovat další vývoj, nicméně 
žádáme čtenáře, aby v případě pokračování tohoto procesu dbali 
zvýšené ohleduplnosti a bezpečnosti. Lze například předpokládat 
dramatické zvýšení hustoty silniční dopravy. Současně bychom 

rádi čtenáře upozornili na povinnost nosit prostředky na ochranu 
dýchacích cest i po skončení nouzového stavu, neboť tuto povin-
nost v současné chvíli ukládá opatření ministerstva zdravotnictví 
a nikoliv krizové opatření. Jak bylo očekáváno, byla policistům 
a strážníkům udělena pravomoc řešit tento přestupek formou 
blokové pokuty.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

foto Pavel Motejzík

foto Hana Staňková
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Nový autobus

Obnovení provozu v dopravě

Od 25. května byla v autobusové dopravě zrušena omezení souvise-
jící s opatřeními proti koronaviru. Od tohoto data jezdí příměstské 
linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční 
dopravě dochází k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.

 Martin Fencl, POVED s. r. o.

Cestující veřejnou dopravou po Plzeňském kraji se mohou od 
14. června 2020 těšit na vítané novinky a na více než 300 nových 
modrých autobusů. Ty s sebou přinesou vysoký komfort a poho-
dlnější cestování. 

Všechny autobusy v barvách Plzeňského kraje budou částečně 
nízkopodlažní, s plošinou pro vozíčkáře či pro kočárky. Uvnitř bude 
pro tyto cestující vyhrazené bezpečné místo. K rychlejšímu odbavení 
pomůže možnost bezkontaktní platby kartou přes terminál u řidiče. 

V parných letních dnech se cestující mohou těšit ve všech vozech 
na klimatizaci, která v kombinaci s dvojitými skly zaručí příjemnou 
cestu. Tato skla naopak v zimě zase pomohou udržet autobusy pří-
jemně vytopené. 

Pro větší pohodlí budou mít autobusy prodloužené sedačky 
a větší rozteč mezi nimi. Všechny vozy nabídnou USB nabíječky na 
mobily a tablety a na vybraných linkách bude k dispozici i Wi-Fi při-
pojení. Pro snadnou orientaci a přehled při cestě poslouží ve všech 
autobusech LCD obrazovky s hlášením zastávek.

Novinkou od 14. června bude fungující dopravní dispečink, který 
díky aktuálním informacím o zpoždění na trasách zajistí garanci 
návaznosti spojů. Informace o zpoždění se budou mimo jiné zob-
razovat cestujícím na zmiňovaných LCD obrazovkách ve vozech.

Vítanou novinkou bude v budoucnu mobilní aplikace Virtuální 
Plzeňská karta, ve které si bude možné zakoupit jednotlivé pře-
stupní jízdné dopředu. Jízdné se bude v rámci aplikace kontrolovat 
u řidiče přes QR kód v jízdence. Časem do aplikace přibude zob-
razování informací o volných místech v autobusech pro jízdní kola 
a jejich případná rezervace.

Pro zjištění a porovnání cen předplatného pro zóny, přes které 
jezdíte, naleznete na webových stránkách www.idpk.cz aktualizo-
vaný online kalkulátor.

Webové stránky www.idpk.cz jsou hlavním komunikačním kaná-
lem. Na stránkách naleznete veškeré potřebné informace a kon-
takty, aktuální informace o dopravě, výlukách i vysvětlení, co vše 
se v červnu bude měnit. 

Sledovat můžete také profil IDPK.cz na sociálních sítích Face-
book a Instagram. Tam naleznete nejen aktuální informace o veřejné 
dopravě, ale také užitečné tipy na výlety či nejrůznější soutěže. Soci-
ální sítě jsou vhodným komunitním místem, kde můžete přispět do 
diskuze a kde vám POVED – organizátor veřejné dopravy Plzeňského 
kraje – odpoví na případné dotazy.

Markéta Brunerová za POVED s. r. o.

Místo pro kočárek

Nový autobus

Novinky a benefity veřejné autobusové dopravy Plzeňského kraje
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Nový autobus

Zemřel bývalý starosta obce Mileč
Město Nepomuk vyjadřuje tímto upřímnou soustrast rodině a obyvatelům obce Mileč v souvislosti  

s úmrtím dlouholetého bývalého starosty a zastupitele obce Mileč Josefa Samka.

Jménem města Nepomuk 
Jiří Švec, starosta

Ve věku 65 let zemřel ve středu 13. května dlouholetý sta-
rosta sloučené obce Mileč pan Josef Samek. Zastupitelem 
obce Mileč byl od června roku 1981, 
ve funkci předsedy národního výboru 
a  později starosty obce působil od  
1. dubna 1983 až do listopadu 2018. Za 
více než 35 let práce ve vedení obce 
vykonal mnoho dobrého pro obec 
i  občany. Především jeho zásluhou 
zůstala v Milči zachována malotřídní 
škola a právě spolupráce s jejím vede-
ním byla doslova příkladná. Mezi nej-
větší úspěchy patří rovněž vybudování 
vodovodů ve čtyřech z pěti obcí, zacho-
vání a rekonstrukce prodejny potravin 
v obci Záhoří, rozvod tepla z bioply-
nové stanice v obci Mileč, postupné 
vybavení obce komunální technikou 
nebo opravy místních komunikací. 
Ve výčtu akcí by pochopitelně bylo 
možno pokračovat.

Pepík Samek byl aktivní a pracovitý 
člověk, který uměl naslouchat, komu-
nikovat s lidmi, poradit a pomoci. Byl 
optimistický a zásadový člověk. Doká-
zal spojovat lidi i zastupitele tak, že 
za celých 35 let nedošlo k vážným ekonomickým ani názoro-
vým problémům v naší sloučené obci. Po skončení ve funkci 
starosty obce zůstal členem zastupitelstva a nadále pomáhal 

nad rámec povinností, byl nápomocen radou, předával zku-
šenosti i kontakty. V podstatě předal funkci starosty tak, jak 

by to mělo ideálně vypadat, za což mu 
náleží poděkování.

Josef Samek byl jedním z iniciá-
torů vytvoření neformálního sesku-
pení obcí Mileč, Nekvasovy, Chlumy, 
Kozlovice, Kramolín, Polánka a Maňo-
vické zemědělské a.s. a byl oporou 
neuvolněným starostům těchto obcí. 

Byl také dlouholetým předsedou 
místního Odborového svazu státních 
orgánů a organizací a to od roku 1986 
do dubna 2015. Prvních několik let 
po založení vedl z pozice předsedy 
Dobrovolný svazek obcí Mikrore-
gion Nepomucko.

Od roku 1976 byl členem Sboru 
dobrovolných hasičů Maňovice a pra-
coval ve výboru tohoto spolku.

Předčasně odešel dobrý člověk, 
který za sebou zanechal výraznou stopu. 
Pan Josef Samek nám bude chybět nejen 
pracovně, ale zejména lidsky.  

Čest jeho památce.

text Václav Kovář, Věra Velková a Stanislav Červenka

Josef Samek
*19. 6. 1954 +13. 5. 2020

foto Pavel Tichý

SVět NA tALířI V BřEZí
Muzeum krojů a zapomenutých řemesel 

zahajuje v sobotu 16. června v Březí  
u Žinkov vernisáží od 14 hodin výstavu  

„Svět na talíři” s programem Jiřího 
Krampola a Karla Bláhy. Své produkty 

budou prezentovat Nepomucké  
kuchařinky, lidoví řemeslníci a včelaři.

sponzor měsíce
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Informace o stavebních akcích ve městě

Obytná zóna Pod Oborou I. etapa

Jednou z největších investičních akcí města Nepomuk pro letošní 
rok i příští léta je obytná zóna Pod Oborou s kapacitou 29 sta-
vebních parcel. V letošním a příštím roce se bude realizovat její 
I. etapa (devět parcel). Její provádění v otevřeném zadávacím 
řízení vyhrála společnost Silnice Nepomuk s.r.o. s nabídkovou 
cenou 9,1 milionu korun bez DPH.

Součástí bude rovněž přeložka vodovodu firmy Elitex Dvorec 
a přeložka vzdušného vedení vysokého napětí elektrické energie 
(provádí ČEZ Distribuce a.s.).

Obytná zóna  
Na Daníčkách II. etapa

Plánovaný termín dokončení obytné zóny je do 30. září 2020. 
V  současné době zbývají dodělat sadové úpravy a  propojení 
plynovodu včetně vpuštění plynu. Vzhledem k průběhu prací se 
předpokládá dokončení stavby již v červnu 2020.

Dodavatelem stavebních prací je Stavmonta spol. s  r.o. 
Celková cena díla činí 10,6 milionu korun bez DPH. 

Vyznačení parkoviště 
ve Dvorci u nádraží

Parkoviště pro osobní automobily tvoří 40 šikmých a  22 po- 
délných stání s vjezdem ze směru od nádražní budovy a výjezdem 
v blízkosti křižovatky ulice U Trati a Rožmitálské ulice. Parkoviště 
je již v provozu.

Dodavatelem vyznačení parkoviště jsou Značky Plzeň s.r.o. 
za částku 229 tisíc korun bez DPH.

Oprava povrchů v Tojické ulici

Práce, které probíhaly od 13. do 20. května, byly vyvolány stíž-
nostmi na propadlé povrchy po pokládce kabelů nízkého napětí 
do země. Nebylo lehké prosadit dvě rekonstrukce v jedné obci 
v jednom roce. Ceníme si toho, že nám Správa a údržba silnic 
(SÚS) vyšla vstříc.

Náklady správce komunikace - SÚS činí téměř 2,8 milionu 
korun bez DPH.

Město v rámci prací vyměnilo hydranty, jejichž počet byl 
snížen z pěti na tři, a sekční šoupata. Také zřídilo dvě nové pří-
pojky. To vše za 250 tisíc korun bez DPH.

Prodloužení kanalizace  
a oprava silnice v ulici V Huti

V minulém roce byla prodloužena kanalizace a zřízena pře-
čerpávací stanice v ulici V Huti ve Dvorci. Stavba byla předána 
15. prosince společností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s. 
s celkovou cenou 2, 4 miliony korun bez DPH.

V současnosti probíhá oprava krajnice a podkladu komu-
nikace III/11475 po pokládce inženýrských sítí. Realizátorem je 
společnost Silnice Nepomuk s.r.o. za nejnižší nabídkovou cenu 
274 tisíc korun bez DPH. Následně bude v ulici V Huti proveden 
nový asfaltový povrch – investorem je SÚS Plzeňského kraje.

Výměna oken a oprava balkonů

Další probíhající investiční akcí je výměna oken a oprava bal-
konů v ulici Pivovarská č. p. 570, 571 a 572. Dodavatelem je spo-
lečnost ŠVIHOVEC s.r.o., Plzeň, která vyhrála zadávací řízení 
s nabídkovou cenou 3,2 milionů korun bez DPH. Předání sta-
veniště proběhlo 14. květa a okna a dveře jsou po zaměření již 
zadána do výroby.

foto Pavel Motejzík

foto Pavel Motejzík

tomáš Chouň a Josef Silovský, stavební a investiční 
technici, Městský úřad Nepomuk
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Technické služby města mají nové auto

foto Pavel Motejzík

Klatovské rybářství a.s., správce rybníka Labuť, se pustilo do opra-
vy částečně porušeného pravého bezpečnostního přelivu rybníka. 
Rekonstrukce je nutná pro bezpečné převedení velkých vod a za-
jištění ochrany rybníka. Stavbu provádí společnost STAVMONTA 
a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení nutném pro obdržení do-
tačních prostředků. Po dobu výstavby bude rybník vypuštěn, hráz 
nebude uzavřena, ale bude zde větší aktivita stavební techniky 
a strojů. Oprava by měla být hotová do 31. října 2020.

Ve čtvrtek 16. dubna při výlovu rybníka nutného pro zahájení 
plánované rekonstrukce zahynuly odhadem čtyři tuny ryb, které 
uvízly v bahně.

VyJáDřENí KLAtOVSKéhO RyBářStVí  
K VýLOVU ŽINKOVSKéhO RyBNíKA
Výlov rybníka byl nutný z  důvodu plánované rekonstrukce 
bezpečnostního přelivu, který je v havarijním stavu. Věřte mi, 
že vlastní výlov rybníka, kterým trvale protéká řeka Úslava, 
nebyl jednoduchý a lovící udělali vše, co bylo v jejich lidských 
a  technických možnostech. Chci ubezpečit, že nebylo zámě-
rem naší společnosti jakkoliv poškodit rybí obsádku výše zmí-
něného revíru a navazující řeky Úslavy.

Podnět k obnovení vozového parku přišel už loni, kdy mi bylo 
sděleno, že pokud napadne sníh, nemusí stávající auto přežít 
zimu. Požadavkem byl vůz ve všech parametrech co nejpodob-
nější původní, časem vyzkoušené Avii. Překvapilo nás, že vozů 
této velikosti a nosnosti je po čertech málo.

Výběrové řízení proběhlo na přelomu roku. Oslovili jsme 
pět firem, výhercem s nejnižší nabídkou se stalo VSP Auto Plzeň 
s nabídkovou cenou 1 190 tisíc Kč bez DPH.

Zakoupeným vozem je MITSUBISHI FUSO CANTER, nosič 
kontejnerů. Vyšší komfort a spousta technických vylepšení 
je samozřejmostí.

Doufám, že auto potvrdí správnou volbu a bude přínosem 
pro městské technické služby.

Vladimír Vokurka, místostarosta

foto Hana Staňková

Rybník Labuť v Žinkovech se opravuje

Je zbytečné dnes řešit, co se mělo udělat jinak. Bohužel, 
stalo se. Společnost Klatovské rybářství a.s. je jak majitelem 
rybníka, tak uživatelem rybářského revíru a  zároveň prová-
děla výlov rybníka, proto přebíráme veškerou odpovědnost za 
vzniklý stav.

Je zbytečné osočovat představitele a pracovníky Českého ry-
bářského svazu. Oni rozhodně za vzniklou situaci nemohou. Své 
závazky při výlovu splnili, zajistili evidenci lovených ryb a do-
hled nad jejich vysazením do svazových vod a v rámci možností  
i  ostrahu revírů v  průběhu výlovu. Ihned po výlovu nás kon-
taktovali a  průběžně řešíme likvidaci vzniklého stavu. Po vy- 
řešení této krizové situace přijde na řadu jednání o kompenzaci.

V současnosti probíhá likvidace následků výlovu, v rámci 
technických a  lidských možností zajišťujeme posběr uhynu-
lých ryb a jejich následnou likvidaci. Chtěl bych tímto poděko-
vat členům místní organizace ČRS Nepomuk, kteří nám s tím-
to aktivně pomáhají.

Na závěr mi dovolte jen zmínit, že naše společnost je dlou-
holetým partnerem Českého rybářského svazu na všech úrov-
ních a věřte mi, že celá situace mě velice mrzí a ujišťuji vás, že 
se k nápravě stavu postavíme čelem.

V Klatovech dne 21. 4. 2020
Ing. Václav Voráček, člen představenstva
Zdroj: www.crsplzen.cz

VyJáDřENí ODBORU ŽIVOtNíhO PROStřEDí
Dne 16. 4. 2020 proběhl v Žinkovech výlov rybníka Labuť spo-
lečností Klatovské rybářství a.s. za ne zcela standardních pod-
mínek. Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního 
prostředí provedl na místě samotném opakovaná šetření, při 
kterých celou situaci řádně zmapoval a současně konzultoval 
se společností Klatovské rybářství a.s. Případ v současné době 
šetří Policie ČR, která hodnotí, zda byl tímto počinem spáchán 
přestupek či trestný čin. Pakliže by se jednalo o přestupek 
dle zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů, k jehož řešení by byl příslušný 
Městský úřad Nepomuk, hrozila by společnosti pokuta až do 
výše 500 000 Kč.

Za Městský úřad Nepomuk odbor výstavby a životního 
prostředí Bc. Jaroslav Samek a Ing. Martina Královcová
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Činnost nepomuckých dobrovolných hasičů

V období od 16. dubna do 15. května nás Krajské operační stře-
disko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje vyslalo 
ke dvěma požárům. Ve středu 22. dubna před půl jedenáctou 
dopoledne jsme spolu s jednotkou (HZS) Nepomuk vyjeli s vozi-
dlem CAS 20 Tatra Terrno k ohlášenému požáru nákladního 
auta v areálu zemědělského družstva v Soběsukách. Jako první 
na místo dorazila jednotka HZS, která zjistila, že požár již čás-
tečně uhasil řidič vozidla pomocí hasicího přístroje. Jednotka 
HZS provedla úplnou likvidaci požáru vysokotlakým proudem. 
Naše jednotka se vrátila zpět na základnu. 

Dne 13. května po čtvrt na devět ráno jsme byli s oběma cister-
nami vysláni k požáru rodinného domu v ulici V Huti ve Dvorci. 
K události vyjely také jednotky HZS Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH 
Dvorec. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že hoří v jedné z míst-
ností a celý dům je zakouřený. Všechny osoby opustily dům před 
příjezdem hasičů. Za použití dýchacích přístrojů byl požár zli-
kvidován dvěma proudy za necelou hodinu a dům byl následně 
odvětrán. Vyšetřovatel HZS stanovil jako příčinu netěsný komín 
a škodu odhadl na 100 tisíc korun. Po desáté hodině se naše jed-
notka vrátila zpět na základnu. 

Mimo tyto výjezdy provedla dobrovolná jednotka několik hos-
podářských jízd, například v podvečer 2. května jsme na žádost 
lesníků vyjeli s CAS 30 Tatra 815-7 do lesa poblíž Nekvasov, kde 
probíhalo pálení po těžbě, a provedli jsme prolití v místě po pálení.

Jednotka HZS Nepomuk zasahovala v daném období u dvaceti 
událostí, z nichž nejzávažnější byl požár stodoly u rodinného domu 
v Radošicích. Požár likvidovalo sedm jednotek, z toho tři ze Středo-
českého kraje. Škoda byla předběžně vyčíslena na 1 milion korun. 
Zásahem se však podařilo uchránit sousední stodolu.

Tradiční akce „S hasiči hurá na prázdniny“ se v červnu 
konat nebude. Pravděpodobně bude přeložena na přelom srpna 
a září. 

Více informací a fotek najdete na našem facebooku Hasiči Nepo-
muk nebo na www.sdh-nepomuk.cz.

Jiří Šůs, SDh Nepomuk 

Tábory 2020 
Pionýrská skupina Nepomuk pořádá na táborové základně v Přebudově u Kasejovic čtyři 
dvoutýdenní a jeden týdenní letní tábor pro děti. Cena pobytu na přebudovských 
dvoutýdenních táborech je u 1.- 4. běhu 3.800,- a pro pionýry 3.300,-  a cena pro týdenní 
„nulťák“  tábor pro rodiče s dětmi (Pro děti  do  6 let : 1200,-  Kč, pro děti 6 – 12 let : 2000,- 
Kč,  12 – 16 let 2200 a pro dospěláky: 2500,- Kč).  
Dále pořádáme 5. běh ve Svojšíně cena poukazu je 4590,- . 

Bližší informace u jednotlivých hlavních vedoucích táborů: 

Aktuální ke dni: 19.5.2020 

Tábor 
Téma 

Termín 
Kapacita/obsazeno/volná místa

hlavní 
vedoucí 
tábora 

Kontakt 

0. běh 
Ze života hmyzu 
28.6. – 4.7.2020 

40 / 28 / 12

Martin 
Běle 

Tel: 604 212 140 
e-mail: 
martin.bele@wuerth.cz 

1. běh 

5. - 18.7.2020 
80 / 70 / 0

Jakub 
Vosyka 

Tel: 725 501 042 
e-mail: 
jakub.vosyka@seznam.cz 

2. běh 
MAFIE 

19.7. - 1.8.2020 
80 / 60 / 20

Václav 
Horník 

Tel: 723 985 759                                                          
e-mail: 
kasmen@seznam.cz 

3. běh 
Zlaté české ručičky 

2.8. - 15.8.2020 
80 / 65 / 15

Miloslava 
Růžičková 

Tel: 739 336 091 
e-mail: 
miloslava.brejchová@gmail.com

4. běh 
Cesta kolem světa za 13 dní 

16.8. - 28.8.2020 
80 / 70 / 0

Marie 
Vokurková

Tel: 734 172 522                                                    
e-mail:  
marri.v@seznam.cz 

5.běh Svojšín 
Piráti z Karibiku 

2.8. - 16.8.2020 
60 / 40 / 20

Miroslav 
Hejlík 

Tel: 777 041 962  
Tel2: 721 078 070(tábor) 
e-mail: mhejlik@seznam.cz 

Příměstský tábor Vrčeň
Olympijské hry 

3. - 7.8.2020 
15 / 15 / 0

Lenka 
Strolená 

Tel: 722 533 045 
e-mail: 
lenka.slehofrova@seznam.cz 

foto archiv SDH Nepomuk 
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Pro více informací nás kontaktuj:
tel. 371 519 050, e-mail: prace@klaustimber.cz

Řidič mezinárodní
kamionové dopravy

▬  Údržbář a elektrikář
▬  Přípravář výroby 
▬  Obsluha rozmítacího centra
▬  Řidič VZV

Drahkov (Plzeň-jih)

▬  Údržbář a elektrikář
▬  Obsluha paletovací linky
▬  Řidič VZV
▬  Přípravář výroby

Dvorec (Plzeň-jih)

▬  Údržbář a elektrikář
▬  Obsluha paletovacích strojů
▬  Přípravář výroby

Kladrubce (Plzeň-jih)

Pro více informací nás kontaktuj: 
tel. 774 429 189, e-mail: jan.klus@klaustimber.cz

Pro více informací nás kontaktuj:
tel. 371 519 050, e-mail: prace@klaustimber.cz

Pro více informací nás kontaktuj:
tel. 777 099 189, e-mail: jana.jirincova@klaustimber.cz

Co nabízíme:
▬  zázemí stabilní firmy na trhu
▬  5 týdnů dovolené
▬  dvousměnný provoz
▬  práci na plný úvazek
▬  nástup ihned, 
    nebo dle dohody
▬  za odvedenou práci 
    výborné platové ohodnocení

Těšíme se na Tebe!           www.klaustimber.cz

▬  prémie za výkonnost
▬  stravenky/příspěvek 
    na stravování, příspěvek     
    na dopravu – 2 Kč/km
    do i z práce
▬  příspěvek na penzijní 
    připojištění – 3 % 
    z hrubé mzdy
▬  věrnostní odměny

Chceš pracovat v prostředí s moderními technologiemi?

Právě hledáme kolegy na následující pozice:

Přidej se do týmu největšího výrobce palet v ČR.

restaurace                                                    je znovu plně otevřena. moc se těšíme na vaši návštěvu!



Téma: Deset let provozu galerie  
v rodném domě Augustina Němejce  
Od rozsáhlé rekonstrukce domu č. p. 129, kde se narodil malíř Augustin Němejc, uplynulo už deset 
let. Tomuto výročí se věnujeme blíže na stranách 24 – 27. Galerie byla slavnostně otevřena a jistě 
měli mnozí různé představy o jejím fungování. Zajímá nás, jak se tyto představy naplnily. 

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
„Dne 5. června to bude deset let, co město 
opravilo a otevřelo pro veřejnost rodný dům 
Augustina Němejce. Jak hodnotíte tento počin 
a fungování galerie v uplynulých letech? 
Jak by měla být provozována v budoucnu?“

14 téma k diskuzi Nepomucké noviny / červen 2020

Václav Novák (KSČM)
Já jsem byl proti rekonstrukci rodného domu Augustina 
Němejce. Je to pro město přítěž. Veškerý provoz, energie, 
opravy hradí město. Akce se tam dělají proto, aby bylo vidět, 
že se tam něco děje. Nikdy jsem tam nebyl a nikdy tam nepů-
jdu. Ti, co rekonstrukci podporovali, ať vymyslí, co s tím dál. 
Ale jeden „přínos“ jsem zaznamenal, chodí tam do uličky močit 
opilci a bezdomovci.

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Samotnou ideu, že by město mělo opravit dům svého význač-
ného rodáka a umístit zde galerii Němejcových obrazů, jsem 
vždy hodnotil a stále hodnotím veskrze pozitivně. Jde přeci 
i o projev úcty, slušnosti a vděku vůči osobnosti, po níž nese 
dnes jméno hlavní náměstí. Akce se navíc uskutečnila s velmi 
vysokou dotací, městský rozpočet nesl ani ne 10 % celkových 
výdajů. Vlastní provedení rekonstrukce a způsob využití ovšem 
za úplně bezproblémové nepovažuji. Především mě mrzí, že při 
radikální přestavbě zanikla spousta autentických prvků, které 
pamatovaly Augustina Němejce a dodávaly tak objektu jeho 
ducha. Tyto originály bohužel nahradily jen více či méně zdařilé 
repliky. I z funkčního hlediska jsou zde problematické partie. 
Stálá výstava mistrových obrazů i atelier v podkroví jsou zcela na 
místě. Jiné prostory ale vyvolávají pochybnosti. Recepce, která 
nikdy neplnila svoji funkci a dnes slouží alespoň jako kancelář 
mikroregionu. Projekční místnůstka, kde se téměř nikdy nic 
nepromítalo. A hlavně sál ve stodole, který je možné využívat 
jen několik měsíců v roce, neboť se nedá vytápět!

Doufám, že galerie přes nevelkou návštěvnost bude v provozu 
i nadále. Bylo by ovšem vhodné vyřešit výše zmíněné nedostatky 
a zamyslet se nad tím, zda by dům nemohl fungovat lépe.

Jsem přesvědčen, že historickému centru města by jen 
pomohlo, pokud by městská samospráva koupila a opravila i další 
neobývané domy.

foto Pavel Jiran

Pavel Zeman (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Opravu domu Augustina Němejce hodnotím jako velmi zdařilou. 
Je velmi důležité, aby památka na takto významného malíře, který 
pochází z Nepomuka, byla zachována. Je to nutné už zejména 
z pohledu kultury a cestovního ruchu, aby Nepomuk využil všech 
památek pro svůj další rozvoj a zvýšení počtu návštěvníků našeho 
města. Co se týká galerie, myslím si, že funguje velmi dobře. Do 
budoucna bych byl rád, kdyby se povedlo přilákat do galerie ještě 
více návštěvníků a stala se tak cílem každého turisty, který se roz-
hodl navštívit Nepomuk a jeho památky.
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Vážení občané,
zajímáte se o rodný dům Augustina 
Němejce? Navštívili jste expozici 
malířových děl?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?

téma k diskuzi / inzerceNepomucké noviny / červen 2020

Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Mé hodnocení může být jenom pozitivní. Je moc dobře, že naše 
město již deset let provozuje jedinečnou galerii Augustina Němejce 
právě v jeho rodném domě a v takové podobě, kterou si tento 
náš významný rodák opravdu zasloužil. Jsem moc rád, že jsem 
se v době mého dřívějšího působení na radnici mohl do té věci 
aktivně zapojit od samého zrodu myšlenky přes přípravu až po 
úspěšnou realizaci celého projektu. Dodnes tuto aktivitu považuji 
za jednu z nejzdařilejších a nejvíce smysluplných, kterou s mojí 
pomocí město vytvořilo. Samozřejmě s poděkováním všem těm, 
kteří měli na průběhu a konečném výsledku rovněž svůj zasloužený 
podíl a bez nichž by celý projekt nemohl být úspěšně uskutečněn.

Do budoucna bych si přál, aby město našlo prostředky na zajiš-
tění přímého provozu galerie bez komplikace jejího navštěvování 
prostřednictvím informačního centra. Bohužel realizovaným pro-
jektem před deseti lety nebylo vytvořeno žádné pracovní místo, 
což byla snad jeho jediná vada na kráse. 

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
V minulosti provedená rekonstrukce rodného domu Augus-
tina Němejce byla sice finančně náročná, ale významně přispěla 
k obnově nejen této památky, ale i celého náměstí. Každá obnova 
historické budovy v centru města může pomoci zachovat histo-
rické hodnoty, které v konečném důsledku přispívají k jeho atrak-
tivitě pro návštěvníky města, ale i pro místní občany, kteří pak žijí 
v malebném městě, jímž Nepomuk bezpochyby je.

Využití rodného domu Augustina Němejce pro galerii formou 
stálé expozice je dle mého názoru vhodné a mělo by být zachováno. 
Můžeme však přemýšlet nad tím, jak změnit či zvýšit jeho využití 
a návštěvnost, neboť v domě jsou k dispozici další prostory pro 
konání různých menších akcí (divadlo, koncerty atd.).

Jiří Světlík

+420 603 456 500
atelier@jirisvetlik.cz

www.jirisvetlik.cz

přírodní atelier

Bezděkovec 43
335 01 Nepomuk
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Integrovaná doprava
Plzeňského kraje
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grafický design | plakáty
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Firma 
KOVO KASEJOVICE 

MONT s.r.o.

Přijme do svého kolektivu  
pracovníky těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník

pomocné dělníky do výroby

Nabízíme: 
dobré platové podmínky,

zaměstnanecké benefity, příspěvky

tel.: 724 758 577, 
e-mail: info@kovokasejovice.cz
Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice
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Na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy se dosta-
vila přibližně polovina žáků z každé deváté třídy. S přehledem 
tak mohly být splněny požadavky na minimální vzdálenosti mezi 
žáky. Snímky jsou pořízeny v učebnách, kde se střídají u deváťáků 
vyučující českého jazyka a matematiky.

V souladu s pokyny MŠMT k nám do školy docházející žáci 
devátých tříd spolu se svými vyučujícími procvičují učivo, které 
by se mohlo objevit při přijímacích zkouškách. Při českém jazyce 
dostali za úkol napsat něco málo o době, která byla zahájena  
11. března zavřením všech škol. Zde jsou jejich postřehy:

 … Výuka přes internet? Šílený nápad. Ale pro ty, co se hodně nudí 
jako já, je to celkem fajn. Ale bylo toho celkem hodně, mám na mysli 
ty úkoly. Hlavně z němčiny, to by se člověk udřel na to, že ji máme 
jen dvě hodiny v týdnu. Jsem ale ráda, že se učitelé zajímají, jak se 
žáci mají. Bylo příjemné si s nimi chatovat…
… S výukou z domova jsem byla spokojená, úkolů bylo přiměřeně. 
Výhoda byla, že jsem mohla psát, co jsem chtěla a kdy jsem chtěla. 
Učitelé většinou opravovali úkoly velmi rychle. Další velkou výhodou 
bylo, že jsem nemusela vstávat brzy, ale podle svého. Po čase mi ale 
začali chybět spolužáci…
… Zezačátku jsem byl rád, že mohu být doma. Nečekal jsem, že 
místo očekávaného týdne se z toho stanou dva měsíce. Jsem rád, 
že se do školy vracíme. Velký zmatek byl okolo přijímacích zkou-
šek. Doufám, že se situace vrátí k normálu a vše bude jako dříve…
… Jsem celkem introvertní člověk, takže mně karanténa zas tolik 
nevadí. Mám čas sama na sebe, což mi velmi vyhovuje. Jako milovník 
hudby se dokážu rychle zabavit, ať už hrou na klavír, na akustickou 

nebo elektrickou kytaru. Samozřejmě, že mě škola nenechává povalo-
vat. Většinou od pondělka do čtvrtka dělám úkoly a k oddechu si hraju 
a poslouchám hudbu. V pátek se začínám trochu nudit a vymýšlím, co 
budu dělat. Někdy začnu třeba péct. Během karantény jsem si našla dost 
receptů a neustále vytvářím například housky, bulky a chleba a můžu 
vám říct, že každý z naší rodiny nerad kupuje pečivo v obchodu…
… Obávám se přijímaček, jelikož je pouze jeden termín. Posílání úkolů 
mě moc nebaví a myslím si, že chodit do školy by bylo mnohem lepší…
… Začalo to velmi náhle. Jen málo lidí něco takového očekávalo. 
Každý to bere a vypořádává se s koronavirem jinak. Já osobně jsem 
si uvědomila, koho ve svém životě opravdu potřebuji a po kom se mně 
stýská. Dostali jsme tím možnost najít si nové zájmy a koníčky, trávit 
čas s rodinou a utužovat v ní vztahy. Můžeme chodit do přírody na 
procházky, které nám pomohou si pročistit hlavy. Díky času, který 
jsme dostali, můžeme zapracovat na věcech, které jsme nedodělali 
nebo nikdy nezkusili. Třeba nám tímto příroda ukázala, že bychom 
se k ní měli chovat jinak a vážit si jí…
… Můj pocit je takový, že jediné, co se změnilo, je, že nechodíme do 
školy. Mám více času na to, co jsem chtěl už dávno udělat. Učení 
doma zvládám, ale občas mám problém se donutit. Musíme se s tím 
naučit žít. V životě přicházejí i veselé chvíle i pochmurné…
… Koronavirus je zlo. Myslím si, že stejně jako ostatní viry nezmizí 
jen tak. Bavilo mě být doma, u úkolů jsem třeba jedl nebo pil, což ve 
škole nemůžeme. Ale zase na druhou stranu mi chybí přátelé, se kte-
rými jsem se dobře bavil. Sice se můžeme vidět přes internet, ale není 
to ono. Nečekal bych, že bych to někdy řekl, ale škola mi chybí, chybí 
mi i moji přátelé. Nejlepší by bylo, kdyby tohle všechno už skončilo. 
Doufám, že žádná druhá vlna nepřijde…

Nouzový stav a zavřené školy
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Se současným způsobem výuky jsem v rámci možností docela spoko-
jený, ale samozřejmě bych se radši vzdělával ve škole, kde bych se i víc 
soustředil a učivo od učitelů víc pochopil. Musím ale říct, že nás mají 
učitelé velmi rádi a dávají nám toho tak akorát. Takže plnění úkolů 
mi nedělá žádný problém a za pět dní se dá zvládnout úplně v pohodě.
Daniel 

S učivem žádný velký problém nemám. Většinu úkolů, které jsou na 
poslání, posílám. Jen němčinu už nedělám. Odmítl jsem dělat takové 
množství úkolů, když stejně vím, že to moc k ničemu nebude. Kdyby-
chom ale dostávali méně úkolů (aspoň ti, kteří dělají přijímačky), tak 
by to také určitě neuškodilo. Spíš bych zavedl více dobrovolných úkolů 
nebo úkolů, které souvisí s přijímačkami. Také jsem rád, že jsem se 
mohl do školy aspoň jednou týdně vrátit a opakovat na přijímačky. 
Přeci jenom… člověk něco zapomene, pokud každý den neopakuje 
celou látku. Snad je to takhle v pořádku.
Nikolas 

Zezačátku bylo určitě náročné si zvyknout na nový způsob učení, ale 
postupem času si člověk zvykl a také i učitelé toho dávali méně, za 
což jsme jim vděční. Hodně jsem se těšila na návrat do školy, ale přeci 
jenom to pořád nebylo a ani nebude ono. Samozřejmě, že jsem ráda, 
že máme možnost se nějak připravit na přijímačky, a doufám i v to, 
že mi to pomůže alespoň zčásti se připravit na zkoušky. 
Kája

S množstvím úkolů nemám problém. Při přípravě na přijímačky si 
myslím, že stihneme probrat to, o čem víme, že nám dělá problémy. 
Jinak si myslím, že by bylo vhodné zadávat úkoly např. pomocí Google 
Classroom, kde jsou vidět jak termíny na splnění, tak zde jdou při-
dávat různé komentáře (jak soukromé jen pro učitele, tak veřejné), 
ať už pod jednotlivé úkoly, nebo jako samostatný příspěvek. A řešení 
se také dají odesílat přímo pomocí této aplikace.
Lukáš

Žáci ze šestých tříd dostali od paní učitelky Věry Šlajerové podobný 
úkol a rádi zveřejňujeme jednu ze zdařilých prací:

Dobrý den, zdraví Vás reportérka Betka! 
Celý Nepomuk je zastavený… jako každé jiné město. Ale my, 
všichni žáci, jsme aktivní, protože nám naši skvělí učitelé posílají 
domácí učení.

Zezačátku to vypadalo, že to zvládnu levou zadní, ale postupně 
jsem se v tom začala ztrácet.

Bylo potřeba si v tom udělat systém a pomalu jsme nad tím 
(s maminkou) začaly držet kontrolu. Všechny úkoly a cvičení jsme 
dohnaly a sedmý týden jsme najely na úkoly, které byly na ten týden 
zadané. Až na tuhle slohovku a test z přírodopisu, na který si ještě 
netroufám. Musím je udělat on-line a já musím počkat, až nám 
poběží počítač. Néé, že poběží ven, ale až se mu bude chtít pracovat. 
On totiž dost trucuje.

Když se mám zamyslet nad tím, jak prožívám karanténu…
Někdy je to dobré a někdy špatné. Chci do školy. Aspoň na dvě 

hodiny. Byla bych pryč od mojí sestry A. a bratra H. Viděla bych se 
s ostatními ze třídy a trochu i s učitelkami.

Teď mi dělá učitelku mamka. Někdy je to hrůza a někdy dobrý. 
Nějak ji to moc baví a nechce nám dát pokoj. Špatný je, když jí nejdou 
poslat úkoly. To si myslím, že vyletí do vzduchu. Školu teď děláme 
hlavně v úterý a ve čtvrtek a o víkendu, protože učitelka – mamka 
chodí ostatní dny do práce. Když jen přikyvuju, že tomu rozumím, 
nějak pozná, že nevím, a to pak děláme každou volnou chvíli. 

Ale máme čas jít ven. Na začátku karantény jsme chodili jen 
rodina, ale teď už přijede třeba Mareček Š. a Terezka B. a jezdíme na 
kole. Já bydlím na konci Nepomuka, tak je to dobré, moc lidí tady 
nechodí. Někdy jedeme dozadu do zahrádek, lehneme si na louku 
a koukáme se na mraky a hledáme v nich třeba zvířátka. 

Zkuste to taky někdy! 
A co mi karanténa vzala?
Čas ve škole, spolužáky, strkání ve frontě na oběd, učitele, kroužky 

– hasiče a Sokol. Asi mi vezme i pouť a s tím i návštěvu strejdy a tety 
z Loun.   

A co mi karanténa dala?
Čas strávený s rodinou, někdy až moc.
A asi závislost na kapučínu. K učení totiž máme kapůčo. Vždycky 

prý naposledy, protože ho vždycky někdo vylije a mamka – učitelka 
vždycky nadává, že to bylo naposledy. Že už nikdy k učení nic vařit 
nebude. 

Naposled ho vylila sama. Vylila ho na učebnici. Učebnici mate-
matiky, novou… 

Tak si žiji v karanténě já. Dělám školu doma, něco mě baví víc, 
něco méně. Něco chápu hned, něco déle. Něco mám hotové raz dva, 
něco posíláme na poslední chvíli. 

Chodím déle spát. Ale ráno spím dlouho. To mě baví hodně.
Taky jsme zase začali s rodiči jezdit na kešky. Baví mě to v lese 

a na skálách. Je dobře, že nezakázali les. 
Mějte se všichni dobře, bez viru.

Zdraví vás reportérka Betka a heslo: „Učebnice v suchu!!!“

Děkuji všem spoluautorům příspěvků a všem kolegyním 
a kolegům za vytrvalou a trpělivou práci v mimořádných 
podmínkách.

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Úplně první byla Saxonette  
Rozhovor s Františkem Kroupou

Kdy vznikla tvoje záliba v motocyklech a technice vůbec?
Asi někde v dílně mého švagra v Želivci. Při častém mytí součástek 
a později při rozebírání motorů vznikl můj zájem o motorismus.

Při mytí jsi k tomu získal vztah?
Ano. Když totiž součástky myješ v technickém benzínu nebo v pet-
roleji, tak si je osaháš a poznáš je. Nějak se ti to dostane pod kůži. 
Troufnu si říci, že bych poslepu dokázal složit motor Jawy. Doma 
jsme měli také několik aut a motorek, anglický Morris, Aero 30, 
Tatru osmičku nebo motorky Viliers 125, Jawa 175 Speciál, Premier 
98 ccm a ČZ 125 B. To na mě asi také mělo velký vliv.

Švagr zajížděl motocykly pro Jawu. Často se tam v dílně také 
zastavili jeho kamarádi a výborní závodníci konce padesátých let, 
Oldřich Kába, František Höfer, Vladimír Šedina – dodnes mám 
od něho přilbu – nebo také Tonda Hrach. Také nás několikrát 
poctil návštěvou František Šťastný, jeden z nejlepších světových 
závodníků. To mi bylo asi tak dvanáct let a poslouchal jsem jejich 
vyprávění s otevřenou pusou. 

A navíc, když brácha Pavel začal jezdit motokros, tak já, coby 
čerstvý vyučenec, jsem s ním jezdil jako mechanik. A to byla taky 
dobrá škola. Cesta k veteránům byla ale ještě dlouhá. 

tebe samotného tenkrát nelákalo závodit?
Lákalo, ale nadšení pro motokros skončilo vojnou. Po vojně jsem 
poznal, že moje motorka na závodění nestačí, a já jsem také nebyl 
žádné eso. Tak jsem přemýšlel, co a jak, a protože se mi líbily staré 
motorky, začal jsem je shánět.

Zůstaňme ještě chvilku u závodění. ty ale stejně závodíš. 
Často vidím, že připravuješ motocykly na závody.

To ano, ale to jsou závody veteránů. Není to úplně o rychlosti, ale 
hlavně o pravidelnosti. Musíš se snažit zajet každé kolo pokud 
možno ve stejném čase. Ale samozřejmě, že na to občas pořádně 
šlápneme. Vždyť jsou to přece jen závody. Ročně se zúčastním 
tak tří, čtyř závodů. Jezdil jsem anebo dodnes jezdím v Plzni, ve 
Strakonicích, v Písku, v Pacově, na Tachlovickém trojúhelníku 
a samozřejmě také na Trojúhelníku v Nepomuku. Několikrát jsem 
byl úspěšný také na známých závodech Zbraslav–Jíloviště. Ještě 
bych chtěl zmínit třetí místo v závodě Praha–Londýn s bratrem 
Pavlem. Tenkrát jsme jeli s Fiatem 124 Sport Coupé. Celkem jsem 
byl asi sedmdesátkrát na bedně. Dnes jsou moje ceny, poháry 
i věnce umístěny v muzeu. Ještě musím říci, že jezdí veterány také 
dcera Zdeňka, její manžel i syn Pavel.

text: Karel Baroch
Foto: Klára Šelmátová

František Kroupa je pečlivý člověk. Se stejnou pečlivostí, s jakou 
se věnuje svým motocyklům a vůbec všem exponátům nepomuckého 
muzea veteránů, přistoupil také k tomuto rozhovoru. Několikrát 
jsme spolu seděli u Kroupů v obýváku a připravovali tohle 
povídání. Já jsem si ale v hlavě dával dohromady tento rozhovor 
už dávno, dávno předtím. Pana Kroupu znám totiž léta a častokrát 
pozoruji jeho zaujetí pro všechno, co právě dělá, i jeho vtipný, 
ale velmi odborný výklad, s nímž přistupuje k návštěvníkům muzea, 
a řekl jsem si: „Musíš tento rozhovor udělat za každou cenu.“
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Máš nějakou oblíbenou motorku pro závody?
Mám. Je to BSA z roku 1927.

Proč právě tahle?
Prostě se mi líbí. Pro jízdu je pohodlná, je rychlá, má sílu. V roce 
1972 jsem na ní jel první závod. Byl to závod do vrchu na Vavři-
nečku v Domažlicích a tenkrát jsem byl druhý.

Jaká byla tvoje vůbec první motorka?
Úplně první byla Saxonette. Zaprvé se mi líbila a zadruhé na ni nebyly 
třeba papíry a já je tehdy ještě neměl. Bylo mi teprve třináct let.

Zmínil ses o bratrovi Pavlovi. to je zajímavá osobnost.
Bratr odešel po srpnu ´68 do Jihoafrické republiky. Byl archi-
tekt, stavitel a pro jednu firmu, která se zabývala těžbou dia-
mantů, projektoval průmyslové objekty. A protože, jak už jsem 
říkal, tady závodil, pokračoval v  tom i  tam. Nechal si proto 
poslat motorku ČZ a jezdil motokros a také známou Šestidenní. 
Reprezentoval Jihoafrickou republiku a Botswanu, stát, který 
s ní sousedí. Vysloužil si tam přezdívku „létající Čech”. Stal se 
mistrem Transwallu. V muzeu, jak víš, máme jeho motorku 
značky Herkules. Nesmím zapomenout na to, že tam hrál také  
hokej.
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Jak to začalo s veterány?
Jak už jsem říkal, začalo to po vojně. První můj veterán byl německý 
motocykl značky D-Rad z roku 1928. Koupil jsem ho za 300 korun, 
což byly pro mě tenkrát velké peníze. To bylo v roce 1970. V té době 
bylo trofejních věcí docela dost. Levně se sháněly, po stodolách 
jich bylo dost. Ona se totiž platila daň z motorek, které měly obsah 
500 ccm a víc. A lidi se toho rádi zbavovali. 

Kde jsi sháněl první úlovky?
Začal jsem kolem Nepomuku. V Liškově jsem sehnal Harley-David-
son 1200, v Klikařově BSA 500, ve Ždírci Raleigh 500, v Blovicích 

Pragu, v Bližanovech BD 500, v Pačejově JAWU 350, v Nezvěsticích 
Ariel 500, v Plzni Indiana 1200. Později se začal okruh zvětšovat. Další 
motocykly jsem přivezl z Pardubic, Sedlčan, Hrádku nad Nisou, Nitry, 
Rakouska, Německa i Francie. Sbírka se utěšeně rozrůstala a začaly 
se plnit kolny a garáže. Ale to nebylo hned, trvalo to mnoho let. 

Teď už tolik exponátů k mání není. Něco se dá sehnat na bur-
zách např. v Mannheimu, Chotusicích, občas zajedu také na burzu 
do nedalekých Tchořovic. V poslední době využívám i internet. 
Neshání se však pouze celé motorky, ale i součástky, světlomety, 
blatníky, motory nebo jejich části, původní brašny na nářadí, sedla 
a různé další doplňky.
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Kdy vůbec vznikl nápad vybudovat muzeum veteránů?
Spíš v  nadsázce jsem občas mluvil o  nápadu otevřít vlastní 
muzeum, protože kolem roku 2000 moje sbírka veteránů měla 
již několik desítek kusů. Nejen motorky, ale také několik auto-
mobilů, které zaplňovaly několik garáží i dalších prostor doma 
i na chalupě. Jednou syn Pavel přišel s nápadem koupit pro tento 
účel areál Zelenohorské pošty, na který byla v té době vyhlášena 
dražba. Koupě se podařila, na sklonku roku 2003 jsme se stali 
majiteli. Budovy ale byly zchátralé, zdevastované. Projevil se na 
nich ve velké míře zub času a také „péče“ poválečných majitelů, 
Státních lesů. Rozhodli jsme se, že nejprve se zaměříme na hlavní 
budovu a že zachováme, či spíš obnovíme, její podobu z doby po 
přestavbě z let 1887 až 1888. Majitelkou tehdy byla kněžna Vilemína 
z Auerspergu. To znamenalo opravit fasádu a také vyměnit okna. 
Při opravě jsme těžili nejen ze synova nadšení, ale i z jeho tehdy 
postupně získávaných odborných znalostí.

Po roce 2010 přišly na řadu stáje a čeledník, ale tyto opravy 
už probíhaly pod synovým vedením. Stáje byly stavebně naprosto 
znehodnocené, Lesy si tam udělaly dílny a garáže, zbořily část 
kleneb a provedly množství dalších nevhodných zásahů. Poku-
sili jsme se většinu z nich opravit a navrátit podobu budov do 
historického stavu. V roce 2012 jsme do nich umístili část sbírky 
veteránů a jak přibývají, tak se muzeum postupně rozšiřuje. Dá 
se říci, že každý rok otevíráme novou expozici anebo přibude 
alespoň několik nových exemplářů. Většina vystavených motorek 
i aut je pojízdných.

Své místo má v muzeu samozřejmě i Nepomucký trojúhelník. 
Jsou tam vystaveny motocykly, které jezdily na Trojúhelníku, a také 
bohatá fotodokumentace ze sbírky Bohuslava Šotoly.

Součástí muzea je i kolekce modelů vojenských letadel z druhé 
světové války. Tu jsme získali darem od Ing. Václava Pauera, zná-
mého konstruktéra závodních automobilů plzeňského Metalexu. 
V muzeu je mu také věnován „koutek”, v němž je i jím zkonstru-
ovaný motocykl. Nesmím také zapomenout na různé dary, které 
muzeum dostává. Knihy, nářadí, přilby – například ta po Fran-
tišku Šťastném, kterou nám darovala rodina Kocíkova z Prádla. 
Velkou radost mi udělal pan Švojgr jízdním kolem z první repub-
liky – takové jsem vždycky chtěl. Všechny dárce ani neznám, ale 
všem patří dík hlavně kvůli tomu, že darované předměty neskončí 
někde na skládce, což by byla velká škoda.

Je třeba říci, že exponáty v muzeu jsou nejen z mé sbírky nebo 
od dárců, ale též zapůjčené od přátel – sběratelů. Celkově je vlast-
níků sbírkových předmětů více než desítka. Muzeum jako takové 
pak provozuje náš Spolek přátel starého Nepomuka. 
                

A co plánujete na letošek?
Letos je v plánu několik dalších zajímavých exponátů. Jawa 555, 
Jaweta, kolo Wanderer s pomocným motorem Man, anglický Tri-
umph a motorka Jawa Pérák, která se dříve používala v autoško-
lách. K vidění bude také řez motorem AJS 350 nebo motor z BMW 
35. Na každém vystaveném exponátu je tolik hodin práce, že vlastně 
ani nevím, jestli je to ještě vůbec koníček.

Dalšími plány jsou stálé doplňování exponátů a také vybudo-
vání badatelny pro naši bohatou knihovnu a archiv motoristic-
kých časopisů. 

Když spolu takhle mluvíme, tak toho využiji a poděkuji na 
tomto místě svojí manželce, protože bez její podpory a trpělivosti 
bych to nikdy nedokázal. 

Když v muzeu provádím, upozorňuji návštěvníky na něko-
lik zajímavých perliček. třeba na kolo, které přicestovalo 
za války vlakem do Plzně a neujelo od té doby ani metr. 
Rád se chlubím motocyklem a helmou Františka Šťast-
ného, další helmou podepsanou mistrem světa Giaco-
mem Agostinim, pístem z vozu Formule 1, se kterým 
získal Niky Lauda titul mistra světa. Líbí se mi také sbírka 
dámských motokol. A jak to máš ty?

Máš pravdu, to jsou zajímavé věci. Já bych k tomu přidal plechovku 
s olejem, na které je ještě plomba (za desítky let ji nikdo neote-
vřel), automobil Hakar, který je jediný na světě, sbírku dřevěných 
heverů, šlapačku od závodníka Pudila, plány lidového vozítka, 
jehož výroba byla  realizována Josefem Černým ve Dvorci, a zvlášť 
cenný je motocykl Praga z roku 1932 s olejovým chladičem, kterých 
bylo vyrobeno pouze pět. Možná, že už jich na světě více není.

Součástí areálu je také útulná kavárnička. Rád si tam 
dávám výtečnou kávu s něčím dobrým a k tomu dobře 
vychlazenou Lopatu anebo Zlatou krávu. 

Máš pravdu, je tam útulno. Kavárna je ovšem projekt spolku 
Nepal, ve kterém se angažuje syn a jeho přátelé. Zkolaudována 
byla v roce 2016 a krátce poté začala sloužit veřejnosti. Pořádá se 
tam i spousta kulturních akcí.

Renovace motocyklů a vůbec práce kolem muzea ti určitě 
zabere hodně času. Zbývá ti čas ještě na něco jiného?

Ale ano. Rád si přečtu dobrou detektivku. V poslední době čtu 
knihy od Nesba. Mám rád také historické romány a literaturu 
faktu. V televizi sleduji rychlostní silniční závody motorek a biat-
lon. A taky si najdu čas na rodinu, na vnoučata.

Naše povídání se chýlí ke konci. Mám poslední otázku. 
Co ti udělá radost a co ti ji zkazí?

Já si náladu jen tak zkazit nenechám. Jsem od přírody optimi-
sta. Protože, jak říká klasik, optimismus je nejpříjemnější forma 
odvahy. Radost mi udělalo například to kolo od pana Švojgra. 
Takové jsem chtěl celý život a nakonec ho mám.

tak to je všechno. Moc ti děkuji, že sis našel čas.

rozhovor měsíce

František Kroupa se narodil 21. září 1946 v želiveckém 
mlýně jižně od Prahy do rodiny mlynáře. V Kostelci 
u Křížků vychodil obecnou školu a v Kamenici 
měšťanku. Poté se v Praze ve Štěrboholích vyučil 
opravářem. Maturitu složil na střední technice 
v Chrudimi. Základní vojenskou službu absolvoval 
na Zelené Hoře, kde byl zařazen jako automechanik. 
V Nepomuku se v roce 1968 oženil a zůstal natrvalo. 
Po odchodu do civilu pracoval u Silnic a v JZD Vrčeň. 
Tehdy se pustil do restaurování starých motocyklů, 
které se staly jeho celoživotní zálibou. A také začal na 
motocyklech závodit. Odjezdil více než stovku závodů 
pravidelnosti, na nichž získal na osmdesát pohárů 
a věnců.

V roce 2003 koupili Kroupovi v Nepomuku budovu 
staré Zelenohorské pošty, kde vzniklo i Muzeum 
veteránů. Rekonstrukce areálu stále probíhá.
František Kroupa je otcem dvou dětí a má pět vnoučat. 
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Představujeme druhé 
letošní číslo sborníku 
Pod Zelenou Horou 

Úvodní článek je věnován novému objevu Mgr. Michala Tejčka, 
který identifikoval kamenické značky v interiéru přeštického 
barokního chrámu. Cesta k tomu vedla přes jednu z nejstarších 
vedut – tzv. Arnoldovu rytinu – která vznikla podle nepříliš kva-
litní předlohy signované autorem Adamem Fridrichem Aignerem 
(1746–1783). Však to také nebyl malíř, nýbrž sochař a kameník, 
jenž už za sebou měl řadu význačných zakázek v Praze (např. pro 
chrám sv. Víta), než začal pracovat pro kladrubské benediktiny. 
A díky tomu se ocitl v roce 1775 v Přešticích, kde v dokončované 
novostavbě poutního chrámu provedl ve vysoké umělecké kvalitě 
prakticky všechna díla z různobarevného mramoru.

Hned dva příspěvky se týkají 75. výročí osvobození. V prvním je 
podle výpovědí členů rodiny připomenut osud jednoho z mnoha 
příslušníků protinacistického odboje na Plzeňsku, který zaplatil 
cenu nejvyšší. Jde o škodováka Karla Vlka, rodáka z Nebílovského 
Borku. Zatčen byl krátce po náletu na Dobřany v roce 1943 a poté 
odsouzen k smrti. Druhá vzpomínka je o hodně optimističtější. 
V ní se pamětník z Dolní Lukavice vrací na konec druhé světové 
války a popisuje pobyt americké armády ve vsi.

Žebravý řád trinitářů vznikl ve 12. století ve Francii a jeho cílem 
původně bylo vykupování zajatců od Maurů. V Čechách působily 
až v 18. století jen dva trinitářské kláštery – mimo Prahu také ve 
Štěnovicích. S jeho pouze třicetiletou existencí seznamuje čtenáře 
regionální badatelka PhDr. Alena Vlčková.   

Před 150 lety se v Přešticích narodil jeden z nejpilnějších kro-
nikářů, které kdy město mělo. Nahlédli jsme do jedné z jeho sou-
kromých kronik, v níž ředitel měšťanské školy chlapecké Václav 
Sedláček popsal svoji vlastní svatbu, včetně zvyklostí a zpěvů, které 
ji v Zerovicích v roce 1893 provázely.  

Staré matriky jsou pro toho, kdo v nich umí číst, nevysycha-
jícím pramenem poznání, někdy možná i pobavení. Tak zápis 
narození jednoho nemanželského dítěte ze Žitína, křtěného v Žin-
kovech, odhalil původ jednoho z kmotrů, Zachariáše Kundráta, 
zednického mistra z Přeštic, Vlacha. Doklad, že italští zedníci 
působili v 17. století nejenom v Praze, ale i na venkově.

A aktuální dění přibližuje vlastivědný sborník pozvánkou 
na čtvrtou venkovní výstavu na přeštickém hřbitově „Studnice 
vody živé“.

Věra Kokošková 

Pojeďte s námi na muzikál

Vážení diváci, 
pražské divadlo HYBERNIA nám nabídlo náhradní vstupenky na 
muzikál GALILEO (původní termín byl 21. 3. 2020). Nový termín 
je stanoven na 19. září 2020. Jedná se o vstupenky do 3. a 4. řady, 
jejich cena včetně dopravy činí pouze 740 Kč. Pokud jste si vstu-
penky ještě nezajistili, můžete se hlásit na tel.: 371 580 337 nebo 
osobně v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126. 

K muzikálu GALILEO složil texty písní i hudbu Janek Ledecký, 
kterého můžete vidět i v titulní roli. Jedná se o napínavý příběh 
plný zvratů, ohromuje netradiční scénografií a výpravnými kos-
týmy. Galileo je opřený o silný příběh, ve kterém najdete vše: lásku, 
vášně, intriky i nenávist. 

OSOBy A OBSAZENí: 
Galileo Galilei – Janek Ledecký | Tomáš Novotný
Mia – Sabina Laurinová | Dasha | Bibiána Surovčíková
Giana di Medici – Ivana Chýlková | Elin Špidlová
Giordano Bruno – Bohouš Josef | Petr Kolář
Otec Inchofer – Josef Vojtek | Tomáš Trapl
Kardinál Maffero, Barberini – Dušan Kollár | LW Frenk
Kardinál Angeloni – Mojmír Maděrič | Richard Tesařík
Kardinál Badaloni – Ivan Vodochodský | Pavel Zedníček
Marie – Athina Langoska | Jana Feriová
Cosimo II. Medicejský – David Uličník | Michal Kavalčík

Autobus odjíždí ze Dvorce od ČD ve 14:30 hod., další zastávky 
Na Vinici, u hřiště a na náměstí A. Němejce. Návrat zpět kolem 
23:00 hod.  
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů 
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí,  přestože městu 
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

Ladislav Janovec, veterinář
Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti 
s epidemií koronaviru očekávám pochopitelně omezení činnosti 
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi 
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.

Marcel Klaus, Klaus Timber a. s.
Ač to bude možná pro někoho překvapením, my jsme zde spoko-
jeni. Se zástupci města se vždy domluvíme, podporují nás a vychází 
nám vstříc. Jediné, co nás trápí, je nedostatek pracovní síly, nic-
méně s tím se potýká většina fi rem napříč všemi obory nehledě 
na místo podnikání. Situace ohledně koronaviru se vyvíjí velmi 
rychle. V době vydání novin už naše současné vyjádření nebude 
aktuální. Je jasné, že epidemie bude mít na naši společnost určitý 
dopad – je jen otázkou, jak velký. Opatření proti šíření viru jsme 
každopádně zavedli a řídíme se jimi jako fi rma i jako jednotlivci. 
S rodinou jsme například zrušili lyžařskou dovolenou v Itálii – 
ačkoliv se bohužel našli zlí jazykové, kteří šíří mylnou informaci, 
že jsme v zahraničí byli. S pracovníky, kteří se v kritických oblas-
tech v uplynulých týdnech pohybovali, jsme přistoupili k variantě 
home offi  ce. Obecně apelujeme na pečlivou hygienu, opatrnost 
a ohleduplnost. Dle našeho názoru není v silách města Nepomuk 
učinit takové kroky, které by virus zastavily. Každý musí začít pře-
devším sám u sebe. Klíčové je, aby se všichni chovali zodpovědně 
a nevystavovali sebe ani své okolí zbytečnému riziku.

Oslovili jsme tentokrát i místní podnikatele s otázkami: 
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí? 

Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti 
s epidemií koronaviru a opatřeními proti jeho šíření?

Jak by vám mohlo město Nepomuk pomoci 
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?
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Výstava Nádherná krajina  
nabízí i komentovanou 
prohlídku

V Městském muzeu a galerii Nepomuk byla zahájena výstava 
nazvaná Nádherná krajina – malba, kresba, grafika. Na výstavě 
jsou k vidění umělecká díla autorů Daniely Štichové a Pavla  
Piekara. Pavel Piekar kresbou či akvarelem zachycuje vše, co ho 
zaujme. Své kresby pak přetváří technikou barevného linorytu 
v osobité grafiky. Má velmi vřelý vztah k Šumavě, kterou opa-
kovaně navštěvuje, šumavské pohledy zaujímají výraznou část 
jeho krajinářské tvorby. Daniela Štichová se krajině začala více 
věnovat až v posledních letech pod vlivem půvabů, které nabízí 
městečko Nepomuk, jež si s manželem vybrali pro rodinný život.

S ohledem na opatření v minulých měsících nemohlo dojít ke 
slavnostnímu zahájení výstavy, proto jsme rádi, že vás v sobotu  
20. června od 15:00 hodin můžeme pozvat na komentovanou pro-
hlídku. Návštěvníci se nejen seznámí s tvorbou obou autorů, ale 
také je Pavel Piekar zasvětí do tajů tvorby barevného linorytu.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk

Kulturní centrum Nepomuk srdečně zve na

VÝSTAVU KOSATCŮ
A OKRASNÝCH ČESNEKŮ

6. a 7. června 2020, 9 - 16 hod.
v rodném domě A. Němejce čp. 129
na nám. A. Němejce v Nepomuku

vstup uličkou nahoře na náměstí vedle budovy bývalé školy
(největší budova náměstí)

Vystaveno bude spousta amerických, australských a francouzských odrůd
kosatců a také velké až obří odrůdy okrasných česneků.

Součástí výstavy bude prodej přebytků kosatců, denivek, lilií, gladiol
a také objednávka vystavených kosatců a okrasných česneků pro léto 2020.

Odborné poradenství zajištěno po celou dobu akce.
Vstupné dobrovolné. Vystavuje Ing. Pavel Novák.
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V červnu roku 2010 byl zpřístupněn veřejnosti kompletně zrekon-
struovaný rodný dům Augustina Němejce, který najdeme přímo 
v centru města Nepomuka, na konci slepé uličky vybíhající vzhůru 
z náměstí pojmenovaném právě umělcovým jménem.

Připomeňme si pár důležitých a zajímavých dat. Rodný dům 
Augustina Němejce, starý více než 200 let, zakoupilo město Nepo-
muk v roce 2006 ve zchátralém stavebním stavu se záměrem jeho 
rekonstrukce a zřízení ojedinělé expozice umělcova díla. Po pro-
vedení nezbytných průzkumů byla nejprve zpracována vydařená 
studie a po jejím veřejném projednání i projektová dokumentace. 
Následně město Nepomuk uspělo v roce 2008 se žádostí o dotaci 
EU na rekonstrukci objektu včetně přilehlého okolí. 

Od začátku června 2009 do konce května 2010 byly zcela prove-
deny rozsáhlé stavební práce až po kompletní interiérové vybavení 

včetně instalace téměř stovky obrazů s množstvím dalších doku-
mentů a předmětů ze života Augustina Němejce. Jak se celý objekt 
proměnil do své současné podoby, je nejlépe patrné z fotografic-
kého panelu umístěného v hlavní chodbě domu, kde na sériích 
deseti trojic fotografií je zachycen stav před rekonstrukcí, v jejím 
průběhu a po ní. Je téměř neuvěřitelné, jakou dokonalou promě-
nou celý objekt prošel během jediného roku. Kromě mnoha ori-
ginálních unikátů v galerijní expozici je v domě též, co do svých 
rozměrů nepřehlédnutelná, vkusně nainstalovaná kopie známé 
opony, kterou Augustin Němejc vymaloval pro plzeňské divadlo 
J. K. Tyla.

Součástí realizovaného projektu rekonstrukce rodného domu 
Augustina Němejce byla kromě vlastního stavebního objektu také 
obnova dalších, objektu přilehlých a do té doby prakticky téměř 

Celoživotní dílo, které po sobě zanechal významný nepomucký rodák profesor Augustin Němejc (*15. 3. 1861 v Nepomuku, 
† 16. 8. 1938 v Plzni) svým i příštím generacím, je prolnuto především venkovskou tématikou Plzeňska, i když rozsah jeho díla 
je mnohem širší a pestřejší. Význam malířských děl Augustina Němejce spočívá v dokonalé srozumitelnosti zvláště v době jeho 
tvůrčího života, kdy se jednalo o uvědomování národních hodnot a vlastenectví. Jeho výtvarná díla nakonec přesáhla svoji dobu 
a stala se trvalou a vzácnou kulturní hodnotou, o čemž se můžeme snadno přesvědčit v jeho rodném domě, který byl městem 
Nepomuk obnoven právě před deseti lety.

Rodný dům Augustina 
Němejce v Nepomuku slaví 
desáté výročí své obnovy

foto Pavel Jiran

Čelní fasáda domu je členěna třemi 
okenními osami ve dvou řadách. 
Polovalba se štítem a korunní římsou 
opticky snižují její výšku. hlavní 
vstup je posazen na kraji čelní fasády. 
Architekturu městského obytného 
domu vhodně doplňuje sousední 
vstupní portál do dvora galerie 
a společně se zděnou ohradní zdí 
uzavírá mezeru mezi objekty.



Nepomucké noviny / červen 2020 25výročí

nevyužívaných prostor: byl vybudován nový dlážděný povrch celé 
přístupové komunikace z náměstí Augustina Němejce včetně před-
cházejícího, do té doby chybějícího napojení na inženýrské sítě, dále 
byla zrekonstruována stodola a dvůr s jeho ohradní zdí, položena 
nová žulová desková dlažba s odvodněním celého nádvoří bývalé 
školy s bezbariérovým propojením do přízemí domu, včetně rozší-
ření malé letní scény. Vznikl tím ucelený kulturní stánek pro více-
účelové využití několika zajímavých prostor přímo v centru města, 
které byly do té doby zcela zanedbány. Projektem tak byly vyřešeny, 
kromě vzniku zmíněné, svým způsobem unikátní rozsáhlé expozice 
díla Augustina Němejce, také možnosti pořádání nejrůznějších kul-
turních aktivit, např. komorních koncertů, divadel malých forem, 
uměleckých dílen, přednášek, seminářů, kurzů, či výstav. K tomu 
je přizpůsoben jak malý sál v citlivě zrekonstruované stodole, tak 
malířský ateliér v podkroví domu, ale také k tomu účelu zrekonstru-
ovaný přilehlý venkovní prostor nádvoří s letní scénou.

Nelze zastírat, že bez finanční dotace z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj by samo město realizaci projektu v takové míře 
a rozsahu nikdy neuskutečnilo. Pro zajímavost: město Nepomuk 
nejprve celou akci financovalo do celkové výše necelých 27 mili-
onů korun a po důkladné kontrole dokončeného projektu obdrželo 
smluvní dotaci, kterou tvořilo 92,5 % všech způsobilých výdajů. To 
nepotřebuje dalšího komentáře, když si uvědomíme, čeho město 
dosáhlo vlastní investicí 2 milionů korun. Konečně o tom, že se 
jednalo o úspěšný projekt, svědčí skutečnost, že byl Regionální 
radou soudržnosti Jihozápad hodnocen jako jeden z nejzdaři-
lejších a nejzajímavějších mezi ostatními projekty dotovanými 
Evropskou unií v roce 2010. Následně v roce 2011 získalo město 
Nepomuk ještě další ocenění v soutěži Stavba roku – cenu hejt-
mana Plzeňského kraje. 

Navštívit, anebo lépe navštěvovat, rodný dům Augustina 
Němejce stojí skutečně za to. Toto místo se stalo od počátku 
vyhledávaným nejen návštěvníky našeho města a kraje, ale také se 
stalo skutečně oblíbeným místem k setkávání místních obyvatel 
při různých zájmových, kulturních a společenských příležitos-
tech. Město Nepomuk se v tomto případě má opravdu čím chlubit. 

Zveme vás na prohlídku

Prohlídky rodného domu zajišťuje Městské muzeum Nepomuk, 
které je od června v běžném provozu, tedy od úterý do neděle od 
10.00 do 17.00, poslední prohlídka je zahájena v 16.00. 

V rodném domě je k vidění téměř stovka obrazů, doku-
mentů a dalších předmětů ze života Augustina Němejce. 
Návštěvníci se zde mohou seznámit s celoživotním dílem 
významného autora. Mezi dominanty celé expozice patří 
kopie známé opony, kterou Augustin Němejc namaloval pro 
plzeňské divadlo J. K. Tyla. Rovněž je zde vystaven obraz pro 
prezidenta Masaryka, který se měl stát autorovým vrcholným 
dílem, nicméně nakonec zůstal nedokončen. 

Od svého otevření v roce 2010 se rodný dům stal místem 
setkávání umělců, milovníků umění i historie. V podkroví se 
scházejí a tvoří výtvarníci z nepomuckého sdružení Atelier-K.  

V červenci a srpnu obohatí expozice domu výstava his-
torických kostýmů a doplňků od Venduly Ptáčkové ze Sobě-
suk, vystaven bude také nový slavnostní pluviál členů Matice  
sv. Jana Nepomuckého.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk

U příležitosti úvodem zmíněných desátých narozenin obnovení 
života rodného domu Augustina Němejce chci „oslavenci“ popřát, 
aby i nadále a na hodně dlouho byl místem vyhledávaným a přita-
hujícím zájemce k navštívení rozsáhlé a unikátní galerie Augustina 
Němejce, aby byl stále více oblíbeným místem k setkávání lidí při 
jakýchkoli zájmových, kulturních a společenských příležitostech 
a sloužil tak trvale co nejširší kulturní veřejnosti, protože „on“ si 
to opravdu zaslouží.

Pavel Jiran, zastupitel

Velká patrová expoziční místnost, kde jsou vystaveny rozměrnější obrazy. Foto Jan Soukup

Bývalá světnice, kde se zachovala stěna z roubených klád, ovšem ve velmi špatném stavu. 
Při rekonstrukci vznikla nová z kulatin. Zde je umístěna recepce, dnes využívaná jako kancelář. 
Foto Pavel Jiran

Prostor stodoly je využit jako víceúčelový sál se zázemím pro techniku sálu 
a zázemím účinkujících se sociálním zařízením. Foto Jan Soukup
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1802–1821 řečičtí
Rodný dům akademického malíře Augustina Němejce čp.129/190 
vystavěl v roce 1802 měšťan a mistr pekařský Antonín Řečický (1756–
1821) s ženou Annou rozenou Knihovou poté, když 12. 4. 1802 zakou-
pili za 100 zlatých pozemek vedle rathausu (dnešní infocentrum) za 
účelem vystavení nové chalupy.

1821–1846 Pokorní
Po smrti pekaře Antonína Řečického (22. 4. 1821) ještě téhož roku 
dům čp. 129 prodává vdova Anna Řečická měšťanu a mistru pekař-
skému Františkovi Pokornému (*20. 12. 1790, 8. 9. 1866) a jeho ženě 
Anně roz. Šteflové (*17. 8. 1791, 17. 9. 1846). Je zajímavé, že ač manželé 
dům drželi pouhých 25 let, říkávalo se domu ještě dlouho v 1. polovině  
20. století „U Pokorných“. Jejich jediná dcera (dcery Anna a Josefa 
zemřely v mladém věku na souchotiny) a dědička právovárečného 
domu čp. 129 Marie Pokorná (*6. 11. 1826, 28. 5. 1850) se provdala  
9. června 1846 za Josefa Němejce (*13. 5. 1823, 28. 12. 1879), měšťana 
a mistra řeznického z Nepomuku čp. 6. Dne 17. září 1846 umírá Anna 
Pokorná na tyfus. Její muž ji přežil o plných 20 let, umírá 8. září 1866 
v požehnaném věku 75 let na čp. 129 sešlostí věkem.

1846–1883 Němejcovi
Vzhledem k tomu, že v Nepomuku bylo tehdy na třicet rodin Němejců 
(všichni jedné krve), rozlišovaly se rodiny různými přídomky. Augus-
tinův otec Josef Němejc byl tak označován jako „Němejc-Pokornejch“. 
Manželům Němejcovým se však stačily narodit pouhé dvě děti: Mag-
daléna Helena (*1847–1918), provdaná za hostinského a starostu 
nepomuckého Sokola Jana Čermáka (*1846–1919) a František Rudolf 
(*1849–1897), hostinský v Nepomuku. Marie Němejcová roz. Pokorná 
totiž 28. května 1850 umírá (stejně jako její sestry) na souchotiny.

Poté, co Josef Němejc ovdověl, oženil se 19. února 1851 podruhé 
s Johanou (*18. 9. 1831, 7. 12. 1876), dcerou Josefa Vaněčka, mlynáře 
z Kláštera čp. 2. Tři jejich děti se dožily dospělosti: Josef (*1852–1905), 
majitel hostince a hotelu ve Dvorci čp. 56, Ing. Jan (*1854–1894), lesní 
správce hraběnky Nosticové v Horkách nad Jizerou, a nejmladší Augu-
stin (*1861–1938), budoucí mistr malířského plátna. Dle sčítání oby-
vatel v roce 1852 je na domě čp. 129 zmiňován Josef Němejc s druhou 
ženou Johanou a třemi dětmi. V domě žil i tchán František Pokorný 

Historie rodného  
domu Augustina Němejce

Nepomuk, hřbitov sv. Prokopa (2017): místo posledního odpočinku rodin bratrů (zleva) Josefa 
(1823–1879), Václava (1824–1909) a Jana (1821–1911) Němejcových. Foto Rostislav Němejc

Akademický malíř, narozen 15. března 1861 v Nepomuku v domě 
č. p. 129 v rodině řezníka a právovárečného nepomuckého měš-
ťana Josefa Němejce, významný český regionalista, kreslíř, přítel 
Mikoláše Alše, autor opony plzeňského divadla J. K. Tyla. První 
studijní cestu podnikl v roce 1881 (Rakousko, Itálie, Jugoslávie, 
Německo), v roce 1902 do Francie. Díky podpoře Vilemíny kněžny 
z Auerspergu absolvoval od roku 1883 studia na akademii v Praze 
– učitelé Prof. František Sequens, Maxmilian Pirner. Jeho spo-
lužáky a přáteli byli Luděk Marold, Viktor Oliva a Joža Uprka.  
V roce 1884 studoval na Akademii v Mnichově (spolu s Uprkou, 
Maroldem a Alfonsem Muchou, učitelé Güssis a Wagner). Další 
studia absolvoval díky nadaci mecenáše, architekta a stavitele 
Josefa Hlávky v Paříži (spolu s Vojtěchem Hynaisem). Po studiích 
se vrátil do Plzně, měl ateliér v Cukrovarské ulici. Natrvalo usazen 
v Plzni od roku 1889, od 1901 člen korespondent ČAVU, v letech 
1907–1925 profesorem kreslení na dívčím lyceu. Ve své tvorbě byl 
zaměřen především na Plzeňsko. Výstavy jeho díla: 1920 Plzeň, 
1928 Praha, 1956 Plzeň, 1961 Nepomuk, 1963 Lužany, 1995 Plzeň, 
atd. Na domě v Mánesově ulici č. 19, kde strávil poslední léta 
života († 16. srpna 1938 v Plzni), je umístěna jeho pamětní deska 
s bustou. V Plzni pojmenována po něm Němejcova ulice, v Nepo-
muku náměstí Augustina Němejce. V roce 1999 byl vyhlášen mezi 
30 nejvýznamnějšími osobnostmi města Plzně 20. století. Od roku 
2010 po rekonstrukci rodného domu Augustina Němejce č. p. 129 
v Nepomuku zde otevřena galerie jeho díla. Na domě osazena nová 
pamětní deska (autor Václav Fiala), uvnitř domu umístěna busta 
(autor Václav Česák).

hlavní zdroj Wikipedie

Augustin Němejc 
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a pacholek s děvečkou. V roce 1869 se ze sčítacího archu dozvídáme, 
že v domě kromě rodiny hospodáře žil čeledín Jakub Špeta a děvečka 
Barbora Šteflová, synové František a Josef byli coby řezničtí pomoc-
níci na zkušené v Uhrách, syn Jan byl studentem reálného gymnázia 
a nejmladší Augustin byl žákem zdejší školy. K hospodářství patřily 
dvě krávy, dva voli, dvě jalovice a 23 ovcí (!). 

Dne 7. prosince 1876 umírá na vykrvácení Johana, o tři roky poz-
ději i její muž Josef Němejc. Umíral na vzteklinu ve velkých boles-
tech, záchvaty jej sužovaly několik let. Nakazil se, když jej pokousal 
jeho vlastní řeznický pes. Stihl však ještě ustanovit závěť, v níž mezi 
své děti rozdělil majetek v celkové výši 6 964 zlatých. Dům s právem 
várečným a polnostmi zdědil syn Josef (s povinností vyplatit všechny 
sourozence). Augustin zdědil matčin podíl, polnosti a krávu v celkové 
výši 1 286 zlatých. Dne 14. září 1883 byl okresním c. k. soudem v Nepo-
muku prohlášen zletilým, načež svůj dědický podíl prodal bratru 
Františku Rudolfovi, se kterým se dohodl na měsíčních splátkách 
po 40 zlatých. Dědictví mladý Augustin potřeboval, aby dostudoval 
malířskou akademii v Praze.

1883–1906 Stickerovi
Malířův starší bratr, hostinský Josef Němejc, dům čp. 129 v roce 1883 
prodává za sumu 1 300 zlatých Josefu Stickerovi z Podhůří. Ze sčíta-
cího archu (1890) se dozvídáme, že Josef Sticker (*17. 11. 1860 Čmelíny, 
11. 12. 1942 Terezín) byl majitelem obchodu dobytkem a provozo-
val polní hospodářství (vlastnil šest krav), byl izraelitou. V domě žili 
i jeho rodiče Mojžíš (*6. 3. 1817 Čmelíny) a Františka (*5. 11. 1824 Záhoří 
u Písku) Stickerovi. Otec mu vypomáhal s obchodem a matka vedla 
domácnost. Všichni měli obcovací řeč českou. V domě žil i čeledín Jan 
Šrachta a služebná Barbora Skálová. Ze sčítacího operátu v roce 1900 
zjišťujeme, že rodiče již nežili. K hospodářství náležely čtyři krávy, 
jedna jalovice a 11 slepic. Josef Sticker se v roce 1898 oženil s Johanou 
roz. Adlerovou (*13. 8. 1876 Horažďovice, před 1942 Nepomuk) a měli 
spolu syna Oskara (*16. 3. 1900 Nepomuk, po 20. 1. 1943 Osvětim). 
Stickerovi v roce 1906 dům prodávají nepomuckému hostinskému 
Matěji Bauerovi. V Nepomuku žili až do 26. listopadu 1942, kdy byli 
transportováni ze sběrného tábora v Klatovech do Terezína. V Osvě-
timi zahynula i Oskarova žena Helena Stickerová (*12. 8. 1911, po  
16. 10. 1944 Osvětim). Rodinu tak potkal stejný tragický osud jako další 
nepomucké židovské obchodnické rodiny, což byli Edelsteinovi, Fis-
chlovi, Kleinovi, Ledererovi a Zenkerovi.

1906 –po roce 1968 Bauerovi
V roce 1906 se novým majitelem domu čp. 129 stává nepomucký hos-
tinský, vdovec Matěj Bauer (*20. 2. 1868 Dvorec, po 1948 Nepomuk). 
Jeho první manželství uzavřené 24. dubna 1893 s Barborou roz. Liško-
vou (*12. 3. 1858 Vrčeň, 5. 3. 1910 Nepomuk) bylo bezdětné. Součástí 
hospodářství (1910) byly tři krávy, dvě jalovice, sedm prasat a 17 slepic. 
Druhé manželství uzavřené 14. června 1911 s Alžbětou roz. Márovou 
(*13. 11. 1880 Nepomuk, po 1948 Nepomuk) bylo (jak se dozvídáme 
ze sčítacího operátu z roku 1921) obdařeno dvěma dětmi: Amálií  
(*6. 3. 1912) a Josefem (*2. 4. 1915). Za Berndorfova života (1968) na 
domě čp. 129 potomci Bauerových ještě žili. 

Konečným vlastníkem domu se pak stalo město Nepomuk. Přesně 
před deseti lety se začala psát novodobá a podstatně optimističtější 
kapitola historie Němejcova rodného domu, kdy došlo k naplnění snah 
města Nepomuku o rekonstrukci a jeho důstojné využití.

Ve Veselé, 12. 5. 2020, Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D.
(redakčně upraveno)

Rekonstrukce rodného domu 
malíře Augustina Němejce 
v Nepomuku

Rodný dům Augustina Němejce je jednopatrový dům, několik 
kroků od náměstí nesoucího jeho jméno, v uličce za objektem 
dřívější školy. Je to drobná stavba, ke které přiléhá stodola a ve 
dvoře zarostlé zbytky přístavby hospodářského stavení. Objekt 
patří do městského prostředí Nepomuka svým vnějším vzhle-
dem i hmotou. Jeho jádro pochází již z 18. století, ale dům prošel 
zásadní přestavbou na začátku 19. století. Dá se konstatovat, že vše 
podstatné v domě pochází z této doby. Zajímavostí nepochybně je, 
že se ve zdi stodoly našlo několik architektonických prvků, které 
mohly pocházet ze zbořeného cisterciáckého kláštera, který stával 
v nedaleké obci Klášter.

Komplex objektů byl obnoven jako celek, projekt byl vypraco-
ván v Ateliéru Soukup s.r.o., pod vedením autorů Ing. arch. Jiřího 
Opla a Ing. arch. Jana Trčky. 

Na počátku prací byly s provozovatelem prověřeny možnosti 
prohlídkových okruhů, rozdělení expozičních ploch, sociální 
a technické zázemí objektu a využití přilehlých dvorků pro různé 
studentské a umělecké workshopy, případně společenské akce.

Svízelnou záležitost představuje pohyb hendikepovaných osob, 
pro něž byly vytvořeny ve dvoře dvě rampy, pravda, s poněkud kraj-
ními sklony. Z druhého dvora za muzeem je řešen bezbariérový 
přístup do sálu částečně krytou pavlačí a schodištěm.

Úkol, umístit do stavby, kdysi sloužící jedné rodině, vzpo-
mínkovou místnost s expozicí a s prostory pro zájmovou činnost, 
nebyl jednoduchý. Zdá se, že se to podařilo, a veřejnosti je zde 
prezentováno několik desítek děl slavného rodáka, která ukazují 
šíři jeho talentu a stálou životaschopnost jeho umělecké výpovědi.

Ing. arch. Jan Soukup, Atelier Soukup s.r.o.

Zdroj: referát z konference Regionální periodika - pramen 
poznání místní historie a kultury, 2012, Přeštice

Přilehlé dvory mají velké výškové rozdíly,  proto jsou řešeny terasově. Foto Jan Soukup
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Zámecká kaple sv. Jiří v Oselcích 
ožila v čase koronaviru

Místní farář P. Mariusz Klimczuk využil čas omezení veřejných 
bohoslužeb a na svátek sv. Jiří 24. dubna odsloužil v zámecké 
kapli zasvěcené tomuto světci mši svatou.

Jedná se o zachovalou kapli z počátku 18. století vyzdobenou 
nástropní freskou s českými světci a hlavním oltářem s řezbou 
sv. Jiří na koni bojujícího s drakem.

P. Jiří Špiřík, římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk

Svatojánský koutek

Když se řekne „svatojánský“… 
(3. část)

Dvouslovné pojmenování „Dědictví svatojánské“ je dnes už málo-
komu známé, ale ještě v době první republiky to byl pojem! Byl známý 
i v Rakousku, Anglii, Německu a také v Americe, kde „Dědictví“ mělo 
své členy. Dokonce je spojeno s vyznamenáním uděleným na Svě-
tové výstavě v Paříži v roce 1867, kam bylo zasláno šest knih vydaných 
„Dědictvím“. 

Na jeho počátku stála úcta k sv. Janu Nepomuckému a současně 
nezištnost jednoho kněze, který vložil svoje uspořené peníze – 1000 
zlatých (!) – do činnosti, o níž se domníval, že prospěje druhým, a tak 
nejlépe přispěje k oslavě světce z Nepomuka.

Zakladatel „Dědictví sv. Jana Nepomuckého“ či, jak se později vžilo, 
„Dědictví svatojánského“, se jmenoval Antonín Hanikýř. Nadaný jezuit-
ský kněz, jenž se sám naučil francouzsky a řecky, se narodil v Praze 
roku 1753. Zajímal se o českou literaturu, jeho přítelem byl obrozenecký 
básník, kněz Josef Vlastimil Kamarýt. Právě s ním se o svém záměru 
radil. Bylo to v roce 1829, kdy se slavilo sté výročí Janova svatořečení. 
A. Hanikýřovi bylo 76 let a chtěl, jak je už výše uvedeno, také nějak 
přispět k oslavě sv. Jana.

Záměr založit fond sdělil pražské arcibiskupské konsistoři roku1831 
a zároveň s tím zaslal jistinu na 1000 zlatých. Konsistoř mu jeho úmysl 
schválila a slíbila postarat se o provedení celé věci. O co vlastně šlo? 
Jednalo se o instituci, jež měla podporovat vzdělanost českých katolíků 
tím, že by vydávala levné české knihy náboženského a mravoučného 
rázu pro nejširší čtenářskou veřejnost. Schválení spolku nebylo v době 
absolutistického státu jednoduché: muselo být stvrzeno zemským 
guberniem a poté i císařem – František I. tak učinil až dne 26. 10. 
1833. Bohužel A. Hanikýř se schválení nedočkal – zemřel téhož roku 
na jaře, 15. března, ve věku 80 let. Byl pohřben na hřbitově v Táboře 
(dnes přeměněném na park Pod Kotnovem) a podílníci „Dědictví“ 
mu postavili krásný pomník, jenž byl slavnostně posvěcen svatovít-
ským kanovníkem Václavem Pešinou, prvním správcem „Dědictví“. 
Je zajímavé, že pomník A. Hanikýře se velmi podobá pomníku, který 
byl později vystavěn na Malostranském hřbitově v Praze zemřelému  
V. Pešinovi: oba zemřelí jsou vytesáni v pozici klečící postavy, jež 
podává knihu sv. Janu Nepomuckému.

Jak „Dědictví svatojánské“ fungovalo? Jednotlivec nebo instituce 
(např. škola či vikariát) při vstupu složili jednorázový vstupní vklad 
a stali se členy „Dědictví“. Podle výše vstupního vkladu byli členové 
zařazeni do čtyř úrovní. Nejvýsadnější postavení měli spoluzaklada-
telé, kteří vložili 100 zlatých, členové I. třídy byli ti, kteří vložili 40 zla-
tých, členové II. třídy 20 zlatých a členové III. třídy 10 zlatých. Úměrně 
k výši svých vkladů dostávali zdarma každým rokem od každého 

vydání kterékoli knihy jistý počet výtisků. Člen si musel pro publikace 
dojet do odběrného místa do Prahy, Brna či do Olomouce. Knihy měly 
chatrnou vazbu, neměly desky, jen obyčejnou obálku. Kdo chtěl, mohl 
si knihu nechat převázat do vazby pevnější. „Dědictví“ mělo své před-
stavenstvo – nejvyšší funkce zastávali většinou kanovníci pražských 
kapitul. Proslulým se stal například pozdější biskup ThDr. Antonín 
Podlaha (zemřel r. 1932), jenž byl vůči této instituci velmi velkorysý, 
pokud šlo o finanční příspěvky. Kněží, kteří byli podílníky „Dědictví“, 
měli závazek sloužit jednou ročně v oktávu sv. Jana Nepomuckého mši 
svatou za zemřelé i živé členy „Dědictví“. Členů nebylo málo – např. 
k roku 1855 je jich uváděno 11 200. Za zmínku stojí i to, že v roce 1849 
byl zhotoven památný peníz Dědictví svatojánského, a to v bavorském 
Augsburku z anglického stříbra. Peníz měl ouško, aby mohl být nošen 
i zavěšený, a prodával se za jeden zlatý. 

Jednou z oblíbených publikací vydaných „Dědictvím“, jež zaniklo 
po válce v roce 1946, byl Kancionál čili Kniha duchovních zpěvů pro 
kostelní i domácí pobožnost. Podle vydavatele se zpěvníku začalo 
říkat Svatojánský kancionál. Byl vydán jak v měkké, tak i v pevné vazbě 
a sestavil jej svatovítský kanovník Vincenc Bradáč (nar. 1815).

O další významné publikaci vydané „Dědictvím“, Svatojánské 
čítance, si povíme v červencovém Svatojánském koutku.

Marie Bílková

Portrét Antonína 
Hanikýře otištěný 
v Jubilejní knize vydané 
roku 1885 v Praze
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Mateřské centrum 
Beruška Nepomuk

Nádražní 476, 
Nepomuk, 1. patro

pořádá přednášku

společně s dětmi
Jak na hračky Vašich dětí, 

co s obdrženými dárky 
anebo hromadami dětského oblečení?

1. října 2020 
od 17:00–19:00

LEKTOR:
Marcela Sobotová – minimalistka, lektorka, bloggerka, hrdá Plzeňačka
kapacita omezena. nutná rezervace a PředProdeJ Na

e:materskecentrum@centrum.cz do 24. 9. 2020
150 Kč předprodej, 200 Kč na místě

Fénix / zveme vás

Předprázdninový čas ve Fénixu

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

Od poloviny května jsme postupně začali rozjíždět jednotlivé kurzy, po 
domluvě s lektory a rodiči, samozřejmě za dodržení aktuálně platných 
nařízení. S radostí sledujeme, že máte o kurzy zájem. Během června 
počítáme, že začneme spouštět přihlašování na podzimní kurzy nebo 
o nich alespoň rámcově budeme informovat. Detaily o dnech a časech 
konání ladíme u některých kurzů až začátkem září.

Během léta chystáme lekce jógy a tance pro ženy.

V termínu 3.–7. 8. pořádáme náš druhý příměstský tábor. Přihlašování 
je spuštěno na našich webových stránkách. Tábor je pro děti  
7–12 let, od 8:00 do 16:00 hodin, v ceně 1 650 Kč je lektorné, materiál, 
pitný režim, teplý oběd, odpolední svačina, vstupy na lezeckou stěnu.

Novinky: 

Výtvarné tvoření  
S novou lektorkou Lenkou Křepelkovou, pro děti 6–8 let a pro  
děti 8+. Tvořivé aktivity propojené s událostmi v daném měsíci  
a s významnými osobnostmi. Den a čas je v jednání (90 minut,  
15 lekcí).

Počítačová grafika pro děti 8+ 
Fotomontáž, video s hudbou, retušování, Inkscape, Sketchup aj. 
10 lekcí po 90 minutách.

Semináře: 

Seminář tvorby mozaiky 
(Zrcadlo, podložka, květník apod.), neděle 14. 6. 13:00–16:00,  
se Zuzanou Smithovou. Přihlášení a platba 350 Kč předem.

Seminář výroby bosonohých sandálek “huarache” 
14. 6. 16:00–17:30, s pomocí lektorky si během hodiny vyrobíte 
praktické letní boty přímo na vaši nohu. Přihlášení a platba 
předem 300 Kč.

Muzikohraní pro rodiče s dětmi 
Středa 5. 8. 17:00–18:30, opakování loňské úspěšné akce  
s profesionálním koučem Štěpánem Pastulou, přihlášení  
a platba 190 Kč předem.

Univerzita III. věku  
pro zájemce 55+, přednášky 
od října 1x za 14 dní 

Rituály evropských královských rodů

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba 
narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými králov-
skými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm králov-
ských rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, případně jsou dnes 
a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm 
pro nás méně známým.

Otevírací doba kanceláře
středa 15:00–18:00 (až po zahájení kurzů)
pondělí 13:00–17:00; 
úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00; 
středa 10:00–12:00, 13:00–18:00; 
čtvrtek 14:00–16:00

tel. 606 032 707 
fenix@urad-nepomuk.cz  

Lucie Korbová a tým Fénixu
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Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: červen–září (pondělí–neděle 8:30–11:30 / 12:00–17:00)

Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Nepomuk
6. 10.  Divadelní představení Fantastická žena (současná komedie 
úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu 
vlastností, které by měla mít ideální partnerka), od 19.00 hod., Soko-
lovna Nepomuk, předprodej: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/
akce/20678-fantasticka-zena

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

Změna programu vyhrazena

NEPOMUK / červen 2020

19. 5. – 25. 6.        Nádherná krajina – Daniela Štichová, Pavel Piekar 
– výstava obrazů (malba, kresba, grafika), Městské muzeum a gale-
rie Nepomuk, otevřeno úterý–neděle 10.00–17.00 hod., vstup zdarma

6.–7. 6.        Výstava kosatců – živých květin (součástí výstavy bude 
prodej přebytků kosatců, denivek, lilií, gladiol), od 9.00 do 16.00 hodin, 
Rodný dům A. Němejce (č. p. 129)

8. 6.        husité v západních Čechách, přednáší Libor Marek, od 
17.00 hod., Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

20. 6.        Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy s živou hudbou 
(duo hARhOU), od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce, vstup 
zdarma 

13. 6.       Slavnostní zahájení filmové expozice Černí baroni v Ne- 
pomuku za účasti herců z filmu, od 15.00 hodin, zámek Zelená Hora, 
více informací na www.cernibaroni.cz

20. 6.        Letní pohádka aneb Skřítek třešnička a třešňová nálada 
(zahraje Liduščino divadlo), od 10.00 hodin, Malá letní scéna (v pří-
padě nepříznivého počasí Městské muzeum a galerie Nepomuk), 
vstupné 40 Kč

okolí Nepomuka / červen 2020

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

1.–30. 6.        Selfdisclosure – výstava fotografií – Josef Teršl, Marie 
Psotná, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

2. 6.        Zpřístupnění výstavy Mezi povinností a svědomím (Bezpeč-
nostní složky na jižním Plzeňsku za období Protektorátu Čechy 
a Morava), výstava potrvá do 7. 11. 2020, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, p. o.

8. 6.        Křest knihy Sirkárna ve Spáleném Poříčí, od 17.30 hodin, 
restaurace Joachim Lewidt, Spálené Poříčí, pořádá Český filumeni-
stický svaz

11. 6.        Komentovaná prohlídka výstavy Proměny zámku hra-
diště, zachycující různé podoby zámku v průběhu staletí, od 17.00 
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

20. 6.        Folk na zámku, od 17.00 hodin, nádvoří zámku Spálené 
Poříčí

21. 6.        Keltský svátek Alban hefin (letní slunovrat) s koncertem,  
restaurace Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

Martin Vydra 
& Dětský sbor Jitro: 

Z Nového světa 

Koncert zrušen bez náhrady! 
Původně plánovaný termín 20. 6. 2020 

na Zelené Hoře.

Vstupenky lze vrátit v místě nákupu, online platby 
a převody se vrací automaticky na váš účet do 30 dnů.

Nepomucké infocentrum  
se opět zapojí do prázdninové 
hry televize Déčko

Léto s Déčkem:
Naši kamarádi z Déčka se rozhodli vyjet na prázdninovou plavbu na 
parníku Titán. Pokud tě zajímá jejich dobrodružství, můžeš od 15. 6. 
sledovat jejich příběhy na stránkách Déčka. Protože už 1. 7. jim budeš 
moci pomáhat s… Ale to nemůžeme prozradit. Od začátku prázdnin 
se více dozvíš i v našem informačním centru.

Více informací již brzy na www.letosdeckem.cz
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TANEČNÍ  STUDIO
QUICK  DANCE  PLZEŇ

Od 13. září 2020 pořádá
v sále KD Hotel Dvorec u Nepomuka

taneční kurzy pro dospělé
Tančit budeme každou neděli od 19:00hod. - do 21:00 hod

Co všechno budeme tančit :

Základy klasických společenských tanců Waltz,Tango,Valčík, 
Slowfoxtrot,Foxtrot,Blues,Cha Cha,Rumba,Jive,Polka.

a různé skupinové tance.

Zápis :

Do tanečního kurzu probíhá od května 2020
přes e-mail dkounovska@seznam.cz 

nebo na tel.607 208 988.

Cena kurzu :

2900,-Kč / pár / 10 lekcí

Celková cena kurzu zahrnuje 10 dvouhodinových
vyučovacích lekcí s jednou přestávkou.

PO OBDRŽENÍ PŘIHLÁŠKY

VÁS BUDEME KONTAKTOVAT

TANEČNÍ  STUDIO
QUICK  DANCE  PLZEŇ

Od 11.9.2020 pořádá  

v sále KD Hotel Dvorec u Nepomuka
ZÁKLADNÍ taneční kurzy pro mládež. 

Tančit budeme každý pátek od 19:00hod. - do 21:00hod.

Co všechno budeme tančit :

Základy klasických společenských tanců  
Waltz,Tango,Valčík,Slowfoxtrot,Foxtrot,Blues,Cha Cha,Rumba,Jive,Polka 

a různé skupinové tance. 

Jak vše bude probíhat :

Zápis je organizován tak, aby počet dívek odpovídal počtu chlapců. V kurzovném 
je zahrnuto 7 vyučovacích lekcí, 2 prodloužené lekce, kde si zatančíme
za doprovodu tanečního orchestru vše, co jsme se naučili. Na závěr tanečního kurzu je 
                                                        pro žáky a jejich rodiče uspořádán Závěrečný  ples. 

Zápis :
Do tanečního kurzu probíhá od května 2020                                                          
přes e-mail dkounovska@seznam.cz nebo  
na tel. 607 208 988.

Cena kurzu :

Legitimace 1400,-Kč / osoba 

Gardenka 300,-Kč 
Cena kurzu obsahuje 7 vyučovacích 
lekcí, dvě prodloužené a závěrečný ples
Na prodlouženou a závěrečný ples si doprovod  
zakoupí vstupenku 200,-Kč/osoba  

PO  OBDRŽENÍ  PŘIHLÁŠKY  VÁS  BUDEME  KONTAKTOVAT
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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

inzerce

Nepomucké noviny / duben 202026 inzerce

K
V A L I T U

dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

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

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň
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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 vily 5+1,  
Pozemek 903 m2, všeruby

Čtyřpodlažní prvorepubliková vila na 
hranicích s Německem. výjimečné 
místo s výjimečnou atmosférou. 

kód: 49805

Cena: 2.150.000 Kč

Prodej řadového rd, 5+1, 
Pozemek 306 m2, Žákava
Trojpodlažní dům s garáží v klidné 
lokalitě nedaleko Plzně. užitná 
plocha 228 m2, možnost úpravy na 
dvě bytové jednotky 2+1, nová okna, 
nové radiátory. 
kód: 48360

Cena: 2.499.000 Kč

ProdejTe S Námi!
zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?

vše potřebné zařídíme. jsme jediná realitní společnost  
v mikroregionu Nepomucko s tzv. „kamennou“ kanceláří.

jsme zde s vámi už 5 let.
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Dne 18. dubna 2020 zemřela ve svých  
92 letech dlouholetá nepomucká občanka  

paní Anna Berkovcová.

Děkujeme všem, kdo s námi 
vzpomínkou uctí její památku.

Za zarmoucenou rodinu 
syn Ing. Jiří Berkovec.

vzpomínka

vzpomínka

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 30. 6. 2020 uplyne sedm let, 
co nás navždy opustil 

pan František Šamal.

Manželka Vlasta, dcera Vlasta 
s rodinou a bratr Václav s rodinou.

Vzpomeňte s námi.

vzpomínka

Už jen kytičku na hrob Ti můžem dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat…

Dne 2. června 2020 uplyne pět let, 
co nás navždy opustil 

pan Jiří Jandoš.

Stále vzpomínají: dcera Jiřina s rodinou, 
snacha Jana s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.

Děkujeme za vzpomínku.

vzpomínka

Dne 5. 6. 2020 uplyne rok, 
co nás navždy opustil 

pan Václav Václavek z Nepomuka.

Kdo jste ho znali, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Rodina

vzpomínka

  

Nabídka platí od 20.5. do 16.6.2020 v prodejně „U Stodoly“

Rodinné 82% 200g      
Jihočeský Eidam 30% plátky 100g  
Tavený sýr kelímek 80g                                                                         
Tvaroháček 90g mix druhů              
Párky libové cena za 1kg       
Písecký gothajský salám cena za 1 kg

22,90 Kč
19,90 Kč
12,90 Kč
10,90 Kč
79,00 Kč
99,00 Kč

Nabídka platí od  20.5. do 2.6. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od  3.6. do 16.6. 2020  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 3.6. do 16.6.2020 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

BIO BIFI drink 230ml mix druhů 
Milko tvaroh 130g  mix druhů   
Brick Vepřové sádlo 500g kostka      
Šunkový salám cena za 1kg               
Vídeňské párky cena za 1kg        
Turistický salám cena za 1kg

Choceňský smetanový jogurt 150g mix druhů               
Romadur tavený sýr 125g  
Lacki Dammer 45% cena za 1kg    
Písecké špekáčky cena za 1kg   
Šunka Dle gusta stand. cena za 1kg                             

Hygienické kapesníčky 10ks     
Kosmetické tampony vatové 80ks           
Punčochové kalhoty různé velikosti  

19,90 Kč
11,90 Kč
29,90 Kč

139,00 Kč
149,00 Kč
169,00 Kč

 

10,90 Kč
22,90 Kč

169,00 Kč
129,00 Kč
129,00 Kč

14,90 Kč
      16,90 Kč

13,90 Kč

Dne 8. června 2020 uplyne 
10 let od úmrtí 

paní Jaroslavy Kašparové.

Vzpomíná syn, vnoučata a pravnoučata.

vzpomínka

Dne 24. 6. tomu bylo 21 let, co zemřel 
náš drahý tatínek pan Václav horník, a 22. 7. uplyne 26 let, 
kdy zemřela naše drahá maminka paní Anna horníková.

Vzpomínají syn s rodinou a ostatní příbuzní.
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řádková inzerce

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1. Volný 
od července 2020. Tel. 776 362 161 

Kadeřnictví Iveta, Kasejovice 174. Střihy dámské, pánské a dětské, 
barvení, melírování, bayalage, přípravky MATRIX. Tel. 602 763 419

Pronajmu cihlový byt 3+1 v Nepomuku na Vinici (s balkónem a sklepem). 
Tel. 737 151 760

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

Prodám kolo Favorit, cena 250 Kč. Tel. 776 814 094

Hledám pronájem bytu v Nepomuku 1+1, 2+1, spěchá.  
Tel. 777 297 304, 604 786 169

Hledáme výpomoc na práci při rekonstrukci domu. Lokalita Nepomuk. 
Hodinová sazba dle dohody. Práce o víkendech. Tel. 724 251 826

Automoto klub Nepomuk 
se těší na setkání s vámi 
na těchto akcích:
25.–26. 7. 2020 XXXIX. Nepomucký trojúhelník – Nepomuk

8.–9. 8. 2020 Mistrovství Evropy v trialu – Kramolín

30. 8. 2020 Mezinárodní mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek  
– Kramolín (ZMĚNA TERMÍNU)

17.–18. 10. 2020 Mezinárodní mistrovství ČR v trialu  
– Kramolín

Malá letní scéna startuje 
letošní sezónu

Můžete se opět těšit na sérii koncertů a divadelních představení 
každý pátek po celé prázdniny. 

V PátEK 3. ČERVENCE KONCERt KAPELy KAtR, 
ZAČátEK VE 20 hODIN, VStUPNé 150 KČ
Plzeňská kapela KATR se zrodila na jaře roku 2002. Začínala 
na převzatých skladbách od známých kapel jako AC/DC, IRON 
MAIDEN, ACCEPT, JUDAS PRIEST a dalších ikon světové rockové 
scény. To se setkalo u posluchačů s velkým ohlasem a kapela zís-
kávala své první fandy a zároveň nabídky od pořadatelů. Pomalu 
začali i s vlastní tvorbou a v roce 2004 natočili první oficiální CD 
s názvem KATR s.r.o. 

V internetové soutěži Gambrinus paráda se kapela umístila 
na druhém místě. Přibližně ve stejném období se KATR s písní 
Barbie střídal na prvním a druhém místě s Alešem Brichtou 
v rockparádě na rockrádiu Šumava. Dále se KATR umístil na čtvr-
tém místě v soutěži Hybaj na plac, které se zúčastnilo 150 kapel 
z celé republiky.

V roce 2010 natočili druhé CD s názvem Nikdo není dokonalej. 
Tahle nahrávka je již jen z vlastních skladeb. Velkým oživením pro 
celou kapelu bylo předskočení na koncertu bývalého frontmana 
IRON MAIDEN Blaze Bayleyho, který si s KATREM zazpíval song 
od Maidnů s názvem The Trooper. 

V roce 2015 nahráli CD Monstra a o tři roky později Zastav 
se. Nyní má KATR stálou sestavu a hraje výhradně vlastní tvorbu.

Myslivecký spolek Nepomuk
pořádá

dne 13. června 2020 od 09.00 hod

XVII. ročník  
o POHÁR STAROSTY 
MĚSTA NEPOMUKA

VE STřElbĚ NA ASfAlTOVé TErčE  
NA STřElNICI V NOVé VSI U NEPOMUKA

Srdečně zvou pořadatelé.

Kupon na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech novin 
nebo v infocentru Nepomuk. V PátEK 10. ČERVENCE DIVADELNí PřEDStAVENí 

ZAKáZANé UVOLNěNí V PODáNí DIVADELNíhO SPOLKU 
JEZíRKO, ZAČátEK VE 20.30 hODIN, VStUPNé 100 KČ
Divadelní spolek Jezírko patří mezi nejstarší divadelní spolky 
v Plzni. Svoji činnost zahájil v roce 1916 na Košutce pod názvem 
Dělnická tělovýchovná jednota na Košutce. Od roku 1976 soubor 
působil pod názvem DAS Lucerna (Divadelní amatérský soubor 
Lucerna) v kulturním domě na Košutce. Od roku 1993 soubor 
funguje pod názvem Divadelní spolek Jezírko, na památku řady 
představení u košuteckého jezírka. Divadlo odehrálo stovky před-
stavení zejména pro dětské diváky a po roce 2000 se začalo stále 
víc zaměřovat i na dospělé. V roce 2001 vznikla tradice předsta-
vení v zámeckém parku v Křimicích, kde soubor každoročně uvádí 
velké hry s desítkami herců. 

Zakázané uvolnění Petra Kolečka je hořká komedie pro tři 
mladé ženy - hokej a únos nevěsty: překvapivě slučitelná témata! 
Přijďte se zasmát u příběhu jednoho večera ve sportbaru, kde 
uvízne „unesená“ nevěsta spolu se svědkyní. Hádejte, co všechno 
se dozvíte, když se ženich opozdí se záchranou... 

Režie: Michaela Adámková, hrají: Michaela Adámková, Miluška 
Šenfeldová a Lucie Sýkorová.

Hra je určena pro dospělé diváky.
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sponzor měsíce

PRONÁJEM KANCELÁŘE, 14,07m2, 
NÁM. AUGUSTINA NĚMEJCE, NEPOMUK
Komerční prostor s vlastní kuchyňkou 
a toaletou na lukrativním místě přímo na 
náměstí. Nájemné jen 1.600,-/měsíc 
+ zálohy na energie 700,-/měsíčně.

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

1600 Kč/měs.

PRONÁJEM KOMERČNÍHO PROSTORU, 
71,22m2, NÁM. AUGUSTINA NĚMEJCE, 
NEPOMUK
K pronájmu nabízíme prostor donedávna 
sloužící jako pobočka banky, lukrativní místo 
v přízemí domu, okna orientována na náměstí.

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

Cena: dohodou

G GNOVINKA NOVINKA

UŽ MÁTE PRODÁNO?

O prodej Vašeho domu, bytu, zahrady 
či pozemku se postaráme – se vším všudy. 

• Inzercí na největších realitních portálech Vám 
přivedeme kupce za nejvyšší možnou cenu.Tržní odhad, 
profesionální nafocení, výstižný text inzerátu.

• Nemusíte vyřizovat desítky telefonátů, 
nemusíte jezdit na prohlídky nemovitosti.

• Nemovitost není tak úplně v pořádku? Nevadí!  Podle 
potřeby umíme zajistit drobné opravy, údržbu zeleně, 
vyklizení nemovitosti, výmalbu, opravy chybných 
údajů v katastru, odstranění břemen z katastru, 
pasport stavby či zaměření geodetem. A nejen to.

• O smlouvy se starat nemusíte, všechny připravíme.

• Zajistíme převod nemovitosti i převod 
dodavatelů plynu, vody, elektřiny.

PROSTĚ BEZ STAROSTÍ!

inzerce

Kontakt na personální oddělení:

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

Garantovaný růst mzdy

13. mzda

Příspěvky nad rámec zákoníku práce

5 týdnů dovolené

Příspěvek na penzi

Příspěvek na dopravu & svozový mikrobus

Příspěvek na údržbu pracovního oděvu

26 Kč za hlavní jídlo

Odměna za zlepšovací návrhy

Vzdělávání zaměstnanců

25 let stability

Odměna za doporučení nového kolegy

Skvělý kolektiv

Firemní akce pro zaměstnance

OPEL partner

SVÁŘEČE

SKLADNÍKY / CE

MECHANIKY - ELEKTRIKÁŘE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

V našem výrobním závodě v Blatné 

právě nabíráme 

nové kolegyně a kolegy:

PŘEDÁKA LAKOVNY  

 




