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Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává: Město Nepomuk – www.nepomuk.cz

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327, 
XXX. ročník, měsíčník, náklad 3200 ks, 
zdarma, do všech schránek ve městě, dále 
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.
Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační centrum, 
nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 
tel.: (+420) 371 580 336, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz 
Úřední hodiny redakce: Středa 10–12, 13–16

Šéfredaktor: Bc. Hana Staňková, (+420) 371 580 336
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Sazba a tisk: NAVA Tisk, s. r. o., Hankova 1455/6, Plzeň

Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout 

v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš 

příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své 

jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, 

ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 

Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 

na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 

dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 

Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.
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Foto na titulní straně: Členové Matice sv. Jana Nepomuckého nesou sochu světce při procesí před hlavní poutní mší svatou 16. května 2021, 
foto Hana Staňková

Na Zelené Hoře se konala svatovojtěšská mše
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha přivítal věřící v neděli 
25. dubna. Svatovojtěšskou mši svatou celebroval P. Vojtěch Soudský, 
dominikánský kněz z farnosti P. Marie Růžencové v Plzni. Boho-
službu doprovodil pěvecký sbor Canto nepomucenum pod vede-
ním sbormistryně Jany Vopalecké, na varhany hrál Petr Vopalecký.

foto Pavel Motejzík

Máj zavítal i do DPS
Stalo se tak zásluhou našich obětavých pečovatelek, které nám 
postavily májku a tím nám připomněly a oživily vzpomínky na naše 
mladá léta.

Za jejich pozornost děkují obyvatelé Domu s pečovatelskou službou.

foto Pavel Motejzík

Představitelé města i kraje připomněli osvobození Nepomuku
V pátek 7. května proběhl komorní pietní akt bez účasti veřejnosti 
v souvislosti se 76. výročím osvobození města Nepomuk americ-
kou armádou. Vzpomenuto bylo rovněž na americké vojáky, kteří 
zahynuli při pádu Liberatoru na Dubči či na bratry Šloufovy ze 
Dvorce (viz foto). Aktu se účastnila hejtmanka Ilona Mauritzová, 
primátor Plzně Martin Baxa a starosta města Jiří Švec. Na slavnos-
tisvobody.cz najdete krátký dokument k osvobození z Městského 
muzea, Dubče a Zelené Hory.

foto Pavel Motejzík
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Vážení občané,

nemohu začít jinak, než oslavami 300. výročí 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého, které 
jsou v plném proudu, a tak i Nepomucké 
noviny plní fotografie liturgických průvodů, 
mší, koncertů a dalších událostí, kterými je 
nyní naplněno naše město. A znovu musím 
poděkovat všem organizátorům i účastníkům. 
Škoda jen, že kvůli pandemii se oslav 
nemohli zúčastnit hosté ze zahraničí. Počty 
nemocných už ale klesají, k čemuž přispívá 
i postupné očkování, kterému je věnováno 
téma těchto novin a které patrně umožní 
uvolnění opatření a plnohodnotné žití.

Rozhovor do novin poskytla paní Marcela 
Radlingerová, která se pustila do opravy 
jedné z nejstarších památek Nepomuku – 
domu U Lípy. Přeji jí i nám, aby se dílo zdařilo.

Snad tedy přihlášení se k našemu slav-
nému rodákovi, obnova historického jádra 
města i návrat kulturního života přinese 
Nepomuku zpět jeho barokní význam.

Jiří Švec, starosta města

Svatý Jan vítá návštěvníky Nepomuku 
na kruhovém objezdu

V letošním roce, kdy slavíme 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého, se kruhový 
objezd U Pyramidy dočkal své dominanty. Doprostřed křižovatky byla dne 8. května 
osazena socha nepomuckého světce a  v  sobotu 15. května byla slavnostně odhalena 
a požehnána za účasti generálního vikáře českobudějovické diecéze Davida Henzla.

Socha je sériový litinový výrobek zhotovený v roce 1913 v arcibiskupských železárnách 
v Rožmitálu pod Třemšínem. Byla náhodně nalezena uprostřed letních prázdnin 2019 
v  zahradě Psychiatrické léčebny ve Lnářích, jež bývala augustiniánským klášterem. 
Socha byla zakopána v prostoru zrušeného klášterního hřbitova. Byla uložena pietně 
a záměrně, protože její plastické části a obličej byly umístěny břichem dolů, aby je takovou 
měrou nehlodal zub času, například vsakující se voda. Důvody ukrytí sochy nejsou 
známy, mohlo se jednat o opatření kněží před možným zničením sochy (zrekvírování 
během války, ničení svatojánských památek po vzniku Československa apod.).

Sochu získala do majetku farnost Nepomuk, oprava sochy i zhotovení uměleckého 
podstavce byly financovány městem a veřejnou sbírkou.

Sochu dlouhodobě zapůjčila městu: Farnost Nepomuk
Podstavec vyrobilo: Kamenictví Václav Chlupsa
Sochu zrestauroval: Umělecko-modelářský ateliér Matějka
Kámen daroval: Průmysl kamene, a. s.
Financováno městem Nepomuk a veřejnou sbírkou
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Slovo starosty

Umísťování sochy na kruhový objezd, foto Milan Demela

Slavnostní odhalení a požehnání sochy, foto Hana Staňková
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Zveme občany na zasedání Zastupitelstva 
města Nepomuk, které se bude 
konat dne 17. června. 
 
Bližší informace a program jednání budou 10 dní před 
konáním zveřejněny na úřední desce a webových stránkách 
www.nepomuk.cz.

Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 20. května 2021:

•  ZMN schválilo pořízení změny územního plánu:
1. Pozemek pro plánovanou stavbu nové hasičské zbrojnice 
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (louka pod 
hřbitovem) bude přeřazen na zastavitelné území.
2. Trasa plánované spádové stoky pro převedení části splašků 
do Dvorecké čistírny odpadních vod, která není kapacitně 
využitá, bude zanesena do územního plánu jako veřejně pro-
spěšná stavba.
3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání území 
v lokalitě nad Kaplankou, kde jsou pozemky soukromých 
vlastníků, kteří si platí zpracování možnosti zástavby.

•  ZMN schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 100 tisíc 
Kč na opravu střechy hasičské zbrojnice Dvorec.

•  ZMN schválilo nový název ulice v k. ú. Nepomuk u Nového ryb-
níka dle žádosti navrhovatelů. Název ulice je „Na Čihadle”.

•  ZMN schválilo prodej části pozemku parc. č. 615/6 v k. ú. Nepo-
muk pro novostavbu požární stanice Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje s podmínkou zahájení stavby do pěti let. 

•  ZMN schválilo poskytnutí finanční podpory z programu Pod-
pora činnosti neziskových organizací dle doporučení hodnotící 
komise. Celkem bylo do programu přijato 23 žádostí o podporu 
v celkové hodnotě 644 tisíc Kč, hodnotící komise navrhla podpo-
řit 21 žádostí v hodnotě 255 tisíc Kč (celková alokace programu).

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

Provozní doba 
Svatojánského muzea

Pondělí zavřeno
Úterý až středa 9:00–16:00 hodin
Sobota (pozor změna) 10:00–17:00 hodin
Neděle 13:00–17:00 hodin

Uzavření ulice U pošty

Z důvodu přístavby prodejny Norma je od 31. května uzavřena ulice 
U pošty v následujícím rozsahu:
1. etapa – od 31. 5. 2021 do 11. 6. 2021
Úplná uzavírka ulice od sjezdu ze silnice I/20 po ulici J. J. Ryby,  
objížďka vede přes Husovu ulici, která je po tuto dobu dvojsměrná.
2. etapa – od 24. 5. 2021 do 31. 8. 2021
Částečná uzavírka parkoviště u Normy. 
3. etapa - od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021
Úplná uzavírka parkoviště u Normy.

Užívání pitné vody  
z vodovodu je omezeno

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního pro-
středí, vydal opatření, kterým dočasně omezuje užívání pitné 
vody z vodovodu v Nepomuku (k. ú. Nepomuk a Dvorec) k užit-
kovým účelům.

Je zakázáno: Zalévání zahrádek a sportovišť, napouštění bazénů 
a ostatní činnosti související s odběrem pitné vody z veřejného 
vodovodu nesloužící k pitným a hygienickým účelům. 
Omezení je platné od 24. května 2021 do 23. srpna 2021.

V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopou-
ští přestupku a může jim být uložena pokuta do 50 tisíc korun; 
v případě právnických osob se jedná o správní delikt a může být 
uložena pokuta do 100 tisíc korun.

Nepomucké noviny / červen 2021

Podpora péče o pomníky,  
válečné hroby a pietní místa  
na území Plzeňského kraje 2021

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

Důvod podpory
Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území 
Plzeňského kraje s důrazem na zachování jejich významu, histo-
rické a architektonické hodnoty.

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

Žádosti můžete podávat na webu Plzeňského kraje do 30. 6. 2021 
17:00:00
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 400 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 100 000 Kč

Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS
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Město Spálené Poříčí, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí 

Z-Box je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, tedy další 
možnost vyzvedávání zboží objednaného z e-shopu, který spo-
lupracuje s touto společností.

Rozšiřuje nabídku vyzvedávání na výdejních místech Zásil-
kovny či doručení kurýrem. Výhodou je, že funguje 24 hodin 
denně, 7 dní v  týdnu. Balíček musí být zaplacený předem, 
v Z-Boxu jej nelze hradit. Na vyzvednutí balíčku máte tři dny 
od doručení, poté se zásilka vrací odesílateli.

A jak to přesně funguje?
• Nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou.
•  V košíku zvolte doručení na výdejní místo a ze seznamu vyberte 

Z-Box v okolí.
•  Vyčkejte na informaci, že řidič doručil zásilku do zvole-

ného Z-Boxu.

•  Zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv, většina Z-Boxů fun-
guje 24/7.

Jediné, co je potřeba, je instalace aplikace Zásilkovny, která 
vás upozorní na doručení zásilky do vámi zvoleného Z-Boxu. 
Až budete chtít balíček vyzvednout, před Z-Boxem zapnete na 
svém telefonu Bluetooth, otevřete si aplikaci Zásilkovna a klik-
nete na tlačítko „Otevřít schránku“. Schránka se otevře, balíček 
si vyzvednete a schránku zase zavřete. Hotovo!

Od května 2021 je Z-Box umístěn například v Mladém Smolivci 
na veřejném prostranství mezi obchodem a obecním úřadem.

Zdroj: Smolivecké noviny, květen 2021

Místo výkonu práce: Městský úřad Spálené Poříčí 
Druh pracovního poměru: plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu 
neurčitou 
Začátek pracovního poměru: od 01. 07. 2021, případně dle dohody 
Náplň práce: řízení a výkon obecného stavebního úřadu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
podávání územně plánovacích informací 
Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění (po zapracování 11. platová tř.). 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
•  Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je 

starší 18 let 
• Případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má 
v ČR trvalý pobyt 
• Je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná 
• Ovládá jednací jazyk 
•  Splňuje předpoklady zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 

další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích České a Slovenské federativní repub-
liky, České republiky a Slovenské republiky 

Kvalifikační předpoklady: 
•  Ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v baka-

lářském nebo magisterském studijním programu, nejlépe 
stavebního zaměření 

•  Zkouška odborné způsobilosti dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb. 
výhodou

Další požadavky: 
• Dobrá znalost práce na PC 
• Řidičský průkaz skupiny B 
• Komunikační, organizační a řídící schopnosti 
• Schopnost analytického a koncepčního myšlení 
•  Znalost správního obvodu stavebního úřadu a praxe ve veřejné 

správě výhodou

Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti podle odst. 4,  
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb. 
Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 14. 06. 2021 
do 15:00 hodin v označené obálce „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY“. 
Místo a způsob podání přihlášek: Osobně do podatelny MěÚ Spá-
lené Poříčí nebo písemně na adresu: Městský úřad Sp. Poříčí, 
nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí (přihlášky nelze zaslat 
prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky. 

Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky 
pro výběrové řízení, budou pozváni k účasti na ústním výbě-
rovém řízení. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, 
případně pracovní místo neobsadit bez udání důvodu. 

Bližší informace lze získat na tel. 373 036 138 nebo 602 414 929, 
e-mail: tajemnik@spaleneporici.cz. 

Ing. Monika Rojová v. r. – tajemnice MěÚ Spálené Poříčí

Nepomucké noviny / červen 2021

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA: 

VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY 

Zásilky bude možné vyzvednout také v Z-Boxu
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Umělci hráli k poctě 
všech maminek

Na Den matek v neděli 9. května proběhl na Zelené Hoře Koncert 
pro zázrak narození – koncert k poctě všech maminek včetně 
Zelenohorské madony – pod uměleckým vedením Pavla Tyl-
šara (první zleva). Dále vystoupil Vojtěch Jouza (hoboj), Radek 
Dostál (fagot), Edita Keglerová (cembalo) a studentky Pražské 
konzervatoře. Koncert se konal online bez diváků v rámci cyklu 
300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého a  jeho záznam 
najdete na svatynepomuk.cz. Pavel Tylšar navázal na tradici 
svého otce, světoznámého hornisty Bedřicha Tylšara, který byl 
jednou z hlavních nepomuckých hvězd výročí 600 let od umu-
čení světce v roce 1993.

foto Pavel Motejzík

Slavnost Navalis na Otavě

Dne 8. května se konalo Otavské Navalis u kaple Svaté Anny 
v Oslově ve farnosti Záhoří u Písku (www.farnostzahori.cz ). Mši 
svatou za živé i zemřelé lidi na řece, kolem řeky a oběti řeky 
celebroval P. Vítězslav Holý za přítomnosti členů Matice sv. Jana 
Nepomuckého. Následoval světelný průvod se sochou sv. Jana 
Nepomuckého k řece, žehnání řece, plavidlům a plavcům. 

foto archiv Matice sv. Jana Nepomuckého, z. s.

Navalis v Praze se uskutečnilo 
již potřinácté

Jubilejní 300. výročí od blahořečení sv. Jana Nepomuckého připo-
mněly letošní Svatojánské oslavy Navalis, které se v sobotu 15. května 
uskutečnily v centru Prahy.

Program letošního 13. ročníku zahájila bohoslužba v katedrále 
sv. Víta na Pražském hradě, kterou celebroval pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka. 

Po bohoslužbě se svatojánské procesí přemístilo na Karlův most, 
kde se uskutečnila další část programu. Přesně v 19.30 se roze-
znělo po celém světě symbolických 300 zvonů, které připomněly 
slavnou beatifikaci z roku 1721.

„Zvonilo se například na Kubě, v Chorvatsku, Polsku, Německu, 
Itálii, Indii, Austrálii, USA, Brazílii či Španělsku,“ řekl předseda 
Svatojánského spolku Vojtěch Pokorný. 

Poté mohli návštěvníci povzbudit otužilce, kteří si zaplavali pod 
Karlovým mostem a program letošních jubilejních Navalis ukončil 
slavnostní koncert na hladině Vltavy.

Zdroj: www.dominikduka.cz

Krátké zprávy

Plzeňský kraj nesouhlasí s úložištěm. V únoru zaslaly obce z tzv. 
lokality Březový potok žádost o pomoc a oficiální postoj vedení 
Plzeňského kraje k problematice plánovaného hlubinného úložiště 
radioaktivních odpadů. Zastupitelstvo kraje přijalo v dubnu usne-
sení, že nesouhlasí s umístěním hlubinného úložiště jaderného 
odpadu na území Plzeňského kraje a žádá Ministerstvo průmy-
slu a obchodu ČR, aby zastavilo veškeré kroky směřující k jeho 
umístění v lokalitě Březový potok na Horažďovicku.

Zámecký park Hradiště v Blovicích zve na víkend otevřených 
zahrad. Akce se koná 12. – 13. června a těšit se můžete na koncert 
ZUŠ Blovice, stopovačku s úkoly nebo naučnou stezku o historii 
zámeckého parku. Více na www.muzeum-blovice.cz, FB, www.
vikendotevrenychzahrad.cz

Koronavirus posílil pozici venkovských prodejen COOP. Za loňský 
rok rostly o sedm procent a tržby přesáhly 33 miliard korun. 
Pokladny navíc sloužily jako bankomaty. Češi přes ně prostřed-
nictvím služby cashback provedli přes milion a 122 tisíc výběrů. 
COOP má v tuto chvíli 2400 prodejen a další redukci už neplánuje. 
Zdroj: www.seznamzpravy.cz

Pražských Navalis se tradičně zúčastnili představitelé Matice sv. Jana 
Nepomuckého s nepomuckou procesní sochou, foto Milan Demela
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• Trafostanice u školy: Stanice je rozdělena, je osazena transformá-
torem firmy ČEZ pro okolní zástavbu a město zde bude mít vlastní 
samostatné trafo pro školu. Čekáme na dotažení zemního vedení 
a vystrojení trafostanice.

• Lokalita Pod Vinicí: Zde proběhla úprava terénu dle územní studie 
tak, aby pokládka vysokého napětí nekomplikovala záměry v tomto 
území. Kabel musí být uložen v konkrétní hloubce, proto byl terén 
nejprve upraven a teprve potom položen kabel. V opačném případě 
by kabel určoval niveletu terénu. Firma SEG započala s přípravou 
pokládky, která by měla být letos hotova.
Lokalita Pod Oborou: Po úpravě podloží se budou osazovat obrub-
níky, sloupky a veřejné osvětlení jako poslední práce před pokládkou 
komunikací. I zde byla osazena nová trafostanice a zemní vedení 
vysokého napětí.

• Hřbitov: Proběhla oprava vstupního portálu, kde se vymění kryt 
vyspravovaného pískovce za nový žulový. Také oplocení bylo osa-
zeno střešním krytem jak nových zídek, tak na zdi hlavního hřbitova. 
Nyní zbývá zdi omítnout.

• Ulice J. J. Ryby: Zemní vedení a přípojky jsou hotové, práce probí-
hají na demontáži vzdušného vedení, osazování nového veřejného 
osvětlení do připravených patek a úpravách terénu.

• Vrty: Nový vrt VH-3A je propojen na zásobovací soustavu a chybí 
pouze oplocení, u vrtu HJ-25A se pracuje na napojení do soustavy 
a oplocení se pak bude dělat i zde.

• Vodovod v ulici Ke Mlýnu: Byla nám předána schválená projek-
tová dokumentace a bude třeba svolat majitele dotčených pozemků 
a firmu Elitex, aby se dohodlo financování akce.

• Budova Fénixu: Zde jsou dokončeny veškeré vnitřní práce (nové 
topení, okna, začištění, výmalba) a poslední, co chybí, je propojení 
plynu do připraveného sloupku vně budovy. Pokusíme se vyhod-
notit vliv nového topení a výměny oken tak, aby bylo jasné, zda dům 
budeme, nebo nebudeme chtít zateplit. Podle toho pak přistoupíme 
k opravě pláště budovy.

• Bytový dům s knihovnou v Nádražní ulici: Zde se chystáme opravit 
střešní plášť a okenní nástavby. Momentálně připravujeme technické 
řešení tak, aby šlo opravu směřovat na léto–podzim.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Informace o probíhajících 
investičních akcích

Nepomucké noviny / červen 2021

Úprava terénu v lokalitě Pod Vinicí, foto Lukáš Mácha

 

Nabídka zaměstnání (Nepomuk) – řidič nákladního vozidla                  
rozvoz a svoz zboží nákladním automobilem po ČR,             
řidičský průkaz sk. C, psychotesty a profesní průkaz.                
Stabilní zázemí a seriózní přístup.
Dobré platové podmínky.                                                        
Telefon: 736156779
e-mail: provoz@obreta.cz                                                                                   
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SOBĚ SUKY 9, 3 35  01 NEP OMUK         SOBE SUKY @ANGUSFARM.C Z         T EL.:  +420 724 744 740         W W W.ANGUSFARM.C Z

PŘIJĎTE OCHUTNAT

RESTAURACE  -   PENSION  -   STODOLA  -   VINNÝ SKLÍPEK  -   NAŠE PRODUKTY  -   AF AUTÍČKO

S láskou 
a úctou k jídlu

KLAUS Timber a.s.    I   Kladrubce 1, 335 44  Kasejovice    I    +420 371 519 050    I    klaustimber@klaustimber.cz    I    www.klaustimber.cz

Očekáváme:
▬   zodpovědný přístup
▬   časovou flexibilitu
▬   reprezentativní vystupování
▬   řidičský průkaz sk. C+E

Co můžeme nabídnout:
▬   zázemí stabilní firmy na trhu
▬   5 týdnů dovolené
▬   práci na plný úvazek
▬   nástup ihned, nebo dle dohody
▬   diety, mzda formou procent z tržby
▬   příspěvek na penzijní připojištění 
     (3 % z hrubé mzdy)
▬   věrnostní odměny

Více informací najdete na našem webu
nebo nás kontaktujte emailem či telefonicky.

Více než léta praxe nás zajímá 
ochota dosáhnout výsledků.

Přidejte se do našeho týmu řidičů 
mezinárodní kamionové dopravy

Za volantem 
jako doma?

Průměrná hrubá mzda

60 000 Kč
Čím vyšší tržba kamionu, 
tím vyšší odměna pro řidiče

JSME TU OPĚT PRO VÁS!

Nepomucké noviny / červen 2021
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Chtěla bych jako dlouholetý spokojený zákazník touto cestou podě-
kovat paní Sládkové za vzorné vedení papírnictví, drogerie a trafiky 
K-Domino v bytovce U Sokolovny, známého mezi lidmi jako papír-
nictví U Brouka. Byla jsem spokojená se sortimentem zboží a hlavně 
s vstřícným přístupem prodavaček k zákazníkům. Byla jsem ráda, že 
máme papírnictví a drogerii tak blízko a nemusíme chodit na náměstí 
nebo jezdit do jiného města. Takto vedená, byť malá prodejna mi při-
padala skutečně jako služba spoluobčanům, ne jen jako podnikatel-
ský záměr sloužící pouze k vydělávání peněz. Bohužel to tak zřejmě 
nevnímají naši zastupitelé, kteří právě v této problematické korona-
virové době nutí nájemce nebytových prostor k jejich odkoupení za 
vysoké tržní ceny. Mrzí mě, že Brouk končí. Nebo se ještě dá zachránit?

Alena Svobodová

Poděkování za vedení papírnictví 

Papírnictví nezůstane uzavřeno

Co se týče papírnictví U Sokolovny, zde k 31. 5. skončil nájemce 
pan Kubeček. V pondělí 17. 5. byl vybrán nový provozovatel 
a zároveň majitel obchodu. Jelikož prodej musí odsouhlasit 
zastupitelstvo, které bude 17. června, dochází ke krátkodobému 
uzavření provozovny, které poslouží k předání a dozásobení.

Sortiment a služby by měly být obdobné jako u předchozího 
provozovatele, budeme dělat vše pro co nejrychlejší zproceso-
vání ze strany města.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Nepomucké noviny / červen 2021

 

 

Nabízíme odměnu za informace vedoucí k dopadení 
pachatelů krádeže zahradního traktoru viz.foto. 

 

 

 

 

Krádež proběhla ve dnech 15-16.5.2021 v areálu společnosti Aximont.  

Případ řeší Policie ČR jako vloupání do cizího objektu a krádež. 

 

 

 

 
 

Kontakt 725 911 195, info@aximont.com 

 

 

POŘÁDÁ VE DVORCI U NEPOMUKA 

PŘÍMĚSTSKÉ DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY 
S ANGLIČTINOU 

12.7.-16.7.2021 pro děti 11-14 let 

19.7. – 23.7.2021 pro děti 8-10 let 

***15 hodin výuky hrami a soutěžemi,  

sportovní hry, výtvarné aktivity, celodenní výlet  

a celotáborová hra o poklad*** 

 

Informace a přihlášky u Jany Makovičkové: 

info@studio-lotus-spirit.com 

tel.: 723 755 871 

www.studio-lotus-spirit.com/events-workshops 

 

Kurzy pro dospělé pokračují i v létě: 

***skupinové a individuální lekce angličtiny a 
francouzštiny 

***skupinové a individuální lekce jógy  

PŘIPOJTE SE K NÁM! 

 www.studio-lotus-spirit.com

@StudioLotusSpirit | @StudioLotusSpirit 

  

Nabídka platí od 26.5. do 22.6.2021 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  26.5. do 8.6. 2021  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od  9.6. do 22.6. 2021 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 26.5. do 8.6.2021  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Gouda  cena za 1kg                                                                
Jihočeský jogurt tradiční sklo 200g mix druhů                 
Belriso mléčná rýže 200g mix druhů                                                          
Smetana na vaření 10% 0,5l                     
Gothajský salám cena za 1 kg 
Špekáčky cena za 1kg                 
Papriková klobása  cena za 1 kg                                                                            

Dezert se šlehačkou 145g mix druhů                                                      
BIO Bifi drink 230 ml mix druhů                                                             
IVA 200g                                                                                             
Kavalír se sýrem  cena za 1kg                                                             
Hustopečský špekáčkový cena za 1 kg                                                

Florian 150g mix druhů                                                                             
Rodinné 200g                                                                                         
Listové těsto 500g                                                                                   
Bochánek Madrid cena za 1kg                                                              
Libové párky cena za 1kg                                                                       

Jar na nádobí 450 ml mix druhů                                                                      
Lavato prací prášek 2,4 kg                                                                              

149,00 Kč                  
16,90 Kč

9,90 Kč
29,90 Kč
99,00 Kč

119,00 Kč
139,00 Kč

9,90 Kč
19,90 Kč
16,90 Kč

169,00 Kč
119,00 Kč

8,90 Kč
19,90 Kč

27,90 Kč
179,00 Kč

79,00 Kč   

28,90 Kč
69,90 Kč
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Projekt Do Fénixu s důvěrou od začátku svého působení pomáhá 
občanům převážně s potřebami spojenými s pandemií korona-
viru. Zájemcům pomáháme s registrací na očkování proti covid-19 
a vozíme je do očkovacích center. Dveře naší kanceláře byly otevřené 
i pro všechny, kteří potřebovali poradit s vyplněním formulářů na 
sčítání lidu. Vzhledem k protikoronavirovým opatřením a obavám 
z nákazy jsme vyplňování formulářů i registrace dělali převážně 
po telefonu. Pandemie ztížila také život rodičům a školákům, kteří 
mnoho měsíců nemohli navštěvovat školu, proto jsme rodičům 
nabídli pomoc s distanční výukou a doučováním. Zajistili jsme dětem 
online spojení se školou, asistovali jim při online výuce a pomá-
hali s plněním zadaných úkolů. Zprostředkovali jsme také dětem 
doučování konkrétních předmětů online i prezenční formou. I po 
otevření škol dáváme možnost rodičům využít nabídku doučování, 
procvičování a opakování učiva. Na léto připravujeme příměstský 
tábor na téma „Poznej svůj region“. S dětmi budeme jezdit na výlety, 
hrát různé hry a poznávat krásy našeho kraje. Vzhledem k zlepšení 
pandemické situace a dokončování rekonstrukce budovy Fénixu jsme 
již mohli otevřít naši kancelář pro veřejnost. 

Zajišťujeme:
Registrace na očkování a odvoz do očkovacích center
Doučování, procvičovaní a opakování učiva
Připravujeme:
Letní příměstský tábor „Poznej svůj region“
Potravinovou pomoc

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás. Jsme projekt Do Fénixu 
s důvěrou. Naše služby už využilo přes 200 zájemců, neváhejte 
se na nás také obrátit.

Za tým Do Fénixu s důvěrou
Karolína Buriánová

Do Fénixu s důvěrou pomáhá občanům zdarma

Nepomucké noviny / červen 2021

LETNÍ TÁBOR 

Pro děti od 6 do 10 let

Od 8 do 16 hodin

Hry a výlety po Nepomucku

Stravování zajišteno

Do Fénixu s důvěrou
 

www.nepomuk.cz

 "POZNEJ SVŮJ REGION"

zdarma

burianovakarolina@urad-nepomuk.cz
+420601554804

 PŘÍMĚSTSKÝ

pro děti cílových
skupin projektu

Nabízí od 9. - 13.8. 2021  

hanzlikovamilena@urad-nepomuk.cz
+420602584688

foto archiv projektu
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 DOUČOVÁNÍ

Č J ,  A J ,  N J ,  C H ,  P Ř ,  D ,  Z ,  M A ,  F Y   

 
P R E Z E N Č N Ě  I  O N L I N E

Do Fénixu s důvěrou 
nabízí pro žáky ZŠ 

burianovakarolina@urad-nepomuk.cz
+420601554804

hanzlikovamilena@urad-nepomuk.cz
+420602584688

zdarma
pro cílové

skupiny projektu

PROCVIČENÍ A
ZOPAKOVÁNÍ UČIVA

Krása zrakům ukrytá

Městské muzeum a galerie Nepomuk

Výstava původního mobiliáře zámku Zelená Hora  
včetně exponátů opery Libuše.

Vstupné: 80 Kč / 40 Kč / rodinné 180 Kč

Otevírací doba:
úterý–neděle  10:00–17:00

Pod záštitou náměstka hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče PhDr. Marka Ženíška, Ph.D. 
V rámci 800. výročí od první písemné zmínky o Zelené Hoře.

Více informací na nepomuk.eu

11. 5. — 30. 9. 2021



Téma: Očkování proti covidu-19

12 téma k diskuzi

V Nepomuku jako obci s rozšířenou působností bylo 
koncem května 32 procent populace naočkováno 
minimálně jednou dávkou vakcíny proti covid-19. 
Polovina seniorů nad 80 let už dostala obě 
dávky vakcíny.

Milena Hanzlíková, garantka Do Fénixu s důvěrou, 
který pomáhá občanům s registrací k očkování  
a zajišťuje seniorům odvoz do očkovacího centra, hlásí: 
„Máme asi 50 lidí kompletně naočkovaných, 70 čeká  
na druhou dávku. Zaregistrovali jsme dalších 90,  
kteří se do očkovacího centra dopravili sami.“

Od pondělí 24. května se již tři týdny po první dávce očkování 
lidé nemusí prokazovat negativním testem, případně dokladem  
o prodělané nemoci covid-19 při návštěvě například sportoviště nebo 
kulturní akce, mohou chodit na zahrádky restaurací nebo využívat služby 
péče o tělo. Platnost první dávky jako důkazu o neinfekčnosti bude však 
časově omezená, i proto je nutné si nechat aplikovat i druhou dávku.  
S dokončeným očkováním také odpadají problémy s cestováním do zahraničí. 

Zdroj: www.seznamzpravy.cz

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
„Jaký je váš názor na očkování proti 
onemocnění covid-19? Nechal(a) jste se, 
nebo se chystáte nechat naočkovat a proč?“

Nepomucké noviny / červen 2021

Vladimír Vokurka
Vyrostl jsem v době, kdy se nás nikdo neptal, zda chceme, nebo 
nechceme naočkovat, a už vůbec mne nikdo neinformoval o výrobci 
nebo složení vakcíny. Hle, jsem tu. Informovanost se změnila a mož-
nost volby také. Nejsem vždy přesvědčen, zda je možnost maminek 
odmítnout očkování pro své miminko na místě, zda jsou k takovému 
rozhodnutí kompetentní, ale pokud to tak lze, budiž, berou osud svého 
dítěte do svých rukou.

Já i moje žena máme první dávku očkování za sebou (bez kompli-
kací) a v červnu jdeme na druhou.

Sice jsem dosud neměl žádné potíže a nemoc se mi vyhnula, nebo 
si s ní tělo poradilo, aniž bych o tom věděl, beru to ale jako prevenci 
a zároveň jako možnost k většímu pohybu a rozšíření možností dnes 
tak svázaného života.

Věřím lékařům.



Michal Mareček
Je to jediná možná ochrana před touto nemocí, imunita nebude asi 
trvalá, ale přeočkování je běžné i u jiných očkování. Občas čtu různé 
diskuze na toto téma na internetu a nestačím se divit některým názo-
rům, které snad lze vysvětlit jen mdlou inteligencí některých diskutu-
jících. Sám jsem očkován a nemám strach, že proto budu řízen čipem 
na dálku, narostou mi čtyři uši a podobně. Ostatní očkování (tetanus, 
TBC, hepatitida a další) bere naše společnost jako samozřejmou věc 
a kromě několika přírodních matek s pochybnou inteligencí nikdo 
nediskutuje. Ale nyní je každý, podle těchto diskuzí, minimálně epide-
miologem, lékařem, hygienikem a pseudoodborně očkování na covid 
popírá. Držme se tedy každý hesla – komentuju to, čemu opravdu 
rozumím – neplašme konspiračními teoriemi. Kdo má rozum a zod-
povědnost především k sobě a své rodině, ten se očkovat nechá. Já 
rozhodně budu trávit letní měsíce raději na příjemné dovolené než 
na ventilátoru na oddělení ARO.

Václav Novák
V červnu se chystám na druhou očkovací dávku v Klatovech. Dopo-
ručuji, aby se nechali očkovat všichni, kdo mají nárok.

Miroslav Němec st.
Očkování proti covidu-19 považuji za užitečné. Já jsem se zatím očko-
vat nenechal, protože jsem se k tomu ještě nedostal.
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Vážení občané,
nechali jste se, či se chcete nechat 
naočkovat proti onemocnění covid-19?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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 Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk

 IČ : 49182226, www.nepomuk.pionyr.cz

Husova 244, 335 01, Nepomuk, tel.: 723 985 759 

 

Oddíl Géniové pořádají

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
plný pokusů, her a soutěží

 Kdy: 12.-16. 7. 2021  8-17 hod

Kde: Klubovna Pionýrů Husova 244 Nepomuk

Cena: 650,-Kč (členové PS 550,-Kč)
Tábor je určen pro děti od 5 – 12 let

Informace a přihlášky na skrivanovalenkaa@seznam.cz 

nebo na tel: 608352202

 

 Jak výživa 
ovlivňuje zdraví, 

chování a 
akademické 

výsledky dětí?

Vstup zdarma.
Kapacita je omezena.

Informace na mob: 604 341 981 (pí. Kotlanová)
Prosíme o rezervaci na emailu: materskecentrum centrum.cz@

Za podpory:

MC Beruška Nepomuk pořádá besedu s 
PharmDR. Margit Slimákovou na téma:

 Jak zlepšit 
výživu dětí ve 
školkách a ve 

školách? 

17. června 2021 od 17:30–19:30
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
nám. Augustina Němejce 126, Nepomuk

Proč je třeba 
zdravě jíst a jak 
to v pohodě 
zvládat i s 
dětmi?

Jak učit děti 
zdravě jíst?

na asfaltové terče (trap)

na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka,
dne 12. června 2021

Zahájení v 9.00 hodin

Rozsah střelby 2 x 10 terčů. Akce je určena pro neregistrované 
střelce. Hodnotné ceny pro všechny střelce. Pro děti střelba  

ze vzduchovky o ceny. Občerstvení je zajištěno!
Na akci Vás srdečně zvou pořadatelé.

„Myslivosti zdar“

Myslivecký spolek Nepomuk

pořádá XVIII: ročník střelby
o pohár starosty města Nepomuk
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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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Město Nepomuk, zastoupené starostou a místostarostou města, 
jménem všech občanů Nepomucka děkuje službě dopravní poli-
cie, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje i příslušníkům 
Územního odboru Plzeň-venkov a Obvodního oddělení Nepomuk 
za bezpečnostní zajištění těchto kulturních akcí města Nepomuk:

•  Zajištění bezpečného omezení dopravy v okolí kruhové křižo-
vatky U Pyramidy při instalaci a odhalení sochy sv. Jana Nepo-
muckého v prostoru kruhového objezdu.

•  Zajištění bezproblémového průběhu duchovních i světských 
oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého za přítom-
nosti biskupů České republiky v čele s kardinálem Dominikem 
Dukou a exprezidenta Václava Klause.

•  Asistence při převozu historických artefaktů Národního památ-
kového ústavu milionových hodnot do Městského muzea.

•  A v neposlední řadě za zajištění pořádkové služby i ochrany 
VIP osob při koncertu Evy Urbanové na nepomuckém náměstí.

Za vedení města Nepomuk starosta Jiří Švec

Poděkování policii

Rádi bychom vás seznámili s některými případy, kterými se přísluš-
níci OOP Nepomuk zabývali v období od 15. dubna do 13. května 2021. 

Z pohledu BESIP byl nejzajímavějším dnem 16. duben. Nepomučtí 
policisté v dopoledních hodinách zastavili u Borku na silnici č. I/20 
řidiče dodávky zn. Peugeot Boxer. Ten se podrobil testu na přítom-
nost návykových látek, který detekoval látku amfetamin/metamfe-
tamin. Hlídka poté v brzkých odpoledních hodinách zkontrolovala 
v obci Tojice řidiče vozidla zn. Opel Agila. U něj byl provedený test 
pozitivní na pervitin a marihuanu. O tři a půl hodiny později stejní 
policisté zastavili mezi obcemi Chlumy a Oselce vozidlo zn. BMW 
118. Test na návykové látky detekoval u řidiče přítomnost látky mari-
huana. V nočních hodinách téhož dne stejná hlídka zkontrolovala 
v nepomucké Nádražní ulici řidiče vozidla zn. Škoda Felicia. Tento 
„nadýchal“ 0,89 promile alkoholu v dechu. Krátce po půlnoci pak 
policisté ještě zastavili na silnici č. I/20 v obci Nepomuk vozidlo zn. 
Ford Fiesta. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových 
látek, který byl pozitivní na marihuanu. 

Krátce po poledni dne 24. dubna hlídka OOP Nepomuk zastavila 
v obci Záhoří vozidlo zn. Honda CRV. Jeho řidič se podrobil testu na 
návykové látky, který byl pozitivní na přítomnost pervitinu. Téhož 
dne odpoledne stejní policisté zkontrolovali v Blatenské ulici v obci 
Dvorec řidiče vozidla zn. Opel Astra. Výsledek testu na přítomnost 
návykových látek zněl: marihuana a pervitin.

Dne 27. dubna byl hlídkou OOP Nepomuk v nepomucké ulici Na 
Vinici II. zkontrolován řidič dodávky zn. Citroën Jumper. Lustrací 
bylo zjištěno, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. O dvě 
hodiny později stejná hlídka zastavila v obci Srby vozidlo zn. Volks-
wagen Golf. Jeho řidička se podrobila testu na návykové látky, který 
byl pozitivní na pervitin.

V odpoledních hodinách dne 3. května nepomucká policejní hlídka 
zkontrolovala v Kozlovické ulici v Nepomuku řidiče vozidla zn. Škoda 
Felicia. Test na návykové látky detekoval přítomnost marihuany.

Dne 6. května v dopoledních hodinách hlídka OOP Nepomuk zasta-
vila v nepomucké ulici U Pošty vozidlo zn. Peugeot 406. U řidiče 
byl proveden test na návykové látky, který byl pozitivní na přítom-
nost marihuany.

Odpoledne dne 9. května nepomučtí policisté zastavili v obci Dvorec 
v ulici V Parku vozidlo zn. Renault Laguna. Jeho řidič se podrobil testu, 
který detekoval látku pervitin. Jen o několik hodin později byl stejnou 
policejní hlídkou v nepomucké Husově ulici kontrolován řidič vozidla 
zn. Škoda Octavia. Nejenže bylo zjištěno, že dotyčný má vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel, ale navíc provedený test byl pozitivní na 
přítomnost látek pervitin a marihuana.

Útvar OOP Nepomuk v současné době prověřuje případ, kdy byl dne 
15. dubna na nepomuckém náměstí napaden řidič autobusu. Pode-
zřelému muži hrozí obvinění z trestného činu výtržnictví.

Ve večerních hodinách dne 24. dubna byla hlídka nepomuckých 
policistů povolána do obce Kasejovice, a to k případu opilého agre-
sivního cizince. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o muže moldavské 
národnosti, který byl z území Evropské unie v roce 2018 vyhoštěn. 
Muž tak putoval na policejní celu, kde si jej následujícího rána pře-
vzali příslušníci služby cizinecké policie.

Dne 4. května v odpoledních hodinách ležel v lesním porostu v Kláš-
terecké ulici v Nepomuku silně podnapilý muž. Displej přístroje ukázal 
při dechové zkoušce hodnotu 3,03 promile alkoholu v dechu. Hlídka 
OOP Nepomuk proto muže eskortovala na protialkoholní záchytnou 
stanici do Plzně.

Útvar OOP Nepomuk se dále zabývá případem, kdy neznámý pacha-
tel v noci z 5. na 6. května odcizil z dílny v obci Kokořov dvě horská 
jízdní kola v hodnotě 32 tisíc korun.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk
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Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

PŘIJME

PPRROODDAAVVAAČČKKUU –– SSEERRVVÍÍRRKKUU
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování.
• Příspěvek na dopravu.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osoobbnněě vv ccuukkrráárrnněě vv BBllaattnnéé,, nneebboo nnaa
tteell..:: 660022 665599 554455,, rreesspp.. 660088 993399 337733
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Zprávy ze základní školy Nepomuk

V době uzávěrky červnového čísla Nepomuckých novin jsme se ve 
škole po dlouhé době sešli úplně se všemi žáky. Doufáme, že tzv. 
rotační výuka se stane minulostí a výuka na všech školách bude už 
jen a jen prezenční. Většina deváťáků má za sebou přijímačky na 
střední školy. Nyní napjatě očekávají písemná vyjádření ze střed-
ních škol, zda jejich pokus o zvládnutí přijímaček byl úspěšný a od 
září mohou nastoupit tam, kam si přejí. Máme za sebou i zápisy do 
1. ročníku školního roku 2021–2022, sice stejně jako před rokem 
musely proběhnout bez přítomnosti budoucích prvňáčků ve škole, 
ale víme, že do 1. tříd k nám nastoupí 1. září 64 nových školáků.   

Krátce

V rámci oslav 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého pro-
běhla řada akcí, do kterých se zapojila naše škola. Na začátku 
kalendářního roku byla vyhlášena výtvarná soutěž k tématu sv. 
Jana Nepomuckého. Byla oslovena všechna partnerská města, ale 
protože distanční výuka byla nařízena i v zahraničí, do uzávěrky 
soutěže byly doručeny výtvarné práce pouze z litevské Anykščiai 
a polské Wisly. K doručení byly předány i práce z brazilského 
partnerského města Sao Joao Nepomuceno, ale do termínu pouti 
zásilka doručena nebyla. I tak se na adrese vyhlašovatelů sešlo 
téměř 200 výtvarných žákovských prací. Výběr byl vystaven v Malé 
galerii a část prací je umístěna v nově zřízením výstavním pro-
storu na nepomucké faře. Vyhodnocení soutěže bude zveřejněno 
v červencových Nepomuckých novinách.

Výtvarná soutěž
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V minulém vydání Nepomuckých novin jsem se zmínil, že shrneme 
zkušenosti rodičů, kteří zareagovali na výzvu Školské rady Základní 
školy Nepomuk a zaslali je předsedkyni ŠR.  Příspěvků bylo doručeno 
celkem 10 a podle podkladů zpracovaných členy ŠR za pedagogy je 
můžeme ve zkratce zveřejnit. Distanční výuka byla před rokem něco 
zcela nového a neznámého pro žáky, rodiče i učitele. Během roku, kdy 
se střídala distanční výuka s prezenční, byl zřejmý vývoj a zodpovědně 
mohu konstatovat, že i když výuka na dálku nemohla plnohodnotně 
nahradit každodenní docházku do školy, úsilím a soustavnou činností 
žáků, zákonných zástupců a pedagogického sboru nebyla bez efektu. 
Pro školy byly postupně vydávány materiály ze strany Ministerstva 
školství, z Národního pedagogického institutu a dalších zdrojů a řada 
z nich byla pro školy jednoznačně závazná. Zde z mnoha stran textů 
například jednoznačně vyplynulo doporučení, aby školy střídaly 
on-line hodiny se zadáváním prací žákům a studentům. Jednoduše 
řečeno, je nevhodné překlopit klasický rozvrh do on-line prostředí. 
Požadavek na učení na dálku podle rozvrhu nebyl ojedinělý. Z dalších 
připomínek, které se v doručených e-mailech objevily, se opakoval 
názor na náročnost práce s dětmi v domácím prostředí v době, kdy 
se rodiče museli dětem věnovat po návratu z práce. Tato připomínka 
byla naprosto pochopitelná a s podobnými problémy se potýkali 
rodiče všech školáků, kteří byli na distanční výuce.  

K elektronické komunikaci škola–rodiče–žáci uvádíme, že elek-
tronizace žákovské knížky a třídní knihy by měla proběhnout tak, 
aby vše bylo připraveno k 1. 9. 2021. Elektronická žákovská knížka 
má mnoho odpůrců, především z řad sociálně smýšlejících lidí, kteří 
argumentují tím, že tato forma komunikace žáka z tohoto procesu 
zcela vyjme. V době distanční výuky nás samozřejmě tento nedosta-
tek doběhl a snažíme se ho nějak dočasně nahradit jiným způsobem. 
Přesto nikdo z nás se nenadál toho, že po totálním uvolnění o letních 
prázdninách ze strany vrcholných představitelů státu dojde v polo-
vině října k uzavření škol.

Komunikace mezi učiteli na 2. stupni probíhá zcela dle možností 
s přihlédnutím k tomu, že každý vyučující má na starosti ve svém 
předmětu cca 150 dětí. V době, kdy se učitelé vzájemně v podstatě 
nevidí, není snadné umožnit všem vzájemnou intenzivní komuni-
kaci o všech dětech.

Jednotná cesta informací a odevzdávání prací je od začátku jasně 
dána. V létě padlo rozhodnutí vydat se cestou Google a využívat co 
možná nejvíce jeho nástrojů. Jako základní zdroj informací pak slouží 

Rodiče a distanční výuka

webové stránky školy. Tzn. byly zřízeny všem dětem žákovské e-maily 
s doménou zsnepomuk.cz (Google), dále používáme k on-line hodi-
nám aplikace Google meet, k plánování Google kalendář. K vyplňování 
některých prací pak používáme Google učebnu, kde někteří vyuču-
jící zveřejňují konkrétní výstupy pro jejich předměty. Toto prostředí 
však není pro nikoho závazné z několika důvodů. Předně z obavy, že 
některé děti nemají dostatečné technické vybavení na to, aby obslou-
žily poněkud složitější prostředí Google učebny. Ano, jsme schopni 
do rodin zapůjčit technické prostředky, ale je zapotřebí také určité 
uživatelské dovednosti. Bráníme se cokoliv dát jako povinnost, pokud 
si nejsme jisti, že to neznamená určitou diskriminaci pro některé 
žáky. Dále je velmi obtížné (spíše nemožné) uveřejnit v tomto pro-
středí materiály např. z pracovních sešitů, které si děti nakoupily na 
začátku školního roku. Porušili bychom tím autorská práva pro daný 
učební materiál. I z těchto důvodů stále zůstávají webové stránky 
školy hlavním komunikačním prostředkem. 

Trochu rozpačitě zazněl požadavek: „… aby si některé paní učitelky 
udělaly čas a vzaly děti třeba na školní hřiště (třeba na 30–45 min.), 
aby to pomalejším dětem vysvětlily? Učitelé byli naočkovaní! a děti 
budou mít respirátor…“ V době, kdy byl zákaz se shromažďovat, by 
asi nikdo neměl odvahu se někde na hřišti setkávat. Od určitého data 
bylo však možné sjednat si individuální konzultace. Sdělení o tom, 
že všichni učitelé jsou naočkovaní, pramení z naprosté neznalosti. 
Je polovina května a dosud ze zaměstnanců školy nejsou někteří 
naočkováni ani jednou dávkou.  

Předchozí řádky jsou shrnutím sdělení, které byly adresovány 
Školské radě. Děkujeme za ně, odpovědi snad pisatele uspoko-
jily, na některé z nich se budeme snažit odpovědět odesilatelům 
individuálně. 

Na závěr si dovolím zveřejnit jediný e-mail, který byl ŠR zaslán 
a od všech ostatních se odlišoval:

„Dobrý den, mám syna v 6. C a chci poděkovat všem učitelům, 
co mého syna učí. Jsou ochotni i mimo povinnou výuku vysvětlovat 
a poradit. MOC SI VAŠEHO ČASU VÁŽÍM. Prosím, chci, aby to věděli. 
Všichni to máme teď složité, ale musíme to zvládnout. Držím všem 
palce, učitelům i rodičům. Každý má teď problémů dost a každý se 
musí s problémy vypořádat. Přeju pevné nervy.“ 

Weinfurtová S. 

S přispěním člena ŠR Mgr. Pavla Pelcra
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Malý dívčí sbor při dětské mši

Po delší době se kostelem sv. Jana Nepomuckého rozezněl hlas býva-
lého správce nepomucké farnosti P. Slávka Holého. V pátek před 
nepomuckou poutí celebroval tzv. dětskou mši, které se zúčastnila 
polovina žáků 1. stupně (v té době ještě byla polovina žáků škol na 
distanční výuce). Páter Slávek Holý si za léta působení v Nepomuku 
vysloužil od žáků školy přezdívku Lízátkový farář, protože tradičně 
po skončení dětské bohoslužby rozdával přítomným malé sladké 
odměny. Mši doprovázel sborový zpěv přítomných školáků, písně 
s nimi nacvičily třídní učitelky. V závěru bohoslužby se přítomným 
představil malý dívčí sbor vedený paní učitelkou Janou Vopaleckou. 
Po skončení mše se část žáků přesunula na nepomuckou faru na 
prohlídku vystavených žákovských prací a všechny potěšila při-
pravená svačinka. Polovina žáků zůstala v kostele a vyslechla výklad 
dvou lektorek z Českých Budějovic, které žáky seznámily s někte-
rými součástmi inventáře kostela. Žáci se dozvěděli, například kde 
stojí oltář, k čemu slouží zpovědnice, co je ambon a mnoho dalšího. 
Samozřejmě se skupiny mezi kostelem a farou vyměnily a můžeme 
konstatovat, že všichni měli zajímavý hezký předpouťový pátek.    

Dětská mše

Nepomucké noviny / červen 2021

Další snímek z učebny, která je stále ve stavu zásadních staveb-
ních a instalačních úprav, představuje prostor v průběhu dalších 
prací, během kterých jsou umísťovány do podlahových rýh roz-
vodné kabely.  

Práce v učebně pokračují

Velmi dlouho bylo odepřeno všem žákům škol věnovat se kolek-
tivním sportovním aktivitám. Jakmile nařízení MŠMT a Minis-
terstva zdravotnictví umožnila věnovat se kolektivním hrám ve 
venkovním prostředí, trávili žáci školy hodiny tělesné výchovy 
na venkovních hřištích. Snímek představuje naše šesťáky při 
tréninku házené.

Návrat na hřiště 

V květnovém čísle Nepomuckých novin jsme si mohli přečíst článek 
pana starosty o obrovském nepořádku u ramp každodenně využí-
vaných nejmladšími obyvateli města. Zabral text článku, nebo se 
v někom probudil smysl pro pořádek? Bezprostředně po zveřejnění 
prokazatelně nastal obrat k lepšímu. Možná i z toho důvodu, že se 
pravidelní návštěvníci nebáli označit ty největší původce nepořádku. 
Bude-li současně uklizený prostor pravidlem i nadále, pak zveřejněný 
článek měl svůj význam. 

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Situace u ramp

Malá svačinka na faře potěšila
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Místo kupování bot  
si opravuju památky    
Rozhovor s Marcelou Radlingerovou

Proč kupujete a opravujete památkové objekty?
Jako podnikatelka moc dobře vím, že zbohatnout na památkách nelze. 
Dívám se na to z několika pohledů. Jako občanka České republiky, 
která miluje historii, a tak se snaží něco obnovit, protože je to krásné. 
Jako studentka archeologie chápu, co jsem dřív nechápala, proč tady 
je památková péče a co chrání i důležitost archeologických výzkumů. 
A jako majitelka firmy zase rozumím tomu, že když se památka opraví, 
není to konec, ale začátek. A že musím vymyslet nějaký projekt, který 
tu památku udrží dalších sto let. Někteří lidé opravují památky, pro-
tože tam chtějí žít, mají to v zásadě jako rodinný dům. To je fajn, ale 
je spousta památek, v nichž se bydlet nedá – a svým způsobem by 
měly patřit veřejnosti. A tak je třeba mít plán, který by vydělal peníze, 
které by stačily alespoň na to, že se bude ta památka udržovat, vytápět 
a zajistí se její základní provoz. A já se zaobírám tím vším a baví mě to. 

Jaký plán máte pro dům U Lípy?
Momentálně je cílem ho opravit a nenarušit interiéry, které jsou 
myslím hodně cenné, ačkoliv teď tak nevypadají. Předkládala jsem 
projekt, že tam bude dole kavárna, v patře výstavní nebo muzejní 
prostory a úplně nahoře v podkroví čtyři apartmány. Zvenku pak 
přístavba toalet, které by sloužily i pro veřejnost, třeba o pouti nebo 
při jiných akcích v Nepomuku. Už mám stavební povolení. 

Chtěli bychom samozřejmě nějaké venkovní sezení, jen nevím, jak 
vyřešit hlučnost, která je tady kvůli dopravě obrovská. Když ten strom 
ve dvoře obroste, je to lepší, ale pořád to není dostatečné. Případnou 

další výsadbu musíme řešit s památkovým ústavem. Tady nelze vysá-
zet jen tak něco, mohlo by to narušit zeď. Ústav tedy doporučí, co sem 
k tomu domu dobově patří.

Také je možné, že to prostě opravím a až budu mít jistotu, že je 
všechno v pořádku, tak najdu někoho, kdo by se o to dobře staral, 
a peníze z prodeje použiju na opravu další památky. Já se všeobecně 
spíš snažím hledat možnost, jak zachránit těch památek víc. Pořád si 
myslím, že ta možnost je, jenom ji správně objevit. 

Za jak dlouho to bude podle vás hotové?
To je problém. Já si nějaký objekt vyberu, protože potřebuje zachránit. 
Pak ho koupím, několik měsíců žiju ve zděšení, co s ním vlastně budu 
dělat, protože je ve strašném stavu, a když začnu mít představu, tak 
zjistím, že oprava nebude tak rychlá, jak bych chtěla, protože dotační 
tituly nejsou nijak velké. 

V roce 2019 jsme dostali asi 250 tisíc a vždycky dvojnásobek té dotace 
do toho vkládáme ze svého. Loni jsme získali zase 200 tisíc, hodně 
jsme dostali od Nepomuku, což nám moc pomohlo, ale jsou to tako-
véto částky, takže se opravuje postupně. Ten vlastní kapitál musím 
někde vydělat, já nejsem zrovna milionář, ale místo kupování bot si 
opravuju památky. 

Nejdřív jsem si myslela, že to zvládneme během pěti let. Teď už jsem 
trošku skeptická. Myslím si, že takhle rychle se to nedá stihnout, jest-
liže chci respektovat památkovou péči. Jde to pomalu, na všechno musí 
být závazná stanoviska, povolení, rozkreslení a ty projekty a zpracování 

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Marcely Radlingerové, Hana Staňková

V červnu 2018 koupila Marcela Radlingerová dům U Lípy na 
Přesanickém náměstí, pravděpodobně nejstarší obytnou budovu 
v Nepomuku, která se dlouhou dobu nacházela v žalostném stavu. 
V té době už vlastnila hrad Opálku, který se stejně jako nepomucký 
dům rozhodla opravit a zpřístupnit veřejnosti. Zajímalo mě, proč 
to dělá a kde na to bere peníze, čas i energii. Sešly jsme se koncem 
dubna přímo v domě U Lípy, sedly si na studnu ve dvoře, povídaly 
a náš rozhovor přerušoval hluk projíždějících kamionů. 

Nepomucké noviny / červen 2021



Ohlédnutí za oslavami 
300. výročí blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého

Příloha 1300 let od blahořečení SJN Nepomucké noviny / červen 2021

2x foto Martin Myslivec, Člověk a Víra

foto Milan Demela
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Ve dnech 17. – 18. května se v Nepomuku konalo Jarní zasedání 
České biskupské konference, foto Martin Myslivec, Člověk a Víra

Hlavní slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého 16. května, foto Martin Myslivec, Člověk a Víra

Uvolněná atmosféra po hlavní poutní mši, které se zúčastnil i bývalý prezident Václav Klaus (na snímku hovoří se starostou Nepomuku Jiřím Švecem), 
foto Milan Demela

V pondělí 17. května navštívili biskupové kostel Nanebevzetí P. Marie 
a sv. Vojtěcha na Zelené Hoře, foto Pavel Motejzík

Městu Nepomuk se dostalo nevšední pocty. Ve dnech 17. – 18. května 
2021 zde jednali v rámci České biskupské konference téměř všichni 
čeští a moravští biskupové. Stěžejní program oslav, kterého se z části 
mohla účastnit také veřejnost, probíhal 16. května. Konala se hlavní 
mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, odpoledne násle-
dovala modlitba s Plzeňskou filharmonií. Oslav se účastnil rovněž 
bývalý prezident Václav Klaus, který má na Nepomucku kořeny svého 
rodu. Biskupové předtím stihli i návštěvu Zelené Hory. V úterý 18. 
května proběhla v kostele sv. Jana Nepomuckého Modlitba za vlast 
za účasti starostů a představitelů obcí regionu. Živé přenosy zajistila 
TV Noe. Dalším vrcholem oslav byl 30. květen, kdy se konala Světová 
svatojánská pouť, ve stejný den proběhl rovněž Open Air koncert Evy 
Urbanové, který odvysílala ČT Art.

Svatojánské oslavy v Nepomuku 
se konaly za účasti biskupů

Otec biskup Vlastimil je šedesátníkem
V rámci České biskupské konference v Nepomuku došlo na 
gratulace ke kulatému výročí českobudějovickému biskupovi 
Mons. Vlastimilu Kročilovi. K biskupům se přidali s gratula-
cemi a dary také zástupci města, Matice SJN a farnosti a tímto 
také redakce Nepomuckých novin, která přeje hlavně pevné 
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v biskupské službě.  



Příloha 3300 let od blahořečení SJN Nepomucké noviny / červen 2021

Z divadelního představení Mučedník z Nepomuku, konaného 15. května 
v kostele sv. Jana Nepomuckého, hráli Dětský divadelní soubor Johánek 
a žáci 5. C ze ZŠ Nepomuk, foto Martin Myslivec, Člověk a Víra

Z koncertu Plzeňské filharmonie pod taktovkou Ronalda Zollmana 
‑ Pocta sv. Janu Nepomuckému, 16. května, kostel sv. Jakuba Většího, 
foto Martin Myslivec, Člověk a Víra

Při příležitosti oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého město Nepomuk iniciovalo vydání výroční turistické vizitky. 
Je možné ji zakoupit v nepomuckém informačním centru za 20 korun.

Modlitba za vlast v kostele sv. Jana Nepomuckého za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů obcí regionu 18. května, 
celebroval Mons. Vlastimil Kročil, foto Martina Řehořová, Člověk a Víra

Dne 14. května se konala dětská poutní mše svatá v kostele sv. Jana
Nepomuckého, kterou celebroval P. Vítězlav Holý, foto Pavel Motejzík

Účastníkům Modlitby za vlast zahrál a zazpíval Dětský lidový soubor
Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk, foto Lukáš Mácha
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Milí…
je to podruhé, co se v takovéto sestavě biskupů a kněží setkáváme zde, 
v rodišti sv. Jana Nepomuckého či Jana z Pomuku, který nás spolu 
s ostatními poutníky svolává. Setkáváme se zde v terénu Jižních 
Čech. Je to prostor dvou rodáků, které nejenom spojuje místo, ale 
i jméno. Je to sv. Jan Nepomucký a je to Mistr Jan Hus. Jižní Čechy 
nejsou jen zemí zadumanou, ale také velkým kulturním, nábožen-
ským a společenským prostorem. Oba tyto Jany spojuje jedna žena. 
Je to královna Žofie. A není to náhodné.

My se setkáváme zde v rodném kraji sv. Jana Nepomuckého, aby-
chom si uvědomili, jakou roli hraje dětství a mládí v životě každého 
z nás. Víme málo o dětství sv. Jana Nepomuckého. Otec podle jména 
měl vztah k německé národnosti. Podobně jako i cisterciácký klášter. 

Tradice říká, že onou spojnicí s naší českou národností byla jeho 
matka. Neznáme její jméno. Myslím, že je nesmírně důležité si uvě-
domit, že právě dětství nás spojuje s kořeny naší identity, našeho 
lidství, protože člověk ve své kompatibilitě, jak říká Bible i biologie, 
je muž a žena. Setkáváme se v roce sv. Ludmily, a tak si uvědo-
mujeme, jak velikou a důležitou roli hrají ženy, matky a manželky 
v životě nejenom každého z nás, ale i celého národa a naší kultury. 
Naše civilizace a svobodná církev se váží k postavám Ježíše Krista 
a jeho Matky Panny Marie, sv. Augustina a jeho matky sv. Moniky 
a křesťanství jako světové náboženství vděčí za svobodu Konstantinu 
Velikému a jeho matce sv. Heleně. A tak bychom mohli pokračovat.

Zmíněné postavy sv. Jana z Nepomuku či Pomuku a Mistra Jana 
Husa se pojí v našich dějinách s velkými postavami lucemburské 
dynastie, ale také i s úsilím o reformu. Mladší Jan Hus vstupuje do 

tohoto velkého proudu jako kritik, a to především jako kritik církve 
nesoucí zodpovědnost za duchovní rozměr společnosti. Naproti tomu 
sv. Jan Nepomucký patří k velkému reformnímu proudu, v jehož 
kořenech stojí otec vlasti, který povolává reformní kazatele, muž, kte-
rého doprovází po návratu papežů z avignonského zajetí sv. Kateřina 
Sienská. Její úcta k nejsvětější Krvi Páně stojí u kořenů utrakvistů, 
s kterými však Mistr Jan Hus nemá mnoho společného. 

Účast na reformě Jana Nepomuckého je účastí na reformách, které 
se dotýkají postavení žen a jejich dědických práv, ale také reformy, 
která se dotýká kléru, jeho formace a vedení. Oba tyto muže pojí 
evropské veletoky. Jestliže popel Mistra Jana Husa končí ve vodách 
Rýna, pak rok po zavraždění sv. Jana Nepomuckého naše Vltava 
ztrácí v době sucha svoji vodu a stává se v Praze bažinou. Tedy jest-
liže sv. Jan Nepomucký je patronem lidí od vody, ale také patronem 
poutníků, a proto stojí na mostech a rozcestích, pak Jan Hus se stává 
pomyslným rozcestím v naší historii. Několikrát právě tato rozcestí, 
rozdělený národ a společnost způsobí, že netáhneme za jeden provaz.

Jestliže pouť v roce 1993, která připomínala 600 let od umučení 
sv. Jana Nepomuckého, se stala setkáním církve a obnoveného státu 
v suverenitě a svobodě, měli bychom se zamyslet, co znamená třicet 
let společného života. Na toto setkání bychom neměli zapomínat. Je 
to setkání, které hovoří o kooperaci, tedy vzájemné součinnosti, která 
má garantovat svobodu a rozvoj celé společnosti, při které nelze zapo-
menout na člověka, jeho poslání, jeho svobodu a jeho práva. Právo být 
svobodným znamená také být zodpovědným. A to nás vede k zápasu 
o svobodu, pravdu a přátelství, a tak může vyrůst skutečná láska.

Dovolte mi jen krátkou poznámku. Setkáváme se zde ve chvíli, kdy 
jsme překonali ten velký atak koronaviru a je to příležitost, abych 
vzhledem k předchozímu textu poděkoval sv. Janu Nepomuckému 
jako knězi, který obstál i ve chvíli, kdy byl z části opuštěn všemi. 
Nemohu se zbavit pocitu, že arcibiskup Jan z Jenštejna, výrazná 
postava reformy církve, ho neměl opustit. A tak bych chtěl poděkovat 
všem kněžím, kteří v době koronaviru dokázali podpořit nemocné 
a pracovat s těmi, kteří s touto zákeřnou nemocí bojovali. Sv. Jan 
Nepomucký a dovolte mi říci, že i druhý nositel jména Jan (Jocha-
nan, tj. Bůh je naše milost, Bůh je zdrojem milosti), nám rukou lásky 
dovoluje obstát. A tak sv. Jan Nepomucký se stal a stává symbolem 
českého kléru, který v době obrození, v době okupace i v době komu-
nistické diktatury byl oporou a výzvou.

Ne, nejsem schopen vyslovit jména všech, ale snad mohu jen některá 
připomenout: Balbín, Dobrovský, Prokop Diviš, Mendl, Třebízský, 
Jirsík, Baar, Toufar či Štemberka, Beran, Matocha, Hlouch, Zvěřina, 
Tomášek, Otčenášek a další… Neříkám to, abych vytvářel gloriolu, 
ale abych řekl, že my kněží a biskupové této země chceme jít touto 
cestou. Jsme dětmi svého národa, své společnosti a také spolu s ní 
často podléháme ranám a úderům těžkostí, které na nás doléhaly či 
doléhají. Mnohé kroky v našem životě byly poznamenány i neocho-
tou spolupráce a služby, ale právě zmíněné postavy a sám sv. Jan 
i jeho druhý život jako našeho světce a patrona nám ukazují, jakou 
cestou chceme jít. 

Říkám to ve chvíli, kdy celá společnost, nejenom našeho státu, ale 
můžeme říci převážné části světa, stojí na kritické křižovatce a bude 
záležet na každém z nás, bude záležet na každé instituci, která si 
vytkla nebo jí byl svěřen cíl, aby člověk stvořený k Božímu obrazu 
mohl žít důstojný, to jest svobodný a odpovědný život. Život, ve 
kterém člověk jako bytost, kterou antický svět nazval bytostí rozum-
nou a společenskou, a kterou Kniha knih nazývá obrazem Božím, 
bytostí schopnou lásky (tj. Boha), opět se stal zodpovědným hospo-
dářem Matky země. Jestliže i k nám doléhají zprávy o válečných hrů-
zách nad rodnou zemí Ježíše Krista, nad zemí, která nám darovala 
díky Bibli Desatero a Ježíšovo jediné přikázání lásky a přátelství. 
Domnívám se, že v solidaritě s obyvateli Ježíšovy vlasti toto naše 
shromáždění naplní své poslání. A tak přijmeme úkol, který nám 
předal nepomucký rodák sv. Jan z Pomuku či Nepomuku.

Amen.

Dominik kardinál Duka
promluva na hlavní mši 16. května

foto Martin Myslivec, Člověk a Víra
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všeho stojí obrovské částky. A bez toho to nejde, toho jsem si vědoma. 
S nepomuckým úřadem vždycky dojdeme k nějakému závěru, který 
je dobrý pro obě dvě strany. 

Když řeknu, bude hotovo za osm, deset let, tak to je taková optimální 
doba. Ale co bude za deset let, to vám nedokážu říct.

Jaké to je, žít s perspektivou, že vkládám úsilí do něčeho, co bude 
možná za deset let?

No já nevím, já jsem vesměs snílek, takže vždycky věřím tomu, co 
dělám. Samozřejmě někdy padnu na držku, když to nejde podle před-
pokladů, ale říkám si, že když to tady stálo několik staletí, tak těch 
deset let je zanedbatelná doba. A taky mám děti, tak doufám, že jestli 
je povedu správně, třeba se z nich stanou taky ochranáři. Anebo víte 
co, pořád věřím tomu, že když se ty památky budou dobře prezen-
tovat, mnohem více lidí je bude chtít chránit a právě ti lidé můžou ty 
opravené památky převzít a starat se o ně. Já to beru opravdu jako 
vizi do budoucna. 

Dům U Lípy není váš jediný památkový objekt, vlastníte také tvrz 
nebo hrad Opálka. Povězte mi o něm.

Opálka byla první a velmi komplikovaná. Byla to láska na první pohled. 
Já mám asi na čele napsáno: „Vlastníte-li památku, kterou nikdo 
nechce a která hodně chátrá a vypadá, že už spadne, nabídněte to 
Radlingerové.“ Opálka je neuvěřitelné místo, kvůli němu jsem šla 
i studovat archeologii. Je vedená jako tvrz, jako zámek, někdy jako 
hrad. Teď se nám podařilo shromáždit důkazy o tom, že to zřejmě byl 
hrad, nebo spíš malý hrádek. Má veliký poplužní dvůr, je to obrovský 
uzavřený areál na čtyřech hektarech. Patřilo k tomu hodně pozemků, 
které ale předchozí majitelé rozprodali, když jim to vrátili v restituci. 

Lidé se mě ptají, jestli tam chci bydlet. Nechci, protože na hradě 
nebude vytápění ani osvětlení. Ten hrad bude opravený pro veřejnost. 
Pořádáme tam veřejné brigády, už jich proběhlo asi pět. Na té první se 
sešlo sto lidí. Potom samozřejmě už to bylo slabší, ale vždycky kolem 
šedesáti lidí se tam sejde a moc si to tam užijeme. Všichni pracují, pak 
si sedneme, občerstvíme se, pokecáme a navazujeme tam takové to 
přátelství, které dneska za počítačem mizí. 

Jsem úplný blázen, protože když bych to chtěla dát na Opálce do 
stavu, jaký bych si představovala, je na to rozpočet 250 milionů. Ty 
peníze samozřejmě nemám, ale pravdou je, že jsme se dostali do 
Programu záchrany architektonického dědictví, což je skvělé. Když 
neděláme chyby, tak nám každý rok pomáhá Ministerstvo kultury. 
A teď jsem se dívala, že na rok 2021–27 budou vyhlášeny nové dotace 
na příhraničí s Bavorskem, tak bychom možná mohli čerpat i tam. 

Co na Opálce tedy bude?
Chtěla bych tam udělat centrum pro školy, aby tam mohly jezdit 
a aby se tam část dějepisu vyučovala prakticky. Myslím si, že dějepis 
nepochopí, jakmile nejsou přítomny v té době, nevidí a neosahají si 
to. Taky bych tam chtěla dělat kongresy o památkách zaměřené více 
pro laickou veřejnost.

Mají ta dvě místa něco společného?
Mají a já bych je chtěla propojit. Jednou z významných osobností, 
která žila na Zelené Hoře, byl Zdeněk ze Šternberka. Sestra jeho ženy 
pobývala dlouho na Opálce a Zdeněk ze Šternberka tam často jezdil, 
takže to je taková zvláštní spojitost.

Chtěla bych zpopularizovat historii pro lidi, aby je to zajímalo. My 
sice máme o nějakém místě sepsané, co se tam stalo, ale nemáme 
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návaznost na další okruhy a památky. Budoucnost je spojit tahle dvě 
centra dohromady, myslím si, že by to mělo význam.

Zmínila jste se, že jste začala studovat archeologii. Jak jste se 
k tomu dostala?

Neustále mě varovali, že dělám něco nezákonného, když jsem třeba 
někde rovnala povrch nebo odklízela nepořádek, který tam byl několik 
let složený. Pořád mě upozorňovali: „Tohle nesmíte, to ničíte.“ A já si 
říkala: „Co ničím, proč to ničím?“ 

Zjistila jsem, že dokud nepochopím památkovou péči a archeologii 
a nepochopím, co vlastně ničím, tak nemám argumenty na to, abych 
mohla vést dialog s Národním památkovým ústavem. Tak jsem si řekla, 
že to snad budu muset jít vystudovat. 

Rozhodovala jsem se, jestli historii, nebo archeologii, nakonec 
jsem usoudila, že potřebuju spíš archeologii. Šla jsem na fakultu – to 
mi bylo 46 – a ptala se: „Potřebovala bych studovat, pracuju víc než 
osm hodin denně, mám dvě děti, opravuju památky, nemáte dálkové 
studium?“ Měli jen denní a ten profesor, se kterým si ze sebe děláme 
srandu do dneška, mi povídal: „No, mladá paní a nechcete si počkat 
na archeologii třetího věku?“ A já jsem mu řekla: „Vy jste sprostej. To 
už budu studovat další jiné obory.“ Nicméně jsem se tam přihlásila 
a hlavní důvod byl, abych to pochopila.

Dává vám studium, co jste hledala?
Je to zajímavé, jak se mi postupně mění pohled na ochranu pamá-
tek a na archeology, které jsem vždycky měla za ty, co brzdí stavby, 
třeba i úmyslně, měla jsem to i tak. A najednou zjišťuji, že je to 
úplně jinak, akorát veřejnosti se to nevysvětlí. A tohle všechno mi 
ta škola otevřela. Teď jsem za to ráda, doufám, že když to půjde 
dobře, v padesáti dostuduju. Chtěla bych k tomu dodat, že když 
jsem laik, který opravuje památky, tak je to málo, ale možná, že 
tím studiem přijdu na to, jak do toho víc zapojit veřejnost. I to 
je důvod, proč tam jsem. Nedělám to kvůli tomu, že bych se tím 
živila. To asi v dnešní době ani nejde, protože archeologové jsou 
nejmíň placení vědci vůbec. 

Co jste vystudovala původně?
Mám střední ekonomickou školu. Pak jsem dlouho dělala s architekty, 
kteří se podíleli i na Tančícím domě, připravovali jsme veletrhy. Ti 
mě zásadně ovlivnili, naučili mě spoustu věcí. Já jsem chtěla studovat 
vysokou školu už tenkrát, někdy v pětadvaceti, když už jsem pracovala 
asi sedm let, chtěla jsem jít na architekturu. 

Zašla jsem si pro informace na střední školu a ta paní učitelka 
mi říkala: „No to nemůžeš myslet vážně, ty chceš jít na vysokou 
školu, s tvýma známkama?“ A odradila mě takovým způsobem, že 
jsem si řekla: „Tak já asi nemůžu jít, když nejsem jedničkář, já holt 
budu pracovat.“

Tak jsem pracovala, postupně jsem si udělala svoje kuchyňské 
studio, pak interiérové a teď navrhuju interiéry jenom na základě 
doporučení. Věnuju se i stavební činnosti, ale ne památkové, stavím 
rodinné domy. Také se zabývám vánoční výzdobou, je to další 
odvětví, které ve firmě mám, jezdím dělat výzdoby do hotelů, do 
Varů, do Mariánek.

Budete zdobit i dům U Lípy?
Řešila jsem, jak využívat památku v zimě, kdy jsou většinou zavřené, 
a vymyslela jsem, že na Opálce bude takový vánoční dům. Bude tam 
možná čtyřicet vánočních stromů, nazdobených, jak se zdobily kdysi 
až do současnosti. A něco podobného bych chtěla udělat i tady v domě 
U Lípy, protože si myslím, že by to mohla být dobrá inspirace. Chtěla 
bych, aby lidé nebrali pojem Vánoce jenom jako dárky – hodně dárků. 
Ale aby se vrátila ta atmosféra a aby lidé věděli, proč se to vlastně dělá 
a jak se slaví v jiných zemích a jak se slavilo dřív.

Přemýšlela jsem takhle i o Velikonocích, které jsou velkým křes-
ťanským svátkem a hodně lidí vlastně ani neví proč.

Jak sháníte na památky peníze?
Hledám. Pravdou je, že když jsem koupila v roce 2018 Opálku, byla 
hodně zadlužená. Šla jsem do rizika, že vyplatím exekuce, a čekala 
jsem měsíc, jestli tam nepřistanou další. To jsem se modlila ke svatému 
Antoníčkovi každý den, každý den jsem kontrolovala katastr a říkala 
jsem si, jestli to mám mít, tak to určitě bude moje.

Pak přijdete na ty památkáře, oni si vás zapíšou, že máte Opálku 
a Nepomuk, protože jsem řešila Opálku a v mezidobí dokoupila ještě 
Nepomuk, dívají se na vás – je to blázen, nebo milionář, nebo co 
vlastně. A vy jim musíte dokázat, že to myslíte vážně. 

Když jim ale ukážete, že ty opravy fungují, dají vám důvěru a pomů-
žou vám hledat cesty. 

Nejdřív jsme zkoušeli havarijní programy, ale na Opálku jsme neměli 
šanci. Obešleme vždycky kraj, obec s rozšířenou působností, tady už 
čerpáme dotace dva roky a na další rok už máme všechno připraveno. 
Zkoušela jsem i Norské fondy, které ale ve finále nevyhlásili.

Dotace jsou vždycky určené na něco a to je právě problém, pro-
tože někdy vlastně musím tu památku přizpůsobit té dotaci. Ale 
proč bych měla dávat památce jinou funkci, když vím, k čemu má 
sloužit. Každý rok nacházím postupně nové a nové možnosti, těch 
možností je spousta, člověk se jenom potřebuje v tom orientovat 
a naučit se to. A já jsem zásadně proti tomu využívat agentury, 
které žádosti o dotace zpracovávají, a pak jim platit provize z těch 
dotací, takže se učím a zkouším to sama. Myslím si, že odvážným 
štěstí přeje. 

Přemýšlela jsem o tom, že spousta soukromých vlastníků památek 
o těch možnostech neví a nemá to kde zjistit. Nějaké informace jsou 
na internetových stránkách, ale není to vysvětleno laické veřejnosti. 
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Jak vám do toho zasáhla pandemie?
Zasáhla tak, že nemůžu vydělávat peníze, ty vlastní zdroje, které potře-
buju. Co se týče dotací, tak to probíhá pořád dál, ještě není rozhodnutý 
kraj, ale z Programu záchrany architektonického dědictví mi přišlo, že 
pokračujeme, ORP už taky ví, co bude, tam to pandemie nenarušila. 
Měli bychom splnit závazky, co jsme si na tenhle rok dali.

A  teď mi řekněte, když toho máte až nad hlavu, jak nabí-
ráte energii.

Tu vždycky nějak najdu, protože v práci hodně používám hlavu, neu-
stále vymýšlím, jak něco udělat, a pak jedu na tu památku, vezmu si 
rukavice a likviduju nepořádek, který tam je, a ta fyzická práce je 
restart mozku. A naopak zase ta psychická práce je restart toho fyzicky 
unaveného těla. My ani moc nejezdíme na dovolené. Když už jedeme, 
tak to je stejně cestování po památkách, různé treky, u moře se nevá-
líme a ani to nepotřebuju. A já svým způsobem relaxuju i u toho studia. 
Čím dál víc čtu, udržuje mě to v dobré náladě. Moje knihovna se teď 
obrovsky rozrostla. Líbí se mi historické romány a detektivky. A od té 
doby, co studuju archeologii, tak se mi líbí i některé vědecké články. 

Co byste na závěr vzkázala čtenářům Nepomuckých novin?
Nebojte se toho a chraňte. Protože památky, které tady ještě jsou, tu 
můžou být další stovky let, ale jestliže je nezachráníme teď, tak už 
je nikdo neobnoví. A kdybyste potřebovali cokoliv ohledně obnovy 
památek vědět, můžete se na mě obrátit jako na soukromého vlast-
níka a laika, protože jsem pořád laik. Ráda odpovím na otázky, na 
které budu znát odpověď. 
A buďte optimističtí.

Děkuji za rozhovor.
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Neexistuje návod – jsi vlastníkem památky, tady máš soupis jak, kde, 
co můžeš žádat. Oni mají problémy i s památkovou péčí. Všichni 
řeknou: „Pročtěte si internetové stránky, máme to v manuálech, 
máme to v metodice.“ Já to čtu docela hodně, už se dokonce vyznám 
i ve stavebně historickém průzkumu, který jsem musela číst asi dese-
tkrát, a i tak je to pro mě složité. Je to škoda a bylo by fajn na tohle se 
zaměřit a pořádat tady různé akce, aby lidé, kteří vlastní památku, byli 
obeznámeni s tím, co je čeká a jaké mají možnosti, protože nikdy se 
to nedozví kompletně. 

Co na to říká rodina, že opravujete památky?
Já žiju se svými dětmi už dvanáct, možná třináct let sama, takže rodina 
jsem já a moji synové, kterým bude 16 a 13 let. Žijí v tom, že rozhovory 
u nás doma, to je historie, archeologie, který víkend budeme na Nepo-
muku, který víkend budeme na Opálce, co zrovna teď musíme vyklidit, 
že budou veřejné brigády, že musí pomáhat tady a tady. Nevím, jestli 
je tím nezničím, ale každopádně oni jsou pro. Rozhodujeme jenom 
my, trávíme čas na památkách, doma v Plzni moc času netrávíme. 
Mám obrovské štěstí, že mám děti, které se mnou dělají všechno, 
co dělám já. Do budoucna by to mohlo prospět i dané věci. Začínají 
k tomu mít cit, už chápou, že se to musí chránit. Uvidíme, starší syn 
teď šel na řemeslo, na uměleckořemeslné zpracování kovů do Oselec. 
Řekl: „Mami, řemeslo je důležitá věc pro opravu památek.“ Takže jsem 
ráda. Druhý bude házenkář, to je jasné.

Zaznamenala jsem, že jste se taky zabývala házenou.
Měla jsem období, kdy jsem ve své práci docela vyhořela, ono 
vymýšlet interiéry a vizualizace x let je dost náročné na mozek. 
A tenkrát obě moje děti hrály házenou. Starší už ji nehraje, ale 
mladší pořád má ten sen, že z něho bude extraligový nebo bunde-
sligový hráč. Já ho nechávám a říkám mu, ať tomu věří a že se mu 
to může splnit. Já jsem byla v klubu, zajímala jsem se o to a dostala 
jsem návrh, zda bych nepomohla s extraligou v Plzni. Shánět 
peníze, starat se o hráče, o marketing a takové věci. Tak jsem na 
rok odběhla do extraligy mužů. Zkoušela jsem nové možnosti, 
chtěli jsme spojit plzeňský hokej, fotbal a házenou dohromady, 
spolupracovali jsme s fakultní nemocnicí. Klukům se to líbilo, 
protože najednou ti házenkáři, kteří mají dvoufázové tréninky, 
pořád jenom makají a občas se sejdou s novináři, navštívili děti na 
onkologii v Plzni nebo se účastnili benefičního běhu a myslím si, 
že jim to prospělo. A pak když bylo play off, tak jsme naplnili halu, 
která nikdy takhle naplněná nebyla. Bylo to i díky tomu, že jsme 
se snažili do veřejnosti víc proniknout, protože extraliga házené 
je pro spoustu lidí velmi nezajímavý sport. Pochopí ho, až když se 
v něm pohybují a zjistí, že ten sport je strašně tvrdý, ale nemá tu 
prezentaci a podporu jako hokej nebo fotbal, kam se hrnou mili-
ony. Bylo to fajn, zažili jsme spoustu věcí, byli jsme mistři, plná 
hala, byl to pro ně nezapomenutelný zážitek a zapojila jsem je i do 
dobročinné činnosti, což k tomu taky patří.

Takže jste vlastně vyzkoušela shánění zdrojů – fundraising – 
v úplně jiném oboru a teď se to hodí.

Jo, všechno se hodí. I na těch památkách můžu vymýšlet různé akce, 
kde se vybírají nějaké peníze, nebo se něco kupuje přímo pro osobu, 
která to potřebuje. Takže památka může sloužit ještě další dobré věci. 

Máte vyhlédnutou nějakou další památku?
Teď jsem chtěla koupit kostel. Zaujalo mě, že je na prodej kostel, ale byl 
bohužel hodně daleko. Abych to dobře zvládla, musím mít ty památky 
v dosahu, nejvíc hodinu cesty. 

Já si ale nemůžu dovolit investovat peníze do něčeho nového, pro-
tože je potřebuju na opravy Nepomuku a Opálky. Na Opálce jsme teď 
zrekonstruovali kovárnu, opravujeme kapličku svaté Anny, stavíme 
pódium, protože jsme si vyzkoušeli, že jsou tam úžasné koncerty. 
Loni poprvé jsme tam udělali pouť, měli jsme kapelu, je tam krásná 
akustika a lidi se tam cítí dobře.

Nepomucké noviny / červen 2021

Marcela Radlingerová se narodila v Domažlicích. Je jí 47 let.
Vystudovala střední ekonomickou školu a nyní studuje ar‑

cheologii na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.
Pracuje jako interiérový designer.
Bydlí v Plzni. Má dva syny, 13 a 16 let.
Její vášní je zachraňování památek.
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Z historie domu U Lípy
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Patrový městský dům č. p. 185 zvaný U Lípy či u České lípy je označo-
ván za nejstarší obytné stavení v Nepomuku. Prý zde bývala původní 
nepomucká rychta i městský žalář. Jádro stavby bývá v literatuře 
dokonce datováno do let 1360–70. Pro uvedené časové zařazení 
a funkční využití ovšem chybí písemné i hmotné prameny. Na gotický 
původ domu nicméně ukazuje portálek původního špýcharu dru-
hotně vsazený v ohradní zdi směrem k hlavní silnici či provedení 
valené klenby ve sklepě. Středověké by mohly být i stěny prostorné 
světnice v přízemí. Prvním majitelem doloženým v městských kni-
hách je na počátku 17. století hostinský Josef Tůma. Současný objekt 
byl pravděpodobně vystavěn někdy kolem poloviny 17. století boha-
tým barvířem Jeronýmem Lennerem, jak napovídá jeho dispozice 
a tvary kleneb. Dnešní podobu získal dům po požáru v roce 1799, kdy 
byl vztyčen nový krov a charakteristický pozdně barokní dvoupatrový 
štít s volutami po krajích. Tehdy patřil řezníkovi a hospodskému Janu 
Hessovi. Ve vlastnictví jeho potomků zůstal až do 80. let 20. století.

Jméno získalo stavení dle stromu, jenž údajně pamatoval sv. Jana 
Nepomuckého. Z dějin domu pak vyniká období 19. století, kdy zde, 
respektive v poloroubeném objektu v zahradě, nesoucím samostatné 
č. p. 184, fungovala vyhlášená hospoda oblíbená místními vlastenci. 
Tak vznikla zřejmě varianta jména: U České lípy.

Objekt si získal pozornost orgánů památkové péče již ve 40. 
letech 20. století. V roce 1941 byl prohlášen za památkově chráněný. 
Díky jeho kulturně historické hodnotě se dokonce podařilo zabrá-
nit realizaci přeložky hlavní silnice, kterou přes areál nemovitosti 
hodlala vést německá okupační správa. Co se nepodařilo nacistům, 
realizovali o dvacet let později komunisté. V letech 1962–63 bylo 
zbořeno celé jižní křídlo areálu zahrnující několik hospodářských 
budov v čele se špýchárkem, který měl nejen kamenný gotický 
vstupní portál, ale také malebný barokní štít s volutami po stra-
nách, podobný jako má vlastní dům. Tehdejší majitel JUDr. Hess se 
snažil špýchárek zachránit, ale ani ve spolupráci s památkáři se mu 
to nepodařilo. Marně argumentoval jeho umělecko-historickou 
hodnotou nebo tím, že jej využívají nájemníci (v domě bylo tehdy 
sedm bytů!). Přestože špýchar zasahoval do budoucí cesty zhruba 
jen dva metry, musel ustoupit. Druhou variantou bylo ubourání 
části stodoly u protějšího č. p. 186. Toto řešení však bylo zamítnuto, 
neboť stodolu využívalo místní JZD jako opravnu zemědělských 

strojů a zásobování obyvatelstva potravinami mělo přece před-
nost. Výše zmíněný roubený lusthaus v zahradě, někdejší vyhlá-
šený hostinec, byl z důvodu havarijního stavu zbaven roku 1978 na 
popud MNV památkové ochrany a následně demolován.

Od 80. let nebyl dům, s výjimkou squatterů, nijak obýván a postupně 
chátral. Na druhé straně se zde díky tomu dochovalo množství auten-
tických prvků z 19. století, jako jsou výplně okenních a dveřních 
otvorů. 

V roce 2005 byl zpracován tehdejším vlastníkem projekt přestavby 
na penzion. V rámci rekonstrukce došlo ale pouze k novému vyzdění 
východního štítu, vztyčení rušivých vikýřů a položení nové střešní 
krytiny. V interiéru byly provedeny nové stropy v patře a nevhodně 
upraven hambalkový krov. Dalších třináct let dům opět jen chátral. Od 
roku 2018 má novou majitelku, která se jej snaží postupně, s přispě-
ním památkových dotací, opravovat. Prozatím došlo na hlavní průčelí 
včetně brány, část fasády do dvora a výměnu některých vnějších oken. 

PhDr. Pavel Kroupa
 

Dům U Lípy kol. r. 1900, vpravo vzadu štít špýchárku (převzato z Hostaš, 
Vaněk: Soupis památek uměleckých a historických v království 
Českém, 1907).

Nádvoří domu U Lípy r. 1976 (foto: J. Gryc, KSPPOP Plzeň).



WC v kostele sv. Jana Nepomuckého – proměna od návrhu k realizaci
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Původní kostel sv. Jana Křtitele byl v roce 1688 posta-
ven v místě rodného domu sv. Jana Nepomuckého. 
Po jeho svatořečení v roce 1729 byl kostel přejmeno-
ván a přestaven (1734–38) s účastí architekta Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera. Současná barokní stavba 
kostela byla vysvěcena v roce 1738. Kostel i celý areál 
je kulturní památka, majitelem je Římskokatolická 
farnost – arciděkanství Nepomuk. Objekt kostela 
sv. Jana má hlavní portál do ulice Plzeňské a je ori-
entován k jihovýchodu, flankovací věže slouží jako 
zvonice na jihozápadní straně, v severovýchodní věži 
jsou hodiny. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je 
otevřený veřejnosti a slouží k obřadům římskokato-
lické církve, mše celebruje P. Ing. Jiří Špiřík. V ambitu 
jihozápadní věže je na panelech historie Jana Nepo-
muckého a historie vzniku barokní stavby. 

Kostel je dominantou města Nepomuk s nadějí, že jeho význam dále 
poroste, blíží se třísté výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého v roce 
2029 jako paralela oslav Navalis v Praze.  K zapsání areálu kostela sv. 
Jana Nepomuckého, sv. Jakuba, arciděkanství a areálu Zelené Hory 
do seznamu kulturního dědictví UNESCO brání existence obchod-
ního domu na náměstí. Je nutná připravenost i na návštěvu papeže. 

Prostor kostela tvoří tři kleny seřazené na severojižní ose s nej-
větším prostorem pod středovou klenbou, což odkazuje k dalším 
kostelům Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Dominantní centrála je 
zakomponována do podélného prostoru kostela. Všechno je přísně 
symetrické; věže, řazení kupolí kleneb k oltáři, sakristie vlevo, předsíň 
se vstupem vpravo a i kulatá schodiště na emporu a dále do krovu 
jsou podle podélné osy symetrická. Kostel se stal poutním místem 
s návštěvou tisíců poutníků.

Možnosti, kam si odskočit na WC, jsou pouze dvě; veřejné WC 
na náměstí Augustina Němejce a muzeum a fara na Přesanickém 

náměstí. To vedlo k rozhodnutí v již zmíněné před-
síni zřídit WC. Předsíň je dostatečně veliká, aby 
zde byly umístěny dvě WC kabiny s umývátkem, ke 
kterým je přístup přes předsíň. Prostor je zaklenutý 
s výškou ve vrcholu 6,29 metrů. Nebylo nutné stěny 
dotáhnout až ke stropu, v místě příčky do výšky 5,29. 
Bylo ale potřeba zřídit nové přípojky vody a kana-
lizace z Plzeňské ulice v délce přes 50 metrů, což 
bylo náročné.

Prostorově, v duchu baroka, byly navrženy dvě 
symetrické kabiny tak, aby byl návrh v souladu 
s podstatou a duchem kostela. Návrh byl konzulto-
ván s paní Márií Rašínovou na Městském úřadě, jako 
památkový dohled v místě, a byl posouzen památ-
káři v Plzni. Ti doporučili zredukovat dvě kabiny 
na jednu a formulovat WC jako vložený samostatný 

designový objekt ideálně ve dřevě. Realizováním jedné kabiny došlo 
k narušení symetrie. 

Návrh zohlednil možnost použití i pro vozíčkáře, což je dáno 
velikostí kruhu uvnitř kabiny o průměru 150 cm. Pro instalace byla 
navržena dostupná kvalitní sanita např. Villeroy Boch nebo Ideal 
Standard (konzolové WC, aby podlaha zůstala zachována, umývátka, 
splachovací a nosné zařízení Geberit, sifony a pákové baterie Grohe 
nebo Hans Grohe). Geberity jsou osazeny na podlahu, obezděny 
Ytongem. Vznikl tak parapet nezávislý na stávající zdi, s obkladem 
Rako dle výběru architekta, schváleným arciděkanstvím, vodorovná 
plocha parapetu je obložena žulovou dlažbou 30x30 cm.

Mírou věcí je krása a trvalost, nikoliv cena a snadné provedení. 
Návrh byl takový, aby uspokojil návštěvu kohokoliv, což velké výročí 
jistě prověří. 

Ing. arch. Karel Doubner

Nepomucké noviny / červen 2021

https://www.facebook.com/architekt.doubner; www.doubner.cz
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V Městském muzeu a galerii Nepomuk byla zahájena turistická 
sezona výstavou „Krása zrakům ukrytá“. Ukrytou krásu předsta-
vují části původního mobiliáře ze zámku Zelená Hora, které byly 
dlouhá léta utajeny zrakům návštěvníků. K jejich společnému 
vystavení došlo až u příležitosti této ojedinělé výstavy.

Tento měsíc si přiblížíme jeden z nejdůležitějších vystavených 
exponátů, jedná se o portrét hraběnky Marie Dominiky z Marti-
nic, který namaloval roku 1769 Martin Unterberger. Obraz býval 
zavěšen v černém pokoji zámku nad krbem z červeného mramoru. 
Dominantou obrazu je původní bohatě vyřezávaný a zlacený rám, 
měřící přes dva metry. 

K portrétu Marie Dominiky se váže zajímavá pověst… V mládí 
se prý hraběnka Marie Dominika zamilovala do místního myslivce 
a porodila mu synka. Její otec však nehodlal onu potupu přenést 
přes srdce a nechal novorozeně zaživa zazdít za krbem v černém 
pokoji. Když byl následně mladý myslivec nalezen v lese bez 
známek života a matka mladé hraběnky zešílela, neunesla Marie 
tyto ztráty a vstoupila do kláštera sv. Anny ve Vídni. Odtud vládla 
svému panství celých padesát let a nikdy více se již na Zelenou 
Horu nevrátila. Údajně až po smrti se její duše vrátila na zámek 
a od té doby vždy o půlnoci vystupovala z obrazu, bloudila zámec-
kými chodbami a s nářkem hledala své dítě, Zelená Hora tak zís-
kala svou „černou paní“.

Hraběnka Marie Dominika Martinicová byla ve skutečnosti univer-
zální dědičkou zelenohorského panství po svém otci Adolfu Bernar-
dovi z Martinic. Narodila se roku 1721 ve Vídni, kde žila od mládí jako 
františkánská řeholnice a zemřela tamtéž v roce 1784. Zelenohorské 
panství, které zůstávalo ve správě úředníků, odkázala svému příbuz-
nému, hraběti Františku Gundakerovi Colloredo-Mansfeldovi, pro 
jeho druhorozeného syna Jeronýma. Portrét vznikl patrně za účelem 
prezentovat panským úředníkům i poddaným trvale nepřítomnou 

Kdo byla „černá paní“ ze Zelené Hory
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Prameny představují poezii 
Hany Gerzanicové

Kniha s názvem Prameny je naplněna básněmi, úvahami i vzpomín-
kami první dámy plzeňské poezie PhDr. Hany Gerzanicové, které 
provázejí rodinné fotografie a ilustrace výtvarníků z Němejcova Ate-
lieru „K“.

Publikace volně navazuje na předešlé s názvem Děkuji (2018) 
a Kořeny (2019). 

Byla vydána v roce 2020 ve spolupráci s Městem Nepomuk a Mik-
roregionem Nepomucko, za finanční podpory Plzeňského kraje.  
Je možné ji zakoupit v nepomuckém infocentru za cenu 80 korun.

majitelku zámku a zelenohorského panství. Na celé pověsti je pozo-
ruhodný pravdivý základ. O skandálu nebývalých rozměrů, pro který 
se na vídeňském dvoře ujalo označení „martinická aféra“, se docho-
valy písemnosti v rodinném archivu Windischgrätzů. Mladá Marie 
Dominika, ač byla v roce 1736 smluvně zasnoubena s hrabětem Leo-
poldem Windischgrätzem, se za pomoci své matky tajně provdala za 
jistého hraběte Rascoura, který náležel ke dvoru mladého lotrinského 
vévody Františka Štěpána Lotrinského. Lze se domnívat, že mladá 
šlechtična tak měla uniknout ze svízelné situace, do níž se nechtěně 
dostala přičiněním mladého kavalíra. Když hrabě Leopold Viktorin 
Windischgrätz, otec smluvního snoubence, v memoriálu adreso-
vaném císaři z února 1737 popisuje okolnosti protiprávního aktu, 
zmiňuje se mimo jiné i o tom, že manželství bylo „konzumováno“. 
Sňatek byl záhy zneplatněn. Poté byla Marie Dominika uvězněna 
na jeden rok ve vídeňském konventu klarisek u kostela sv. Mikuláše 
s tím, že o jejím dalším osudu rozhodne císař. V roce 1738 vstoupila 
do kláštera klarisek sv. Anny ve Vídni a v řeholním rouchu prožila 
zbytek života. Je zřejmé, že její stažení se ze světského života nebylo 
dobrovolné, nýbrž jí bylo uloženo jako forma doživotního pokání za 
závažný mravní a společenský prohřešek. Je o to smutnější, že v době 
„prohřešku“ bylo Marii Dominice pouhých šestnáct let. 

Portrét hraběnky Marie Dominiky z  Martinic zapůjčil 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Čes-
kých Budějovicích.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum a galerie Nepomuk

PRAMENY

Hana 
Gerzanicová
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Nefestík? Bude! 

Oblíbený festiválek se po dvou letech vrací v novém kabátu šitém na 
míru aktuální situaci. Proběhne ve dnech 18. a 19. června zcela tradičně 
v areálu Zelenohorské pošty v Nepomuku.

Po dlouhém období kulturního sucha, kdy jsme si mohli nechat 
o živých vystoupeních jen zdát, se snad vše opět obrací k lepšímu 
a my se budeme mít možnost vrátit k relativně normálnímu životu, 
přestože ne plně bez omezení. 

Tento příznivý vývoj situace byl přesně tím, na co jsme s velkou 
dávkou optimismu čekali, zatímco jsme připravovali program na 
letošní rok.

Příznivce festivalu určitě bude zajímat, jaké úpravy oproti tradič-
nímu modelu proběhnou a na co se mohou těšit.

Největší změnou je, že jsme se rozhodli zcela zrušit nedělní 
program. Nemusíte se však obávat, že by to festivalu ubralo na 
kvalitě. Naopak jsme o to více zapracovali na programu pátečním 
a sobotním. Kromě hlavní živé scény, která je věnována převážně 
hudbě, ale i několika divadelním představením, bude zásadně 
obohacen program na menší scéně situované do prostor býva-
lých stájí. Zde proběhne množství vystoupení rozličných žánrů. 
Můžete se těšit na komorní hudební seance, například Barboru 
Polyxenu Nowak s její improvizací na piano, osobitou violonce-
listku Veronique, představení ImproWoo kombinující v jedinečné 
improvizaci pohybové divadlo, mluvené slovo a tanec s hrou na 
didgeridoo a handpan nebo čím dál populárnější formát výrazově 
přednášené autorské poezie slam poetry, v rámci něhož vystoupí 
mimo jiné i mistr republiky ve slamu z roku 2017 Dr. Filipitch, 
dále autorské čtení poezie, loutkové divadlo pro děti, dokumen-
tární filmy a mnoho dalšího. Tato scéna „náročného diváka” tak 
poskytne návštěvníkům možnost zažít kulturu v podobě, jaká 
dosud nebyla v Nepomuku prezentována.

Co se programu na hlavní scéně týče, tak bude tradičně žánrově 
pestrý, nesený vizí přinášet návštěvníkům projekty, které v Nepomuku 

dosud nevystoupily a jsou často novými objevy i v rámci celé České 
republiky. Za všechny uvedu několik interpretů. The Most Naked 
Men je dvojčlenné uskupení hrající příjemně znějící hudbu s ozvuky 
konce šedesátých let ve velice vyzrálém zvukovém provedení. Dalším 
z interpretů, z jejichž účasti na Nefestíku máme velikou radost, je dívčí 
tříčlenná formace viah s fúzí živě hrané elektronické hudby doplněné 
o krásné vokály. Yedhaki:Nautika je skupina, kterou původně tvořila 
dvojice pouličních hudebníků. Jejich vystoupení, při nichž jsou vyu-
žívány tradiční kmenové nástroje jako didgeridoo a djembe, je živelně 
energické se skvělou pozitivní atmosférou. Plzeňskou scénu potom 
zastoupí například mladá, ale o to více zajímavá, psychedelický rock 
hrající skupina Marcel Gidote´s Holy Crab. I fanoušci svižnější kyta-
rové hudby si přijdou na své, a to v podobě skvělé budějovické folk 
punkové kapely Pirates of the Pubs. Nebude chybět ani roots reggae 
v podání pražského uskupení Rising Spirits. A dorazí opět i slavný 
Teatr Novogo Fronta s novou inscenací H.I.T. a Divadelní jednota 
Brázda. Celým festivalem pak bude provázet její principál František 
“Šimpy” Šimánek.  

S ohledem na pandemickou situaci jsme se rozhodli zrušit vnitřní 
program v nočních hodinách. Letos budou tedy pouze výše zmíněné 
dvě scény, které se ale budou harmonicky prolínat a doplňovat. Fes-
tival má rodinnou atmosféru a vítáni jsou všichni milovníci kvalitní 
kultury. Těšíme se na vás. 

Za pořadatelský tým
Jakub Kurc, ředitel festivalu

Multižánrový festival Nefestík se koná za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR, Plzeňského kraje a města Nepomuk.

Více informací, vč. kompletního programu naleznete na 
www.nefestik.cz a FB Nefestík.

OD ČERVNA DO SRPNA
úterý-neděle:  10:30-19:00

stylové posezení se zahrádkou
výběrová káva Yemenites . domácí limonády
sladké i slané dezerty . kopečková zmrzlina
čepovaná piva z malých pivovarů . rumotéka 

moravská, francouzská či italská vína

*

* - podle vývoje epidemické situace

nově: polední menu od jochanagastro.cz

zelenohorská posta
VV

coffee-shop.cz
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná
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Dobrovolná jednotka nepomuckých hasičů byla v období od 16. dubna 
do 15. května vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského 
záchranného sboru Plzeňského kraje ke dvěma požárům.

K ohlášenému hustému kouři vycházejícímu z okolí Nové Vsi 
u Nepomuka jsme byli vysláni spolu s jednotkou HZS Nepomuk 
a SDH Neurazy v pátek 23. dubna ve tři čtvrtě na jednu odpoledne. Již 
během jízdy k zásahu bylo operačním střediskem upřesněno, že se 
jedná o požár pneumatik v areálu zemědělského podniku v Nové Vsi, 
což se na místě potvrdilo. Od pálení větví, které prováděli zaměst-
nanci nedaleko hromady starých pneumatik, došlo k jejich zapálení 
a při našem příjezdu na místo již hořela celá hromada. K efektivnímu 
hašení požáru bylo do vody přimíseno pěnidlo. Jednu popálenou 
osobu v oblasti obličeje transportoval vrtulník Letecké záchranné 
služby do nemocnice. Majitel objektu zajistil na žádost velitele zásahu 
bagr, který rozhrnul vrstvu spečeného odpadu, aby mohly jednotky 
provést úplnou likvidaci požáru, která proběhla kolem 16. hodiny. 
Celkem u události zasahovaly tři hasičské jednotky včetně obou 
našich cisteren, vyšetřovatel HZS a velící důstojník směny HZS, dále 
Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba.

Během tohoto zásahu byla na tísňovou linku oznámena další udá-
lost v Nepomuku, a to neodkladné otevření uzamčeného pokoje 
v Domě s pečovatelskou službou v ulici Za Kostelem, kde se měla 
nacházet zraněná osoba. Protože byly obě nepomucké jednotky 
zaneprázdněné, operační středisko k otevření vyslalo jednotku HZS 
Přeštice a SDH Blovice, která je nejbližší dobrovolnou jednotkou 
předurčenou k otevírání uzavřených prostorů.

K dalšímu požáru, tentokrát lesního porostu u Zhůře v lokalitě 
zvané Vůsí, jsme vyjeli s oběma cisternami společně s jednotkami 
HZS Nepomuk, SDH Jarov, SDH Blovice a SDH Chocenice po  
16. hodině v pondělí 10. května. Požár se vlivem větru rozšířil z pálení 
klestí na plochu asi 50 x 50 metrů. Zlikvidován byl několika vodními 

Z činnosti nepomuckých hasičů

proudy za hodinu od příjezdu první jednotky na místo události. 
Vodu doplňovaly cisterny z hydrantové sítě v Chocenicích. Místní 
jednotka poté prováděla po dobu osmi hodin dohlídku nad požáři-
štěm. Vyšetřovatel HZS udělil odpovědné osobě za pálení blokovou 
pokutu, požár se obešel beze škody. 

Mimo výjezdů jsme v daném období provedli několik nutných 
dovozů vody, členové jednotky se také zúčastnili pravidelné odborné 
přípravy. Během neděle 16. května jsme pomocí našich dopravních 
automobilů zajišťovali přepravu osob v rámci svatojánských oslav 
v našem městě.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

foto archiv SDH Nepomuk 

Nepomucké noviny / červen 2021
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Nejaktuálnější informace najdete na našem webu www.fenix-nepo-
muk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, tel. 606 032 707, fenix@
urad-nepomuk.cz 

Máme nový YOUTUBE kanál, najdete nás pod celým názvem Volno-
časové centrum Fénix Nepomuk.

V tuto chvíli se většina kroužků nemůže otevřít, a tak převádíme vaše 
přihlášky na podzimní pololetí 2021/2022. Přednost mají již přihlášení 
a volná místa budou nabídnuta dalším zájemcům.

Týden ukázkových lekcí a den otevřených dveří 21.–24. 6. – rozpis 
ukázkových lekcí a přihlašování najdete na našem webu, konání 
závisí na aktuálních vládních opatřeních.

Letní příměstský tábor
2.–6. 8., pro děti 7 –12 let, přijímáme přihlášky, 1600 Kč včetně oběda 
a jedné svačiny. Venkovní program, důraz na nesoutěživost, spolu-
práci. Jednodenní výlet s ohněm a opékáním. V případě stopky podle 
nařízení vlády vracíme celý poplatek!

Promítání nejnovějšího dokumentu světově známého přírodovědce 
a popularizátora vědy Davida Attenborougha Život na naší planetě. 
S českými titulky. Vstupné zdarma. Následuje beseda s majiteli ener-
geticky soběstačného domu. Bude oznámeno, sledujte náš web.

Spolu venku s Fénixem pro děti 7+, čtvrtek 15:00–17:00 hodin. Ven-
kovní kroužek za účelem poznávání přírody, svého okolí i sebe sama. 
Dovednosti jako práce s nožem, sekerou, rozdělávání ohně… spolu-
práce, komunikace, inspirace navzájem. Lucie Korbová a hostující 
lektoři, přenosná permanentka na 10 lekcí, 800 Kč / 1 lekce 100 Kč

Možné pokračování formou otevřeného klubu i přes letní prázdniny.

Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – nejsou třeba žádné předchozí 
zkušenosti s tancem, naučíme vás vše od úplného začátku. Michal 
Kabát s partnerkou Markétou, 15 lekcí / 900 Kč za osobu do 26 let, 
1150 Kč za osobu 27+, pravděpodobně pondělí 19:20–20:30.

AKCE A SEMINáŘE: 
Je možné se hlásit a semináře hradit až budeme vědět, zda se usku-
teční. Termíny se mění podle situace. V případě zrušení z naší strany 
vracíme plný poplatek.

Seminář SHIATSU s terapeutkou Hanou Reitspiesovou 3. 6. 18:00–
20:00 hodin. Povídání o této metodě japonské masáže, ukázka ošet-
ření, jednoduché techniky na ošetření sebe i blízkých – masáž se 
provádí na oblečených klientech. Platba 390 Kč předem (senioři 
a ženy na MD 250 Kč).

3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný kurz  
10. 6. 16:00–17:30 pro děti 10+ a 18:00–20:00 pro dospělé (190 Kč / 
250 Kč). Informace a tipy k sestavování vlastní tiskárny. 

Ženská hygiena a cykličnost 14. 6. 18:00–20:00 hodin, vede Lucie Kor-
bová. Moderní ekologické a šetrné pomůcky, jak se vyznat a proč se 
seznámit s měsíčními proměnami. Praktický a prožitkový seminář. 
Platba 250 Kč předem.

Domácnosti našich babiček I a II, s autorkou stejnojmenných knih 
Alenou Gajduškovou 16. 6. a 14. 7. 17:00–19:00 hodin. Praktická 
přednáška na téma dovedností našich předků s odkazem na udrži-
telnost a využití v dnešní době. Přihlášení a platba 250 Kč předem 
(senioři 150 Kč).

Úvod do designu permakulturní zahrady s Ing. Alenou Gajduškovou 
19.–20. 6. Praktický seminář, na kterém můžete konzultovat své 
návrhy. Sobota 10:00–17:00, neděle 10:00–14:00. Přihlášení a platba 
2400 Kč předem.

Tvoření květináčů z cementu 19. 6. 15:00–18:00 hodin a dodělání 
výrobku 26. 6. 15:00–17:00 hodin. Účastnit se mohou i děti od 6 let. 
Z připraveného materiálu vyrobíte jeden cca 3 litrový květináč. Cena 
490 Kč, přihlášení a platba předem.

Ukulele pro začátečníky s lektorkou Hudební školy ABC v Praze Mar-
tinou Koutnou 20. 6. 15:30–17:30. Praktické seznámení s nástrojem, 
výuka akordů a jednoduchých písniček. Možnost zapůjčení nástroje 
na místě. Pro děti od 7 let a dospělé. Přihlášení a platba 250 Kč /  
350 Kč předem.

Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravotnických 
znalostí pro pedagogy 26.–27. 6. Tento kurz je vhodný nejen pro 
pedagogické pracovníky, ale pro všechny, kteří pracují s dětmi a mlá-
deží a pro svoji činnost nevyužijí kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“. 
Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního 
kurzu s akreditací MŠMT. Dotace 20 hodin, platba 1900 Kč předem.

Seminář základů šití na stroji, 27. 6. 15:00–18:00 hodin. 
Obsluha stroje, typy jehel, nití… trocha teorie a praxe – šití látkového 
sáčku na chleba, bylinky apod. V ceně 390 Kč je materiál, přihlášení 
předem. Klára Kučerová, @Planet-Ka.

DALŠÍ SEMINáŘE NA LÉTO:
12. 7. Přírodní a netoxické líčení (večerní seminář)
18. 7. Malování na hedvábí (obrázek/šálka)
1. 8. Pánevní dno (půldenní kurz)
V jednání hooping a další akce přibývají, sledujte náš FB a web.

Lucie Korbová a tým Fénixu

Nabídka Fénixu pokračuje

Nepomucké noviny / červen 2021
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připravujeme
ukázkové 

lekce
21.-24.6.

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ 23.6.

teraristika,
mažoretky,

orient, salsa,
kytara

info 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz
WWW.FENIX-NEPOMUK.CZ

tanečky,
balet, šerm,

keramika, 3d
tisk, pilates,

šití...
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Nabízíme 
Vám jistotu
zaměstnání u stabilní společnosti...

Práce v Chlumčanech na kariera.rako.cz

Vyrábíme 
keramické 
obklady
since 1883

rako.cz 

Pro moderní plně automatizovaný závod 
v Chlumčanech hledáme nové kolegy.

Benefi ty, které oceňují naši kolegové: 
závodní stravování, 13. plat 
roční výhody 15 900 korun 
bezpečnost práce a mnoho dalších!

tel.: 378 022 750

Inz nabor Chlumcany.indd   1 22.9.20   9:30

Nepomucké noviny / červen 2021

R O Z Š I Ř U J E M E  
N Á Š  T Ý M

Stále se rozvíjíme, proto hledáme nové kolegy do BLOVIC. 
Jsme mezinárodní společnost. 

Vyvíjíme a vyrábíme zařízení pro chemické hospodářství a
úpravu vody.

na tel. 607 208 988n 
 
 

 

TANEČNÍ  STUDIO 
QUICK  DANCE  PLZEŇ 

 
 
 

Od září 2021 pro Vás připravuje 
v sále KD Hotel Dvorec u Nepomuka 

ZÁKLADNÍ a MÍRNĚ POKROČILÉ 
taneční kurzy pro mládež a dospělé 

Informace: 
na tel. 607 208 988 

nebo na e-mailu dkounovska@seznam.cz 
 
      Zápis : 

 
        Do tanečních kurzů probíhá od června 2021                                                          

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý a zároveň profesionální přístup je pro nás samozřejmostí 
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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: pondělí–neděle 8.30–11.30 / 12.00–17.00 hodin

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

Změna programu vyhrazena. Konání akcí závisí na aktuální situaci 
ohledně pandemie a vládních nařízeních.

NEPOMUK / červen 2021

okolí Nepomuka / červen 2020

12. 6. XVIII: ročník střelby o pohár starosty města Nepomuk, na asfaltové 
terče (trap), na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka, zahájení v 9.00 hodin, 
pořádá myslivecký spolek Nepomuk

19. 6. Hvězdy a hvězdičky – Žesťový soubor města Plzně, Dětský divadelní 
soubor Johánek a žáci 5. C ze ZŠ Nepomuk, Dětský lidový soubor Pšeničky 
ze ZUŠ Nepomuk, pěvecký sbor pod vedením Romana Škaly, 16.00 hodin, 
náměstí Svobody ve Spáleném Poříčí (vstupné dobrovolné)

19. 6. – 20. 6. Úvod do designu permakulturní zahrady – praktický seminář, na 
kterém můžete konzultovat své návrhy pod vedením Ing. Aleny Gajduškové, 
sobota od 10.00 do 17.00, neděle od 10.00 do 14.00 hodin, Centrum volnoča-
sových aktivit Fénix Nepomuk, www.fenix–nepomuk.cz, cena kurzu 2400 Kč 
(přihlášení a platba předem)

20. 6. Ukulele pro začátečníky s lektorkou Hudební školy ABC v Praze Martinou 
Koutnou, možnost zapůjčení nástroje na místě, od 15.30 do 17.30 hodin, Cent-
rum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, vhodné pro děti od 7 let a dospělé, 
přihlášení a platba předem (250 Kč / 350 Kč)

21. 6. – 24. 6. Týden ukázkových lekcí a den otevřených dveří – rozpis ukázko-
vých lekcí a přihlašování najdete na webu www.fenix–nepomuk.cz, Centrum 
volnočasových aktivit Fénix Nepomuk

25. 6. Světec oslavený pěti hvězdami – přednáška k ikonografii sv. Jana Nepo-
muckého (prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., prorektor Univerzity Karlovy), 
od 18.00 hodin, sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné)

26. 6. Koncert pro svatojánský chrám – Vladimír Roubal (na varhany zahraje 
ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Stra-
hově) a hosté, od 19.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku 
(vstupné dobrovolné)
 
26. 6. Černobaronské pivní slavnosti – 10+ pivovarů (Bernard, Pout-
ník Pelhřimov, Hubertus, Žatec, Svijany, Krakonoš, Gambrinus Plzeň, 
Prazdroj, Kozel, Rohozec, Holba, Platan, Regent,…), doprovodný program,  
od 21.00 hodin KABÁT revival Plzeň + Wagabund, zámek Zelená Hora, více 
na www.cernibaroni.cz

26. 6. – 27. 6. Rekvalifikační kurz první pomoci s akreditací MŠMT, Centrum 
volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, www.fenix–nepomuk.cz

27. 6. Seminář základů šití na stroji od 15.00 do 18.00 hodin, Centrum volnoča-
sových aktivit Fénix Nepomuk, v ceně 390 Kč je materiál, přihlášení předem, 
vede Klára Kučerová

1. 7. – 31. 8. Ladislav Čáslavský a Atelier K – obrazy, Stodola Rodného domu 
Augustina Němejce, prohlídka v rámci expozice RD, vernisáž 1. části výstavy 
2. července v 17.00 hod., vernisáž 2. části výstavy 6. srpna v 17.00 hod.

do 31. října Venkovní pátrací hra Za tajemstvím sv. Jana. Stanoviště s různými 
úkoly v okolí Zelené hory. Během dne vhodné pro rodiny s malými dětmi 
a kočárky, po setmění pro starší děti (cestu nutno projít s vlastní čelovkou, 
nebo světlem). Aby byla hra prožita všemi smysly, doporučujeme obstarat 
dopředu tzv. Tajemný balíček, který bude k dispozici za dobrovolný příspěvek 
v Infocentru Nepomuk. Připravilo MC Beruška, z. s.

červen Promítání nejnovějšího dokumentu světově známého přírodovědce 
a popularizátora vědy Davida Attenborougha Život na naší planetě, české 
titulky, vstupné zdarma, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, 
termín a podrobnosti na webu www.fenix–nepomuk.cz 

11. 5. – 30. 9. Krása zrakům ukrytá – výstava původního mobiliáře zámku Zelená 
Hora včetně exponátů z opery Libuše a Rukopisu zelenohorského, otevřeno 
úterý–neděle 10.00–17.00 (polední pauza 11.30–12.00), Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky muzea (v jednání je beseda 
a autogramiáda s Evou Urbanovou)

11. 5. – 25. 6. Svatojánské mosty – mezinárodní výstava dětských obrázků, ote-
vřeno úterý–neděle 10.00–17.00 (polední pauza 11.30–12.00), Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, část obrázků vystavena v areálu arciděkanství Nepomuk

11. 6. – 26. 9. Filmová expozice… aneb Terazky se vrací!, Zámek Zelená Hora, ote-
vřeno každý pátek, sobotu, neděli od 10.00 do 17.00 hodin, www.cernibaroni.cz

14. 5. – 30. 9. Audiovizuální výstava fotografií Milana Demely a Pavla Jirana – 
fotografie z novodobých svatojánských oslav a poutí u nás i v zahraničí, Sva-
tojánské muzeum, www.sjmn.cz

červen Výstava fotografií členů Fotoklubu Nepomuk, minigalerie OC Úslava

8. 5. – 17. 6. ROLL OUT THE BARRELLS – výstava komiksů studentů Sutnarky 
(Fakulty umění a designu ZČU) s tematikou konce II. světové války, Otevřená 
galerie na Zelenohorské poště, volně přístupné od středy do neděle 

10. června – 6. července Diktatura vs. naděje – vernisáž 10. června v 17 hodin, 
kostel sv. Jakuba Většího, prohlídka možná přes Svatojánské muzeum

10. 6. 3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný kurz, od  
16.00 do 17.30 hodin (pro děti  10+) a od 18.00 do 20.00 hodin (pro dospělé), 
Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, cena 150 Kč / 250 Kč

14. 6. Ženská hygiena a cykličnost – praktický a prožitkový seminář s Lucií 
Korbovou, od 18.00 do 20.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix 
Nepomuk, platba 250 Kč předem.

14. 6. Koncert naděje – sólistka DJKT Plzeň Ivana Veberová s varhanním 
doprovodem, od 19.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku 
(vstupné dobrovolné)
 
16. 6. Domácnosti našich babiček I. – praktická přednáška Aleny Gajduškové, 
od 17.00 do 19.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, www.
fenix–nepomuk.cz, cena 250 Kč / 150 Kč (sleva pro seniory)

17. 6. Zdravá strava v pohodě II., od 17.30 do 19.30 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, kapacita je omezena, informace na mob: 604 341 981 
(p. Kotlanová), rezervace na emailu materskecentrum@centrum.cz

19. 6. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy, od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí 
A. Němejce, vstup zdarma 

19. 6. a 26. 6. Tvoření květináčů z cementu, od 15.00 do 18.00 hodin, Centrum 
volnočasových aktivit Fénix Nepomuk, účastnit se mohou i děti od 6 let, vede 
Marie Krausová, cena 490 Kč (přihlášení a platba předem), dodělání výrobku 
26. 6. (15.00–17.00 hodin)

18. 6. – 20. 6. Nefestík 2021 – hudba – divadlo – film, Zelenohorská pošta,  
http://nefestik.cz
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Dne 4. června uplyne jeden rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan Karel Motejzík z Tojic.

Stále vzpomínají manželka Zdeňka 
s celou rodinou a příbuznými.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 5. června uplynou dva roky, co nás navždy 
opustil pan Václav Václavek z Nepomuka.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina a ostatní příbuzní

„Kdo byl milován, není zapomenut.“

Dne 6. června 2021 uplyne šest let, 
co nás navždy opustil pan Jiří Jandoš.
S láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, 
snacha Jana s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Děkujeme za vzpomínku.

vzpomínka

vzpomínka

vzpomínka

Dne 24. 6. tomu bylo 22 let, 
co zemřel náš drahý tatínek 
pan Václav Horník, 
a 22. 7. uplyne 27 let, 
kdy zemřela naše drahá maminka 
paní Anna Horníková.

Vzpomínají syn s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Nepomucké noviny / červen 2021
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Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce  
a další práce dle domluvy. Tel. 721 757 399

Koupím disk na traktor Zetor UŘ 1 (4011) pro pneu 14,9–28. Tel. 602 117 358

Těžba a přibližování dřeva v okolí Nepomucka. Tel. 725 801 053

Prodám králíky na výkrm i na zabití. Tel. 776 814 094

Prodám motorovou sekačku s pojezdem, starší, nepoužitá. Tel. 604 449 614

Prodám jídelní kulatý stůl pro 4 osoby Kč 800, sekretář světlý, nutno vidět, 
Kč 800. Tel. 604 862 639

Prodám kojeneckou výbavu, dětskou vaničku, váhu, oblečení.  
Tel. 724 095 208

Prodám starší pěkné palubkové dveře s rámem L. i P. Přes okénko kovová 
uměl. Mřížka. Cena dohodou. Tel. 602 124 252

Hledám staré pivní lahve k doplnění sbírky. Za nabídku děkuji. Tel. 731 573 913

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze 
jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón doručte do redakce 
Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 8.30-16.00 hod.
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Poliklinika Nepomuk - aktualizované kontakty

Diabetologie – MUDr. Jindřiška Šroubková
Tel.: 797 890 555
Ordinační hodiny:
Út 7.00 – 13.30
Čt 7.00 – 13.30

Oční ambulance – MUDr. Richard Hron
Tel.: 731 887 965
Ordinační doba:
St 9.15 – 13.30 13:30 - 15:00 (objednaná vyšetření)
Pá 10.00 – 14.00 (objednaná vyšetření)

Psychiatrie – MUDr. Vladimír Holeček
Tel.: 603 508 938
Ordinační doba:
Po 8.00 – 14.00 14.00 – 16.00 (pro objednané pacienty)

Kožní ambulance – MUDr. Simona Sládková
Tel.: 603 908 866
Ordinační doba:
Út 7.00 – 13.30
Čt 7.00 – 12.30

Oční optika – Nikola Fialová, Dis. OPTIKA VIOLET
Tel.: 775 682 632
Provozní doba:
Po – Pá 8.30 – 16.00

Praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Pavla Hrubá
Tel.: 371 580 405
www.ordinace-hruba.cz
Ordinační doba:
Po 7.00 – 11.30 12.00 – 13.30 (pro objednané pacienty)
Út 7.00 – 11.00 12.00 – 18.00 (pro objednané pacienty)
St 7.00 – 10.00 10.30 – 12.30 (pro objednané pacienty)
Čt 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00 (pro objednané pacienty)
Pá 7.00 – 11.00

LÉKáRNA BENU
Tel.: 731 638 195
Provozní doba:
Po – Pá 7.30 – 15.30 

AeskuLab  - odběrové místo
Tel.: 373 034 154
Provozní doba:
Po – Pá 7.00 – 14.00

OMLOUVáME SE ZA CHYBNĚ UVEDENÉ INFORMACE V MINULÉM ČÍSLE NEPOMUCKÝCH NOVIN 
A OTISKUJEME SKUTEČNĚ AKTUALIZOVANÉ KONTAKTY.

MEDICLINIC a. s., poliklinika Nepomuk, 
Na Vinici III 487, Nepomuk

Praktický lékař pro dospělé – MUDr. Marcela Ládová
Tel.: 371 519 540
Ordinační doba:
Po 7.15 – 11.00 11.30 – 13.00
Út 7.15 – 11.00 11.30 – 13.00
St 7.15 – 11.00 11.30 – 18.00
Čt 7.15 – 11.00 11.30 – 12.00
Pá 7.15 – 11.00 11.30 – 12.00

Chirurgie  - MUDr. Ivo Hrdina, MUDr. Aleš Křišťan, MUDr. Tomáš Strejc
Tel.: 371 519 521
Ordinační doba:
Po 8.00 – 14.00 (MUDr. Hrdina)
Út 8.00 – 15.30 (MUDr. Hrdina)
Čt 8.00 – 14.00 (MUDr. Křišťan)
Pá 8.00 – 14.00 (MUDr. Strejc)

Ortopedie – MUDr. Jan Pešek, CSc.
Tel.: 371 519 515
Ordinační doba:
Po 14.00 – 18.00
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Urologie – MUDr. Tomáš Urge
Tel.: 371 519 519
Ordinační hodiny:
Út 16.00 – 20.00

Rehabilitace
Tel.: 371 519 517
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7.00 – 15.00

Gynekologie – MUDr. Tomáš Sýkora
Tel.: 371 519 516
Ordinační doba:
Čt 12.00 – 18.00

Neurologie – MUDr. Alžběta Válková
Tel.: 371 519 526
Ordinační doba:
Středa 8.00 – 14.00

RTG – MUDr. Miloš Chroust
Tel.: 371 519 528
Provozní doba:
Po 7.00 – 17.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 16.30
Čt 7.30 – 13.30 10.30 – 12.30 – Sonografie (po předchozím objednání)
Pá 7.30 – 14.00
 

Ostatní pracoviště v objektu polikliniky
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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
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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
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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 RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 130 m2, NEPOMUK
K prodeji nabízíme rodinný dům v Pře- 
sanické ulici, po nákladné opravě stře- 
chy, kompletně připojený na inženýr-
ské sítě.

Kód: 52896

Cena: 1.550.000,- Kč

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY, 94 m2, 
POZEMEK 145 m2, SOBĚSUKY
K prodeji nabízíme stodolu s pohodlným 
příjezdem v  dobrém stavu. Možnost 
přestavby na chalupu.

Kód: 52630

Cena: 500.000,-Kč

NOVINKANOVINKA

PRODEJTE S NáMI!
Zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?

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




