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

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout 

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

příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své 

jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, 

ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 

Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 

na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 

dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 

Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.
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Foto na titulní straně: Roman Suda jako vedoucí mise České republiky 
na letních paralympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016, archiv Romana Sudy

Jarní svatojánská pouť se konala s omezeným 
množstvím účastníků v kostele a online
Mši svatou k památce umučení sv. Jana Nepomuckého v sobotu  
20. března v kostele sv. Jakuba Většího celebroval biskup Mons. Pavel 
Posád. Mše, která symbolicky otevřela oslavy 300. výročí blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého, se konala kvůli protiepidemickým optařením 
s omezeným množstvím účastníků. Byla však přenášena na internet 
a její záznam je dostupný na YouTube. Mši doprovázel pěvecký sbor 
Canto nepomucenum s hosty vedený sbormistryní Janou Vopalec-
kou, na varhany hrál Petr Vopalecký. 

foto Milan Demela

Středověká hudba doby Jana z Pomuku zazněla  
na Arciděkanství a také na internetu
V rámci jarní svatojánské pouti se v sobotu 20. března konal koncert 
středověké hudby současníků Johánka z Pomuku včetně skladeb 
pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. 

Koncert provedli Tomáš Hála – varhany, spinettino a clavicim-
balum (středověký předchůdce klavíru), Mario Messany – dechové 
nástroje a Marie Šimůnková – zpěv. Ze záznamu jej doplnil prů-
vodním slovem profesor Jan Royt, který se ze zdravotních důvodů 
nemohl zúčastnit osobně. Záznam koncertu je dostupný na YouTube.

„Děkuji, že v dobách velmi nepříjemných se alespoň podařil krásný kon-
cert a poté i příběh o sv. Janu Nepomuckém. Byl to nádherný večer, byť 
byl zamčen v době koronaviru, a všem, kteří se zasloužili o zpracování 
tohoto večera, z celého srdce děkuji.“ 

Kamila Dostálová 
foto Pavel Motejzík

Město vzpomnělo na své osobnosti
Kulatá výročí narození hned dvou velkých 
osobností spjatých s Nepomukem jsme si 
připomněli v březnu.

Dne 8. března uplynulo 200 let od 
narození pedagoga a přírodovědce, ředi-
tele Piaristické koleje v Nepomuku Josefa 
Ondřeje Liboslava Rettiga. Zástupci města 
položili věnec k jeho hrobu na nepomuc-
kém hřbitově.

Druhý věnec byl položen na Ústředním 
hřbitově v Plzni ke hrobu malíře Augustina 
Němejce při příležitosti 160. výročí jeho 
narození dne 15. března. 

foto Pavel Motejzík
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Vážení občané,
hned na této stránce přinášíme článek 
o obnově stromořadí před Piaristickou 
kolejí na náměstí. Pokácení lip vyvolalo 
odmítavé reakce, ale věřte nám, že bychom 
jen tak zbůhdarma nekáceli zdravé stromy. 
Je skutečností, že tento nepopulární, ale 
nutný krok byl rozhodnutím pracovnice 
odboru životního prostředí, arboristy  
a  zahradnice s patřičným vzděláním. Ne 
všechny druhy dřevin se hodnotí pouze 
pohledem zespoda, kde strom vypadá 
zdravě. Opak je však pravdou, nikdo z kri-
tiků nenahlédl při zmlazovacím řezu do 
stavu kmenu z výšky. A pak si nedovedu 
(nebo dovedu) představit reakci náhod-
ného kolemjdoucího, až by na něj spadla 
větev z  uhnilého vršku kmene. Nové 
kaštany budou naše náměstí také zdobit, 
ale musíme jim dát čas. 

S jarem se opět rozbíhají stavební práce 
ve městě. Více si o tom můžete přečíst na 
straně 7.

V tomto čísle novin jsou také hned dva 
rozhovory. V jednom vypráví o své práci 
ředitel Dětského domova v  Nepomuku 
Roman Suda, který nastoupil do funkce 
v lednu loňského roku. Druhý je se senáto-
rem našeho obvodu Václavem Chaloupkem, 
který musel kvůli pandemii přehodnotit 
své plány na osobní návštěvu našeho města.

V minulém čísle jsem byl i já, co se týče 
pandemie, příliš optimistický, tak už raději 
nepředpovídám, ale chtěl bych vám všem 
popřát Velikonoce v té nejlepší podobě, 
jaká bude možná.

Jiří Švec, starosta města

Proběhla obnova stromořadí 
před Piaristickou kolejí

V  únorových Nepomuckých novinách jsme psali o  záměru obnovy stromořadí před 
budovou bývalé Piaristické koleje, o němž rozhodlo na sklonku loňského roku vedení 
města. K záměru se následně vyjádřila i Komise památkové péče a doporučila: Obnovení 
stromořadí ve shodné vzdálenosti od budovy školy a ve shodné délce, s důrazem na 
zachování osové symetrie vůči vstupu do budovy a památníku Obětem válek.

Zvolit vhodný druh a kultivar nově vysazovaných stromů bylo třeba s ohledem na 
dominantní funkci tohoto stromořadí v  prostoru náměstí a  historické souvislosti. 
Komise navrhla proto tři varianty nové výsadby: jírovec pleťový (růžovokvětý kaštan), 
lípu srdčitou nebo javor babyka.

Odůvodnila své stanovisko následovně: „Náměstí Augustina Němejce je nejdů- 
ležitějším veřejným prostranstvím města Nepomuk, má značné urbanistické a památkové 
hodnoty nadregionálního významu. Nejvýraznější objekt na náměstí představuje 
dvoupatrová budova bývalé Piaristické koleje z let 1862–68, vystavěná v tzv. „obloukovém 
stylu“. Před budovou se nachází již od konce 19. století stromořadí, které zde bylo  
vysazeno dříve, než se objevila další stromořadí před frontami domů kolem náměstí.

Stromořadí před kolejí bylo tedy vždy dominantní, původně zde byly kaštany, později 
lípy, tedy stromy s větší korunou. Jinde podél náměstí bývaly hlohy a javory, stromky 
s  malou kompaktní korunou. V  90. letech 20. století se na náměstí objevily sakury 
a v roce 2009 byly nahrazeny lípami, kultivarem Rancho.

Stromy před kolejí by proto měly být výraznější než ostatní výsadba na náměstí. 
S ohledem na rozměry budovy by nemělo jít o drobné druhy/kultivary. Vhodný je, zejména 
s ohledem na historii, jírovec, který i výrazně kvete, což podtrhne význam místa oproti 
lipové výsadbě kolem náměstí. Lípa by byla též vhodným druhem, zejména proto, že zde 
rostla doposud. Výsadba by pak ale nebyla kontrastní vůči zbytku náměstí a celý tento 
veřejný prostor by mohl působit poněkud monotónně. Javor babyka zde nikdy nerostl, 
ale oproti předchozím variantám by v případě dobře zvoleného kultivaru nevyžadoval 
řez. Zcela nežádoucí jsou naopak sakury jakožto druh bez historických vazeb ke střední 
Evropě. Nevhodné jsou také hlohy, které by byly zřejmě příliš malé vůči majestátní 
budově koleje. Ze stejného důvodu nelze doporučit menší kompaktní druhy javoru.“

Rada města Nepomuk na svém jednání 1. února vzala stanovisko komise na vědomí 
a schválila obnovu jírovcem pleťovým. 

Obnova začala v pondělí 15. března pokácením zde dosud rostoucích, zhruba osmdesát 
let starých, lip, které byly v havarijním stavu. Před asi 40 lety na nich byly provedeny 
neodborné zásahy, které se navíc několikrát opakovaly. Díky nim se do stromů desítky 
let dostávala hniloba, která se tvořila hlavně v místech pod řezy a cca polovina stromů 
se stala nebezpečnou pro městské pracovníky, kteří je každoročně ošetřovali. 

Na místě lip byly vysázeny nové čtyři metry vysoké stromky.

Nepomucké noviny / duben 2021
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Trouchnivějící lípy nahradí růžovokvěté kaštany, foto Pavel Motejzík

Aktuální informace o omezeních na Městském úřadu 
a jeho provozech v souvislosti s koronavirem  
najdete na webu nepomuk.cz a v NIKA-TV.



4 oznámení / tipy pro občany / dotace

Sčítání lidu 2021

Sčítání začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše 
se můžete sečíst zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, 
a to do 9. dubna. Elektronický sčítací formulář je zpřístupněn na 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Sečíst můžete nejen sebe, 
ale také celou rodinu.

Pokud se nesečtete online, musíte od 17. dubna do 11. května 
vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní 
obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčí-
tání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte 
do poštovní schránky.  

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České repub-
lice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte 
vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem 
území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti 
a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může 
vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, 
kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), 
a zahraničních diplomatů.

Podrobnější informace naleznete na www.scitani.cz

Kontaktní centrum sčítání:
Tel: 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50
(zpoplatněná bílá linka)
E‑mail: dotazy@scitani.cz
denně od 8:00 hodin do 22:00 hodin, včetně víkendů a svátků.

ČEZ Distribuce změnila způsob 
oznamování plánovaných 
odstávek elektřiny

Od 1. ledna se již nevylepují papírová oznámení a společnost ČEZ 
Distribuce přešla na elektronický způsob informování. 

Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na pláno-
vané odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS 
zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. 

Informace pro veřejnost jsou k dispozici také na stránkách 
www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před 
konáním odstávky.

Platnost řidičáků a technických 
prohlídek je prodloužena 

Ministerstvo dopravy oznámilo, že platnost řidičských nebo pro-
fesních průkazů či technických prohlídek vozidel se prodlužuje 
o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 
1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technic-
kých prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evrop-
ské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti 
dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci 
protiepidemických opatření proti covidu-19. Lidé mohou evrop-
ské nařízení využívat od 6. března 2021.

Technické kontroly, které propadly v období 1. února - 31. srpna 
2020, byly již dříve prodlouženy o sedm měsíců. Znovu prodlu-
žovat už jednou prodloužené STK není možné!

Více informací na www.mdcr.cz

Nepomucké noviny / duben 2021

Informace z Polikliniky Nepomuk 

Pracovníci polikliniky žádají pacienty, aby navštěvovali ordinace 
pouze po telefonické domluvě s lékařem, striktně rozdělují ordi-
nační hodiny pro zdravé a nemocné pacienty. 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci se může měnit roz-
ložení ordinačních hodin, sledujte proto průběžně webové stránky 
polikliniky: www.mediclinic.cz/poliklinika-nepomuk

Vstup do čekárny a ordinace je možný pouze s respirátorem.
Praktičtí lékaři se od začátku března zapojují do očkování proti 

covid-19. V případě, že preferujete očkování u svého praktického 
lékaře místo v očkovacím centru, pak je možné se u lékaře přihlá-
sit. Jedná se o věkovou skupinu pacientů 70+ a pacienty ve věkové 
skupině 80+, pokud ještě nejsou naočkováni. V tomto případě se 
již neregistrujte k očkování v centrálním rezervačním systému. 
K očkování budete pozváni, jakmile bude vakcína k dispozici.

Zdroj: www.mediclinic.cz/poliklinika-nepomuk

Ušetřete na jízdném  
s Virtuální kartou

Virtuální karta je nový produkt Plzeňských městských doprav-
ních podniků určený především pro uživatele, kteří rádi využívají 
moderní technologie. Využíváním této aplikace můžete výrazně 
ušetřit za jízdné.

Svou Plzeňskou kartu můžete mít nyní v mobilním telefonu 
nebo na bankovní kartě. Nemusíte nikam chodit a zároveň máte 
přehled o všech svých transakcích.

Virtuální kartu lze využít pro předplatné a nákup jízdenek na 
plzeňskou MHD nebo pro nákup jízdenek na autobusy i vlaky 
v celém Plzeňském kraji (IDPK).

Více informací na: www.virtualnikarta.cz

Program COVID 2021

Nový plošný kompenzační program COVID 2021 z dílny Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za 
zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem 
kvůli koronaviru omezen. Příspěvek bude možné dostat zpětně 
za období od 11. ledna 2021. Dotace z COVID 2021 spolu s pomocí 
z „COVID – Nepokryté náklady“ nahradí dosavadní specifické pro-
gramy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada 
mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ. Nový pro-
gram COVID 2021 pomůže podnikatelům, kterým v letošním lednu 
a v únoru ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesly tržby ales-
poň o 50 %. Předpokládaná alokace nového programu je 6 miliard Kč.

Podporu z programu nebude možné kombinovat s kompenzač-
ním bonusem OSVČ, programem „COVID – Nepokryté náklady“ 
a ostatními programy podpory na zmírnění dopadů koronaviru. 
Výjimku bude tvořit program Antivirus, souběh s touto náhradou 
mzdy možný bude. 

Více informací na: www.mpo.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS
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Konkurz na ředitele/ředitelku 
Základní školy Nepomuk

Město Nepomuk vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pra-
covního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní 
škola Nepomuk, okres Plzeň-jih
Sídlo: Školní 546, 335 01 Nepomuk

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost 
školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální 
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději 30. 4. 2021 
do 12:00 hodin v obálkách označených „KONKURZ ZŠ NEPOMUK 
– NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Nepomuk, nám. A. Němejce 63, 
335 01 Nepomuk

Náležitosti přihlášky:
1. přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo 
trvalého pobytu, datum a podpis)
2. prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. 
diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
3. doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posled-
ním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe
4. strukturovaný profesní životopis psaný vlastní rukou
5. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy 
v rozsahu maximálně 5 normostran
6. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu 
činnosti ředitele/ředitelky školy (ne starší 3 měsíců)
8. čestné prohlášení o plné svéprávnosti

Konkurzní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon čin-
nosti ředitele/ředitelky na základě přihlášky, řízeného rozhovoru 
zejména na pedagogické aspekty práce ředitele/ředitelky, peda-
gogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedago-
gického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání 
a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchova a vzdě-
lávání. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového 
hodnocení, o kterém rozhodne konkurzní komise, a to formou 
písemného testu zaměřeného na problematiku financování, orga-
nizace, plánování a řízení v oblasti školství se zaměřením na spe-
cifika dané příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021

Konkurz na ředitele/ředitelku 
Základní umělecké 
školy Nepomuk

Město Nepomuk vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pra-
covního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Nepomuk, okres Plzeň-jih 
Sídlo: Školní 546, 335 01 Nepomuk 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy: 
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost 
školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální 
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. 

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději 30. 4. 2021 do 
12:00 hodin v obálkách označených „KONKURZ ZUŠ NEPOMUK – 
NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Nepomuk, nám. A. Němejce 63, 
335 01 Nepomuk 

Náležitosti přihlášky: 
1. přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo 
trvalého pobytu, datum a podpis) 
2. prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. 
diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) 
3. doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posled-
ním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe
4. strukturovaný profesní životopis psaný vlastní rukou
5. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy 
v rozsahu maximálně 5 normostran 
6. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
7. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu 
činnosti ředitele/ředitelky školy (ne starší 3 měsíců) 
8. čestné prohlášení o plné svéprávnosti 

Konkurzní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon čin-
nosti ředitele/ředitelky na základě přihlášky, řízeného rozhovoru 
zejména na pedagogické aspekty práce ředitele/ředitelky, peda-
gogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedago-
gického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání 
a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchova a vzdě-
lávání. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového 
hodnocení, o kterém rozhodne konkurzní komise, a to formou 
písemného testu zaměřeného na problematiku financování, orga-
nizace, plánování a řízení v oblasti školství se zaměřením na spe-
cifika dané příspěvkové organizace. 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2021 

foto Milan Demela

Nepomucké noviny / duben 2021
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Česká spořitelna přemístila 
bankomat na budovu 
obchodního centra Úslava 

Bankomat České spořitelny byl přesunut z  budovy spoři-
telny na budovu OC Úslava na náměstí, vedle úředních desek 
města Nepomuk.

Bankomat je nyní možné využít na výběry i vklady hotovosti i na 
další služby, například úhradu složenky, platby, dobití telefonu. 
Bankomat je určen i pro nevidomé a bude dostupný nepřetržitě 
24 hodin, 7 dní v týdnu.

foto Lukáš Mácha 

Poděkování za úklid

Vážení čtenáři Nepomuckých novin,
dovolím si využít tuto cestu k poděkování pánům Holých ze 
Swalmenské ulice za bezplatný úklid a zpracování náletů dřevin 
z budoucích stavebních pozemků města Nepomuk.

Jiří Švec, starosta města Nepomuk

Poděkování z DPS

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou děkují pracovnicím M. 
Fialové, S. Korbelové a V. Hýskové za krásnou velikonoční výzdobu 
v našem domě. Udělaly všem velikou radost. Děkujeme jim rovněž 
za milý a citlivý přístup a velkou obětavost, se kterou se nám věnují.

Za všechno děkují a krásné Velikonoce přejí za obyvatele DPS

A. Kolářová, D. Králíčková, V. Hajšmanová

foto Hana Staňková

foto Pavel Motejzík

Radnice testuje zaměstnance

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví začalo v úterý 16. 
března také na nepomucké radnici pravidelné testování zaměst-
nanců Městského úřadu na covid-19. Na snímku starosta Jiří Švec 
vítá pracovníky firmy Petona Czech, s.r.o., kteří se připravují 
na testování.

foto Hana Staňková
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Ač paní zima ještě nechce vzdát svou vládu, rozjeli jsme práce na 
našich investičních akcích.

 
FÉNIX: Běží práce na novém ústředním vytápění, v přízemí se 
dodělává zásadní rekonstrukce zázemí, kde byla vybourána stará 
podlaha, provedena injektáž obvodového zdiva, sanace a nové 
podlahy. Mají zde být: kuchyňka, šatna a toalety. Od dubna se 
začne s výměnou oken, aby od května mohl být celý vnitřní pro-
stor začištěný a vybílený předán k užívání.
HŘBITOV: Jsou hotové základy, podezdívky, vyzdívají se zdi, 
které by měly být v době vydání novin již také hotové. Město ve 
spolupráci se zhotovitelem a památkovou komisí ladí způsob 
opravy hlavní brány hřbitova a zdi mezi hřbitovem a urnovým 
hájem. Cílem je šetrně opravit tuto část tak, aby bylo vyhověno 
památkářům, cena nepřesáhla rozpočet a oprava měla co nej-
delší životnost.
POD OBOROU: Zde probíhá akce ČEZu, přeložka vysokého napětí, 
rozvody nízkého napětí a stavba připravuje podloží pro komuni-
kace tak, aby po ní mohla být dopravena trafostanice k montáži 
15. dubna.

V souvislosti s touto lokalitou se také projednává možnost pro-
pojení vodovodu do ulice Rožmitálská, ulicí Ke mlýnu.
LOKALITA POD VINICÍ: (louka u školy) Zde se předalo staveniště 
firmě SEG, která pro ČEZ bude překládat vysoké napětí do země 

Informace o probíhajících investičních akcích

a připravovat osazení nového trafa u ZŠ. V této souvislosti musíme 
do konce května připravit finální podobu terénu tak, aby kabel 
VN byl ve správné úložné hloubce. Přeložka bude dál pokračovat 
mezi bytovkami, při školce až ke sloupu u silnice mezi křižovat-
kami k Tesasu a k odbočce k bytovým domům č. p. 471–474. Přes 
silnici dále do lesa již povede vzdušné vedení.
J. J. RYBY: Zde opět probíhá akce ČEZ – přeložka vzdušného vedení 
NN do země, kde v součinnosti provedeme přílož nového veřej-
ného osvětlení a HDP trubek.
VRTY: V dubnu se zahájí práce na vrtu VH1/A a připojení vrtů 
VH3/A a HJ25/A. Město stále hledá možnosti k zajištění kapacit 
dodávky vody i pro časy příští.
ČOV DVOREC: Po úspěšné žádosti o dotaci proběhne v čistírně 
odpadních vod od dubna do října modernizace strojního zařízení 
a instalace zařízení na odvodnění kalů.
Byly podány žádosti o dotace na:
• opravu havarijního stavu střešního pláště na ZŠ
• modernizaci a zvýšení kapacity ČOV u Červeného mostu
• nové vrty pro Nepomuk

Čekáme na vyhodnocení již dříve podaných žádostí, od čehož se 
bude vyvíjet další průběh investic ve městě.

Vladimír Vokurka, místostarosta města Nepomuk

Stavba hřbitovní zdi 18. března, foto Jan Staněk

NOVÝ ROZVOZ OBĚDŮ PO NEPOMUCKU

POCTIVÁ, ZDRAVÁ A CHUTNÁ JÍDLA
► Každý pracovní den výběr ze čtyř hlavních jídel, polévka, salátek.
► Vaříme českou klasiku i pokrmy z různých koutů světa.
► Myslíme i na celiatiky, vegetariány a vegany.

Denní menu a další info najdete na: JOCHANAGASTRO.CZ
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Čtyři roky v Senátu    
Rozhovor s Václavem Chaloupkem

Když jste před Vánoci roku 2016 poskytl rozhovor Nepomuc-
kým novinám, byl jste čerstvě zvoleným senátorem. Splnilo 
dění v Senátu vaše očekávání? Jaké změny jste navrhl či pod-
pořil v rámci svého výboru či komise?

Za více než čtyři roky, které uplynuly od mého zvolení a našeho 
rozhovoru, se změnil především můj pohled na Senát, jeho 
složení i jeho úlohu ve státě. Jsem přesvědčen, že to není zby-
tečná instituce ani odkladiště neúspěšných nebo nepohodlných 
politiků, ale naopak velice důležitá instituce, která (podle svých 
možností) napravuje a hlídá chyby v zákonech, které prošly sně-
movnou. Když mám možnost sledovat, s jakou péčí a odpověd-
ností jsou tyto zákony rozebírány a diskutovány, mrzí mě, že 
Senát nemá od svého založení větší kompetence, a tak změny, 
které navrhne, jsou sněmovnou s její stranickou politikou občas 
přehlasovány. V Senátu jsem měl možnost poznat mnoho osob-
ností, kterých si velmi vážím, a vůbec není důležité, za jakou 
politickou stranu byly zvoleny. Takových je v Senátu velká většina 

a často jsou to víc odborníci, vykonávající funkci rozumem 
a srdcem, a já jen lituji, že veřejnost je hodnotí a dělá si na ně 
názor podle zpráv z bulváru, drbů a různých dehonestačních 
kampaní a nenávistných pomluv, bohužel šířených i politiky.

Při prosazování zákonů se s nimi radím, zvláště v případech, 
kdy o problému moc nevím. Při hlasování, schvalování nebo 
zamítání se za čtyři roky nevyskytlo nic, co by bylo v rozporu 
s mým přesvědčením.

Za nejdůležitější poslání považuji dodržování Ústavy a maxi-
mální svobody občana v rámci platných zákonů. Zní to sice 
formálně, ale v  těchto několika slovech se skrývá podstata 
demokracie. Za uplynulé čtyři roky jsem spolupodepsal něko-
lik ústavních stížností, z nichž část byla uznána za oprávněné, 
podílel se na změně nebo přípravě zákonů, z nichž některé byly 
prosazeny rozdílem jednoho hlasu, jiné ale malým rozdílem 
zamítnuty. Nejvíce se soustřeďuji na zákony související s příro-
dou, životním prostředím a sdělovacími prostředky.

Je to už více než čtyři roky, co byl senátorem za obvod č. 7 – Plzeň-město, pod který 
spadá i Nepomucko, zvolen Mgr. Václav Chaloupek. V Senátu zastává funkci místopředsedy 
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Je předsedou Stálé 
komise Senátu pro sdělovací prostředky a členem Senátorského klubu Starostové 
a nezávislí.  Jak sám řekl, chtěl ve druhé polovině své práce v Senátu objet větší města 
a vesnice a na besedách s lidmi vyprávět nejen o medvědech a natáčení se zvířaty, 
ale také o Senátu a o tom, proč a jak hlasoval při schvalování důležitých zákonů. 
Pandemie to znemožnila, a tak jsme mu položili alespoň touto cestou pár otázek.

Václav Chaloupek (čtvrtý zleva) při oslavách 100. výročí vzniku Československa dne 8. září 2018 v Nových Mitrovicích, foto Pavel Motejzík
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Kulturní a  informační centrum Nepomuk pořádá Velikonoční 
sbírku pro opuštěné psy ve Víceúčelovém zařízení Borovno. 
Pomozte pejskům v těchto těžkých časech, kdy nemohou být 
organizovány tradiční akce na podporu útulku. Víceúčelové zaří-
zení Borovno již od roku 2011 řeší problematiku toulavých, opuš-
těných nebo týraných psů v našem regionu. Příkladem může být 
i pejsek nalezený v Nepomuku. Do útulku byl předán na začátku 
března, dostal jméno Jack Špuntík a již se těší do nového domova. 
V útulku by byli vděčni za psí konzervy, případně kapsičky nebo 
paštiky. Jelikož se v útulku denně perou psům deky a vytírá se, 
pomohly by i čisticí prostředky (prací gely, mýdlo, Savo, čisticí 
prostředky na podlahu atd.). Také by ocenili plastové pelechy 
pro psy středních a větších plemen.  

Své příspěvky můžete donést v termínu od 6. do 9. dubna 
(8:30–16:00) a od 12. do 16. dubna (8:30–16:00) do Kulturního 
a informačního centra Nepomuk (v případě uzavření z důvodu 
covid-19 je na dveřích umístěn zvonek, po zazvonění dary pře-
vezmeme na ulici tak, aby byla dodržena hygienická nařízení). 
Krmení můžete nakoupit například v prodejně Aquazoo – Černý 
Milan, Husova 131, Nepomuk, kde je otevřeno i v době vlád-
ních omezení.

Přispět také můžete zasláním libovolné finanční částky na 
provozní účet útulku, ze kterého je hrazeno krmení, veterinární 
péče, mzdy, elektřina, topení a jiné provozní náklady.

Číslo účtu: 2747015349/0800
Vaší pomoci si velice vážíme a děkujeme!

Svatoslava Kožíková, Kulturní a informační centrum

Velikonoční sbírka pro útulek Borovno 

foto Andrea Kolmanová

Nepomucké noviny / duben 2021

Před koronavirovou dobou jste byl ve funkci senátora velmi 
aktivní rovněž při osobních návštěvách našeho jižního Plzeň-
ska. Kde vás něco opravdu potěšilo tak, že vám to dosud 
utkvělo v paměti? 

Na tom, že doma jsem všude, odkud vidím Radyni, se nic nezmě-
nilo. Je dokonce vidět i z kopce nad Třebčicemi, když přejíž-
díte od Lnář do Nepomuku. Na jižním Plzeňsku jsem navštívil 
všechny přírodní rezervace a památky a z některých se pro mne 
stala „poutní místa“, která navštěvuji v určitém období každý 
rok. Třeba v dubnu jezdím na Svaté Pole u Horažďovic, když 
kvetou vstavače kukačky, nebo v září na pastviny u Kocelovic 
za hořci a hořečky. To už je sice jiný kraj, ale kousek od Nepo-
muka. A samozřejmě se zajímám o přípravu stavby jaderného 
úložiště, chápu obavy obyvatel všech postižených obcí a jsem 
na jejich straně.

Máte v úmyslu příští rok obhajovat svůj post v Senátu?
Za rok a půl bude končit můj mandát v Senátu. Při zvolení jsem 
počítal s tím, že budu senátorem jen jedno období, přece jen 
stáří a všechny problémy s ním spojené člověk neovlivní. Bude 
mi 73 let a cítím, že moje reakce jsou pomalejší, člověk hůř hledá 
slova a paměť má své limity. Jenže člověk ve stáří je uvážlivější 
a nedělá ukvapená rozhodnutí. Určitě by se mi po společnosti 
v Senátu stýskalo, ale zase nechci, abych byl víc „senilátorem“ 
než senátorem a jediné, čím bych upoutal pozornost, by byly 
hloupé a opakované bonmoty. Zatím tedy s obhajobou nepočí-
tám, ale třeba se za rok něco změní.

Jak vám změnila život pandemie koronaviru? Máte na letošní 
rok nějaké plány, nebo už raději neplánujete? 

Ta nešťastná pandemie změnila úplně všechno. Je mi smutno, 
když vidím, kolik neštěstí způsobila a  jak ovlivnila životy lidí 
i náladu ve společnosti. Rozum říká, že by člověk neměl nic 

dlouhodobě plánovat, ale co by to bylo za život?! A tak plánuji, 
i když nevím, jestli všechno stihnu.

Chystáte nějakou novou spolupráci s Českou televizí? 
Chtěl bych realizovat ještě pár nápadů:

a) Udělat seriál, který by podle změn v přírodě varoval řidiče před 
srážkou se zvěří. Ročně bývá nahlášeno kolem 15 tisíc případů.
b) Kdyby to bylo možné, udělal bych volné pokračování cesto-
pisu „Kouzlo Afriky“ nazvané „Mizející kouzlo Afriky“. Původní 
seriál byl úspěšný a měl v ČT 19 repríz.
c) Rád bych natočil dokument „Země zamyšlená“ věnovaný 
Ladislavu Stehlíkovi, jeho dceři, Bělčicím a Myslívu. Takže zase 
Nepomucko a jihozápad Čech.
d) Napsat knížku „Doteky přírody II“.

Co byste na závěr vzkázal našim čtenářům?
Čtenářům bych rád vzkázal, že mám pocit, že kovidová pan-
demie mění nejen život, osudy, ale také charaktery. Kdo byl 
bezohledný člověk dřív, je teď daleko bezohlednější, a kdo byl 
ohleduplný, zaslouží dvojnásobný dík. Tahle situace se překoná 
jen společným úsilím a obětí, které jí podlehnou, je třeba litovat.
Příští týden dostane každý senátor 2 500 respirátorů vyrobe-
ných na lince dovezené po cestě předsedy Miloše Vystrčila na 
Tchaj-wan. V následujícím půlroce se bude každý měsíc dodávka 
opakovat. Budu se těšit, že část tohoto daru dovezu panu sta-
rostovi do Nepomuku. Tohle nešťastné období určitě zvládneme!

Pane senátore, děkujeme za rozhovor.

Otázky pokládali Pavel Motejzík a Hana Staňková
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V minulém čísle Nepomuckých novin jsme si mohli přečíst pří-
spěvek místostarosty Vladimíra Vokurky, v němž informoval o pří-
pravě rekonstrukce nepomuckého nádraží. V článku zaznělo, že 
projekční kancelář zpracovává aktuálně několik variant, z nichž si 
investor – Správa železnic – vybere tu nejvhodnější. Společné všem 
řešením mají být peronizace nástupišť a vybudování podchodu. Jak 
by mohly alespoň rámcově vypadat jednotlivé varianty, o jakých 
možnostech se uvažuje, jsme se bohužel již z článku nedozvěděli.

Vzhledem k tomu, že jsem byl v uplynulém měsíci osloven 
panem místostarostou, zda bych se nespojil s projektanty a nepo-
mohl jim získat historické dokumenty ke stavebnímu vývoji 
nádražní budovy, což jsem obratem učinil, mám podrobnější 
zprávy, o které bych se rád se čtenáři podělil.

Varianty, z nichž si bude vybírat Správa železnic, se mohou 
pohybovat od kompletní demolice stávající budovy a jejího nahra-
zení novostavbou přes dílčí demolice (např. bistra Zlatý kohout 
a navazující zástavby či východního přístavku k hlavní budově) 
spojené s částečnou rekonstrukcí výpravní budovy a novostavbou 
na místě odstraňovaných budov až po restituci původního vzhledu 
historické nádražní budovy.

Právě tuto variantu (doplněnou případně novostavbou na 
západní straně) považuji jednoznačně za nejvhodnější. 

Hlavní budova byla postavena roku 1868 dle návrhu archi-
tekta Josefa Svobody (mj. autora Kolbenovy vily na Vinohradech). 
V roce 1898 došlo k jejímu rozšíření o východní přístavek s čekár-
nami a toaletami. Rekonstrukce na konci 80. let 20. století při-
nesla bohužel zjednodušení, devalvaci architektonického výrazu 
budovy, byly zrušeny suprafenestry, kordonový lesenový pás přišel 
o zakončení subtilní římsou, výplně oken byly vyměněny za nečle-
něné, jednokřídlé dřevěné kazetové výplně dveří za hliníkové atd. 
Přesto si budova dochovala z nemalé části původní výraz a resti-
tuce originálního architektonického řešení je na základě dostup-
ných archivních materiálů (fotografií a plánů) možná. Budova 
nádraží je prvním, nejstarším objektem v této lokalitě, která dnes 
představuje jakési „srdce“ městské části Dvorec, tamní „náměstí“. 

Jak to bude s nádražím?

Nepomucké nádraží roku 1914 (zdroj: sbírka Lukáše Máchy)

Právě díky existenci nádraží vyrostl Dvorec z malé (dvoj)osady 
(Dvorec – Železná Huť) do současné velikosti a významu. Obnova 
původního vzhledu budovy by znamenala nejen zachování hmata-
telného kusu historie místa, ale především velmi pozitivní vstup 
do tohoto veřejného prostoru. 

Bohužel, jak bylo uvedeno výše, je tato varianta jen jednou 
z možností. Jak se můžeme sem tam dočíst v médiích, demolice 
historických výpravních budov je praxe, které se Správa železnic 
vůbec nevyhýbá. Naopak. V poslední době došlo k mnoha takovým 
demolicím, zmínit můžeme například nedaleké Bělčice, Beroun 
– Králův Dvůr nebo Lom u Mostu, desítky dalších se chystají. 
Nepomuckého nádraží by byla velká škoda, vždyť nedávno zís-
kalo i ocenění v rámci soutěže o nejkrásnější nádraží. Může nás 
těšit, že projektovou přípravu rekonstrukce budovy má na starosti 
architektonická kancelář Masák & Partners, která má dlouholeté 
zkušenosti s rekonstrukcemi historických budov, včetně nejvý-
znamnějších památek, jako je třeba Pražský hrad, hospital Kuks 
nebo klášter v Plasích. Z této stránky je zřejmě vše v nejlepších 
rukou. Volba projektanta bohužel neznamená, že u investora 
nezvítězí tlak na co nejúspornější řešení, bez ohledu na hodnoty 
stávajícího objektu a dopad na vzhled místa.

Doufám proto, že se městská reprezentace bude snažit pře-
svědčit Správu železnic, aby k demolici nádraží nedošlo, ale 
naopak aby se šlo cestou obnovy původního vzhledu výpravní 
budovy, včetně historické přístavby z konce 19. století. Chceme 
snad, aby si cestující po trati Plzeň – České Budějovice vybavovali 
Nepomuk jako město s hezkým nádražím.

Děkuji Jaroslavu Navrátilovi, Lukáši Máchovi, Ladislavě Nohov-
cové a Lence Špačkové z SOA a Pavlu Domanickému z NPÚ za 
bleskurychlou a nezištnou pomoc se shromažďováním podkladů 
k historii nádražní budovy.

Pavel Kroupa

Nepomucké noviny / duben 2021
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Téma: Rekonstrukce prodejny Norma

12 téma k diskuzi

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce, bezp.)
Asi před týdnem jsem navštívil zcela nově zrekonstruovanou prodejnu 
Norma v obci Kaznějov. Musím uznat, že je to zcela dokonalý hyper-
market, jak složením zboží, tak interiérem a přehledností.

Pokud se něco takového povede i v Nepomuku, kde zrovna není 
mnoho příležitostí k spokojeným nákupům, tak těmto snahám jen 
fandím. A pokud se povede vyřešení parkoviště před prodejnou, to 
dosavadní je světový unikát, který nemohl být projektován za stříz-
livého stavu autora, bude tato rekonstrukce prodejny jen k užitku 
obyvatel Nepomuka.

Miroslav Němec st. (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Rekonstrukce Normy a její rozšíření by mělo přinést občanům města:
• zlepšení parkování, protože parkoviště bude v rovině
• rozšíření sortimentu zboží, protože se zvětší prodejní plocha
•  výhodnější ceny některých druhů zboží, pokud se bude snažit vytvo-

řit konkurenci prodejně Billa

•  částečně odlišné druhy zboží tak, aby nalákaly více zákazníků
Již jsem zaznamenal názor občana, který říkal, že dále chodí nakupovat 
do Normy, protože tam byl zvyklý a nakoupí tam rychleji než v Bille. 

Pavel Kroupa (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Rekonstrukce prodejny Norma má dle tvrzení zástupců této firmy při-
nést zákazníkům vyšší standard nakupování, širší sortiment i řešení 
některých problémů, kterými dnes areál trpí.

To bude možná pravda, ale některé problémy realizace tohoto 
projektu bohužel i způsobí. Abych ale začal tím, co vidím jako pozi-
tivní: Předně jsem rád, že se adaptuje stávající budova a nevyrůstá 
nová hala někde v polích za městem. Dále kvituji srovnání svažitého 
parkoviště, po němž samy od sebe ujíždějí nákupní vozíky. Otázkou 
je, zda je nutné i zvýšení počtu parkovacích stání, když dnes bývají 
obvykle naplněna maximálně z poloviny. Ale určitě se budou hodit 
alespoň při větších akcích v centru města, jako je pouť nebo pivní 
slavnosti. Posunutí vchodu na roh budovy a jeho prosklení by mělo 
přispět k více městskému výrazu lokality. A kompletní rekonstrukci 
interiéru tento omšelý diskont potřeboval již dávno.

Zvětšení prodejní plochy se bohužel odehrává tím urbanisticky 
asi nejméně vhodným způsobem – protažením půdorysu k západu 
o celých šestnáct metrů. Zelený pás mezi prodejnou a cestou U Pošty 
tak téměř zmizí. Výrazně se omezí výhled na historické jádro města 
z hlavní silnice I/20, zůstane jen relativně úzký průhled! Kvůli 

foto Hana Staňková
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Obchodní řetězec Norma plánuje dostavbu a modernizaci své prodejny v Nepomuku. 
Od ledna je vydáno pravomocné stavební povolení. Harmonogram prací ještě není stanoven, 

v současné době vedení firmy vyhodnocuje dodatečné podklady a analýzy k projektu. 
Prodejna by měla být v průběhu rekonstrukce otevřena s omezeními, po nezbytně dlouhou 

dobu se plánuje uzavření příjezdové komunikace.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
„Co by měla obnova prodejny podle vás přinést z hlediska zákazníka 

i z hlediska zastupitele vzhledem k tomu, že prodejna je součástí města?“



prodloužení budovy se dokonce musel měnit územní plán města. Je 
smutné, že většině zastupitelů tato změna nevadila. Někteří dokonce 
projevovali nadšení! Přitom dopad na výhledy na město bude obdobný 
jako v případě záměru na novostavbu Normy pod hřbitovem, který 
před osmi lety drtivá většina zastupitelstva zavrhla. Přitom byly i jiné 
možnosti rozšíření podlahové plochy budovy, například přístavba 
opačným směrem. To by ale, kvůli vnitřní dispozici objektu, zna-
menalo vyšší náklady pro investora. A společnost Norma i vlastník 
budovy zde mají svá aktiva kvůli zisku. Chtějí vydělávat peníze, což 
je zcela legitimní motivace. Bohužel v jejich případě zřejmě jediná. 
Nezdá se, že by měli k našemu městu jakýkoliv jiný než čistě utili-
tární vztah. Na jeho rázu jim asi příliš nezáleží, jak se zdá na základě 
zkušeností z roku 2013 i z dnešní doby. Je také škoda, že se v rámci 
projektu nebude pravděpodobně řešit chodník podél I/20 od Unib-
ricku ke křižovatce s ulicí U Pošty. Přitom právě toto místo chodník 
potřebuje asi nejvíc ze všech v našem městě. A konečně mě mrzí, že 
se odpovědné osoby asi pořádně nepodívaly do toho územního plánu, 
lhostejno zda původního nebo po změně. V jeho hlavním výkresu by 
totiž našly, že kolem prodejny, respektive podél cesty U Pošty od kři-
žovatky s I/20 po vjezd do areálu Normy a také na hranici s loukou 
nad Kaplankou mají být vysazena stromořadí (která by samozřejmě 
přispěla k harmoničtějšímu zasazení budovy do okolí). V projektu jsem 
ale žádné nově vysazované stromy nenašel. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o městské pozemky, by se této iniciativy mohlo chopit vedení 
města a nějaké pěkné stromořadí, například ze starých krajových 
odrůd, zde co nejdříve zřídit.

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Obnova prodejny, rekonstrukce a rozšíření je v kompetenci maji-
tele (investora). Z pozice zákazníka a zastupitele věřím, že tato 
obnova se bude týkat i nakloněného parkoviště, ze kterého ujíždějí 
nákupní vozíky.
  

téma k diskuzi / inzerce 13Nepomucké noviny / duben 2021

Vážení občané, modernizace prodejny 
Norma jistě přinese větší zákaznický 
komfort. Je pro vás důležitý také vnější 
vzhled budovy a jejího okolí?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?

  

Nabídka platí od 31. 3. do 27. 4. 2021 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  31. 3. do 13. 4. 2021  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od  14. 4. do 27. 4. 2021  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 31. 3. do 13. 4. 2021  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Sádlo škvařené vepřové 250g                                                          
Kinder mléčný řez 28g                                                
Pohár mléčný dezert 150g mix druhů                                                       
Zakysaná smetana 180g                       
Francouzská paštika cena za 1 kg 
Točený salám cena za 1kg                                                                                
Písecké špekáčky cena za 1 kg          

Krajanka kefír  450g mix druhů                                                              
Gervais Original 80g   mix druhů                                                            
JČ Eidam uzený 44%                                                                          
Zauzená krkovice  cena za 1kg                                                            
Lahůdková uzená plec cena za 1 kg                                                    

JČ zákys 330g mix druhů                                                                        
Stella extra 250g                                                                                     
Bohunka smet. jogurt 130g mix druhů                                                    
Inovecký salám cena za 1kg                                                                   
Váhalova tlačenka cena za 1kg                                                              
                                               

Lenor aviváž 1800 ml                                                                                       
Kuchyňské utěrky Linteo XXL 1 role 50 m                                                       

17,90 Kč                  
11,90 Kč
8,90 Kč

12,90 Kč
119,00 Kč
79,00 Kč

119,00 Kč

16,90 Kč
14,90 Kč

169,00 Kč
129,00 Kč
149,00 Kč

16,90 Kč
16,90 Kč

11,90 Kč
79,00 Kč
99,00 Kč   

79,90 Kč
39,90 Kč
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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?

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell 
- typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. 

Stáří 16-20 týdnů, cena 185-229 Kč/ ks                                                                      
Prodej: 12. 4. 2021

Nepomuk - u fary - 16.20 hod.
Výkup králičích kožek  – cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Pohled z jiné perspektivy
Jako občan a zastupitel obce Lnář sleduji dění kolem litinové sochy 
sv. Jana Nepomuckého, která byla náhodně nalezena na přelomu 
července a srpna 2019 v zahradě místní psychiatrické léčebny, 
dříve areálu kláštera bosých augustiniánů, a která by měla být 
letos osazena do středu kruhového objezdu při příjezdu od Písku 
po hlavní silnici č. I/20. Záležitost byla sice již vícekrát v regionál-
ním tisku prezentována, ale některé související skutečnosti zůstaly 
nezmíněny, přestože jsou neméně důležité. Rád bych to napravil, 
přispěl ke komplexnějšímu pohledu na celou věc a vyslovil na ni 
také svůj osobní názor.

Pro začátek připomenu nejdůležitější fakta. Socha byla vyro-
bena roku 1913 v arcibiskupských železárnách v Rožmitále pod 
Třemšínem pro umístění v blízkosti silničního mostu ve Tcho-
řovicích. Zde setrvala až do roku 1927, kdy se obec Tchořovice 
rozhodla pořídit novou a tuto původní věnovala konventu bosých 
augustiniánů ve Lnářích. Ten ji pak instaloval na řeholní hřbi-
tov v jihovýchodním koutu klášterní zahrady, kde je socha také 
zachycena jedinou dosud známou fotografií z doby kolem roku 
1930. V prostoru řádového hřbitova, zrušeného na podzim 2018, 
došlo i k nálezu sochy. 

Pozemek, na němž byla objevena, se v dané době nacházel ve 
vlastnictví právnické osoby registrované jako Konvent Řádu bosých 
augustiniánů Lnáře, která jej spolu s budovami bývalého kláštera 
restituovala roku 1996. Jelikož řád dnes u nás nemá žádné řehol-
níky, delegovalo jeho ústředí v Římě ke správě tohoto majetku 
svého pověřence, tzv. legáta generální kurie (dále jen legát), síd-
lícího v Čechách. Ten, který řád zastupoval v roce 2019, rozhodl, 
že nalezená socha bude věnována Římskokatolické farnosti – 
arciděkanství Nepomuk. Stalo se tak velmi rychle a bez znalosti 
historických skutečností. Když jsem se zprostředkovaně o nálezu 
i rozhodnutí o jeho předání nepomucké farnosti dozvěděl, dohle-
dal jsem si potřebné informace o historii sochy a jménem naší obce 
předložil legátovi osobně písemný návrh, že by socha mohla být 
převzata obcí Lnáře. Obec by ji nechala zrenovovat a umístila na 
svůj pozemek před kostel Nejsvětější Trojice (dříve klášterní) do 
blízkosti náhrobních křížů přenesených sem ze zrušeného řehol-
ního hřbitova v roce 2018. Ty by tak spolu se sochou opět vytvořily 
logický a historicky odůvodnitelný celek. I tyto kříže, původně 
rovněž ve vlastnictví Konventu Řádu bosých augustiniánů Lnáře, 
jsou ostatně dnes v majetku a péči obce. Naštěstí bylo dosaženo 
dohody o jejich převodu. Nenaplnil se tak původní legátův záměr 
převézt je do Kasejovic s odůvodněním, že ve Lnářích nemá pro 
jejich nové umístění vhodný pozemek. Tím by se zcela zpřetr-
hala vazba mezi ostatky řeholníků, jejichž hroby dříve označovaly 
a které byly po exhumaci z rušeného řádového hřbitova pietně 
pochovány do krypty kostela Nejsvětější Trojice, a kříži samot-
nými, jež by se ocitly v jiné obci o čtyři kilometry dále. Dohodnuté 
řešení bylo přijatelným kompromisem. Původní vlastník nakonec 
v rámci dohody na nové osazení křížů i finančně přispěl.

Podobný postup bylo možno uplatnit také v případě sochy sv. 
Jana Nepomuckého, a proto jsem návrh na její přenechání obci 
Lnáře podal. Legát mi sdělil, že ho postoupí k vyjádření řádovým 
představeným v Římě. Zhruba po měsíci jsem od téhož obdržel 
elektronickou kopii dekretu generálního převora řádu, kterým 
bylo prvotní legátovo rozhodnutí předat sochu nepomucké farnosti 

potvrzeno. Klíčové informace dokumentu (v originálu italského) 
zní: „… Povoluji Ti (míněn legát) věnovat farnosti v Nepomuku 
sochu z litiny představující sv. Jana Nepomuckého nalezenou 
na pozemku konventu při hloubení jámy pro přesazení stromu. 
Jsem rád, že socha může získat nové a důstojné umístění, jež 
bude vyhovovat věřícím a všem občanům, kteří ctí tohoto velkého 
světce české země.“ Po fyzickém předání sochy novému vlastníku 
se začal řešit její další osud, což vyústilo v dlouhodobou zápůjčku 
městu Nepomuk, aby mohla být restaurována a umístěna u příleži-
tosti letošního 300. výročí blahořečení sv. Jana na výše zmíněném 
kruhovém objezdu, kde by každému signalizovala, že právě přijel 
do světcova rodiště. Obecně je podobný záměr samozřejmě zcela 
pochopitelný a město Nepomuk jej řeší již dlouho. V kontextu této 
konkrétní sochy bych nicméně rád upozornil na další rozměry 
celé věci a předložil zde čtenářům i představitelům všech orgánů 
v záležitosti činných několik námětů k zamyšlení. 
1. Bylo takto radikální přemístění (transfer) sochy vůbec nutné? 
Její historie, včetně toho, kdy a jak se do Lnář dostala, byla přece 
bezpečně známá. V takových případech je logické upřednost-
nit ponechání na původním nebo nejbližším vhodném místě. 
Prvotní rozhodnutí o jejím předání do Nepomuka ovšem padlo 
sice od kompetentní osoby, ale nezakládalo se na detailní zna-
losti všech historických souvislostí. K jeho přehodnocení nedo-
šlo ani po upozornění na tyto skutečnosti. Zajímavou analogií, 
ovšem opačnou, je událost z roku 1838, kdy byly v potoce u Pod-
hájského rybníka ve Lnářích nalezeny fragmenty stříbrné sochy 
sv. Jana odcizené z nepomuckého poutního chrámu. Nebyly však 
uloženy v některém z lnářských kostelů jako vzácná relikvie, ale 
naopak slavnostně převezeny zpět do Nepomuka. 
2. Transfer jakékoli památky by měl být až tím posledním řeše-
ním. Buď proto, že nelze zjistit nic bližšího o jejím původním 
umístění, nebo je vhodnější, případně přímo žádoucí, ho neza-
chovat z důvodu ochrany památkových hodnot, či pro ni po pro-
věření všech alternativ není možné zajistit vhodné a důstojné 
náhradní místo v téže lokalitě. K většině takovýchto památek se 
pojí určitý příběh úzce související s jejich umístěním. Proč tedy 
tyto vazby rušit transferem, který není opodstatněný, ani nezbytně 
nutný. Otázkou zde je, proč legát nepostupoval u sochy stejně jako 
u náhrobních křížů, když mohl vidět, že v jejich případě to bylo 
ku prospěchu. Místo toho došlo k neuváženému vytržení sochy 
z lokálního kontextu.
3. Předmětná socha, třebaže není památkově chráněná, má svou 
památkovou hodnotu danou jednak stářím přesahujícím sto let, 
jednak ojedinělostí použité technologie. Litinových svatojánských 
soch rozhodně není jako hub po dešti. Jedním z důležitých kri-
térií pro její nové umístění by tudíž měla být právě ochrana této 
památkové hodnoty. Muzejníci by dokonce upřednostnili interié-
rové uložení. Je tedy osazení sochy doprostřed kruhového objezdu 
na velmi vytížené silnici skutečně tím nejvhodnějším počinem? 
Co riziko mechanického poškození, ne-li přímo zničení? Nehrozí 
odcizení? A je vůbec z hlediska dopravních staveb přípustné, aby 
se na takto frekventovaném kruhovém objezdu nacházel podobný 
předmět z tvrdého materiálu, navíc těchto rozměrů (vezmeme-li 
v úvahu i podstavec)?
4. Je vůbec plánované umístění sochy v souladu s představami 
řádového ústředí v Římě, které k jejímu předání do Nepomuka 

Sv. Jan Nepomucký ze Lnář na kruhový objezd v Nepomuku? 
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svolilo? Možná v jistém smyslu ano. Vždyť přece půjde o ozdobu 
města, jak stojí ve výše citovaném dokumentu. Bude ale toto umís-
tění současně také důstojné? I to se tam píše. Nenašlo by se přece 
jen nějaké vhodnější?
5. Proč se vlastně město Nepomuk nevrátilo k výsledkům podnik-
nutého výběrového řízení, z nějž vzešel vítězně konkrétní návrh, 
jak svatojánskou tematiku na daném místě prezentovat, navíc 
způsobem svébytným, moderním a pro příslušnou lokaci jistě 
vhodnějším, než je druhotné užití památky, která by se do Nepo-
muka nejspíše vůbec nedostala, nebýt toho, že o jejím transferu 
ze Lnář bylo rozhodnuto unáhleně a zcela bez ohledu na histo-
rické okolnosti? 
6. Zdá se mi, jako by se kolem záležitosti začala tak trochu utvá-
řet jakási aura zásahu shůry. Jako by vyšší moc tímto způsobem 
vyřešila dlouhodobý problém. Nevědělo se, nebylo jasno, zaznívaly 
různé názory… A najednou přišlo znamení v podobě nálezu sochy 
ve Lnářích, učiněného navíc chovanci tamějšího zdravotnického 
zařízení, kde se lidé léčí z různých závislostí. To přece nemůže být 
jen tak, chtělo by se říci. Z mého pohledu a v duchu výše psaných 
úvah a skutečností se mi ale to vše jeví spíše jako výsledek série ne 
zcela šťastných, a nebojím se prohlásit, že ne vždy promyšlených 
a vhodných rozhodnutí.

Vladimír Červenka, 
místostarosta obce Lnáře

Vyjádření Arciděkanství Nepomuk
Byl jsem požádán, abych se za současného vlastníka sochy, Arcidě-
kanství Nepomuk, vyjádřil k výše uvedenému článku.

Podnadpis článku zní „pohled z jiné perspektivy“, obsahem je to 
polemika s legátem Konventu Augustiniánů, který jediný měl reálný 
vliv na rozhodnutí římských představených. Nezdá se mi však odpo-
vědné vést tuto polemiku až rok a půl poté a k tomu prostřednictvím 
Nepomuckých novin.

Mrzí mne, že nepatřičně vrhá špatné světlo na Matici sv. Jana 
Nepomuckého, která se nejvíce zasazovala o umístění sochy na kru-
hovém objezdu, nebo na město Nepomuk, které do opravy a umístění 
sochy investovalo. Musím vyloučit, že by Matice či město Nepomuk 
použily nekalé praktiky. Můžeme mít různé názory na rozhodnutí 
Konventu Augustiniánů, nicméně jak zástupci Matice, tak i města 
Nepomuk jednali až následně v reakci na toto rozhodnutí a v dobré 
víře. Nebýt článku pana Červenky, téměř nikdo v Nepomuku by 
netušil, že prvotní rozhodnutí o dalším osudu sochy byla vnitro-
církevní záležitost rozhodnutá v Římě. Série provokativních otázek 
použitá v článku je proto manipulativní a nespravedlivá.

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat: Konventu Řádu 
bosých augustiniánů za jejich darování sochy, Matici sv. Jana Nepo-
muckého za zasazení se o umístění na kruhový objezd, městu Nepo-
muk za finanční prostředky k tom potřebné, lomu Slatina, který 
poskytl kámen na podstavec, firmě Umělecko-modelářský atelier 
Rudolf a Tomáš Matějkovi, která se postarala o renovaci sochy. Pokud 
bude socha stát na kruhovém objezdu, bude to výsledek práce mnoha 
lidí, o mnohých ani nevíme.

Jedná se o unikátní sochu sv. Jana Nepomuckého se zajímavou 
historií, publicitu si zasluhující. K tomu patří i nespokojený „pohled 
z jiné perspektivy“, tedy těch, kteří by raději, aby socha nestála 
v Nepomuku, ale ve Lnářích. Článek odkrývá skutečnosti, na které 
se při mediální prezentaci pozapomnělo: „Roma locuta, causa finita“, 
umístit sochu na kruhový objezd v Nepomuku umožnilo rozhodnutí 
Říma. Jestliže si tedy pan Vladimír Červenka dal takovou práci 
s napsáním obsáhlého pohledu na okolnosti spojené s jejím osudem, 
tím se v mých očích jen potvrzuje její Boží znamenitost. 

P. Jiří Špiřík, 
Arciděkanství Nepomuk

Vyjádření města Nepomuk
Podotýkám, že částečně chápu některé dojmy pisatele, ale na druhou 
stranu nechápu, proč toto přichází po takové prodlevě, zvláště když 
představitelé Lnář museli být o nálezu informováni mezi prvními. 
Od té doby proběhlo spoustu kroků, které vedly k jednomu konkrét-
nímu projektu.

Podnět nevzešel od zastupitelů Nepomuku, ale od zástupců Matice 
sv. Jana Nepomuckého.

Rozhodnutí církve v žádném případě nikdo z nepomuckých zastu-
pitelů nikterak neovlivňoval a asi by to ani nedokázal.

Veškerá povolení správce komunikace – Ředitelství silnic a dálnic 
– proběhla v souladu s právní legislativou a povolení nikterak nevy-
bočuje z praxe, stačí se podívat na podobné křižovatky v republice.

Objekt je umístěn ve středu křižovatky o průměru 17 metrů vyvý-
šeného tělesa + další dva metry dlážděného mezikruží. V Klatovech 
najdete kamenné fragmenty podstatně blíže vozovce.

Pokud by podnět k jednání nepřišel tak pozdě (tato reakce přichází 
rok a půl po nálezu, mezitím proběhly informace o záměru tiskem 
i v rozhlasu), bylo by možné o tom jednat, ale vzhledem k vynalo-
ženému úsilí a investicím mi to navozuje ono známé úsloví: „Pozdě 
bycha honiti.“

Vladimír Vokurka, 
místostarosta města Nepomuk
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Výuka na dálku – pokračování
V lednu jsem oslovil kolegyně češtinářky, aby žákům na 2. stupni 
zadaly úkol, jak se jim žije v době distanční výuky, jaké s touto 
formou vzdělávání mají osobní zkušenosti, zda vnímají něco pozi-
tivně a co jim schází nebo nevyhovuje. Pokračujeme v tomto čísle 
Nepomuckých novin se zveřejňováním úryvků z mnoha prací, 
které jsme dostali k dispozici od vyučujících:

… A co škola? To, na čem se mi pracuje nejlépe, je přírodopis nebo 
dějepis, jelikož mě zajímají věci o přírodě a zajímám se poslední 
dobou o dějiny. Občas mi dělá problém, že jsem líná a vše nechávám 
na poslední chvíli, a to bych moc ráda chtěla napravit. Chybí mi škola 
také z důvodu, že se nemohu pořádně vídat a zasmát s kamarády 
jako ve škole, jelikož bydlím ve vesnici, kde moji kamarádi nejsou…
Andrea K.

… Naši mají na to názor, že je distanční výuka osobní omezení. Výuka 
teď se změnila, oproti jarní je víc úkolů a víc hodin. Chci vzkázat 
všem našim učitelům, že jim děkuji za trpělivost a ať to vydržíme. 
Těším se do školy do lavice…                                                                            
Josef B. 

… Na jaře, byla to středa, jsme byli celí bez sebe, když jsme mohli jít 
domů, ale kdybychom věděli, co se za několik  měsíců stane, tak… 
V ten den na mě šla divná nálada a atmosféra. Cítil jsem, že když 
začala distanční výuka, nedopadne to dobře, no a asi jsem před-
povídal budoucnost. Distanční výuka sama je pro mě dobrá, ale 
zároveň strašná. Nějaké předměty jsou pro mě jednoduché, např. 
dějepis, přírodopis, ale jiné bych se chtěl učit raději ve škole, to jsou 
například matika, čeština atd. Jinak s distanční výukou nemám 
žádný problém…         
Tomáš F.

… Pochopil jsem, že potřebuji, aby mě někdo do učení tlačil. Z dis-
tanční výuky mi nic nevyhovuje. Na první pohled se zdá, že máme 
víc času, ale to je jen zdání. Spíš naopak máme o dost času míň, než 
když je normální škola. Tak rád bych řekl, že nejlíp funguje dějepis, ale 
vím, že to není tak úplně pravda. Pro mě většina předmětů nefunguje, 
protože potřebuji, abych byl ve škole a aby na mě někdo dohlížel, že 
dělám, co mám. Chybí mi atmosféra školy a třídy. Asi je lepší to, že 
tu není ten hluk. Dělá mi problémy, jak jsem zmínil, donutit se dělat 
úkoly. Máma musí vařit víc než obvykle, protože nechodím na obědy… 
Učitelům bych vzkázal, že je obdivuji, že mají tolik trpělivosti…
Martin N.

… Distanční výuka jako taková je pro mě trochu těžší, než když se 
učíme ve škole, protože předtím jsem si doma vypracovávala jen 
domácí úkoly, ale teď se doma učím celou látku z každého předmětu 
a musím si sama rozvrhnout ten systém a čas, abych to vše stíhala. 
Pro naši rodinu to znamená, že se rodiče vrací do „dětských let“ 
a opakují si základní školu, když nám pomáhají s učením. Kromě 
učitelů mi s výukou pomáhají rodiče, rodinní přátelé a kamarádi. 
V některých předmětech jsem si zlepšila známky. Pochopila jsem, že 
distanční výuka je výhradně o vzájemné spolupráci všech, čili rodičů, 
žáků a učitelů. A další věc, kterou jsem pochopila, je ta, že mě to vede 
k větší zodpovědnosti, když si musím sama rozvrhnout učební plán. 
Vyhovuje mi, že můžu vstávat déle, při online hodině si můžu roz-
balit svačinu, a když píšu test doma, mám na něj víc klidu a času. 
Také mě baví práce na počítači. Předměty fungují všechny, jen občas, 
když posílám vypracované úkoly, ne všechny se odešlou, ale díky 

zpětné vazbě od učitelů se to včas dozvím a napravím to. Nejvíc mi 
chybí spolužáci, osobní kontakt s učiteli, školní výlety… Momentálně 
nemám ten pocit, že by se v distanční výuce od jara něco výrazně 
změnilo. Nejprve bych chtěla své učitele pozdravit a poděkovat za tak 
výbornou práci, i když se všechno úplně změnilo, co se týká výuky.
Natálie R. 

… Kdo by kdy řekl, že někdy nebudeme chodit skoro celý rok do 
školy, teda mimo prázdnin?! Když to před rokem začalo, brali jsme to 
všichni spíš jak prázdniny s úkoly a pěkným pospáním. K mojí škodě 
ale byla mamina také doma, a tak jsme museli vstávat a pracovat na 
zadaných úkolech. Tenkrát na jaře mi asi víc vyhovoval náš domácí 
systém, kterému mamina dala pravidla, a tak jsem se v tom lépe 
orientoval. Každý den jsme se věnovali jednomu předmětu, a pokud 
to šlo, si vysvětlovali a ukazovali věci k učivu z předmětu dne. Po 
nějaké době už mi dost začali chybět spolužáci. S distanční výukou 
skončily také všechny kroužky. Najednou jsme nic a nikam nesměli, 
jen se učit. Nemohl jsem ani na ryby. Rádi jsme si spolu se spolužáky 
zahráli ping-pong nebo po škole někam vyrazili, a proto, když začala 
výuka ve škole, jásal jsem. Před hodinou jsme si popovídali a vymě-
nili spoustu drbů a novinek. On-line hodiny a výuka „po googlu“ 
mi kompletně rozhodila můj zajetý systém. Bylo to najednou na mě 
moc změn, a tak jsme museli zase s maminou udělat nový systém… 
V červnu jsme se zase podívali na chvíli do školy a začaly prázdniny. 
O prázdninách jsem alespoň stihl jet na rybářské soustředění, které 
mám tak rád. Celé dva měsíce proběhly ale tak nějak divně. 
Václav S.

… Někdy se mi také stává, že zapomínám některé věci nebo před-
měty poslat. Tak jsem zkoušela různé metody – např. rozdělovala 
jsem si učivo na hromádky, hotové a nehotové. Poté jsem zkou-
šela ještě jiné věci a nakonec jsem si vyrobila tabulku s před-
měty pro každý týden, a když něco pošlu, tak si to zaškrtávám 
a zaznamenávám den odeslání. To je zatím můj poslední nápad 
a tím snad nic nezapomenu. Také je lepší chodit do školy proto, že 
se tam každý den setkávám s kamarádkami. A když jsem doma, 
chodím ven jen s několika z nich, a to jen párkrát do týdne. Zato 
s mojí ségrou musím být doma pořád a většinou už mi leze na nervy.                                                                                                                                           
   My se až tak moc toho koronaviru nebojíme, ale spíš se bojíme 
o babičky a dědy, aby neonemocněli. Myslím si, že se to dá zvládnout. 
Skoro každý den dělám učení až do odpoledne. S učením končím tak 
nějak v pátek nebo v sobotu, ale někdy se stane, že i v neděli. Vždy 
se snažím si učivo naplánovat tak, aby mi nezbylo do dalšího týdne. 
Neumím si představit, že ještě dlouho nebudu chodit do školy…                                                                   
 Kristýna Č.

Díky karanténě se s bráchou moc nehádám, sice občas jo, ale to jen 
kvůli blbostem, a začali jsme se spolu víc bavit a pomáhat... A co je 
špatně je to, že přes karanténu jsem se hodně změnila v tom, že jsem 
neustále náladová, naštvaná, ani nevím proč, ale taky občas až moc 
pozitivní, a nemyslím test na covid, ale pozitivní energii… Když jsem 
byla malá, přála jsem si roky nechodit do školy, teď se to vyplnilo, jenže 
já už chci zpátky do školy. Doufám, že půjdeme v březnu... těším se…
Sofie K.

Zprávy ze základní školy Nepomuk

Nepomucké noviny / duben 2021
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Žáci z 2. stupně naší školy jistě poznávají jednu z učeben. Stejně 
jako všechny ostatní je nyní i tato bez žáků a pravidelné výuky. 
V polovině března se v této učebně sešlo několik lidí a společně 
projednali, co se v tomto prostoru během dalších týdnů uskuteční. 
Jak práce budou pokračovat, jak se prostor bude měnit, o tom 
budeme čtenáře Nepomuckých novin pravidelně v následujících 
číslech informovat.

Připravujeme překvapení

Nepomucké noviny / duben 2021

V listopadu 2016 jsme s částí žáků 2. stupně se zájmem sledovali 
vyprávění zajímavých osobních zážitků dvou tzv. lidických dětí. Panu 
Pavlu Motejzíkovi se tehdy podařilo do naší školy pozvat paní Marii 
Šupíkovou a pana Pavla Horešovského. Oba byli po vypálení Lidic 
dáni na převýchovu do Německa. Po válce se vrátili do Českoslo-
venska a především paní Šupíková jezdila po celé republice a jako 
svědek vyhlazení rodné vesnice vyprávěla, co všechno jí zůstalo ve 
vzpomínkách. Zaplněná školní aula tehdy se zájmem vyslechla velmi 
poutavé vyprávění, na které se nedá zapomenout.

V pondělí 22. března paní Marie Šupíková zemřela.
Čest její památce.

Vzpomínka

Zleva: Pavel Horešovský, Marie Šupíková, Pavel Motejzík 

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Zápis do 1. tříd školního roku 2021-2022
Ředitelství ZŠ Nepomuk oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku se bude konat  
od úterý 6. dubna 2021 do pátku 30. dubna 2021 bez přítomnosti dětí. 

Bližší informace včetně potřebných 
formulářů jsou na školním webu: 

www.zsnepomuk.cz
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Ten první rok utekl 
neuvěřitelně rychle    
Rozhovor s Romanem Sudou

Jak jste se dostal na místo ředitele Dětského domova 
v Nepomuku?

V  roce 2019 jsem organizoval velký festival k  příležitosti  
70. výročí založení Centra pobytových a terénních sociálních 
služeb Zbůch a na této akci byli přítomni také zástupci Plzeň-
ského kraje. Paní Mgr. Bartošová, která byla náměstkyní pro 
školství Plzeňského kraje, se mne zeptala, zda bych nechtěl 
zkusit konkurz na ředitele v Nepomuku, který byl vypsán. Při-
znám se, že tahle nabídka přišla přesně v pravý čas, protože po 
dvaceti dvou letech ve Zbůchu jsem cítil, že bych potřeboval 
změnu, mimo jiné proto, že pan ředitel PaedDr. Štainigl, který 
byl mým profesním „otcem“, v roce 2017 náhle zemřel.

Zřizovatelem domova je tedy Plzeňský kraj?
Zřizovatelem dětského domova je Plzeňský kraj a jsme školským 
zařízením pro výkon institucionální výchovy.
 

Můžete mi popsat strukturu organizace?
Dětský domov dnes funguje tak, že máme rodinné skupiny, kde 
může být maximálně osm dětí. Jedná se tedy o velkometrážní 
byty, kde žijí děti velmi podobně jako v běžných rodinách. Každá 
rodina má kmenové vychovatelky a asistentky pedagoga, kterým 
děti říkají tety. Samozřejmě můžeme mít i strejdy, které v tuto 

chvíli v Nepomuku nemáme, pokud nepočítám sebe a svoje dva 
kolegy ekonoma a provozáře.

Celkem máme pět rodinných skupin, takže kapacita je čty-
řicet dětí. Tři skupiny jsou přímo v Nepomuku a další skupiny 
jsou v Blovicích a Oselcích.
 

Kolik vychovatelek – tet – se o děti stará?
Každá rodinná skupina má dva vychovatele / dvě vychovatelky 
a dva asistenty / dvě asistentky pedagoga. Tito kmenoví pra-
covníci se střídají ve službách tak, aby byl zajištěn čtyřiadva-
cetihodinový provoz. Vychovatelé slouží denní služby a asistenti 
pedagoga noční. V rodinné skupině je ve službě vždy jeden 
pracovník na osm dětí (pokud je skupina kapacitně naplněna). 
Potom máme ještě dvě střídající vychovatelky a tři střídající 
asistentky pedagoga, které pokrývají služby ve všech skupinách, 
pokud je někdo v pracovní neschopnosti nebo čerpá dovolenou.
 

Jaké vzdělání vychovatelky mají?
Vychovatelé v zařízení institucionální péče musejí splňovat 
vzdělání dle tzv. školského zákona. Musejí tedy mít vystudované 
vychovatelství nebo pedagogický obor a k tomu ještě speciální 
pedagogiku. Důležité je, že všichni tito pracovníci musejí mít 
psychologické vyšetření.

Text: Karel Baroch
Foto: archiv Romana Sudy, Hana Staňková

S panem ředitelem Dětského domova v Nepomuku Mgr. Romanem 
Sudou si povídáme v jeho kanceláři. Hovoří o dětském domovu, o své 
práci, o plánech a také trochu o sobě. Stále více nabývám dojmu, 
že je to muž na svém místě. O holky a kluky, kteří to v životě nemají 
zrovna jednoduché, je v Nepomuku dobře postaráno. Na moji otázku, 
jakou náplň mají děti, když v téhle divné době nechodí do školy, 
ukáže na motorovou pilu, která stojí v rohu: „Začali jsme upravovat 
naši zahradu a půjdeme s našima klukama porážet stromy.“

Nepomucké noviny / duben 2021
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Nejste ředitelem příliš dlouho. Určitě jste měl a máte nějaká 
očekávání. Naplňují se?

V době mého nástupu do Nepomuku samozřejmě ještě nikdo neče-
kal, že od března se kompletně změní všechny zaběhlé mechanismy 
a budeme nuceni řešit situaci kolem tzv. koronavirové krize.

V každém případě jsem celkem zvyklý, že pokud přijde nečekaná 
situace, je potřeba ji řešit. Zde musím sdělit, že jsem velmi mile pře-
kvapen, jak dobře se nám zatím daří celkovou situaci zvládat, pokud 
to porovnám se situací v některých jiných dětských domovech. Jsem 
přesvědčen, že je to díky skvělé spolupráci s kolegy z Krajského úřadu 
Plzeňského kraje a také díky pracovnímu týmu v našem domově.

Určitě se tedy s kolegy nenudíme, a proto mám pocit, že ten první 
rok utekl neuvěřitelně rychle.
 

Tuhle situaci, kdy děti nechodí do školy a zůstávají doma, tedy 
zvládáte dobře?

Tohle období není příliš veselé, protože kvůli omezením nemají děti 
možnost ventilovat svoji energii přirozenou cestou. Máme štěstí, že 
díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity 
v Plzni k nám jezdí pravidelně studenti pomáhat s výukou i zaba-
vením dětí.
 

Jaké děti a proč se k vám dostávají?
V dětském domově jsou zpravidla děti od tří do osmnácti let. K při-
jetí dítěte do dětského domova dochází poté, co sociální pracovníci 
Orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyhodnotí, že vývoj dítěte 
v jeho stávajícím prostředí je ohrožen. Mohou to být například 
nevyhovující podmínky v rodině, ztráta rodičů, ale také neplnění 
povinné školní docházky dítěte.
 

Velmi složitým obdobím v životě dětí opouštějících ústavy je 
„přechod do dospělosti“. Tedy když je jim 18 let a musí opustit 
bezpečí, které mnohým z nich bylo poskytováno nezřídka celé 
dětství, a sami vykročí do života…

Ve chvíli, kdy dítě dovrší věk osmnácti let, stává se dospělým a musí 
tedy dětský domov opustit. Existují výjimky, kdy tento mladý dospělý 
ještě studuje a potom může na vlastní žádost zůstat v dětském 
domově do ukončení studia, nejdéle však do dvaceti šesti let.

Snažíme se děti připravovat na samostatný život i tím, že máme 
k dispozici startovací byt v Blovicích a právě připravujeme další byt 
v budově domova v Nepomuku. Tento připravovaný byt chceme 
využít také jako cvičný, aby si děti již od šestnácti let měly možnost 
vyzkoušet vést domácnost, zatím pod naším dohledem.

Také se snažíme spolupracovat s dalšími institucemi a využívat 
projekty, které pomáhají dětem s odchodem z dětského domova.
 

Někteří zdejší  lidé ani neví, že v Nepomuku nějaký dětský 
domov je. Jednou za rok, o Vánocích, je besídka a to je vše. Loni 
v létě se konaly oslavy 130. výročí založení opatrovny, tedy dět-
ského domova. A byly na ně velmi příznivé ohlasy. Plánujete 
ještě nějaké podobné akce pro širší veřejnost?

Po mém nástupu do dětského domova jsem byl trochu překvapen, 
že je domov tak trochu izolován od místních, a myslím, že to není 
dobře. Jsme sice organizace, kterou zřizuje Plzeňský kraj, ale myslím 
si, že bychom měli být více součástí místní komunity.
Snažím se, aby o našem dětském domově bylo větší povědomí, 
a budu velice rád, když se nám podaří více provázat naše aktivity.
S oslavami jsme měli štěstí, že jsme se vměstnali mezi jednotlivé 
vlny protiepidemických opatření, a přes drobné komplikace v pří-
pravách akce dopadla dobře.

Mám pocit, že bychom měli takové setkání organizovat každý 
rok, protože máme co ukázat a  také rádi vidíme i bývalé děti 
a zaměstnance.

V tomto roce předběžně zvažujeme podobnou akci na konci 
června. Myslím, že definitivně potvrdíme termín v dubnu tohoto 
roku, až budeme mít více informací, zda nám to situace dovolí.
 

Oslav se zúčastnili i někteří bývalí klienti dětského domova. 
Jste s někým z nich v pravidelném kontaktu?

Na oslavách byli i bývalí klienti dětského domova. Někteří dokonce 
pracují ve službách, které pomáhají dětem při opouštění dětského 
domova, nebo pracují pro zásilkovou službu a pravidelně k nám 
zaváží balíčky.
 

Jste zařízením na území města. Proto se určitě nemůžete 
vyhnout spolupráci s místní radnicí…

Jsem moc rád, že zmiňujete spolupráci s městem. Z mého pohledu 
je to velmi důležité a jsem rád, že pan starosta i další zástupci města 
jsou velmi vstřícní, když přijdeme s nějakým nápadem nebo prosbou.
 

Jsou vaše děti zapojené v některých kroužcích?
Snažíme se, aby děti navštěvovaly zájmové kroužky i sportovní 
oddíly, které jsou v Nepomuku, Blovicích i Oselcích. Vloni začali naši 
chlapci chodit do oddílu fotbalu, ale bohužel mnoho tréninků před 
tím, než se vše zastavilo, nestihli. Děti také chodí například do ZUŠ 
v Nepomuku, Pionýra a dalších kroužků.

Budova Dětského domova v Nepomuku

Nepomucké noviny / duben 2021



bych si přál, aby v brzké době byl vnímán jako přirozená součást 
města Nepomuk a abychom byli vnímáni jako instituce, která 
sem patří. Koneckonců je dětský domov v Nepomuku již 130 let.
 

Pane Sudo, můžete mi na závěr našeho povídání říci tři věci, které 
jsou pro vás nejcennější?

Doufám, že to nebude bráno jako klišé, když řeknu, že jasnou 
prioritou je zdraví celé mojí rodiny. Od toho se odvíjí všechno 
ostatní. Patří sem i práce, která musí člověka bavit, aby měl 
motivaci ji vykonávat. Mě aktuálně ta moje baví hlavně proto, 
že je tak pestrá a stále se mám co učit.

Děkuji za rozhovor. 
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Mgr. Roman Suda se narodil 8. listopadu 1974 v  Plzni.  
Je ženatý, má tři děti. S rodinou žije ve Starém Plzenci.

Je absolventem plzeňského gymnázia a vyšší odborné 
školy zdravotnické v Plzni, obor fyzioterapie. Následně vy-
studoval speciální pedagogiku na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy.

V roce 1997 nastoupil jako fyzioterapeut a poté jako 
pedagog do Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou 
mládež ve Zbůchu. Tam pracoval do konce roku 2019.

Od roku 1997 se také věnuje Tělovýchovné jednotě zdra-
votně postižených Halma. Je trenérem sportovců a od roku 
2000 předsedou klubu.

Účastnil se šesti paralympijských her. Jako člen dopro-
vodného týmu 2004 v Aténách, v letech 2008 - 2016 byl 
zástupcem vedoucího výpravy a v Londýně, Soči a Rio de 
Janeiru byl vedoucím české výpravy.

Své bohaté zkušenosti uplatňuje ve dvou světových spor-
tovních federacích coby zdravotní klasifikátor – Světová 
curlingová federace (WCF) a Světová lukostřelecká fede-
race (WA).

Od 2. ledna 2020 je ředitelem Dětského domova 
v Nepomuku.

Jaké vyžití jim poskytujete přímo v domově?
Samozřejmě máme i děti, které moc aktivní nejsou a na kroužky 
nechodí. Snažíme se, zejména v dnešní době, organizovat některé 
aktivity v dětském domově, například turnaj v šipkách, ve stol-
ním tenise, výlety na kolech apod. V loňském roce jsme se pustili 
do úklidu přední zahrady před dětským domovem, kde aktuálně 
kácíme náletové dřeviny a připravujeme místo na celkovou úpravu. 
Chtěli bychom z této zahrady udělat klidový parčík, kde bude možné 
posedět nebo zajít s dětmi ze školky na procházku. Ze zahrady je 
nádherný výhled na okolí.

V rámci aktivit také rodinné skupiny mohou jezdit na rodinné 
výlety nebo rodinné dovolené.

Některé děti mají skvělé hudební nadání, takže také zkoušíme 
něco z muziky. Například do Blovic pravidelně jezdí muzikotera-
peut, který s dětmi pracuje pomocí rytmických cvičení, perkusních 
nástrojů apod.
 

Co byste ve své práci změnil?
Přijímám věci tak, jak jsou, takže co mohu změnit, měním a co ne, 
na to si nestěžuji.
 

Důležitá v životě je relaxace. Jak trávíte volný čas?
Dříve jsem aktivně sportoval, ale to již nechávám mladším, protože 
sport, který jsem provozoval, není možné dělat příliš dlouho. Hrál 
jsem házenou.

Snažím se čas trávit s rodinou. Začíná mne bavit i práce kolem 
našeho domu, to je znamení, že se člověk vyvíjí. (Nechci říci, 
že stárne.)

Stále se věnuji sportu, nejvíce cyklistice. Také ve svém volnu 
trávím čas se svými sportovci z oddílu Tělovýchovná jednota zdra-
votně postižených Halma Plzeň.

Mám rád hudbu, které se věnuji amatérsky hrou na kytaru 
a podobné nástroje. 

A takovým mým malým únikem od civilizace jsou výlety na 
motorce, kdy nejraději vyjedu sám na pár dní tzv. „odpojen“ od 
všech e-mailů a sociálních sítí.
 

Kdybyste měl tu moc něco v dnešním světě změnit, co by to bylo?
Většinou se nesnažím měnit věci, které nemám tu „moc“ měnit. 
Pokud bych tu otázku otočil směrem k našemu domovu, tak 

Nepomucké noviny / duben 2021

Roman Suda na zimních paralympijských hrách v Soči společně 
s tehdejším velvyslancem Vladimírem Remkem (vpravo)

Roman Suda s rodinou
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Nepomucké muzeum 
nabídne unikátní výstavu

Nadživotní portrét jeptišky Marie Dominiky z Martinic hleda-
jící své zazděné dítko, egyptské kanopy z 1. století před Kristem, 
které do Nepomuka doprovodí speciální policejní eskorta, uni-
kátní hodiny z Červeného sálu, gotické deskové obrazy z kostela, 
datované do 15. století, šternberská hvězda z barokního oltáře či 
osobní předměty operní divy Evy Urbanové. To vše a mnohem více 
nabídne výstava Krása zrakům ukrytá – původní mobiliář Zelené 
Hory. Dočasná expozice vzniká k 800 letům od první písemné 
zmínky o Zelené Hoře a doplní ji témata opera Libuše a Ruko-
pis zelenohorský. Exponáty pouze na jednu sezónu dále zapůjčí 
Národní památkový ústav, Národní muzeum v Praze, Národní diva-
dlo v Praze, Divadlo J. K. Tyla v Plzni a další. Součástí výstavy bude 
i edukační program pro děti. Ty si tak budou moct vyzkoušet třeba 
šaty kněžny Libuše, potěžkat si skutečnou zbroj nebo se nechat 
zvěčnit jako černá paní ze Zelené Hory. Vedle toho se dozví něco 
o zelenohorských legendách i zajímavostech z historie zámku.

Výstava proběhne pod záštitou náměstka hejtmanky pro oblast 
kultury a památkové péče Marka Ženíška. Zahájena bude 2. května 
2021 od 17 hodin v prostorách Městského muzea a galerie Nepomuk, 
součástí vernisáže bude autogramiáda Evy Urbanové, Michaely Katrá-
kové a Martina Vydry, sólistů svatojánského OPEN AIR koncertu. 

Věříme, že tentokrát se vernisáž uskuteční a kultura v Nepo-
muku začne zase naplno žít. 

Více na plakátu na zadní straně novin.

Němejcův Ateliér „K“  
si připomíná 160 roků 
od narození slavného 
nepomuckého malíře

Augutin Němejc se narodil 15. března 1861 v domě č. p. 129 na 
náměstí, které nese dnes jeho jméno. Byl současníkem slavné 
malířské generace 19. století, malířů opony Národního divadla, 
Františka Ženíška, Vojtěcha Hynaise a Mikoláše Alše. Také Němej-
covo největší a nejznámější dílo je opona divadla J. K. Tyla v Plzni.
Ve zrekonstruovaném Němejcově rodném domě v Nepomuku je 
dnes galerie nesoucí jeho  jméno a jsou zde vystaveny některé 
z jeho obrazů.

V podkroví domu vznikly při rekonstrukci prostory, kde již 
10 roků pracuje malířský ateliér, který si dal do názvu mistrovo 
jméno. Dvanáct malířů, kteří se v ateliéru sdružují, se snaží šířit 
odkaz slavného nepomuckého rodáka všude tam, kde vystavují 
svá malířská díla. Vždy při vernisážích výstav, které prezentují 
v Česku, seznamují návštěvníky s Nepomukem  a osobností a dílem 
Augustina Němejce.

Augustin Němejc zemřel dne 16. srpna 1938 v Plzni, kde je také 
pochován. Jenom my ale víme, že jeho malířská duše je v jeho 
rodném domě a našem podkrovním ateliéru přítomna a bedlivě 
sleduje naše malířské počínání a snažení. Opravdu si toho moc 
vážíme. 

Díky Augustine Němejci!
Za Němejcův Ateliér „K“, z. s.  

Ladislav Čáslavský a Zdena Braunová
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Svatojánské mosty  
- dětská výtvarná soutěž

U příležitosti letošních oslav 300. výročí blahořečení svatého 
Jana Nepomuckého vyhlašujeme 1. ročník mezinárodní soutěžní 
přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro 
všechny děti a mládež od 4 do 18 let. Do soutěžní přehlídky může 
dítě registrovat vzdělávací instituce, farnost, dětská volnočasové 
organizace apod. Nezletilé děti a mládež mohou také přihlásit 
rodiče, zletilí se mohou přihlásit sami. U nezletilých je důležité, 
aby byl uveden kontakt na rodiče dítěte i v případě, že dítě regis-
truje instituce. Do soutěže je možné přihlásit i skupinové práce.

Více informací najdete na webu nepomuk.cz.

Termín odevzdání prací se prodlužuje do 20. dubna.



300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

23300 let od blahořečení SJN

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

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

Nejbližší akce (duben–květen):
• 22. dubna 17:00
Přednáška Z výzkumu barokních chrámů – Ing. arch. Karel Doubner, 
sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné, zároveň online 
přes svatynepomuk.cz)
• 25. dubna 10:30
Svatovojtěšská mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Voj-
těcha na Zelené hoře u Nepomuka, celebruje P. Vojtěch Soudský, 
pěvecký sbor Canto nepomucenum, sbormistryně Jana Vopalecká, 
varhany Petr Vopalecký
• 25. dubna – 20. května
Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme. Aka-
demická malířka Victoria Kodl-Janotová (Německo) – obrazy. Verni-
sáž 25. dubna ve 14:00 hodin za účasti dětského lidového souboru 
ZUŠ Nepomuk Pšeničky, Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
volně přístupné v době otevření Městského muzea Nepomuk
• 25. dubna – 20. května
Václav Česák – Mistr Zelenohorského oltáře. Sochy, reliéfy, skici. 
Stodola Rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku, prohlídka 
v rámci expozice Rodného domu Aug. Němejce
• 1. května  – 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 KIC Nepomuk. Připravilo 
MC Beruška, z. s.
• 2. května – 30. září
Krása zrakům ukrytá. Výstava originálního mobiliáře ze zámku 
Zelená Hora + kněžna Libuše. U příležitosti 800 let od první 
písemné zmínky o Zelené Hoře. Vernisáž s autogramiádou Evy 
Urbanové, Michaely Katrákové a Martina Vydry 2. května v 17:00 
hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk, prohlídka výstavy 
v rámci okruhu Městského muzea Nepomuk
• 6. května 13:30
Komentovaná vycházka „Okolo svatých Janů“. Kolik potkáme sv. 
Janů Nepomuckých na 12 km dlouhé trase Nepomuk–Třebčice–
Vrčeň–Klášter? Sraz na hrázi Špitálského rybníka, pořádá odbor 
KČT Nepomuk (vstupné zdarma)
• 6. května – 6. července
Diktatura vs. naděje – organizuje Ústav pro studium totalitních 
režimů. Vernisáž 6. května v 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba Vět-
šího, prohlídka možná přes Svatojánské muzeum

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte stránky svatynepomuk.cz, kde naleznete kompletní 

program oslav na celý rok 2021.

Nepomucké noviny / duben 2021

Mikroregion vydal noviny 
svatojánských oslav

Za finanční podpory Plzeňského kraje byly Mikroregionem Nepo-
mucko ve spolupráci s partnery oslav vydány speciální Programové 
noviny 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého v nákladu 
15 tisíc výtisků, které budou během jara distribuovány do všech 
domácností regionu. K dispozici budou rovněž zdarma po uvol-
nění opatření v souvislosti s koronavirem v infocentrech regionu 
(Nepomuk, Spálené Poříčí, Žinkovy).

V novinách najdete kompletní program oslav, rozhovory s osob-
nostmi (operní diva Eva Urbanová, ředitelka Plzeňské filharmonie 
Lenka Kavalová, sochař Václav Česák), tipy na výlety a další zají-
mavosti z historie i současnosti Nepomucka.

Elektronickou verzi novin si můžete 
již nyní stáhnout na noviny.nepomuk.cz 
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uvedených v předchozím čísle Nepomuckých novin. Musíme však 
podotknout, že Policie ČR protiprávní jednání pouze dokumen-
tuje a vyšetřuje. O udělení sankce rozhoduje správní orgán, příp. 
trestní soud.

Nepomučtí policisté v uvedeném období rovněž řešili dva pří-
pady buzení veřejného pohoršení, podezřelé osoby byly eskor-
továny na protialkoholní záchytnou stanici v Plzni. K prvnímu 
případu došlo v odpoledních hodinách dne 2. března, kdy podna-
pilý muž ležel na louce přiléhající k Nádražní ulici v Nepomuku. 
Při dechové zkoušce bylo u něj naměřeno 3,04 promile alkoholu 
v dechu. K druhému případu došlo hned následujícího dne krátce 
po poledni ve Dvorci v ulici U Trati. Zde ležel na zemi muž, který 
„nadýchal“ 3,95 promile alkoholu v dechu.

Od 1. března je s ohledem na epidemickou situaci v účinnosti 
usnesení vlády ČR o omezení volného pohybu osob. Lidé mohou 
opustit okres, v němž mají bydliště, jen v nezbytných případech. 
Za účelem dohledu nad dodržováním tohoto opatření byl útvar 
OOP Nepomuk posílen příslušníky Armády České republiky a pří-
slušníky služby kriminální policie a vyšetřování. Při kontrolách 
na hranicích okresu bylo zjištěno, že drtivá většina občanů kri-
zová opatření dodržuje. Pouze v několika případech nebyly osoby 
vpuštěny na území okresu Plzeň-jih. Tyto přestupky byly částečně 
řešeny domluvou, částečně formou blokové pokuty. Stejně byla 
odhalena řada přestupků na úseku ochrany veřejného zdraví 
a úseku krizových opatření. I v těchto případech byly některé 
přestupky řešeny domluvou, některé blokovou pokutou a některé 
byly oznámeny správnímu orgánu. V rámci výkonu dohledu nad 
uvedenými opatřeními nedošlo k výraznějším konfliktním situa-
cím. Přesto apelujeme na občany, aby opatření dodržovali a cho-
vali se zodpovědně.

Závěrem bychom chtěli čtenáře upozornit, že se množí případy 
podvodných prodejů na internetu. Prodávající zpravidla vystu-
puje pod falešnou identitou a požaduje zaplacení zboží předem. 
Následně přestane s kupujícím komunikovat a svůj profil zruší. 
Prosíme proto občany, aby platby předem prováděli pouze v ově-
řených e-shopech.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

V období od 15. února do 16. března řešili příslušníci OOP Nepo-
muk celou řadu případů, rádi bychom vás seznámili alespoň 
s některými z nich. Stalo se již tradicí, že se jako první věnujeme 
problematice BESIP.

V odpoledních hodinách dne 17. února hlídka OOP Nepomuk 
zastavila mezi obcemi Žinkovy a Nepomuk osobní automobil zn. 
Opel Astra, který řídila žena. Na vozidle byla umístěná neplatná 
tzv. převozní značka. 

Dne 19. února odpoledne došlo u přejezdu v obci Srby k dopravní 
nehodě, kdy řidič vozidla zn. Mitsubishi Outlander přejel do pro-
tisměru a narazil do svodidel. Na místo byli vysláni nepomučtí 
policisté, kteří u něj provedli test na přítomnost návykových látek. 
Ten detekoval látky marihuana a pervitin.

Příslušníci OOP Nepomuk byli velmi úspěšní dne 20. února. 
V odpoledních hodinách nejprve zastavili v Nádražní ulici v Nepo-
muku řidiče motocyklu, na kterém nebyla umístěna předepsaná 
registrační značka. Jakmile na místě dokončili všechny úkony, 
spatřili přijíždějící automobil zn. Citroën C5. Řidič tohoto vozidla 
se opět odmítl podrobit testu na přítomnost návykových látek. 
Jedná se o stejné vozidlo a řidiče, o nichž jsme psali v posledních 
Nepomuckých novinách. O půl hodiny později zastavila stejná 
hlídka v nepomucké Husově ulici osobní automobil zn. Dacia San-
dero. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, 
který byl pozitivní na marihuanu. Téhož dne večer stejní policisté 
zastavili na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku osobní auto-
mobil zn. BMW 320 D. I tento řidič se podrobil testu na přítomnost 
návykových látek, který byl pozitivní na marihuanu a pervitin.

Obdobný úspěch nepomučtí policisté zaznamenali během 
večerních hodin 24. února. Nejprve na silnici č. I/20 v Nepomuku 
zastavili osobní automobil zn. Citroën Saxo. Jeho řidič se podrobil 
testu, který detekoval přítomnost pervitinu. O necelé dvě hodiny 
později hlídka OOP Nepomuk kontrolovala řidiče osobního auto-
mobilu zn. Volkswagen Golf, který jel z Nepomuku na Mileč. Muž 
nebyl držitelem řidičského oprávnění. Půl hodiny po ukončení 
této kontroly policisté zastavili v Husově ulici vozidlo zn. Peugeot 
406. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, 
který byl pozitivní na marihuanu.

Odpoledne dne 8. března byl v obci Kasejovice kontrolován řidič 
osobního automobilu zn. Suzuki Splash. Provedený test deteko-
val látky marihuana a kokain. Téhož dne ve večerních hodinách 
zastavila hlídka OOP Nepomuk v nepomucké ulici U Pošty osobní 
automobil zn. Škoda Fabia. Jeho řidička se podrobila testu, který 
byl pozitivní na přítomnost látek marihuana a opiáty.

Dne 11. března odpoledne bylo v Rožmitálské ulici v obci Dvorec 
zastaveno vozidlo zn. Škoda Octavia. Jeho řidič se podrobil testu 
na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na pervitin.

V odpoledních hodinách dne 13. března chtěli policisté z hlídky 
OOP Nepomuk zastavit osobní automobil zn. Citroën C5 jedoucí 
z obce Vrčeň do Dvorce. Řidič vozidla však nerespektoval příkaz 
k zastavení a začal ujíždět. Následovala honička, kdy řidič nejprve 
projel několik ulic v obci Dvorec, mimo jiné přejel přes dětské 
hřiště či jel v protisměru. Poté pokračoval na obec Srby, kde 
odbočil na Sedliště. Před touto obcí vozidlo odbočilo vpravo na  
Vrčeň. V této obci řidič vozidla odbočil vlevo směrem na Čečovice. 
Na konci obce však odbočil opět vpravo na polní cestu, přejel přes 
brod na Čečovickém potoce a vjel zpět do Vrčeně. Zde nakonec 
zastavil a policisté jej následně za užití donucovacích prostředků 
vytáhli ven z vozidla a spoutali. Muž byl poté eskortován na OOP 
Nepomuk, kde mu byl proveden test na přítomnost návykových 
látek. Tento byl pozitivní na marihuanu a pervitin. Jednalo se 
opět o stejného řidiče jako v případu ze dne 20. února a z případů 

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk
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Datum Nepomuk Kasejovice Kotouň Myslív Vrčeň Prádlo Neurazy

sv. Jana sv. Jakuba Sv. Jakuba
Narození 

Panny  
Marie

Nanebevzetí 
Panny Marie sv. Vavřince Povýšení 

sv. Kříže sv. Martina

1. DUBNA  
ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 MS 17.00 MS

2. DUBNA 
VELKÝ  
PÁTEK

9.00 KC,  
sv. zpověď 

17.00  
OBŘADY

14.30 KC 
15.00  

OBŘADY

16.30 KC 
17.00  

OBŘADY

15.00 
OBŘADY 13.30 KC

3. DUBNA 
BÍLÁ  
SOBOTA

CELODENNÍ 
ADORACE

20.00  
VIGILIE

18.00

VIGILIE

4. DUBNA  
- NEDĚLE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

10.00 MS 9.30 MS 8.00 MS 8.00 MS

5. DUBNA 
PONDĚLÍ  
VELIKONOČNÍ

10.00 MS 8.00 BS 9.00 MS 11.00 MS

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2021  
V Nepomuku a farnostech odtud spravovaných

MS – Mše svatá       BS – Bohoslužba slova       Obřady – Velkopáteční obřady uctívání kříže       KC – Pobožnost křížové cesty 

„Proč hledáte Živého mezi mrtvými?
Není tady, byl vzkříšen.“
(Lk. 24,5-6)

Ježíšovo Zmrtvýchvstání je nám pozváním k plnému životu.  
O Velikonocích můžeme hlouběji pochopit, co je to lidský život.
Je to plnost zážitků, snů, radostí. Je to plodné obdarování jiných. 
Je to společenství s druhými v lásce. Je to i nesení bolesti a trápení, 
přijetí smrti jako brány do života.

A tak naše velikonoční přání vám je:
Abyste měli život. Abyste žili svůj život plně a bohatě. Abyste s Kristem žili, 
s Kristem umírali, s Kristem i vstali do slávy Otcovy.
Přejeme vám všem jásavou velikonoční radost:

„Udeřte slavně v bubny, zpívejte, kdo jste kde: 
Pán Ježíš povstal z mrtvých – my s Ním žít budeme!“

S velikonočním pozdravem

P. Jiří Špiřík a P. Mariusz Klimczuk

Velikonoční přání 
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Výbor klubu vzal na vědomí rezignaci Jana Polívky na funkci dosa-
vadního předsedy ke konci roku 2020 a jednomyslně byl do této 
funkce od 1. ledna 2021 zvolen Martin Kaše. Jan Polívka odůvodnil 
svůj krok přibývajícím věkem a s tím spojenou myšlenkou omladit 
vedení klubu, které jej povede k progresivní budoucnosti. Členové 
výboru klubu těmto důvodům rozumějí; je to Honzovo rozhod-
nutí, které nebylo pro něj jednoduché ani snadné. Uvědomujeme 
si, jaký veliký kus práce Honza Polívka pro náš klub už udělal, za 
což mu patří upřímné velké poděkování nás všech, přičemž nás 
těší, že chce klubu věnovat další své síly a zkušenosti nejen nově 
ve funkci druhého místopředsedy. Martinovi Kašemu blahopře-
jeme ke zvolení novým předsedou klubu, přičemž věříme, že má 
a dále bude mít elán nejen k udržení, ale také k dalšímu rozvoji 
naší významné klubové sportovní činnosti. K tomu mu samozřejmě 
budeme pomáhat, abychom byli i nadále společně silným týmem, 
jaký si náš klub zaslouží.

Za AMK Nepomuk v AČR
Pavel Jiran, 1. místopředseda klubu

Automoto klub Nepomuk v AČR má nového předsedu

Nový předseda Martin Kaše, foto archiv AMK Nepomuk

Nepomucké noviny / duben 2021
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Krátké zprávy

Městské muzeum a galerie měly úspěšnou sezónu. V loňském roce 
navštívil nepomucké Městské muzeum a galerii dvojnásobek návštěv-
níků než v předešlých letech. Nyní se muzeum připravuje na novou 
výstavu s názvem Krása zrakům ukrytá. Ve výstavních prostorech 
dochází k výmalbě stěn a renovaci podlah. Byly rovněž nainstalovány 
kamery do galerie. 

Eva Urbanová poskytla rozhovor magazínu ČD pro vás. V archivu 
Českých drah najdete rozhovor s Evou Urbanovou v magazínu 
ČD pro vás 3/2021. Dozvíte se, kdo je největším vzorem pěvkyně 
či z jaké mouky nejraději peče. Odkaz: http://www.cdprovas.cz/
archiv-magazinu

Nový gastronomický projekt vznikl u nás v Nepomuku. Dnešní 
doba gastronomii nepřeje. Restaurace jsou už několik měsíců 
zavřené nebo vydávají jídlo přes okénko. Kupodivu i v těchto neleh-
kých časech vznikají v tomto odvětví nové projekty. Od začátku 
března funguje na Nepomucku nový rozvoz obědů, za nímž stojí 
známý plzeňský kuchař Jan „Chef“ Čief, který pochází z Vrčeně.  
Více na: http://jochanagastro.cz

Ve Spáleném Poříčí zahájili SWAP oblečení a obuvi. Vzájemná výměna 
probíhá od března v komunitním centru každou středu od 10:00 
do 12:00 hodin. Vstupní poplatek je 50 Kč, za přinesené či odnesené 
věci se nic neplatí. Nabídku SWAPu pravidelně zveřejňuje FB MAS  
sv. Jana z  Nepomuku. Více informací: Edita Hofmanová  
(e-mail: edita.hofmanova@masnepomucko.cz, tel.: 606 365 051).

K 30. výročí úmrtí známého léčitele vychází publikace Páter František 
Ferda Kniha III. Na 100 stranách jsou články z dochovaných tiskovin, 
texty a příspěvky od jednotlivců, fotografie, životopis Františka 
Ferdy, recepty, rady a postupy z jeho odkazu. Kniha je k dostání 
na: www.nakladatellynx.pachta.eu/publikace nebo v Infocentru ve 
Spáleném Poříčí.

Informační centra Plzeňského kraje si v roce 2020 vedla nejlépe. 
Agentura CzechTourism realizovala v roce 2020 ve spolupráci 
s Asociací turistických informačních center ČR výzkum zaměřený 
na monitoring služeb turistických informačních center metodou 
Mystery Shopping, ve kterém byl nejlépe hodnocen Plzeňský kraj. 
Výzkum je realizován pravidelně jednou za dva roky a cílem je popsat 
úroveň služeb z hlediska měkkých i tvrdých dovedností a poskytnout 
provozovatelům zpětnou vazbu o činnosti infocenter s cílem zlepšení 
úrovně poskytovaných služeb.

Most ve Čmelínech je uzavřen. Z důvodu provizorní opravy je most 
od 15. března do 30. dubna neprůjezdný.

Žinkovy zrekonstruovaly školu. Základní škola v Žinkovech zmo-
dernizovala učebnu fyziky a chemie, rekonstrukcí prošly rozvody 
vody a elektřiny, strop i podlaha. Dále byl vybudován bezbariérový 
přístup do školy, schodolez do patra a bezbariérové toalety. Římsu 
pod střechou, která začala nebezpečně opadávat, nahradila lehká 
konstrukce a přibyly i nové okapy. Škola také zakoupila dvacet 
nových notebooků.

Dobrovolné testování všech pojištěnců v ČR pomocí antigen-
ních testů probíhá v obecní budově v Čížkově na adrese Čížkov 
30 (budova pošty) od pondělí 22. února pravidelně až do odvolání 
v těchto termínech:

PO: 16.00-18.00 hodin
ST: 16.00-18.00 hodin 
PÁ: 16.00-18.00 hodin 

Po individuální domluvě je možné zajistit testování i v jiný termín.
Testování antigenními testy je plně hrazeno zdravotními pojiš-

ťovnami ve frekvenci jedenkrát za tři dny. Nabízíme možnost tes-
tování i pro samoplátce, s vydáním potvrzení pro zaměstnavatele. 

Smluvní zařízení: Mgr. Jaromíra Königsmarková, 
MIDOP agentura domácí péče, Klášterní 9, 326 00 Plzeň. 
Případné dotazy na tel. 736648075

V Čížkově je možné se nechat 
otestovat na covid-19

• Restaurace Hotel Dvorec nabízí zdarma rozvoz obědů po Nepo-
muku, Dvorci a okolí. Objednávejte na telefonu 732 228 621.
• Švejk restaurant Nepomuk má denní menu formou výdejního okénka 
(tel. 371 580 371), www.hotelnepomuk.cz/restaurace. Pivo Zlatá kráva 
je možné zakoupit i v automobilu naproti staré benzinové pumpě.
• Restaurace Sokolovna Nepomuk vydává jídla s sebou v době od 
10.30 do 14.00 hod. S sebou je možné si odnést i kávu, pivo a nealko 
v PET lahvi. Každý den od 18.00 do 20.00 hod. probíhá výdej nápojů 
s sebou u dveří. Rezervace a objednávka na telefonu 373 700 968. 
Sledujte www.sokolovnanepomuk.cz či na FB.
• Kebab v Panském domě na náměstí je otevřen. Ve výdejním okénku 
nabízí i pizzu.
• Pizzerie Marshall Nepomuk jídlo rozváží (11.00–20.00 hodin, 
je zde možnost přijít si osobně „k okénku“). Od ledna sídlí na 
nové adrese v Goalissimo Nepomuk, Na Vinici I. 435, Nepomuk. 
Tel. 725 429 640, www.pizzerienepomuk.cz.
• Angusfarm Soběsuky nabízí jídlo s sebou na základě telefonické 
objednávky. Pravidelně také naleznete jejich auto na parkovišti 
naproti staré benzině od pondělí do soboty a to v čase od 11.00 hod. 
do 19.00 hod. Mají připravené špekáčky, párky, sekanou, maso na 
vaření a mnoho dalších produktů od jejich řezníků. Tel. 724 744 740,  
www.angusfarm.cz/restaurace.
• Jindřiška Jandečková – sýrárna Jarov funguje (lépe telefonicky 
objednat), výdejní okénko v Jarově je otevřeno v pátek a sobotu. 
Tel.: 604 939 450. 
• Lihoviny a likéry firmy Jenčík a dcery zakoupíte v Květinářství 
Kopretina Heleny Radové na náměstí. Funguje e-shop: https://www.
jencikadcery.cz/produkty/
• Pekařství Pondělík (U Trati 307, Dvorec) nabízí pečivo slané i sladké, 
zákusky, balené výrobky, dorty na zakázku apod. 
• Pekařství Sýkora (Husova ulice 132, Nepomuk) má pečivo slané 
i sladké, kváskový chléb, koláčky, chlebíčky, teplou sekanou i párek 
v rohlíku.
• Jochana Gastro rozváží chlazená hotová jídla po Nepomuku a okolí. 
Na jídelním lístku na jochanagastro.cz mají na každý den polévku, 
čtyři druhy hotovek a salát. Objednávky na telefonu: 736 275 237 nebo 
na e-mailu: info@jochanagastro.cz, jídlo je nutno objednat den 
dopředu do 16.00 hodin.

Podpořte restaurace 
a provozovny
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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.

Ve Fénixu probíhají další stavební práce, výměna topení a oken 
po celé budově, které budou probíhat i po většinu dubna. V přízemí 
připravujeme novou setkávací místnost – s kuchyní pro kurzy vaření, 
s posezením pro zpříjemnění čekání na kurzy… Těšíme se!

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

Letní příměstský tábor
Ve dnech 2.–6. srpna, pro děti 7–12 let, přijímáme přihlášky do 30. 5. 
za 1500 Kč včetně oběda a jedné svačiny. Venkovní program, důraz 
na nesoutěživost, spolupráci. Jednodenní výlet s ohněm a opékáním.

Promítání nejnovějšího dokumentu Život na naší planetě světově 
známého přírodovědce a popularizátora vědy Davida Attenborou-
gha. S českými titulky. Vstupné zdarma. Následuje beseda s majiteli 
energeticky soběstačného domu. Termín bude oznámen, sledujte 
náš web.

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

Spolu venku s Fénixem pro děti 7–10 let, čtvrtek 14:00–16:00 hodin. 
Venkovní kroužek za účelem poznávání přírody, svého okolí i sebe 
sama. Dovednosti jako práce s nožem, sekerou, rozdělávání ohně… 
Spolupráce, komunikace, inspirace navzájem. Lucie Korbová a hos-
tující lektoři, přenosná permanentka na 10 lekcí, 800 Kč / 1 lekce 
100 Kč.
Spolu venku s Fénixem pro děti 11+, pravděpodobně úterý 14:00–
16:00 hodin, stejné propozice viz výše. Možné pokračování i přes 
letní prázdniny.
Počítačové poradenství (po domluvě) a kurz pro mírně pokročilé 
(od května), předběžně úterý od 16:00 hodin, témata dle skupiny, 
e-mail, stahování fotek a jejich posílání, vytváření složek… prak-
tické dovednosti. Lucie Korbová, 10 lekcí, 450 Kč senior / 650 Kč.
Taneční kurz Salsa Rueda de Casino, pravděpodobně pondělí 19:20–
20:30 hodin. 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 oso- 
bu 27+.

AKCE A SEMINÁŘE:
Je možné se hlásit a semináře hradit, až budeme vědět, zda se usku-
teční. Termíny se mění podle situace.

ONLINE Eko, bio, fairtrade potraviny – jak se vyznat a nenechat se 
napálit 5. 4. Certifikáty a označování potravin. Praktická přednáška, 
Lucie Korbová, 190 Kč.
3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný kurz, 
online 14. 4. Informace a  tipy k  sestavování vlastní tiskárny.  
16:00–17:30 hodin pro děti 10+ a 18:00–20:00 hodin pro dospělé,  
190 Kč / 250 Kč, Lukáš Barák.

Tvořivý seminář se Zuzanou Smith – mozaika / šperky (z kávo-
vých kapslí, ze zipu…), lze online, 18. 4., 14:00–17:00 hodin, 
bude upřesněno.
Seminář základů šití na stroji, 25. 4., 14:00–17:00 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.
Čchi kung pro ženy, 29. 4., 18:00–20:00 hodin, s Hanou Reitspiesovou, 
390 Kč / 250 Kč. Seminář se cvičením, v plánu je navázat po novém 
roce pravidelným kurzem. CCHI KUNG doslova znamená práce 
s energií, je to sestava různých jednoduchých fyzických a mentál-
ních cviků, které dodávají energii do těla. 
Přírodní a ekologická kosmetika a drogerie, 3. 5. Jak a proč se vyznat 
v pojmech, INCI, certifikátech. Praktická přednáška, Lucie Kor-
bová, 190 Kč
Domácnosti našich babiček I a II, s autorkou stejnojmenných knih 
Alenou Gajduškovou. Středy, 5. 5. a 9. 6., v čase 17:00–19:00 hodin. 
Praktická přednáška na téma dovedností našich předků s odkazem 
na udržitelnost a využití v dnešní době. Přihlášení a platba 250 Kč 
předem (senioři 150 Kč).
Férová snídaně – celostátní happening 8. 5. Letos již počtvrté spo-
lečně posnídáme z lokálních či fairtrade surovin (ve Fénixu nebo 
venku v Oáze mládí a stáří) 9:00–11:00 hodin.
Seminář SHIATSU s terapeutkou Hanou Reitspiesovou, 10. 5., 18:00–
20:00 hodin, 390 Kč předem (senioři a ženy na MD 250 Kč). Poví-
dání o této metodě japonské masáže, ukázka ošetření, jednoduché 
techniky na ošetření sebe i blízkých – masáž se provádí na obleče-
ných klientech. 
Bezpečně online – interaktivní přednáška na téma bezpečnosti na 
internetu, 12. 5., pro děti i dospělé, s lektorkou DDM Horažďovice 
Věrou Mikušovou. V čase 15:30–16:30 pro děti 6–12 let a 17:00–18:30 
pro děti 12+ a dospělé. Témata budou uzpůsobena skupině – jaká 
jsou rizika on-line prostředí, jak jim předcházet a jak se na internetu 
chovat tak, abychom se sami nedostali do problémů. 150 Kč / 200 Kč.

Lucie Korbová a tým Fénixu

Jaro ve Fénixu je ve znamení rekonstrukce

Nepomucké noviny / duben 2021



29zveme vás Nepomucké noviny / duben 2021



30 spolky / inzerce 

Zapsaný spolek Spolu venku v Nepomuku pokračuje v přípravě na 
realizaci dopoledního i celodenního lesního klubu. 

Pro začátek jsme zvolili místo ve Dvorci u stezky Helenka a při-
pravujeme zázemí. Je zde prostor na hraní, buňka na uzamčení 
pomůcek a nábytku, kryté posezení a suchý záchod. Uvítáme 
pomocné ruce! 

Testujeme program a aktivity na svých dětech a těšíme se, až 
přivítáme další nadšené průzkumníky.

Zájemci o dopolední kurz se mohou hlásit na náš e-mail spo-
luvenku@gmail.cz. 

Z počátku nabídneme 2–3 dny v týdnu. První týden bude ukáz-
kový a proběhne ve chvíli rozvolnění vládních opatření. Čas bude 
v rozmezí 8:00–12:00 hodin či kratší (např. od 9 hodin dle zájmu) 
a cena za jeden den bude zaváděcí 150 Kč. Svačinky si děti nosí 
samy, my poskytneme teplé či studené neslazené nápoje.

Dopoledním programem budou děti provázet vždy dva prů-
vodci. Budou pro ně připraveny společné hry, říkanky, zpívání 
a výtvarné aktivity v přírodě. Dětičky se mohou účastnit s rodiči 
či samy.

Těšíme se na setkání!

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

Spolek Spolu venku v Nepomuku 
připravuje dopolední lesní 
klub pro děti 3–6 let

foto Tereza Kotlanová

Nepomucké noviny / duben 2021

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

Vyvíjíme a vyrábíme zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody.

Nabízíme tyto volné pozice:
- Zámečník / Obsluha mořírny
- Kvality kontrolor
- Obsluha formátovací pily na plasty
- Elektromontér
- Svářeč plastu
- Montér
- SAP programátor
- R&D Manager

HLEDÁME NOVÉ
ZAMĚSTNANCE

PROČ SI VYBRAT NÁS?

Kontaktujte naše personální oddělení:

e-mail: kariera@prominent.com

telefonní kontakt: +420 378 227 211 / +420 378 227 168

www.prominentsystems.cz/kariera/

P Ř Í J E M N É
P R A C O V N Í
P R O S T Ř E D Í

S T A B I L N Í  
Z A M Ě S T N Á N Í

Z A J Í M A V É
B E N E F I T Y

 

Z A U J A L I  J S M E  V Á S ?
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Role mateřských center spočívá v prevenci rizikových jevů v rodině 
a ve společnosti. Jejich přínos pro rodiče i prarodiče lze shrnout do 
sedmi základních okruhů. 

1. Sdílení radostí i starostí   
Trávit dlouhé dny sám doma s dítětem může ubíjet, časem člověka 
začne tížit samota. Ne každý se s osamocením dokáže vyrovnat, známe 
i smutné případy léčby alkoholem. Lidé potřebují sdílet. A právě ote-
vřené společenství mateřského centra nabízí prostor k bezpečnému 
sdílení radostí i starostí. Jakkoliv může někdo prostou nezbytnost 
vypovídat se zlehčovat, jedná se přirozený a účinný lék proti osamění.
2. Mít na koho se obrátit
Komunita, která se vytváří kolem mateřských center, si dokáže vzá-
jemně pomáhat. Rodiče vědí, že v centru najdou kromě odpovědí na 
mnohé otázky, které je trápí, také přímou pomoc. V centrech se sou-
střeďují důležité informace o odborné pomoci v nejrůznějších život-
ních situacích, centra také spolupracují s odborníky z různých oborů. 
Organizují bazary, dnes i tolik oblíbené výměny (swapy) oblečení 
a dalších potřebných věcí v domácnosti. V centru je možné si nechat 
krátkodobě pohlídat dítě a vyřídit si důležité pochůzky. 
3. Pustit se máminy sukně 
Matky i otcové říkají, že chodí do centra, aby si děti měly s kým hrát. 
Nejde však jen o hru. Programy v centrech pamatují na rozvoj schop-
ností a dovedností malých návštěvníků. Děti se navíc postupně učí 
vycházet se svými vrstevníky a s pocitem bezpečí mámy za zády se 
osmělují k samostatnosti. A pak lépe snášejí přechod do mateřské 
školy. 
4. Být dobrým rodičem
Centra nabízejí také programy pro rodiče zaměřené na posilování 
rodičovských kompetencí, jak se stát lepším rodičem. V posledních 
letech se rodiče mají šanci také seznamovat například s nástrahami 
virtuálního světa, s možnostmi bezpečného využívání internetu. 
5. I prarodič zůstává rodičem 
V centrech téměř od počátku jejich existence u nás nacházeli uplat-
nění i prarodiče. Jich se totiž osamění týká podobně jako rodičů 
malých dětí. Posilování mezigenerační soudržnosti se stalo běžným 
posláním mateřských center. 
6. Zpět do zaměstnání
Rodiče po rodičovské dovolené stále patří na trhu práce mezi nejohro-
ženější skupiny. A právě proto je dobré si udržovat pracovní návyky, 
pravidelně docházet do centra a tam se aktivně podílet na jeho chodu, 
třeba jen splněním drobného úkolu. Kdo má zájem, může se tu naučit 
novým dovednostem, zvýšit si svoji odbornost, případně se účastnit 
vzdělávacích aktivit na posilování osobní kapacity.  
7. Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem
Anglické přísloví vystihuje přínos mateřských center pro komunitu. 
Spokojení rodiče v centrech totiž přemýšlejí nad možnostmi, jak 
zlepšit podmínky života rodin v obcích, kde působí. Soustřeďují se 
jak na životní prostředí, tak i na společenské dění. Díky jejich půso-
bení a vlivu vzniklo bezpočet dětských hřišť, začal se třídit komunální 
odpad, byly vytvořeny naučné přírodovědné stezky, zlepšila se mobilita 
s kočárkem… Díky iniciativě rodin v centrech se například mnohde 
obnovily masopustní průvody, vynášení smrtky či martinská světla…
Vznikly i nové tradice akcí pro širokou veřejnost. 

Přínos mateřských center pro komunitu se potvrdil během sou-
časné pandemie. Často to byla právě centra, která nabízela pomocnou 
ruku v podobě šití roušek, nákupů pro seniory, péčí o děti záchranářů, 
sbírky pro potřebné rodiny…

Rut Kolínská, Síť pro rodinu

Sedm důvodů návštěvy 
mateřského centra

TOP kurzy pro Berušku

ů ř
ě š

K tvorbě vyzval děti i dospělé Pionýr Nepomuk v rámci oslav  
300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Akce trvá do  
30. května a přidat malovaný kamínek může kdokoliv. 

Na terasách na náměstí 
Augustina Němejce vzniká 
galerie malovaných kamínků
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Víte, co se děje,  
když je vaše dítě na síti?

Pojďte se dozvědět více s Petrem Šmídem, uznávaným odborníkem 
ve světě kyberkriminality a kyberšikany.

Bezplatný webinář na téma Virtuální svět – bezpečný internet pro 
rodiče a veřejnost se uskuteční dne 14. dubna 2021 od 17 do 19 hodin.

Co je cílem webináře?
1) Propojit rodiče s mladou internetovou generací.
2) Seznámit rodiče s jednotlivými formami kyberkriminality.
3) Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí 
a online počítačovým hrám.

To vše v živém vysílání na Youtube kanálu s možností pokládat dotazy.
Ochraňte své děti před nástrahami internetu! Těšíme se na vás!
Odkaz na sledování webináře zašleme přihlášeným před akcí.

Registrovat se můžete na e-mailu: 
pavlina.jandosova@masnepomucko.cz 
nebo na tel. čísle: 777 670 962.

Webinář pořádaný ve spolupráci s PORTUS Plus, o. p. s. je hrazen 
z prostředků projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na 
území ORP Nepomuk. Financování projektu je zajištěno z pro-
středků EU (OP VVV) a MŠMT ČR. Realizátorem je Místní akční 
skupina svatého Jana z Nepomuku, z. s.

Nepomucké noviny / duben 2021

Tábory 2021 
Pionýrská skupina Nepomuk pořádá na táborové základně v Přebudově u Kasejovic čtyři 

dvoutýdenní a jeden týdenní letní tábor pro děti. Cena pobytu na přebudovských 
dvoutýdenních táborech je u 1.- 4. běhu 4.000,- a pro pionýry 3.500,-  a cena pro týdenní 

„nulťák“  tábor pro rodiče s dětmi (Pro děti  do  6 let: 1200,-  Kč,  
pro děti 6 – 12 let: 2000,- Kč,  12 – 16 let 2200 a pro dospěláky: 2500,- Kč).  

Dále pořádáme 5. běh ve Svojšíně cena poukazu je 4950,- . 
Tábor 
Téma 
Termín 
Kapacita 

hlavní 
vedoucí 
tábora 

Kontakt 

0. běh 
Království Přebudov 
27.6 .- 3.7.2021 

Martin  
Běle 

Tel: 605 736 728 
e-mail: 
belemartin@seznam.cz 

1. běh 
       
4. - 17.7.2021 
80 

Jakub 
Vosyka 

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

2. běh  
Dobytí severního pólu 
18.7. - 31.7.2021 
80 

Václav 
Horník 

David Milota, Tel: 607 873 459                                                         
e-mail: 
prihlasky.p2@seznam.cz 

3. běh  
Superhrdinové 
1.8. - 13.8.2021 
80 

Miloslava 
Růžičková 

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

4. běh 

15.8. - 28.8.2021 
80 

Marie 
Vokurková 

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

5.běh Svojšín 
Avengers 
7.8. - 21.8.2021 
60 

Miroslav 
Hejlík 

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

Příměstský tábor Vrčeň

15 

Lenka 
Strolená 

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

Táborové poukazy si můžete zajistit u hlavních vedoucích táborů

Přihlásit se můžete na e-mailu: 
pavlina.jandosova@masnepomucko.cz 
nebo na tel.čísle: 777 670 962.

Webinář je zdarma

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP 

Nepomuk II., č. projektu:  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Den v týdnu Současné hodiny 
pro veřejnost

Upravené hodiny 
pro veřejnost

Pondělí a středa 10:00–12:00  
a 13:00–18:00 hodin

10:00–12:00  
a 13:00–18:00 hodin

Úterý, čtvrtek  
a pátek

08:00–12:00  
a 13:00–16:00 hodin

08:00–12:00  
a 13:00–16:00 hodin

Sobota 8:00–12:00 hodin 08:00–10:00 hodin

Pošta zkrátila sobotní 
otvírací dobu

Od 15. března změnila pošta Nepomuk 1 sobotní rozsah hodin pro 
veřejnost. Poskytované poštovní služby jsou v plné míře zacho-
vány. Níže uvádíme přehled hodin pro veřejnost pošty Nepomuk 1.
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řádková inzerce

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

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

Koupím hoblovku srovnávačku se spodním protahem KDR Rojek či 
dělanou a tesařský hoblík na 380 V a dlabačku. Tel. 737 163 425

Koupím Teru, Vari, Honda, Mountfield i jinou s příslušenstvím a val-
níčkem a koupím šrotovník kladívkový bubnový. Tel. 737 163 425

Prodám PB vařič, 3 chromové. 2 dřevěné postele a molitanové  
matrace, olejové zubové čerpadlo, 30 l hrnec a dřevěné troky.  
Tel. 704 268 799

Prodám dámské kolo „Favorit“, „Liberta“, pánské s berany,  
stan pro 4 osoby „Mamaia 72“, kemp. stolek, 4 nafukovací matrace.  
Tel. 704 268 799

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.

Zemřel Stanislav Šelmát
* 6. 6. 1953 
+ 8. 3. 2021

Majitel penzionu Zahrádka a rallyový jezdec Stanislav Šelmát  
odešel 3. března po krátké nemoci ve věku nedožitých 68 let.

Stanislav Šelmát začínal s rally v roce 1977 v domácím AMK Sedliště 
kousek od Nepomuku. Během dalších 15 let jezdil oblastní soutěže  
a přebory. Po revoluci začal podnikat a pokračoval ve své jezdecké kariéře. 
Za vrchol jeho kariéry lze označit rok 2002, kdy s Peugeotem 306 Maxi 
objížděl evropské soutěže Mitropy.

Pak už své soutěžení omezil, ale stále rally žil. Areál jeho firmy  
sloužil jako základna pro populární Podbrdskou rally, ve které  
do posledních ročníků i sám startoval a vždy se těšil na další jezdce,  
kteří na akci dorazili. Vybudoval si také menší sbírku krásných rally vozů, 
mezi nimiž nechyběla ani Škoda Fabia WRC. V kariéře také podporoval 
některé nadějné mladé jezdce.

Čest jeho památce!

Zdroj: www.ewrc.czfoto Jiří Fryje
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„Utichl rychle můj hlas,
srdce přestalo najednou bít
a ruce moje
už vás nestačily nikdy pohladit.“

Smutné bylo datum 29. ledna 2021, 
kdy se nedožil 80 let můj milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Miroslav Holý ze Sedliště u Nepomuka.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Manželka, děti s rodinami, 
sestra a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme, 
děkujeme za vzpomínku.

Před rokem dne 18. dubna 2020 zemřela jako 
jedna z prvních obětí koronaviru dlouholetá 
nepomucká občanka paní Anna Berkovcová. 

Na maminku a babičku stále vzpomíná 
syn s rodinou, vnoučaty Martinou a Jiřím 
i pravnoučaty Honzíkem a Sárinkou.
Děkujeme všem, kdo s námi sdílejí 
vzpomínku a její památku.

vzpomínka

vzpomínka

Dne 15. dubna 2021 uplynou tři 
smutné roky, co nás navždy opustil 
pan Čeněk Zdvořan ze Dvorce.

S láskou stále vzpomínají 
manželka Jana, synové Čeněk 
a Jan s rodinami, sestra Jana 
s rodinou a ostatní příbuzní.

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

Dne 7. dubna 2021 uplyne devět let, 
co nás navždy opustil pan Zdeněk Kouba.

S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinami a všechna vnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 7. dubna uplynou tři roky, co nás 
navždy opustil pan Josef Mašek.

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera, syn s manželkou, vnoučata 
a ostatní příbuzní a známí.

vzpomínka

vzpomínka

vzpomínka

Dne 8. dubna uplynou čtyři roky, 
kdy nás opustil pan Herbert Václav 
Vořechovský z Nepomuka.

S láskou vzpomíná manželka, sestra 
s rodinou a ostatní příbuzní a známí.

vzpomínka

Dne 16. dubna 2021 uplyne 15 let, co nás 
navždy opustil pan Josef Martínek ze Dvorce.

Stále vzpomínají manželka Věra, 
děti Eva a Pepa s rodinami a vnoučata.

vzpomínka
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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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• Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
• Rekonstrukce malé i zásadní.
• Stavební práce.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk

PRODEJ STAVEBNÍHO  
POZEMKU 946 m2, VRČEň
Pozemek na krásném místě, s výhledem 
na Zelenou Horu, elektřina a plyn na 
hranici pozemku, možnost připojení na 
vodovod, kanalizace není. 

Kód: 52226

Cena: 1.500,-Kč/m2

BYT NA PRONÁJEM, 3+1,  
U SOKOLOVNY, NEPOMUK
K pronájmu nabízíme byt o výměře 80 m2 
s lodžií a sklepem. Nájemné 10.000,-/měs., 
poplatky bez elektřiny 2.000,-/měs. Kauce 
36.000,- + poplatek RK.

Kód: 52201

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

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

D

Cena: 10.000,-Kč/měs

NOVINKA



Krása zrakům ukrytá

Městské muzeum a galerie Nepomuk

Výstava původního mobiliáře zámku Zelená Hora včetně 
exponátů opery Libuše a Rukopisu zelenohorského. 

Součástí výstavy je edukační program pro děti.

Vstupné: 80 Kč / 40 Kč / rodinné 180 Kč

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

v případě příznivé epidemicke situace

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

2. 5. — 30. 9. 2021


