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Včelnice v zimě, foto archiv Jana Turče

Vánoční strom byl rozsvícen 
bez tradičního trhu i kulturního programu
V první adventní neděli 29. listopadu byl rozsvícen vánoční strom 
na náměstí Augustina Němejce. Vzhledem k vládním opatřením 
v souvislosti s pandemií koronaviru musel být zrušen tradiční 
adventní trh s řadou uměleckých vystoupení, který vždy přilákal 
na náměstí stovky lidí. Tentokrát se v době rozsvícení na náměstí 
objevilo jen pár přihlížejících, kteří si vyslechli krátký proslov 
starosty Jiřího Švece, v němž popřál lidem klidné adventní období 
bez nákupního shonu. Ve středu 2. prosince pak následovalo 
rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci, které bylo možné sle-
dovat online.

foto Šárka Boušová 

Výstavy v Městském muzeu 
a galerii byly k vidění jen dva týdny
Jen od čtvrtka 3. prosince do čtvrtka 17. prosince, kdy platil třetí stu-
peň protiepidemického systému PES, bylo možné navštívit výstavy 
v Městském muzeu a galerii, a to abstraktní fotomalby Evy Hubatové 
a více než stovku betlémů sběratele Milana Baše.

Pokud situace dovolí galerii otevřít, bude výstava Evy Hubatové 
s názvem Naděje přístupná do 5. ledna, betlémy pak budou součástí 
prohlídky muzea do 1. února.

foto Pavel Motejzík

Operní pěvkyně Eva Urbanová  
podpořila zdravotníky Fakultní nemocnice Plzeň 
Zástupci Národního divadla rozvezli začátkem prosince dvě tuny 
dárků do deseti nemocnic. Jednalo se o bedny s ovocem a zele-
ninou doplněné šumivým vínem a dalšími nápoji a dárkovými 
předměty jako poděkování zdravotníkům za jejich těžkou práci 
v období pandemie.

Akce se z umělců zúčastnila například Eva Urbanová, Martina 
Preissová, Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Pavel Černoch, 
Kristina Kornová nebo Ester Pavlů. 

Eva Urbanová při této příležitosti zazpívala vánoční koledy upro-
střed borského areálu FN Plzeň, což dojalo mnohé zdravotníky.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek vítá Evu Urbanovou, zdroj: www.fnplzen.cz
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Vážení občané,

začínáme si zvykat na psaní jedničky na 
konci data a vyhlížíme, co nás v tom novém 
roce čeká. 

Na zasedání zastupitelstva v prosinci 
jsme schválili rozpočet města, který jsme 
museli přizpůsobit očekávanému poklesu 
příjmů. Přesto jsme zachovali dotační pro-
gramy, na které jsme vyčlenili 700 tisíc 
korun. Podrobnosti o nich najdete v novi-
nách na stranách 12 a 13. Budeme se také 
snažit pokračovat v již započatých inves-
tičních akcích, zejména v budování obytné 
zóny Pod Oborou.

Letošní rok je rokem třísetletého výročí 
blahořečení našeho nejslavnějšího rodáka 
svatého Jana Nepomuckého. Plánujeme 
ve spolupráci s farností a Maticí sv. Jana 
důstojné oslavy s množstvím kulturních 
akcí. V Nepomuckých novinách budeme 
pravidelně informovat o tom, co se chystá.

Chtěli bychom naše město zase trochu 
ukázat světu. Rád bych napsal, že se máte 
na co těšit, ale musím dodat - snad, pokud 
to epidemiologická situace dovolí. Potře-
bujeme zkrátka ještě kapičku štěstí.

A tu přeji do nového roku i vám všem.

Jiří Švec, starosta města

U BILLY byla instalována 
nabíječka pro elektromobily

V areálu supermarketu BILLA najdete kromě obchodu také ruční myčku a vysavač aut.  
Dvouboxová samoobslužná automyčka byla dodána společností Washine a  jedná se 
o první redesign zastřešení Quadra na území ČR a SK.

Novinkou je od 10. listopadu nabíječka elektromobilů značky Innogy. Byla postavena 
jako první nabíječka na Nepomucku a jeden z mála přístrojů v západních Čechách, které 
se pyšní kapacitou 150 kW a tedy rychlonabíjením. Také je první nabíjecí stanicí na silnici 
E49 mezi Plzní a Pískem.

Nepomucké noviny / leden 2021

Slovo starosty

foto Pavel Motejzík
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Úprava ceny svozu a likvidace 
tuhého komunálního 
odpadu pro občany

Na základě doporučení Rady města Nepomuk a schválení Zastu-
pitelstvem města Nepomuk dne 10. prosince 2020 dochází pro 
rok 2021 k úpravě ceny za svoz a  likvidaci TKO pro občany 
z 550 Kč na 750 Kč na obyvatele.

Naposledy byla cena upravována v roce 2017 na současných 550 Kč 
za osobu a rok.

Celkový náklad za likvidaci TKO v roce 2019 činil cca 990 Kč na 
osobu a rok, v roce 2020 je odhadován na 1100 Kč na osobu a rok. 
Skutečné náklady činí za leden až listopad cca 4 miliony korun. 
Poplatky od občanů vybrané v roce 2020 činí cca 2,1 milionu korun, 
rozdíl je tedy 1,9 milionu korun v neprospěch města.

Navíc od roku 2021 začíná platit nový odpadový zákon, který 
upravuje poplatek za skládkování v přepočtu na množství vypro-
dukovaného odpadu na občana za kalendářní čtvrtletí.

Možný způsob snížení množství skládkovaného odpadu:
Po již cca pětileté zkušenosti s využitím biokontejneru pro 

obyvatele bytovek Vinice III a Družstevní víme, že nejtěžší složka 
TKO je převážně bioodpad z domácností (slupky, zbytky ovoce 
a zeleniny atd.).

Další části sídliště – U Sokolovny, Pivovarská, Za Kostelem 
a Vinice I a II budou postupně dovybaveny velkoobjemovými bio-
kontejnery nebo hnědými kontejnery v objemu 1100 l. Záleží na 
obyvatelích sídlišť, jak důsledně budou doma separovat bioodpad 
a shromažďovat jej v hnědých kontejnerech, nikoli v popelnicích či 
černých kontejnerech na TKO. Obyvatelům v individuální výstavbě 
budou nabídnuty kompostéry zdarma.

Jiří Švec, starosta

Nepomucké noviny / leden 2021

Z jednání Zastupitelstva 
města Nepomuk (ZMN) 
10. prosince 2020:

• ZMN schválilo přijetí dotace ve výši 3, 9 milionu korun z Operač-
ního programu zaměstnanost na projekt „Do Fénixu s důvěrou” 
a realizaci tohoto projektu v Centru volnočasových aktivit Fénix 
v Nepomuku. Projekt předpokládá rozšíření služeb komunitního 
centra Fénix o nové aktivity, které budou zaměřeny na oblast 
pomoci sociálnímu začleňování. Zahrnuje dva nové celé úvazky 
na dobu určitou 28 měsíců, vybavení centra, odměny pro lektory, 
realizaci příměstských táborů a pořízení osobního automobilu. 
Celková doba realizace 28 měsíců a celkové způsobilé výdaje 
4 miliony korun.
• ZMN schválilo rozpočet města Nepomuk na rok 2021, kde 
příjmy činí 99 milionů korun, běžné výdaje 89 milionů korun, 
kapitálové výdaje 34,5 milionu korun a financování úvěrů 5 mili-
onů korun.  Deficit rozpočtu na rok 2021 je ve výši 29,5 milionu 
korun. (Rozpočtu se věnuje též téma k diskuzi na straně 16.) Dále 
byl schválen střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na 
období 2021-2023.
• ZMN schválilo pravidla dotačních programů města Nepomuk 
na rok 2021 (Podrobnosti k dotačním programům najdete na 
stranách 12 a 13.)
• ZMN vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu 
mezi městem Nepomuk a členem zastupitelstva města Nepomuk 
panem Karlem Barochem a dále souhlas s uzavřením dohody 
o provedení práce – kronikářská činnost pro město Nepomuk 
v roce 2021.
• ZMN vzalo na vědomí rezignaci na funkci členky Redakční rady 
městských sdělovacích prostředků paní Šárky Boušové a zvolilo 
za členku Redakční rady paní Marii Bílkovou.

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

Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro 
poškozené OSVČ, společníky malých s. r. o. a lidi pracující na DPČ 
a DPP navazuje na úspěšný program z jarních měsíců. Žadatel 
může jednoduše požádat na místně příslušném finančním úřadu, 
třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsa-
ným čestným prohlášením. Finanční správa příjem žádostí spus-
tila ve středu 4. listopadu 2020. Na webu Finanční správy naleznete 
formulář žádosti. Podnikatelé mohou žádat o 500 Kč denně za 
22. listopad – 24. prosinec.

Nárok na kompenzační bonus náleží podnikatelům s převažující 
činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky za 
každý den omezení. Tato činnost musí být současně za poslední 
čtyři měsíce dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasaže-
ných podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří 
jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto 
dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je 
jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Bonus může být vyplacen pouze za období, kdy trvala restriktivní 
vládní opatření, v současné době tedy maximálně za 81 dní, tj. od 
5. října do 24. prosince 2020. Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy 

došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení jejich činnosti. Níže 
uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:
• provozovatel restaurace – nárok na podporu od začátku nouzo-
vého stavu (5. 10.), neboť na něj se již vztahovala omezení z doby 
před vyhlášením nouzového stavu (byť se jednalo o mírnější ome-
zení otevírací doby);
• číšník v restauraci – nárok na podporu od momentu, kdy se 
zavřely restaurace (14. 10.), neboť dřívější zkrácení otevírací doby 
neznamenalo výpadek činnosti v objemu 80 %;
• provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, 
kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9. 10.);
• provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od 
momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22. 10.).
Nemusíte se obávat, že byste promeškali termín, kdy je možné 
o kompenzační bonus žádat. Žádost je totiž možné podat až do 
2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
Pravidla a  více informací na: mfcr.cz/cs/aktualne/
koronavirus-covid-19

Lukáš Mácha, specialista CSS

Kompenzační bonus pro podnikatele
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V rámci akce „Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody 
Nepomuk“ financované z dotačního titulu Odstraňování hava-
rijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 
byla uskutečněna další navazující etapa – sanace betonových 
konstrukcí místnosti nádrží prací vody. Dále byla provedena 
výměna technologického zařízení (zejména čerpadel kalové 
vody) za účelem plnění limitu jakosti dodávané pitné vody pro 
město Nepomuk zajištěním dostatečného a kvalitou nezávad-
ného množství prací vody pro praní filtrační náplně ve filtrech 
odstraňujících železo a mangan ze surové vody. Celkové nálady 
na akci činily necelých 729 tisíc korun. Dotace byla poskytnuta 
ve výši 250 tisíc korun.

Přihlaste své děti na tábor o jarních prázdninách

Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběhne v termínu 8. 3. – 12. 3. 2021 (Po–Pá) 
nevšední příměstský tábor pro děti ve Volnočasovém centru Fénix Nepomuk, který je zaměřen na redakční práci, 
animovaná videa a youtubery. Tábor organizuje Mikroregion Nepomucko. Tábor navštíví opět známý host ze světa 

showbyznysu, který je vždy pro děti velkým lákadlem.

Pokyny:
Věk dětí: 7–15 let

Čas: 7:30–16:30 hodin (pro spáče možnost až od 8:30)
Maximální počet dětí: 15–18

Cena za týden: 600 Kč (zahrnuje pojištění, pitný režim po celý den a teplý oběd)

 Na táboře budou přísná hygienická opatření dle aktuální situace a nařízení vlády.
Prázdný přihlašovací formulář najdete ve Volnočasovém centru Fénix Nepomuk, Informačním centru Nepomuk  

a na webu nepomuk.cz. Více informací sdělí: Pavel Motejzík, tel. 604 44 24 09.

Projekt s názvem Mladí redaktoři – za poznáním regionu i slávou hvězd s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009362  
je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím 1. výzvy MAS svatého Jana z Nepomuku na Prorodinná opatření. 

foto Pavel Motejzík

Nepomucké noviny / leden 2021

foto archiv města Nepomuk

Byla dokončena další etapa rekonstrukce  
Úpravny vody Nepomuk
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Zeptali jsme se realitního makléře, jak se nemovitosti 
nyní prodávají?
V loňském roce (tedy v roce 2020) se prodeje nemovitostí opravdu hnaly 
smykem. Situace se zklidnila až v říjnu, to jsme ovšem měli už prodáno 
všechno, co vypadlo jako chalupa, chata nebo dům na venkově.

Čekal jste to?
Rozhodně ne. Na začátku jarní vlny pandemie byl zhruba měsíc takový 
klid, že to spíš vypadalo na konec světa. Pak ale přišla „příbojová 
vlna“ zájmu kupujících.

Co bylo, bylo, ale co se bude podle vás na trhu s nemovi-
tostmi dít teď?
To kdybych věděl! Nicméně je pár věcí, které jsou obecně známé už 
nyní, a od těch lze ledacos odtušit. Předně jsou velmi výhodné úro-
kové sazby pro hypoteční úvěry. Lidé pořád dobře dosáhnou na úvěr 
pro bydlení a podmínky se dále nezpřísňují. A lidé hlavně CHTĚJÍ 
kupovat, to je podstatné. 

Osobně bych ale nespoléhal na to, že tato nálada vydrží dlouho. 
Podle mě to znamená dobrou příležitost pro prodej nemovitosti, 
kterou nutně nepotřebujete nebo je úplně prázdná a nevyužitá. 
Ceny nabízených nemovitostí již mohou být nyní na svém vrcholu, 
některé zdroje uvádí, že jsou dokonce „přepálené“ až o 16 procent. 
Jak dlouho asi může trvat, než se cena propadne?

Takže mi radíte prodat chalupu? Naši chalupu po babičce?
Ale ne… Jen říkám, že pokud tam nejezdíte a nemáte čas sekat trávu 
a spravovat střechu, tak vám teď lidi „utrhnou ruce“! Mám někdy pocit, 
že někteří majitelé jen čekají, až jim ta chalupa spadne na hlavu. No 
a pak už ji neprodají, nebo možná tak za cenu pozemku. Mínus cena 

demolice, samozřejmě… A nejde jen o chalupu po babičce, neberte 
to, prosím, osobně. Bohužel může být také spousta lidí, kteří přemýšlí 
o prodeji nemovitosti, protože jim situace kolem koronaviru snížila 
příjmy nebo změnila plány. Vidím to i v rámci rodiny. 

No kdy jindy prodat, když ne teď?

Tak jste mě trochu uklidnil. Děkuji za rozhovor.

JSME KLÍČEM K VAŠEMU VYSNĚNÉMU BYDLENÍ
I V PŘÍŠTÍM ROCE

Většina trhu utlumuje, 
u nemovitostí to ale neplatí
Když se podíváme na sedmou situační zprávu ČNB o hospodaření a měnovém vývoji ze dne 
5. listopadu 2020 a tiskovou konferenci guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka ze dne 26. listopadu 2020, 
tak nás to trochu nutí k zamyšlení. Kam se vydá trh s nemovitostmi? 

Realitní makléř Petr Dřevo
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Dobrovolné testování pro 
všechny občany ČR pomocí 
antigenních testů

Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou infekční již dva dny před tím, 
než se u nich projeví první příznaky nemoci. U některých nakaže-
ných osob se dokonce žádné příznaky neprojeví. To znamená, že 
infekční můžete být i přesto, že se cítíte zdravě. Značná část osob 
šíří onemocnění covid-19 zcela nevědomě.

Cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti s využitím 
antigenních testů je včasné odhalení infekčních osob a tím omezení 
dalšího šíření onemocnění covid-19.

Proč se nechat testovat?
• Ověříte si, zda proděláváte onemocnění covid-19 či nikoli.
• Pomůžete zjistit, jaká je skutečná epidemiologická situace v ČR.
• Zjistíte-li, že proděláváte onemocnění covid-19, můžete včas 
přijmout preventivní opatření a zabránit tak dalšímu šíření  
nákazy.
• Ochráníte své příbuzné a přátele.
• Zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu.
• Ochráníte osoby v riziku ve vašem nejbližším okolí (zejména starší 
a nemocné).
• Omezením šíření onemocnění covid-19 přispějete ke zlepšení epi-
demiologické situace v ČR a návratu k normálnímu životu.

Kdo se může nechat otestovat?
• Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo 
náhradním dokladem.
• Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 5 dní.
• Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích, ale občané se 
mohou testovat opakovaně.

Jak testování pomocí Ag testů probíhá?
• Na webu Ministerstva zdravotnictví ČR (koronavirus.mzcr.cz/
seznam-odberovych-center) naleznete seznam odběrových míst, 
testují i vybraní praktičtí lékaři.
• Zvolíte si odběrové místo a na webu si zarezervujete datum a čas 
vašeho testu.
• Ve vámi zvoleném termínu se dostavíte na odběrové místo, kde se 
budete řídit pokyny personálu.
• Mějte s sebou občanský průkaz a kartičku pojištěnce.
• Po odběru počkáte ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu.
• Výsledek testu se dozvíte nejpozději do 20 minut.
• Dle výsledku testu obdržíte instrukce k dalšímu postupu.

Kde se nechat otestovat?
• Testování bude primárně probíhat v Síti antigenních odběro-
vých center v provozované páteřní síti odběrových míst v jednot-
livých krajích.
• Na tuto síť navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté…). 
To znamená, že můžete kontaktovat svého praktického lékaře, 
ambulantního specialistu např. svého zubního lékaře a sjednat 
si vyšetření Ag testem. Zapojených lékařů je již přes 1 000 a dále 
se zapojují.
• K posílení odběrových center a odběrových míst jsou využity 
mobilní odběrové týmy Armády České republiky a týmy Hasičského 
záchranného systému.

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn 
Centrální rezervační systém (crs.uzis.cz/Antigen).
Další informace naleznete na koronavirus.mzcr.cz, v případě 
nejasností volejte linku 1221.
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Tipy z infocentra

Don Giovanni na Ovocném trhu 
aneb Italské árie ústy pražských pěvců
Kniha určená milovníkům opery v nejširším spektru reflektuje sku-
tečnost, že se oblíbené italské opery v posledních desetiletích i u nás 
uvádějí v originále. Árie v libozvučné italštině si dnes může každý 
kromě divadel, koncertních síní, rozhlasu a televize vyhledat i na 
internetu, ale ke kompletnímu prožitku mnohdy chybí posluchači či 
diváku porozumění textu. V knize najdete povídání s Evou Urbano-
vou, Štefanem Margitou či Michaelou Katrákovou. Počet stran 424. 
Prodejní cena 490 Kč.

Plyšoví ptáčci
Interiér infocentra zdobí od prosince nový stojan s plyšovými ptáčky, 
kteří vydávají skutečné zvuky. Vybrat si můžete např. sýkorku, puš-
tíka, drozda, žlunu, kukačku, vlaštovku a mnoho dalších druhů. Cena 
za kus je 245 Kč.

Target: Pilsen – Field order 696 – Last Mission
Kolektiv autorů (D. Foud, J. Foud, K. Foud a V. Krátký) vydal novou 
knihu z edice WW2 TRACKS WHEELS o historii posledního spojenec-
kého náletu na město Plzeň v období 2. světové války. Cena 450 Kč.

Úprava cen vodného a stočného
 
Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dle předložené kalku-
lace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021, vypraco-
vané společností KAV Starý Plzenec, zvýšení cen stočného na 
34 Kč za m3 včetně DPH a vodného na 39 Kč za m3 včetně DPH 
od 1. ledna 2021.
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V období od 16. listopadu 2020 do 15. prosince 2020 se poli-
cisté z OOP zabývali celou řadou případů, alespoň některé z nich 
bychom vám rádi nastínili. Je již tradicí, že začneme „hříšníky“ 
z oblasti BESIP.

Dopoledne dne 18. listopadu hlídka OOP Nepomuk zkontrolo-
vala v Nádražní ulici v obci Nepomuk řidiče osobního automobilu 
zn. Renault Megane. Na vozidle chyběl přední nárazník, včetně 
registrační značky.

Příslušníci OOP Nepomuk byli velmi úspěšní dne 26. listopadu. 
Nejprve před polednem u nepomucké polikliniky zkontrolovali 
osobní automobil zn. Dacia Sandero, jehož řidič „nadýchal“ 
0,63 promile alkoholu v dechu. O čtyři hodiny později policisté 
zastavili na náměstí Augustina Němejce v obci Nepomuk osobní 
vozidlo zn. Škoda Octavia. Řidič byl podroben testu na přítom-
nost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost mari-
huany. V nočních hodinách téhož dne pak tatáž hlídka zastavila 
v nepomucké Nádražní ulici vozidlo zn. Fiat Ducato. To nemělo 
umístěné registrační značky a nebylo registrované. Zajímavá 
byla i posádka vozidla – u řidiče provedený test byl pozitivní 
na přítomnost látky marihuana. Na jednoho ze spolujezdců byl 
pak vydán evropský zatýkací rozkaz. Dotyčný proto putoval na 
policejní celu.

V nočních hodinách dne 30. listopadu hlídka OOP Nepomuk 
odhalila na nepomucké benzinové čerpací stanici osobní automo-
bil zn. BMW X3, jehož řidiče podrobila dechové zkoušce. Displej 
přístroje ukázal hodnotu 0,80 promile alkoholu v dechu.

Dne 8. prosince v odpoledních hodinách nepomučtí policisté 
zkontrolovali v obci Vrčeň osobní vozidlo zn. Renault Clio. Jeho 
řidič „nadýchal“ 1,25 promile alkoholu v dechu.

O tři dny později v ranních hodinách hlídka OOP Nepomuk 
zastavila v obci Mileč osobní vozidlo zn. Volkswagen New Beetle. 
Řidič se na výzvu policistů podrobil testu na přítomnost návyko-
vých látek, který byl pozitivní na marihuanu.

Dne 12. prosince bylo v Rožmitálské ulici v obci Dvorec pří-
slušníky OOP Nepomuk zastaveno osobní vozidlo zn. Volkswagen 
Sharan. Jeho řidič se podrobil testu na přítomnost návykových 
látek, který byl také pozitivní na marihuanu.

V dopoledních hodinách dne 15. prosince hlídka OOP Nepomuk 
zastavila v obci Dvorec osobní automobil zn. Fiat Doblo. Jeho 
řidič se na místě podrobil testu, který byl pozitivní na přítom-
nost látky marihuana.

Kromě těchto případů nepomučtí policisté zasahovali v obci 
Čmelíny, kde došlo k fyzickému napadení. Podezřelý muž „nadý-
chal“ 1,72 promile alkoholu v dechu a policisté jej proto eskortovali 
na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně. 

Příslušníci OOP Nepomuk se dále zabývají případem, kdy 
neznámý pachatel v noci z 24. na 25. listopadu posprejoval vlak 
odstavený na nádraží v obci Dvorec. V roce 2020 se jedná již o třetí 
takový případ. Pokud by někdo ze čtenářů věděl o věci jakékoliv 
bližší informace, nechť zatelefonuje na linku 158 nebo se obrátí 
přímo na OOP Nepomuk.

V souvislosti s aktuální epidemickou situací se výkon služby 
hlídek OOP Nepomuk zaměřil na dodržování krizových opat-
ření. Během toho byla zjištěna řada přestupků, z nichž velká část 
byla řešena formou blokové pokuty. Policisté dále ve večerních 
hodinách dne 4. prosince odhalili jednu provozovnu poskytu-
jící stravovací služby, která o hodinu překročila otevírací dobu 
vymezenou usnesením vlády ČR. V provozovně se v  té době 
nacházelo kolem 40 hostů. Věc byla oznámena věcně přísluš-
nému správnímu orgánu. Rádi bychom však podotkli, že při 
fyzických kontrolách živnostenských provozoven bylo zjištěno, 
že drtivá většina z nich krizová opatření dodržuje.
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Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

Jelikož v době uzávěrky těchto novin se epidemická situace na 
území České republiky opětovně zhoršuje, apelujeme na všechny 
čtenáře, aby důsledně dodržovali krizová opatření vlády a opatření 
Ministerstva zdravotnictví.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Krátké zprávy
Vítaný host a Robert Schlosser. Zimní číslo časopisu Vítaný 
host / Plzeňský kraj nabízí článek o akademickém malíři Robertu 
Schlosserovi, který v roce 1933 zpodobnil interiéry a exteriéry 
zámku Zelená Hora. Kromě toho namaloval například i obraz 
malého Ferdinanda Jiskry s Hurvínkem. Na vznik obrazu vzpo-
míná v článku Ferdinandova sestra Marie Kolářová- Jiskrová. 
Časopis zakoupíte v  infocentru Nepomuk či v trafice na ná- 
městí.

Oblíbená pizzerie končí. Pizzerie Marshall Nepomuk skončila 
k 31. prosinci na své provozovně v Plzeňské ulici. V době uzávěrky 
novin hledala nové sídlo svojí provozovny. Aktuální informace 
najdete na webu http://www.pizzerienepomuk.cz/.

Jiří Světlík uspěl v Monsu. Plakát Jiřího Světlíka oslovil mezi-
národní porotu v Mekce plakátu – na 14. trienále politického 
plakátu v belgickém Monsu. Nepomuk jako první vystavil plakát 
Jiřího Světlíka z Bezděkovce na retrospektivní výstavě tvůrce, 
který je půl století spjatý s naším regionem. Mezinárodní tri-
enále politického plakátu v belgickém Monsu patří s dvaačty-
řicetiletou historií mezi špičkové přehlídky současné tvorby se 
zaměřením na politický a sociální plakát. Z obeslaných prací 
od autorů z celého světa vybírá odborná mezinárodní porota  
101 nejlepších prací. Do tohoto úzkého výběru zařadila i Světlíkův 
plakát „EUROPIA“. 

Římskokatolická farnost Myslív je po roce a půl spravována 
opět z Nepomuku. Farnost s kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie, ke které patří i obce Kovčín, Loužná, Milčice, Nový 
Dvůr, Nehodiv, Pohoří, Štipoklasy a Polánka nemá v současnosti 
sídelního duchovního správce a je administrována ex currendo 
z Nepomuku.

Dárkové poukazy na akci Od vína k vínu jsou již ke koupi.  
TJ Sokol Spálené Poříčí nabízí dárkové poukazy na jarní akci 
pochůzkové degustace Od vína k vínu (17. dubna 2021), k dostání 
jsou ve spálenopoříčském infocentru za cenu 650 Kč. 

Březový potok zůstal v užším výběru pro jaderné úložiště. 
V pondělí 21. prosince vybrala vláda z původních devíti čtyři 
možné lokality pro záměr vybudování hlubinného úložiště jader-
ného odpadu. Lokalita Březový potok na Klatovsku je jedním  
z těchto čtyř.
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V roce 2020 zasahovala nepomucká dobrovolná jednotka u 26 mimo-
řádných událostí, ke kterým byla vyslána Krajským operačním 
střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (údaj  
k 15. prosinci). Jednalo se o 11 požárů, například o požár chatky 
v Klikařově, požár opuštěného domu ve Dvorci pod kravínem, kde 
kvůli nahromaděné vrstvě odpadu uvnitř domu musela být k hašení 
použita pěna, nebo požár nákladního auta s následným únikem 
nafty na silnici II/230 u Skašova. Dále jsme vyjeli k devíti dopravním 
nehodám, nejčastěji na silnici II/230 ke Kokořovu, případně na silnici 
I/20 v úseku Borek–Sádky. Při těchto nehodách bylo celkem zraněno  
16 osob, z toho sedm těžce. Jedna osoba byla usmrcena. 

V pátek 13. března jsme zasahovali u nehody dvou osobních aut na 
silnici I/20 ve směru na Plzeň v zatáčce u rybníčku. Na místě jsme 
pomáhali s ošetřováním čtyř zraněných osob cizí státní příslušnosti. 
U dvou osob bylo pro podezření zlomenin pánve použito stabilizač-
ních pánevních pásů, tři osoby byly před transportem zafixovány do 
vakuových matrací. Další vážnou nehodou byl střet nákladního auta 
s osobním na silnici II/230 na křižovatce u Kokořova dne 5. června. 
Z osobního auta byla vyproštěna jedna těžce zraněná osoba, kterou 
transportoval vrtulník letecké záchranné služby do nemocnice. Další 
osoba s lehkým zraněním byla odvezena sanitkou. Letní prázdniny 
pro nás začaly tragickou dopravní nehodou, a to čelním střetem dvou 
osobních aut opět na silnici II/230 v zatáčkách před Kokořovem ve 
směru od Nepomuku. Při nehodě došlo k těžkému zranění celkem 
tří osob, z nichž jedna byla resuscitována, ale před transportem do 
nemocnice u ní bohužel lékař konstatoval exitus. Dvě osoby zůstaly 
po nárazu zaklíněné ve vozidlech a bylo nutné je vyprostit pomocí 
hydraulického vyprošťovacího zařízení. Silnice byla po celou dobu 
zásahu zcela uzavřena. Mimo obou nepomuckých hasičských jedno-
tek u nehody zasahovalo několik posádek Zdravotnické záchranné 
služby včetně vrtulníku LZS, dále Policie ČR a koroner. V úterý 11. 
srpna jsme společně s dalšími složkami integrovaného záchranného 
systému včetně vrtulníku LZS zasahovali u nehody převozní sanitky 
mezi obcemi Soběsuky a Neurazy. Sanitka se po vyjetí ze silnice pře-
vrátila na bok a skončila ve stráni pod silnicí. Z vozidla jsme spolu 
s jednotkou HZS Nepomuk vyprostili dvě zraněné osoby a předali 
je do péče LZS a ZZS. K dalšímu střetu dvou osobních aut na silnici 
II/230 na křižovatce u Kokořova jsme vyjeli spolu s jednotkou HZS 
Nepomuk a dalšími složkami IZS dne 2. září. Jednotky provedly pro-
tipožární opatření na vozidlech, zajištění místa pro přistání vrtulníku 
a asistovaly zdravotníkům při ošetření zraněných osob. Z jednoho 
vozidla bylo potřeba pomocí páteřové desky vyprostit zraněnou 
osobu, tu transportoval do nemocnice vrtulník LZS. Další dvě zra-
něné osoby byly odvezeny sanitkami. 

Zbylý počet výjezdů byl technického charakteru. Jednalo se napří-
klad o výjezdy během bouře Sabine dne 10. února, kdy jsme likvido-
vali padlé stromy přes silnice nebo zaparkované vozidlo. Také jsme 
zajišťovali utrženou plechovou střechu na řadovém domě v Polánce 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města 
Nepomuk shrnuje rok 2020  

foto archiv SDH Nepomuk 
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Sbor dobrovolných hasičů 
Nepomuk shrnuje rok 2020

V roce 2020 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk i přes 
nepříznivou situaci v souvislosti s protiepidemickými opatřeními 
několik akcí. Hasičský bál s kapelou Melodion, na kterém jsme pro 
vás mimo jiné připravili fotokoutek s hasičskou tématikou, jsme stihli 
uspořádat ještě před vypuknutím epidemie. Další akce plánované na 
jaro a léto jsme ale museli zrušit nebo přesunout na září. Dne 5. září 
jsme pořádali soutěž hasičských družstev ve štafetách a požárních 
útocích o pohár starosty Okresního sdružení hasičů Plzeň-jih. Druž-
stvo našich žen obsadilo ve své kategorii krásné první místo. V sobotu 
12. září proběhla akce S hasiči hurá do školy, která byla náhradou za 
tradiční červnovou akci S hasiči hurá na prázdniny. V sobotu 19. září 
jsme v areálu hasičské zbrojnice uspořádali sportovní odpoledne 
pro děti i rodiče. Soutěžilo se v různých disciplínách, například ve 
vybíjené, přetahování lanem nebo střelbě ze vzduchovky. Více akcí 
pro veřejnost už jsme uskutečnit nestihli. Utlumenou činnost měl 
během jara i podzimu i oddíl mladých nepomuckých hasičů. Nezbývá 
než věřit, že se situace brzy zlepší a budeme se moci opět potkat na 
některé z našich akcí. 

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

u Kasejovic. V říjnu během vydatného deště došlo ke zvednutí hladiny 
potoka Mihovka v úseku mezi Daníčky a Zeleným Dolem a hrozilo 
zaplavení přilehlých zahrad a domů. Tento úsek jsme pomocí ženij-
ního nářadí a motorových pil vyčistili od naplavených větví a jiných 
nečistot. Hladina vody poté klesla na bezpečnou výšku. Mimo tyto 
výjezdy jsme vyjeli k desítkám ostatních činností, do kterých patří 
dovozy vody, asistence při závodech motorek a rallye, čerpání zne-
čištěných studní, zajištění dodávky elektrického proudu, ukázky 
techniky a vytváření pěny na různých akcích aj. 

Jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
z požární stanice Nepomuk vyjela v roce 2020 (opět údaj  
k 15. prosinci) k 250 událostem.
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V září 2020 odstartovala Místní akční skupina svatého Jana z Nepo-
muku projekt „Dycky spolu!“. Záměrem projektu je pomáhat osobám 
nacházejícím se v obtížné životní situaci, například lidem bez trvalého 
zaměstnání, osobám pečujícím o blízké, osobám se zdravotním zne-
výhodněním, osobám s materiálními problémy, ale třeba i mladým 
lidem, rodinám s dětmi, seniorům a dalším. A také zvýšit dostupnost 
doplňkových sociálních služeb a podpořit komunitní život v obcích.

Stále vyhledáváme a snažíme se oslovovat klienty a partnery pro-
jektu. Rádi bychom, aby se tito zapojili do rozhodování o aktivitách 
projektu, ale také do jejich přípravy a realizace. Do takových aktivit, 
které jim usnadní zapojení do místních komunit a přístup k soci-
ální pomoci.

Komunitní sociální práce, vzdělávací, informační a poradenské akti-
vity jsou prozatím soustředěny do Komunitního centra ve Spáleném 
Poříčí a Komunitního klubu sv. Václava v Žinkovech. Prostřednictvím 
našich aktivit se komunitní centra začínají osvědčovat jako bezpečné 
prostory pro setkávání a práci s komunitou. Aktivitami projektu se 
snažíme řešit stále rostoucí pasivitu, izolovanost a sociální vyloučení 
určitých skupin obyvatel v území působnosti naší MAS, stejně jako 
obecnou „diskriminaci“ venkovských obyvatel v přístupu k sociálnímu 
poradenství, celoživotnímu vzdělávání či pracovním příležitostem.

Klíčovými aktivitami projektu jsou zejména:

Komunitní sociální práce a základní sociální poradenství
Komunitní práce spočívá v cíleném vyhledávání sociálním vyloučením 
ohrožených osob. Sociální poradenství přispívá k řešení sociálních 
problémů v dané lokalitě, které souvisí s minimem poskytovaných 
sociálních služeb ve Spáleném Poříčí a Žinkovech.

Sociální začleňování a vzdělávání
V obou komunitních centrech bude fungovat veřejná šatní skříň 
a potravinová banka jako známka solidarity s osobami ohroženými 
chudobou a sociálním vyloučením. Ty doplní komunitní kavárna jako 

Dycky spolu! pomáhá občanům nejen v obtížné životní situaci

Nepomucké noviny / leden 2021

Školní klub v Žinkovech

Angličtina ve Spáleném Poříčí

otevřený a bezpečný prostor a jako místo setkávání pro všechny cílové 
skupiny projektu. V rámci této aktivity budou realizovány kurzy, lek-
torovaná setkání a workshopy na vybraná témata: finanční a právní 
gramotnost, přehled o sociálních dávkách, počítačová gramotnost, 
poradenství pro zdravý životní styl a prevence onemocnění atd.

Zvýšení zaměstnanosti
Aktivity pro zvýšení zaměstnanosti jsou v celkovém kontextu projektu 
závěrečným krokem začlenění. Účastníkům, kteří se s pomocí infor-
mačních a aktivizačních činností komunitních center chtějí posunout 
dále, budeme nabízet další možnosti rozvoje, které jim pomohou zvýšit 
své uplatnění na trhu práce. 

Pokud si myslíte, že bychom mohli pomoci i vám, kontaktujte nás 
na: Edita Hofmanová – Spálené Poříčí, tel.: 735 753 136, e-mail: edita.
hofmanova@spaleneporici.cz; Hana Černohousová – Žinkovy, tel.: 
737 593 351, e-mail: cernohanna@gmail.com.

Projekt je klíčovým projektem Místní akční skupiny svatého Jana 
z Nepomuku a byl podpořen z Operačního programu Zaměst-
nanost v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro období 2014–2020 pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0
.0/16_047/0016079. 

foto archiv MAS SJN

Komunitní moštování ve Spáleném Poříčí
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Neziskovky – téma, které u mnohých lidí bohužel aktuálně vyvolává 
negativní emoce. Je to pojem až kontroverzní, protože na území ČR 
existují stovky různorodých neziskových organizací. 

Jako je mnoho různých lidí, tak je i mnoho neziskových organizací. 
Nejen svým posláním, ale i velikostí, organizací a vnitřními předpisy 
jsou tak rozdílné, že stručná a často zjednodušená vyjádření někte-
rých lidí a politiků vyvolávají u mnoha představitelů neziskových 
organizací nevoli.

Bohužel vinou špatného a netransparentního vedení některých 
z nich, ale také kvůli malému povědomí o jejich fungování se obecně 
neziskové organizace potýkají s předsudky. 

Vzhledem k tomu, že i v Nepomuku a jeho okolí působí mnoho 
neziskových organizací, považuji za důležité přiblížit alespoň hlavní 
principy fungování neziskovek.

Co všechno jsou neziskové organizace?
Vznik a fungování nestátních neziskových organizací (NNO) upravuje 
občanský zákoník. Mezi neziskové organizace patří spolky, obecně 
prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy a evidované 
právnické osoby.

Jsou to převážně organizace, které zajištují služby pro veřejnost, 
například se starají o nemocné, zajišťují různé sociální služby, pomá-
hají opuštěným zvířatům nebo se věnují zprostředkování vzdělání. 
Patří sem ale také všechny spolky zabývající se např. myslivostí, 
rybářstvím a různými zájmovými činnostmi stejně jako i ty, které řeší 
správu bytových domů nebo podporu politických stran. 

Největší podíl v počtech NNO zaujímají spolky, a to i v Nepomuku, 
proto se následující text bude zabývat právě tímto druhem nezisko-
vých organizací.

Mohou spolky podnikat?
Ano, i přesto, že neziskové organizace musí být založeny za jiným 
účelem, než je podnikání. Pokud to jejich stanovy nezakazují, mohou 
vyvíjet hospodářskou činnost, která by měla mít právní povahu čin-
nosti vedlejší (doplňkové), ve stanovách zřetelně a přesně odlišené od 
činnosti hlavní. Pak záleží na druhu podnikání, protože na některé 
činnosti bude spolek potřebovat živnostenské oprávnění, na jiné 
výdělečné činnosti nikoli.

Mohou spolky generovat zisk?
Ano. Zisk se počítá na konci roku sečtením všech příjmů a odečtením 
všech výdajů. Pokud neziskovce v tomto účetnictví vyjde zisk, neroz-
děluje ho mezi své vlastníky, správce, členy nebo zakladatele, ale musí 
ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání. Tím 
se liší od ziskového sektoru. I neziskové organizace pak tento zisk 
musí od určité částky zdanit.

Co tedy spolky vede k vlastní hospodářské činnosti?
To je klíčová otázka, protože právě toto je pro mnoho lidí matoucí 
a nejasné. Spolky ke svému fungování zkrátka peníze potře-
bují, například na nájem prostor, ve kterých sídlí, na vybavení 
a pomůcky, které ke svému poslání potřebují, na propagaci, na 
mzdy odborníků a svých zaměstnanců nebo na akce, které pořá-
dají. Tyto finance získávají různými způsoby, ideálně tzv. fun-
draisingem. To je činnost, jejímž výsledkem je získání finančních 
(či jiných) prostředků na své fungování. Oslovenými dárci bývají 
jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady. 
Orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy a orgány EU 
pak zajišťují tuto podporu nabízením různých dotací a grantů. 
V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, prodávat 
určité výrobky a služby nebo organizovat kluby přátel, jejichž 
členové pravidelně přispívají na činnost podporované organizace.

Může mít spolek zaměstnance?
Ano, spolky mohou mít zaměstnance. V roli zaměstnavatele má pak 
spolek stejná práva a povinnosti jako jiné právnické či fyzické osoby. 
Pokud má být nezisková organizace dlouhodobě udržitelná a úspěšná, 
nelze její chod zajišťovat pouze na bázi dobrovolnické činnosti bez 
nároku na mzdu. Takový způsob je dlouhodobě neudržitelný a neefek-
tivní. Na bázi dobrovolnosti lze pokrýt jen některé aktivity, proto mají 
mnohdy neziskové organizace zaměstnance. Tito zaměstnanci nezis-
kovce zaručují bezproblémový chod, pečují o klienty i dárce, dělají 
fundraising a mnoho dalšího dle potřeb dané neziskové organizace. 
Tímto zaměstnancem může být i člen spolku, jen nesmí být placen 
za funkci, kterou ve spolku vykonává.

V ČR je celá řada velmi úspěšných a prospěšných neziskových orga-
nizací, které mohou být ostatním příkladem. A jak to dělají opravdu 
úspěšné neziskové organizace? Kromě toho, že jsou vidět a slyšet, mají 
také jasné a srozumitelné poslání, funkční vedení, strategický plán, 
vícezdrojové financování, jasná vnitřní pravidla a procesy a rozvíjejí 
firemní kulturu. Mohou nám být velikým příkladem, zdrojem inspi-
race a motivace. Díky nim víme, že být aktivní v neziskovém oboru 
má prostě smysl.

zdroje: 
Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)
https://www.neziskovky.cz
https://www.neziskovkaroku.cz

Karolína Buriánová,  
předsedkyně spolku MC Beruška, z. s.
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Vážení spoluobčané,
dne 10. prosince 2020 schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk 
pravidla pěti městských dotačních programů na rok 2021. Na tyto 
programy má město Nepomuk v rozpočtu na rok 2021 připraveny 
finanční prostředky ve výši 700 tisíc korun. 

1. PODPORA VOLNOČASOVýCH AKTIVIT DěTí A MLáDEžE
Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného 
času cílové skupiny. Dotační program je určen na podporu celoroč-
ních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit 
pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou 
součástí neziskových organizací.

Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které 
provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom 
kroužku 5–25.

Výše dotace:
Celková alokace v dotačním programu: 165 tisíc Kč
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu poda-
ných žádostí.

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 18:00 hodin – termín pro podání žádosti
30. 6. 2021 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2022 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

Administrátor:
Mgr. Jana Berkovcová 
Telefon: +420 371 519 742
E-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz

2. PODPORA KULTURNíCH AKCí 
Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě 
Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kultur-
ních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepo- 
muku. 

Možní žadatelé:
Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

Výše dotace:
2–20 tisíc Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na reali-
zaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 90 tisíc Kč

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 18:00 hodin – termín pro podání žádosti
30. 6. 2021 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2022 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

Administrátor:
Ing. Petra Šašková 
Telefon: +420 371 580 337
E-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz 

3. PODPORA SPORTOVNíCH AKCí 
Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společen-
ského života a aktivního životního stylu. Dotační program je určen 
na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě 
Nepomuku a jeho nejbližším okolí.

Možní žadatelé:
Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na 
území města Nepomuku.

Jeden žadatel může podat v  tomto programu nejvýše 
tři žádosti.
Výše dotace:
2–20 tisíc Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na reali-
zaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 90 tisíc Kč

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 18:00 hodin – termín pro podání žádosti
30. 6. 2021 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2022 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

Administrátor:
Mgr. Jana Berkovcová 
Telefon: +420 371 519 742
E-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz

4. PODPORA ČINNOSTI NEZISKOVýCH ORGANIZACí
Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života 
a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti 
spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve 
městě Nepomuku. 

Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

Výše dotace:
2–45 tisíc Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na reali-
zaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 255 tisíc Kč

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2021 – 1. 3. 2021 do 18:00 hodin – termín pro podání žádosti
30. 6. 2021 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2022 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

Administrátor:
Ing. Jaroslav Somolík
Telefon: +420 371 519 735
E-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz 

5. OBNOVA HISTORICKéHO JáDRA MěSTA NEPOMUKU
Cílem dotačního programu je podpora obnovy a rehabilitace histo-
rických staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky 
ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování 
památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu sídla.

Možní žadatelé:
Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území 
historického jádra města Nepomuku.

Výše dotace:
10–100 tisíc Kč. Maximálně 60 % uznatelných nákladů na reali-
zaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 100 tisíc Kč

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2021 – 1. 3. 2021 podávání žádostí o dotace 
30. 4. 2021 mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace 

Nepomucké noviny / leden 2021
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1. 9. 2021 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné 
kontroly 
12. 11. 2021 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně 
se stanovenými doklady 

Administrátor:
Eva Járová Honsová 
Telefon: +420 371 519 743
E-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz 
Podrobnější informace k jednotlivým městským dotačním progra-
mům na rok 2021 jsou zveřejněny na webových stránkách města 
Nepomuk (https://www.nepomuk.cz/obcan/dotacni-programy/).

Ing. Jaroslav Somolík, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pově-
řený vedoucí odboru finančního a majetkového Městského 
úřadu Nepomuk

dotace / zprávy / inzerceNepomucké noviny / leden 2021
Nepomucké noviny / duben 2020 35

inzerce

Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

inzerce / informace

sponzor měsíce

  

Nabídka platí od 6.1. do 2.2.2021 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  6.1. do 19.1. 2021  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od  20.1. do 2.2. 2021 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 6.1. do 19.1.2021  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Paštika Krajanka s chilli 100g                                                                 
Rodinné 200g 
JČ jogurt 200g mix druhů          
Kunín zakysaná svěží 8% 190g
Polosuchý salám cena za 1 kg
Šunkový nářez cena za 1kg                                                                             
Tenké párky cena za 1 kg 

Bohunka smetanový dezert 130g mix druhů                                         
Kunín Smetana 12% 200g                                                                    
Perla plus vitamíny 500g                                                                       
Libové párky                                                                
Herkules                                                                                               
                                         

Krajanka čerstvé mléko 1,5% 1l                                                             
JČ Eidam 30% cena za 1kg                                                                  
Cremore DUO 190g mix druhů                                                               
Párky se sýrem cena za 1kg                                                                 
Jaternice cena za 1kg                                                                            

Jar na nádobí Lemon 450ml                                                                            
Lenor aviváž Spring 1800ml                                                                            

14,90 Kč                  
21,90 Kč
16,90 Kč
10,90 Kč

129,00 Kč
119,00 Kč
69,00 Kč

11,90 Kč
12,90 Kč
26,90 Kč
79,00 Kč

169,00 Kč

16,90 Kč
129,00 Kč
14,90 Kč

139,00 Kč
129,00 Kč   

28,90 Kč
79,90 Kč

Informace o probíhajících 
investičních akcích v Nepomuku

• Lokalita Pod Oborou byla zazimována a dokončuje se pouze 
napojení ulice Ke Mlýnu, kde město odkupovalo část pozemku 
a posouval se plot. V řešení je také vodovod, jehož projektant má 
dodat dílo do poloviny ledna 2021.
• Přesanická ulice se dočkala oddílné kanalizace a napojení všech 
domů na kanál i vodu. Provizorně byl upraven povrch a byla 
podána žádost o dotaci k opravě ve výši cca 3,5 milionu korun, 
z čehož má dotace hradit 70 procent.
• Dne 15. prosince jsme s panem starostou a Ing. Fenclem navští-
vili náměstka pro dopravu Plzeňského kraje Ing. Čížka, se kterým 
jsme projednávali sladění zájmů města s krajským konceptem 
dopravy. (Nesouhlas s přeřazením silnice II. třídy z Klatov do 
Rožmitálu do III. třídy a zařazení studie sjezdu z I/20 u Třebčic 
do krajské koncepce.)
• V budově Fénixu se konala výběrová řízení na výměnu oken 
a nový systém vytápění plynem s rozvodem radiátory namísto 
stávajících akumulačních kamen, které nešly nijak regu- 
lovat.
• Další výběrové řízení proběhlo ohledně modernizace kuchyně 
ve školce v Nepomuku.
• Zabýváme se také záležitostmi ohledně budování nových vrtů 
a začínáme se zakonzervováním starých.
• Uskutečnila se neplánovaná oprava šnekových dopravníků na 
čistírně odpadních vod u Červeného mostu
• Každých deset let necháváme zpracovávat Lesní hospodářské 
osnovy, což připadlo na prosinec 2020. Musel se vybrat nový zpra-
covatel. Osnovy dodá vítězná firma z Českých Budějovic a celou 
cenu proplatí stát.

Na spoustě dalších akcí se intenzivně pracuje a bude pouze 
na finančních možnostech města, co bude schopno v tomto 
roce realizovat.

Vladimír Vokurka, místostarosta
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Z dílny sochaře Václava Česáka pochází nová busta Ing. Petra Jenčíka 
(1951–2019), která je až do konce ledna 2021 k vidění v Městské gale-
rii Nepomuk (při stupni PES 3 a lepší), poté se přesune do Rodného 
domu Augustina Němejce, kde najde své trvalé umístění coby součást 
galerie osobností Nepomucka. 

Petr Jenčík byl nejen známým lihovarníkem, který vymyslel dodnes 
oblíbené likéry a lihoviny, např. Krvesaj, Elixír sv. Jana Nepomuc-
kého, Prádelský voříšek, Černý baron, ale především byl mecenášem 
prádelského kostela Povýšení sv. Kříže, předsedou Matice sv. Jana 
Nepomuckého, jež šíří úctu ke svatému Janu Nepomuckému, založil 
v Prádle tradici štědrovečerního troubení, pravidelně sponzorsky 
i organizačně podporoval většinu regionálních akcí. 

Busta byla odlita ve slavné norimberské slévárně Lenz&Jahn, kde 
Václav Česák nechal odlít například i Madonu pro Zelenou Horu. 

Petru Jenčíkovi se nesplnilo velké životní přání, aby byl v prádel-
ském kostele instalován nový obětní stůl z francouzského vápence 
Jura, který používali na stavbu svých prvních kostelů mniši cister-
ciáci. Tohle přání mu bylo částečně splněno posmrtně alespoň tak, 
že podstavec pod bustou s podpisem je právě z kusu tohoto vysně-
ného kamene.

K odhalení busty došlo 29. listopadu 2020 při online události vysí-
lané vzhledem k pandemii koronaviru na facebooku města. 

Realizátorem projektu je Mikregion Nepomucko. Akce byla finančně 
podpořena Plzeňským krajem, městem Nepomuk a obcí Prádlo.

Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko

Petr Jenčík má bronzovou bustu
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Královna opery jde na dračku 

Předprodej vstupenek na největší koncert svatojánských slavností, 
který proběhne 30. května 2021 na nepomuckém náměstí, stále běží 
a v současné době jsou již zcela vyprodána všechna číslovaná místa 
na sezení. Zakoupit však stále můžete sedadla na nečíslovaných lavi-
cích (sektor B) či na stání (sektor C), všechna s krásným výhledem na 
jeviště v cenovém rozmezí 300–520 Kč. Evu Urbanovou doprovodí 
více než 50 muzikantů orchestru Národního divadla či mladí sólisté, 
s kterými Eva Urbanová zazpívá například árii z Prodané nevěsty 
Známť já jednu dívčinu a další slavné písně a árie. Předprodej funguje 
přes plzenskavstupenka.cz a v infocentrech regionu.

Město Nepomuk se rozhodlo zároveň ocenit zdravotníky, hasiče 
i policisty ve městě a věnovalo jim k Vánocům celkem 80 kusů vstu-
penek na tento Open Air koncert. „Vážíme si pomoci našim občanům 
v těchto nelehkých dobách a snažíme se proto i touto cestou podě-
kovat všem, kdo pečují o zdraví a bezpečí obyvatel města i regionu,“ 
uvedl starosta Jiří Švec.

Ohlédnutí za svatým Václavem 
Brdy, Baroko, „Koření“

Tak zněla pozvánka na akce k oživení kulturní památky ve Skořicích. 
Krásné oltáře, které kdysi zdobily kostel sv. Václava v Plasích, přišlo 
obdivovat přes 400 návštěvníků. Líbily se nejen oltáře, ale i výstava 
o předcích, která byla součástí otevření. 

Návštěvníci se mohli dozvědět trochu z historie Kolvína a Padrtě 
– vesnic, které nahradil vojenský prostor. Již v roce 1889 došlo k nej-
většímu rozkvětu Padrtě vlivem turistiky. Už tenkrát byly značeny 
turistické stezky, první na vrch Kočka. Už tehdy byla na Padrti noc-
lehárna a turistická chata. Dozvěděli se, jak se v milířích pálilo dře-
věné uhlí. Dělníkům se říkalo uhlíři a už tenkrát pobírali císařskou 
penzi. Mohli se dočíst, že v roce 1660 byl zastřelen poslední medvěd 
a roku 1750 poslední vlk v Brdech. Návštěvníci mohli obdivovat his-
torii Skořic, rod Boulů, rod Taubrů, staré reklamy, dozvěděli se něco 
z historie školy, farnosti a o rodácích. Zápisy v kronice jsou velkou 
pochvalou. 

Také koncert mezzosopranistky Pavly Švestkové za klavírního 
doprovodu Jaromíra Klepáče v neděli 23. srpna pod názvem „Ke 
kořenům“ se líbil. Verše, které recitoval herec Jan Šťastný, připomí-
naly vzpomínky na dětství a rodný kraj. Bylo krásné slunečné počasí 
a oltáře jen zářily.

A jak jsem přišla na myšlenku tuto významnou akci uspořádat? 
V říjnu loňského roku mě oslovily ženy ze spolku ze Skořic, zda bych 
se otevření kostela ujala. Vzpomněla jsem si na tatínka a na babičku, 
jak jsme chodívali na návštěvu. Když vyjdete z lesa od Mirošova, 
hned na vás vykoukne kostel. Tenkrát mi připomínal zámek pro 
princeznu. Nebylo tedy co řešit. Byl to dobrý nápad. Pobývat v kos-
tele v této nelehké době – to bylo pohlazení po duši. Věřím, že nejen 
pro mě, zkrátka se to povedlo! Možná, že i datum 8. 8. 2020 značilo 
úspěch. Přišlo 73 návštěvníků za tři hodiny. Za zmínku stojí, že první 
návštěvnice byly dvě paní Vlasty, z nichž ta starší se narodila na Padrti. 
Také přišly dvě Ivetky, fotily výstavu pro babičku té mladší, která se 
narodila na Kolvíně. 

Mimořádně byl loni skořický kostel sv. Václava otevřen ještě ve 
dnech 29. srpna a 5. a 12. září.

Chtěla bych tímto poděkovat kamarádce Janě a Renatě za pomoc 
při přípravě výstavy, dále pak Haně a Heleně za pomoc při oteví-
rání kostela.

Děkuji také za návštěvu všem a mám velkou radost, že chvíle strá-
vené s vámi v tak krásném svatostánku byly velmi příjemné.

Přeji vám v této zvláštní, nelehké době hodně zdraví. Opatrujte se 
a věřte – bude líp.

Marie Musilová, rozená Boulová (po mužské linii ze Skořic)                                                                                             

foto Marie Musilová

Sochař Václav Česák během prezentace busty, foto Pavel Motejzík
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Městské muzeum a galerie Nepomuk  
ve spolupráci s Danou Ployer

vás zve na výstavu



Téma: Rozpočet města 2021
Na zasedání dne 10. prosince 2020 schválilo 
Zastupitelstvo města Nepomuk rozpočet na rok 
2021, který je v kompletní podobě dostupný 
na webových stránkách města. Rozpočet je  
schválen s deficitem ve výši 29,5 milionu korun.  
Příjmy činí 99 milionů korun (což je o cca  
9 milionů méně než loni), běžné výdaje  
89 milionů korun, kapitálové výdaje 34,5 milionu 
korun a financování úvěrů 5 milionů korun. 
Největšími investice představuje budování 
obytné zóny Pod Oborou, dopravní a technická 
infrastruktura v lokalitě Pod Vinicí a čistírna 
odpadních vod ve Dvorci.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Podařilo se podle vás městu Nepomuk 
zvládnout propad daňových příjmů 
a sestavit kvalitní rozpočet na rok 2021? 
Dali byste něčemu větší, nebo naopak 
menší prioritu?“

16 téma k diskuzi

Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Myslím si, že v rámci možností byl rozpočet sestaven dobře. Samo-
zřejmě se nějaké investice musely zrušit, ale byly to investice, bez 
jejichž naplnění se Nepomuk může obejít. Důležité věci pro město 
ale zachovány byly a to je dobře. Jsem rád, že byly zachovány také 
městské dotační programy i když jsou zhruba o čtvrtinu zkráceny, 
ale jinak to asi nešlo. Uvidíme, jak to bude v následujících letech. 
Je ale třeba si uvědomit, že tahle „doba koronavirová“ pomine a že 
se vše vrátí do normálu. Prostě dívat se do budoucnosti s opti-
mismem a elánem.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Před schválením rozpočtu proběhlo pracovní jednání zastupi-
telů, na kterém byly projednány různé varianty propadu daňo-
vých příjmů v souvislosti s aktuálně projednávaným daňovým 
balíčkem. Zastupitelstvo schválilo variantu, která počítá s větším 
propadem příjmů, což se bohužel promítne i do realizace investic 
v roce 2021. To, zda se podaří zvládnout propad příjmů a zda se 
podařilo schválit kvalitní rozpočet, ukáže až průběh samotného 
roku 2021. Je třeba si uvědomit, že rozpočet města je „pouze“ plán. 
Až čas ukáže, zda se ho podaří naplnit.

Osobně považuji za důležité, aby se i přes očekávaný pokles 
daňových příjmů neustalo v přípravě konkrétních projektů, které 
jsou zavedeny v plánu investic, aby mohlo dojít k jejich realizaci. 
Nutno dodat, že realizace některých investic je nevyhnutelná 
(například rekonstrukce a opravy kanalizační sítě, bytového fondu 
či komunikací apod.). Každá krize je příležitost a bez pokraču-
jící přípravy projektů a investic se město nemůže dále rozvíjet. 
Osobně se chci podílet na přípravě projektů, které zlepší občan-
skou vybavenost města v oblasti volnočasových aktivit a sportu, 
kultury a cestovního ruchu.

Pavel Jiran (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Schválený rozpočet je výsledkem možného v současné pozna-
menané době. Nikdo z nás dnes neví, kdy se situace vrátí 
k normálu.

Každému zastupiteli před schvalováním rozpočtu byla dána 
možnost uplatnit své připomínky a návrhy podle svých priorit. 
Výsledek hlasování považuji za společný kompromis. Důležité 
z mého pohledu je, že plánovaný schodek má město krytý vlast-
ními rezervami.
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Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
V současné době je těžké sestavit jakýkoliv rozpočet, když nevíme, 
jaké budou veškeré příjmy. Osobně bych byl pro vyrovnaný roz-
počet, neboť si myslím, že každý by měl takto hospodařit. Nevím, 
zda sestavování rozpočtu má nějaký smysl, vždy se finance díky 
rozpočtovým opatřením přesunou tak, jak je potřeba, i když roz-
počtovány nejsou. Z mého pohledu je těžké sestavit rozpočet beze 
schodku, ale myslím si, že by se mělo celkově začít více šetřit na 
základních výdajích města.  

Václav Novák (KSČM)
Rozpočet města jsem jako jediný nepodpořil, a to z důvodu plýtvání 
v oblasti kultury, kde se financují zbytečné nebo příliš drahé akce. 
Dále odmítám příspěvek církvi – neměla by mít možnost čerpat 
peníze z městského rozpočtu. A také nesouhlasím s položkou 
Obnova historického jádra města. Jsem zásadně proti tomu, aby se 
peníze města rozdávaly na opravy soukromých domů, třeba his-
torických. Ušetřené prostředky by měly být investovány do oprav 
cest a chodníků (například před zastávkou autobusů na náměstí).

Pavel Zeman (SNK - Pro Nepomuk, bezp.)
Jak sestavit rozpočet města Nepomuk na příští rok je, vzhledem 
k „výjimečnému“ letošnímu roku, pro nás pro všechny veliký pro-
blém. Stěží se může odhadovat, jaký objem peněz obdrží město 
od státu a dále jaký příjem bude mít z daní. Samozřejmě se mi 
nelíbí deficit ve výši cca 29 milionů korun. Bohužel není nyní ani 
možné srovnání s minulými roky a v současné době lze jen s těž-
kostí říci, jaké budou očekávané příjmy a hlavně výdaje. Prioritou 
je, aby se v našem městě pokračovalo v již započatých investicích 
a byly prostředky na případné opravy a nenadálé havárie. Proto 
nelze ve schvalovaném rozpočtu zase až tak „škrtat“ jenom z toho 
důvodu, aby se rozpočet blížil k vyrovnanému. V průběhu roku 
může zastupitelstvo města schválit rozpočtovou změnu a poupra-
vit rozpočet dle dané situace, která by případně nastala. Věřím, že 
situace nebude tak hrozná a město se nedostane do tak červených 
čísel, jež jsou navržena.

Vážení občané, 
kde by mohlo podle vás město ušetřit, 
když očekává letos nižší příjmy?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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Protože uzávěrka Nepomuckých novin je v předvánočním čase 
a určitě strávíme dobu volna před televizí ve společnosti různých 
pohádkových bytostí, podívejme se, jakou fantazii uplatní naši žáci, 
pokud dostanou zadání k vypracování popisu například čaroděj-
nic, případně poslání dopisu do světa zvířátek.

Za ukázky děkuji paní učitelce Daně Králové.

Popis čarodějnice
Znám jednu čarodějnici, která se jmenuje Elvíra, je jí 320 let. Bydlí 
v dřevěném domečku u bažiny v lese. Je štíhlá, vysoká. Její hlava je 
velká a obličej baculatý. Oči jsou modré a třpytí se jako diamanty. 
Na konci jejího protáhlého nosu je ošklivá bradavice. Rty jsou fialové. 
Vlasy má blonďaté. Nosí hnědé šaty a modrou košili, na které jsou 
modré puntíky. Aby jí nebyla zima, tak nosí čepici, teplé rukavice, 
oranžové punčocháče a černé boty se žlutými pruhy. Na ruce má 
hodinky, aby nepřišla nikam pozdě. Krk jí zdobí červené korále. Ve 
svém domečku má svou sovu Elišku a hada Františka. Kamarádí se 
s hejkalem Hugem, hastrmanem Bublou a lesní vílou Rozárkou. Ráda 
tančí, vaří a zpívá. Občas si na svém létajícím koštěti s klaksonem 
vyletí na horu čarodějnic. Tam se jednou za měsíc schází čaroděj-
nice, povídají si a tančí. Elvíru znám 5 let a mám ji moc ráda. Je to 
skvělá a hodná čarodějnice.
Šárka Polívková 7. A

Čarodějnice Kočanda
Čarodějnice, kterou vám popíši, se jmenuje Kočanda a je jí už 827 let. 
Kočanda bydlí na hradě, který je ukrytý v tmavém a hlubokém lese na 
velké mýtině. Její postava je vysoká, je vidět, že má sílu. Na zádech 
jí roste velký hrb. Čarodějnice má velký oválný obličej s hranatou 
bradou, Z obličeje jí vykukuje velikánský mírně zahnutý špičatý nos. 
Dívá se na nás velkýma modrýma očima. Ústa jsou velká a rty plné. 
Na hlavě má nasazený modrý baret, ze kterého jí vyčuhují neupra-
vené vlasy. Vlasy má hnědé a rovné jako hřebíky. Kočanda se dnes 
oblékla do květovaných šatů, přes které si oblékla tmavě modrý svetr. 
Na nohy si natáhla vlněné červené punčocháče a na levou nohu si 
vzala žlutou ponožku. Kočanda si obula černé sportovní boty se žlu-
tými proužky. Přes rameno má přehozenou šedou látkovou mošnu na 
modrém provázku. Jako doplňky zvolila bíločerné hodinky a černé 
rukavice. Kočanda se chystá na let, proto si s sebou vzala koště z vrbo-
vého proutí, na kterém je připevněna trumpeta na troubení. Svého 
mazlíčka velkého černého kocoura jménem Alfons dnes nechala doma. 
Letí na každoroční slet čarodějnic, který se pořádá v hořící jeskyni. 
Čarodějnice vypadá strašidelně, ale je hodná a mám ji rád.
Lukáš Trojánek 6. A

Čarodějnice Filoména
Znám jednu milou čarodějnici. Jmenuje se Filoména, není moc stará, 
asi kolem 45 let. Bydlí v moderní chatrči na konci města. Nejraději 
odpočívá na balkoně. Sportovně založená čarodějnice má střední 
postavu s pevnými svaly po celém těle. 

Oválnou hlavu zdobí kulaté modré oči. Blonďaté dlouhé vlasy ji 
omlazují. Hranatá brada zakončuje obličej. Masitá ústa s velkými 
zuby se usmívají na celý svět. Jejího velkého rovného nosu si všimne 
každý. 

Její šatník se skládá převážně ze sportovního oblečení. Dnes si na 
sebe oblékla pletenou tmavě modrou čepici, sportovní sako s bílými 
puntíčky a sukni s drobným modrým vzorkem. Nejvíc nápadné jsou 
vlněné červené punčochy. Na nohy si obula černé boty se žlutými 
proužky a šedé ponožky.  Svůj zevnějšek vylepšuje náhrdelníkem, 
hodinkami a ručně šitými rukavicemi. Svoji šedou látkovou mošnu 
na světle modré šňůrce si obvykle bere ne nákupy. Na pravidelnou 
prohlídku města létá na koštěti. Řídítka s klaksonem si sama na 
koště přidělala. 

Pravidelně se schází se svými kamarádkami Babou Jagou a Perch-
tou. Slétávají se každé úterý a pátek na čaj a sušenky. Pečuje o svého 
černého kocoura Mikeše, který je jejím věrným přítelem.

Moje známá čarodějnice ráda hrála fotbal, teď už je starší, tak se 
občas zaletí podívat na místní hřiště a pomáhá vždy vyhrát domácímu 
týmu. Filoména se kamarádí se všemi dětmi i dospělými ve městě. 
Nikomu neškodí, proto ji mají všichni rádi – i já. 
Vašek Ježek 7. A

Dopis
Adresát: Zajíček Ušáček 

 Mrkvičkov 25
 33503 Hopkov

V Syrečkově 15. 12. 2020
Ahoj zajíčku, 
jak se máš? Já se mám skvěle. Mám tady úžasnou práci a také vlastní 
pořad Myškošéf. Vaří pro mě ti nejlepší kočičí kuchaři a ochutnávám 
od nich ty nejvybranější pokrmy. Je to legrační. Všichni jsou do té hry 
moc zapálení a ze sýra vyrábí, co se dá. Chtějí se stát profesionálními 
kuchaři. Jinak pracuji jako účetní ve velké kočičí firmě.

Mám dvě malé myšky, Elišku a Šišku. Chodíme na dlouhé průzkumy 
a učím je mistrovství v přelstění kocourů. Velmi často jim peču sýrové 
dortíky. V poslední době se nám zde ale rozmohla choroba známá jako 
Myškavirus, která nás přiměla zůstávat více doma. Udělali jsme s myš-
kami velké sýrové zásoby a po večerech hrajeme deskovou hru s názvem 
Jak na kocoura.

Až se budeme moci opět vidět, s radostí povyprávím o svém životě více. 
Tvá kamarádka Myška

Myška Anežka 
Syrečkov 14
33592 Pastičkov

Knížky zapůjčené MAS

V prosincovém čísle novin jsme čtenáře informovali o projektu týka-
jícího se čtení. Každopádně velmi záslužná činnost pokračuje a důka-
zem toho je další várka knížek, které nám jsou zapůjčeny k četbě. Mezi 
knihami byl také u mladých čtenářů velmi oblíbený titul s názvem 
Prašina. Poděkování patří zaměstnancům MAS SJN za příkladnou 
spolupráci a podporu četby našich žáků. 
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Mikulášská nadílka

Sice jsme museli kvůli všem opatřením a nařízením zrušit oblíbený 
a tradiční vánoční jarmárek, ale ve velmi omezené míře jsme ve škole 
zažili aspoň mikulášskou nadílku. Jako vždycky se do rolí Mikulášů, 
andělů a čertů oblékli páťáci a obešli postupně všechny třídy na 
prvním stupni. Poprvé ve třídách strašila v patřičné vzdálenosti od 
prvních lavic čertiska vybavená rouškami. Stejně tak platila nařízení 
i pro anděly a Mikuláše. Žákům 1. až 4. tříd byl zakázán zpěv, a tak 
se třídy návštěvám prezentovaly aspoň recitací a zcela mimořádně 
i zopakováním vyjmenovaných slov. 

Pro všechny žákyně a žáky předali pekelní a nebeští návštěvníci 
igelitové tašky s drobnými sladkými odměnami a dostalo se opravdu 
na všechny.
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Tvorba přáníček, foto Soňa Sedláčková.
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Přání do nemocnic

Jelikož se v letošním roce nemohl uskutečnit ve škole tradiční vánoční 
jarmárek, zapojili jsme se s dětmi do jiné záslužné akce pořádané 
Fénixem. Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk oslovilo 
nemocnice v Klatovech, Horažďovicích a ve Stodě, zda by měli pacienti 
a zaměstnanci nyní před Vánoci radost z ručně vyrobených přáníček. 
Samozřejmě byl ze strany zdravotníků velký zájem. Nám ve 3. oddělení 
školní družiny se nápad také moc líbil. Pustili jsme se tedy směle do 
tvoření a z papírových obalů od čaje nám pod rukama vznikla krásná 
barevná přání. Doufáme, že naše práce potěší nemocné i personál 
v nemocnicích a alespoň na chvíli vykouzlí úsměv na jejich tvářích.

Hodně zdraví a štěstí do nového roku 2021 přejí děti ze školní 
družiny. 

Soňa Sedláčková

Do roku 2021 přeji všem žákyním, žákům, 
kolegyním, kolegům, spolupracovníkům i všem 
čtenářům hodně optimismu, potřebné štěstí 
a pevné zdraví bez komplikací, které nás všechny 
provázely po většinu roku 2020.

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Shromáždění všech páťáků, kteří při mikulášské nadílce ve dvou 

skupinách navštívili své mladší spolužáky na 1. stupni.

Na snímku tři deváťáci nesou k vyučujícím českého jazyka plné krabice nových knížek.
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Včely udělají med 
vždycky dobře   
Rozhovor se včelařem Janem Turčem

Jak jste se ke včelaření dostal?
Já jsem rodilý Plzeňák, v Plzni jsem žil dvaačtyřicet let a teď už dvacet 
čtyři let bydlím v Železné Huti. My nebyli včelařská rodina. Dostal 
jsem se k tomu tak, že jsem se oženil. A strýc mojí ženy, která pochází 
z nedaleké vesnice Chlumy, byl velký včelař. My jsme k němu chodili 
pro med a on mi jednoho dne povídá: „Hele, přece nebudeš u mě 
kupovat med, já ti tady zrychtuju pět úlů a budeš si to dělat sám.“ 
Tak jsem včelařil v malém. Měl jsem pět, maximálně deset včelstev 
na zahradě v Chlumech. To máte 55 kilometrů z Lochotína do stodoly, 
nemůžete se tomu věnovat naplno. Některé libůstky včelaření, jako 
je třeba chov matek, si musíte odpustit. Když se matka líhne, musíte 
tam být přesně na čas, ona nečeká na to, až vy přijedete o víkendu. 
Čili měli jsme med pro rodinu a to stačilo. Když jsem se přestěho-
val sem, to bylo roku 1996, styl mé včelařské práce byl pořád stejný.
Měl jsem práci v Plzni, na manažerské pozici, bylo to v podstatě totéž, 
jako když jsem včelařil na chalupě.

Později se to ale změnilo, proč?
V roce 2008 mě zjistili nemoc, které se říká těžká, a v důsledku toho 
jsem se dostal v roce 2011 do invalidního důchodu. Bylo obtížné vyrov-
nat se s tím, že jsem byl zvyklý na akci a najednou akce nebyla. Já jsem 
byl manažerem jakosti, což byla dost vysoká pozice, a najednou stojíte 
na chodníku před barákem, je jedenáct dopoledne a žena vám povídá: 
„Tak dědku, jdeme nakoupit.“ To je duševní pecka.

Hledal jsem, co bych jako dělal, nějakou novou náplň volného času 
a včelstva se nabízela. Tak jsem si řekl, že se dám do té včelařiny 
naplno. Shodou okolností na středním učilišti v Blatné otvírali obor 
včelař, první ročník. Tak si představte, že já jsem se ve svých 59 letech, 
po dvou letech učení v Blatné, vyučil včelařem. Já mám z 5. června roku 
1973 výuční list jako elektromechanik a po čtyřiceti letech na stejný 
den mám výuční list jako včelař. Ale včelařím už od roku 1980, měl 
jsem tedy dlouhodobou praxi.

Já jsem ani nevěděla, že na to existuje nějaká škola.
Existuje učební obor, ten se vyučuje jednak v Blatné, od toho roku 
2011, a dlouhodobě je včelařská škola v Nasavrkách (Střední odborné 
učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s., pozn. red.) 
a Mendelova univerzita v Brně učí včelařství jako předmět. 
Tam už ale nepůjdu.

Co vám včelaření dává?
Můžu vám říct, že mi to dalo po té těžké nemoci duševní rovnováhu. 
Já jsem našel smysl. Nechci to říct vznešeně, že smysl života, to určitě 
ne, ale opravdu tu duševní rovnováhu mi to dalo. Takže já se dneska 
se věnuju včelařině, snažím se ji popularizovat, s Pracovní společností 
nástavkových včelařů (PSNV)se zúčastňuji výstav a jsem organizáto-
rem včelařských seminářů v Nepomuku. Já tím teď žiji a je to pro mě 
zajímavé. Včelařina je velice pestrá činnost. 

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Jana Turče, Hana Staňková

Včelař Jan Turč je ten typ odborníka, kterému se říká zapálený. 
Přizvala jsem ho k lednovému rozhovoru, protože jsem si chtěla 
povídat o tématu, které by nás odvedlo od neradostných statistik 
posledních dnů. Tak jsme se spolu ponořili do podivuhodného 
světa včel, všechno prý totiž začíná okolo zimního slunovratu. 

Nepomucké noviny / leden 2021
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Kolik máte včelstev?
Okolo třiceti. Já mám dvě stanoviště, dvě třetiny mám doma na zahradě 
ve Dvorci a tu další třetinu mám na stanovišti nad Tojicemi, na okraji 
lesa. Tam mají klídek a pastvu. Kdežto tady doma ve Dvorci je to jiné. 

Kolik jedinců to včelstvo má?
Vývoj včelstva probíhá podle Gaussovy křivky a vrcholem křivky je letní 
slunovrat. V tomto momentu se včelstvo přestává rozvíjet a začíná 
klesat jeho počet. Včelstvo má jednu matku, lidově se říká královnu. 
Na vrcholu křivky může být 60 až 80 tisíc dělnic a takové dva až tři 
tisíce trubců. Ale trubce mají jenom, když je potřebují. V momentě, 
kdy nejsou třeba, tak je začnou vyhánět. Odstaví je od krmení a na 
česně můžete vidět, jak včela nebo dvě táhnou trubce a shodí ho dolů. 

Jak to v úlu funguje?
Sestava je jasná, matka, trubci, dělnice.
Matka je největší včela, je velká asi dvacet milimetrů a jako jediná 
má úplně vyvinuté pohlavní orgány, aby mohla klást vajíčka, ale zase 
nemá žádné pracovní orgány. Na to má svou suitu, která se o ni stará 
a celý život ji krmí mateří kašičkou. 

Včelka dělnice, když se vylíhne, tak prvně po sobě uklidí, vyčistí 
si buňku. Za dva až tři dny se z ní stává krmička, krmí starší plod 
ze zásob úlu. Za další tři dny se jí plně vyvinou hltanové žlázy 
a je schopna produkce mateří kašičky, takže krmí ten nejmladší 

plod, protože dělnice se krmí mateří kašičkou pouze první tři dny. 
Když skončí tuhle funkci, tak se z ní stane stavitelka, to znamená, 
že se jí dovyvinuly voskotvorné žlázy, které má na spodní straně 
zadečku. Tam vytváří takové voskové šupinky, říkáme, že potí 
vosk, a z toho staví včelí dílo. Asi 18. den, když se jí vyvine jedový 
váček, tak se stává strážkyní česna. A jednadvacátý, dvaadvacátý 
den je z ní létavka. Starší včely ji berou s sebou a učí ji orientovat 
se okolo úlu. Ony se orientují podle slunce, berou si azimut podle 
slunce a česna. Létavka nosí vodu, pyl a nektar. Vyhledává zdroje 
snůšky, a když ten zdroj objeví, tak se vrátí do úlu a tam to svým 
družkám sdělí pomocí včelích tanců. Je schopná tancem sdělit, 
jakým směrem pastva je, jak je silná a jak je daleko. Takhle spolu 
včely komunikují. 

Včelstvo drží pohromadě feromon matky. Matka vydává feromon, 
který je typický pro ni a všechny její dcery. A ty strážkyně na česně 
kontrolují vstup na základě toho feromonu. Voníš stejně jako my, 
můžeš dovnitř. 

Popište mi, co vlastně dělá včelař v průběhu roku.
Včely žijí ve vztahu ke slunci. Všechno začíná okolo zimního sluno-
vratu, závisí to na teplotě a na rozvoji přírody. Tehdy matka zaklade 
malinký ostrůvek plodu. V lednu, když se udělá teplo a teplota vystoupí 
k deseti stupňům, nastanou první prolety včel. Hospodyňky bývají 
často právem naštvané, protože dají prádlo ven na šňůry, aby hezky 

Nepomucké noviny / leden 2021
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vonělo, a ona přiletí včelička a udělá bing. Ono se to pak špatně čistí. 
Moje paní to ví, tak dává prádlo obráceně. 

Prosinec, leden a únor, to se včelaři připravují na další sezónu. 
Hlavně se věnují studiu, přednáškám, čtou knížky, předávají si zku-
šenosti, opravují nářadí a pomůcky. Také musíme včelí dílo, které je 
v rámečkách, ze zdravotních důvodů z jedné třetiny obměnit. Rámečky 
se musí nadrátkovat a do toho vložit mezistěny. 

V zimě se včelám hlavně zabezpečuje klid, aby tam třeba nebouchaly 
nějaké větve do úlu, a ochrana proti ptákům. Viděl jsem sýkorku, při-
letěla na česno, zaklepala zobáčkem, vyrušila včelu, ta vystrčila hlavu 
ven, zob a už byla pryč. 

Jak se blíží jaro, tak se budují napajedla. Včely potřebují na počátku 
jara hlavně vodu, aby mohly rozpustit zbývající zásoby. Důležitý je 
pro ně také pyl.

A jak jaro postupuje, provádí se rozšiřování včelstev. Včelstvo 
mohutní, musíme mu dát prostor pro život, tak se přidávají další 
úlové nástavky a doplňují se nové mezistěny. Dělají se oddělky, což je 
základ nových včelstev, odchovávají se matky. V období růstu včelstva 
matka klade až dva tisíce vajíček denně. 

Jarní období vrcholí snůškou květového medu, někdy koncem 
května, v červnu. Následuje první medobraní. Odebíráme květový 
med. Vše však záleží na místních podmínkách a na počasí. Ale nesmí 
se jim odebrat všechno, aby neměly bídu, protože může nastat období, 
kdy v přírodě nebude nic, jako v loňském roce. Včelstva pak hladoví. 

Po letním slunovratu včel rychle ubývá. V půlce července nastává 
druhé medobraní, při kterém obvykle vytáčíme medovicový med.  
Úměrně úbytku včel zmenšujeme úlový prostor.

Po odebrání medu se musí včelstva okamžitě nakrmit a zaléčit proti 
varroáze. Generace, která se líhne od půlky července, jsou dlouhověké 
včely, které převedou včelstvo přes zimu až do jara. Proto se musí začít 
krmit, aby dodávané zásoby zpracovala ještě stará generace a nová 
byla co nejzdravější a nejsilnější.

V neposlední řadě se včely několikrát ročně ošetřují proti varro-
áze. Já používám kyselinu šťavelovou nebo mravenčí, nepoužívám 
syntetická léčiva. 

Kolik včelařů je ve spolku v Nepomuku?
Nepomucká základní organizace Českého svazu včelařů zastřešuje 
historicky asi dvacet obcí okolo Nepomuku a v současnosti má 
něco kolem 65 až 70 včelařů. Když jsem začal včelařit v roce 1980, 
tak tam bylo 110 včelařů a v průměru měli deset včelstev. Dneska 
máme zhruba těch sedmdesát a máme asi sedm set včelstev. Tak se 
napíše, že včelstva ubyla. Ano, ale je třeba se podívat na počet včel-
stev z hlediska jejich úživnosti. Dříve byla včelstva v každé druhé 
chalupě, ale také tam měli ovocné stromy a další včelomilné rost-
liny. Dneska když si někdo postaví barák, trávník se seká nakrátko, 
okolo plotu jsou túje, kdopak by tam dával ovocné stromy. To je 
práce. Pampeliška je brána jako plevel, sedmikráska s jetelíčkem 
také ničí trávník. Běda, když včela začne chodit na vodu do bazénu. 
To se pak stává předmětem stížností. Může si o mně myslet každý, 
co chce, ale tak to prostě je. My včelaři dostáváme dotace, ale já bych 
je zrušil. Co je platné, že mi dá někdo 150 korun na včelstvo. Má to 
prý vyjadřovat odměnu za opylovací činnost včelstev, to je přece 
směšné. Včelstva vykonají za rok obrovský objem práce a částka 150 
Kč je z tohoto pohledu komická. Vždyť 75 procent hmyzosnubných 
rostlin opylují včely. Dotační peníze by včelám více pomohly, kdyby 
byly věnovány do podpory výsadby včelomilných rostlin. To by byla 
skutečná odměna pro včely. Známý je výrok Einsteinův, že zajdou–
li včely, do čtyř let zajde člověk. Ono to nelze brát tak absolutně, 
nicméně se naruší potravinový řetězec. 

Vraťme se ještě k tomu spolku, jakou činnost tam děláte?
Co zemřel bývalý jednatel Vojta Posavád, tak ten spolek, neskromně 
musím říct, držím pohromadě. V roce 2012 jsme pořádali včelařskou 
výstavu, tu jsem dělal ve spolupráci s paní Šaškovou ve stodole rod-
ného domu Augustina Němejce. Pak jsem měl ještě výstavu v roce 2016 

na blovickém zámku, no a občas přednáším. Asi před dvěma lety mě 
požádala o přednášku Univerzita III. věku. Dělám propagaci oboru, 
pořádáme tradiční jarní semináře nástavkového včelaření, ty ve spo-
lupráci s PSNV, tam jsem také aktivní. A jestli víte o místní včelařské 
stezce, tak ta je z mé hlavy.

Včelařská naučná stezka byla otevřena v roce 2019. Má 
deset zastavení a vede od železničního viaduktu v železné 
Huti ke mlýnu. Jak vás to napadlo, udělat naučnou stezku?

Cítím, že je potřeba ten obor propagovat. Někdo řekne – včelařina – 
dáš tam úly a vyndáš med. Ono ale je s tím práce, a jen pokud se tomu 
věnujete, tak máte i výsledky, jako se vším.

Máte na tu stezku nějaké ohlasy?
Vesměs pozitivní. Teď na jaře mi volala dokonce škola, paní učitelka 
Kotrbatá, a požádala mě o spolupráci. Děti měly za úkol si projít stezku, 
připravit si otázky a já jim pak odpovídal.

Mám v úmyslu stezku prodloužit až ke splavu do Kláštera. Už mám 
připraveno dalších dvanáct panelů a jmenuje se to Stezka medu. Je 
o tom, jak vzniká med, jaké jsou druhy medu a další zajímavosti.  
V podstatě by nebylo špatné a chtěl bych, aby to tak bylo, aby celou 
stezku Helenka kopírovala včelařská stezka. Spojil by se Dvorec od 
viaduktu s Klášterem. To je taková moje idea. Ale je třeba na to sehnat 
peníze a v současné době to bude špatné. 

Zmínil jste se ještě o dalším včelařském spolku – Pracovní 
společnosti nástavkových včelařů, představte nám ho.

Pracovní společnost nástavkových včelařů, tam dělám správce členské 
evidence.  Je to spolek, který má blízko k ekologickému chovu včel ve 
vztahu k prostředí. Jeho hlavní náplní činnosti je pak vzdělávání. Je 
odborným garantem výuky včelařství na učilišti v Blatné. 
 

Jak to tedy je s tím prostředím a včelami?
Dneska se v novinách často píše, jak ubývají včely. Tragédie, ubý-
vají včely. Pro vaši informaci Česká republika je třetí nejzavčelenější 
země na světě. Tady je deset včelstev na kilometr plošný, ale včetně 
hor, kde včely nežijí. Ano, jsou převčelena některá místa. Ale pro-
blém není v množství včelstev, hlavní problém je v tom, jak se lidé 
chovají k přírodě. Včely, aby přežily, tak musí mít dvě základní věci, 
bílkoviny, což je pyl, a energii, cukry, to znamená nektar. A když se 
podíváte kolem sebe, sklady, betonové plochy, já úplně šílím, tam ty 
včely neseženou nic, solární elektrárny na polích, tam taky nic. Louky 
se sečou nakrátko, nenechají se odkvést. Okolo silnic se odstraňují 
stromy, aby kamionům nepotrhaly plachty a nějaký trouba, který 
neumí jezdit, aby se nezabil o strom. Zemědělci cpou všude spoustu 
chemie, a navíc co včelám nabízíme na polích? Kukuřici a řepku, to je 
chudá a málo pestrá pylová pastva. To je, jako když mně bude manželka 
vařit hrách a čočku, prostě jednotvárnou stravu, tak to tělo nebude 
na tom moc dobře. A se včelami je to jako s lidmi, musí mít pestrou 
stravu, a ta prostě chybí. A z toho se odvíjí zdravotní stav včelstev, jsou 
pak náchylné k nemocem. Takže naše včelstva neubývají, ale hladoví. 
Pokud budeme brát úživnost včelstva, tak je tu včelstev moc.

Jsou mladí včelaři?
Co já pozoruju, tak posledních deset let, někteří z generace třicátníků, 
čtyřicátníků začínají včelařit. Jsou už tzv. usazení, mají dost konzum-
ního způsobu života a hledají nějakou alternativu, návrat k přírodě. 
To jsou z hlediska včelařů mladí lidé. Pozoruju to zejména v PSNV, 
protože my k nim máme blízko, nejsme nějací dogmatici. Fakt je, že 
jako ve všem, najdou se nějaké extrémy a někdy je to na škodu, ale 
musím říct, že nemám strach o budoucnost včelařství, protože mladí 
lidé se o to zajímají, objevují včelařství. 

Máte i včelařky?
Teď máme v nepomuckém spolku jednu nebo dvě paní, ale když jsem 
chodil do školy v Blatné, tak nás tam ve třídě bylo 24, z toho bylo osm 
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Jan Turč

Narodil se v Plzni, v roce 1954. Nyní žije s manželkou 
ve Dvorci, v části železná Huť. 
Má tři dospělé děti, dceru a dva syny.
Původním povoláním je elektromechanik, dálkově 
vystudoval střední a vyšší odbornou školu a praco-
val jako manažer jakosti v jedné plzeňské firmě až do 
roku 2011.
V současnosti je ve starobním důchodu. V roce 2013 se 
vyučil včelařem a včelařství je nyní jeho hlavní životní 
náplní. Je aktivní v Českém svazu včelařů a Pracovní 
společnosti nástavkových včelařů. Pořádá přednášky 
a výstavy a je iniciátorem vzniku včelařské naučné 
stezky na cyklostezce Helenka.
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žen. Takže včelařky jsou a jsou aktivní.  Ženský element ve včelařině 
je bezvadný.

A vy osobně budete mít v rodině pokračovatele?
Dost těžko. Dcera ani synové k tomu nejsou, mají náročné zaměst-
nání a navíc ten mladší je bohužel alergický. Ale zajímavé je, že nebyl, 
potkalo ho to až po dvacátém roce. Fotil mě při práci a najednou 
dostal do ruky žihadlo. To by bylo běžné, ale najednou mu začala 
otékat pusa. Je takové pravidlo, když začnete otékat až za druhý kloub, 
už je to alergická reakce. Nejlepší je žihadlo vyškrábnout, nemačkat. 
Protože včela si vytrhne i jedový váček a vy jak to zmáčknete, tak si 
vlastně píchnete injekci. Takže ostrý nůž nebo nehet a vyškrábnout. 

Mají vaši blízcí rádi med?
Mají, moc, u nás je velká spotřeba. Já už jsem sundal ceduli z plotu, 
protože rodiny se rozrostly a nemůžu si dovolit říct někomu z pří-
buzných, že nemám med.

Takže ke mně si lidi chodí pro med, když je co prodávat. 
My můžeme dělat takzvaný prodej medu ze dvora, tam jsou dané 

podmínky a ty splňujeme. Můžeme prodávat na trzích, z domu a dodá-
vat do místní obchodní sítě. Ale to nedělám, protože nám stačí ty trhy. 

Když je med, chodíme do Nepomuku na farmářské trhy, taky děláme 
svíčky. A pak jsme měli takovou libůstku, chodili jsme na zámek 
do Blovic na vánoční a velikonoční trhy a ještě do Sedlce u Starého 
Plzence, tam je to takové domácí, nic velkého. 

A vy máte rád med?
Bývaly doby, kdy jsem měl po ruce, tak jako jiný má brambůrky, kilovku 
medu a já ji snědl za týden. Ale musel jsem ho drobet omezit, protože 
se dlouhodobě léčím a v důsledku léčby bojuju s váhou. Mám rád med, 
dělám i medovinu, ale pro vlastní potřebu, protože kdybych ji chtěl 
prodávat, musel bych mít schválenou výrobnu. 

Jak je to s těmi druhy medu?
Jsou dva základní druhy medu – květový a medovicový. 

Květový, tam je to jasné, to sbírají včely nektar z kalichů květů. 
Květový med krystalizuje dříve, má více bílkovin, více jednoduchých 
cukrů. Je dobrý pro lidi, kteří jsou třeba po nějaké operaci. 

Nektar má až 60 procent vody, létavky ho odnesou domů, kde ho 
úlové včely ukládají do buněk, obohatí o produkty svých hltanových 
žláz a odvětrávají vlhkost, protože kde je cukr a voda, tam je kvašení 
a aby jim ten med nezkvasil, musí se dostat pod 20 procent vody. 
A když je včelař nedočkavý a sebere jim ho dříve, tak potom ten med 
může začít kvasit.

Když je med zralý, tak ho včely zavíčkují. Ony si vlastně dělají kon-
zervu na zimu. Zavřou buňku voskem a mají hotovo. 

Já vám to řeknu takhle, včely udělají med vždycky dobře. Med může 
zkazit jenom včelař. Vyndá ho brzo, špatně s ním zachází při vytáčení, 
má špatné zařízení, špatně ho skladuje, nešetrně ho rozehřívá.

Druhý druh medu je medovicový. Existují takzvaní producenti 
medovice, a to jsou mšice, mery a červci. Kdo četl Ferdu mravence, 
tak ví, jak si pásli mšice a u zadečku jim brali sladkou tekutinu. Z toho 
včely dělají medovicový med. Ten je charakteristický tím, že má v sobě 
silice a éterické oleje, a z toho důvodu je lepší na podzimní respirační 
problémy. 

Jarní květové medy jsou světlejší, medovicové jsou tmavší. Lidi u nás 
obecně preferují medy medovicové. 

Poznáte přesně, který je který?
Já musím správně určit, jaký druh medu prodávám. Podle vyhlášky 
jsem zodpovědný za správné označení. Mám jednak refrakto-
metr, kde kontroluju množství vody. Ač norma říká 20 procent, 
já dávám do prodeje medy s hodnotou okolo 16 procent, to je 
prostě kvalita. A pak existuje další zařízení, tomu se říká kon-
duktometr, měřič vodivosti. Z roztoku medu se podle vodivosti 
určí, zda je květový nebo medovicový. Musím být takto vybaven, 

abych zabránil rizikům, která by mohla nastat při nesprávném 
určení druhu medu. 

Máte ještě nějaké další koníčky?
Když se včelaření chcete věnovat naplno, tak další koníček nemáte. 
U nás máme práci doma rozdělenou. Moje žena se věnuje zahradě 
a já se věnuju včelám. Ona mi to toleruje a za to jsem jí vděčný, 
samozřejmě. 

Co vás na tom nejvíc baví?
Nejvíc mě na tom baví, že každý rok je jiný. Je to nepředvídatelné. 
Existují určité principy ošetřování včelstev, které musíte dodržet, ale 
začátečníci se většinou ptají: „A kdy to mám udělat?“ A já říkám: „No 
když je to potřeba. Musíš sledovat to včelstvo, vývoj počasí, jak kvetou 
rostliny.“ Každý si musí tu metodiku najít, je to pestré. Mě to úplně 
fascinuje, jak je každý rok jiný, v tom je to krásné.

Děkuji za rozhovor.
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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 mentálních cviků, které dodávají 
energii do těla. 
Seminář Tajemství pánevního dna I., sobota 30. 1., v čase 11:00–19:00, 
s akreditovanou lektorkou Vendulkou Pánkovou, přihlášení a platba 
předem nutná, 1800 Kč. Kurz se zabývá mnoha tématy nejen z pohledu 
západní fyzioterapie a psychosomatiky, ale i z tisíce let prověřených zna-
lostí východních nauk. Metoda 3×3 Školy pánevního dna, kterou použí-
váme, v sobě propojuje nejen tělesnou rovinu, ale pracuje i s emocemi 
a s rovinou energetickou. Cvičení je velmi jemné a nenáročné, a tak je 
kurz vhodný pro ženy všech věkových kategorií.
Domácnosti našich babiček, středy 3. 2., 3. 3., v čase 17:00–19:00, 
s autorkou stejnojmenných knih Alenou Gajduškovou. Praktická před-
náška na téma dovedností našich předků s odkazem na udržitelnost 
a využití v dnešní době. Přihlášení a platba předem.
Seminář plstění – zimní panenky, neděle 7. 2., 14:00–17:00 hodin, 
oblíbený tvořivý a relaxační seminář se Zuzanou Smith. Přihlášení 
a platba předem, materiál je v ceně 390 Kč.
Eko, bio, zero waste, non toxic, fairtrade, minimalismus, 8. 2., 
18:00–19:30 
Co se skrývá za trendy naší doby? Měly by nás zajímat? Praktická před-
náška a diskuze. Lucie Korbová, 190 Kč 
Bezpečně online – interaktivní přednáška na téma bezpečnosti na 
internetu, středa 10. 2., pro děti i dospělé, s lektorkou DDM Horažďo-
vice 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. Po absolvování budou 
účastníkům jasné pojmy, jako je například kybergrooming, kyberstal-
king nebo kyberšikana. 150 Kč / 200 Kč
Úvod do permakultury, předběžně 17. 2., 18:00–20:00 hodin. Prak-
tické seznámení se stále populárnější formou zahradničení, vede per-
makulturní designérka a lektorka Alena Gajdušková. Následovat bude 
víkendový kurz designu permakulturní zahrady (19.–21. 3.)
Konzervování bez elektrické energie, předběžně 21. 2. Půldenní 
praktický kurz s Alenou Gajduškovou, dovednosti našich předků a jejich 
využití dnes.
Přírodní a ekologická kosmetika a drogerie, 8. 3., jak a proč se vyznat 
v pojmech, INCI, certifikátech. Praktická přednáška, Lucie Korbová, 
190 Kč
ženská hygiena a cykličnost, 5. 4., praktický seminář na ženská 
témata s důrazem na ekologičnost a šetrnost. Jaké máme dnes mož-
nosti, jejich výhody a nevýhody. Lucie Korbová, 190 Kč

Rekvalifikační kurz první pomoci: Základní norma zdravotnických 
znalostí pro pedagogy. Dotace 20 hodin, 20.–21. 2. 
Tento kurz je vhodný nejen pro pedagogické pracovníky, ale pro 
všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží a pro svoji činnost nevyužijí 
kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“. Absolvent kurzu obdrží osvěd-
čení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT. Více 
info v přihlášce.

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

Otevírací doba kanceláře 
(může se změnit dle konání kurzů).
pondělí, čtvrtek, pátek 10:00–12:00, 13:00–16:00, 
úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00, středa 13:00–18:00
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz, 
www.fenix-nepomuk.cz; FB @FenixNepomuk

Lucie Korbová a tým Fénixu

V době uzávěrky novin nemáme žádné informace k termínu možného 
otevření centra. Samozřejmě vaše stávající přihlášky zůstávají v plat-
nosti a kurzy začneme, jakmile to bude možné. Termíny akcí se mění 
dle situace a dle požadavků lektorů, děkujeme za pochopení.
Pokud to půjde, s kurzy začneme od 11. ledna 2021.

V termínu 18. listopadu až 19. prosince proběhla první předvánoční 
pátrací hra po Nepomuku, sešlo se nám spoustu pěkných ohlasů, takže 
věříme, že se z této akce stane každoroční tradice.

Adoptuj krmelec – přednáška o tom, jak a čím krmit přes zimu zví-
řata v lese a který krmelec můžeme naplnit. Sledujte info na webu a fb.

Promítání nejnovějšího dokumentu světově známého přírodovědce 
a popularizátora vědy Davida Attenborougha Život na naší planetě. 
S českými titulky. Vstupné zdarma. Následuje beseda. Termín bude 
upřesněn, pravděpodobně 29. 1. od 17:30.

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

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

AKCE A SEMINáŘE: 
je možné se hlásit a semináře hradit, 
až budeme vědět, zda se uskuteční.

Seminář SHIATSU s terapeutkou Hanou Reitspiesovou, pon-
dělí 11. 1.,18:00–20:00 hodin, 390 Kč předem. Povídání o této metodě 
japonské masáže, ukázka ošetření, jednoduché techniky na ošetření 
sebe i blízkých – masáž se provádí na oblečených klientech. 
3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný 
kurz, čtvrtek 14. 1. Informace a tipy k sestavování vlastní tiskárny. 
16:00–17:30 pro děti 10+ a 18:00–20:00 pro dospělé (190 Kč / 250 Kč), 
Lukáš Barák.
Seminář základů šití na stroji, neděle 17. 1., 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, 21. 1., 25. 2., s Hanou Reitspiesovou, 18:00–20:00 
hodin, 390 Kč

Fénix přeje příjemné zahájení nového roku
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Viktor Pešek – malíř nepomucké krajiny

Dne 23. prosince 2020 uplynulo 120 let od narození akademického 
malíře Viktora Peška, význačné osobnosti města Nepomuk. V Měst-
ském muzeu a galerii Nepomuk bude od 13. ledna zahájena výstava 
jeho obrazů, které z větší části zapůjčila paní Dana Ployer z rakous-
kého Bad Leonfeldenu. A právě s paní Ployer jsem měla možnost vést 
rozhovor o Viktoru Peškovi.

Rod Pešků patřil k významným občanům města Nepomuk. Vedle 
hospody, kterou provozovali v Plzeňské ulici č. p. 11, se věnovali ran-
hojičství, až Viktor Pešek v tradici své rodiny nepokračoval a místo 
toho se dal na uměleckou dráhu. Jistě jej ovlivnil jeho strýc Augustin 
Němejc, který byl pro Peška celoživotním vzorem. 

Již od mládí Viktor Pešek projevoval mimořádné umělecké nadání. 
Příkladem je jeden z prvních portrétů, které vytvořil v patnácti letech, 
jednalo se o portrét spolužačky Barušky Mikšovské. Podle vyprávění 

paní Ployer patřila Baruška k nejhezčím dívkám Nepomuka. Všichni 
učitelé se na obrázek chodili dívat a ještě dlouho byl ve škole vystaven. 

Viktor Pešek po absolvování nepomuckého piaristického gym-
názia začal v roce 1918 studovat Vysokou školu uměleckoprůmy-
slovou (UMPRUM) a Akademii umění v Praze. Absolvoval tříleté 
všeobecné umělecké vzdělání u profesorů Schussera a Kysely 
a následně čtyřletou speciálku u profesorů Španiela, Maška, Špi-
lara a Nechleby, sochařství u profesorů Záležáka, Kafky a Špani-
ela. Promoval v roce 1925 a následně se vrátil zpět do Nepomuka. 

Převážně působil jako malíř krajinář a portrétista, portrétoval celou 
řadu známých osobností. Mezi lety 1934–1938 restauroval obrazy ze 
zámku Zelená Hora a namaloval 25 kopií starých mistrů, ilustroval 
knihy a navrhoval nesčetné množství plakátů. V roce 1950 pro Vati-
kán namaloval svatého Jana Nepomuckého. Ve svých dílech zachytil 

Jeden z prvních portrétů Viktora Peška, vznikl v jeho 15 letech, 

zachytil svou spolužačku Barboru Mikšovskou

Zleva dcera Dany Ployer, její babička v 80 letech, Viktor Pešek v 84 letech a Dana Ployer

Viktor Pešek v roce 1983



převážně motivy z Nepomucka a okolí. I přes nesouhlas s komu-
nismem obdržel mnoho zakázek z 20 států čtyř kontinentů. 

Viktor Pešek zemřel 27. října 1986 v Praze, pochován je na nepo-
muckém hřbitově. 

Paní Dana Ployer vypráví, že od svých tří let jezdila každý rok do 
Nepomuka společně se svou babičkou. Trávila zde celé léto, to aby se 
trochu ozdravila ze špatného pražského vzduchu. Svůj první blok na 
kreslení, tužku a pastelky dostala od Viktora Peška. Chodili spolu do 
okolní přírody malovat. Popisuje jednu z veselých příhod svého dět-
ství: „Byly mi asi čtyři roky. Šli jsme s babičkou a Viktorem z malování, 
když začalo náhle hodně pršet. Strýc Viktor duchapřítomně popadl 
namalovaný obraz a nesl ho jako střechu či baldachýn nad mojí 
hlavou. Moje babička jen zoufale vykřikla: „Viki, vždyť se ti ten obraz 
zdrcne!“ a Viki jí klidně odpověděl: „Přeci nenechám to dítě zmok-
nout!“ A nesl, pro něho jistě velmi nepohodlně, nade mnou své dílo 
dál… Bylo to na nepomuckém náměstí. Lidé zůstali stát a pobaveně 
se na nás dívali. Jeden Viktorův známý volal, že vypadáme jako svatá 
rodina na útěku do Egypta.“ 

Paní Ployer dále vypráví, jaký měl vliv na ni samotnou: „Strýc 
Viktor mi jednou nalepil zbytky plátna na překližky a připravil 
tak na malování. K tomu mi daroval zbytky olejových barev. Byla 
to moje první plátna a první olejové barvy, s kterými jsem si dle 
chuti mohla nakládat, jak jsem chtěla. Byla jsem nadšená! Viktor 
přenechal tvoření obrázků mojí malířské fantazii. Tenkrát jsem 
byla malá holčička a podle toho také vypadaly moje výtvory. Asi 
šest obrázků jsem dle svých dětských představ „vytvořila“. Po 
mých prvních malířských pokusech s olejovými barvami jsme 
vyrazili do terénu malovat. Babička s sebou připravila svačinu 
a historickou knihu, ze které nahlas při malování předčítala. Strýc 
nesl svoji „malkastnu“, připravené a na napínací rám napnuté 
plátno a malířský stojan. Bylo krásné počasí a já vesele poskako-
vala v doprovodu obou dospělých. Ani nevím, jaký motiv strýček 
„Mikineček“ (tak jsem ho tenkrát nazývala) maloval. Když jsme 
se večer vraceli domů, pohlédla náhodou moje babička do oken 
Viktorova bytu. Úlekem vykřikla a vzala Boží slova nadarmo: „Viki, 
jestli nějaký zákazník přišel a viděl ty obrazy v oknech, tak se 
určitě nevrátí!“ Viktor zvedl hlavu a klidně prohlásil: „Vůbec nic 
se neděje. To dítě má fantazii!“ Já totiž, než jsme odešli, vystavila 
svoje čerstvá díla za všechna okna.“

Paní Ployer vzpomíná, že když pak v dospělosti restaurovala 
nějaký hodně poškozený starý obraz, radila se s Viktorem Peškem 
o postupu restaurování: „Jednou jsem dostala do ruky velmi zni-
čený portrét Kateřiny Schrattové, přítelkyně císaře Františka 
Josefa. Ten obraz se doslova sypal. Byl položený na prkně, aby 
se s ním nehýbalo. Když Viktor portrét viděl a posoudil, řekl, že 
jestli se mi povede dát ten obraz do pořádku, tak jsem opravdu 
dobrá. Když jsem mu později ukazovala fotografie zrestaurova-
ného portrétu, uznale mne pochválil. Cítila jsem se tenkrát, jako 
bych dostala nějaké vyznamenání.“

A na závěr dodává: „Byl to hezký, velmi vzdělaný a ušlechtilý člověk. 
Vypěstoval ve mně lásku k obrazům a k Nepomuku.“

Paní Dana Ployer se celý život věnovala umění. Přesto, že z poli-
tických důvodů nemohla vystudovat uměleckoprůmyslovou školu, 
dokázala se i tak v umění prosadit. Nejprve absolvovala výuční obor 
dámská krejčová a následně oděvní průmyslovou školu. Později 
se provdala do Rakouska a na počátku osmdesátých let začala 
opět malovat, pořádat výstavy a také restaurovat staré obrazy. 
Více o paní Daně Ployer se můžete dočíst v Nepomuckých novi-
nách č. 3/2018. 

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk
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Viktor Pešek před domem U Lípy č. p. 185, 60. léta
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Výbor Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Nepomuk 
sděluje všem svým členům, že vydávání povolenek a platba členských 
příspěvků v roce 2021 zaznamená určité změny. 
Jednou ze základních změn bude dodržování hygienických opat-
ření proti šíření pandemie covid-19, a to včetně rozestupů a roušek. 
Povolenky se budou vydávat vždy v klubovně naší MO. Ta se nachází 
ve sportovní hale Sokolovna Nepomuk.

První výdej povolenek a platba členských příspěvků se netra-
dičně uskuteční dne 9. 1. 2020. Výdejní doba bude v tento den 
od 10:30 do 19:00 hodin. 
V lednu nabídneme ještě jeden termín, a to 15. 1. 2020 od 14:00 
do 18:00 hodin.

Cílem tohoto rozšíření výdejní doby na dva lednové termíny a téměř 
na celý den je zamezení vytvoření fronty před klubovnou, neboť 
předpokládáme, že v delším časovém intervalu se fronta rozmělní 
a povolenky budou vydávány průběžně bez větších komplikací.

Povinností každého rybáře, který si pořídil jak krátkodobou, tak 
celoroční povolenku, je ji po uplynutí její platnosti do 15 dnů vrátit 
organizaci, která ji vydala, a to správně vyplněnou. Proto na naše 
členy apelujeme, aby povolenky k lovu vraceli se správně vyplněným 
sumářem úlovků za rok 2020. V případě nevyplněného či špatně 
vyplněného sumáře úlovků nebude vydána povolenka k lovu pro 
rok 2021. Návody k vyplnění sumáře úlovků najdete na stránkách 
naší organizace.

Připomínáme, že celoroční povolenka k lovu ryb je platná až do 
10. 1. 2021.

Další termíny výdeje povolenek a plateb členských příspěvků, ceny 
poplatků na rok 2021, informace o naší činnosti v roce 2020 a plá-
nech na rok 2021 najdete na našich internetových stránkách www.
mo-nepomuk3.webnode.cz.

Děkujeme za přečtení a dodržování.

MO Nepomuk

Výdej povolenek k rybolovu 
a platba členských 
poplatků v roce 2021
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Český zahrádkářský svaz Dvorec 
přeje Vám všem, svým členům i nečlenům, 
v novém roce 2021 hodně zdraví a krásných 

výpěstků na Vašich zahrádkách.

Dvorecký hasič Josef Jára 
slaví 80. narozeniny

V úterý 8. prosince jsme byli se zástupci naší jednotky popřát ke 
krásnému jubileu našemu nejakčnějšímu členovi sboru. Nebýt 
pana Josefa Járy, ve Dvorci by po hasičích nezbyla ani památka. 
Byl to on, kdo nás v našich patnácti letech přesvědčil, že než se 
poflakovat po okolí, kouřit za stodolou a vymýšlet různé „bej-
kárny“, je lepší jít si jednou za čas zasoutěžit, naučit se nové zna-
losti, ať už z hasičiny, nebo z údržby strojního zařízení, pomáhat 
druhým během povodní či jiných živelných pohrom nebo pořádat 
pro místní různé kulturní akce. Pan Jára byl sám ještě donedávna 
starostou našeho sboru a zároveň stíhal kompletní údržbu našich 
obou vozidel i stříkaček. Ještě jednou tímto gratuluji k jeho krás-
ným 80. narozeninám a přeju minimálně ještě jednou tolik. Za celý 
náš sbor Vám moc děkuji za vše, co jste pro nás udělal, a že jste 
nad námi nikdy nezlomil hůl, i když to často nebylo jednoduché.

František Holub, SDH Dvorec

foto František Holub

Vážení spoluobčané,

prostřednictvím Nepomuckých novin 
přeji všem občanům v novém roce mnoho 

osobních a profesních úspěchů, ale především 
mnoho zdraví v této nelehké době.

Děkuji všem lidem, kteří ve volbách 
do plzeňského krajského zastupitelstva 

v říjnu 2020 dali hlasy kandidátům KSČM.

Václav Novák (KSČM), 
zastupitel, předseda kontrolního výboru 

města Nepomuk
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Na trase, která je vhodná i pro malé děti a kočárky, pro babičky 
a dědečky, tety a strejdy, kteří přijedou na svátky, zkrátka pro celou 
rodinu, na vás čeká 20 zajímavých aktivit.

Trasa je zokruhovaná, a protože víme, že s malými dětmi se každý 
metr počítá, má tři délky (1900 m, 2300 m a 2700 m), přičemž se na 
každé z nich plní stejné úkoly.

Začíná a končí u vchodu do areálu zámku Zelená Hora (též u restau-
race Na Vyskočilce nebo u „Knárovky“), prochází lesem k jezu v Kláš-
teře a vrací se zpět.

Staňte se na chvíli i vy putujícím králem a užijte si krásnou přírodu 
pod Zelenou horou – hra je zaměřena na prožitek všemi smysly, proto 
doporučujeme na putování vyrazit s naším kouzelným balíčkem, 
který vám to umožní. 

Balíček je k dostání:
V infocentru města Nepomuk (Po–Pá 8.30–11.30 / 12.00–16.00) 
https://www.nepomuk.cz/turista/informacni-centrum/
V restauraci Na Vyskočilce (Knárovka) 
U předsedkyně spolku K. Buriánové (tel: 774 561 545)

Balíček je dostupný za dobrovolný příspěvek (doporučený příspěvek je 
100 Kč za jeden), věci v něm vám dopřejí užít si hru naplno a věříme, 
že tím uděláte radost nejen sobě, ale také nám. Veškerý výtěžek jde 
totiž na podporu Mateřského centra Beruška. Doporučujeme zajis-
tit jeden balíček pro každé dítě. Putování lze uskutečnit samozřejmě 
i bez balíčku, jen to nebude „úplně ono“.

Nemáte ještě pro někoho dárek k Vánocům? Spojte příjemné 
s užitečným a dejte pod stromeček zážitek ukrytý v našem kouzel-
ném balíčku.

Jak začít?
Hra začíná už v pohodlí domova:
1. Seznamte se s příběhem putování Tří králů
2. Vyrobte si s dětmi královské koruny, fantazii se meze nekladou, 
nemusí zůstat jen bílé, nemusí být jen z papíru.
3. Vyrobte si lucerničku – materiál a návod na výrobu je také součástí 
kouzelného balíčku

A pak už jen zabalit svačinu a můžete vyrazit na cestu! Nejdelší 
trasa s plněním úkolů a s pomalou chůzí nejmenších dětí trvá 
cca tři hodiny.

Tým MC Beruška

Putování se Třemi králi je pátrací  
venkovní hra pro celou rodinu

Nepomucké noviny / leden 2021
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Národní podnik Šumavan patřil mezi přední československé 
výrobce prádla a oděvů, které se v minulosti šily také v našem 
městě. Bohatý sortiment produktů byl dodáván nejen na domácí 
trh, ale vyvážel se i do mnoha dalších zemí.

Nejprve měl v Nepomuku provozovnu národní podnik TOSTA, 
továrny stávkového zboží, založený roku 1946 a sídlící v Aši. 
Ministerstvo průmyslu připravilo seznamy objektů, do nichž by 
mohla být umístěna textilní výroba. Zařadilo mezi ně i Dannerův 
pivovar v Nepomuku, který byl ovšem roku 1947 vyhodnocen jako 
nevhodný. Po dalších jednáních padla volba na jinou budovu, 
nacházející se rovněž v prostoru náměstí, a sice na hostinec 
Panský dům, kde se poté začala šít konfekce.    

Podle vyhlášky ministra průmyslu č. 1433 ze dne 28. června 
1948 byl zřízen národní podnik PANAR, továrny na pánské prádlo, 
který měl sídlo v Praze. K 1. lednu 1948 do něj byly začleněny 
majetkové podstaty řady znárodněných podniků z  Klatov, 
Nýrska, Vimperku, Vodňan, Pardubic a dalších míst.

K 3. říjnu 1949 byl dle vyhlášky ministra průmyslu č. 1341 ze 
dne 23. července 1949 zřízen národní podnik JITEX, jehož sídlem 
se stal Písek. Převedeny do něj byly závody vyčleněné z majet-
kové podstaty národního podniku TOSTA (Písek, Rožmitál pod 
Třemšínem, Horažďovice, Kasejovice, Plánice, Nepomuk, Český 
Krumlov, Bechyně, Nezdice, Katovice) a z majetkové podstaty 
národního podniku Pletařské závody (České Budějovice).    

Na základě vyhlášky ministra průmyslu č. 1347 ze dne 23. července 
1949 byl zřízen národní podnik Šumavan, továrny na pánské 

prádlo, a to opět k 3. říjnu 1949. Z majetkové podstaty výše uve-
deného národního podniku PANAR se tehdy vyčlenily závody 
v Klatovech, Nýrsku, Kolinci, Vimperku, Vodňanech, Českých 
Budějovicích, Plzni a Zdíkově, které byly začleněny do Šumavanu. 
Sídlem nově vytvořeného podniku se staly Klatovy, kde se nachá-
zel základní závod. Později bylo sídlo přeneseno do Vimperku. 
Předmět podnikání spočíval ve výrobě lehké konfekce, prádla 
a výstrojních součástí všech druhů, dále v nabývání a odbytu 
surovin a zboží. Následně byly do národního podniku Šumavan 
převedeny i výše zmíněné provozy v Kasejovicích a Nepomuku.

V našem městě se výroba nejprve orientovala především na 
pánské košile. Významná byla zvláště pro místní ženy, které zde 
neměly příliš pestrý výběr pracovních možností, takže pokud 
získaly zaměstnání v Šumavanu, nemusely dojíždět mimo bydli-
ště. Později se šily dětské a chlapecké košile, jejichž produkci po 
reorganizaci v 60. letech převzal mateřský závod v Kasejovicích, 
načež se nepomucká provozovna zaměřovala na dětská a chla-
pecká pyžama. Následně se opět vrátila výroba pánských košil.  

Roku 1972 se některé pracovnice musely přeškolit na 
výrobu pyžam a chlapeckých košil. Také část produktů ušitých 
v Nepomuku byla tehdy určena na vývoz, a to zejména do Sovět-
ského svazu. Později následovala další změna výroby, jež se místo 
pyžam přeorientovala na šití dětských košilek. V roce 1974 pracov-
nice přes počáteční problémy nakonec ušily přibližně o 12 000 ku- 
sů výrobků více, čímž se podařilo vyrovnat pokles produkce  
v Klatovech. 

Šumavan Vimperk, provozovna Nepomuk
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Košile z produkce podniku Šumavan. Fotografie pochází ze soukromé sbírky a je publikována 

se svolením jejího majitele. Celou sbírku si můžete prohlédnout na www.retrokosile.cz.     
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Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben 
(pondělí–sobota 8.30–11.30 / 12.00–16.00 hodin)

Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Nepomuk

30. 5. 2021 Eva Urbanová: OPEN AIR NEPOMUK – Koncert k poctě 
sv. Jana Nepomuckého (od 17.00 hod., náměstí A. Němejce, Nepomuk), 
předprodej také: https://www.plzenskavstupenka.cz

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

Změna programu vyhrazena. Konání akcí závisí na aktuální situ-
aci ohledně pandemie a vládních nařízeních. 

NEPOMUK / leden 2021

Kulturní a informační 
centrum Nepomuk

OKOLí NEPOMUKA / LEDEN 2021

3.–5. 1. Tříkrálová sbírka, pořádá Římskokatolická farnost arciděkan-
ství Nepomuk – formou kasiček v různých institucích

do 5. 1. Naděje – retrospektivní výstava Evy Hubatové, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, vstup zdarma, otevřeno úterý–sobota 
10.00–16.00 hodin

do 1. 2. Výstava betlémů sběratele Milana Baše, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky muzea, otevřeno 
úterý–sobota 10.00–16.00 hodin

8. 1. – 9. 2. Výstava obrazů Jany Vopalecké Ten, který čeří hla-
diny (Součástí výstavy budou i vitráže Kateřiny Vopalecké.), Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, vstup zdarma, otevřeno úterý–sobota 
10.00–16.00 hodin, výstava a vernisáž se uskuteční dle aktuální epi-
demiologické situace

17. 1. 2021 Seminář základů šití na stroji (obsluha stroje, typy jehel, 
nití a trocha teorie a praxe – šití látkového sáčku na chleba, bylinky 
apod.), od 14.00 do 17.00 hodin, Centrum volnočasových aktivit Fénix, 
https://www.fenix-nepomuk.cz, cena kurzu vč. materiálu 390 Kč, při-
hlášky předem

30. 1. 2021  Seminář Tajemství pánevního dna I. s akreditovanou 
lektorkou Vendulkou Pánkovou, od 11.00 do 19.00 hodin, Centrum vol-
nočasových aktivit Fénix, https://www.fenix-nepomuk.cz, přihlášení 
a platba předem nutná (cena 1 800 Kč). 

do 28. 2.  Výstava Království hraček ze Skašova, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, p. o., Hradiště 1, www.muzeum-blovice.cz

do 28. 2.  Proměny zámku Hradiště – výstava představující historii 
zámku a panství Hradiště od konce 15. století do dnešní doby, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., Hradiště 1, www.muzeum-blovice.cz

V roce 1977 zhotovil celý závod Kasejovice zboží v hodnotě 
29 785 886 Kčs. Tehdy měl 224 pracovníků, z toho nepomucký 
provoz 120. Zaměstnány v něm byly samé ženy, výjimku předsta-
voval pouze jeden muž na pozici opraváře šicích strojů. Nejed-
nalo se jen o pracovnice z Nepomuku, ale dojížděly sem i ženy 
z mnoha okolních obcí. Roku 1983 měla nepomucká provozovna 
128 zaměstnanců. V šicích dílnách bylo 89 pracovnic, v úpravně 
17, ze zbývajících 22 zaměstnanců je potřeba jmenovat mistrové, 
technické kontroly, pomocné dělnice a údržbáře. 

Roku 1985 nastaly komplikace, jelikož se pracovnice musely 
naučit ovládat nové stroje na našívání kapes, dále se měnil tvar 
košil a problémy se objevovaly i při jejich žehlení. Potíže opa-
kovaně působila rovněž skutečnost, že řada dělnic měla zkrá-
cenou pracovní dobu z důvodu péče o děti. Novým pracovnicím 
či dívkám přicházejícím do provozovny po vyučení chyběla 
potřebná praxe a musely se nejprve zaškolit. Obtíže neustaly ani 
v následujících letech, takže například roku 1987 byly plánované 
úkoly splněny za cenu prodloužených směn i víkendové práce. 

V průběhu let se vyskytovaly různé další problémy. Především 
je nezbytné připomenout, že v šicích dílnách bylo na omezeném 
prostoru natěsnáno velké množství strojů, což značně zhoršo-
valo pracovní podmínky. Dlouhodobě se proto řešilo rozšíření 
provozovny. Nejprve bylo plánováno formou přístavby stávající 
budovy na náměstí, později realizací nového výrobního objektu. 

Našly se však i příjemnější okamžiky, k nimž patřily zájezdy, 
rekreace či podnikové letní tábory pro děti zaměstnanců. Můžeme 
například zmínit, že v roce 1983 se pořádal zájezd do Vysokých 
Tater, pro děti pak výlet na zámek Hluboká a do Českých Budějo-
vic. Jak bylo tehdy obvyklé, spolupracovala provozovna též s místní 
základní školou, jejíž žáci vystupovali na podnikových akcích 
a mohli se seznámit s výrobou formou exkurzí.   

V roce 1988 byl zrušen národní podnik a zároveň rozhodnu-
tím ministra průmyslu zřízen státní podnik Šumavan, jehož 
sídlo se nadále nacházelo ve Vimperku. K zápisu do obchodního 
rejstříku došlo 30. prosince 1988. Po roce 1989 probíhal proces 
privatizace, který se týkal i Šumavanu. Zbytkový státní podnik 
Šumavan, jenž měl za úkol vypořádání hospodářské činnosti ve 
vztahu k privatizovanému majetku a správu majetku určeného 
k restituci, byl zrušen roku 1996.

Lenka Špačková
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů 
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí,  přestože městu 
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

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

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

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

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

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

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?
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Vstupujeme do nového roku 2021. Minulý rok, který právě skončil, 
byl zmatený. Zmatené bylo střídání času rozvolnění a zpřísňování 
zákazů. Zmatené bylo, co a kdy je otevřené a zase zavřené. Zmatení 
jsme byli my, když jsme museli změnit svůj běžný život.

A jaký bude ten příští rok? Přeji si, aby byl plný naděje. Jsem si 
však vědom, že slovo naděje může mít pro každého trochu jiný 
význam. Někdo si vybaví blízké jaro a probouzející se slunce. Jiný 
vzdychne, už aby byla ta vakcína, abychom toho covida porazili. Jaro 
určitě přijde. To je jistota nad jistoty. Samotnou vakcínou, si myslím, 
covida neporazíme.

Pro Nepomuk bude rok 2021 rokem oslav 300. výročí blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého. Můžeme toto významné výročí oslavit slav-
nostní mší za účasti biskupů, koncertem Evy Urbanové a Plzeňské 
filharmonie, přednáškami a výstavami. Doufám, věřím a mám naději, 
že si nejen Nepomuk, ale celý region připomene světově známého 
světce, jehož místo narození, kolébka, se nachází právě zde.

Neměli bychom ale zapomenout ještě na jinou tvář naděje. Aspoň 
jak si to představuji já. Když jsem ležel na JIP s covidem, sám, jen 
občas se mihly sestřičky ve skafandrech, zpočátku jsem se cítil opuš-
těný. V té prázdnotě a beznaději jsem se začal modlit a vnímal jsem, 
že sám nejsem. Nablízku je Kristus Pán, který přichází. Přijde pro 
mne, ať už to bude za pár dní, měsíců nebo roků. Ale určitě přijde.

Moje představa naděje je tedy spojena s tím, že Bůh je nám 
nablízku. Taková představa, že kostel už není prázdný, ale stále tam 
někdo chodí a modlí se. A v neděli je plný. I když realita je zatím jiná, 
snad se promění. Již tak sporou víru v Nepomuku covid ještě dorazil 
strachem, takže kostely zejí prázdnotou.

Mojí nadějí je tedy „čas plných kostelů“. Někdo si přeje do nového 
roku hodně zdraví, někdo úspěch. Pokud chcete popřát mně, přejte 
mi „plné kostely“.

A my všichni si přejme, aby se lidé opět naučili přicházet k Bohu 
a on mohl jejich nitro i celý život naplnit nadějí.

Do nového roku vám přeji NADĚJI. 

P. Jiří Špiřík

Čas naděje

I na začátku tohoto roku chystáme tradičně Tříkrálovou sbírku, 
která ale vlivem epidemie covid 19 bude mít trochu jinou podobu, 
než jak ji známe. Již desátá Tříkrálová sbírka proběhne na Nepo-
mucku 4.–10. ledna 2021.

V Nepomuku a okolních obcích se můžete s koledníky setkat za 
dodržení přísných hygienických opatření, s rouškami a rozestupy, 
ale tradičně s dobrou náladou 

a poselstvím o lidské solidaritě a soudržnosti, které je dnes 
potřeba více než kdy jindy. Kvůli zajištění bezpečnosti dárců 
i koledníků se nebude koledovat ve vnitřních prostorách, proto 
koledníci nebudou zvonit u vás doma, ale můžete je potkávat na 
nepomuckém náměstí a v okolních vesnicích na návsích u vánoč-
ních stromečků. Datum a čas bude upřesněn v kabelové televizi, 
na webových stránkách města a na plakátech. V okolních obcích 
bude doba koledování oznámena místním rozhlasem nebo na 
plakátech. Pokladničky Tříkrálové sbírky dále naleznete v Nepo-
muku ve dnech 4.–8. ledna na podatelně MěÚ a v lékárně Phar-
mDr. Anny Hánové.

Přispět můžete také do online kasičky na webu www.trikralova-
sbirka.cz, kde je možnost zaslat příspěvek za obec, kterou si zvo-
líte. Přispět můžete i bezhotovostně na účet číslo 66008822/0800 
s variabilním symbolem 77702057, případně pomocí níže uvede-
ného platebního QR kódu.

Přestože Tři králové nezazvoní přímo u vás, můžete zvolit jiný 
způsob, jak přispět a zažít tak stejně krásný pocit, jako když na 
vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků jen pro vás. Právě 
vy můžete pomoci těm nejpotřebnějším.

Eva Majerová, koordinátorka TKS

Tříkrálová sbírka 2021

Vánočně jsme vyzdobili DPS Nepomuk, zpříjemnili tím jeho obyva-
telům covidovou dobu a udělali jim velkou radost. Pan Klečka nám 
vyrobil vánoční betlém z papíru a paní Vetchá vyrobila kostelík z per-
níku. Zbytek vánoční výzdoby je práce zaměstnanců ve volném čase. 

Pečovatelská služba Nepomuk

Dům s pečovatelskou službou 
byl na Vánoce vyzdoben
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Nepomuk se připravuje na oslavy 300. výročí 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Nepomucké noviny / leden 2021

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konané 
v Nepomuku v roce 2021 budou jednou z největších událostí 
v novodobé historii městečka, 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 věnují organizaci oslav již 
od jara 2019. Harmonogram oslav je rozdělen do několika bloků 
zahrnujících mše svaté a církevní program, koncerty, přednášky, 
výstavy a další doprovodné akce. 

Je třeba zmínit především mši svatou, kterou bude celebrovat 
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, 
za účasti všech českých a moravských biskupů, dále navazující 
zasedání České biskupské konference a dva hlavní koncerty – 
první pod taktovkou Plzeňské filharmonie, druhý s královnou 
opery Evou Urbanovou. 

Přednášky se zaměří na různá témata týkající se přímo, či 
nepřímo svatojánského námětu, přednášet budou renomovaní 
odborníci. 

Z hlavních výstav je třeba vyzdvihnout expozici obrazů aka-
demické malířky Viktorie Kodl-Janotové, výstavu soch Václava 
Česáka a expozici původního mobiliáře ze zámku na Zelené hoře, 
který bude zapůjčen do Nepomuka z depozitářů Památkového 
ústavu pouze na jednu sezónu. 

Důležité bude také duchovní poslání i zapojení nejen celého 
regionu, ale i zahraničních svatojánských oblastí.

Hlavní koncerty
• 20. března 2021 Hudba doby Jana z Pomuku, koncert Tomáše 
Hály, zazní např. hymny arcibiskupa Jana z Jenštejna
• 16. května 2021 od 16:00 hodin Pocta svatému Janu Nepo-
muckému. Koncert Plzeňské filharmonie pod taktovkou 
Ronalda Zollmana. Jako sólisté vystoupí Gabriela Eibenová, 
Nadia Ladkany, Tadeáš Hoza, Ondřej Holub a Vysokoškol-
ský umělecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením sbor-
mistra Jakuba Zichy, kostel sv. Jakuba Většího (předprodej 
bude oznámen)
• 30. května 2021 od 17:00 hodin Eva Urbanová – OPEN AIR 
NEPOMUK. Sopranistka Eva Urbanová a  mladí hosté za 
doprovodu Komorního orchestru Národního divadla, diri-
gent David Švec, náměstí Augustina Němejce (předprodej od 
9. října 2020)

Mše svaté a církevní program
• 20. března – mše svatá k památce umučení sv. Jana Nepomuc-
kého v kostele sv. Jakuba Většího
• 16. května –  hlavní slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana 
Nepomuckého, celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibis-
kup pražský a primas český, za přítomnosti českých biskupů
• 16.–18. května – jarní zasedání České biskupské konference 
v Nepomuku
• 23. května – mariánská poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí 
P. Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka
• 31. května – mše svatá ve výroční den beatifikace sv. Jana Nepo-
muckého za účasti tuzemských i zahraničních kněží z oblastí 
svatojánského kultu

Přednášky a výstavy k poctě sv. Jana Nepomuckého
Ve spolupráci s předními odborníky na svatojánská témata 
a s badateli Ústavu pro studium totalitních režimů budou orga-
nizovány v průběhu roku odborné přednášky a výstavy.
Hlavní výstavy:
akademická malířka Viktoria Kodl-Janotová (Německo) – 
Obrazy (březen–květen)
Václav Česák – Sochy (březen–květen)
Výstava originálního mobiliáře ze zámku Zelená Hora (květen 
– září) 

Oslavy třísetletého výročí blahořečení sv. Jana Nepomuc-
kého proběhnou pod záštitou Dominika kardinála Duky OP, 
arcibiskupa pražského a primase českého

V Nepomuckých novinách budeme o akcích konajících se 
v rámci oslav třísetletého výročí blahořečení sv. Jana Nepo-
muckého pravidelně informovat.

Kompletní program oslav najdete na www.svatynepomuk.cz/
nepomuk-2021/
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Co s vděkem za lásku a péči 
Tvou Ti můžem dát
– hrst krásných květů naposled 
a pak jen vzpomínat.

Dne 30. 12. 2020 by se naše maminka 
Marie Kepková (30. 12. 1945 – 9. 9. 2019)
dožila 75 let.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina Kepkova. 

Ani čas nezmění lásku a bolest  
v srdcích těch, kteří ho milovali.

Dne 27. ledna uplyne šest let, co nás 
navždy opustil pan Zdeněk Pružinec.

S láskou stále vzpomínají manželka, 
dcera s manželem a vnoučata.

vzpomínka

vzpomínka

Vzpomínáme na MUDr. Jaroslava Bílka, 
kterého Bůh Otec povolal do nebeského 
domova před deseti lety, 28. ledna 2011.
Při mši sv. poděkujeme za vše 
dobré, čím nás obdařil.

Marie Bílková s dcerami Veronikou 
a Barborou a celou širokou rodinou.

Dne 19. ledna 2021 uplyne 30 let 
od tragické smrti naší milované 
dcery a sestry Pavly Kubíkové.
Pavla se nedožila svých 18 let.

Stále s bolestí v srdci vzpomínají rodiče, 
bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

vzpomínka

KUPÓN NA 
ŘáDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:
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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.

řádková inzerce

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

Prodám osobní automobil Seat IBIZA, r. výr. 1999, zimní i  letní kola. Cena 20 000 Kč.  
Tel. 724 938 479

Prodám cirkulárku domácí výroby, silný motor, dva pilové listy. Tel. 731 730 245

Koupím Simson S51 Enduro, Elektronik, stav nerozhoduje, s SPZ nebo bez, možno i na ND. 
Tel. 776 822 803

Za účelem přípravy nové publikace sháním k zapůjčení fotografie německé armády a policie 
pořízené na území jižních a západních Čech. Patrik Keller, e-mail: andrasada@seznam.cz

Sběratel koupí staré pivní lahve a půllitry s litými nápisy pivovarů a hospod, reklamní cedule, 
stáčečky apod. Tel. 731 573 913

Prodám králíka samce do chovu, váha 5 kg, 350 Kč. Tel. 776 814 094

Prodám kárku, nafukovací kola, jako nová, 500 Kč. Tel. 776 814 094

Prodám palivové dřevo štípané, délka 1 m. Tel. 603 393 517

Prodám tlačítkové, velmi zachovalé telefony Nokia za 250 a 300 Kč. Prodám minipračku se 
ždímačkou – elek. ohřev vody – výb. stav. Tel. 704 268 799

Prodám dřevěné troky, 30 l. hrnec s poklicí, jízdní kola – 2 ks skládací, 3 ks dámské a 1 ks 
pánské s berany, 3 ks dětské. Tel. 704 268 799
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Vlak
Nepomuk 

odj.
Plzeň 

hl.n. příj. Poznámky Vlak
Plzeň 

hl.n. odj.
Nepomuk 

příj. Poznámky

Os 8900 4.08 4.47 13 Os 8941 5.08 5.50 jede v W
Os 7270 4.51 5.34 jede v W R 661 6.03 6.29 13, ROŽMBERK, Plzeň - Brno
Os 8902 5.08 5.47 jede v W Os 8901 6.08 6.52
Os 8940 5.28 6.12 jede v W Os 8943 7.08 7.50
Os 8904 6.08 6.48 R 663 8.03 8.29 ROŽMBERK, Plzeň - Brno
Sp 1696 6.31 7.02 jede v W Os 8905 8.08 8.49 jede v W a 25
Os 8942 6.39 7.17 jede v W Os 8945 9.08 9.50 25
Os 8906 7.08 7.47 R 665 10.03 10.29 ROŽMBERK, Plzeň - Brno
R 658 7.29 7.57 13, BEZDREV, ČB - Plzeň Os 8907 10.08 10.46
Os 8944 8.08 8.49 Os 8947 11.08 11.50 jede v W
Sp 1698 8.30 9.01 jede v W R 667 12.03 12.29 ROŽMBERK, Plzeň - Brno
Os 8908 9.08 9.47 Os 8909 12.08 12.49
R 656 9.29 9.57 ROŽMBERK, Jihlava  - Plzeň Os 8911 13.08 13.49 jede v W
Os 8910 11.11 11.47 R 669 14.03 14.29 ROŽMBERK, Plzeň - Brno
R 654 11.29 11.57 ROŽMBERK, Brno - Plzeň Os 8913 14.08 14.46
Os 8946 12.08 12.49 Sp 1697 14.58 15.29 jede v W, Plzeň - Strakonice
Os 8912 13.08 13.47 Os 8949 15.08 15.50
R 668 13.29 13.57 ROŽMBERK, Brno - Plzeň R 655 16.03 16.29 ROŽMBERK, Plzeň - Brno
Os 8948 14.08 14.49 jede v W Os 8915 16.08 16.49
Os 8914 15.11 15.47 Os 8917 17.08 17.49 jede v W
R 666 15.29 15.57 ROŽMBERK, Brno - Plzeň R 657 18.03 18.29 16, BEZDREV, Plzeň - ČB
Os 8950 16.08 16.49 Os 8919 18.08 18.46
Os 8916 17.08 17.47 Os 7283 18.27 19.05 23
R 664 17.29 17.57 ROŽMBERK, Brno - Plzeň Os 8953 19.08 19.50 10
Os 8952 18.08 18.49 jede v W R 659 20.03 20.29 12, BEZDREV, Plzeň - ČB
Os 8918 19.11 19.47 Os 8921 20.08 20.49
R 662 19.29 19.57 16, ROŽMBERK, Brno - Plzeň Os 7285 21.08 21.50 23
Os 8954 20.08 20.48 10 Os 8923 22.47 23.24 12
R 660 21.29 21.57 12, ROŽMBERK, Brno - Plzeň

Vlak Nepomuk 
odj.

Blatná       
příj.

Poznámky Vlak Blatná       
odj.

Nepomuk 
příj.

Poznámky

Os 27902 4.53 5.30 jede v W Os 27901 4.09 4.48 jede v W
Os 27904 6.41 7.20 jede v W Os 27903 5.46 6.25 jede v W
Os 27906 8.33 9.10 Os 27905 6.46 7.25
Os 27908 12.33 13.10 Os 27909 10.46 11.25
Os 27910 14.00 14.37 jede v W Os 27911 13.16 13.55 jede v W
Os 27912 15.33 16.10 jede v W Os 27913 14.46 15.25
Os 27914 16.41 17.20 25 Os 27915 16.46 17.25 62
Os 27916 17.53 18.30 jede v W Os 27917 18.46 19.25 12
Os 27918 18.41 19.20 31
Os 27920 20.33 21.10 12

Vysvětlivky:
W - pracovní dny                - neděle a státem uznané svátky 31 - jede v X, nejede 24.-26.XII.,1.I.,2.-4.IV.,1.,8.V.,4.,5.VII.
 @ - F - dny v týdnu 62 - jede v W,F a 5.IV., 6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.,
10 - nejede 24., 31.XII.      12 - nejede 24.,25.,31.XII        nejede 4.IV.,4.VII.
13 - nejede 25.XII., 26.XII.,1.I.
16 - nejede 24.XII.             23 - jede v W, nejede 31.XII.     Informace:   www.cd.cz          info@cd.cz          tel.: 221 111 122
25 - jede vE a X 

Nepomuk - Blatná Blatná - Nepomuk

Nepomuk - Plzeň Plzeň - Nepomuk

Zpracoval dle Správy železnic     Ing. Luboš Knížek

Jízdní řád Českých drah

platí: 
od 13. 12. 2020 
do 11. 12. 2021
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Linka Spoj Platnost

Nepomuk,     
žel. stanice

Nepomuk 
město

odjezd příjezd
450444 3 × 4,09 4,17

450444 5 × 5,09 5,17

450411 2 × 5,40 5,47

450448 1 × 5,51 5,59

450455 2 × 6,00 ke hřišti

450444 7 × 6,14 6,22

450434 5 × 6,15 6,23

450411 104 6, † 6,35 6,43

450411 4 ×, 42 6,4 6,43

450444 9 × 6,53 7,02

450450 10 × 7,31 7,41

450448 3 ×, 42 7,43 7,53

450411 6 × 7,51 8,00

450451 2 ×, 42 8,35 8,42

450411 106 6, † 8,35 8,42

450450 12 1,3,15 8,53 9,03

450411 108 6, † 10,35 10,43

450444 11 × 10,37 10,45

450448 3 × 10,55 11,03

450411 10 †, 42 11,35 11,43

450450 14 × 11,52 12,02

450456 5 1, 3, 24 11,55 12,02

450411 110 6, † 12,35 12,43

450444 13 × 12,37 12,46

450455 6 ×, 42 12,55 ke hřišti

450448 5 × 13,00 13,08

450434 23 × 13,38 13,46

450456 7 ×, 42 14,05 14,16

450411 112 6, † 14,35 14,43

450444 17 ×, 32 14,37 14,45

450456 9 ×, 42 14,55 15,02

450448 7 × 14,55 15,03

450455 12 ×, 42 15,03 ke hřišti

450455 10 ×, 32 15,03 ke hřišti

450434 25 × 15,40 15,48

450448 9 × 15,55 16,03

450411 114 6, † 15,55 16,03

450411 116 6, † 16,35 16,43

450444 21 × 16,37 16,45

450434 27 × 16,38 16,46

450455 14 × 16,55 ke hřišti

450448 11 × 17,55 16,03

450411 118 6, † 18,35 18,43

450411 14 × 18,35 18,43

450448 13 × 19,55 20,03

450411 16 × 20,35 20,43

450411 124 6,† 23,30 23,37
 

Jízdní řády autobusů obsluhujících Nepomuk 
platné od 13. prosince 2020

 

Linka Spoj Platnost

Nepomuk město Nepomuk, žel. 
stanice

odjezd příjezd

450411 1 × 3,55 4,04

450444 2 × 4,51 5,00

450448 2 × 4,55 5,04

450434 2 × 5,16 5,25

450411 3 × 5,55 6,04

450411 103 6, † 5,55 6,04

450448 4 × 6,17 6,26

450444 4 × 6,19 6,28

450451 1 ×, 42 6,55 7,03

450448 6 × 7,05 7,14

450411 105 6, † 7,15 7,24

450444 6 ×, 32 7,19 7,28

450434 6 × 7,34 7,44

450444 8 ×, 42 7,35 7,45

450456 2 1, 3, 24 7,39 7,47

450411 5 × 8,55 9,04

450411 107 6, † 9,15 9,24

450450 11 × 10,20 10,28

450444 10 × 11,12 11,21

450411 109 6, † 11,15 11,24

450450 13 1, 3, 15 11,50 11,58

450448 8 × 12,43 12,52

450458 6 ×, 42 12,47 12,56

450451 3 ×, 42 13,00 13,08

450411 111 6, † 13,15 13,24

454054 6 × 13,37 13,49

50450 15 × 13,45 13,54

4504444 12 × 14,12 14,21

450446 8 ×, 42 14,55 15,02

450434 20 ×, 32 15,08 15,16

450434 22 ×, 42 15,12 15,20

450411 113 6, † 15,15 15,24

450448 10 × 15,41 15,51

450434 24 × 16,09 16,17

450444 14 × 16,12 16,21

450411 115 6, † 16,15 16,24

450444 16 × 17,12 17,21

450411 115 6, † 17,15 17,24

450448 12 × 17,38 17,48

450444 18 × 18,12 18,21

450448 14 × 18,47 18,57

450411 119 6, † 18,55 19,04

450411 11 × 19,50 19,59

450411 13 × 21,15 21,24
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× JEDE v pracovní dny 
† JEDE v neděli a státem uznané svátky 
15 NEJEDE 5. 4. 2021, 5. 7. 2021, 17. 11. 2021
24  JEDE od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, od 8. 3. 2021 do 14. 3. 

2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021, 27. 10. 2021, NEJEDE 5. 
7. 2021

32  JEDE od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, 29. 1. 2021, od 8. 3. 
2021 do 14. 3. 2021, 1. 4. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021, 
27. 10. 2021, 29. 10. 2021

42  NEJEDE od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, 29. 1. 2021, od 8. 3. 
2021 do 14. 3. 2021, 1. 4. 2021, od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021, 
27. 10. 2021, 29. 10. 2021

1 jede v pondělí 
3 jede ve středu 
6 jede v  sobotu 

Linka Spoj Platnost Nepomuk  
od hřiště

Nepomuk žel. 
stanice

odjezd příjezd

450411 1 × 3,57 4,04

450444 2 × 4,53 5,00

450455 1 × 4,53 5,01

450448 2 × 5,19 5,25

450411 3 × 5,57 6,04

450448 4 × 6,19 6,26

450444 4 × 6,21 6,28

450451 1 ×, 42 6,57 7,03

450448 6 × 7,07 7,14

450453 3 ×, 42 7,13 7,24

450434 6 × 7,37 7,44

450444 8 ×, 42 7,38 7,45

450411 5 × 8,57 9,04

450450 11 × 10,22 10,28

450444 10 × 11,14 11,21

450450 13 1,3,15 11,52 11,58

450455 7 1,3,15 11,58 12,04

450448 8 × 12,45 12,52

450458 6 ×, 42 12,49 12,56

450451 3 ×, 42 13,02 13,08

450454 6 × 13,40 13,49

450450 15 × 13,47 13,54

450455 9 × 13,59 14,05

450444 12 × 14,14 14,21

450456 8 ×, 42 14,57 15,02

450434 22 ×, 42 15,14 15,20

450448 10 × 15,44 15,51

450434 24 × 16,11 16,17
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PF 2021
Vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí 

a úspěchy v novém roce 2021
přeje

Fotbalový klub Nepomuk z. s.

 

Průběžná 1940/3, 
500 09 Hradec Králové

IČO: 42194920
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 389

Provozovna Plzeň
Koterovská 522, 326 00 Plzeň

sponzor měsíce



LINKA 1221

sekund

ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN

sociálních kontaktů

kde není osobní kontakt, 
není přenos

roušky fungují,
pokud se nosí správně

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

2 m

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz


