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Slovo starosty

 
Vážení občané,

nejprve vám chci s potěšením oznámit, že 
byla dokončena rekonstrukce Zelenodol-
ské ulice, a pozvat vás na její slavnostní 
otevření 25. listopadu. Více informací k in-
vestičním akcím a nejen k nim se dozvíte 
v mém bilančním rozhovoru, ve kterém 
jsem byl zahrnut otázkami z různých ob-
lastí života ve městě. Jedním z témat je 
i katastrální hranice mezi Nepomukem 
a obcí Klášter, kde jsme dospěli k alespoň 
nějakému řešení. Radost mi dělají také 
postupující opravy historických domů, 
o nichž si přečtěte v článku na straně 
10. Naopak bychom se ve městě obešli 
bez nevítaných osob povalujících se na ná-
městí. Tyto osoby a obavy o bezpečnost 
jsou diskuzním tématem tohoto čísla Ne-
pomuckých novin. Nemohu opominout 
30. výročí od sametové revoluce, které si 
připomínáme tento měsíc. V novinách 
se zamýšlíme nad tím, co nám v Nepo-
muku přineslo posledních třicet let a co 
očekáváme v těch příštích. Závěrem bych 
vás chtěl pozvat v sobotu 23. listopadu 
na ples města a nalákat vás na bohatý pro-
gram adventního trhu, který se bude konat 
1. prosince, tedy první adventní neděli.

 
Jiří Švec, starosta města

Začala druhá etapa výstavby 
obytné zóny Na Daníčkách

Halina Pawlowská rozesmála nepomucké publikum
Ve čtvrtek 26. září předvedla divákům svou one woman show nazva-
nou Chuť do života Halina Pawlowská. Na závěr vlastního humor-
ného vyprávění herečka ještě pohotově a vtipně reagovala na dotazy 
diváků. V zaplněném sále Hotelu Dvorec se dle očekávání všichni 
velmi dobře bavili.

foto Eva Járová Honsová 

Vinobraní zakončilo letní sezónu
Poslední zářijovou sobotu se na Zelenohorské poště v Nepomuku 
konal již šestý ročník hudebně-gastronomické akce Zelenohorské 
vinobraní. Vinařský festiválek nabídl plzeňskou skupinu Tabasker, 
swingovou taneční náladu přinesli The Dixie Hot Licks a součas-
nou autorskou písničkářskou tvorbu představilo trio Kočí-Boháč-

-Sedláček vystupující pod názvem Tři barvy folku. Závěr venkovní 
produkce byl v podání skupiny Sebevrány se zpěvačkou Alenou 
Ženíškovou. Na vinobraní bylo možné ochutnat produkty z několika 
malých vinařství zejména z Moravy, ale i vína ze vzdálenějších krajin 

– z Francie a Itálie. A také okusit dobroty z různých koutů světa, např. 
sýry a sušené salámky z Francie či libanonský hummus. Akce, kterou 
pořádal zapsaný spolek Nepal, se zúčastnilo celkem téměř dvě stě 
lidí. Kavárna na Zelenohorské poště se tímto rozloučila s letošní 
sezónou, pravidelně otevřená bude zase až s příchodem příštího léta. 

text a foto Pavel Kroupa

Sokolové slavili 150. výročí
V sobotu 5. října se konaly oslavy 150. výročí založení nepomuc-
kého Sokola. Ve sportovní hale a na pétanquovém hřišti byly 
k vidění ukázky činnosti všech oddílů Sokola. Na sále sokolovny 
byla uspořádána výstava bohatého sokolského archivu, kterou 
vystřídalo vystoupení blovických sokolek a sokolů. Večer proběhla 
taneční zábava. K tanci a poslechu hráli Pelíškové. Po celý den bylo 
v tenisové klubovně pro veřejnost připraveno bohaté občerstvení.

Karel Baroch, foto Jaroslav Šulc

Bude vybudována nová splašková a dešťová kanalizace, vodovodní řad a plynovod, to 
vše včetně přípojek. Chystá se pokládka HDPE trubky pro budoucí optickou datovou síť 
a vedení nízkého napětí včetně přípojek. Dále je plánována stavba komunikace a veřej-
ného osvětlení. Dodavatelem stavebních prací je firma STAVMONTA spol. s r.o. za cenu 
10,2 milionu korun bez DPH. Stavba byla zahájena 2. září 2019 a dokončení se předpo-
kládá do 30. září 2020.

Pozvání na slavnostní otevření 
Zelenodolské ulice

Srdečně zveme všechny občany na slavnostní otevření zrekonstruo-
vané Zelenodolské ulice, které se uskuteční v pondělí 25. listopadu 
za účasti zástupců Plzeňského kraje hejtmana Ing. Josefa Ber-
narda a náměstka pro oblast dopravy Ing. Pavla Čížka. Akci doplní 
výstavka nové techniky pro údržbu silnic. Občerstvení zajištěno.

Vedení města Nepomuk

foto Pavel Motejzík
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Město má nový fotokalendář

Nástěnný kalendář na rok 2020 je možné zakoupit v Infocentru Nepo-
muk. Na leteckých snímcích Milana Demely můžete zhlédnout řadu 
zajímavých fotografií Nepomuka, Dvorce i Zelené Hory. Kalendář je 
k dostání za 190 Kč.

Raná péče pomáhá  
od samého začátku
Raná péče Diakonie Českobratrské církve evangelické poskytuje 
neocenitelnou pomoc rodinám, které vychovávají dítě s vývojo-
vým opožděním nebo s postižením. V Plzeňském kraji jsme díky 
Nadaci rozvoje občanské společnosti a jejímu programu Včasná 
pomoc dětem financovaným The Velux Foundations od září rozšířili 
tým poradkyň rané péče – k Pavle Foster Skalové se připojila nová 
kolegyně Monika Menclová. To nám k naší radosti umožňuje, aby se 
naše pomoc dostala včas k více rodinám. Narozením dítěte s postiže-
ním nastává rodině většinou období intenzivní psychické zátěže, ze 
dne na den se mění potřeby rodiny a dosavadní hodnotový systém 
jejích členů. Přesto rodiče v takovou chvíli často zůstávají osamoceni. 
Odborní poradci rané péče nabízí pomoc rodině v klíčovém období 
po narození dítěte do sedmi let věku dítěte. V praxi to znamená, že 
poradce navštíví rodinu zpravidla jednou za dva měsíce a společně 
s rodiči řeší aktuální problémy. Sociální služba Raná péče Diakonie 
ČCE je určena rodinám pečujícím o dítě s opožděným či ohroženým 
vývojem nebo s mentálním, pohybovým, případně kombinovaným 
postižením. Rodiny mohou navíc užívat jednotlivé služby, jež jsou 
součástí rané péče – konzultace, provázení, posouzení vývoje dítěte, 
doporučení vhodných činností pro optimální rozvoj, zapůjčení 
pomůcek a literatury, sociálně právní poradenství, pomoc při orien-
taci v nabídce rehabilitačních pomůcek, zprostředkování kontaktů 
na další odborníky, pomoc při vyhledání vhodného předškolního 
zařízení apod. Všechny služby rané péče jsou pro uživatele zdarma, 
služba je financována z veřejných zdrojů. Více informací o naší službě 
najdete na www.rana-pece.cz.

Monika Menclová, Raná péče Diakonie ČCE

Psi musí být od ledna 2020  
povinně označeni čipem

Na základě novely veterinárního zákona schválené před třemi lety 
mají majitelé psů od 1. ledna 2020 povinnost označit své zvíře 
identifikačním mikročipem. Výjimku budou mít pouze starší psi, 
pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo prove-
deno před 3. červencem 2011. Povinné očkování psa proti vzteklině 
bude platné pouze v případě, bude-li pes před provedením vakci-
nace čipem označen a identifikační číslo psa bude zaznamenáno 
v dokladu o očkování. Štěňata musí být označena nejpozději v době 
prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Čipovat je 
možné od 4 týdnů věku. (Ve většině států je běžné, že je celý vrh 
štěňat čipován ještě předtím, než je chovatel předá novému maji-
teli.) Státní veterinární správa bude povinné čipování psů kont-
rolovat, a to jak plánovaně, tak náhodně (při obdržení podnětu). 
Plánované kontroly budou směřovány na chovatele, kteří tuto čin-
nost provádějí na základě živnostenského oprávnění. Jestliže cho-
vatel neprokáže, že má jeho pes platné očkování a mikročip, může 
mu být uložena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun. Přijatá novela 
veterinárního zákona má za cíl mimo jiné omezit výskyt množí-
ren psů. Označení psů mikročipem je jednorázový úkon, který 
provádějí veterinární lékaři registrovaní u Komory veterinárních 
lékařů ČR (www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Mikročip o délce 
zhruba jeden centimetr a šířce jeden milimetr je sterilně apliko-
ván pomocí jednorázového aplikátoru do podkoží zvířete na levé 

straně hřbetu. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, 
na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip 
je vybaven číselným kódem, jenž je neopakovatelný a jedinečný. 
Není pro zvíře ani pro jeho okolí nebezpečný, nemá žádný zdroj 
energie. Neobsahuje ani jméno majitele nebo další jeho identifi-
kační údaje, ty jsou zjistitelné pouze z databáze v registru čipova-
ných zvířat. Ceny mikročipů se pohybují mezi 150 až 450 Kč. Dražší 
mikročipy obsahují antimigrační čepičku, která zabrání putování 
čipu v těle psa. Ceny za aplikaci čipu a jeho zápis do očkovacího 
průkazu si stanovují veterinární lékaři individuálně, obvykle v roz-
pětí 300 až 500 Kč.

Vláda uvolní ještě letos 
1,5 miliardy dotací na škody 
způsobené kůrovcovou kalamitou
Dotace je zaměřena na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Kom-
penzována bude škoda vzniklá v souvislosti s nahodilou těžbou 
jehličnatého dříví v lesích mimo území národních parků a jejich 
ochranných pásem a mimo území vojenských lesů. Podpora bude 
poskytnuta na základě objemu těžeb za období od 1. října 2017 
do 31. prosince 2018. Výše podpory bude až 510 Kč/m³. Oprávněnými 
žadateli jsou všichni vlastníci nestátních lesů včetně obcí. Termín 
podání žádostí je od 15. listopadu 2019 do 13. března 2020.

Zdroj: www.dotacnipruvodce.cz

K
V A L I T U

dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

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

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

POZOR od 1. 1. 2020

• Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině

• Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes 

nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)
• Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno  

v dokladu o očkování psa

Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) dne 26. září

Očekávané příjmy z prodaného dřeva z městských lesů v roce 2019 
činí 8 milionů korun.

Vladimír Vokurka promluvil o sjezdu ze silnice I/20 u Třebčic a pře-
ložce silnice III. třídy od ČSAD k závorám směrem na Tojice, kde 
již rok probíhá intenzivní jednání na všech úrovních a vypadá to, 
že investoři, kterými jsou SÚS Plzeňského kraje, ŘSD v Praze a tím 
i ŘSD v Plzni, dále ČD a SŽDC, byli přesvědčeni k tomu, aby tyto 
věci v Nepomuku zrealizovali. 

ZMN schválilo návrh změny katastrálních hranic Nepomuka 
a Kláštera dle předloženého návrhu (Usnesení zrušeno na mimo-
řádném Zastupitelstvu 14. října). 

Příští zasedání Zastupitelstva 
města Nepomuk se koná ve čtvrtek 
5. prosince. Program jednání bude 
10 dní před konáním zveřejněn 
na úřední desce a webových 
stránkách www.nepomuk.cz.

Z jednání mimořádného 
Zastupitelstva města Nepomuk 
(ZMN) dne 14. října
ZMN zrušilo usnesení ze zastupitelstva 26. 9. 2019 ve znění 
“Zastupitelstvo schvaluje Návrh změny katastrálních hranic dle 
předloženého návrhu.” ZMN souhlasilo se změnami katastrálních 
hranic dohodnutými s obcí Klášter na základě podkladu od SPÚ, 
Pobočky Plzeň, zpracované firmou GEO Hrubý Plzeň a dále zápisu 
z jednání ze dne 18. 9. 2019 včetně prezenční listiny. Z důvodu časové 
tísně bylo ZMN nuceno schválit variantu schválenou obcí Klášter.

ZMN vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 
„Víceúčelové hřiště Nepomuk” zapsaným spolkem Fotbalovým 
klubem Nepomuk, ale neschválilo případnou finanční spoluúčast 
města Nepomuk ve výši maximálně 30 % předpokládané ceny pro-
jektu. Tato předpokládaná cena činí 27,3 milionu korun bez DPH.
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Krátké zprávy

Zámek Žinkovy je na prodej. Zámek, který byl v letech 2010–2015 
během mimořádných prohlídek přístupný veřejnosti a fungovala 
zde také kavárna či ubytování v bungalovech, je v současné době 
na prodej. Exteriéry zámku jsou opraveny a částečná rekonstrukce 
proběhla i uvnitř objektu. Cena dle dostupných informací činí 
700 milionů korun a je tak vysoko nad částkou 90 milionů korun, 
za kterou se chátrající zámek nabízel v roce 2007, kdy ho koupil 
současný vlastník. Více informací najdete na stránce realitní kan-
celáře SVOBODA & WILLIAMS.

Angusfarm je kouzelné místo. Ve čtvrtek 3. října na party pořádané 
autory projektu Amazing Places převzal team restaurace Angusfarm 
ocenění za nejlepší restauraci roku 2019. Amazing Places již pět let 
vyhledává a doporučuje místa s kvalitními službami, nádherným 
prostředím, stylem a tradicí, dobrým designem a výborným jídlem. 
Více informací na www.amazingplaces.cz.

Finanční prostředky na kotlíkové dotace vyčerpány. Hned první 
den podávání žádostí na kotlíkové dotace v Plzeňském kraji bylo 
vyčerpáno všech 230 milionů korun, které si rozdělí 1984 vlastníků 
nemovitostí. Podání žádostí se ale mnohým žadatelům značně 
zkomplikovalo. Systém se kvůli přetížení zpomalil a webové stránky 
padaly. Lidé, na které se ve výzvě nedostalo, mají stále ještě šanci 
dotaci získat v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky. 
Zdroj: plzensky.denik.cz

Sympozium připomnělo výročí 330 let od narození stavitele Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera. Akce věnovaná jednomu ze stěžejních před-
stavitelů vrcholně barokního stavitelství v Českých zemích, kterou 
pořádal Spolek Malostranský hřbitov, se uskutečnila 18. září v pro-
storách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera. S ohledem 
na mezioborové zaměření zazněly příspěvky z oblasti architektury, 
umění či historie raného novověku od odborníků z Ústavu dějin 
umění a Historického ústavu Akademie věd ČR, Universität Passau, 
Národní galerie v Praze nebo Archivu hlavního města Prahy.

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

V období od 15. 9. 2019 do 14. 10. 2019 řešili nepomučtí policisté 
řadu případů. S některými z nich bychom vás rádi seznámili.

Dopoledne 27. září hlídka OOP Nepomuk zastavila v Nepo-
muku na silnici č. I/20 nákladní automobil s návěsem. Jeho řidič 
byl podroben dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 0,33 pro-
mile alkoholu v dechu.

Dne 30. září ve večerních hodinách nepomučtí policisté kontro-
lovali v ulici Rožmitálská v obci Dvorec osobní automobil zn. Škoda 
Octavia. Za jeho volantem seděl recidivista s několika vyslovenými 
zákazy řízení motorových vozidel.

V pozdních nočních hodinách 7. října byla hlídka OOP Nepomuk 
povolána k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici č. I/20 mezi 
obcemi Podhůří a Životice. Řidička dodávky musela prudce zabrz-
dit, neboť jí před vozidlo vběhla zvěř. Následně do ní zezadu nara-
zil nákladní automobil, jehož řidič prudké zpomalení neočekával. 
Policisté po příjezdu na místo podrobili řidičku testu na přítomnost 
návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin.

Dále se příslušníci nepomucké policie zabývali několika případy, 
v nichž svoji roli sehrál alkohol. Prvním případem byl nález muže 
na silnici č. I/20 poblíž Mohelnice v pozdních večerních hodinách 
dne 17. 9. 2019. Dotyčný byl hlídkou podroben dechové zkoušce, 
kdy displej přístroje ukázal hodnotu 1,45 promile alkoholu v dechu. 
Muž byl za svým známým v nedaleké obci, kde celý večer popíjel 
alkohol. Během toho zjistil, že není schopen na svém kole dojet 
zpátky domů. Z tohoto důvodu kolo vytlačil až nad Mohelnici, kde 
zjistil, že už fyzicky nemůže. Proto si zavolal sanitku. Muž za dozoru 
policie putoval na protialkoholní záchytnou stanici v Plzni.

K dalšímu případu došlo o dva dny později krátce po poledni 
v obci Kasejovice. Zde silně opilý muž vedl přes náměstí jízdní kolo. 
Během toho upadl a zranil se. Byl proto převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici do Plzně.

Dne 28. září před třetí hodinou ranní došlo v nepomuckém baru 
Sokolovna k potyčce. Během ní byl jeden z hostů opakovaně udeřen 
do hlavy půllitrem a musel být převezen do nemocnice. Nepomu-
čtí policisté zadrželi pachatele činu a eskortovali jej na policejní 
celu. Jednalo se o pětadvacetiletého občana Ukrajiny, kterého soud 
posléze vyhostil z území České republiky. Další dva účastníci potyčky 
byli potrestáni blokovými pokutami.

Ve večerních hodinách 26. září došlo k pádu malého letadla mezi 
obcemi Petrovice a Partoltice. Letoun letěl z Prahy a měl namířeno 
na Klatovy. Jelikož nebylo známo místo dopadu stroje, byla ve večer-
ních hodinách vyhlášena pátrací akce, jíž se zúčastnili i nepomučtí 
policisté. Letadlo bylo nalezeno až následujícího dne. K jeho pádu 
došlo mimo služební obvod OOP Nepomuk. V troskách stroje zahy-
nuly dvě osoby.

Závěrem bychom čtenáře rádi upozornili na povinnost užívat 
na vozidlech od 1. 11. zimní pneumatiky. Toto období se dále vyzna-
čuje častými ranními mlhami a námrazami. Dbejte proto zvýšené 
pozornosti při řízení motorových vozidel.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Základní škola Vrčeň a obec Vrčeň zvou zájemce 
na prohlídku nové učebny, která byla vybudována během 
loňského školního roku. Prohlídka bude umožněna 
v pátek 8. listopadu 2019 v době od 16 do 18 hodin. 
Zveme všechny zájemce. Po prohlídce třídy bude možné 
navštívit i další prostory školy. Pavel Maršalík, ředitel

Nepomuk se prezentoval na ITEPu
Ve dnech 19. a 20. září se konal veletrh cestovního ruchu ITEP 2019, 
který pořádá Plzeňský kraj. V prostorách TJ Lokomotiva Plzeň si 
mohli návštěvníci prohlédnout i stánek města Nepomuk a odnést 
si cenné rady i propagační materiály. Mezi nimi i čerstvě vytištěný 
prospekt o historii a památkách Nepomuka.

foto Šárka Boušová
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Tři drobné památky září novotou

Za finanční podpory Plzeňského kraje či Ministerstva kultury prošly 
v letošním roce obnovou tři drobné památky města Nepomuk. 
Jedná se o sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 u Špitálského 
rybníka, milník na Borku a sochu Krista Trpitele u kostela sv. Jana 
Nepomuckého. Na fotografii zrestaurovaný milník osazený na kři-
žovatce na Borku.

Mikroregion pořídil nové čekárny 

Celkem deset kusů autobusových čekáren bylo pořízeno do obcí 
v regionu v rámci projektu Modernizace autobusových čekáren 
v obcích Mikroregionu Nepomucko. Mikroregion za tímto účelem 
získal dotaci ve výši 360 tisíc korun z Plzeňského kraje. Čekárny 
v dotčených lokalitách byly zastaralé, případně chyběly zcela. Pří-
prava na osazení nových čekáren včetně demontáže původních 
zastávek byla provedena formou dobrovolných svépomocných 
prací občany obcí, jednotlivé obce se rovněž podílely na spolufi-
nancování projektu nad rámec dotace.

Podrobný rozpis: 

Čmelíny – k. ú. Čmelíny, výměna čekárny a k. ú. Víska, výměna čekárny

Mileč – k. ú. Záhoří u Milče, výměna čekárny

Mohelnice – k. ú. Mohelnice u Nepomuka, výměna čekárny

Nepomuk – k. ú. Nepomuk, výměna čekárny

Neurazy – k. ú. Partoltice, výměna čekárny

Spálené Poříčí – k. ú. Záluží u Spáleného Poříčí, výměna čekárny

Srby – k. ú. Srby nad Úslavou, výměna čekárny

Třebčice – k. ú. Třebčice, zřízení nové čekárny

Čížkov – k. ú. Měrčín, výměna čekárny

Projekt Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregi-
onu Nepomucko byl spolufinancován Plzeňským krajem v rámci 
dotačního titulu PSOV PK 2018 - Integrované projekty.

Jak používat boxy na kola u nádraží

Návod k obsluze uzamykatelného Bike boxu:

1. otevřete box zdvižením závory
2. vložte kolo tak, aby se dal box volně zavřít
3. do mincovního zařízení vložte minci 20 Kč,  

čímž odblokujete klíč
4. zavřete dveře a zamkněte – vytáhněte klíč
5. pro otevření vložte klíč a odemkněte
6. vyjměte minci a kolo, zavřete dveře a zajistěte 

pouze závorou, klíč zůstává ve dveřích

Provozní řád úložiště:
Úložiště je majetkem města Nepomuk, které si jakožto zřizova-
tel vymiňuje právo kontroly boxů. Boxy jsou určeny výhradně pro 
jízdní kola, kočárky a koloběžky, které využili cestující k dopravě 
na přestup k vlaku nebo autobusu. Doba uložení – uzamčení boxu 
uživatelem – by neměla přesáhnout 16 hodin. Uložení jiného než 
vymezeného dopravního prostředku je dovoleno pouze po povo-
lení Městského úřadu Nepomuk. Doba uložení delší než 16 hodin 
je dovolena pouze po povolení Městského úřadu Nepomuk. Pokud 
bude box uzamčen delší dobu, než stanoví provozní řád, bude zřizo-
vatel konat kroky k opětnému zprovoznění v součinnosti s Policií ČR. čekárna v Partolticích, foto Pavel Motejzík

foto Hana Staňková
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I v letošním roce proběhlo nezanedbatelné množství oprav a rekon-
strukcí historických staveb, díky nimž se stalo městečko pod 
Zelenou horou snad zas o něco krásnějším. Město Nepomuk admi-
nistruje dva dotační programy, z nichž je možné získat finanční 
příspěvek na tyto chvályhodné akce. První z nich je určen na opravy 
objektů zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek ČR, má působnost na celém správním území ORP a pro-
středky do něj plynou z rozpočtu Ministerstva kultury. Letos šlo 
o 539 tisíc korun. Druhý je vyhlašován a financován přímo městem 
Nepomuk a je určen pro stavby, které leží na území jeho historic-
kého jádra a nejsou prohlášeny kulturními památkami. Cílem pro-
gramu je podpořit citlivé opravy těchto objektů, které zachovají či 
obnoví jejich historickou podobu a přispějí tak ke zlepšení vzhledu 
veřejných prostranství a uchování jedinečného rázu našeho města. 
Zde se rozdělovalo 250 tisíc korun. Objem dotačních prostředků 
tedy nebyl nikterak vysoký, práce ale bylo odvedeno dost. Pojďme 
se podívat, co všechno se podařilo uskutečnit.

S přispěním prvního programu „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ byly reali-
zovány tři stavební akce a jedno restaurování sochy. Oním sochař-
ským dílem byl Kristus Trpitel z roku 1767, stojící dnes v sousedství 
kostela sv. Jana Nepomuckého, který, mimo jiné, drží po mnoha 
letech v ruce znovu zářící atribut – třtinovou ratolest. Ale k vlast-
ním stavbám: Na bývalé kapli Božího Těla, od poloviny 19. století 
kovárně, byla v předchozím roce vyměněna krytina, na střechu se 
vrátily prejzy i vikýř, opravil se krov. Letos obnova kaple pokračovala 

repasováním oken a vstupních dveří. Práce prováděl truhlář-re-
staurátor Jiří Čermák ze Spáleného Poříčí, díky jehož přístupu se 
podařilo zachovat všechny původní výplně. Pokračovaly i práce 
na „Rybově škole“ – tedy školní budově z roku 1699, stojící na Pře-
sanickém náměstí, která nese č. p. 179. Vloni prokoukla čelní 
fasáda. Vrátil se jí výraz, který měla na konci 19. století, včetně 
kopií špaletových oken a rekonstrukce dvoubarevného členění prů-
čelí. V tomto roce se pokračovalo stěnou do Plzeňské ulice. Řešení 
uliční fasády tedy odpovídá hlavnímu průčelí i historické fotodo-
kumentaci. Opět špaletová okna – a to dokonce dvou různých čle-
nění (podle archivních snímků) a plocha stěny dělená malovanými 
lizénami. V příštím roce by mělo dojít i na obnovu krámských dveří 
a stěny do uličky J. J. Ryby. Je zapotřebí dodat, že zhotovení oken 
podpořil svou dotací pro obnovu památek Plzeňský kraj. Konečně 
se rozeběhla i oprava sousedního domu U Lípy. Přijíždějící od Plzně 
už nevítá smutná ruina s vytlučenými okny, ale fasáda svítící novo-
tou. Vkusná kombinace lomené bílé a šedé zvýrazňuje plastické 
členění pozdně barokního štítu i další výtvarné prvky. Z hlediska 
tektonických zásad bohužel vykazuje rozbarvení několik chybiček, 
které by ale měly být v příštím roce napraveny. Okna pocházející 
z 20. století nahradila nová špaletová. Až na velikost jde o repliky 
původních z 19. století, která jsou zachycena na starých snímcích 
a která se dochovala porůznu po domě. Celkovou opravou prošla 
i vstupní brána usedlosti – a to jak její zděná část, která dostala 
novou prejzovou stříšku, tak dřevěná vrata, která byla repaso-
vána. I zde se majitelce podařilo získat podporu z programů ORP 

i kraje. Z druhého dotačního programu „Obnova historického jádra 
města Nepomuk“ bylo podpořeno pět projektů. Dokončena byla 
oprava domku č. p. 248 v Husově ulici. Zde proběhla v předcho-
zích letech výměna střešní krytiny a oken, letos došlo na fasádu. 
Původně pozdně klasicistní městský dům z poloviny 19. století 
prošel ve 20. století úpravami, které sice zcela nepoškodily jeho 
podobu, ale historický výraz poněkud setřely. Ještě před pár lety 
byste tu našli cementové omítky a silně zjednodušené profilace 
římsy. Dnes má dům novou střechu z pálených tašek bobrovek, 
špaletová čtyřkřídlá okna a plasticky členěnou fasádu se šambrá-
nami kolem oken, armovaným nárožím a špricovaným soklem. 
Barevnost tektonicky ztvárněného průčelí je v jemných odstínech 
okru. Domku se navrátil historický výraz. V Zeleném dole, v ulici 
U Potoka, získal dům č. p. 38 nové vstupní dveře, které nahradily 
dosavadní palubkové. Na dochovaných historických snímcích 
nebyla přesná podoba dveří zachycena, a tak byly zhotoveny podle 
analogií s přihlédnutím k historické podobě oken, která by měla 
být obnovena v následujících letech. Pokračovala i oprava roman-
tické budovy spořitelny – původně Okresní hospodářské záložny, 
budovy postavené dle plánů známého secesního architekta Karla 
Bubly. V loňském roce byly restaurovány fresky a celkově obnovena 
fasáda. Letos bylo vyměněno několik novodobých oken z 2. polo-
viny 20. století – a to za dřevěná eurookna, která odpovídají svým 
členěním původním oknům z roku 1909. Podpořeno bylo i dokon-
čení rekonstrukce domku č. p. 211 v horní části náměstí, kterou 
doposud vlastníci prováděli pouze ze soukromých zdrojů. Stavení, 

pocházejícímu z 20. let 19. století a starému tedy téměř dvě stě let, 
se vrátila jeho klasicistní tvář. Hlavní průčelí domu je dnes opět 
symetrické, s dvojicí okenních os po každé straně vstupních dveří 
ve střední ose, ke kterým vede několik prostých žulových schodů. 
Barevnost fasád je zcela tradiční – sytě okrová barva na plochách, 
tmavší sokl a světlounce okrová či lomená bílá na architektonic-
kých prvcích – okenních šambránách, paspartě dveří, římsách 
a lizénách. Nátěr je proveden vápennou technologií. Vápenné 
fasádní barvy najdeme ostatně i na naprosté většině ostatních 
zde zmíněných objektů. Rekonstrukce podoby domku č. p. 211 
proběhla na základě průzkumu fasády a jedné, nepříliš kvalitní, 
historické fotografie. Posledním podpořeným záměrem bylo pře-
ložení dochované historické krytiny z 19. století, ručně vyráběných 
pálených tašek bobrovek, na stodůlce u domku č. p. 176 v ulici J. J. 
Ryby, výměna laťování a oprava štítů. 

Tolik stručný přehled akcí obnovy historických staveb reali-
zovaných v letošním roce s podporou z městských dotačních pro-
gramů. Všechny uvedené projekty by měly přispět k zachování 
historického rázu a památkových hodnot našeho města, ke zvele-
bení jeho veřejných prostranství. Zda se to podařilo, můžete sami 
posoudit z přiložených snímků.

Pavel Kroupa, předseda Komise  
památkové péče města Nepomuk

Vzkříšení 
starobylých 
domů

Domek č. p. 211 na hlavním náměstí (2007/2019)

Dům č. p. 248 v Husově ulici (2014/2019)

Barokní "Rybova" škola č. p. 179  
a Dům U Lípy č. p. 185 (2008/2019)
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Téma: Bezpečnost v Nepomuku  
a vyhláška o zákazu pití  
alkoholu na veřejnosti

A co vy? Pomohla by podle vás vyhláška o zákazu pití 
alkoholu na veřejnosti k bezpečnosti ve městě?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?

Milan Demela (SNK-ED, bezp.)
O městské policii bylo v Nepomuku jednáno v minulosti už něko-
likrát. Osobně na zřízení MP nemám zcela jednoznačný názor. 
Vybavení městské policie a roční provoz by stály městský rozpo-
čet nemalé peníze. Zda by přítomnost městských strážníků měla 
výrazný vliv na dění ve městě, o tom přesvědčený nejsem. Bude-li 
navržena vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, budu pro.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti může přispět k potí-
rání tohoto nešvaru, nicméně existence samotné vyhlášky tento 
problém nemůže zcela odstranit. Vyhláška může být dalším pro-
středkem pro Policii ČR a dotčené orgány k řešení tohoto pro-
blému, bude však důležité, jak často a důsledně bude dodržování 
vyhlášky kontrolováno a zejména jakým způsobem bude vůči 

problematickým osobám zjednáván veřejný pořádek a v nepo-
slední řadě jak bude vymáháno porušování zákazu pití alkoholu 
na veřejnosti. Pokud se osobě porušující vyhlášku uloží sankce 
za nedodržení zákazu popíjení alkoholu v řádech stovek či tisíců 
korun, bude pak otázkou, jak bude úspěšné vymáhání takto ulo-
žených sankcí, a to zejména vůči osobám, které fakticky nevlastní 
žádný majetek. Při tvorbě vyhlášky je důležité zvážit vymezení částí 
veřejných prostranství, kterých by se zákaz týkal. Aktuálně nejsem 
přesvědčen o tom, že by město potřebovalo vlastní městskou policii.

Karel Baroch (Zelení)
Já myslím, že by vyhláška nepomohla. Tihle lidé si s tím totiž moc 
hlavu nelámou. Co by se jim stalo? Byli by vykázáni z náměstí (o to 
se asi nejvíc jedná) a stejně by se tam druhý den vrátili a bylo by 
všechno nanovo. Omezit jejich posedávání na veřejných prostran-
stvích? Ať se nám to líbí, nebo ne, jsou to občané jako všichni 
ostatní a mají právo sedět, kde chtějí. To je právě ta demokracie.
Městská policie – proč? Škoda peněz. To jsme tak nebezpečné 
město? Já si myslím, že právě naopak. Kdysi tady chodívali „měš-
ťáci“ z Blovic. Asi dvakrát jsem od nich chtěl, aby zakročili, protože 
nám přímo před vjezdem zaparkoval neukázněný řidič. Povýšeně 
mi sdělili, že to není jejich věc.

Miroslav Němec ml. (SNK Pro Nepomuk)
Nepomuk by podle mého měl mít vyhlášku o zákazu pití alkoholu 
na veřejnosti, pokud to alespoň trochu pomůže omezit posedávání 
problematických osob na veřejných prostranstvích. To je ostatně 
primární ambicí a záměrem takové vyhlášky i s ohledem na vyjá-
dření příslušníků policie, kteří tuto zmiňují jako nástroj, který 
by jim mohl pomoci lépe a více zasahovat proti takovým osobám. 
Nejde o to zajistit výběr nějakých prostředků z ukládaných sankcí 
a je zřejmé, že taková vyhláška není všespásným řešením. Proble-
matické osoby se pravděpodobně pouze přesunou na jiná místa 
nebo se budou snažit požívat alkohol nějakým „skrytějším“ způ-
sobem. Nicméně pomůže-li taková vyhláška alespoň částečně 
situaci zlepšit, pak stojí za to ji přijmout. Otázka, zda by Nepo-
muk měl mít městskou policii, je uvažována již řadu let (prakticky 
od roku 2010, od kdy jsem členem zastupitelstva, se o této hovoří), 
nicméně žádné vedení města zatím nepřistoupilo ke konkrétněj-
ším krokům k případnému zřízení městské policie. Jsem pro to, 
abychom se zabývali hlubší analýzou finančních nákladů na zří-
zení a provozování městské policie a na základě toho abychom 
v případě finanční únosnosti pro rozpočet města a po širší debatě 
přistoupili ke zřízení městské policie.

Václav Kovář (SK Nepomuka a Dvorce)
Chápu sice, že vyhláška dá určitý nástroj k řešení aktuálně velkého 
problému povalečství spojeného s konzumací alkoholu zejména 
na náměstí, kam se v poslední době stahují ve zvýšené míře různé 
osoby výše uvedené provozující. Zároveň se obávám vymahatelnosti 
této vyhlášky a skutečnosti, že ji půjde asi snadno obejít nebo ale-
spoň obelstít. A tak ukáže až budoucnost, zdali vyhláška něčemu 
pomůže. Až se o ní bude hlasovat, spíše ji podpořím. Jinak s měst-
skou policií jednoznačně souhlasím.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: "Měl by mít 
podle vás Nepomuk vyhlášku o zákazu pití alkoho-
lu na veřejnosti? Pomohla by omezit posedávání 
problematických osob na veřejných prostran-
stvích? Měl by mít Nepomuk městskou policii?

Stále častější zabírání veřejného prostoru různými osobami, 
které posedávají a popíjejí alkohol hlavně na náměstí Augustina 
Němejce, obtěžuje obyvatele Nepomuka. Ti se začínají obávat 
o bezpečnost ve městě. Pro nejbližší měsíce problém zřejmě 
odsune chladné počasí, ale dlouhodobé řešení to není. 
Vedení města proto uvažuje o vyhlášce o zákazu pití alkoholu 
na veřejnosti, která by umožnila policii účinněji zasahovat.

Nepomucké noviny / listopad 201912 téma k diskuzi
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Noc vědců 

V pátek 27. září proběhla na desítkách míst po celé České republice 
Evropská noc vědců. Národním koordinátorem je VŠB – Technická 
univerzita v Ostravě, jedním ze spolupořadatelů byla Česká astro-
nomická společnost. V odpoledních hodinách se v Blovicích usku-
tečnily přednášky České astronomické společnosti a na náměstí 
prezentace místních a okolních škol, při kterých bylo možné vidět 
pokusy z oboru fyziky, chemie či biologie. Připraveno bylo také 
pozorování oblohy astronomickými dalekohledy na zhasnutém 
náměstí, které se však kvůli nepříznivému počasí neuskutečnilo. 
Žáci naší základní školy připravili pro veřejnost úkoly z přírodopisu 
zaměřené na lidské tělo (jak nás smysly klamou, rovnováha, tepová 
frekvence, pružnost těla, body mass index) a na rostliny (listy a plody 
stromů a keřů, rozpoznání koření a bylinek podle vůně). Žáci také 
ukázali práci s mikroskopem a zájemci si mohli prohlédnout, jak 
vypadá v mikroskopu veš, klíště, žihadlo včely, noha pavouka, popří-
padě části rostlinného těla. Poděkování patří Báře Bláhové, Nikole 
Břicháčkové, Anděle Šlajerové, Jindřišce Černé, Kristýně Kamasové 
a Nikolasovi Lindovi, kteří naši školu v Blovicích reprezentovali.

RNDr. Marie Kotrbatá

Dny vědy a techniky

Žáci ze 4. C spolu s paní učitelkou Mgr. Janou Vopaleckou navštívili 
plzeňskou akci s názvem Dny vědy a techniky. Po návratu do školy 
pak žáci dostali za úkol napsat dopis, v kterém zhodnotí zážitky 
z netradiční zajímavé akce: 

Milá Anežko,
V pátek jsme navštívili náměstí v Plzni, abychom se podívali na Dny 
vědy a techniky, a proto bych Ti chtěla napsat, že jsme si to tam 
moc užili. Škoda, žes tam nemohla být, vyzkoušeli jsme tam spoustu 
pokusů, na jednom místě nám dokonce ukázali části lidského těla 
v řezu pod mikroskopem, optické klamy… Obešli jsme náměstí i stánky 
před muzeem, byli jsme tam celé dopoledne. Kdybys tam byla, určitě 
by se Ti to taky líbilo.

 Karolínka

Milý Tondo.
Chtěl bych Ti sdělit zážitek z pátečního výletu. Byli jsme s paní učitel-
kou v Plzni na Dni vědy a techniky. Bylo tam hodně věcí k vyzkoušení, 
já jsem si zkoušel dívat se dalekohledem na měsíc, sedat na hřebíky, 
běhal jsem na pásu, kde mi měřili tep, šlapal jsem na kole, které vyrá-
bělo elektrický proud, a také jsem si zkoušel skládat různé skládačky.
Moc se mi tam líbilo a chtěl bych se tam příští rok podívat zas.

 Táďa

Okresní kolo v přespolním běhu

Vážení sportovní přátelé, právě jsme se vrátili z okresního kola 
v přespolním běhu ověnčeni velkými úspěchy. Starší žákyně 
z 8.–9. tříd předvedly fantastický týmový výkon a doběhly v popředí 
startovního pole v malém časovém odstupu. Zejména to pak při-
spělo k celkovému prvenství a právu účasti v krajském kole, které 
se uskutečnilo 10. října v Tachově. Obrovskou radost však máme 
také z dívek kategorie 6.–7. tříd, které obsadily parádní 2. místo. 
Je nutné zmínit, že všechny naše holky jsou z 6. tříd, o to více se 
těšíme na jejich výkony příští rok!!! Neztratili se však ani starší 
chlapci, kteří se také dostali na „bednu", a to díky 3. místu v kon-
kurenci devíti škol. Mladší chlapci pak obsadili 7. místo. Přespolní 
běh si zkusili také naši nejmladší žáci ze 4. a 5. tříd, kde přede-
vším Filip Hornek dosáhl úspěchu 4. místem. Tento závod nám 
však ukázal především to, že základna našich sportovců přibývá, 
protože v řadě případů jsme měli s původní nominací žáků velké 
problémy kvůli zdravotním problémům, zájezdu do Anglie pro 7. 
ročník apod. Tím větší dík patří všem našim sportovcům, kteří jeli 
reprezentovat svoji školu.

Děkujeme!!!

Krajské finále a úspěšná premiéra

Tachovský sportovní areál hostil všechna postupující družstva 
z okresních kol v přespolním běhu. Do krajského kola poprvé 
postoupilo z naší školy družstvo starších žákyň. Na děvčata v této 
kategorii čekalo 1500 metrů ve sportovním areálu, kde se střídal 
asfaltový povrch s trávou a blátem. Celá skupina starších žákyň 
měla nejhorší podmínky ze všech soutěžících skupin. Vytrvalý 
liják pořádně zkomplikoval průběh závodu. Všechny dívky dobí-
haly do cíle promáčené a prochladlé, naše reprezentantky pak ale 
mohlo hřát parádní umístění. Celkové páté místo bylo a je skvělé 
a při prvním postupu do krajského kola je velmi příjemným pře-
kvapením. Stačilo velmi málo a naše dívky skončily na stupních 
vítězů, na třetí místo scházel jen pomyslný kousek. Každou školu 
může reprezentovat nejméně čtyřčlenné družstvo a celkový výsle-
dek je prostým součtem umístění nejlepších 4 závodníků. Na třetí 
místo scházely našemu družstvu pouhé 3 body! Blahopřejeme 
a děkujeme za reprezentaci školy a Nepomuka. 

Srdíčkové dny

Také v letošním roce chodily po škole čtyři dvojice žákyň a žáků 
z druhého stupně a nabízely zaměstnancům i spolužákům na celé 
škole drobné dárky v rámci tzv. srdíčkového dne. Tuto akci pořádá 
pravidelně obecně prospěšná společnost Život dětem. Posláním 
této obecně prospěšné společnosti je pomoc nemocným, handica-
povaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které 
se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc 
a podporu svého okolí. Celkový výtěžek z naší školy ve výši nece-
lých 12 tisíc korun už byl společnosti odeslán. Děkujeme všem 
žákům z osmého ročníku, kteří drobné předměty ve škole prodá-
vali, a samozřejmě i všem kupujícím.

 Anglie 2019

Dne 21. září 2019 se žáci z II. stupně ZŠ Nepomuk, paní učitelky 
A. Ničová, J. Berkovcová, P. Jiránková, řidiči a naše průvodkyně 
Petra shromáždili na zastávce U Točny. Po rozloučení s rodiči 
a všemi přítomnými se ve tři hodiny odpoledne autobus vydal 
na náročnou cestu. Čas utíkal. Přejeli jsme české, německé, nizo-
zemské, belgické a nakonec i francouzské hranice. K brzkému ránu 
jsme se nalodili na trajekt a vypluli. Nad Francií začalo vycházet 
slunce, které nám rozjasnilo cestu do přístavu. 

Lehce po osmé hodině jsme stáli koly na pevné zemi v přístav-
ním městě Dover a vyrazili do Brightonu. Lehce pršelo, ale za chvíli 
se začalo vyjasňovat, dokonce jsme viděli i duhu. Autobus zastavil 
a nám se naskytl úžasný výhled na Brighton Pier. Navštívili jsme 
nejstarší akvárium v Británii Sea Life, které nám dalo možnost 
nahlédnout do tajemství moří a oceánů. Přiblížili jsme se k brigh-
tonské pláži. Vyhlídková věž i360, měřící 162 metrů, nás vyvezla 
do výšky, ze které byl vidět celý Brighton a Lamanšský průliv. 
Následně jsme se prošli po pláži a molu. Autobusem jsme se pře-
sunuli do královského paláce Royal Pavilion, který byl postaven 
Johnem Nashem v orientálním stylu. V sedm hodin jsme se uta-
haní odebrali do domů, seznámili se s novými rodinami a potom 
si dopřáli zasloužený odpočinek.  Ráno v osm hodin jsme vyrazili 
na jazykový kurz v hotelu Chatsworth, kde jsme byli rozděleni 

do tří skupin. Po vyučování jsme navštívili Pevensley Castle, kde 
se kdysi vylodil Vilém Dobyvatel. Prošli jsme si stejnojmenné 
městečko a přesunuli se k útesům Beachy Head, které se tyčí až 
do 162 metrů. Dokonce jsme spatřili i malý maják, který je vidět 
jen v pěkném počasí. To se ke konci obrátilo, vyhnalo nás do auto-
busu a do nedalekého městečka Birling Gap, kde jsme nabrali 
nějaké zásoby. K večeru jsme se nasytili v rodinách a nabrali sílu 
na další den.

V úterý zasáhla jih Anglie tropická bouře Humberto, kterou 
jsme pozorovali na cestě do školy. Po lekcích jsme utekli počasí 
do přístavního města Portsmouth, kde svítilo sluníčko. Součástí 
návštěvy muzea Royal Naval Museum byla prohlídka ponorky 
a nakonec jsme se lodí přesunuli k vlajkové lodi admirála Nelsona 
HMS Victory, která byla jedním velkým bludištěm.

Ve středu jsme měli poslední výuku, po které jsme obdrželi 
naše certifikáty. Po poděkování učitelkám jsme navštívili skanzen 
Weald Downland Open Air Museum, ve kterém jsme strávili kvůli 
nepříznivému počasí jen hodinu. V Brightonu jsme si nakoupili 
nějaké suvenýry a pokusili jsme si poslední večer s rodinami co 
nejvíce užít.

Ve čtvrtek jsme už v sedm hodin vyjeli do Londýna. Auto-
bus nás vysadil v parku Greenwich, kde jsme se prošli a získali 
spoustu záběrů z krásného výhledu a nultého poledníku. Vypluli 
jsme po řece Temži a kochali jsme se památkami Tower, Tower 
Bridge a London Bridge. Prošli jsme Trafalgarským náměstím, přes 
Národní galerii na Leicesterské náměstí, kde jsme měli možnost 
si nakoupit poslední dárečky. Potom přišel čas na Buckinghamský 
palác, jehož krása se nedá popsat žádnými slovy. Vše bylo opravdu 
královské. Chvíli jsme odpočívali v parku (ne v tom královském). 
Loď plná českých turistů míjela London Eye a mířila k O2 aréně, 
u které jsme si nakoupili jídlo na cestu a vyrazili domů. Všichni 
byli vyčerpáni a těšili se domů. Zpáteční cesta trajektem byla plná 
houpání na vlnách a většině z nás to nedělalo dobře. V autobusu 
všichni zase usnuli, a než jsme se nadali, byli jsme v Německu. 
Po půl druhé jsme dorazili do Nepomuka a se všemi se rozloučili. 

Počasí nám nebylo po celou dobu pobytu příliš nakloněno. 
Z Anglie jsme si dovezli mnoho krásných vzpomínek, díky nimž 
jsme na typicky anglické počasí rychle zapomněli. Mnoho z nás 
se bude chtít určitě vrátit.

Aneta Vlková, žákyně 9. B

Prezentace SŠ Horažďovice

Jednou ze škol, kam v posledních letech odcházejí naši deváťáci, 
je Střední škola v Horažďovicích. Pravidelně zástupci pedagogů 
a studentky školy jezdí seznamovat naše vycházející žáky o obo-
rech, které horažďovická SŠ nabízí. Kromě praktických ukázek 
cukrářských výrobků se deváťáci seznámí prostřednictvím krátkých 
videoklipů s jednotlivými obory a vybavením školy, kde se studenti 
připravují na budoucí profese. Nabídka horažďovické školy je 
pro mnohé žáky atraktivní a pro šikovné absolventy školy se jistě 
v budoucnosti najde zajímavé uplatnění. Další příležitostí, kde 
se žáci devátých ročníků a jejich zákonní zástupci mohou dozvě-
dět o učebních a studijních oborech, bude rámci třídních schů-
zek setkání se zástupci středních škol v aule 14. listopadu od 16.30. 

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

foto Jana Berkovcová

foto Jana Vopalecká
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TŘICET LET  
OD SAMETOVÉ  

REVOLUCE

Letos si připomínáme třicet let od listopadových 
událostí roku 1989, které vedly k pádu totalitního 

komunistického režimu v naší, tehdy československé, 
vlasti. Třicet let je doba o třetinu delší, než doba trvání 

oslavované první republiky. Za ten čas dospěla generace, 
která zná sametovou revoluci i devadesátá léta jen 

z vyprávění či učebnic dějepisu. Co se vlastně za těch 
třicet let v Nepomuku přihodilo?

Karel Baroch (Zelení)
Změny jsou vidět všude. Srovnávat dobu za komunismu s dnešní 
prostě nejde. Určitě by se lidé do té doby neradi vraceli. I když si 
někdy po volbách myslím, že někteří mají krátkou paměť.

Samozřejmě, že nynější doba není vůbec ideální. Statisíce lidí 
se potýkají s dluhy, nebo dokonce s exekucemi. To je podle mě 
velké negativum. Na druhé straně máme demokracii a svobodu. 
To je největší pozitivum.

Hlavní výzvou je nenechat si vzít právě tu svobodu a demokra-
cii. Aby občané chodili k volbám a volili slušné lidi. To, co je dnes 
na Hradě nebo ve vládě, je totiž tragédie.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Za nejdůležitější změnu a současně za největší pozitivum považuji 
skutečnost, že se Nepomuk stal tzv. obcí s rozšířenou působností 
s přeneseným výkonem státní správy na městský úřad a občané tak 
mohou úřední záležitosti vyřizovat na místním úřadě.

Za negativa považuji, že se ne vždy podařilo některé investiční 
akce zrealizovat v žádoucí kvalitě (př. bytové domy), neboť v sou-
časnosti musí město řešit některé problémy související s před-
chozí výstavbou.

Mezi hlavní výzvy může nepochybně patřit naplnění potenci-
álu fenoménu sv. Jana Nepomuckého, který se dle mého názoru 
městu prozatím nedaří zcela využít, zejména z pohledu cestovního 
ruchu. Myslím si, že město má rezervy v propagaci. Nutno dodat, 
že fenomén sv. Jana Nepomuckého sám o sobě nestačí, k tomu, 
aby byl jeho potenciál naplněn, musí ve městě existovat odpoví-
dající nabídka služeb (ubytování apod.). Oblast cestovního ruchu 
je nepochybně potenciálem, který může rovněž přispět k rozvoji 
města. Nutno dodat, že nelze uvést pouze jedinou hlavní výzvu. 
Myslím si, že je důležité rozvíjet zejména občanskou vybavenost, 
infrastrukturu a služby pro občany tak, aby se zvýšila kvalita života 
ve městě a jeho atraktivita, k tomu může přispět postupná reali-
zace jednotlivých projektů v lokalitě u školy dle schválené územní 
studie (ZUŠ Nepomuk, dětské a víceúčelové hřiště, in-line dráha 
či přírodní koupaliště). V budoucnosti bude město muset řešit 
některé nevyhnutelné opravy či rekonstrukce vlastního majetku, 
ať už jde o bytový fond, technickou a dopravní infrastrukturu či 
např. opravu střechy bývalé školy na náměstí. Závěrem uvádím, že 
vodítkem, kam má město směřovat, je zastupitelstvem schválený 
strategický plán (blíže viz webové stránky města: www.nepomuk.
cz/obcan/strategicky-plan-schvalen).

Milan Demela (SNK-ED, bezp.)
Pokud se otázka i odpověď mají týkat změn pouze v Nepomuku, 
pak největší pozitivum vidím v proměně veřejných prostor. Kon-
krétních příkladů můžu jmenovat několik a zdaleka je nelze vyjme-
novat všechny, uvedu alespoň: Přesanické náměstí, rekonstrukce 
okolí nádraží, soustavná péče o travnaté plochy, květinová výzdoba, 
cesta přes Zelený Důl směrem na Klášter, parčík před bývalou 
školou... Věřím, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech 
na dalších místech.

Jsem přesvědčený o tom, že i nabídka volnočasových aktivit 
pro mládež i dospěláky je v posledních letech pestrá. Za velké 
plus považuji pravidelnou finanční podporu spolkům. Každoročně 
jsou z městského rozpočtu poskytovány prostředky na činnost 
a podporu kulturních a sportovních akcí.

V čem ale vidím rezervy je větší zapojení místních občanů 
do spolků a různých volnočasových aktivit. 

Pavel Jiran (SNK, bezp.)
Za největší a zároveň nejdůležitější změnu za poslední tři desítky 
let nejen v Nepomuku, ale v celé naší zemi, považuji skutečnost, 
že už nám tu dobu nevládnou komunisti. Díky Bohu! 

Původně šedivý, polomrtvý a spící Nepomuk se postupně pro-
budil do barev, aby se stal znovu známým, historicky i kulturně 
vnímaným městem, ve kterém se skutečně stále lépe žije.

Jako největší negativum pociťuji dlouhodobě omezené pracovní 
příležitosti v místě a s tím spojenou nutnost dojíždění za prací 
především do Plzně. Naopak za opravdové pozitivum Nepomuka 
považuji až neskutečnou škálu možností využívání volného času 
napříč všemi generacemi v různých zájmových klubech a spolcích, 
stejně tak širokou nabídku kurzů všech možných zaměření; to snad 
nemá obdoby v jiných městech velikostně podobného formátu.

Nepomuku do příštích třiceti let přeji, aby se dále všemi směry 
co nejlépe rozvíjel, a mou výzvou k tomu je, abychom se o to spo-
lečně postarali, každý podle svých schopností a sil. 

Zeptali jsme se tentokrát všech zastupitelů:
"Co je podle vás nejdůležitější změna  
v Nepomuku za posledních třicet let? 

Co vnímáte jako největší negativum a pozitivum? 
A co je hlavní výzvou pro příštích třicet let?“

výročíNepomucké noviny / listopad 201918 výročí
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– vytvořit dobré podmínky pro mladé rodiny (byty, stavební parcely),
– podporovat podnikání hlavně v oblasti cestovního ruchu – přitom 
využít fenomén sv. Jana Nepomuckého,
– podporovat a rozvíjet nadále společenský život – kulturní a spo-
lečenské akce, sport, spolky atd.

Václav Novák (KSČM)
Za hlavní změnu a zároveň největší negativum považuji velice 
špatné vzájemné vztahy mezi lidmi. 

Pozitivní je spousta investic, které se ve městě realizovaly, 
například rekonstrukce Přesanického náměstí, Nádražní ulice, 
přestupního uzlu, bývalého hotelu ve Dvorci. Dále vybudování 
kruhových objezdů, obytných zón, výstavba nájemních bytů. Tyto 
byty bohužel nebyly postaveny v příliš dobré kvalitě, na což doplácí 
nejen jejich obyvatelé, ale i všechna další zastupitelstva.
Jako výzvu do budoucna vidím výstavbu sociálních bytů, dokončení 
obytných zón a vytipování dalších lokalit pro stavbu rodinných 
domů. Vše samozřejmě závisí na financích města a na dotacích 
z Plzeňského kraje nebo Evropské unie.

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Za největší změnu od revoluce považuji svobodu. Z podvědomí 
hlavy zmizel ten pocit, kdy nevíte, zda to, co uděláte – vědomě, či 
ne, vás nebude stát ohromné oplétačky, nebo dokonce právě tu 
svobodu. Právě ta během velice krátké doby nabytá změna, svo-
boda a demokracie, byla pro všechny výzvou, jak ji kdo uchopí 
a co jemu i okolí přinese. Podnikaví mohli začít dělat to, co před-
tím nemohli, ale mnohdy to byl skok do vody z velké výšky a bez 

záchranného kruhu. Cestovatelé se mohli vydat kamkoli a myš-
lenky už mohl každý ventilovat bez represí. Druhou stranou mince 
je to, že ti, co dělat nechtěli, prostě nedělají. Zdárnou výstavku 
může každý vidět leckde, třeba u nás na náměstí. Rychlost změny 
měla prostě i svoje slabiny, nepřipravenost a živelnost, vše se 
řešilo za pochodu.

Pro příští roky bych chtěl hlavně koncepční rozvoj. Aby to, co 
město investuje, mělo hlavu a patu s výhledem na další návaz-
nosti. Chtěl bych naše město krásné, plné zdravých lidí, kteří 
jsou zde rádi.

Pavel Zeman (SNK Pro Nepomuk, bezp.)
Vzhledem ke svému věku si nepamatuji, jaký byl Nepomuk před 
třiceti lety. Musím ale konstatovat, že změny, které mně utkvěly 
v paměti, vedly Nepomuk ve většině případů k jeho lepšímu roz-
voji, což je určitě velmi dobře.

Bylo samozřejmě období, kdy se Nepomuk „pohyboval" 
kupředu rychleji a kdy zase pomaleji, ale to bylo již dobou, která 
panovala. Jediné, co si pamatuji stále stejně, je naše náměstí. 
Mrzí mě, že toto nepomucké centrum vypadá pořád podobně, 
jak jsem ho vnímal jako dítě. Je pravdou, že kamenná "dlažba", 
která je součástí nepomuckého náměstí, pamatuje toto místo již 
během sametové revoluce, ale nebojím se říci, že i snad během 
první světové války. Byl bych proto velice rád, kdyby se našel kom-
promis mezi historií a funkčností dlažby a alespoň po částech 
by se dokázal udělat posun v rámci rekonstrukce našeho centra 
k lepšímu povrchu. Věřím, že tím by byla chůze i jízda příjemnější 
a kvalitnější, a to nejen pro turisty, ale hlavně pro všechny občany 
Nepomuka, hlavně pro ty starší nebo pro maminky s kočárky.

Na dalších 30 let bych si přál, aby se Nepomuk rozrůstal 
správným směrem a byl městem, ve kterém se všem občanům 
žije co nejlépe.

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Nejdůležitější změnu za posledních 30 let v Nepomuku nedo-
káži specifikovat.

Velkým negativem je nedostatek pracovních příležitostí 
a od toho se odvíjející kulturní, společenský a ekonomický rozvoj 
celého města. Jako zásadní pozitivum vidím prolomení bariéry 
týkající se stavebních parcel, které ovlivnilo zájem mladých rodin 
o bydlení a život v Nepomuku.

Hlavní výzvou do dalších 30 let je podle mého využití potenciálu 
Zelené Hory a svatého Jana k zviditelnění celého mikroregionu, 
potažmo oživení místní mikroekonomie.

Pavel Kroupa (Zelení)
Začnu, s dovolením, obecně. Nejen pro Nepomuk, ale pro celé Česko, 
je rozhodně největší změnou svoboda. Se vším, co k ní patří. S tím, 
že nikdo není perzekvován za to, co si myslí, co říká, jak se obléká, 
jak vypadá, jak žije. Stát („strana a vláda“) už neřídí úplně všechno, 
existují alternativy. Lidé mají možnost se podílet na správě věcí veřej-
ných, je tu demokracie a právní stát. To říkám při plném vědomí, že 
situace v posledních třiceti letech nebyla a není zcela ideální, a našli 
bychom v oněch třech dekádách historie celostátní i té naší lokální 
chvíle, kdy byly, tu větší tu menší, autoritářské tendence, kdy ony 
ideály dostávaly na frak. Přesto se to nedá ani zdaleka srovnávat 
s režimem před rokem 1989.

A ta svoboda je pro mne i největším pozitivem. Ale dobře, 
zaměřme se při výčtu kladů konečně na Nepomuk. Určitě se v posled-
ních třiceti letech oproti předcházejícím čtyřiceti změnil přístup 
k místnímu historickému dědictví, ať již hmotnému nebo nehmot-
nému, které měl komunistický režim v plánu úplně vymazat. Lho-
stejno jestli šlo o kulturní fenomén sv. Jana Nepomuckého nebo 
zdejší historický stavební fond. Sv. Jan má dnes opět své muzeum 
i zrestaurované sochy, staré domy se také spíše opravují, než boří. 
Nepomuk, na městečko své velikosti, žije i vcelku bohatým spolko-
vým a kulturním životem, je dokonce opět sídlem malého okresu 
(ORP), podobně jako byl do roku 1950. Negativa bych spatřoval 
zejména v kontinuitě s minulým režimem, ať již v mentalitě někte-
rých lidí, tak v jejích hmatatelných projevech. Například výstavba 
po roce 1990 sice opustila estetiku panelových sídlišť, ale mnohé 
principy a přístupy z let socialismu zůstaly a dnes na tyto stavby pohlí-
žíme oprávněně kriticky, a to nejen s ohledem na kvalitu provedení.

Hlavní výzvou je pokračovat ve směru, kterým jsme se vydali 
v Listopadu 8́9. Tedy udržet si svobodu, demokracii a vládu práva. 
Pečovat o veřejný prostor a postupně ho kultivovat. A to jak ve smyslu 
materiálním - tedy udržovat vzhled veřejných prostranství, zachová-
vat ráz města a krajiny, opravovat památky; tak ve smyslu kulturním 
a sociálním – budovat otevřenou, demokratickou společnost, která 
si cení lidských práv, která je schopná vést kultivovanou debatu 
o problémech dneška. Jak říkal Tomáš Garrigue Masaryk, demokra-
cie potřebuje pro své zakořenění alespoň 50 let nerušeného vývoje. 
Třicet let už máme snad za sebou. Tak si přejme alespoň dalších 
třicet bez větších otřesů.

Václav Kovář (SK Nepomuka a Dvorce)
Co vnímám jako největší negativum? Všeobecně blbou a pesimis-
tickou náladu mezi nepomuckým obyvatelstvem. A co naopak jako 
pozitivum? Jako největší pozitivum vidím to, že se Nepomuk stal 
obcí s rozšířenou působností. Největší změnu? Za posledních 30 
let se toho změnilo hodně. Jako člověk hodně spjatý s rostlinstvem 
vidím za tu dobu výrazné zlepšení péče o městskou zeleň. Když si 
vzpomenu, jak třeba údržba probíhala v letech 2002–2003, kdy jsem 
zde byl na civilce, a jak probíhá dnes, tak je to obrovský posun.

Jako hlavní výzvu pro další roky vidím zastavit úbytek obyvatel-
stva a udržet nabídku služeb ve městě alespoň na současné úrovni.

Miroslav Němec ml. (SNK Pro Nepomuk)
K otázce porovnání stavu našeho města před třiceti lety a nyní se 
mohu jen těžko zcela objektivně vyjádřit, protože před třiceti lety 
jsem byl velmi malým klukem, navštěvujícím mateřskou školu. 
Obecně bych ale řekl, že pozitivní změnou za posledních třicet 
let v našem městě je pestrý spolkový život s širokou nabídkou vol-
nočasového vyžití, lepší péče o veřejná prostranství a o památky 
ve městě nebo snaha o zlepšení informování občanů a o jejich větší 
zapojení do správy a dalšího rozvoje města. Negativem je pak zcela 
bezpochyby značné vylidnění náměstí, vzniklé přesunem školy 
a úbytkem nabídky služeb přímo na náměstí.

Hlavní výzvou pro příštích třicet let je udržet Nepomuk mezi 
obcemi s rozšířenou působností, zastavit odliv obyvatel z uplynu-
lých pěti let a naopak nastartovat příliv obyvatel do Nepomuka, 
udržet a zlepšit kvalitu a rozsah služeb obyvatelům města a ales-
poň udržet bohatý spolkový život a nabídku volnočasových aktivit. 

Miroslav Němec st. (SNK Pro Nepomuk)
Nejdůležitější změnu za posledních 30 let v Nepomuku vidím 
jednak v rovině materiální – změnila se tvář města, ze šedého města 
se postupně stalo město barevné, pestré. Zlepšila se jak podoba 
budov, tak infrastruktura a celkově životní prostředí, které máme 
v našem městě jedno z nejlepších v celém kraji. V rovině nadstav-
bové, tedy možno říci vztahové, se plně projevila svoboda a demo-
kracie, lidé mohou svobodně vyjadřovat své názory, pocity, nikdo 
se nemusí bát, každý se může zapojit do věcí veřejných, obnovila 
se spolková a zájmová činnost a tak bych mohl pokračovat.

Největší pozitivum je příjemné prostředí pro bydlení a žití 
v Nepomuku. Největší negativum vidím v nedostatku pracovních 
příležitostí, a tudíž i nižší kupní síle, která se projevuje v oblasti sítě 
obchodů a služeb. Dalším negativem je daň za svobodu a demo-
kracii, tedy kriminalita, drogy a jiné nežádoucí jevy. 

Hlavní výzvou pro příštích 30 let by mělo dle mého názoru být:

výročí výročí
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Jiří Švec – rok pátý
Bilanční rozhovor  
se starostou Jiřím Švecem 

Jak byste vy sám zhodnotil uplynulý 
rok ve funkci starosty?

Nepřísluší mi hodnotit vlastní pracovní činnost, to nechám 
na veřejnosti. Kladné jsou samozřejmě výsledky voleb, kdy naše 
sdružení získalo čtyři mandáty, o jeden více než v minulém vo-
lebním období. Tak to jistě něco pozitivního znamená. I ostatní 
zástupci státní správy se na vás již dívají trochu jinak a zjedno-
dušuje to vzájemná jednání.

Co se podle vás v letošním roce opravdu povedlo?
Dokončení dvou větších investičních akcí. Zejména přestupní 
uzel, zkulturnění prostoru před nádražím a Hotelem ve Dvorci. 
V listopadu se plánuje slavnostní otevření Zelenodolské ulice. 
A rozběhne se investiční činnost ve stavební zóně Daníčka II. 
V návaznosti na stavební činnost v průmyslové zóně se podařilo 
napojit areál na plnohodnotnou splaškovou kanalizaci před do-
hodnutým termínem.

Co vás potěšilo v soukromém životě?
Zdraví a vztahy v rodině.

V červnu nás nečekaně opustil místostarosta 
František Holub. Jak velká to byla rána, ztratit náhle 
přítele i nejbližšího partnera v práci na radnici?

Pro vedení města to byla a je velká ztráta. Odešel parťák s neo-
cenitelnými životními zkušenostmi a přehledem, v neposlední 
řadě vhodný adept na starostu v příštím volebním období.

Absolvoval jste již dvě cesty do Brazílie, 
do partnerského města Sao Joao 
Nepomuceno. Je něco, co vás tam 
inspirovalo ve vztahu k našemu městu?

Obě města spojuje kult sv. Jana Nepomuckého. Z první i druhé 
návštěvy si Evropan a nevěřící odnáší nádherný pocit z míst-
ních bohoslužeb, které se nesou někdy až v rockovém duchu, 
kdy věřící zpívají (u nás utahané) žalmy s jihoamerickým tem-
peramentem. Kostely jsou plné mladých lidí a zcela nepřehléd-
nutelná je srdečnost místních obyvatel, která vyústila ve velký 
zájem o znalost českého jazyka. Ten se zformoval do zorgani-
zování korespondenčního kurzu češtiny pro šedesát obyvatel 
Sao Joao Nepomuceno. Z naší strany lektoruje kurz naše dvorní 
překladatelka Jana da Conceicao z Plzně. 

Z centra města mizí obchody a služby. Připomeňme 
v letošním roce zlatnictví, Komerční banku, 
fotografa, obchody U Petrů. Hledáte na radnici 
nějaký recept na zastavení tohoto trendu?

To je republikový i evropský trend i ve městech s výraznou his-
torickou hodnotou (Český Krumlov, Dačice). Univerzální recept 
neexistuje. Hledá se zákonná podpora soukromého sektoru 
městskými samosprávami.

Máte v úmyslu oživit v budoucnu budovu bývalé školy?
Podle vývoje financí města i státní podpory a zejména budou-
cího využití budovy lze o aktivitě uvažovat.

Text: Pavel Motejzík a Hana Staňková
Foto: Pavel Motejzík a Pavel Jiran

Vítězem komunálních voleb, které se konaly v říjnu 2018, 
se v Nepomuku stala kandidátka ANO 2011 se ziskem necelých  
21 % hlasů. Starosta města Jiří Švec obhájil mandát a nastoupil do 
druhého volebního období ve vedení města. Rok  uplynul a nastal 
čas dalšího bilančního rozhovoru. A tak se nyní opět ptáme pana 
starosty na záležitosti, které zajímají obyvatele Nepomuku.

Třicet let svobody – zamyšlení

Třicet let je přiměřená doba, aby člověk zhodnotil mezník, který 
nastal v životě společnosti a významně ovlivnil náš život. Co jsme 
získali, co jsme ztratili a o čem jsme snili, ale čeho jsme nedosáhli.

Katolická církev těchto 30 let bude slavit společnou poutí 
do Říma a připomínkou svatořečení sv. Anežky, neboť právě 
po něm (v duchu proroctví) nastala společenská změna a přišel 
pád komunismu.

Pádem komunismu a společenskými změnami, které poté 
ve střední a východní Evropě nastaly, začala doba „globalizace“. 
Pád komunismu nebyla její jediná příčina, ale dodala tomuto 
fenoménu obrovskou dynamiku.

Nemyslím, si, že je správné hodnotit sametovou revoluci jen 
z hlediska získané svobody. Jsme sice svobodni od falešné ideolo-
gie komunismu, v praxi je však společnost a od toho se odvíjející 
svoboda jednotlivce omezována daleko více. Bruselská adminis-
trativa a nadnárodní korporace ovlivňují a omezují život společ-
nosti daleko více, než tomu bylo pod diktátem Moskvy. A k tomu 
nyní čelíme rafinovanějším ideologiím, které v pozadí přibírají 
až pseudonáboženský podtext, jako feminismus, genderismus, 
klimatické ohrožení atd.

Obávám se, že oslavy sametové revoluce z důvodů různé (dez)
interpretace přinesou spíše vzájemné rozdělení a nepochopení, 

ač tehdy drtivá většina lidí táhla za jeden provaz a byla ochotna 
pro společnou budoucnost se usmířit a vzájemně se tolerovat.

Dovolil bych si proto připomenout spíše nedávný skon 
a pohřeb našeho předního umělce Karla Gotta. Svým talentem 
a profesním přístupem si získal srdce generací. Překlenul a spojil 
tak obě doby. Ukázal, že je možné přinášet lidem radost bez ohledu 
na turbulence doby. A soud nad sebou vložil do rukou Božích. 
Toužil mít křesťanský pohřeb s modlitbami za spásu vlastní duše.

A co se týká samotného pojmu svobody, nezapomeňme 
na dialog mezi Ježíšem a farizeji, kteří se chvástali, jak jsou svo-
bodni. Slyšeli od něho varovná slova: „Myslíte si, že jste svobodni? 
Nikoliv, jste otroci hříchu, a tím služebníci satanovi. Až vás Syn člo-
věka (Ježíš) učiní svobodnými, tehdy budete skutečně svobodní.“

Pokud bychom tedy měli shrnout uplynulých 30 let z hle-
diska svobody, jsme Bohu vděčni za pád komunismu. Pocítili 
jsme svobodu 90. let, pak však přišla doba vstupu do EU a nástup 
moderních technologií, přinášejících odosobnění lidských vztahů 
a ztrátu vlastního soukromí. Jsme příliš spoutáni tímto světem 
a tlukotem doby. O pravou svobodu proto musíme stále usilovat 
a učit se jí!

P. Jiří Špiřík

výročí rozhovor měsíce
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Také se stále častěji objevuje problém 
bezdomovectví, lidé se povalují na ulici 
a pijí alkohol. Budete se tím zabývat?

Předposlední zasedání městských zastupitelů uložilo vedení města 
vybrat vzorovou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřej-
nosti, i když to vše nevyřeší. Represe Městské policie by snad vedla 
k vytlačení tohoto jevu mimo centrum města.

Jaké investice plánuje město v roce 2020?
 Zatím se nejzásadnější investice připravují. Prioritu budou mít 
určitě stavební pozemky Pod Oborou, zateplení Fénixu a řešení 
sjezdu ze silnice I/20 mimo Třebčice k Průmyslové ulici. Dále 
bychom chtěli uskutečnit další dva průzkumné vrty v okolí úpravny, 
odlehčení klášterské čistírny odpadních vod přepojením školy 
a výstavby u elektrárny na ČOV ve Dvorci.

Chystá se rekonstrukce náměstí? 
Především u obchodního centra Úslava 
jsou vyjeté koleje opravdu velké.

Předláždění komunikace bude v plánu investic v pozdějším období.

Jak pokračuje budování obytných zón?
Prioritu pro příští rok mají Daníčka II, poté parcelace, komunikace 
a sítě Pod Oborou. Zasíťování oblasti u základní školy, kde probíhá 
výstavba na soukromých pozemcích, obslužná komunikace a sve-
dení vysokého napětí pod zem včetně dalších stavebních úprav 
okolí ZŠ přijde na řadu v roce 2021 a 2022.

Došlo už k dohodě na úpravě 
katastrálních hranic s Klášterem?

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Nepomuk 14. října re-
vidovalo své usnesení z minulého zářijového zasedání a schválilo 
upřesnění katastrálních hranic podle posledního návrhu obce 
Klášter a katastrálního úřadu. Usnesení obou zastupitelstev bude 
zasláno na Ministerstvo vnitra jako souhlasné stanovisko obou 
obcí k vyřešení katastrálních anomálií.

Je v dohledu nějaký posun ve zpřístupnění Zelené Hory?
Případné řešení se odvíjí od jednání s obcí Klášter, potažmo přes 
Mikroregion Nepomucko. Mikroregion dlouhodobě s Klášterem 
spolupracuje na opravách zámku, v letošním roce se částkou 100 
tisíc korun na projekt a propagaci akcí finančně podílelo také naše 
město. Stále živý je nápad obnovy schodiště na věž a zpřístupnění 
areálu zámku (kostel, nádvoří a věž) po celé prázdniny. Mikrore-
gion také zajistil výrobu a osazení několika směrovek, bannerů 
a informační vitríny na plechová vrata zámku.

Jsou nějaké novinky ohledně 
zdvoukolejnění trati na Plzeň?

Projekt a územní řízení má být předloženo do konce roku 2019. 
Realizace je plánována v letech 2021 – 2023.

Co říkáte na vesměs anonymní diskuzní fórum 
města. Není to již překonaný nástroj komunikace 
s radnicí v době, kdy máme facebook a kdy spamová 
ochrana na diskuzním fóru opakovaně selhává?

Můj postoj k této anonymní formě komunikace je dlouhodobě 
znám. Sociální sítě jsou mi cizí, preferuji a reaguji jen na konkrétní 
dotazy přes telefon, SMS, mail či osobně.

Nechybí v Nepomuku střední škola?
Chybí, historicky tu bývala. Přítomnost střední školy by pozvedla 
statut města a určitě by oživila jeho centrum.

Na co se chcete v příštím roce zaměřit?
Na naplňování volebního programu našeho hnutí a rozvoj spo-
lupráce s obcemi Mikroregionu i spřátelenými městy včetně 
partnerských. 

Co byste chtěl říct na závěr?
Dovolte mi popřát čtenářům Nepomuckých novin a všem občanům 
pevné zdraví a optimismus v osobním životě bez zbytečných skepsí 
kvůli rozvoji města.

Poutní mše v kostele sv. Jana Nepomuckého 19. 5. 2019

Podpis partnerské dohody s městem 
Sao Joao Nepomuceno 14. 6. 2019

Starosta Nepomuku Jiří Švec a starosta  
Sao Joao Nepomuceno Ernandes Jose da Silva

František Holub a Jiří Švec  23. 2. 2019 na pietním aktu  
k 75. výročí sestřelení amerického bombardéru Liberátor u Dubče

O Svatojánské pouti  
na Přesanickém náměstí 19. 5. 2019

rozhovor měsíce rozhovor měsíce
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Rozsvícení stromu 
doprovodí řada akcí

Pojeďte s námi  
na muzikál Galileo

zveme vás

Již čtvrtým rokem Vás srdečně zveme na zahájení 
adventu. Vstupné: větvička jmelí nebo vánoční ozdoba 
na stromek, který na závěr akce společně rozsvítíme.

Program:
14:00 vystoupení žáků ZŠ Žinkovy a ZŠ Měčín
15:00  loutkové divadlo Bouda:  

Honza a Kašpárek v zakletém hradu
16:00 hudební skupina Bride Band
17:00 společné rozsvícení vánočního stromku

(Časy vystoupení jsou pouze orientační. Pořadí  
účinkujících může být změněno.) Své vánoční 
pochoutky a pečivo budou v průběhu celé akce 
nabízet ke koupi Nepomucké kuchařinky, z. s.  
Předpokládaný konec akce kolem 18. hodiny.

Husí paštika s brusinkami,  
bylinková bageta – 79 Kč

Husí kaldoun – 35 Kč
Husí konfit, bílé a červené zelí,  

variace knedlíků – 189 Kč
Pošírovaná hruška v portském víně  

s vanilkovou omáčkou – 69 Kč
K tomu Svatomartinské víno

 
Rezervace na tel.: 732 228 621 / 775 533 626

Kulturní centrum Nepomuk pořádá 21. března 2020 zájezd do praž-
ského divadla HYBERNIA na muzikál GALILEO, ke kterému texty 
písní i hudbu složil Janek Ledecký. Jedná se o napínavý příběh plný 
zvratů, který navíc ohromuje netradiční scénografií a výpravnými 
kostýmy. Galileo je opřený o silný příběh, ve kterém najdete vše: 
lásku, vášně, intriky i nenávist. 

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

Podařilo se nám zakoupit slevové poukázky, proto cena vstupenky 
včetně dopravy činí pouze 740 Kč. Neváhejte, jedná se o vstupenky 
do 4. a 5. řady. Autobus odjíždí ze Dvorce od ČD ve 14:30 hod., další 
zastávky: Na Vinici, u hřiště a na náměstí A. Němejce. Návrat zpět 
kolem 23:00 hod. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 371 580 337 
nebo osobně v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126. 

Petra Šašková, KIC Nepomuk

Tradiční adventní trh v rámci rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí bude spojený s celou řadou akcí. Těšit se můžete 
na program nejen na hlavním náměstí, kde tentokrát nakoupíte 
především adventní pochutiny a dárky, ale i na aktivity v Měst-
ském muzeu, Fénixu a v kostele sv. Jana Nepomuckého. Na své si 
přijdou milovníci rukodělných dílen, pohádek, výstav i hudebních 
vystoupení. V poslední jmenované oblasti doplní domácí mládež 
a skupiny několik profesionálních souborů, konkrétně ohňová 
show Equetu a historická vánoční hudba v podání Elthinu. Sóli-
sta Martin Vydra, který v letošním roce zahájil s velkým úspěchem 
tradiční Nepomuckou pouť, dokončuje v současné době koncertní 
program na své zahraniční světové turné po Severní a Jižní Ame-
rice. Ještě před realizací této cesty zavítá do našeho města se svým 
komorním orchestrem. Na koncertě zazní nejkrásnější pastorely 
Jakuba Jana Ryby a jiné vánoční písně a árie, především z 18. sto-
letí. Do programu se zapojí také pivovar Zlatá kráva s prohlídkami 
a "koštem" adventního ležáku z dubových sudů za symbolickou 
cenu 20 Kč. Ostatní program včetně pohádky bude tentokrát zcela 
zdarma jako malý adventní dárek místním i přespolním návštěvní-
kům. Doporučujeme všem návštěvníkům akce přinést si z domova 
malé zvonky, abychom společně na náměstí před 18. hodinou roze-
zněli největší a nejstarší zvon v Nepomuku z roku 1848, nazvaný Jan 
Vojtěch. V případě příznivého počasí dojde i na oblíbené lampiony 
štěstí. Více informací a podrobný program najdete nejen v těchto 
novinách, ale i na webu trhy.nepomuk.cz.

In memoriam… 
Karel Gott 1939–2019

Náš „Slavíku“,
odešel jste…
Nám zbývá pouze vzpomínání …
Však Vaše tóny
v kosmu znějí
bez přestání…

Hana Gerzanicová

ZAHÁJENÍ ADVENTU 2019
MUZEUM KROJŮ  

A ZAPOMENUTÝCH ŘEMESEL
BŘEZÍ 35 U ŽINKOV
1. PROSINCE 2019  
OD 14:00 HODIN

RESTAURANT 
HOTEL DVOREC
Dne 11. 11. 2019

Svatomartinské  
posezení
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Pšeničky hrály i o prázdninách

Po německém Kemnathu zavítají Pšeničky také do Rakouska. V sobotu 
28. března 2020 se představí při slavnostním otevření velikonoční 
výstavy na zámku Ennsegg v Ennsu, nejstarším městě Rakouska, které 
pamatuje biskupa sv. Vojtěcha. Od 13. ledna 2020 půjde v Infocen-
tru Nepomuk do prodeje omezené množství jízdenek na tento zájezd 
i pro veřejnost.

Včelařská naučná 
stezka dokončena

Včelařský spolek pro Nepomuk a okolí vznikl v roce 1924 a letos 
tedy oslavil 95 let svého trvání. Při příležitosti tohoto výročí dokon-
čil pro ty, kteří se chtějí něco dozvědět o tajuplném světě včel, 
naučnou včelařskou stezku. 

Začíná v Železné Huti u železničního viaduktu v ulici Nad 
Huťákem. Pokračuje po trase cyklostezky Helenka ke mlýnu, kde 
končí. Má celkem deset zastavení. Jednotlivá zastavení jsou osa-
zena barevnými panely s obrázky a texty o životě včel. Návštěvníci 
se dozvědí, jak včely dělají med, proč má včela žihadlo, jak potí 
vosk. Velkou pozornost návštěvníků jistě přiláká panel s názvem: 
Jak se včely domlouvají. V současné době se stává aktuálním panel 
s informacemi o životě včel v zimě. Nesmíme zapomínat na zdraví 
včel. I včely mají své nemoci, ale největší problémy jim způsobuje 
současné chování člověka k přírodě. Nadměrné užívání chemie 
v zemědělství, necitlivé ničení keřů a kácení stromů podél silnic, 
zabírání kvalitní zemědělské půdy různými výrobními i nevýrob-
ními objekty a solárními panely se velkou měrou podílí na ohro-
žení včel a hmyzu vůbec. 

Myšlenkou na vybudování naučné včelařské stezky se začal 
autor tohoto článku zabývat již před několika lety. Nejprve hledal 
vhodnou lokalitu a výrobce jednotlivých zastavení. Škoda, že se 
nepodařilo realizovat původní záměr, dle kterého měla stezka vést 
nejen ke mlýnu, ale i dále k obci Klášter. Velký problém předsta-
vovalo financování projektu. Zde je nutno poděkovat panu Pavlovi 
Motejzíkovi, manažeru Mikroregionu Nepomucko, který zajistil 
rozhodující objem prostředků nezbytných pro realizaci projektu. 
Poděkování si zaslouží i ti, kteří se postarali o výrobu a konečnou 
instalaci jednotlivých panelů. Panely vyrobil pan V. Mertl z Mileč. 
Instalaci panelů v terénu, tedy výkopové a betonářské práce, pro-
vedl pan F. Valenta z Nepomuku. Děkujeme. 

Co říci závěrem? V budoucnosti je plánováno doplnit stezku 
alespoň jedním hmyzím hotelem, určeným pro včely samotářky 
a jiný hmyz. Doufám, že včelařská stezka přinese návštěvníkům 
nejen poučení, ale třeba jim pomůže najít nového koníčka. 

Jan Turč, Český svaz včelařů Nepomuk

spolky

Dobrovolná jednotka hasičů  
řešila požáry i dopravní nehody

V závěru letošních prázdnin se sešli členové souboru Pšeničky ze 
ZUŠ Nepomuk, pobočky v Kasejovicích, na generální zkoušku. 
V pátek 23. srpna nás totiž čekalo vystoupení na Mezinárodním 
folklorním festivalu v Písku. Dopoledne v Písku jsme věnovali pro-
cházce po píseckém Kamenném mostě, navštívili jsme věž děkan-
ského kostela a místo, kde stávala Putimská brána. V odpoledním 
zahajovacím programu festivalu se na pódiu vystřídaly dětské 
soubory: Kyjovánek z Kyjova, Písečánek z Písku, Silešánek ze Slo-
venska a Pšeničky z Kasejovic. S radostí musím říct, že Pšeničky 
v konfrontaci s ostatními dětskými soubory příjemně překvapily. 
A ještě než skončil dětský program, dostali jsme nabídku na účin-
kování ve vánočním programu folklorního souboru Písečan v roce 
2020. Ve středu 28. srpna jsme se vydali do Pohádkového statku 
ve Vranovicích u Rokycan. Po našem vystoupení jsme si prohlédli 
Pohádkový statek a navštívili nedalekou rozhlednu Břasy. Další 
naší zastávkou tento den byla zřícenina hradu Krašov. V sobotu 7. 
září Pšeničky účinkovaly na Slavnostech vína a medu v Kladrubech 
u Stříbra. Počasí ten den moc nepřálo, pršelo a byla zima. Přesto 
jsme se posilněni teplým čajem svého úkolu zhostili se ctí. A zatím 
poslední naše vystoupení proběhlo v sobotu 14. září v plzeňské 
zoologické zahradě v rámci řemeslných trhů. Zde jsme měli pre-
miéru v pozměněném obsazení, protože nám odešla ze souboru 
nejstarší děvčata. Vystoupení v ZOO se nám všem povedlo a někteří 
návštěvníci se nás i ptali, kdy a kde budeme hrát příště. Tak tedy 
19. 11. od 17:00 hodin budeme zahajovat křest knihy Kořeny a ver-
nisáž výstavy v nepomuckém Městském muzeu a galerii. Ve středu 
27. 11. budeme k vidění a slyšení na plzeňském náměstí od 15:30, 
16:30 a 17:30 hodin v rámci vánočních trhů. V pátek 6. 12. odjíž-
díme na naši první zahraniční výpravu na vánoční trhy do němec-
kého Kemnathu. Tuto příležitost nám nabídlo město Nepomuk, 
kterému tímto velice děkujeme. V době adventu vystoupíme také 
20. 12. od 16:00 hodin jako hosté ve vánočním programu klatov-
ské ZUŠky na klatovském náměstí. Srdečně vás zveme na někte-
rou z těchto akcí! 

Oldřich Ondrušek, učitel ZUŠ Nepomuk

foto Jan Turč

foto Markéta Kašparová

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomuk vyjížděla v období 
od dubna do září tohoto roku k 21 událostem, ke kterým byla 
vyslána operačním střediskem Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje. Jednalo se o několik výjezdů technického cha-
rakteru, převážně šlo o padlé stromy a větve přes silnice a zatopené 
komunikace a sklepy, dále čtyři dopravní nehody a osm požárů. 
Mimo tyto výjezdy asistovala naše jednotka na závodech pořádaných 
Automoto klubem Nepomuk na kramolínském závodišti, na Nepo-
muckém trojúhelníku a také na Rally Stars Kramolín, která se jela 
28. září. Ze zásahů stojí za zmínku následující:

Dne 23. dubna v brzkých ranních hodinách jsme vyjeli k požáru 
lesního porostu za Starým Smolivcem na ploše cca 50x30 metrů. 
Požár zlikvidovaly společně s námi další čtyři jednotky za necelé 
dvě hodiny. 

V pátek 14. června vyjela naše jednotka před osmnáctou hodi-
nou jako posila s oběma cisternovými automobily k požáru lesního 
porostu o rozměrech cca 200 metrů čtverečních ve špatně přístup-
ném terénu v oblasti pod sv. Markétou u Oselec. Na požární nádrži 
v Chlumech jsme s naší CAS 20 zřídili čerpací stanoviště, kam 
dojížděly cisterny pro vodu. Před 20. hodinou byl požár zlikvido-
ván. Škoda byla vyčíslena na 15 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru 
byla pravděpodobně nedbalost. Při návratu od předchozí události 
nás operační středisko poslalo k ohlášenému požáru nákladního 
automobilu na silnici II/230 ve směru na Přeštice. Řidič kamionu 
uhasil počínající požár akumulátorů hasicím přístrojem před naším 
příjezdem, následně jsme společně s jednotkou HZS Nepomuk 
provedli ochlazení doutnajících částí vozidla a sorbentem jsme 
zasypali unikající pohonné hmoty.

K požáru posečeného pole s obilím a balíků slámy u Vrčeně 
jsme byli vysláni dne 9. července po 13. hodině spolu s dalšími pěti 
jednotkami požární ochrany. Asi za půl hodiny byl požár zlikvido-
ván. Hašení probíhalo pomocí lafetových proudnic. Majitel pole 
zaoral, aby nedošlo k opětovnému vznícení. Požár se obešel beze 
škody. K dalšímu požáru strniště a slámy na poli za Nepomukem 

směrem na Mileč jsme vyjeli 10. července po 18. hodině s vozidlem 
CAS 30 Tatra. Spolu s dalšími třemi jednotkami jsme požár během 
hodiny zlikvidovali. Událost se obešla beze škody.

K požáru pole při sklizni obilí u Měcholup jsme byli vysláni 
také 25. července po 22. hodině spolu s dalšími třemi jednotkami 
požární ochrany. Požár byl lokalizován několik minut od příjezdu 
první jednotky, zcela zlikvidován byl během necelé půl hodiny. 
Původní informace, že hoří i kombajn, se na místě nepotvrdila. 
Požár se obešel beze škody. 

Ke střetu osobního a nákladního automobilu na silnici I/20 
na úrovni Kláštera jsme vyjeli s ostatními složkami Integrovaného 
záchranného systému dne 20. srpna po 18. hodině. Zraněná řidička 
osobního auta byla podle ohlášení zaklíněná ve vozidle. Při našem 
příjezdu již byla v péči zdravotníků. Naše jednotka pomohla se 
zasypáním uniklých pohonných hmot a s transportem pacientky 
do vrtulníku Lékařské záchranné služby. Po odjezdu zdravotníků 
jsme se vrátili na základnu, na místě zůstala jednotka HZS Nepo-
muk a Policie ČR.

Dne 19. září v půl čtvrté ráno vyslalo operační středisko čtyři 
jednotky včetně naší k ohlášenému požáru stohu v areálu ZD Nekva-
sovy. K události jsme vyjeli s oběma cisternami. Při příjezdu prvních 
jednotek na místo bylo zjištěno, že hoří sklad s asi tisíci balíky slámy 
a je celý zasažen požárem. Velitel zásahu nechal operačním středis-
kem vyhlásit druhý stupeň poplachu a k události tak vyjelo dalších 
sedm jednotek včetně dvou z Jihočeského kraje a velící důstojník 
z Plzně. S majitelem objektu bylo domluveno, že se sláma nechá 
kontrolovaně shořet a pomocí několika proudů bylo pouze bráněno 
rozšíření požáru na okolní křoviny a les. V devět hodin byl objekt 
předán majiteli, který zajistil dohled do doby, než sláma kompletně 
dohořela. Příčina požáru je v šetření Policie ČR a vyšetřovatele HZS, 
škoda byla předběžně odhadnuta na 750 tisíc korun. Naše jednotka 
se vrátila na základnu před desátou hodinou dopoledne.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk
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ŠŮS – V+M
 
 

Strojní a dřevovýroba

Firma nabízí prodej  
hutního materiálu pro občany  
i v době mimo pracovní dobu
po předchozí domluvě  
na tel.: (+420) 371 591 770

Dvorec 223
335 03 Nepomuk  
tel.: (+420) 371 591 772
fax.: 371 591 403
www.susvm.cz

spol. s r.o.

spolky / inzerce

Mladí šachisté se 
utkali na Ampéru

Turnajem v Nepomuku odstartoval v sobotu 12. října další ročník 
šachových soutěží. Již tradičně jsme pořádali první turnaj ze série 
turnajů, který je určený pro mladé šachisty do 14 let. Ti nejlepší 
v celkovém hodnocení si zajistí postup na Mistrovství České repub-
liky. Opět jsme využili výborné zázemí zdejší základní školy, kam 
si cestu na turnaj tentokrát našlo rekordních 85 hráčů a hráček, 
kteří bojovali celkem v 10 kategoriích dívek a chlapců rozděle-
ných podle věku. I náš šachový klub měl na turnaji zastoupení. 
Po odchodu osvědčených kluků, kteří už nesplňují věkový limit, 
jsme měli 8 mladých nadějí, pro některé z nich to byl dokonce 
první velký turnaj v jejich dosavadní kariéře. 

Turnaj se hrál na sedm kol a pro nejlepší v jednotlivých kate-
goriích byly opět připraveny diplomy a medaile, přičemž všechny 
zúčastněné jsme odměnili drobnými cenami. Z našich hráčů si 
odnesl stříbrnou medaili František Eliáš Škutil a bronzovou Bar-
borka Kovářová. Škoda jen, že medaile těsně unikla Davidu Halme-
šovi. Pochvala ale patří všem našim dětem za bojovnost a za snahu.

Za podporu v turnaji děkujeme Základní škole Nepomuk, 
městu Nepomuk a dalším sponzorům, kterými byly firmy Pila 
Zahrádka, Klaus Timber, Pila K+P Dožice, Unibrick Nepomuk, 
Jan Pondělík pekařství a cukrářství Dvorec, Auto Kelly a Klimex-N.

Šachový klub Dvorec

Nepomučtí junioři se 
zúčastnili Mistrovství České 
republiky v rapid šachu
I letos se vydala výprava šachistů našeho klubu na tradiční MČR juni-
orů. Hrálo se o víkendu 21. a 22. září ve Vyškově. Na turnaj se sjelo 
celkem 62 hráčů a hráček z celé České republiky a mezi nimi byli 
i naši Lukáš Kašpar, Jakub Sedlák a Pavel a Petr Flajšmanovi. Po dvou-
denním devítikolovém boji ukázala výsledková listina našim hráčům 
následující pořadí: Jakub Sedlák v kategorii H18 – 10. místo, Lukáš 
Kašpar H18 – 6. místo, Petr Flajšman H16 – 4. místo a nejlépe si vedl 
Pavel Flajšman, který si odvezl bronzovou medaili za 3. místo v H18.

Šachový klub Dvorec

Firma INTERIORS manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
 
 
—  Truhlář – nábytkář 

Místo pracoviště: Kasejovice 
Vyučení nebo praxe v oboru

—  Montážní dělník v zahraničí / Koordinátor montáží 
vyučení v oboru truhlářství 
jazykové znalosti – NJ – AJ  
výborné platové podmínky 
Práce v zahraničí

—  Dělník umělého kamene 
práce s moderním materiálem – Hi‑Macs, Corian, Krion 
Práce ve skvělém kolektivu  
Požadujeme: manuální zručnost, smysl pro detail,  
znalost truhlářské výroby  
Místo práce – Kasejovice  
výborné platové ohodnocení

 
 
 
 
Pracoviště: 
INTERIORS manufacture&design a.s. 
335 44 Kasejovice 337

Kontaktní osoba:  
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246 
Životopisy zasílejte na email:  
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Firma Mecotronic s.r.o.  
s provozovnou v Kasejovicích  
 
hledá vhodného pracovníka na pozici: 
Seřizovač konvenčních  
soustružnických automatů
 
 
nabízíme: 
• jednosměnný pracovní provoz
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na stravování
• nástupní plat 23 000, Kč  

po zaučení 26 000 Kč hrubého
• nástup možný dle dohody
 
 
Požadujeme:  
spolehlivost, flexibilitu, pečlivost
 
Bližší informace na tel.:  
777 553 479 (p. Pavelec) 
e‑mail: a.horova@mecotronic.cz

foto Radka Slepánková

sponzor měsíce
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Slavnosti, poutě a posvícení v říjnu a listopadu 2019 
ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, 
Prádlo, Kasejovice, Koutouň a Budislavice
Neurazy, pondělí 11. 11. v 10 hodin  poutní mše svatá k sv. Martinovi

historie

Socha sv. Jana Nepomuckého 
ve výklenku bývalé radnice 
Ve výklenku pod střechou budovy bývalé radnice, poté okresního soudu (1850-1950), 
později objektu, kde sídlil první stupeň základní školy, dnes budovy, kde je umístěno 
Infocentrum a Městské muzeum a galerie, se velmi pěkně vyjímá pozdně barokní 
pískovcová polychromovaná (v barvě černé, bílé, hnědé a zlaté) socha sv. Jana Nepo-
muckého. Je vysoká 150 cm a stojí v nice s malým balkonkem za zdobeným kovovým 
půlkruhovitým zábradlíčkem. Jsou za ní dvířka vedoucí na půdu budovy. Svatý Jan 
s biretem na hlavě a v kanovnickém rouchu drží na prsou (na pravé straně) oběma 
rukama krucifix a má kolem skloněné hlavy svatozář s pěti hvězdami. Socha tradiční 
podoby je datována na podstavci rokem 1808. I k tomuto místu byla v minulosti 
konána procesí. Socha byla opravena spolu se zábradlíčkem v polovině 90. let 20. 
století, když se do budovy bývalé školy stěhoval depozitář muzea. Autora sochy, jež 
ve výklenku přečkala i éru komunistického režimu, neznáme.

Marie Bílková

Ze života a díla spisovatele  
Josefa Lindy 

Úmrtí

Již od mládí trpěl Josef Linda tuberkulózou, která postupně začala 
limitovat i jeho pracovní aktivity. Místo redaktora Pražských novin 
bylo v roce 1833 nabídnuto Pavlu Josefu Šafaříkovi, jenž ho však 
nepřijal, a tak nakonec Lindu od ledna 1834 vystřídal František 
Ladislav Čelakovský. 

Podle matriky zemřelých fary u kostela sv. Ducha na Starém 
Městě pražském zesnul významný novinář a spisovatel 10. února 
1834. Stručný nekrolog přinesly 13. února Pražské noviny: „Dne 10. 
února o 2 hod. odpolední skonal v Pánu v našem hlavním městě 
Josef Linda, byv za delší čas souchotinami soužen, ještě v nejlepších 
létech věku svého, počítaje let 44. Zásluhy vlastence tohoto o lite-
raturu českou dosti jsou známy; připomínáme toliko, že od roku 
1820 spisováním českých novin hlavně se zanášel až do minulého 
roku, z jiných pak jeho spisů napředu stojí: ‚Záře nad pohanstvem‘ 
a ‚Jaroslav Sternberk, vítěz nad Tatary‘.“ Téhož dne informovaly čte-
náře také Květy české, v nichž byl uveden jako „známý po vlastech 
našich spisovatel“ právě zmíněných děl a rovněž „jiných zde onde 
roztroušených básní“. 

Karel Hynek Mácha reagoval žalozpěvem nazvaným Na úmrtí 
českého básníka. Věnování Lindovi vyplývá z jediného místa: „Nebu-
dou nám více ústa jeho hlásati […], jako Jaroslav vítězný tatarskou 
potřel sílu.“ Je zřejmé, že měl na mysli hru Jaroslav Šternberg v boji 
proti Tatarům, jelikož Linda byl jediným autorem, který zpracoval 
toto téma a zemřel v době Máchovy literární činnosti. V souvislosti 
s jeho tvorbou je nezbytné zmínit též inspiraci výše jmenovanými 
díly. Uvést můžeme například přímý vliv Záře nad pohanstvem 
na Máchovu dramatickou báseň Bratrovrah aneb Václav a Boleslav. 

Josef Linda byl pochován na Olšanských hřbitovech, konkrétní 
lokalitu však neznáme. Zajímal se o ni například historik Alexandr 
Berndorf, jemuž v srpnu 1931 Ústřední úřad zádušní a hřbitovní 
hlavního města Prahy sdělil, že místo není možné určit, neboť 
v čase úmrtí nebyly na pražských pohřebištích vedeny přesné evi-
dence a záznamy podobné pozdějším matrikám se objevily teprve 
v šedesátých letech 19. století. V dopise bylo dále řečeno: „Až od 1. 
ledna 1879, kdy hřbitovy Olšanské a Malostranský byly převzaty 
do správy zádušního úřadu, zakládaly se dnešní matriky, hřbitovy 
rozděleny pak, tak jak se nám jeví dnes, na oddělení a hroby opat-
řeny čísly pořadovými. Aby byl poněkud zachycen obraz hřbitova 
před založením matrik, bylo nutno postupovati při jich sestavování 
tím způsobem, že opisována byla jména zemřelých z náhrobků, 
pak zaznamenány hroby, které byly vyplaceny, a hroby, o něž se 

starali příbuzní. Na základě této orientace vznikly matriky dodnes 
užívané. V zápisech úřadu zádušního od r. 1834 až do let šede-
sátých není žádného zápisu, který by svědčil o tom, že se někdo 
o hrob Lindův staral, že by jej po prošlém termínu tlecím, tehdy 
sedmiletém, vyplácel na další léta, aneb žádal o povolení k posta-
vení náhrobku. Snad týž byl pohřben do hrobu v té době zvaného 
‚běžného‘, který nalézal se uprostřed hřbitova, a u takových nebylo 
dovoleno z důvodů bezpečnostních stavěti náhrobky. Výjimka 
činěna jen u hrobů rodinných, kterým bylo vykázáno místo podle 
zdí, kde mohly býti náhrobky stavěny.“ Je tedy pravděpodobné, že 
hrob byl po uplynutí zmíněné lhůty zrušen a následně se do něj 
uložily ostatky jiného zemřelého. 

Linda tak neprávem upadl v zapomnění. Teprve sto let po jeho 
smrti došlo z iniciativy faráře Václava Proška k osazení pamětní 
desky na rodný domek v Nových Mitrovicích. Ani tento záměr se 
však zpočátku neobešel bez potíží, které vyplývaly z prvotního 
malého zájmu místních a nedostatku finančních prostředků. Farář 
proto požádal o příspěvek zdejší rodáky a další osobnosti, díky nimž 
částka vzrostla na 500 korun.

Zápis v obecní kronice říká, že tehdy byla ještě zachována pod-
krovní světnička, v níž Linda pobýval, když se snažil na venkově 
načerpat síly. Stejnou informaci přinesl i spisovatel Alexandr Ber-
ndorf, jenž si komůrku prohlédl roku 1931, kdy v Nových Mitro-
vicích navštívil písmáka Františka Klence, vnuka Lindovy sestry 
Doroty, jež v roce 1827 vstoupila do manželství s Karlem Klencem. 

Slavnostní odhalení desky se odehrálo 15. července 1934. Obcí 
šel průvod, v jehož čele byla nesena státní vlajka. Za ní kráčeli 
s hudebním doprovodem školáci, hosté, hasiči, členové Sokola, 
Dělnické tělocvičné jednoty, Sdružení katolické mládeže a lidé 
místní i z okolí. U rodného domku zahájil setkání starosta Franti-
šek Burian. Po přivítání hostů a přečtení pozdravů zazněla báseň 
Svatopluka Čecha a následně se slova ujal hlavní řečník Alexandr 
Berndorf. Akce pokračovala dalšími projevy a poté byla za zvuku 
státní hymny odhalena deska s nápisem: „Zde se narodil v červnu 
1792 Josef Linda, zasloužilý český vlastenec, básník a novinář, 
zemřel v Praze 10. února 1834.“ Slavnost byla zakončena koncertem 
v zahradě hostince Jana Kotory. Dnes významného rodáka v obci 
připomíná ještě informační panel, který byl instalován zásluhou 
Matice české roku 2011. 

Lenka Špačková

Pamětní deska v Lindově rodišti,  
foto Lenka Špačková

foto Hana Staňková
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NEPOMUK / LISTOPAD 2019

28. 8. – 27. 10. Šternberk – výstava fotografií, 
Fotoklub Nepomuk, Zelenohorská pošta, vstup 
zdarma, otevřeno: středa až neděle 10:00–18:00 

14. 10. – 20. 12. Sametová revoluce pohledem 
fotografů – výstava k 30. výročí 17. listopadu, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno 
úterý–sobota 10:00–16:00 hodin, vstup zdarma

4. 11. Sám sobě koučem – večerní 
přednáška, od 18:00 do 21:00 hod., Centrum 
volnočasových aktivit FÉNIX Nepomuk, 
přihlášky na fenix-nepomuk.cz, cena 490 Kč

5. 11. Zdravá strava v pohodě – přednáška 
PharmDr. Margit Slimákové, od 17:00 hodin, 
aula ZŠ Nepomuk, pořádá MC Beruška, vstupné 
150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě

7. 11. Dva nahatý chlapi – bláznivá divadelní 
komedie, hrají Martin Zounar, Martin Kraus, 
Daniela Šinkorová, Sokolovna Nepomuk, 
předprodej plzenskavstupenka.cz

8. 11. – 20. 12. FotoHePening – Helena 
Lišková, Petr Mevald – výstava fotografií, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
otevřeno úterý–sobota 10:00–16:00 hodin, 
vernisáž výstavy 8. 11. od 17:00 hodin

9. 11. Přednáška Svět včel a včelařů 
pohledem Apimondie 2019, od 15:00 hodin, 
Sokolovna Nepomuk, vstup zdarma

10. 11. Intuitivní tanec – odpolední kurz s tancem, 
Hanka Reitspiesová, přihlášení a platba předem 
na fenix-nepomuk.cz, od 15:00 do 16:30 hod., 
Centrum volnočasových aktivit Fénix, cena 190 Kč

10. 11. Hollywoodská noc – populární filmové 
melodie, účinkují Virtuosi kvintet (J. Meisl – 
baján, O. Sejkora – kontrabas, O. Vlček – housle 
a průvodní slovo), hudební sál Arciděkanství 

12. 11. Hanojský mumraj, klidná zákoutí 
a čerstvé vietnamské čaje – cestopisná přednáška 
plná vůní, chutí, zvuků a obrazů - Zdeněk 
Nepustil, od 18:00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

15. 11. Extraband revival, od 21:00 
hodin, Sokolovna Nepomuk

16. 11. První pomoc zážitkem pro děti 
5+, od 10:00 do 12:00 hod., Centrum 
volnočasových aktivit Fénix, přihlášky 
na fenix-nepomuk.cz, cena 200 Kč

16. 11. První pomoc zážitkem pro 
dospělé, od 13:00 do 17:00 hod., Centrum 
volnočasových aktivit Fénix, přihlášky 
na fenix-nepomuk.cz, cena 580 Kč

19. 11. Křest knihy a výstavy Kořeny s koncertem 
Pšeniček, Městské muzeum a galerie, Křest knihy 
Kořeny Hany Gerzanicové spojený s vernisáží 
obrazů z knihy od Ateliéru K a koncertem 

Pšeniček ze ZUŠ Nepomuk (publikaci vydává 
a akci pořádá Mikroregion Nepomucko)

19. 11. – 31. 1. Výstava obrazů z knihy 
Kořeny – Ateliér K, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstup zdarma

23. 11. Seminář pilates zdarma, od 10:00 
do 13:00 hod., Centrum volnočasových aktivit 
Fénix, přihlášky na fenix-nepomuk.cz

23. 11. Ples města Nepomuk, od 20:00 
hodin, sál hotelu U Zeleného stromu 

24. 11. Šicí dílna, recyklace – začátečníci 
od 9:00 do 12:00 hod. (cena 350 Kč), 
pokročilí od 13:00 do 17:00 hod. (cena 
420 Kč), Centrum volnočasových aktivit 
Fénix, přihlášky na fenix-nepomuk.cz

24. 11. Rodinné konstelace, od 15:00 
do 18:00, Centrum volnočasových aktivit Fénix, 
přihlášky na fenix-nepomuk.cz, cena 350 Kč

24. 11. Kurz šití na stroji pro začátečníky – 
vede studovaná návrhářka Šárka Walterová, 
Centrum volnočasových aktivit Fénix

28. 11. Vánoční jarmárek se 
zpíváním koled, MŠ Nepomuk

celoročně Fotoklub Nepomuk, Minigalerie 
Václava Křepelky v obchodním centru 
Úslava (náměstí A. Němejce)

PROSINEC 2019

1. 12. Adventní trhy a rozsvícení vánočního 
stromu – bohatý doprovodný program, od 14.00 
do 19.00 hodin, náměstí A. Němejce

1. 12. Adventní jarmárek Nepomuckých 
kuchařinek na Zelenohorské poště, 
od 14.00 do 18.00 hodin, vstup zdarma 

 1. 12. 3. vánoční rukodělný jarmárek 
v prostorách volnočasového centra Fénix (tvoření, 
jarmárek, občerstvení, dětský koutek, zpívání koled 
a vystoupení aj.), od 14:00 do 17:00 hodin, detaily 
na www.fenix-nepomuk.cz/a facebooku, vstup volný

2. 12. Prožitkový večer podle tradiční čínské 
medicíny – element kov – tlusté střevo, od 18:00 
do 20:30 hod., Centrum volnočasových aktivit 
Fénix, přihlášky na fenix-nepomuk.cz, cena 300 Kč

4. 12. Vánoční besídka dětského domova 
Nepomuk, od 16:00 hodin, Sokolovna Nepomuk

4. 12. Rozsvícení vánočního stromu 
ve Dvorci u nádraží – vystoupení dětí MŠ 
Dvorec, občerstvení, od 17:30 hodin

OKOLÍ NEPOMUKA / LISTOPAD

do 17. 11. Svět trpaslíků, výstava, součástí 
výstavy je herna pro děti, Dům historie Přešticka, 
Otevřeno Út–Pá 9:00–12:00 hod. /13:00–17:00 
hod.; So, Ne, svátky 14:00–17:00 hod., vstupné: 
plné 30 Kč / snížené 15 Kč / rodinné 50 Kč

do 11. 1. Výstava 50 let od Apolla: 
Člověk na Měsíci vytvořena pracovníky 
Hvězdárny v Rokycanech a v Plzni. 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

do 25. 1. Vzpomínka na blovické pedagogy 
Josefa Hyana, F. J. Vacka Kamenického 
a V. Vejskraba Bělohrobského, výstava. 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

do 29. 2. V létě na nebi, v zimě 
na zámku, výstava RC polomaket letadel 
Podradyňského modelářského klubu, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

9. 11. Ochutnávka vína (mladá vína z vinařství 
Lahofer), od 18:00 hodin, sál Kulturně 
společenského centra Kasejovice, vstupné 100 Kč

7. 11. Podzimní rukodělný seminář 
s Mgr. Ivanou Sieberovou – vánoční 
ozdoby z korku, zámek Chanovice 

7. 11. Lampionový průvod, Spálené Poříčí

11. 11. Mezinárodní den válečných 
veteránů, od 9:00 do 17:30 hodin, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

12. 11. Komentované prohlídky výstavy 50 let 
od Apolla: Člověk na Měsíci – součástí programu 
bude promítání fotografií s astronomickou 
tématikou, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

15. 11. Taneční večer se skupinou 
Berband, od 20:00 hodin, Restaurace 
Pod Kokšínem, Hořehledy

listopad Obec a její lidé – 21. ročník 
fotografické soutěže z území mezi městy 
Blatná, Horažďovice a Nepomuk, zámek 
Chanovice, vernisáž od 15:00 hodin

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, 
Měšťanská beseda, Spálené Poříčí

17. 11. Běh (pořádá TJ Sokol Blovice) – možnost 
navštívit výstavu fotografií, letáků a dokumentů, 
mapujících listopadové události roku 1989, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

19. 11. Výtvarná dílna – adventní keramika, 
DDM Domeček, Spálené Poříčí

21. 11. Beseda s botanikem a spisovatelem 
RNDr. Václavem Větvičkou a prezentace 
jeho nové knihy "Zámecké zelené komnaty 
– krása panských zahrad" s fotografiemi 
Jana Rendeka, od 18:00 hodin, Zámek Lnáře 
– sál „Apollon", vstupné dobrovolné

21. - 23. 11. Mezinárodní festival 
outdoorových filmů, zámek Spálené Poříčí

25. 11. Koncert žáků ZUŠ Starý Plzenec, 
od 15:30 hodin, zámek Spálené Poříčí

26. 11. IX. Zámecký literární večer: V hlavní 
roli studenti – vystoupení dramatického kroužku 
Gymnázia Blovice, skupiny G-Band, od 16:00 
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben: pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin

Předprodej vstupenek v KIC Nepomuk

zveme vás

Obec Neurazy srdečně zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
do budovy Obecního úřadu v Neurazech 

dne 23. 11. 2019 od 14–17 hodin
od 14,00 hod. výstava v budově Obecního úřadu 

Neurazy - výstava a ukázky ručních prací (předení 
na kolovratu, pedig, paličkování, origami, korálkování 

a mnoho dalšího), výstava ZŠ a MŠ Žinkovy, minijarmark 
a výtečný svařák v 17,00 hod rozsvěcení vánočního 

stromečku na návsi + vystoupení dětí z místní 
mateřské školy

vstup – ZDARMA
Kdo máte zájem vystavit své výrobky, přineste je, 

prosíme, do 20. 11. 2019 na OÚ Neurazy.  
Velmi rádi Vám je vystavíme.

6. 12.  Zájezd na adventní trhy do Kemnathu –  
cena vč. dopravy 300 Kč / osoba, odjezd z Nepomuka  
ve 14:00 hodin, odjezd z Kemnathu ve 20:30 hodin
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Fénix na podzim láká na semináře

V listopadu nás čekají další zajímavé semináře a je možné přistou-
pit do již rozběhnutých kurzů (odečteme vám kurzovné za neabsol-
vované lekce). Nabídku můžeme rozšiřovat podle toho, zda máme 
vhodné lektory. Vítáme také vaše návrhy, o jaké kurzy či semináře 
byste měli zájem, abychom věděli, jakým směrem pátrat po nových 
lektorech. Krásný podzim!

Lucie Korbová a tým Fénixu

Semináře: 

4. 11.  Sám sobě koučem – večerní přednáška s profesionálním 
lektorem Štěpánem Pastulou, 18:00–21:00 hod., přihlášky 
a platba předem, cena 490 Kč

10. 11.  Intuitivní tanec – spontánní pohyb na živou hudbu, pro 
každého, vede Hanka Reitspiesová, 15:00–16:30 hod., 
cena 190 Kč

16. 11.  První pomoc zážitkem pro děti 5+, s profesionální lektor-
kou a zdravotní sestrou Romanou Kazdovou, 10:00–12:00 
hod., cena 200 Kč

16. 11.  První pomoc zážitkem pro dospělé, s profesionální lektor-
kou a zdravotní sestrou Romanou Kazdovou, 13:00–17:00 
hod., cena 580 Kč

23. 11.  Seminář pilates zdarma, 10:00–13:00 hod., v rámci pro-
jektu STARTÉR 2019, s fitness trenérem a lektorem Pilates 
Jiřím Boučkem, přihlášky na fenix-nepomuk.cz

24. 11.  Šicí dílna, začátečníci 9:00–12:00 hod., cena 350 Kč, pokro-
čilí 13:00–17:00 hod., cena 420 Kč 

24. 11.  Rodinné konstelace, 15:00–18:00 hod., přihlášky na fenix-
-nepomuk.cz, cena 350 Kč

1. 12.  3. vánoční rukodělný jarmárek, 14:00–17:00 hod., dílničky, 
občerstvení, vystoupení

2. 12.  Prožitkový večer podle tradiční čínské medicíny – element 
kov – tlusté střevo, 18:00–20:30 hod., cena 300 Kč

14. 12.  Zájezd s Fénixem – Vánoční dům Karlovy Vary, přihlášky 
na fenix-nepomuk.cz, cena 330 Kč

Kroužek základů šermu od 5. 11. (historický + základy scéniky), 
děti 8–14 let, 15 lekcí / 1200 Kč, úterý 16:00–17:00 hodin, vede David 
Jandečka ze SHŠ Morgana von Maxberg.

Večer s hraním deskovek, neděle 17. 11. 14:00–17:00 hodin, pro 
dospělé i děti, na místě budou hry k zapůjčení a uvítáme i vaše hry. 
Vstup dobrovolný (na občerstvení a podle domluvy do budoucna 
na zakoupení nových zajímavých her).

Otevírací doba kanceláře 
pondělí 13:00–17:00
úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00
středa 10:00–12:00, 13:00–18:00
čtvrtek 13:30–17:00

tel.: 606 032 707 (9:00–17:00)
fenix-nepomuk.cz
fenix@urad-nepomuk.cz
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 7+2, 
270 m2, POZEMEK 799 m2, NOVOTNÍKY

649 000 Kč

Prostorný RD k rekonstrukci, sítě v dosahu, 
částečně podsklepeno. Volné ihned.

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU, 
1229 m2, NOVOTNÍKY

525 Kč/m2

K prodeji nabízíme pozemek pro výstavbu RD. 
Nádherný výhled na údolí řeky Úslavy!! Sítě 
v dosahu.

1 980 000 Kč

K prodeji nabízíme chalupu na nádherném 
místě, 5 místností, nová střecha, nová přípojka 
na kanalizaci. Pozemek 1198m2.

PRODEJ CHALUPY,  
CHLUMY

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 5+1, 
POZEMEK 306 m2, ŽÁKAVA

2 800 0000 Kč

Řadový RD, možnost jednoduché úpravy  
na 2× 2+1, užitná plocha 228m2. Ihned volný.

PRODEJ VILY, 5+1 332 m2,  
VŠERUBY

2 150 000 Kč

Zachovalá prvorepubliková vila, čtyřpodlažní, 
pozemek 903m2. Nedaleko hranic s možností 
pohodlného dojíždění za prací do Německa.

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI, 
POZEMEK 8 137 m2, VRČEŇ

5 500 000 Kč

Usedlost tvoří dům s chlévy, sklady a garáží, 
stodola po rekonstrukci a budova bývalého 
katru. Pozemky lze později využít pro výstavbu 
nového rodinného bydlení.

G
G

GG
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Uni – celoroční pneu zn. Michaelin 185 x 70 x 13 v 95% stavu, nepoškozené, ošetřené. Sada 4 ks za 2500 nebo dohodou. Nepomuk. Tel. 776 153 573

Dva modré 60 l PVC sudy s černým uzávěrem a sponou. Jeden s výpust. ventilem ve dně sudu. Nové, nepoužité. Dohoda. Tel. 776 153 573

Pronajmu dlouhodobě nezařízený byt 3+1, č. p. 400, 2. patro. Možno garáž 6000,- + el. + plyn + služby. Braun, tel. 731 531 391

Prodám na Š. Felicia alternátor po GO, zadní vinutá pruž. nová, 4x letní pneu 7–8 mm, 4x zimní 6–7 mm na diskách aj. Tel. 723 075 681

Prodám autogen kompletní, bomby naplněné neevidované. Tel. 723 075 681

Prodám 4x gumy zimní na Škoda Roomster 4000 Kč, sleva možná, obuté na plech. discích, rozteč 5 x 100 mm. Tel. 776 814 094

Prodám dvě železné chromované a dvě dřevěné postele + matrace, stan Mamaia, stolek kempinkový, PB vařič + bomba. Tel. 776 535 770

Prodám nové pracovní boty „10“, pracovní montérky „56“ – více kusů. Kožené ficáky „10“. Boty kanady „10“. Jezdecké boty „10“. Tel. 776 535 770

Prodám palivové dřevo štípané. Tel. 603 393 517

Prodám králíky do chovu i na zabití – strakáči. Volejte večer. Tel. 737 364 679

řádková inzerce

zveme vás

Nabídka platí od 6. 11. do 3. 12. 2019  
v prodejně „U Stodoly“

Krajanka pomazánka mix příchutí 100g 19,90 Kč
Choceňský smetanový jogurt mix příchutí 150g 10,90 Kč
Brick vepřové sádlo 500g 29,90 Kč
Slovenský salám cena za 1 kg 69,00 Kč
Anglická krkovice cena za 1kg 179,00 Kč
Uzené vepřové ocásky cena za 1 kg 109,00 Kč

Nabídka platí od 6. 11. do 19. 11. 2019 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Bobík tvarohový 80g mix druhů 9,90 Kč
Kapucín tavený plátkový sýr 36% 100g 16,90 Kč
Pacholík pudink se šlehačkou 110g mix druhů 12,90 Kč
Cikánský šál cena za 1 kg  169,00 Kč
Javořické párky cena za 1kg 69,00 Kč

Nabídka platí od 20. 11. do 3. 12. 2019 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Skyr mix druhů 140g 14,90 Kč
Romadur 40% t.v s. 100g 22,90 Kč
Císařský sýr s oky 30% cena za 1 kg 159,00 Kč
Anglická slanina cena za 1kg 149,00 Kč
Šunková cihla 119,00 Kč 

Nabídka platí od 20. 11. do 3. 12. 2019  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Papír na pečení  15,90 Kč
Alobal pevný 20m  24,90 Kč

Prodej vánočního cukroví
Lenka Müllerová

Objednávky do 15. 11. 2019
Cena 450 Kč/kg / Tel.: 724 707 610

Poděkování

Milá paní Maruško,  

vaše celoživotní úspory, které jste odkázala Domovu seniorů v Žin-
kovech, jsme podle vaší poslední vůle neprobendili, ale vybudo-
vali jsme krásnou meditační zahradu pro naše klienty. Děkujeme 
a na vaši památku jsme vás, i když jste to nevyžadovala, navždy 
připomněli na malé mosazné tabulce v nové zahradě.

In memoriam Marušce Krejzové, která odkázala bezmála milion 
korun domovu, kde strávila posledních deset let svého života.

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje

Dne 21. listopadu uplyne již 25 let,  
kdy nás navždy opustila 
 
paní Marie Košanová z Nekvasov.

Stále s láskou vzpomíná syn  
Václav s celou rodinou. Všem,  
kteří vzpomenou, děkujeme.

vzpomínka

Kupón na řádkovou inzerci najdete  
v minulých číslech novin či v IC Nepomuk.




