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Edita Adlerová přivezla do Nepomuku židovské písně
Před zaplněným sálem Městského muzea pořá-
daly Město Nepomuk a Mikroregion Nepomucko 
v pátek 7. září 2018 koncert Edity Adlerové "Hvězda 
svítí nad Sinajem", spojený se zahájením výstavy 
 Jaroslava Hodka se současnými i zaniklými synago-
gami v podání jeho kreseb. Výstava potrvá do 12. října 
a je přístupná zdarma v čase otevření Městského 
muzea Nepomuk. Úvodní básně recitovala významná 
česká žena ve světě, PhDr. Hana Gerzanicová. Více 
fotografií a videa z akce najdete na nepomuk.cz.

Nepomuk patřil vozům Alfa Romeo
První zářijový den se do Nepomuku sjela zhruba 
třicítka vozidel této prestižní italské značky v rámci 
akce Alfa Romeo Pilsen 2018. Automobily bylo možné 
spatřit mezi 13:00 a 15:00 v prostoru nepomuckého 
náměstí, poté se účastníci přesunuli na zámek 
Zelená Hora, kde je čekala komentovaná prohlídka. 
Z nádvoří zámku přinášíme jeden snímek.

Nepomuk zve na setkání
Výstavu obrazů Jitky Čížkové a Marie Šebkové s názvem 
Setkání II hostí až do 28. října galerie v Městském muzeu 
Nepomuk. Plzeňské rodačky zde představují průřez svojí 
tvorbou. Název výstavy odkazuje k setkání obou dam, 
a to jak v rovině lidské, tak v rovině umělecké.

Slovo starosty

 
 
Vážení a milí sousedé,

v září jsem nezapomněl vzdát z titulu 
starosty města a předsedy Mikroregionu 
Nepomucko poctu u hrobu významné 
nepomucké osobnosti, spisovatele a histo-
rika Alexandra Berndorfa v Praze na Olša-
nech. Věřím, že se po loňské adopci hrobu 
Mikroregionem Nepomucko podaří také 
brzká obnova náhrobku i zařazení místa 
do naučné stezky po významných osob-
nostech, pochovaných na Olšanských hřbi-
tovech. Město musí plánovat nejen svou 
budoucnost, ale zároveň ctít i svou historii. 
V září proběhla také schůzka s investory 
Centra seniorů Nepomuk-Klášter (býva-
lého Šumavanu), a tak měla veřejnost 
poprvé možnost nahlédnout i do interiérů 
této stavby, která je ryze soukromou inves-
ticí na katastru obce Klášter. Velkou radost 
mi v tom samém týdnu udělala ještě jedna 
událost související s touto sousední obcí, 
a sice osobní návštěva hejtmana Plzeň-
ského kraje Bc. Josefa Bernarda na Zelené 
Hoře. Z této události jsme všichni zúčast-
nění odcházeli naplněni velkou nadějí 
na budoucí blízkou spolupráci. První pozi-
tivní výsledky tohoto jednání budou snad 
viditelné již tento rok, jelikož v půlce října 
přislíbil prostřednictvím kontaktů hejt-
mana PK navštívit Zelenou Horu ministr 
kultury doc. Antonín Staněk. Také Nepo-
mucko si připomene 100 let od vzniku 
Československa, ať již vydáním publi-
kace Hany Gerzanicové s názvem Děkuji, 
nebo i přímo 28. října sérií událostí, 
na které najdete pozvánku na straně 34.

Jiří Švec, starosta města

Foto archiv pořadatelů

Uctění památky Alexandra Berndorfa
Starosta města a zároveň předseda Mikroregionu Nepomucko Jiří Švec uctil v Praze 
na Olšanských hřbitovech položením věnce a minutou ticha památku významného nepo-
muckého historika a spisovatele Alexandra Berndorfa u příležitosti 50. výročí od jeho úmrtí. 
Rozhovor s praneteří spisovatele Evou Berndorffovou přinesly minulé Nepomucké noviny.

Oznámení o době a místě konání  
voleb do zastupitelstva města 

Volby se uskuteční v pátek dne 5. října 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 

hodin. Podrobnosti na nepomuk. cz 
a v minulých Nepomuckých novinách.
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Czech POINT je 
pomocníkem veřejnosti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech 
POINT, je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii 
ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často 
navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT 
slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující 
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby 
„obíhala data – ne občan“. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit 
garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím 
jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data 
z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, 
úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty 
do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu 
správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení 
řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlast-
nictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany

Systém Czech POINT poskytuje  
pro veřejnost celou řadu služeb:

• výpisy z informačních systémů veřejné správy –  
např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí

• podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti 
 do registru živnostenského podnikání

• základní registry – např. výpisy ze základních registrů  
nebo podání žádosti o změnu údajů

• datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, 
žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

• konverze na žádost a související služby –  
Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek

• zprostředkovaná identifikace osoby

Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech 
veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech 
POINT, například na Městském úřadu Nepomuk či na 
pobočce České pošty.

Stavba Šumavanu pokračuje
Otevření specializovaného centra seniorů Nepomuk-Klášter v býva-
lém Šumavanu se patrně blíží ke svému cíli. Kolaudace je naplá-
novaná na závěr roku, zahájení provozu patrně na prosinec 2018 
/ leden 2019. Zájemci o různé pracovní pozice mohou nechat své 
životopisy na podatelně Městského úřadu Nepomuk (centrum 
hledá cca 75 nových zaměstnanců), hlásit se již opět mohou také 
zájemci o umístění. Zatím není znám finální provozovatel zařízení 
(investor jedná se třemi zájemci), proto je jediná možnost zasílat 
životopisy na adresu radnice. Životopisy budou následně předány 
přímo novému provozovateli. Nábor pozic bude postupný, stejně 
tak umísťování klientů. Jedná se o širokou škálu zaměstnanců 
od technických pozic (správce), úklidových pozic a kuchařů/kucha-
řek přes pečovatele/pečovatelky až po odborný personál. Zalepené 
obálky viditelně označte "Centrum seniorů Nepomuk-Klášter – zájem 
o zaměstnání (příp. zájem o umístění)", budou neotevřené předány 
poté provozovateli.

Zájemci o zaměstnání či umístění samozřejmě mají možnost 
počkat a jednat poté přímo s provozovatelem zařízení. Pozice, které 
bude potřeba ještě doobsadit, budou v prosinci zveřejněny včetně 
podrobností a kontaktů přímo na provozovatele. 

Centrum nabídne 198 lůžek (99 dvoulůžkových pokojů), z toho 
70 procent jich poslouží lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, 
zbytek bude sloužit běžným seniorům či lidem se zdravotním posti-
žením. Pokoje mají vlastní koupelnu, jsou bezbariérově přístupné. 
Pohyb po domově je pak usnadněn třemi dostatečně prostornými 
výtahy. Základní poplatek za umístění klientů (lůžko a strava) bude 
390 Kč/den, případné náklady na péči, úklid apod. budou hrazeny 
ze státních příspěvků na péči. Klienti budou mít možnost si speci-
fické služby či péči také připlatit. V současné době je vybaven jeden 
ukázkový pokoj, na stavbě se intenzivně pracuje. Stavbu dokončuje 
stavební firma z Blovic. Jedná se o soukromou investici (BM Develop 
s. r. o.) budovanou zcela bez státních dotací či finančních podílů 
města Nepomuk / obce Klášter. Dne 11. 9. 2018 proběhla veřejná 
prohlídka prostor, z které najdete fotografie také na webu města 
nepomuk.cz. Po dokončení a kolaudaci proběhne oficiální den ote-
vřených dveří, kde budou zodpovězeny všechny případné dotazy.

Jezděte s námi do divadla

Předplatné do Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni na sezónu 2019 
(celkem 8 představení) si můžete objednat na tel. čísle 776 560 238. 
Předběžná cena kolem 2000 Kč vč. dopravy. Autobus vyjíždí ze Dvorce 
od nádraží ČD a staví na všech zastávkách ČSAD v Nepomuku.

Tip na dotaci – Posílení 
přirozené funkce krajiny

DO 15. 11. 2018, Operační program životní prostředí

Podporované aktivity: 

• liniové a skupinové výsadby dřevin  
(stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy)

• zásahy posilující ekologicko-stabilizační 
funkce významných krajinných prvků

• v souvislosti s realizací doprovodné vegetace 
obnova historické cestní sítě s nezpevněným 
povrchem umožňující pěší průchod krajinou

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační 
funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních 
nádrží, které neslouží k chovu ryb) včetně 
nepravidelně zaplavovaných území (lužní lesy)

Výše dotace: 80 % celkových způsobilých výdajů

Lukáš Mácha, specialista CSS

Nepomuk věnuje sochu 
brazilské Harmonii

Dne 7. dubna 2018 přijal generální konzulku České republiky 
v Sao Paulo, Pavlu Havrlíkovou, starosta města Harmonie v Brazílii 
(stát Rio Grande do Sul) Carlos Alberto Fink, členové městské rady 
a otec Paulo Puhl. Harmonie patřila od roku 1897 k municipalitě 
Montenegro, od roku 1988 existuje samostatně. Osidlování města 
započalo německou imigrací, která se v regionu datuje k roku 1828. 
Tamější kostel je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, na oltáři umís-
těná socha světce pochází pravděpodobně z Německa z roku 1833. 
Do kostela přivezl v roce 2015 otec Romuald Štěpán Rob sošku Praž-
ského Jezulátka. Na žádost prefektury zprostředkovala generální 
konzulka dar našeho města Harmonii – dřevěnou sochu sv. Jana 
Nepomuckého od sochaře Petra Steffana, která by měla být umís-
těna v exteriéru, v bezprostřední blízkosti kostela. Dílo by mělo 
do Brazílie doputovat v říjnu letošního roku.

Zdroj: mzv.cz
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Krátké zprávy 
 
 
 
 
 

Odešel velikán Brd. 2. září zemřel v Příbrami Jan Čáka – Bažant, 
narozený 12. června 1929 v Praze. Autor, který se nesmazatelně 
a nejvýrazněji zapsal mezi osobnosti mapující půvabný brdský kraj. 
Jan Čáka během desítek let území prochodil křížem krážem, vyzpo-
vídal pamětníky, prostudoval archivy a z jeho textů a kreseb vzniklo 
ojedinělé dílo představující dychtivým poutníkům tento kraj. Jane 
Čáko, díky za vše – a krásné věčné brdské toulání!

Město provede opravu vodárny. V průběhu října bude zahájena akce 
na zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny 
vody. Akce zahrnuje také připojení nového vrtu HV5. Celkové náklady 
jsou 6,4 milionu Kč, poskytnutá dotace je ve výši 2 miliony Kč. Hotovo 
by mělo být do dubna 2019.

V Blovicích proběhne konference. Vznik Československa očima 
historických pramenů jižního Plzeňska – to je název regionální 
konference, která se uskuteční 3. října od 09:00 hodin v Muzeu 
jižního Plzeňska v Blovicích. Srdečně jsou zváni všichni posluchači 
se zájmem o historii.

Plzeň zve na stoleté oslavy. Oslavy vzniku samostatného 
Československa mají v Plzni silnou tradici. Desítky tisíc lidí využí-
vají každoročně příležitost podívat se do muzeí, galerií, kulturních 
zařízení a historických památek za symbolické vstupné 28 korun. 
Letos se tak stane 27. i 28. října. Po celou dobu oslav bude v prosto-
rách radnice mimořádně zpřístupněn originál rukopisu hry Josefa 
Kajetána Tyla Fidlovačka. Kompletní program na plzen2018.eu.

Švejk skončil druhý. Vítězem třetího ročníku soutěže KB Franchisor 
roku se stala realitní síť CENTURY 21 Czech Republic. Na 2. místě 
se umístil Švejk Restaurant a 3. místo si odnesl koncept Business 
for Breakfast. Blahopřejeme.

Osobnosti se utkají ve finále. Starosta Pavel Čížek, spisovatel Václav 
Davídek, léčitel František Ferda, malíř Josef Hodek ml. a legionář 
Václav Šára, to jsou jména pěti osobností, které postoupily do dru-
hého kola ankety Osobnost století Spálenopoříčska. Až do 1. října 
máte možnost rozhodnout, která z nich skončí na absolutním 
prvním místě. Anketní lístek je k dispozici v IC Spálené Poříčí či 
na webu města.

Z činnosti Policie Nepomuk

V období od 15. 8. 2018 do 14. 9. 2018 bylo ze strany OOP Nepo-
muk řešeno několik případů, které stojí za zmínku. 

Dne 17. 8. ve večerních hodinách zastavila hlídka OOP Nepo-
muk v obci Hradiště vozidlo, jehož řidič se podrobil dechové 
zkoušce s výsledkem 0,97 promile alkoholu. Nyní čeká na rozhod-
nutí správního orgánu v Nepomuku, kde ho nemine trest zákazu 
řízení a pokuta.

Dne 18. 8. bylo řešeno ze strany OOP Nepomuk vloupání 
do domu v katastru obce Klášter, kde bylo odcizeno elektronické 
zařízení. Štěstí pak nepomuckým policistům přálo o pár dní poz-
ději, když při řešení jiného případu toto zařízení spatřili v jedné 
domácnosti. „Nový majitel“ pak toto zařízení vydal a zároveň sdělil 
jméno svého známého, který mu ho za zlomek skutečné ceny 
prodal. Jednalo se o stejného muže, který byl již v případu prově-
řován, ale vše popíral. Při předložení odcizené věci mu nezbylo 
než se doznat a vzhledem k jeho kriminální minulosti mu hrozí 
nepodmíněný trest odnětí svobody. Odcizená věc byla vrácena 
poškozenému.I v tomto období byli nepomuckými policisty zjiš-
těni řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek. Stalo se 
tak 19. 8. v podvečerních hodinách v obci Dvorec a tento řidič měl 
pozitivní výsledek testu slin na látky canabis a amfetamin/metam-
fetamin. Jednalo se o řidiče, který byl takto pod vlivem kontrolován 
již v dubnu letošního roku, a proto může očekávat trest v horní 
polovině příslušné trestní sazby.

Podobný případ se stal dne 28. 8. v Nepomuku, když řidič vozi-
dla jevil známky ovlivnění návykovou látkou. Po provedení testu 
byl tento výsledek pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Násle-
doval odběr krve a bylo zahájeno trestní řízení proti tomuto řidiči. 

Dne 20. 8. byl hlídkou OOP Nepomuk kontrolován řidič motocy-
klu, na kterém neměl registrační značku. Za tento přestupek hrozí 
řidiči mimo pokuty i zákaz řízení motorových vozidel. 

Dne 25. 8. byla hlídkou OOP Nepomuk prováděna výpomoc 
blovickým policistům a po splnění úkolu si naše hlídka všimla 
ve Spáleném Poříčí podezřelého vozidla, které raději zkontrolo-
vala. Podezření bylo oprávněné, jelikož řidič nadýchal 1,34 promile 
alkoholu v dechu. Tato věc byla předána na OOP Blovice a řidiči 
u Okresního soudu Plzeň-jih hrozí zákaz řízení motorových vozi-
del a finanční postih. 

Dne 8. 9. byl hlídkou OOP Nepomuk v dopoledních hodinách 
v Kozlovicích kontrolován řidič, kterému byl naměřen dechovou 
zkouškou tzv. zbytkový alkohol ve výši 0,39 promile alkoholu 
v dechu. I tato hladina stačí k vyslovení zákazu řízení a udělení 
pokuty ve správním řízení.

Na základě upozornění občanů byl 11. 9. v Nepomuku vypát-
rán pár, na který vydal příkaz k zatčení soudce Okresního soudu 
v Táboře. Muž se ženou byli zatčeni a ještě téhož dne předáni soudci 
v Táboře. Za toto upozornění tímto děkujeme.

Nenapravitelný je zřejmě muž, který byl dne 13. 9. 2018 
ve Vrčeni policisty vypátrán na základě vydaného soudního pří-
kazu k jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody celkem na 3 
měsíce. Tento trest dostal právě za to, že již jednou v letošním roce 
sám řádně k výkonu jiného trestu nenastoupil. Tímto mu hrozí 
za opakování jeho jednání další – a zřejmě ještě přísnější – trest 
odnětí svobody.

Závěrem ještě zpětně informujeme o tragické dopravní nehodě 
z dubna letošního roku, kdy v Kramolíně cyklistka nezvládla jízdu 
na svém elektrokole, při pádu se smrtelně zranila na hlavě a tomuto 
zranění následně v červnu podlehla. S odstupem času lze jen spe-
kulovat o tom, jestli tomuto nešlo předejít, kdyby tato žena pou-
žila odborníky doporučovanou cyklistickou helmu. Doufáme, že 
po přečtení této zprávy se najde alespoň pár dalších cyklistů, kteří 
si helmu pořídí a budou ji pravidelně používat. 

Za OOP Nepomuk nprap. Martin Fiala

Vzpomínka na Antonína Milotu

Zelená Hora už je „skladem“

První stránky podzimního vydání sborníku Pod Zelenou Horou se 
zabývají sakrální památkou – vznikem kaple sv. Anny pod Ticholov-
cem tak, jak jej zaznamenaly zatím dostupné historické prameny. 
Oblíbená školská tématika se tentokrát ohlíží za významnými 
změnami ve školském systému na panství Zelená Hora v období 
reforem v době vlády Josefa II. Jako první příklady posloužily auto-
rovi školy spadající do farnosti Vrčeň a lokálie Prádlo. Protože naši 
čtenářskou obec rozšířili letos také občané Kasejovic, určitě si 
nejen oni rádi přečtou o tamních hostincích, provozovaných za sta-
rého mocnářství a v některých případech ještě za první republiky. 
Jako to známe například z Přeštic, osudy domů a lidí se prolínaly 

podobně všude. Televizní pořad „Prostřeno!“ připomenou s tro-
chou nadsázky ukázky jídelníčků z Hospodyňského kurzu, pořá-
daného v Přešticích před více než 100 lety. A z kulturních novinek 
jsme vybrali tu nejaktuálnější – informaci o připravovaném odlití 
posledního zvonu, 76 let chybějícího ve zvonici přeštického kostela 
Nanebevzetí P. Marie. Jde o akci mimořádného významu, nový zvon 
Jan Nepomucký představuje nejen příspěvek přeštických občanů 
ku 100. výročí vzniku republiky, ale též symbol 25. výročí partner-
ství s bavorským městem Nittenau. 

Věra Kokošková

V souvislosti s událostmi roku 1968 a následné normalizace bych 
rád seznámil čtenáře s jednou nepomuckou osobností perzekuova-
nou komunistickým režimem. Měl jsem tu čest ji osobně poznat – 
jednalo se o pana Antonína Milotu z Nepomuku, kterého jsem znal 
v letech 1960–1991.

Moji rodiče jej znali i z předchozích let nejen jako vynikajícího 
fotbalistu klubu Sokol Nepomuk, který překonal i legendárního 
brankáře Františka Pláničku při utkání s pražskou Slávií. Pan 
Milota byl velmi aktivním nepomuckým občanem a čestným člově-
kem, jak později prokázala historie po roce 1968. Od roku 1958 byl 
předsedou Automotoklubu, spoluzaložil a deset let v roli ředitele 
pokračoval v tradici Nepomuckých trojúhelníků (závody silničních 
motocyklů) založené již roku 1949 a probíhající dodnes, nyní jako 
závod veteránů. 

V roce 1960 se panu Milotovi podařilo vyjednat založení Auto-
školy Plzeň-jih se sídlem v Nepomuku a pro její činnost rekon-
struovat bývalý místní pivovar. Autoškola se stala pro Nepomuk 
významným zaměstnavatelem.

Od tohoto roku se mohu opřít o vlastní osobní vzpomínky 
na pana Milotu. Velmi zásadní bylo jeho veřejné vystoupení v rámci 
„pražského jara“. Kritizoval zde uplynulých dvacet let, které v Nepo-
muku ovlivňovali komunističtí funkcionáři smíchaní s „veliteli 
černých baronů“, přistěhovalí důstojníci Čepičkovy armády bez 
historické vazby a zájmu o město Nepomuk. Toto město bylo done-
dávna sídlem řady okresních institucí i gymnázia. Vlivem neschop-
ného komunistického vedení města byly tyto instituce přesunuty 
do aktivnějších měst okresu (Blovice, Přeštice). Stagnující rozvoj 
města byl hlavním předmětem kritiky pana Miloty na zmíněných 
veřejných schůzích. Jeho vystoupení měla nadšený ohlas, pocho-
pitelně však jen u vzdělané poloviny občanů Nepomuku. Po oku-
paci republiky armádami Varšavské smlouvy mu toto nemohli 

zapomenout místní stalinisti. Postarali se o likvidaci pana Miloty – 
zprvu o odchod z funkce ředitele autoškoly. Požadovali úplné zproš-
tění zaměstnání, zaměstnanci se však za pana Milotu postavili, 
a tak byl ponechán aspoň v roli učitele. Nátlak však pokračoval, 
a to i směrem k zaměstnancům, kterým bylo vyhrožováno stejným 
osudem. Pan Milota jim poděkoval za podporu, ale současně požá-
dal, aby si neničili vlastní životy a veřejně podporu nevyjadřovali.

Komunisté však svoji nenávist stupňovali: prohlásili „vždyť se 
jen vozí v autě a nic nedělá“ a docílili jeho přesunu na nákladní auta, 
byť věděli o nemoci pana Miloty (silná cukrovka). Komunistická 
msta je důsledná, a tak se místní rudí mstitelé obrátili na okresní 
stranické orgány a postarali se o úplné vyloučení pana Miloty z týmu 
autoškoly. S cejchem „antisocialistického revizionisty“ byl problém 
získat na malém městě práci. Díky odvaze pana Aloise Richtera, 
tehdejšího ředitele pobočky Státních lesů, mohl pan Milota svoji 
pracovní kariéru dokončit jako řidič terénního vozu GAZ, kterým 
rozvážel slovenské lesní dělníky. Místní stalinisti se nespokojili jen 
s postihem na pracovním místě, ale mstili se i v mimopracovním 
prostředí: sabotovali a komplikovali například stavební povolení, 
které pan Milota potřeboval k dostavbě rodinného domu.

Důvodem k napsání tohoto dopisu pro mě byla hlavně vzpo-
mínka na čestného, vždy veselého a nezištnou pomoc nabízejícího 
člověka, kterému komunisti zkomplikovali více než dvacet let života. 
Důmyslná msta těchto normalizátorů, kteří nenávidí vzdělanější 
a schopnější lidi, byla pro mě druhým důvodem k napsání tohoto 
příspěvku. Pro mladou generaci je dobré vědět, co od starých či 
nových komunistů lze očekávat.

Jiří Berkovec 
Pozn. redakce:  
Kompletní text najdete na webu nepomuk.cz.

Antonín Milota v roce 1960 (na prvním snímku nahoře, na druhém vpravo). Archiv Bohuslava Šotoly

Pojeďte s námi na Trhák

Z důvodu velkého zájmu o zájezd do Prahy na muzikál TRHÁK objed-
nalo Kulturní a informační centrum Nepomuk další vstupenky. 
V hlavních rolích uvidíte M. Dejdara, J. Vojtka, D. Morávkovou, 
I. Kubelkovou, M. Etzlera, V. Koptu, S. Pogodovou, A. Stankovou, 
P. Vondráčka, J. Poláška a další. Cena vstupenky včetně dopravy 
činí 650 Kč, autobus odjíždí 3. listopadu 2018 ze Dvorce od ČD 
ve 14.45 hod. Další zájemci se mohou hlásit na tel.: 371 580 337 
nebo osobně v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126.
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Zcela mimořádná akce se odehraje 24. října v plzeňské galerii 13. Pro Nepomucko hned 
z několika důvodů. Uvedena zde do života bude jednak nová publikace s názvem „Děkuji“, 
která propojí básně Hany Gerzanicové především z našeho regionu s obrázky místních 
malířů z Atelieru-K. Kniha v samém závěru ale prozradí také dvě významné realizace, které 
se teprve v našem regionu chystají pro rok 2019, pokud jim osud bude přát. Jedna z nich 
souvisí s realizací přelomového díla významné akademické sochařky Marie Uchytilové. 
Vzpomínat na ni proto přijde její dcera, Sylvia Klánová.

V příštím roce si připomeneme 95. výročí narození ak. soch. Marie Uchytilové a 30. výročí 
jejího úmrtí. Zemřela pouhý den před Sametovou revolucí a svobodné země se tedy už nedo-
čkala. Bohužel zároveň s tím, krom tří postav ze sousoší, které nechala do bronzu odlít sama, 
nikdy nespatřila odlité do bronzu celé své stěžejní a životní dílo, pomník dětským obětem 
války (82 lidickým dětem) určený pro Lidice. Ten tvořila pouze ze svého přesvědčení a bez 
nároku na honorář téměř 20 let, většinu času až 18 hodin denně, až do jeho konečné podoby. 
Odlití díla do bronzu však u autorky, která se opakovaně odmítla stát členkou strany, režim 
nepodporoval. Dílo se proto podařilo realizovat v Lidicích až mnoho let po smrti sochařky, 
především také zásluhou její dcery Sylvie Klánové. Ta 28. října 2018 převezme za ak. soch. 
Marii Uchytilovou čestné občanství města Plzně in memoriam. Nutno říci, že o tento fakt 
se významnou měrou zasloužil náměstek primátora města Plzně, Mgr. Martin Baxa.

Sama M. Uchytilová je autorkou např. busty kardinála Berana, osazené na domě v Kříž-
kově ulici 1 v Plzni, pamětní desky obětem 2. světové války na chodbě Krajského úřadu 
v Plzni či pomníku obětem heydrichiády na střelnici v Plzni-Lobzích. Jiné realizace této 
sochařky, která se narodila v Kralovicích a řadu let žila v Plzni, bohužel v Plzeňském kraji 
ve veřejném prostoru dosud nenajdeme. Zajímavý podtext má ale i československá jedno-
korunová mince autorky s dívkou sázející lípu, která byla v oběhu v letech 1957–1993. Do ní 
se autorce tajně podařilo zakomponovat skryté motivy, např. reminiscenci na obnovu lípy 
od Masarykova pomníku v Plzni, který byl spolu s lípou zničen v roce 1953 v důsledku pro-
testů proti režimu reagujících na tzv. měnovou reformu a obnoven včetně lípy až po revoluci. 
Regionální autoři Pavel Motejzík a Lukáš Mácha byli v letošním roce vedoucími autorského 
kolektivu, který za finanční podpory Plzeňského kraje a Plzně vydal publikaci Ve jménu 
naděje, zachycující rovněž i příběh Marie Uchytilové.

Datum akce nebylo vybráno náhodou, v koncentračním táboře Mauthausen bylo tento 
den v roce 1942 popraveno střelou do týlu 263 protektorátních občanů ze skupiny tzv. 
„parašutistů“, tj. spolupracovníků a rodinných příslušníků výsadkářů zúčastněných aten-
tátu na Heydricha. 

Na akci srdečně zvou Západočeská galerie a Maják Plzně.

Hana Gerzanicová v Těnovicích, foto Jiří Plzák

Říjnové odpoledne  
protne osudy soch a básní

Zelené Hoře se blýská na lepší časy

Ve čtvrtek 13. září zavítal na Zelenou Horu hejtman Plzeňského kraje Bc. Josef Bernard 
společně s náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky 
Ivo Grünerem. Po uvítání byli provedeni po celém zámku. Hejtman se živě zajímal o stav 
objektu a jeho historii, velmi pozitivně ho překvapilo, že objekt je v relativně dobrém tech-
nickém stavu. Pozitivně kvitoval jednotlivé historické sály, v kostele vyzdvihl novodobou 
sochu Madony zelenohorské od Václava Česáka, kterou označil za patrně zcela nejkrás-
nější, kterou kdy spatřil. Snahou všech účastníků bylo nastínit si možné budoucí využití 
objektu ve spolupráci s Plzeňským krajem a potažmo i státem. Během října by měl proto 
na Zelenou Horu na osobní pozvání hejtmana přijet ministr kultury ČR, doc. Mgr. Anto-
nín Staněk, Ph.D. Koncept, na kterém se shodli všichni přítomní, by měl směřovat k vyba-
vení části zámku původním mobiliářem, zřízení stálé krajské expozice k 50. letům (PTP, 
politické procesy, měnová reforma apod.) a vybudování dalších expozic zaměřených 
na historii objektu (Rukopis zelenohorský, Jednota zelenohorská, významné návštěvy 
z řad panovníků...). Část prostor by v budoucnu mohla sloužit rovněž k reprezentativním 
potřebám kraje. Tento krok se rovněž logicky nabízí, neboť Zelená Hora je bezpochyby 
celokrajskou dominantou s ohromným historickým významem pro dějiny kraje i státu, 
některé sály mají původní výmalbu či dřevěné obložení, dveře a podlahy z konce 17. sto-
letí. Základní finanční koncept a využití by měl připravit prestižní plzeňský ATELIER 
SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Zleva: architekt J. Soukup, náměstek I. Grüner, starosta Kláštera Z. Bartošek, hejtman 
J. Bernard, starosta Nepomuku J. Švec, místostarosta Kláštera J. Rota, dcera ak. sochařky 
M. Uchytilové S. Klánová, manažer Mikroregionu Nepomucko P. Motejzík, M. Klán.
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Téma: Co říkají  
o komunálních volbách  
statistiky? Komunálním volbám se věnovalo již zářijové číslo Nepomuckých 

novin. Tehdy jsme dali prostor všem lídrům kandidátek. 
V podzimních komunálních volbách kandiduje v celé republice 
216 520 kandidátů ze 403 stran, hnutí a koalic. Je to nejméně 
od roku 2006, téměř o desetinu méně než před čtyřmi lety. Zajímavá 
jsou ale i další statistická data, především s ohledem na naše 
město a mikroregion. Rozhodli jsme se proto věnovat tématu voleb 
i tentokrát. V případě Nepomuku a Spáleného Poříčí prozradíme 
také informace, které na volebních lístkách vesměs nenajdete.

A co vy? Koho si přejete za starostu města Nepomuk?  
Hlasujte od 7. října v anketě na www.nepomuk.cz.

Strana Počet kand. Mandát obhajuje Prům. věk Podíl žen VŠ titul

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 15/15 2 61.9 13% 13%

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ 15/15 0 40.9 40% 27%

NESTRANÍCI 2018 15/15 4 44.8 33% 27%

NEZÁVISLÍ PRO SPÁLENOPOŘÍČSKO – 2018 15/15 2 34.8 13% 53%

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 15/15 1 56.5 53% 47%

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH SPÁLENOPOŘÍČSKA 15/15 5 48.1 47% 53%

Spálené Poříčí

Strana Počet kand. Mandát obhajuje Prům. věk Podíl žen VŠ titul

ANO 2011 15/15 4 48.3 20% 13%

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 15/15 1 60.7 27% 0%

SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ NEPOMUKA A DVORCE 15/15 1 43.4 40% 33%

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – PRO NEPOMUK 15/15 1 36.9 20% 73%

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO NEPOMUK 15/15 3 52.1 13% 27%

SDRUŽENÍ ODS A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 15/15 0 52.5 40% 33%

ZELENÁ PRO NEPOMUK 15/15 3 39.7 40% 40%

Nepomuk

Nejmladší kandidát:  
Pavel Kalabza (22 let) –  
ODS/nezávislí

Nejstarší kandidát:
Josef Kulhánek, Václav Kubík (85 let) –  
oba KSČM

Zdroj: irozhlas.cz

Čížkov
22 SAMOSTATNĚ KANDIDUJÍCÍCH OBČANŮ

Čmelíny – Víska
PRO OBEC ČMELÍNY

Chlumy
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE CHLUMY
 
Klášter
OLDŘICH URKS
PRO OBNOVU VESNICE
ZA KLÁŠTER KRÁSNĚJŠÍ

Kozlovice
8 SAMOSTATNĚ KANDIDUJÍCÍCH OBČANŮ

Kramolín
11 SAMOSTATNĚ KANDIDUJÍCÍCH OBČANŮ

Louňová
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Měcholupy
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MĚCHOLUPY Č. 1
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MĚCHOLUPY Č. 2

Mileč
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE MILEČ

Milínov
MILÍNOV 2018

Mladý Smolivec
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI RADOŠICE 2018
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BUDISLAVICE
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HASIČI
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MLADÝ SMOLIVEC
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ STARÝ SMOLIVEC
SPOLEČNĚ PRO OBEC

Mohelnice
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MOHELNICI

Nekvasovy
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DO ZASTUPITELSTVA OBCE NEKVASOVY

Neurazy
OBEC PRO OBČANY
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POD KAKOVEM
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POD PLÁTĚNKOU

Nové Mitrovice
ING. MIROSLAV HAKL, PH.D.
JANA POKORNÁ
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
SPOLEČNĚ ZA LEPŠÍ NOVOMITROVICKO

Oselce
VIZE 2018–22 VSTŘÍC VŠEM OBČANŮM, BEZ ROZDÍLU – ZDARMA
ZA SOBĚSTAČNOU OBEC

Polánka u Nepomuka
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – KAKOV

Prádlo
NEZÁVISLÍ

Sedliště
ZA OBEC SEDLIŠTĚ

Srby
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SRBY SOBĚ

Tojice
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TOJICE

Třebčice
ZA ROZVOJ OBCE TŘEBČICE

Vrčeň
NAŠE VRČEŇ
PRO VRČEŇ
TRADICE – VIZE – PROSPERITA

Žinkovy
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
PRO ROZVOJ MĚSTYSE
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽINKOVSKÝCH OBCÍ
ŽINKOVSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Životice
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Nejmladší / nejstarší kandidát v Nepomuku
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20 let Mikroregionu Nepomucko Malá letní scéna potřetí 

Třetí sezóna pravidelného kulturního programu na nádvoří někdejší piaristické koleje 
potvrdila, že Malá letní scéna si našla své publikum. Návštěvnost se pravidelně pohy-
bovala v řádu mnoha desítek osob – a to vcelku bez ohledu na skutečnost, zda vstupné 
bylo dobrovolné či nikoliv. Je potěšující, že prostor pro menší kulturní akce konečně 
získal adekvátní využití. Malá letní scéna existuje již přes deset let, v roce 2010 byla 
v rámci rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce nákladně upravena, vydláž-
děna a opatřena novým pódiem. V následujících letech byla ale paradoxně využí-
vána zcela minimálně. Poslední tři roky konečně fungovala přes celé léto. Pravidelný 
páteční program s kvalitní dramaturgií a širokým žánrovým a stylovým záběrem přilákal 
od začátku června do konce srpna do centra města množství lidí, které tím samozřejmě 
zas o trošičku ožilo. V Nepomuku v průběhu letních měsíců vystoupili například Jiří 
Dědeček, Jananas, Thom Artway nebo Tara Fuki. Nechyběla ani populární komediální 
show Na stojáka! A samozřejmě si zahrály i kapely z okolí, například Když se sejdem či 
Brenda 5. Malá letní scéna ukazuje, že i na malém městě nemusí být nedostupná kva-
litní kulturní nabídka. Naopak letní sezóna na venkově může být v mnohém zajímavější 
než ve větších městech. 

Pavel Kroupa, místostarosta

Foto Martin Myslivec, redakce

Valná hromada Mikroregionu Nepomucko, složená ze starostek 
a starostů 27 členských obcí, schválila dne 4. 9. 2018 navýšení člen-
ských příspěvků Mikroregionu Nepomucko o celých 100 %, na 60 
Kč/obyvatele/rok. Obec se 100 stálými obyvateli tak nově od roku 
2019 zaplatí příspěvek 6000 Kč za rok. Tento krok zajistí od příš-
tího roku zprofesionalizování činnosti Mikroregionu Nepomucko 
a také další budoucnost tohoto dobrovolného svazku obcí. Jistě to 
lze brát jako důvěru nejvyšších představitelů obcí v budoucnost této 
organizace, která si právě tento měsíc připomíná 20 let od svého 
vzniku (registrace proběhla 23. 10. 1998).

Často dostávám dotazy, co je Mikroregion a co „MASka“, pří-
padně jak se tyto organizace liší? Mikroregiony (dobrovolné svazky 
obcí) fungují na odlišné bázi než Místní akční skupiny (nezis-
kové organizace, zapsané spolky). Členy MAS jsou kromě několika 
obcí především podnikatelé, neziskové organizace a fyzické osoby. 
MAS mají za primární cíl rozhodovat o přerozdělování části peněz 
z fondů EU v rámci svých regionů, na základě potřebnosti a kva-
lity předložených projektů. Peníze jsou vždy vázané na tzv. unijní 
období EU, to současné trvá do roku 2023. V této činnosti jsou záro-
veň obsaženy finance na provoz a mzdy zaměstnanců MAS. Mik-
roregiony podobnou výhodu nemají, jsou povětšinou zcela závislé 
na svých členských obcích, případně drobných příspěvcích kraje 
na tzv. pečovatele (manažera) mikroregionu. Mnohdy se v rámci 
republiky liší i členské příspěvky obcí do mikroregionů, na Blaten-
sku je poplatek 80 Kč/obyvatele/rok, u našich nejbližších sousedů 
pak 30-40 Kč/obyvatele/rok.

Mikroregion Nepomucko směřuje v současné době svou čin-
nost jednak na dotační management, kdy kromě vlastních žádostí, 
které mají výhodu, že pro zapojené obce nevzniká téměř žádná 
administrativní zátěž a vše najednou řeší kancelář Mikroregionu, 
pomáhá tato organizace svým obcím bezplatně zpracovávat různé 
žádosti o dotace z národních i unijních zdrojů, kde jsou pak žadateli 

samotné obce. Peníze tedy nezískává automaticky, ale záleží přede-
vším na schopnostech kanceláře Mikroregionu, jak budou dané pro-
jekty úspěšné a obstojí v celostátní konkurenci. Vzhledem k tomu, 
že ročně jen na dotacích pro členské obce získá náš mikroregion 
15-20 milionů korun na zhruba 50 různých projektů a z této sumy 
činní současné členské příspěvky obcí pouhé 2 %, lze považovat 
budoucnost Mikroregionu v našem území za více než žádoucí a smy-
sluplnou. Manažer mikroregionu je povětšinou zároveň i jakýmsi 
krajským tajemníkem obcí, činnost mikroregionu je proto smě-
řována rovněž na cestovní ruch a propagaci území, kulturní akce, 
obnovu kulturního dědictví, zajištění právních služeb pro obce, 
zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, moni-
toring dotačních titulů, projektové poradenství obcí, přípravu 
webových stránek, veřejné zakázky a další aktivity.

Pokud vlastníte domácí kompostér zdarma, jezdíte po znače-
ných cyklistických trasách, máte v obci vyměněnou autobusovou 
čekárnu, nový mobiliář, opravila-li se u vás nedávno kaplička, 
křížek či socha, máte provedenou rekonstrukci obecního úřadu, 
spolkového klubu či silnice, novou techniku na údržbu obce či 
naučnou stezku, obdivujete-li postupnou obnovu sala terreny 
a kostela na zámku Zelená Hora či zrestaurované Widemmanovy 
sochy v Žinkovech, byli jste letos na koncertu Gabriely Beňačkové 
či Mariána Vojtka, líbí se vám klip o regionu natočený z dronu či 
nějaká regionální publikace, věřte, že ve většině případů najdete 
za touto skutečností i odvedenou práci Mikroregionu Nepomucko. 
Pomocnou ruku zdarma nabízíme i vlastníkům památek a regio-
nálním farnostem.

Rádi bychom proto tímto poděkovali všem představitelům 
obcí, kteří dali budoucnosti našeho Mikroregionu zelenou – za to 
i za spolupráci v tomto volebním období.

Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko
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Ve Dvorci pořádali  
hon na kachny 

V sobotu 8. 9. byl krásný skoro letní den a Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice pořádalo 
druhý letošní hon na kachny. Odpoledne se sešli na hrázi dvoreckého rybníka myslivci 
z místního sdružení s pozvanými hosty a po nezbytných informacích a poučení byl hon 
zahájen předsedou MVDr. Ladislavem Janovcem a hospodářem Josefem Velíškem. Na vodu 
byly spuštěny tři loďky. Vydatnými pomocníky při lovu bylo několik čtyřnohých psích 
kamarádů, kteří odvedli opravdu pěknou práci. Celé odpoledne proběhlo v přátelském 
a veselém duchu a pokračovalo posezením s občerstvením v mysliveckém klubu. Více 
fotografií na webu nepomuk.cz.

Jitka Košanová

Výběr z nejhezčích 
obrázků

Při příležitosti 1. „veletrhu“ nepomuckých 
spolků jsme se i my, členové Němejcova 
Atelieru „K“, zúčastnili této velice úspěšné 
akce. Byli jsme mile překvapeni velikým 
zájmem návštěvníků a zejména aktivi-
tou mladých, kteří se zapojili do tvoření 
obrázků na přistavených malířských stoja-
nech. Slíbili jsme, že obrázky vyhodnotíme 
a ty nejlepší autory odměníme. Jelikož 
slovo plníme, přikládáme fota vítězných 
obrázků a jejich autory vyzýváme, ať si při-
jdou vyzvednout svoji výhru do našeho 
atelieru na náměstí Augustina Němejce č. 
129, možnost mají každé úterý od 17:00 
do 18:00 hodin nebo se mohou domluvit 
telefonicky na tel. čísle: 723 069 197.

Za Němejcův atelier „K“, z. s. 
Zdenka Braunová

Vrčeňští hasiči 
ozdobou blovické 
slavnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 1. září se vrčeňští hasiči stali 
se svou koňskou stříkačkou z roku 
1927 doslova ozdobou slavnostního 
otevření nové hasičské zbrojnice SDH 
Blovice. Přinášíme vám proto za akcí 
malé ohlédnutí ve formě jedné foto-
grafie z archivu vrčeňských hasičů.

Ohlédnutí za Během Nepomukem

Tradiční Běh Nepomukem, který pořádá Unibrick s. r. o., se letos konal v sobotu 15. 9. 
Start i cíl byl jako každý rok v areálu nepomuckých stavebnin, kde na závodníky i ostatní 
návštěvníky čekalo také občerstvení a hudební vystoupení. Počasí akci přálo a změřit 
síly přišlo celkem téměř 120 závodníků. Kompletní výsledky naleznete na stránkách 
www. stopnito.cz/vysledky-zavodu/282. Vítězové jednotlivých kategorií jsou následující:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Touto cestou bychom se ještě jednou chtěli omluvit Andree Tyrpeklové, která byla kvůli 
chybě přihlašovacího systému zařazena do jiné kategorie a tím pádem nebyla ve své sku-
pině (dívky 11-14 let) vyhlášena na třetím místě, které jí dle zaběhnutého času právem nále-
želo. Chybu jsme okamžitě napravili a zveřejněné výsledky jsou už samozřejmě správné.

Tým Unibrick

Trať 1000 m Trať 1550 m Trať 5000 m

Martin Touš (0–4 let) Radek Hrubý (11–14 let) Antonín Honsa (15–18 let)

Laura Klášterková (0–4 let) Marie Machová (11–14 let) Daniela Kulová (15–18 let)

Jonáš Kovář (5–7 let) Pavel Štěpáník (19–35 let)

Markéta Mašková (5–7 let) Kateřina Houfková (19–35 let)

Pavel Hrubý (8–10 let) Daniel Franěk (36–44 let)

Johana Voříšková (8–10 let) Petra Bláhová (36–44 let)

Petr Veselý (45 let a více)

Olga Honsová (45 let a více)

Silnice Vrčeň – Dožice  
bude v novém kabátu

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
provádí opravu silnice III/191 mezi Vrčení 
a Dožicemi. V tomto úseku je silnice uza-
vřena a vedena po objízdné trase. Hotovo 
by zde mělo být do konce listopadu. Zho-
tovitelem stavby je firma ROBSTAV stavby 
k. s., Písek. Stavba je spolufinancována ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury.
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V Nových Mitrovicích  
si připomněli 100 let republiky

Na výročí vzniku Československa, ale i na své padlé vzpomínali 8. září v Nových Mitro-
vicích. Starostka Anna Sivčáková připomněla také místní hrdiny, mezi nimi věřícího 
CČS(H), domkáře a zedníka, Matěje Homolku z Nechanic čp. 25, který u sebe ukrýval 
židovské manžele Ehrmannovy. Ti se tak po válce mohli šťastně setkat se svými dětmi, 
zachráněnými sirem Wintonem. Kompletní příběh najdete na https://bit.ly/2QERHsO. 
Starostka připomněla také poválečnou historii a vojenské základny na Chyníně i v neda-
lekém Míšově. Zastupitel Miroslav Hakl, který se zasloužil o podobu nového znaku a pra-
poru obce, přiblížil poté jejich symboliku. Podkladové barvy černá a červená představují 
rod Vratislavů z Mitrovic, zelená pak okolní přírodu. Novým symbolům vévodí 5 hvězd 
svatého Jana Nepomuckého a hornická kladívka, poukazující na historii obce. Na 100 let 
od války zavzpomínal také senátor Václav Chaloupek, ten řekl, že je důležité si tuto his-
torii neustále připomínat. Na odlehčení dodal, že Nové Mitrovice dobře zná, neboť z této 
vsi pocházela jeho dávná láska. Součástí akce bylo také požehnání přesunutého pomníku 
padlým do nově opraveného parčíku, vystoupení dechové kapely Františka Jančara či 
večerní zábava s kapelou Orion.
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Spolky měly veletrh

 
 
V sobotu 15. 9. se uskutečnil 1. "veletrh" nepomuckých spolků, společná akce Města 
Nepomuk, spolků a dalších organizací, která měla cíl ukázat šíři a rozmanitost nabídky 
volnočasových a zájmových aktivit v našem městě. V čase 10-15 hodin se na 18 stanoviš-
tích prezentovala nabídka místních spolků a dalších institucí, včetně městské knihovny. 
Počasí nám přálo, a tak většina aktivit probíhala venku. V Husově ulici otevřel svoji klu-
bovnu Pionýr, na náměstí bylo možné zakoupit med a dozvědět se o včelaření díky Svazu 
včelařů. Ve Fénixu jste si mohli potisknout svoji originální bavlněnou tašku, občerstvit 
se nebo zhlédnout video z prvního příměstského tábora. V zrcadlovém sále se představily 
orientální tanečnice a svůj koutek tu měla také městská knihovna s ukázkou vybrané lite-
ratury pro děti i dospělé. Na Zelenohorské poště vystavovaly své výrobky k jídlu i zakou-
pení Nepomucké kuchařinky, Automotoklub Nepomuk zval na závody v sajdkárkrosu 
v Kramolíně, Expozice veteránů, provozovaná Spolkem přátel starého Nepomuka, byla 
zpřístupněna zdarma a v sousední kavárně předváděli členové z. s. Nepal ukázky DJingu. 
Směrem k Sokolovně pak bylo možné potkat SDH Nepomuk s technikou a děti si mohly 
vyzkoušet hašení požáru. Na dalším stanovišti nabízely dámy z Českého zahrádkářského 
svazu čerstvý mošt a na stanovišti Mateřského centra Beruška se děti pobavily veselými 
soutěžemi. V areálu Sokolovny se hrál pétanque s TJ Sokol, malovalo se s Ateliérem K, 
hrály se šachy se Šachovým klubem, lezlo se na umělou stěnu s Fénixem nebo se zápasilo 
a cvičilo s TJ Slavoj. Svoji klubovnu otevřel Český rybářský svaz a na malém hřišti u ZŠ bylo 
možné zasportovat si s FK Nepomuk.

V první řadě patří velké poděkování samotným spolkům za jejich nadšení pro činnost 
a zapojení se do prvního ročníku akce, která samozřejmě měla své "mouchy". Děkujeme 
také za jejich otevřenost již během akce a konstruktivní náměty pro zlepšení. Určitě je 
potřeba zapracovat na včasnější a kvalitnější propagaci akce a také zlepšit komunikaci se 
spolky. Věříme, že budeme také společně diskutovat nad podobou akce a výběrem místa 
konání. V neposlední řadě patří poděkování všem, kteří pomáhali s organizací, KIC Nepo-
muk za výrobu a tisk letáků a plakátů a jejich distribuci a všem, kteří byli ochotni přispět 
svým náhledem či povzbuzením. Příští ročník bude díky vám určitě zase o krok lepší.

Lucie Korbová

Startuje šestá 
sezóna Fénixu

Fénix otevřel pošesté své brány pravidel-
ným kroužkům pro děti, dospělé i seniory. 
Nabídka se nám trochu zúžila a především 
kroužky pro děti byly plné již v půlce září, 
ale kontinuálně pokračujeme v oslovování 
nových potenciálních lektorů a hledáme 
nové aktivity a možnosti spolupráce. Nabí-
zíme také pronájem místností a učeben 
pro vaše akce a setkání. Informace najdete 
na našich webových stránkách. Do kurzů 
je možné přidat se i po jejich zahájení 
(pokud není uvedeno jinak jako v případě 
uzavřené terapeutické skupiny s kouč-
kou). Přejeme vám barevný podzim!

 
 
 
 
 
 
 
Otevírací hodiny kanceláře:
pondělí + úterý 10–12 hodin, 13–15 hodin
středa 10–12 hodin, 13–18 hodin
čtvrtek telefonicky (+420) 606 032 707
www.fenix‑nepomuk.cz
email: fenix@urad‑nepomuk.cz

Lucie Korbová

Západočeské konzumní družstvo Plzeň je ryze český 
podnikatelský subjekt s téměř stoletou historií a dlouholetou 
tradicí v oblasti obchodu a služeb. Naše provozovny 
najdete v okresech Plzeň-město a Plzeň-jih. V současné 
době provozujeme 79 prodejen, z toho 75 potravinářských 
a smíšených a 4 průmyslové. Již od r. 1972 vlastníme 
a provozujeme hotel Central (dříve Ural), který se nachází 
v historickém centru města Plzně, přímo na Náměstí 
Republiky. Tradiční jsou i naše cukrářské výrobky z vlastní 
výrobny umístěné v objektu Družstevního centra v Plzni – 
Doubravce. Zde se nachází i naše největší prodejna 
(supermarket), zařazený do družstevního řetězce COOP TIP. 
Od března roku 2009 provozujeme velkoobchodní sklad 
chlazeného zboží v Plzni – Liticích, jehož prostřednictvím 
můžeme nabízet široký sortiment čerstvého zboží 
i na malých prodejnách. Pro naše členy a věrné zákazníky 
máme věrnostní program. Naším cílem je spokojený 
zákazník, který se do našich provozoven rád vrací.

Nabídka platí od 10. 10. do 6. 11. 2018  
v prodejně „U Stodoly“

Gouda 48% cena za 1 kg 139,00
Zott Smetana ke šlehání 30% 200 g 19,90 
Škvařené hřbetní sádlo 250 g 14,90
Nýrská chuťovka salámová jemná/pikant 110 g 19,90
Vídeňské párky ve skopovém střívku cena za 1 kg 149,00 
Bochánek Madrid cena za 1 kg 159,00 

Nabídka platí od 26. 9. do 9. 10. 2018  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Mléko čerstvé 1,5% 1 l 17,90
Zott Zakysaná smetana 15% 180 g 11,90
Kunín Jogurt s kousky ovoce 150 g mix příchutí  8,90 
Ilsa sádlo 500 g pergamen 24,90
Bůčková mozaika cena za 1 kg 119,00
Kladenská pečeně cena za 1 kg 159,00
Gambrinus Originál 10 0,5 l  13,90

PRODEJ BYTU, 3KK, 80m2, OSOBNÍ 
VLASTNICTVÍ, NEPOMUK

2 030 500 Kč

Novostavba Na Daníčkách, termín  
dokončení únor 2019. Druhé nadzemní  
podlaží, orientace JV, číslo bytu 104.  
Balkón, sklepní kóje, parkovací stání.

PRODEJ BYTU, 2KK, 69m2,  
PŘEDZAHRÁDKA 59M2, NEPOMUK

1 695 120 Kč

Novostavba Na Daníčkách, termín 
dokončení únor 2019. Přízemí, orientace 
JZ, číslo bytu 101. Sklepní kóje, 
parkovací stání. Osobní vlastnictví.

POZOR, POZOR! KDO ZAVÁHÁ, NEBYDLÍ!
Nepromarněte možnost a pořiďte si kvalitní, cenově dostupné bydlení v podobě moderního bytu v novostavbě 
v atraktivní lokalitě Zelený důl – Na Daníčkách v Nepomuku. V nabídce jsou poslední byty v posledním 
bytovém domě. Je doslova za pět minut dvanáct na výběr vlastních dekorů obkladů a dlažeb, vybavení 
koupelen, či úpravu dispozic. Více na www.byty-nepomuk.cz nebo www.rkevropa.cz/nepomuk

C C
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Terezka Bláhová = 
všestranná sportovkyně

Vážení sportovní nadšenci, i tento školní rok vás budeme pravidelně 
informovat o našem sportovním snažení. Začínáme tou nejlepší 
možnou zprávou, a to fantastickým umístěním Terezky Bláhové 
(8. A) na celorepublikovém finále soutěže OVOV (Odznak všestran-
nosti olympijských vítězů). Po 2denním zápolení v Brně obsadila 
Terezka krásné 15. místo v konkurenci více než 80 závodnic. Kralo-
vala v disciplíně shyby, kde dosáhla nejlepšího výsledku mezi všemi 
závodnicemi narozenými v roce 2005. Poděkování jistě zaslouží také 
rodiče, kteří svoji dceru na celostátní finále do Brna odvezli a neú-
navně podporovali v průběhu celého závodu. Terezko, děkujeme 
a blahopřejeme!

Pavel Pelcr

Poděkování

Během léta, kdy byla škola prázdná, se prováděly práce, které 
za běžného provozu nelze uskutečnit. Kromě výmalby tříd došlo 
i na větší opravu stropu ve školní kuchyni nad digestořemi. 
Původní nefunkční odsávání bylo odstraněno, z komínového 
tělesa byly demontovány nefunkční roury a nové zakrytování 
tělesa připravila místní firma Klimex-N. Touto cestou děkuji 
p. Václavu Junkovi za odborné konzultace ke stávající kuchyňské 
vzduchotechnice a bezplatné zhotovení krycího plechu na vyřa-
zené komínové těleso.

Noví prvňáčci

Adaptační kurzy pro školáky 

Osvědčilo se nám hned na začátku školního roku připravit pro nové žáčky tzv. adaptační 
kurz, aby se děti trochu navzájem poznaly při kolektivních činnostech, společných hrách. 
Samozřejmě že cílem adapťáku je, aby při netradičních činnostech současně noví ško-
láci poznali své nové třídní učitelky. Hned třetí den školní docházky se děti po zahájení 
vyučování nejdříve ve třídách dozvěděli, jaké činnosti je venku na hřišti čekají, a když se 
pomalu ztratila mlha, obě třídy se přesunuly na asfaltovou plochu vedle školního hřiště. 
Třídní učitelky měly pro děti připravené různé zábavné hry a dopoledne velmi rychle 
uteklo a děti odcházely domů s pocitem hezky prožitého dne.
 
Další adaptační kurz byl podstatně delší, uskutečnil se v druhém týdnu po prázdninách 
a byl připraven pro žáky ze šestých tříd. V letošním školním roce máme celkem 3 šestky, 
většinu šesťáků tvoří děti, které navštěvovaly naši školy na prvním stupně, ale přišly k nám 
také děti ze dvou malotřídních škol. Už podruhé jsme využili velmi dobře vybaveného 
tělovýchovné zařízení v nedalekých Žinkovech, kde je o všechny účastníky velmi dobře 
postaráno. Děti spolu s třídními a dalšími pedagogy musí řešit celou řadů různých úkolů, 
musí spolupracovat v mnoha různorodých činnostech. Aby byla příslušnost ke třídám 
zřejmá na první pohled, děti si během pobytu upravily batikovací technikou trička a také 
společně něco uvařily v kotlíkách nad ohněm.

Naše společná vycházka

Kluci a děvčata z 5. C si s novou paní učitelkou užili jeden z prvních 
dnů školní docházky v rámci dne netradičních aktivit v posledním 
ročníku prvního stupně trochu jinak. Jaké byly jejich dojmy, to si 
můžeme přečíst na webových stránkách ZŠ.

Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje Milan Demela, ředitel

Do prvních tříd školního roku 2018-2019 nastoupilo 49 nových 
žáků z Nepomuka blízkého okolí. Slavnostního zahájení školní 
docházky se zúčastnil starosta Ing. Jiří Švec a popřál všem nově 
nastupujícím školákům hodně úspěchů ve školní docházce a rodi-
čům především radost a spokojenost ze školních výsledků svých 
potomků. Na fotografiích z obou tříd je zřejmá velká účast rodičů, 
prarodičů a také sourozenců našich nových prvňáčků.
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Rozhovor  
s Pavlem Čížkem,  
starostou Spáleného Poříčí

V dnešním rozhovoru zamíříme na opačný konec regionu 
a navštívíme malebné městečko Spálené Poříčí. Pavel 
Čížek, tamní dlouholetý starosta, je zároveň drobným 
hospodařícím rolníkem a od roku 2016 náměstkem hejtmana 
pro oblast dopravy. Mezi roky 1978 a 1982 vystudoval 
Gymnázium Blovice. Poté začal studovat obor fytotechnika 
na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze, 
promoval roku 1986 a získal titul Ing. Po absolvování základní 
vojenské služby pracoval v letech 1987 až 1990 jako agronom 
zemědělského podniku, od roku 1990 byl místostarostou 
a od roku 1994 je starostou Spáleného Poříčí. Je ženatý, 
s manželkou Věrou mají tři děti: Jiřího, Barboru a Jakuba.

Text: Pavel Motejzík
Foto: archiv redakce



Nepomucké noviny / říjen 201824 Nepomucké noviny / říjen 2018 25rozhovor rozhovor

komunikací máme v asfaltu – balené živici. Chceme se věnovat 
úpravě návsí, samozřejmě architektonicky kvalitní – v podobném 
standardu jako v Poříčí.

Město má za sebou aktuálně jednu 
z každoročních klíčových akcí, tzv. TOP Týden. 
Přibližte nám prosím, o co se jedná?

Naším přáním bylo, aby Poříčí žilo v létě kulturou. Rozbíhalo se to 
pomalu. Myslím, že nyní je počet výstav, koncertů, filmů či před-
nášek u nás enormní. A dlouhodobě soustřeďujeme sportovní 
a kulturní akce do jednoho týdne. Snažíme se, aby to byly akce pro 
všechny věkové kategorie. Vše vždy vyvrcholí městskou slavností, 
při níž si připomínáme naše památky, společné evropské kulturní 
dědictví.

Spousta lidí má Spálené Poříčí spojeno s galerií kresleného 
humoru Jiřího Wintera Neprakty. Proč jste pro barokní 
špejchar vybrali jako jednu z náplní právě tohle téma?

Chtěli jsme, aby špejchar po své rekonstrukci „dýchal“ stejně jako 
předtím, to znamená, že v budově není topení a prochází jí stále čer-
stvý vzduch. Jen místo obilí je v něm volný prostor. A v tom prostoru 
jsme zřídili naučnou stezku pod střechou. Po ní se v jednom patře 
projde z Poříčí až do Brd. Na té stezce nás provází kreslíři Brd pan 
Jan Čáka a pan Hásek. A celé další patro patří úžasné renesanční 
osobnosti Jiřího Wintera Neprakty. Vytvořil za život přes 35 000 
kreseb a z většiny z nich dýchá laskavost, humor, obdiv k ženám 
a pochopení pro lidské slabosti. V naší expozici nás Neprakta pro-
vádí milovanou historií a přírodou. A návštěvník dostane dnes tolik 
potřebnou porci úsměvu a tolerance.

Mám pocit, že na co sáhnete, tam jsou vidět výsledky. 
Třeba nyní coby náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro 
oblast dopravy. Z čeho máte největší radost v této roli?

Radost mám z toho, že se nám daří dávat více prostředků do obnovy 
zanedbaných silnic 2. a 3. třídy. Snažím se, aby všechny prostředky 
a aktivity Správy a údržby silnic směřovaly do co nejefektivnější 
obnovy povrchů silnic. Nové vedení SÚS PK má opravdu velký tah 
na branku. Rozběhli jsme také výraznou podporu stavby cyklostezek. 
Podpořen byl i Nepomuk. Chceme spolupracovat s obcemi a sdruže-
ními obcí a zaměřit se především na mezinárodní a nadregionální 
cyklotrasy a cyklostezky. Doufám, že začneme brzy dohánět ty kraje, 
které s cyklodopravou začaly mnohem dříve než my.
Výrazně chceme posílit a zkvalitnit veřejnou dopravu – častější vla-
kové a autobusové spojení, nové vlaky, autobusy, výběrová řízení 
na dopravce. Pracuje se intenzivně, ale výsledky nejsou hned, objeví 
se až za 2–4 roky.

V Nepomuku se velmi těšíme na nové vlaky 
RegioPantery v modrých barvách, vybraných 
v anketě. Opravdu letos v prosinci vyjedou na trať?

Pevně věřím, že ano. Podařilo se nám na ně získat evropskou dotaci 
a myslím, že s nimi budou lidé rádi a více než nyní jezdit. A také se 
těším, že Nepomuk a Blovice vytvoří na nádražích parkování pro 
auta a rychlý přestup z autobusů na vlak. Podpoří je v tom i evrop-
ská a naše krajská dotace. 

Věříte potenciálu CHKO Brdy v podobě davů 
turistů, kteří tam jednou budou proudit?

Mně se líbí, že do Brd neproudí davy najednou. Vždy věřím tomu, co 
se rozvíjí pomalu a postupně. Brdy jsou specifické tím, že se jedná 
o rozlehlou přírodní oblast bez sídel, a měla by takovou zůstat. Já 
zde vítám měkký turistický ruch – pěší a cyklisté. 

Jak Kraj pomáhá tomu, aby se tato myšlenka naplnila?
Kraj poskytuje dotace např. na značení cyklotras a chce podpořit 
vznik cyklostezky Plzeň–Brdy. S obcemi po trase se scházíme a celý 
projekt je na dobré cestě. Letos Spálené Poříčí vyznačilo v Brdech 
část cyklostezek, naše infocentrum Brdy propaguje a poskytuje 
o nich mnoho informací.

Hodně místních zajímá, a proto se nesmím 
zapomenout zeptat: Jak zvládáte skloubit funkci 
starosty města s funkcí krajského náměstka?

Jsem jako starosta neuvolněný, proto nejsem na radnici tak často 
k zastižení jako dříve – to jsem byl k dispozici stále, mám ale výborné 
zastoupení. Zatím se mi daří tvořit strategii obce, držet finance 
a jejich co nejúčelnější vynakládání i přímo řídit stavby, kterých 
máme rozjeto mnoho. Poříčí rozhodně za poslední dva roky nepři-
brzdilo v rozvoji, spíše naopak. 

Letos si nejde nevšimnout na kandidátní listině Sdružení 
nezávislých Spálenopoříčska, kterou jste léta vedl, jedné 
podstatné změny. Jste uveden na druhém místě, proč?

Na prvním místě kandiduje současný místostarosta, který je pro 
výkon své funkce uvolněn a má dost zkušeností z řízení obce. Já 
bych rád pomohl městu například jako místostarosta, ale vše je 
samozřejmě v rukou voličů.

Co zajímavého má tato kandidátka ve svém programu?
NEZASTAVOVAT a udržet si ten určitý náskok, který má Spáleno-
poříčsko před ostatními městečky podobné velikosti. Dokončit 
vodovody, modernizovat čističku, dokončit a rozběhnout činnost 
komunitního centra a knihovny, domu pro seniory, rekonstruo-
vat fotbalové hřiště, připravit parcely i bytovou výstavbu, obnovit 
návsi vesnic, udělat z centra města perlu Plzeňska, být příkladem 
v obnově krajiny – aleje, cesty, cyklostezky, protierozní pásy a mnoho 
dalších věcí. Ale hlavně: pěstovat dobré mezilidské vztahy a pomá-
hat slabším. Tak jako se o to snaží naše Základní a mateřská škola, 
která dlouhé roky pomáhá jiným dětem v Hnutí Stonožka paní Běly 
Gran Jensen.

Je nějaké město, ať už u nás v republice, nebo ve světě, 
které byste rozhodně doporučil k návštěvě?

Mám rád malá historická města. Do krásy nádherně roste Planá, 
ale i Manětín, Bor, Nečtiny, malý Zvíkovec, Plaský klášter či Mari-
ánská Týnice a mám-li opustit kraj, tak mě oslovil Úštěk, Slavonice, 
Kadaň a Třeboň, nepočítám-li známý Český Krumlov. A v zahraničí 
mě nikdy nezklame italské Toskánsko či bavorský Rothenburg. 

Když si vyčleníte nějaký volný čas, jak ho nejraději trávíte?
Bydlíme s rodinou na samotě, příroda mi dává opravdu mnoho. 
Pozornost vyžaduje i hospodářství – sad, louka. Moc rád bych také 
někdy jel do hor, už dlouho jsem se do nich nedostal.

Děkuji za rozhovor. 

Když zazní název Spáleného Poříčí, mám plnou hlavu 
myšlenek. Několik let jsem tam na radnici pracoval 
v kanceláři Místní akční skupiny a musím říci, že na ta 
léta dodnes rád vzpomínám. Jsem proto rád, že i nadále 
jsem s představiteli a aktéry města v kontaktu v rámci 
Mikroregionu Nepomucko a Nepomuckých novin. Asi 
každý nebude znát, proč se v názvu města mísí dva 
živly: oheň a voda. Vysvětlete to, prosím, úvodem…

Odpověď je velmi snadná. Městečko se nachází u řeky, dnes spíše 
potoka s velkým povodím, proto Poříčí. A Spálené? V historii město 
mnohokrát vyhořelo, ale jeden požár byl zásadní. Velitel císařských 
vojsk hrabě Buquoy městečko Poříčí v roce 1620, měsíc před bitvou 
na Bílé hoře, při odchodu vojska, vypálil. Protože obyvatelé předtím 
utekli a neměl kdo hasit, tak mnoho domů lehlo popelem. V prů-
běhu třicetileté války se psalo o Poříčí (spáleném), až se z toho 
stala část názvu.

Za léta, co jste v úřadu na spálenopoříčské 
radnici, se povedla celá řada věcí. Jaké tři milníky 
byste od roku 1990 obzvláště vypíchnul?

Jako nejdůležitější vidím to, že jsme se ve všech zastupitelstvech sna-
žili táhnout za jeden provaz ve prospěch celé naší oblasti s městeč-
kem a 10 vesnicemi. Velmi jsem o to usiloval. Často jsme se o mnoha 
věcech dohadovali, ale nakonec jsme všichni většinové rozhodnutí 
respektovali. Nedávno mi řekl jeden opoziční zastupitel: „Všimni 
si, že jsme jen málokdy nehlasovali jednomyslně.“ Odpověděl jsem, 
že si toho cením. Dlouho držíme několik priorit: školství, ekologii 
a ochranu památek a dnes i krajiny. A milníky? Rok 1996 znovujme-
nování městem, 2000 – pověřený úřad, 2004 – cena Historické město 
roku. Významné je i to, že v Poříčí a většině vesnic máme letos hotové 
všechny místní komunikace a že jsme vyasfaltovali balenou i mnohé 
cesty do našich samot.

Jak již jste nastínil, Spálené Poříčí získalo jako jediné 
v Plzeňském kraji a zároveň jako nejmenší v republice 
titul Historické město roku. Za co byla cena udělena?

V době, kdy měly obce a města málo peněz, jsme se postupně věno-
vali, kromě jiného, i obnově památek za pomoci dotací i vlastních 
peněz, často velmi náročně a také téměř svépomocí. A pustili jsme 
se i do akcí, které byly velmi těžké a i velká města by do nich možná 
nešla – např. do záchrany pivovarských sklepů.

Je něco, co se naopak podle vás příliš nepovedlo? 
Za mě asi rozhodně ztráta sídla střední školy, i když 
vím, že objekt zámku není ve vlastnictví města…

Určitě. Věnoval jsem škole a zámku velké úsilí a považoval jsem ji za to 
nejdůležitější, co se v Poříčí povedlo. Její 20leté působení bylo velmi 
pozitivní. Bývalý starosta P. Pelikán jako ředitel školu velmi pozvedl, 
ekologický obor v ní vedl na vynikající úrovni a škola byla známá 
i v rámci republiky. Její absolventi se výborně uplatnili. Bohužel poz-
dější vedení školy zvolilo pohodlnější cestu přesunout školu do Plzně, 
do velkého města, přesunout ekologii dále od venkova a přírody…

Aktuálně hodně lidí zaujme, že probíhá rekonstrukce 
velkého domu na náměstí hned vedle obchodního 
domu. Co zde po rekonstrukci vznikne?

Dům jsme zakoupili před 4 lety a vznikne v něm 8 pěkných bezba-
riérových bytů pro seniory. I pro manželské páry. Myslím, že máme 

nejvíce seniorských bytů na počet obyvatel. Chceme, aby senioři 
z celé široké venkovské oblasti žili v pohodlí přímo v centru města, 
zbaveni starostí např. o svůj domek, aby žili tam, kde to znají, tam, 
kde kdysi chodili do školy. Dvůr domu pak bude otevřen veřejnosti 
jako klidné zákoutí v centru.

Také budujete novou knihovnu. To je v dnešní době jistě 
obdivuhodná a záslužná činnost, zvláště když například 
plzeňská knihkupectví krachují jedno za druhým. 
Na druhou stranu se není čemu divit, když v roce 1819 
byla ve městě založena druhá nejstarší Vlastivědná 
čtenářská společnost. Povězte nám něco k tématu…

Knihovnu jsme dlouho měli v nevyhovujících prostorách. Nejprve 
v malém domku, pak rozdělenou, část ve škole, část v prvním patře 
vedle školy. To nevyhovovalo seniorům. I tak byla knihovna velmi 
aktivní a pořádala mnoho akcí pro veřejnost. Nové komunitní cen-
trum s knihovnou bude přístupné přímo z náměstí. Roste za budo-
vou bývalé spořitelny. Těšíme se na to, že bude mít i venkovní terasu 
a příjemný parkový prostor, propojíme je přímo s areálem školy. Bude 
pěkné, když se tam budou moci děti přímo učit literaturu a číst si. 
Připraveny jsou prostory pro akce, přednášky, čítárna i místnosti, 
kde se budou moci konat různé komunitní aktivity a bude možné 
zde třeba i jen čekat při kávě na autobus. A k dvousetleté tradici 
čtení u nás s nadsázkou říkám, že spálenopoříčská čtenářská spo-
lečnost byla asi první oficiálně povolenou „neziskovkou“ v tehdejším 
Rakouském císařství. 

Prozradíte některou z osobností, kterou jste 
napsal na anketní lístek Osobnost století 
Spálenopoříčka, která u vás nyní probíhá?

Pro mě je tou osobností Václav Davídek, historik, intelektuál, po celý 
život se hlásící k selským kořenům a stojící si za svými názory i přes 
osobní těžkosti a politickou nepřízeň. Bez jeho archivní a také terénní 
práce bychom nevěděli téměř nic o běžném životě a zvycích na Spá-
lenopoříčsku. Jsem rád, že jsem mu mohl splnit přání a vydat část 
jím připravených materiálů o osobnostech našeho kraje v knize 
Vyprávění z Podbrdska. Další osobností je pro mě pan řídící Josef 
Straka z významného poříčského rodu. Před 100 lety u nás řídil školu, 
psal kroniku, bádal o historii, sázel aleje, stavěl křížky a všem svým 
mnoha dětem zajistil vysokoškolské vzdělání. Obdivuhodný život.

Ještě hrozí povodeň z rybníku Hvížďalka? Vím, že 
to bylo pár let nazpět pro město velké téma…

Doufám, že ne, i když příroda může překvapit vždy. Povodí Hvízdalky 
je 100 km2 a na nich může spadnout hodně vody. Velmi těžko jsme 
rybník získali do vlastnictví města a provedli protipovodňové zabez-
pečení, hlavně nový bezpečnostní přeliv. Provedli jsme i částečné 
odbahnění, kéž by se v budoucnu povedlo v něm pokračovat. Ještě 
by to chtělo odvézt 70 000 m3 bahna – splavené ornice.

Pod Spálené Poříčí spadá hned 10 dalších místních 
částí. Asi není lehké se zavděčit všem, tu chtějí 
vodovod, tam kanalizaci, jinde zas nové hřiště. Jak 
rozsoudíte, co kde bude a kdo ještě musí počkat?

Postupujeme podle velikosti obcí. Podařila se plynofikace tam, 
kde to bylo ekonomické, vystavěli jsme vodovody v několika vesni-
cích, připravujeme projekt posledního vodovodu v Lučištích. Vodo-
vody spravujeme sami, aby měli lidé nižší vodné. Většinu místních 
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Ohlédnutí za 4. během na LT Přebudov Mistrovství České republiky 
v rapid šachu mládeže

Zprávy  
z MC Beruška

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 12. 9. probíhal v dopoledních hodinách Den otevřených dveří 
v MC Beruška. Rodiče měli možnost společně s dětmi nahlédnout 
do prostor, které slouží především naší nejmladší generaci. Přijít 
se podívat či zapojit ale mohou všichni kdykoliv během celého 
školního roku. Více informací najdete na mc-beruska.webnode.
cz, fotogalerii pak na webu nepomuk.cz.

 
Srdečně zveme:
II. posezení s porodní asistentkou konané 23. 8. 2018 v MC, pod 
vedením PhDr. Kristýny Janouškové, se týkalo základů manipulace, 
šátkování a nošení dětí a celkové péči o miminko formou diskuze. 
A jelikož dvě přednášky neobsáhly celou problematiku a zájem 
účastnic byl velký, dne 25. 9. 2018 se konala poslední navazující 
přednáška – vše o šestinedělí – kojení, koupání, výživa, oblékání, 
kojenecké obtíže, péče na oddělení a rooming-in.

 
V MC Beruška otevřena nová dopolední herna:
Maminky, přijďte si popovídat, oddechnout a nechat děti vyřádit 
v "dopolední herně" –každý čtvrtek od 9:00 do 10:30, vede Andrea 
Vídršperková.

Více zde: https://mc-beruska.webnode.cz/
planovane-akce/ nebo na Facebooku.

 Veronika Kozáková

Od neděle 12. 8. do pátku 24. 8. 2018 se konal 4. běh tábora 
v Přebudově. Celá akce začala příjezdem dětí a jejich následným 
rozřazením po oddílech do chatek či stanů. Společně se pak se 
svými oddílovými vedoucími vypravily na průzkum okolí, kde se, 
mimo jiné, všichni seznámili. Den pak završil večerní nástup, 
kde bylo všem účastníkům řečeno, co se smí a nesmí dělat a také 
jméno celotáborové hry – Jedním skokem celým rokem. Vedoucí 
a instruktoři se poté převlékli do svých kostýmů a představili se 
jako jednotlivé měsíce. Krom toho dostal každý oddíl za úkol 
vytvořit symbol typický pro měsíc, který vládl v den jejich služby. 
Velcí kluci, kteří měli službu v neděli, tak dostali za úkol vytvo-
řit symbol měsíce ledna. V pondělí, únoru, jsme vyráběli trička 
a hráli masopustní hry. V noci pak proběhla diskotéka. Březen 
jsme zahájili jarními velikonočními hrami a výrobou kraslic. 
Po poledním klidu jsme se všichni vyfotili v našich tričkách a poté 
jsme vyráběli Moranu (smrtku), jejíž následné upálení, které pro-
běhlo večer u táborového ohně, mělo za cíl zahnat zimu. V dubnu 
jsme vařili polévku v přírodě. Její kvality ohodnotil odborný tým 
kuchařek a programových vedoucích. Duben je měsícem bezpeč-
nosti, a proto se děti učily bezpečně zacházet se zbraněmi, jako 
je prak, kuše nebo například biatlonová puška. Večer se pak ode-
hrálo několik kol Prachárny. V květnu měly děti za cíl prokázat své 
přírodovědné znalosti. Také vyráběly dárek ke Dni matek, odpo-
ledne pak přijeli hasiči a na „Pahorku“ vytvořili dokonalou pěno-
vou klouzačku. V pátek, v červnu, se všichni zapotili u naší verze 

známého překážkového běhu Predator Race, kde nechyběly ani 
takové překážky jako přeplavání rybníka nebo prolézání žebříkem. 
Po takovém výkonu jsme všichni naskákali do vody. Odpoledne 
proběhla ukázka sokolnictví. V červenci se opět hrály hry a koupalo 
se. Odpoledne završil Bobřík odvahy. Další na řadu by měl přijít 
srpen, avšak kvůli jeho plánu na výlet si vyměnil vládu se zářím. 
V září se tak dopoledne hrály hry „Hurá škola“ a odpoledne pro-
běhlo křtění nových táborníků a instruktorů pasováním na „ško-
láky“ a „učitele“. V pondělí nás srpen vytáhl do Blatné na výlet. 
Krom cukrárny nás nejvíce lákalo koupaliště, kde se všichni dosta-
tečně vydováděli. V úterý převzal vládu říjen. Pod jeho dohledem 
se konala Kuličkiáda. Středa se nesla ve znamení výroby draků 
a památečních pohledů. Vládu měl tentokrát listopad. Odpoledne 
pak dorazilo bubenické uskupení, které všechny naučilo bubnovat 
v kruhu. Den zakončilo bingo a diskotéka. Posledním měsícem je 
prosinec. Děti vyráběly vánoční ozdoby a připravovaly si oddílové 
scénky. Ani vedoucí nezaháleli a připravili si scénky. Odpoledne 
se konal poslední slavnostní nástup s vyhlášením celotáborové 
hry. Po nástupu a svačině se předvedlo to, na čem všichni pilně 
pracovali – scénky. Tábor poté uzavřela velká diskotéka. Další den 
se vše uklidilo a složilo. Tábor začaly opouštět děti a po nich odjeli 
i vedoucí. „Celý rok“ v Přebudově jsme si opravdu užili.

Markéta Kašparová

Se začátkem školního roku nám také nastala další šachová sezóna. 
První akcí bylo MČR v rapid šachu do 14 let, které se tentokrát 
uskutečnilo ve městě, které se také rozprostírá pod Zelenou horou, 
a to ve Žďáru nad Sázavou. Účast na něm si vybojoval Petr Flaj-
šman, člen našeho klubu ŠK Dvorec. Právo účasti na turnaji mělo 
dalších 40 hráčů v jeho kategorii, kteří se sjeli z celé České repub-
liky. V sobotu 8. září ho čekalo úvodních 6 kol. Po hladkém roz-
jezdu přišlo několik remíz a nakonec i jedna prohra. V neděli se 
ale Petr "dobře vyspal" a z dalších tří kol získal 2,5 bodu. Nedělní 
nadílka bodů ho vystřelila až na konečné 6. místo a tím dosáhl 
svého dosavadního největšího úspěchu a zároveň si zajistil přímý 
postup na MČR v další sezóně. V doprovodném OPEN turnaji si 
zahrál Petrův bratr Pavel, který mezi 80 soupeři vybojoval 2. místo.

Kluci a holky, pokud máte zájem si zahrát šachy, 
přijďte se podívat na nějaký z našich tréninků, 
které probíhají každé úterý v naší klubovně 
v městské sportovní hale od 16:00 do 17:00 hodin.

ŠK Dvorec
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Ohlédnutí za soutěží hasičů

V sobotu 8. září se na školním hřišti konalo okresní kolo v klasické soutěži, kterou pořádalo 
OSH Plzeň jih ve spolupráci s SDH Nepomuk. Rekordně vysoká účast hasičských týmů, 
16 mužských a 8 ženských družstev, svědčila o velmi kvalitní a dobře připravené soutěži. 
Soutěžilo se ve štafetovém běhu a požárním útoku. Mezi muži si nejlépe vedly Hradčany, 
Přešín a Tojice. Pořadí žen bylo Hradčany, Dnešice a Kramolín. Ženy z SDH Nepomuk 
obsadily 4. místo. Škoda, že zatím není krajské kolo, kde bychom mohli reprezentovat 
náš region. Všem blahopřejeme k umístění.

Vladimír Vozka

Chodíte rádi pěšky?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak přijďte 19.–20. října mezi nás 
na již 37. ročník pochodu Podzim pod 
Zelenou Horou, kde si každý může podle 
své chuti, možností i naturelu vybrat 
trasu, která mu bude nejlépe vyho-
vovat. Na svém putování se podíváte 
nejen do nejbližšího okolí Nepomuka, 
Tojic, Vrčeně, Liškova nebo Čížkova, 
ale někteří zdolají i rozhlednu Na skále 
u Železného Újezda a poté půjdou až 
do Nových Mitrovic a zpět. Na dět-
ské 7km trase, kterou ukázkově pořádá 
Pionýr Nepomuk, letos pod názvem "Slu-
níčkové léto", si mohou zařádit nejen 
samotné děti a děti v doprovodu rodičů, 
ale i dospělí, kteří si ještě nezapomněli 
hrát. Vše je připraveno, co si můžeme přát 
víc? Určitě pěkné slunečné počasí, hodně 
spokojených turistů i cyklistů na všech 
trasách. Proto nezůstávejte doma, nevá-
hejte a přijďte mezi nás. Už se na vás 
těšíme. Vše potřebné najdete na webu 
www.kctnepomuk.cz.

Za všechny pořadatele pochodu 
Helena Sedláčková 

Tj Slavoj Dvorec, z. s. – rozpisy tréninků:

oddíl kopané (fotbalové hřiště):
Mladší a starší přípravka: ........................................................ pondělí a středa 17:00–19:00
Mladší žáci: ..............................................................................................středa 17:00–19:00
Muži: ....................................................................................................... čtvrteK 17:00–19:00

oddíl judo (tělocvična):
Judo začáteční i pokročilí:......................................................... úterý a čtvrtek 17:00–18:30
Grappling (sebeobrana): ........................................................................ středa 18:30–20:30
Vhodnější pro starší děti a dospělé .......................................................sobota 10:30–12:30

oddíl aerobik (tělocvična):
Fit tréninky: ...............................................................................úterý a čtvrtek 19:00–20:00

Informace k projektu  
„Víceúčelové hřiště Nepomuk“

 
 
 
 
 
 
 
Na posledním jednání zastupitelstva města, které se konalo dne 
20. 9. 2018, vzalo zastupitelstvo na vědomí rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky dodavatele pm trávníky s.r.o., Zruč-Senec, 
za nabídkovou cenu 24.946.508,25 Kč s DPH na základě výsledku 
nového zadávacího řízení "Víceúčelové hřiště Nepomuk", a dále 
schválilo poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města 
Nepomuk ve výši 9.978.604,25 Kč (částka s DPH) na realizaci akce, 
a to v případě, že žadatel o dotaci Fotbalový klub Nepomuk z.s. získá 
dotaci od MŠMT ČR. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno 
za podmínky, že bude doložena MŠMT ČR smlouva o dílo s vybra-
ným dodavatelem nejpozději do 31. 10. 2018. Aktuálně v uzavření 
smlouvy brání probíhající námitkového řízení. Další průběh ukáže, 
zda se podaří splnit dotační podmínky MŠMT pro vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, jejíž poskytnutí je podmínkou nejen samotné 
realizace sportoviště, ale i spoluúčasti města na financování akce.

Marek Baroch, radní

VKLADOVÉ  
BANKOMATY

OTEVŘENO VE DNE V NOCI
Vkládejte i vybírejte peníze  
pohodlně a kdykoli

kb.cz    800 521 521

Nový vkladový  
bankomat: 

 
Komerční banka 

nám. A. Němejce 151 
Nepomuk

NEJŠIRŠÍ SÍŤ VKLADOMATŮ V ČR

KB A5 VkladBank Nepomuk S 9-18.qxp_Sestava 1  21.09.18  9:40  Stránka 1
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Kompletní volební program a profily kandidátů najdete na nepomuk.zeleni.cz

Kandidátka pro volby do Zastupitelstva města Nepomuk 
konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Chceme pokračovat ve změnách započatých v tomto volebním období! Chceme radnici, kterou zajímají názory 
občanů nejen jednou za čtyři roky. Považujeme za důležité, aby město žilo, aby nabízelo množství možností 
pro trávení volného času, příležitostí pro sportovní aktivity, bohaté kulturní dění, kvalitní vzdělání (nejen) pro 
naše děti. Rádi bychom, aby se lidé v Nepomuku dobře cítili, aby zde mohli prožít šťastné a spokojené životy. 
Je pro nás podstatné nejen kolik se toho vybuduje, ale především, v jaké kvalitě.

Vybíráme z volebního programu:
■  Otevřenost městské samosprávy vůči občanům, participace, demokracie

■  Oživení náměstí, vznik nových obchodů a služeb na náměstí a v okolí

■  Další rozšiřování a zkvalitňování veřejné dopravy, autobus ke každému vlaku, nové zastávky 
     na sídlišti …

■  Rozvoj cestovního ruchu a kulturní nabídky, propagace města jako turistického cíle

■  Zlepšování komunikace mezi školskými zařízeními a rodiči, kvalitní vzdělávání, přátelská škola

■  Pokračování v realizaci záměrů dle územní studie Pod Vinicí (přístup ke škole, nové dětské hřiště,      
     koupaliště, park atd.)

■  Péče o krajinu, výsadba stromořadí a remízků, obnova starých cest, a to zejména 
     jako turistických tras a cyklostezek s mlatovým povrchem

■  Příprava postupné rekonstrukce náměstí, zachování a obnova jeho historických hodnot     
     a unikátního rázu.

Kuturní kalendář

NEPOMUK / ŘÍJEN

do 12. 10. Výstava obrazů Jaroslava Hodka, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk 
(otevřeno úterý – sobota 10.00 – 16.00)

do 28. 10. Výstava obrazů Setkání II. - Jitka Čížková 
a Marie Šebková, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk (otevřeno úterý – sobota 10.00–16.00)

4. 10. Přednáška Jak na vztahy mezi sourozenci – 
seminář Mgr. Evy Mikešové, který se zabývá vztahy 
mezi sourozenci, Mateřské centrum Beruška 
(Nádražní 476), mc-beruska.webnode.cz, přihlášky 
na e-mailu materskecentrum@centrum.cz

5. 10. Stopovačka, pořádá MC Beruška

6. 10. Podzimní zpívaná na Knárovce – 
ke zpěvu i tanci hraje kapela Když se sejdem

13. 10. Jóga vědomí, seminář s fyzioterapeutkou 
Sabinou Kočovou, přihlásit se můžete zde 
https://www.fenix-nepomuk.cz/events/joga-
vedomi-seminar nebo na tel.: 606 032 707, 
od 10.00 do 13.00 hodin, kurzovné 400 Kč, 
Centrum volnočasových aktivit Fénix 

13. 10. Nepomucké trhy – farmářské a řemeslné 
trhy, hraje Malá muzika Nauše Pepíka, pohádka pro 
děti, od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

13. 10. Pohádka O statečné princezně, 
od 10.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

13. 10. Westernová divadelní komedie 
Vítr ve větvích sasafrasu v podání 
klatovského divadelního spolku Za oponou, 
od 19.00 hod., Arciděkanství Nepomuk, 
vstupné 100 Kč (předprodej vstupenek 
ve Svatojánském muzeu od 2.10.)

13. 10. Posvícenská taneční zábava – 
zahraje Minimax, Sokolovna Nepomuk, 
pořádá SDH Nepomuk

15. 10. Autostopem po severním Rusku – 
cestopisná přednáška s promítáním Libora 
Drahoňovského, od 18.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

15. 10. Přednáška na téma "Jak na vztah s těmi 
nejmenšími", od 16.00 do 19.00 hod., MC Beruška

17. 10. Expedice Kenya, projekce filmových 
hraných dokumentů za účasti českého dabéra 

Bohdana Tůmy, moderátora Petra Jančaříka 
a partnera projektu KLAUS Timber, sál 
hotelu U Zeleného stromu Nepomuk

18.–28. 10. XII. Nepomucká hnětýnka – tradiční 
posvícenská soutěž a výstava, pořádají Nepomucké 
kuchařinky, akce pro děti každý den a odpolední 
program, Zelenohorská pošta (Zelenohorská 76)

18. 10. Koncert Hany Zagorové a Petra 
Rezka, od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, 
předprodej vstupenek v informačním centru 
Nepomuk a v síti www.plzenskavstupenka.cz.

19.–20. 10. Podzim pod Zelenou Horou, 
mezinárodní turistický pochod (páteční pivní 
pochod – start 17.00–18.00 hod., sobotní pěší (6, 
15, 25, 35 a 50 km) a cyklistické (17, 35 a 80 km) 
trasy, toulavý kočárek (6km), pořádá KČT Nepomuk

19. 10. Podzimní tvoření (jen pro 
maminky), od 18.00 hod., MC Beruška

19.10. The Cricket (western swing), 
Zelenohorská pošta, od 20:00, vstup zdarma

23.–31. 10. Autorská výstava keramické 
tvorby Jitky Kahounové, konferenční sál 
Arciděkanství Nepomuk (Přesanické náměstí 
1), otevřeno v otevírací době Svatojánského 
muzea (úterý – pátek od 9 do 16 hodin, sobota 
od 9 do 17 hodin, neděle od 13 do 17 hodin, 
pondělí 29. 10. zavřeno), vstupné dobrovolné, 
v pátek 26. 10. se uskuteční od 16.30 hodin 
komentovaná prohlídka výstavy s autorkou

28. 10. 100 let Československa v Nepomuku, 
výstava, odhalení doplněného památníku, 
komentovaná prohlídka města, koncert The Dixie 
Hot Licks, začátek v 14:00 hod. na náměstí

31. 10. Halloweenské odpoledne 
v prostorách MC Beruška

OKOLÍ NEPOMUKA / ŘÍJEN

do 10. 11. Barevný svět – Ateliér K 
Nepomuk – výstava obrazů, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích 

2. 10. Pocta TGM – divadlo PODIV (Dům P. Ferdy), 
od 18.00 hodin, Městská knihovna Spálené Poříčí

3. 10. Konference Vznik Československa očima 
historických pramenů jižního Plzeňska, od 9.00 
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

5.–7. 10. Řízkový víkend  
(restaurace hotelu Brdy), Spálené Poříčí

6. 10. Ligový turnaj 
v licitovaném mariáši, Budislavice

6. 10. Den místní potraviny – den brambor, 
od 10.00 hodin, 12. ročník potravinářského dne 
ve skanzenu, hudba, ukázky řemesel, Chanovice

6. 10. MALÍŘÁK 2018 – vernisáž spojená 
s módní přehlídkou, výtvarné práce studentek 
ISŠŽ v Plzni, od 13.00 hodin, zámecký areál 
Chanovice, výstava potrvá do 31. 10. 

6. 10. Mezinárodní mistrovství ČR trial jednotlivci, 
závodiště Kramolín, více na www.amknepomuk.cz

7. 10. Posvícení v Dožicích

7. 10. Svatohavelské setkání, kostel Mileč, od 13:30

7. 10. Mezinárodní mistrovství ČR trial družstev, 
závodiště Kramolín, více na www.amknepomuk.cz

9. 10. Zámecký literární večer V. – z muzejních 
fondů – cyklus Sto let Republiky, od 17.00 
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

18. 10. Zlatá éra první republiky – 
vernisáž výstavy, od 17.00 hodin, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

20. 10. Mezinárodní den archeologie – 
dílny pro veřejnost, od 9.00 hodin, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

24. 10. Osudy soch a básní, uvedení 
publikace Hany Gerzanicové s názvem 
Děkuji, ilustrované malíři Atelieru-K, Galerie 
13 v Pražské 13 v Plzni od 17.00 hod.

26. 10. TGM ve fotografii – vernisáž výstavy, 
zámek Spálené Poříčí; výstava potrvá do 2. 11.

27. 10. Turistický pochod, Spálené Poříčí

28. 10. Oslava 100. výročí vzniku 
ČR – průvod městem, den otevřených 
dveří Domeček, Spálené Poříčí

28. 10. Den s Československou vlajkou, den 
věnovaný tvůrci československé vlajky a blovickému 
rodákovi Janu Kursovi, od 10.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, vstupné 28 Kč

Kulturní a informační centrum Nepomuk 
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
Tel.: (+420) 371 591 167 / e-mail: infocentrum@nepomuk.cz 
 
Otevřeno: říjen–duben (pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin) 
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz 
Aktuální informace o akcích najdete na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti 

inzerce
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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 Německu

—  Obsluha CNC 
dvousměnný provoz 
orientace v dřevovýrobě 
truhlář/nábytkář 
výborné platové ohodnocení

—   Konstruktér / přípravář 
příprava projektů 
Práce s výkresovou dokumentací, práce na PC.

—  Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů 
dvousměnný provoz 
výborné platové ohodnocení 
práce na dílně v Kasejovicích

— Montážní dělník pro výrobu s umělým kamenem

— Řidič sk. C

 
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
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Vyprávění o farářích, děkanech  
a arciděkanech nepomuckých 

František Novák

Narodil se 8. prosince 1865 v Habrech jako syn pekaře Ferdinanda 
Nováka a jeho ženy Julie, rozené Zajícové. V letech 1877–1885 
navštěvoval gymnázium v nedalekém Německém (dnes Havlíč-
kově) Brodě, kde dosahoval výborných výsledků. Stejně úspěšný 
byl u maturitní zkoušky, kterou rovněž složil s vyznamenáním. 
Bohosloví studoval v Hradci Králové. Na kněze byl vysvěcen 14. čer-
vence 1889. Před příchodem do Nepomuku byl kooperátorem 
ve Studenci, kaplanem ve Slatiňanech a zámeckým kaplanem 
u Auerspergů ve Žlebech. 

V srpnu 1902 se odebral na odpočinek nepomucký děkan Matěj 
Josef Veselý. Po jeho odchodu se v místní duchovní správě událo 
několik změn. Administrátorem byl jmenován kaplan Antonín 
Vipler. Nadále zde zůstal kaplan Jan Strnad. V listopadu přišel 
na výpomoc Karel Šťástka, který byl předtím krátce výpomocným 
kaplanem v Plánici a Nepomuk opustil roku 1903, kdy byl usta-
noven kaplanem v Bělé nad Radbuzou. 

V době administrace, jež trvala deset měsíců, probíhal spor 
o nového děkana. Byla zde snaha prosadit zmíněného Anto-
nína Viplera, majitel zelenohorského panství Engelbert Ferdi-
nand z Auerspergu si ovšem z pozice patrona vyhlédl zámeckého 
kaplana ve Žlebech. K 1. červnu 1903 byl pak na děkanství „dle vůle 
jasného patrona“ investován František Novák, který tímto přešel 
z mateřské královéhradecké diecéze do diecéze českobudějovické. 
Přistěhoval se 9. června, po příjezdu však nebyl náležitě uvítán, 
což pravděpodobně souviselo s předešlými neshodami. 

K jeho nedlouhému působení v Nepomuku máme jen kusé 
informace. Sužovaly jej zdravotní problémy, které patrně vedly 
k rozhodnutí sepsat poslední vůli. Tento úmysl realizoval 13. 
června 1904. O „delší trapné nemoci“ se shodně zmiňuje farní 
i školní kronika. Dne 13. července 1905 jej zaopatřil katecheta 
zdejších piaristických škol Bohuslav Amadeus Slavík. Skonal 
v pátek 14. července ve věku pouhých 39 let. Matrika zemřelých 
uvádí jako příčinu úmrtí zánět ledvin. 

Rozloučení se odehrálo v neděli 16. července odpoledne. 
Pohřební obřady vykonal Jan Dušek, biskupský vikář a děkan 
v Blovicích. Na poslední cestě ho doprovodili lidé z města a okolí, 
učitelé i žáci místních škol, kteří se následujícího dne zúčast-
nili též zádušní mše. Lze se domnívat, že navzdory nepříliš vlíd-
nému počátečnímu přijetí se nakonec těšil jisté oblibě. Dokladem 
by mohlo být sdělení, že po úmrtí „byl oplakáván srdečně celou 
osadou“. Nevíme ovšem, nakolik se jedná pouze o obvyklý projev 
zdvořilosti, s nímž se v různých obměnách setkáváme ve vzpomín-
kách na zemřelé kněze i mnohé další osobnosti. 

Místo posledního odpočinku bylo vybráno v souladu se závětí: 
„Duši svou odporoučím nesmírnému milosrdenství Trojjediného 

Boha, od Něhož odpuštění svých hříchů doufám. Tělo poroučím zemi, 
z níž pochází, a přeju si, aby pochováno bylo křesťanským způsobem 
na hřbitově nepomuckém, a to před hlavním křížem uprostřed hřbi-
tova, na místě, kde kněží při Salve [Salve Regina – Zdrávas, Královno] 
stávají, hrob budiž úplně srovnán se zemí beze všeho náhrobku, aby 
se na něm státi mohlo, a na hlavní kříž ať přijde nápis: Miserere 
mei Deus [Smiluj se nade mnou, Bože].“ Při návštěvě hřbitova 
se můžeme přesvědčit o naplnění této části poslední vůle. Hrob 
skutečně kryje jen prostá neoznačená deska a na kříži je osazena 
tabulka s právě zmíněnými slovy z biblického žalmu 51 (50). 

Na pohřeb děkan Novák odkázal částku 1000 korun, určenou 
k úhradě výdajů za jednoduchou rakev a obdarování zúčastněných 
osob (vedoucího chóru, kněží, kostelníků, ministrantů, hrobníka). 
Zbytek sumy se měl rozdat nepomuckým chudým, jimž věnoval 
ještě 200 korun. 

Neopomněl ani nemajetné ve svém rodišti, kterým odkázal 
3000 korun ke zřízení nadace. Její úroky měly být každoročně 
rozděleny mezi chudé, přítomné mši obětované na památku jeho 
úmrtí. Farnímu chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Habrech zane-
chal 600 korun, aby byly založeny tři nadace, z jejichž úroků se 
měly sloužit mše svaté ve dnech otcova a matčina skonu a výročí 
jeho smrti, případně v jiný možný den. Kostelu dále věnoval 
200 korun na nadaci celoročního modlení za tytéž osoby. Jelikož 
uprostřed haberského hřbitova se tehdy nacházel pouze malý 
železný kříž, odkázal 1000 korun k obstarání velkého litého kovo-
vého „s pozlaceným tělem Spasitelovým“, jehož umístění nechal 
na rozhodnutí zdejšího faráře. Po straně na podstavci měl být 
vyveden nápis: „Věnováno od Františka Nováka, děkana nepo-
muckého, rodáka haberského“. Na údržbu, barvení a zlacení kříže 
zůstavil 100 korun. 

Hospodyni Marii Nigrínové odkázal 400 korun. Dalším přáním 
bylo, aby se jeho knihy zařadily do knihovny nepomuckého děkan-
ství. Za vykonavatele posledního pořízení určil Jana Strnada, 
na nějž v této souvislosti pamatoval částkou 200 korun. 

Po smrti Františka Nováka zastával právě Jan Strnad funkci 
administrátora. Od 1. ledna 1906 byl jmenován zámeckým kapla-
nem na Zelené Hoře, kde vystřídal Jana Klímu, jenž byl ke stej-
nému datu investován na děkanství v Nepomuku. Výpomocným 
kaplanem se následně stal Antonín Petr, dosud výpomocný kate-
cheta v Sušici. Kaplan Antonín Vipler zemřel 29. dubna 1906, 
pohřben byl 1. května na místním hřbitově. Dodejme, že 21. 
června téhož roku skonal v Prachaticích i někdejší výpomocný 
kaplan Karel Šťástka.

Lenka Špačková

Francouzské šneky, 
fíkový chleba 
a MAP II.
 
 
 
 
 
 
 
Už jste někdy měli příležitost ochutnat 
chleba z fíků nebo pastu ze šneků? Byli 
jste ve Francii nebo na poznávací cestě 
Chorvatskem? A pokud ne, chcete vidět 
filmový záznam z těchto zemí a ochutnat 
delikatesy? Zveme vás na pátek 12. října 
od 17 hodin do Kavárny na Zelenohor-
ské poště v Nepomuku.V tento den se 
město Nepomuk objeví na evropské 
mapě tzv. ERASMUSDAYS. V praxi to zna-
mená, že všechny organizace v Evropě, 
které realizují nějaký projekt z programu 
Erasmus+ mají možnost představit veřej-
nosti svůj projekt. Místní akční skupina 
sv. Jana z Nepomuku se podělí o zkuše-
nosti a prožitky z mezinárodních výměn 
z roku 2017. Kromě ochutnávky zcela 
jistě zaujme videodokument a celkový 
průběh akce v neformálním a zábavném 
duchu. Zván je každý, vstup zdarma, kapa-
cita kavárny je však omezená. V říjnu 
také odstartuje čtyřletý projekt Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepo-
muk II. Cílem je spolupráce škol a školek 
a vzdělávacích institucí, všech aktérů regi-
onálního vzdělávání. Budou mít příleži-
tost se setkávat, diskutovat o příkladech 
dobré praxe, inspirovat se, vést dialog 
s vizí zlepšení kvality vzdělávání venkov-
ského školství. Že to nebude úkol lehký, 
se ukázalo v minulých dvou letech, kdy 
jsme toto téma otevřeli předcházejícím 
projektem MAP I. Nicméně pozitivní 
ukazatel je, že se podařilo vytvořit sku-
pinu cca 20 aktivních pedagogů, rodičů 
a pracovníků v neformálním vzdělávání, 
kteří mají zájem pracovat na svém profe-
sionálním i osobnostním růstu a organi-
zovat zajímavé a netradiční akce přímo 
v Nepomuku a okolí.Sledujte naše aktivity 
na www.masnepomucko.cz nebo na Face-
booku Místní akční skupina svatého Jana 
z Nepomuku.

Miroslava Brožová,  
manažerka MAS PRV

2. nejteplejší léto v historii

Letošní léto se s průměrnou teplotou 19,0 °C zařadilo na 2. místo v žebříčku letních období 
od začátku měření nepomucké klimatologické stanice (1951), a to těsně před léto 2003 
(18,9 °C) a za rekordní léto 2015 (19,4 °C). Jaké tedy bylo počasí v letních měsících (červen, 
červenec a srpen) v porovnání s dlouhodobým průměrem? V červnu byla průměrná teplota 
17,4 °C (odchylka +1,9 °C) a úhrn srážek dosáhl 87,1 mm (107 % normálu). V červenci byla 
průměrná teplota 19,5 °C (odchylka +2,4 °C) a úhrn srážek 112,2 mm (141,0 % normálu). 
V srpnu byla průměrná teplota 20,2 °C (odchylka +3,8 °C) a úhrn srážek pouze 14,2 mm 
(17,9 % normálu). Vysoký úhrn srážek v červenci zapříčinily 2 významné bouřkové situ-
ace, o nichž jsme psali v minulých číslech Nepomuckých novin (16. 7. – 51,9 mm a 27. 7. 
– 30,6 mm). Přestože tedy spadlo v součtu srážek poměrně dost – napršelo 213,5 mm, což 
odpovídá 88,8 % dlouhodobého srážkového úhrnu v letním období – potýkal se celý nepo-
mucký region s výrazným suchem, které se postupně prohlubovalo již od dubna. Kolik 
jsme letos zaznamenali dnů nejteplejších, tedy tropických (maximální denní teplota 30 
°C a vyšší)? Letos bylo takových dnů 16, což je o 6 dnů více, než je dlouhodobý průměr. 
Například v roce 2003 bylo těchto dnů 38 a v roce 2015 29. Letošní rok se co do počtu tro-
pických dnů zařadil na 9. místo z 68. Toto léto tak spíše než extrémně vysokými teplotami 
vynikalo stabilitou vysokých až velmi vysokých teplot, což nakonec stačilo na 2. místo 
mezi všemi léty od roku 1951. Na závěr několik NEJ letošního léta. Nejvyšší teplota 33,5 °C 
byla zaznamenána 1. 8., nejnižší teplota (ve 2 m) pak 2. 7., kdy bylo pouze 3,3 °C. Nejvíce 
srážek za den spadlo 16. 7., kdy napršelo 51,9 mm, a nejvyšší náraz větru byl zaznamenán 
dne 27. 7. v průběhu bouřky a to 17,1 m/s. 

Pavel Vacík

počasí / MAS farnost

podpis děkana Františka Nováka
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Jsou lidé, kteří pro nás  
v životě znamenají víc než ostatní.  
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 19. září 2018 to bylo 6 let, co nás opustil
pan František Kouba z Kramolína.

Děkujeme za vzpomínku.

vzpomínka

1 2 4 5 6

9 10 11 12 13

7

14 15

3

NAŠE PROGRAMOVÉ CÍLE NEMĚNÍME, ALE VYLEPŠUJEME.
Do minulých komunálních voleb jsme vstupovali ještě pod 
hlavičkou SNK-ED. Pro tyto volby jsme zvolili pro naše sdružení 
záštitu celonárodního hnutí STAN (Starostové a nezávislí) z toho 
důvodu, že v současné době je nám toto aktivní hnutí svými cíli 
nejbližší. Naše myšlení a program se tím nikterak nemění.

Z RADNICE PRO OBČANY…
·  Chceme dále rozvíjet a zkvalitňovat technické služby města, které se 
nám úspěšně podařilo v uplynulém volebním období nastartovat.

·  Rádi bychom se více snažili využít našich sil k dalšímu přiblížení 
radnice s jejími správními orgány občanům. 

·  Naším cílem je i nadále příjemné prostředí, slušnost a ochota
v každodenní praxi tzv. „otevřené radnice“.

JAK S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY…
·  Budeme trvat na tom, aby významná použití fi nančních prostředků 
městem Nepomuk měl každý občan k nahlédnutí před jednáním 
zastupitelstva města, které o tom bude rozhodovat. O rozpočtu 
chceme nadále jednat s patřičnou znalostí věci a potřebnou rozvahou. 

·  Neustaneme v hledání dalších rezerv v oblasti dodávek tepla, energií, 
nakládání s odpady či provozu kanalizace a ČOV. Za samozřejmost 
považujeme průběžnou kontrolu výše a toku peněz za služby, které 
město nakupuje.

·  Chceme investovat s rozumem, odpovědností a s vědomím řádného 
hospodáře. 

JAK SE SLUŽBAMI A DALŠÍMI PŘÍNOSY PRO OBČANY…
·  V uplynulém období jsme splnili svůj slib a byli jsme aktivní při tvorbě 
nového územního plánu. Pohlídali jsme, aby se užitečné návrhy 
občanů dostaly do tohoto závazného dokumentu pro další rozvoj 
města. Naše úsilí zahrnout do nového územního plánu stavební 
propojení Nepomuka s Dvorcem se nám prozatím podařilo ne zcela 
dle našich představ, ale alespoň částečně.

·  Jednou ze stálých priorit pro nás je čistota města. Dosáhli jsme 
viditelných pozitivních výsledků, na nichž chceme dále pracovat.

·  Další z našich trvajících priorit je optimální propojení obcí Nepomucka 
autobusovou dopravou (veřejnou i privátní). 

POTŘEBUJEME PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI…
·  Naším cílem je i nadále podporovat drobné a střední podnikatele, 
s pobídkou pro vznik nových pracovních míst.

·  Nadále máme v úmyslu, ve vztahu na existující potenciál v osobnosti 
sv. Jana Nepomuckého, podporovat podnikatelské aktivity, které tuto 
jedinečnost dokážou zúročit především v oblasti cestovního ruchu
a s tím spojenými službami. 

·  Stejně tak uvítáme jakýkoli občanský podnět pro otevřenou diskusi
na téma „pracovní příležitosti“.

CHCEME ŽÍT V NAŠEM MĚSTĚ, V MALEBNÉM KOUTU JIŽNÍHO 
PLZEŇSKA…
·  Soustředíme své síly na rozvoj bydlení v Nepomuku a Dvorci za 
přijatelnějších podmínek pro zájemce o individuální výstavbu, rovněž 
tak se budeme zabývat otázkou nové bytové výstavby.

·  Po úspěšném přehodnocení dosavadní praxe třídění odpadů budeme
i nadále věnovat zvýšenou pozornost nakládání s odpady vedoucí
k vyšší efektivitě v této oblasti.

·  Nadále budeme podporovat rozvoj a zdokonalení systému 
cyklistických tras a stezek jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty. 
Kupříkladu naše snaha turistického propojení města s ATC Nový 
rybník již začíná nabývat své podoby.

·  Jsme si vědomi, že kvalitní spolupráce města s místními školami je 
vzájemným přínosem, a proto chceme co nejefektivněji podporovat 
všechny aktivity, které povedou naši nejmladší generaci nejen
k širšímu poznání a vzdělání, ale také k vlastní prezentaci
a reprezentaci našeho města. 

·  Za důležitý, i když dlouhodobější cíl si dáváme hledat a najít tu 
nejlepší a správnou podobu hlavního nepomuckého náměstí. Není 
nám totiž lhostejný fakt, že toto vzácné místo není živým centrem 
města. 

ZA KULTUROU, ZA SPORTEM…
·  Nadále chceme podporovat všechny dobré podněty, návrhy, projekty 
k uspořádání hodnotných kulturních a sportovních akcí. 

·  Nadále budeme podporovat místní spolky, sdružení, sportovní 
kluby a organizace působící ve městě Nepomuk a ve Dvorci, které 
se systematicky věnují své zájmové oblasti. Středem naší pozornosti 
vždy bude zdravé vyžití dětí a mládeže. 

Protože nás povětšinou již dobře znáte a stejně tak i naše vize, které nemůžeme uvádět do 
praxe bez potřebného počtu vašich hlasů v nastávajících komunálních volbách, nabízíme 
vám tuto volbu.  
Pokud budete volit nás, zvolíte jistotu. Jistotu v tom, že volíte ty, kteří povedou naše město 
dopředu s rozumem a odpovědností. Máme k tomu nejen dostatek nabytých zkušeností, ale 
především nám na našem městě a kvalitním životě v něm skutečně záleží. 

NEPOMUČTÍ OBČANÉ, VOLIČI
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4  Jenčíková Hana Ing. 
5 Silovský Josef Ing.
6 Benedikt Martin

10 Palacký Jan
11 Novotný Stanislav 
12 Ureš Josef

1 Rojík Jan
2 Jiran Pavel Ing.
3 Holub František

7 Demela Milan 
8 Holub František
9 Radová Helena 

13 Racek Roman 
14 Bohatý Jan
15 Šmerák Václav Ing.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
PRO NEPOMUK

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. 
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón 
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

K pronájmu byt 1+1 v RD, nekuřácký. Tel.: 605 437 676.

Hledám pronájem garsonky 1+1 nebo v RD u starších lidí – ráda 
pomůžu. Spolehlivé placení nájmu samozřejmostí. Tel.: 606 780 794.

Prodám 2 propan lahve, nové péřové deky, polštáře, kamna 
na pevné palivo, vše dohodou. Tel.: 722 963 905.

Prodám nerez schránku na 2 urny 1500 Kč, smaltovanou vanu a umyvadlo 
Bahama, kamna Rekreant (pravý kouřovod) 1000 Kč. Tel.: 720 523 13.

Prodám 50l bojler nový levně. Tel.: 733 719 556.

řádková inzerce

Dne 25. října 2018 uplyne 55 roků,  
co tragicky zahynul 
pan Jan Šiška z Nepomuka.

Stále vzpomínají manželka,  
syn a dcera s rodinami.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

vzpomínka

Dne 9. října 
oslaví své 83. narozeniny
paní Zdeňka Motejzíková z Tojic.
 
Přejeme jí hodně pevného zdraví,  
štěstí a spokojenosti.  
Manžel Karel s celou rodinou.

Blahopřání 

Dne 11. října 2018 uplyne 5 let,
co nás navždy opustila naše maminka, 
paní Jiřina Konvalinková.

S láskou vzpomínají dcery a syn  
s rodinami a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá 
zapomenout.

Dne 6. října 2018 uplyne již 10 let,
co nás navždy opustil
pan Jaroslav Šulc z Maňovic.

Dne 12. prosince 2018 uplyne již 22 let,
co nás navždy opustila
paní Miloslava Šulcová, roz. Huříková.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou synové Jaroslav, Jiří, Václav 
a dcera Miroslava s rodinami.

vzpomínka

společenská kronika / inzerce inzerce




