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centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 
tel.: (+420) 371 580 336, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz 
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Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete 
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď 
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud 
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale 
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

Fotografie ukázaly krásy Nového Zélandu
V sále Městského muzea proběhlo 22. ledna promítání 
fotografií z cesty Jany Dvorské a Miloše Kašpara po Sever-
ním ostrově Nového Zélandu doprovázené komentářem 
cestovatelů. Návštěvníky zaujala exotická krása a roz-
manitost tohoto vzdáleného místa a už se těší na pokra-
čování, tentokrát o Jižním ostrově, které se bude konat 
26. března.

Tříkrálový koncert zněl Arciděkanstvím
Sbor Canto Nepomucenum naplnil 5. ledna do posled-
ního místa hudební sál Arciděkanství Nepomuk. Tříkrá-
lový koncert duchovní hudby jistě potěšil všechny, kteří 
si jej v sobotní podvečer dorazili poslechnout.

Tchýně na zabití rozesmála diváky
V pátek 18. ledna jsme mohli v sále hotelu U Zeleného 
stromu zhlédnout po loňském Manželském čtyřúhel-
níku novou komedii Jakuba Zindulky nazvanou Tchýně 
na zabití. Spletitými vztahy mezi manželi, jejich matkami 
i mezi tchýněmi samotnými se diváci dobře bavili a dlou-
hým potleskem ocenili herecké výkony Lucie Zedníčkové, 
Dany Homolové, Anny Kulované a Martina Krause.

Slovo starosty

Vážení občané,

téma tohoto čísla se zabývá letošním 
plánem investic města, tedy dokumen-
tem, který byl schválen 13. prosince 
jako součást rozpočtu města a zveřejněn 
v lednovém čísle Nepomuckých novin. 
Víme, že je v našem městě mnoho ob-
lastí a míst, které by potřebovaly investici, 
měšec ale není bezedný, a tak je rozhodo-
vání těžké. Také je třeba při výběru myslet 
na možnosti využití dotací. Pro letošek je 
největší plánovanou akcí rekonstrukce 
dopravního uzlu Nepomuk – Dvorec ná-
draží, aby se i tento prostor, který využívá 
mnoho lidí, stal dobrou vizitkou města. 
Rád bych se zmínil o tradičním pietním 
aktu u příležitosti sestřelení Liberatoru 
na Dubči. Letos uplyne od této události 
75 let, a tak jí věnujeme mnohem více 
pozornosti než v jiných letech. Pozvánku 
najdete na straně 31, program bude ce-
lodenní a pozvali jsme zajímavé hosty. 
Tématu se věnuje také rozhovor s Jiřím 
Kolouchem na straně 18. Při této příleži-
tosti bude též otevřena rozšířená expozice 
Liberatoru v Městském muzeu a galerii. 
Chtěl bych vás pozvat ke společnému pro-
žití této události.

Jiří Švec, starosta města

Zelená Hora láká na akce roku 2019

 
 
 
 
 
V roce 2019 by měla na Zelené Hoře proběhnout celá řada zajímavých akcí. Mezi koncerty 
zaujme plánované vystoupení Báry Basikové a Andílků (12. 5.) či chlapecký sbor Boni Pueri 
(15. 6.). Mimořádné celodenní prohlídky zámku pro širokou veřejnost se letos uskuteční 
od 29. 6. do 7. 7. (denně kromě pondělí 1. 7.). V plánu je opět několik mší, ta nejvýznamnější 
proběhne 18. 8. od 10:30 hodin (Mariánská poutní mše svatá).

Ve spolupráci s Plzeňským krajem a městem Nepomuk připravuje obec Klášter rovněž kon-
cept budoucího využití objektu, který má připravit prestižní plzeňský ATELIER SOUKUP 
OPL ŠVEHLA s. r. o. Pokud se podaří pro myšlenku nadchnout Ministerstvo kultury, mohla 
by se do zámku vrátit část původního mobiliáře, zbytek objektu využít například na stálé 
expozice k Černým baronům, Jednotě zelenohorské či Rukopisu zelenohorskému. Požá-
dat by se dalo rovněž o zapůjčení originálu tohoto díla, které již 200 let budí pozornost 
elit našeho národa. Prioritou je pak pro rok 2020 obnova schodiště v zámecké věži tak, aby 
mohly být věž – rozhledna, kostel a nádvoří zpřístupněny po celé léto.

Více informací postupně na www.zelenahora.cz. 
Pavel Motejzík

foto: Jiří Jonáš, pressfotoservis

foto Milan Demela

foto Hana Černohousová
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Krátké zprávy

Zvolte si nejlepší proměnu roku. Hned tři stavební počiny z Nepomucka 
jsou nominovány na nejlepší proměnu ročníku 2018/2019 projektu 
Má vlast cestami proměn. Jedná se o obnovu historického jádra 
města Nepomuk, opravu kostela sv. Michaela v Dožicích a opravu 
fary v Myslívě. Za Plzeňský kraj je nominováno celkem 11 staveb. 
Putovní výstava Má vlast cestami proměn, kterou projekt organizuje, 
přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel 
v naší krajině. Vítěz nejlepší proměny bude vyhlášen při zahájení 
dalšího ročníku výstavy v Praze na Vyšehradě 18. května. Hlasovat 
můžete do 30. dubna na http://cestamipromen.cz/hlasovani.

Výletníci si vyšlápli na vrchol Štědrý. V poněkud sychravém počasí 
letošního 1. ledna proběhl tradiční Novoroční výšlap na vrch 
Štědrý. Vrcholu letos dosáhlo 35 dvounohých a 4 čtyřnozí výletníci. 
Informace pro turisty: Na vrcholu Štědrého už je opět umístěna 
schránka s vrcholovou knihou a turistickým razítkem.

Muzeum zve na rande. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, zámek 
Hradiště, připravilo valentýnskou akci nejen pro zamilované, a to 
vstup 1+1 zdarma s překvapením ve dnech 14.–16. února. Otevřeno 
je od 9.00 do 15.00 hodin.

TJ Sokol Spálené Poříčí nabízí poukazy na degustaci vín. Originální 
a příjemný dárek – dárkové poukazy v hodnotě 550 Kč na pochůz-
kovou degustaci vín Od vína k vínu, která se bude konat v sobotu 
13. dubna 2019 ve Spáleném Poříčí, jsou ke koupi ve spálenopo-
říčském infocentru.

Z činnosti Policie Nepomuk

Od školky k archivu 
povede jednosměrka

Z důvodu plynulosti provozu a lepší obslužnosti mateřské školy 
město navrhlo zjednosměrnit silnici spojující MŠ a klášterské pra-
coviště Státního oblastního archivu. Záměr je domluven s Krajským 
ředitelstvím policie, nyní musí proběhnout povolovací proces. Sil-
nice bude jednosměrná pravděpodobně od dubna.

Oprava Zelenodolské 
ulice čeká na počasí

Pravděpodobně v průběhu měsíce února by mohla začít oprava 
Zelenodolské ulice. Firma Vodohospodářské stavby, s.r.o., divize 
Plzeň je připravena zahájit zemní práce, jakmile to dovolí počasí. 
Dokončení opravy je plánováno na září letošního roku. Město 
zaplatí 4 miliony korun za nové chodníky a inženýrské sítě.

Zachování a obnova  
kulturních památek  
Plzeňského kraje 2019
Dotace pro vlastníky kulturních památek v Plzeňském kraji je 
dělena do třech okruhů: č. 1 Zachování a obnova památkové hod-
noty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní 
památky, č. 2 Dotace na restaurování ohrožených nemovitých 
kulturních památek – děl v exteriéru, č. 3 Dotace na restaurování 
varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

U okruhu č. 1 je dotace určena především na stavební 
a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obno-
vou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky 
nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména 
o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní 
okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), 
o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných 
umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů. 
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci na nemovité kul-
turní památky u okruhu č. 1 činí 600 tis. Kč, u okruhu č. 2 350 
tis. Kč a č. 3 pak 500 tisíc Kč, maximální podíl dotace na celko-
vých nákladech akce 80 %. Další podrobnosti dotačního titulu 
jsou uvedeny v Pravidlech na webu: dotace.plzensky-kraj.cz. 

Žádosti do: 18. 2. 2019

Lukáš Mácha, specialista CS Př
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Město Nepomuk zvažuje 
vyhlášku o omezení hluku

Vedení města uvažuje o omezení nedělního provozu strojů, napří-
klad sekaček na trávu, z důvodu snížení hlukové zátěže obyvatel 
města. Dále by se dle této vyhlášky mohly soukromé ohňostroje 
konat pouze na základě ohlášení, a to nejméně týden předem. 
Povinnost ohlašování by se netýkala silvestrovského večera. Důvo-
dem je možnost informovat obyvatele, aby se mohli na ohňostroj 
připravit (například zabezpečit domácí zvířata). Tento záměr zatím 
teprve vzniká, bude řešen s přihlédnutím k právním aspektům 
i diskuzi s občany.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení občané, považujete takovou vyhlášku 
za užitečnou, nebo naopak omezující? Baví 
vás ohňostroje, nebo vám vadí? Obtěžuje 
vás hluk sekaček, nebo vítáte neděli jako čas 
k posekání trávníku? Nyní máte možnost se 
vyjádřit na diskuzním fóru města Nepomuk.

V období od 15. 12. 2018 do 15. 1. 2019 řešili policisté OOP Nepo-
muk řadu případů, z nichž některé stojí za zmínění v Nepomuc-
kých novinách. Stejně jako v předchozích příspěvcích, i tentokrát 
začneme hříšníky z oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu.

Ve večerních hodinách dne 16. 12. 2018 zastavila hlídka OOP 
Nepomuk u obce Kokořov osobní automobil zn. Mercedes. Během 
dopravní kontroly řidič budil dojem, že je pod vlivem omamné 
nebo psychotropní látky. Policisté proto provedli test, který byl 
pozitivní na přítomnost látky kokain.

Odpoledne 22. 12. 2018 byli nepomučtí policisté povoláni 
k hořícímu vozidlu zn. Mitsubishi Carisma, odstavenému na silnici 
č. I/20 u obce Mohelnice. Hlídka po příjezdu na místo ztotožnila 
řidiče vozidla, kdy bylo zjištěno, že tento má od srpna 2012 do lis-
topadu 2019 vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Policisté 
jej dále podrobili dechové zkoušce, kdy zjištěná hodnota činila 
3,56 promile alkoholu v dechu. Požár vozidla byl zřejmě způsoben 
technickou závadou.

Na Nový rok v dopoledních hodinách policisté kontrolovali 
v ulici Tojická v obci Dvorec osobní automobil zn. Citroën Saxo. 
Jeho řidič byl podroben dechové zkoušce, kdy displej přístroje 
ukázal hodnotu 0,46 promile alkoholu v dechu.

Stejná hlídka zastavila v nočních hodinách téhož dne mezi 
obcemi Dvorec a Srby osobní automobil zn. BMW. Policisté pojali 
během kontroly podezření, že je řidič ovlivněn omamnou nebo 
psychotropní látkou. Provedli proto test, který u řidiče potvrdil 
přítomnost látky pervitin.

O dva dny později zastavili policisté mezi obcemi Vojovice a Žin-
kovy osobní automobil zn. Citroën Xsara Picasso. Kontrolou řidiče 
bylo zjištěno, že není držitelem řidičského oprávnění a navíc je pod 
vlivem látky pervitin. Policisté dále zkontrolovali vozidlo, kdy bylo 
lustrací zjištěno, že jsou na vozidle umístěné registrační značky 
z jiného vozidla, konkrétně osobního automobilu zn. Škoda 120.

V uplynulém období policisté řešili dva případy krádeže vlou-
páním. K prvnímu došlo v noci z 21. 12. 2018 na 22. 12. 2018, kdy 
dosud neustanovený pachatel vnikl násilím do prodejny v obci 
Kotouň. K druhému případu došlo v Nepomuku v noci ze 7. 1. 
2019 na 8. 1. 2019, kdy neznámý pachatel vnikl násilím do jedné 
z místních lékáren.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Termíny koncertů a výstav 
žáků Základní umělecké 
školy v Nepomuku 2019  

13. 2. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ

13. 3. Koncert nejmladších žáků ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, aula 
ZŠ (Koncert má kouzelnou atmosféru, neboť se jedná se o vůbec 
první vystoupení žáků na veřejnosti.)

20. 3. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ

17. 4. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ

13. 5. Koncert absolventů ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ  
(Na koncertě vystoupí žáci, kteří letos končí sedmiletý studijní 
program.)

10. 5. – červen ZUŠ Nepomuk – výstava prací žáků výtvarného oboru, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý – neděle 
10.00 –17.00

Květen Celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ 
OPEN, Malá letní scéna

15. 5. Druhý koncert absolventů ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, 
aula ZŠ (Na koncertě vystoupí žáci, kteří letos končí sedmiletý 
studijní program.)

24. 5. Koncert ZUŠ Nepomuk v rámci akce Noc kostelů, od 18.00 
hodin, kostel (bude upřesněno)

Kontakt: Stanislav Vaník, ředitel ZUŠ Nepomuk,  
tel.: 774 677 530, email: zus.nepomuk@worldmail.cz
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Zpívání u kapličky navodilo 
vánoční atmosféru
Dne 20. prosince 2018 proběhl již dvanáctý ročník oblíbené akce, 
která se koná zásluhou ČZS Dvorec u kapličky ve Dvorci. Vystoupily 
zde děti z místní mateřské školy, Srbští muzikanti a následovalo 
pohoštění na moštárně. Z akce vám přinášíme, jako obrazovou 
vzpomínku, jednu fotografii dětí.

„Rybovka“ zaplnila kostelŠtědrovečerní troubení v Prádle

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání sboru Canto Nepo-
mucenum a jeho hostů a – poprvé v novodobé historii – s účastí 
dětí z třetích tříd ZŠ Nepomuk, společně s Píseckým komorním 
orchestrem, přilákala 21. prosince 2018 do kostela sv. Jakuba Vět-
šího mnoho návštěvníků. Kostel se postupně zcela naplnil, nejprve 
byla plná místa k sezení a posléze i k stání. Je znát, že provedení 
„Rybovky“ v Nepomuku se již stalo tradicí. Nejprve nastalo mírné 
znepokojení, protože v čase, kdy měl koncert už začít, hudebníci 
z Písku ještě nedorazili. Čekání ale všem vynahradili svým výkonem 
v krásné akustice chrámu. Nutno ocenit, že přestože kvůli pozd-
nímu příjezdu sbor a orchestr neměly možnost společné zkoušky, 
vše pod taktovkou Oldřicha Vlčka výborně zvládly. Návštěvníci si 
ve velebném prostoru kostela vychutnali vánoční atmosféru spoje-
nou s tímto klasickým dílem a na závěr je účinkující potěšili ještě 
koledami. Mluveným slovem koncert doplnila Marie Horová. Pro 
zájemce bylo v kostele k dispozici také betlémské světlo. Pořádaly 
Město Nepomuk a Římskokatolická farnost Nepomuk.

foto Pavel Motejzíkfoto Milan Demela

foto Pavel Motejzík

Tříkrálová sbírka 
pomáhá potřebným

Vážení spoluobčané, ve dnech 4., 5. a 6. ledna tohoto roku proběhl 
v našem regionu již 8. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Přestože 
počasí koledníkům moc nepřálo, podařilo se jim vykoledovat 
rekordní sumu peněz, a to 82 531 Kč. V Nepomuku se vykoledo-
valo 27 906 Kč, ve Dvorci 4 854 Kč, v Soběsukách 3 892 Kč, ve Vrčeni 
5 346 Kč, v Žinkovech a Měcholupech dohromady 4 254 Kč, v Neu-
razech a okolních obcích 19 417 Kč a na Myslívsku 12 832 Kč. 
Na tříkrálový účet jsme ještě odeslali částku 4 030 Kč, která byla 
vybrána na Tříkrálovém koncertu Canto Nepomucenum dne 5. 
ledna 2019. Všem dárcům srdečně děkujeme. I z letošní Tříkrá-
lové sbírky bychom chtěli obdarovat sociálně slabé rodiny s dětmi, 
Dětský domov v Nepomuku a Mateřské centrum Beruška v Nepo-
muku. Milí spoluobčané, jsme rádi, že díky Vašim peněžním darům 
můžeme pomáhat potřebným v našem regionu. Děkujeme za Vaši 
přízeň a těšíme se na shledání v příštím roce. 

Růžena Batovcová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 
Římskokatolická farnost, arciděkanství Nepomuk

Děti z Berušky  
také koledovaly

Tříkrálové sbírky se letos účastnily i dvě skupinky dětiček z MC 
Beruška. Děti od 3 do 6 let statečně chodily skoro tři hodiny po růz-
ných částech města. Děti byly úžasné a šikovné. Děkujeme mamin-
kám malých králů a všem dárcům!

Veronika Kozáková, MC Beruška

 
 
Tradice troubení o svatvečeru vychází ze sdělení evangelií o naro-
zení Ježíše v Betlémě. Tato událost byla doprovázena jásotem andělů 
a jejich oslavným troubením, které slyšeli pastýři. Andělské trubky 
doprovázely chvalozpěv "Chvála na výsostech Bohu". Takže troubení 
patří ke slavení Narození Páně mnohem déle než stromeček, dárky 
nebo třeba štědrovečerní kapr.

I v Prádle jsme po převratu navázali na starší tradici. Nevím, kdy 
začala, ale už za mých dětských let, když nám Ježíšek přinesl dárky, 
jsme ještě s napětím očekávali další tajemnou událost. Znenadání se 
zvenku ozvalo krásné troubení. Naši hned spěchali otevřít okno, aby-
chom lépe slyšeli. Z okna jsme u fary zahlédli jenom tmavou siluetu 
tajemného trubače. Až o pár let později jsme se dozvěděli, že jím byl 
známý prádelský muzikant pan Jan Růžička (po chalupě Vodák), který 
tuhle tradici udržoval snad až do 70. let 20. století. Obětoval část slav-
nostního večera a zatroubil na několika místech v Prádle k radosti 
všech. Když pan Růžička i kvůli věku skončil, nikdo na něj nenavázal.

K obnovení tradice troubení došlo až před patnácti lety, i když 
v trochu jiné formě. Když se můj zaměstnanec Jan Jandík s pomocí 
"betonáře" Václava Kadeřábka zasloužil o festovní základy, postavilo 
kovářské duo Josefa Havlíka z Nepomuka a jeho synovce Vojtěcha 
z Kladrubec na dvoře bývalého mlýna a nyní mé likérky asi dese-
timetrovou věž s použitím dvou tubusů sklepních tanků z plzeň-
ského Prazdroje. Věž korunuje dřevěný "domeček" s venkovním 
ochozem. A právě z tohoto ochozu v podvečer Štědrého dne zní 
milé vánoční melodie v podání trubačů – bývalých absolventů nepo-
mucké "hudebky". Někteří z nich byli při prvním troubení v r. 2004 
ještě v dětském věku, ale i když se za ta léta dostali do různých koutů 
našeho kraje, do Prádla se na Štědrý den všichni věrně sjíždějí, aby 
nám udělali radost. Rád tu uvedu jejich jména: Václav Kolský, Daniel 
Ballín, Jan Kotrbatý, Jakub Šperer, Jan Šperer a Jan Vaník. Díky Vám! 
Jejich troubení obohatil i zpěv koled v podání Evy Urbanové a Edity 
Adlerové v minulých letech.
Myšlenka obnovení troubení v Prádle byla vedena snahou umožnit 
obyvatelům naší obce sejít se v podvečer nejkrásnějších svátků v roce, 
popřát si navzájem do nového roku a prožít chvíle klidu a pohody 
ve vánočním shonu. Možná, že nějak podobně se sešli u Jesliček pas-
týři v Betlémě... Ostatně i u nás máme vždycky pod věží krásné jesličky 
od betlémáře z Příbramska a nechybí ani betlémské světlo. Pro zahřátí 
nabízí naše firma všem přítomným speciální štědrovečerní punč, 
grog nebo čaj. A na závěr si všichni společně zazpíváme nejznámější 
koledy. Tradici jsme nepřerušili ani letos. Znovu se sešla asi stovka 
lidí nejen z Prádla a z Novotník, ale i z blízkého a vzdálenějšího okolí. 
Jako vždycky panovala přátelská a sousedská atmosféra, šest trubačů 
zakončilo tradičně své vystoupení krásným Adeste fideles a nakonec 
si všichni s chutí zazpívali. Dá-li Bůh, za rok se sejdeme znovu.

Petr Jenčík z Prádla foto Jana Vopalecká, Koledníci z Loužné foto Tereza Kotlanová a Veronika Kozáková
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Téma:  
Plán investic města  
na rok 2019

Jak jsme již psali v lednovém čísle Nepomuckých 
novin, zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání dne 13. prosince 2018 plán investic 
na letošní rok. Celkové plánované výdaje na investice 
města činí přes 73 milionů Kč. Největší položkou 
v tomto plánu je dopravní uzel Nepomuk – 
Dvorec nádraží, následován je obytnou zónou 
Na Daníčkách a rekonstrukcí Zelenodolské ulice. 

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
Které z položek plánu investic na rok 2019 
jsou pro vás zásadní a proč? Které z položek 
uvedených v plánu investic bez konkrétní částky 
(jejichž možnost realizace v roce 2019 je nejistá) 
by se podle vás měly uskutečnit a proč?  

Baroch Karel (Zelení)
Podle mě jsou všechny investice důležité. Všechny přispějí ke zkva-
litnění života ve městě. Ať se jedná o dětská hřiště, komunikace, 
chodníky nebo obytné zóny. Ale když mám některé vybrat, tak jsem 
zvolil vybudování dopravního uzlu na nádraží, protože tím se pod-
statně zvýší komfort cestujících. Další investicí, která je důležitá, 
je víceúčelové hřiště u školy. To rozšíří sportovní nabídku ve městě 
o další sport, o atletiku. Tím se otevře cesta ke sportu téměř všem 
dětem (i mnoha dospělým), které mají zájem o sport. Další inves-
ticí je připojení vrtů na pitnou vodu HV 3/A a HJ 25/A. Vzhledem 
k tomu, že dochází ke klimatickým změnám a čekají se další suché 
roky, je to pro město velmi důležité. 

Uskutečnit by se určitě měly všechny plánované rekonstrukce 
chodníků a komunikací, a to jak v Nepomuku, tak i ve Dvorci, aby 
se nám lépe chodilo a jezdilo. A myslím si, že velmi důležitá by 
byla realizace ZUŠ a ZŠ. Současný stav je nevyhovující zejména pro 
nejmenší děti navštěvující ZUŠ.

Holub František (SN, bezp.)
Nejzásadnější je investice do dopravního uzlu na nádraží. Je to 
jedinečná příležitost za podpory dotací a kraje dokončit prostor, 
který je vlastně druhým nepomuckým náměstím a vstupní branou 
do našeho města. 

V letošním roce jsou dotačně podporovány opravy komunikací 
a chodníků, které jsou v našem městě na mnoha místech v dezo-
látním stavu. Jsem pro podpoření peněžními prostředky právě této 
činnosti, jelikož vzhledem k výši dotačního titulu vyjdou opravy 
finančně dobře. Další nezařazenou akcí je rekonstrukce oplocení 
urnového háje, které je z mého pohledu v katastrofálním stavu.

Mareček Michal (SK Nepomuka a Dvorce)
Zásadní je realizace přestupního uzlu nádraží, otázka je v jakém 
rozsahu s ohledem na možné další úpravy, neznám zatím projek-
tovou dokumentaci. Je ale zřejmé, že současný stav je neúnosný. 

Mělo by se realizovat propojení průmyslové zóny Dvorec s hlavní 
komunikací Plzeň – Písek a tím odklonění těžké dopravy mimo 
Dvorec a Nepomuk.

Němec Miroslav ml. (SNK-Pro Nepomuk)
Jsem velmi rád, že otázce plánu investic a jeho sestavování je věno-
vána v nepomuckém městském periodiku patřičná pozornost, 
neboť se bez pochyby jedná o velmi významný dokument, jehož 
realizaci fakticky a reálně vidí každý občan našeho města. Právě 
proto je velmi důležitá příprava toho dokumentu a všeobecná 
debata nad jeho obsahem. Pro mě osobně jsou důležité položky 
plánu investic, na jejichž realizaci budou čerpány dotační pro-
středky k pokrytí jejich značné části – což je položka dopravní uzel 
,,Nepomuk nádraží" a dále položky související s faktickou přípra-
vou a realizací ploch pro novou výstavbu, neboť v tom naše město 
v minulém volebním období zaspalo. 

Na otázku, které z položek plánu investic, na něž není pro 
letošní rok ničeho rozpočtováno, by se měly uskutečnit, se mně těžko 
odpovídá, když znám faktickou bilanci letošního rozpočtu města 
a výši jeho schodku, který bych nerad dále navyšoval. Výjimečně 
bych si dovedl představit zařazení nové položky a rozpočtování pro-
středků na ní v případě možnosti významné dotace na její realizaci 
(aktuálně se jedná o možnostech dotace na opravy a úpravy míst-
ních komunikací a chodníků, což by v případě úspěchu mohl být 
jeden z výjimečných případů zařazení a rozpočtování nové položky).

Vokurka Vladimír (ANO 2011, bezp.)
Za nejzásadnější investici považuji rekonstrukci Zelenodolské ulice. 
Chápu, že pro lidi, kteří tudy musí jezdit opravdu denně, je to očis-
tec. Současně s tím je třeba rozjet obytné zóny Na Daníčkách a Pod 
Oborou, tady je třeba udělat vše pro to, aby mohli zájemci co nej-
dříve stavět. Pak jsou věci z dotačních programů – ty z Evropských 
fondů budou končit, a je tedy třeba ty vypsané dobře využít. Toto 
se týká především akce Přestupní uzel ve Dvorci a nových zdrojů 
pitné vody pro Nepomuk. Nesmíme zapomenout na komunikace 
v průmyslové zóně ve Dvorci, ke kterým jsme se zavázali. Stavba hal 
je v plném běhu, a tak bude třeba splnit závazky.

Z nejistých investic je toho tolik, co bych byl rád, aby se povedlo, 
ale jsem realista. Seděli jsme dlouho nad rozpočtem města a lámali 
si hlavy tím, co je důležitější. Je nějaký balík peněz a ten vše nepo-
kryje. Mnohdy se vyvrbí problém, se kterým nikdo nepočítal, jindy se 
situace celkem sama vyřeší tím, že něco z nějakého důvodu vypadne. 
Snažili jsme se být co nejpečlivější při výběru plánu investic, a proto 
dopadl tak, jak jste mohli vidět v Nepomuckých novinách.

A co vy? Co by se mělo v Nepomuku  
postavit nebo opravit podle vás?  

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

VYBÍRÁME Z DISKUZNÍHO FÓRA  
K PLÁNU INVESTIC: 
 
Oprava chodníku v Blatenské 
ulici je vyprojektovaná a připrave-
ná, podle zpracované dokumen-
tace jsou náklady na vybudování 
2 000 000 Kč. V současné době 
je na opravy chodníků vypsaný 
dotační titul, který nabízí dotaci 
ve výši 60 % nákladů. Pracujeme 
na žádosti o tuto dotaci, a pokud 
ji získáme, bude práce zahájena 
ještě letos.

K problematice opravy parkovi-
ště u Normy: Po dlouhých letech 
se konečně podařilo dořešit 
majetkové poměry na pozemky 
mezi městem, církví a panem 
majitelem objektu, ve kterém 
Norma provozuje prodejnu. 
Informaci o snaze objekt přesta-
vět jsme dostali, ale v jaké fázi je 
tato myšlenka, nevím, protože 
jde o soukromý majetek a těžko 
město může do činnosti sou-
kromé firmy jakkoliv zasahovat.
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Přinášíme hodnocení akce Petrem Kláskem, 
starostou obce Chanovice:

Od poloviny roku 2003 se nuceně zabýváme na Horažďovicku 
problematikou ukládání vysoce radioaktivních odpadů. 
Obyvatelé 6 obcí v 17 vesnicích se obávají způsobu, 
kterým je tato závažná problematika řešena. Obavy 
mají i občané sousedních obcí a měst v Pošumaví. 

Jak po těch letech vidíš posun v řešení problému, 
kam s vyhořelým radioaktivním palivem?

Připadá mi, že pracovníci SÚRAO a odpovědní představitelé MPO 
a střídající se politici ani k řešení nechtějí dojít. Stále není žádný 
výsledek. Utrácejí se každý rok stovky miliónů korun. A dát zákonná 
práva obcím, to nikdo z čelních politiků neřešil a neřeší. Bylo by 
třeba zprůhlednit celý proces, principy hodnocení a výběru způ-
sobu a místa ukládání též neznáme.

A podpořil někdo z čelních představitelů státu 
dlouhodobý požadavek obcí na změnu zákona, který 
by v celém procesu dal rovnocenná práva obcím? 

Od roku 2003 bylo v ČR 11 vlád, 11 různých ministrů na MPO 
a 11 různých ministrů na MŽP. Před rokem jsme jednali na MPO 
s ministrem Havlíčkem, pak přišel ministr Hüner a od poloviny 
roku 2018 je tu ministryně Nováková. Zde v lokalitě byl za MŽP 
ministr Brabec a další jednání byla v Praze. Slyšíme sdělení, že 
nás chápou, ale nikdo nechce udělat krok k reálnému a demokra-
tickému řešení celého problému. Komu máme důvěřovat? Jeden 
čelní představitel státu nám něco slíbí a za chvíli je nahrazen jiným. 

Jak jsi byl spokojen s letošní účastí lidí na pochodu?
Počet lidí, kteří si vyzvedli startovní kartu, byl skoro 300. Je vidět, že 
tento problém lidé vnímají. A to byla hojná účast i přes větrné a deš-
tivé počasí. Snahu o boj obcí z lokality Březový potok přišli podpořit 
občané z celého regionu, všech věkových kategorií. Potěšila mne 
účast mladých lidí a rodin s dětmi. Je vidět, že jim na našich vesni-
cích záleží. Poděkování patří všem přítomným za podporu a za účast 
a poděkování patří také všem organizátorům a podpůrcům.

Trasu jste měnili?
Trasa byla dlouhá devět a půl kilometru. Účastníci obešli sym-
bolické území o ploše zhruba 306 hektarů. Plocha 306 hektarů je 

navrhovaná podzemní část hlubinného úložiště radioaktivních 
odpadů, dle technických dokumentů SÚRAO, a cca 29,5 hektaru 
povrchového areálu. 

Prý MPO a vláda ČR zúžily na konci roku 2018 
počet vytipovaných lokalit z devíti na čtyři.

Takové rozhodnutí nám bylo ředitelem SÚRAO a vedením MPO 
celý rok slibováno. Ale žádné konkrétní rozhodnutí opět nepři-
šlo. Vše je zase odsunuto. Stále žijeme v nejistotě. Jen sliby a sliby.

Jak vnímá současnou situaci celá 
lokalita zvaná Březový potok?

Starostové obcí Olšany, Kvášňovice, Pačejov, Velký Bor, Maňovice, 
Chanovice a města Horažďovice mají všichni jednomyslné mandáty 
od zastupitelů obcí, aby ochránili zdejší území a jednali proti před-
kládaným současným záměrům vedení SÚRAO. A také aby usilovali 
o práva obcí a zdejších lidí. Zástupci obcí sdělili účastníkům ně-
kolik aktualit od posledního pochodu: Městský soud v Praze nám 
dal za pravdu, že povolení MŽP k průzkumům bylo neoprávněné.
Proběhla opakovaná jednání o společném postupu, protestní 
akce, jednání samospráv atd. Den proti úložišti 2018 v lokalitě 
a požadavky obcí podpořilo přes 1 300 účastníků. Proběhla jed-
nání na MPO, v Parlamentu, se senátory a poslanci, apod. Vedení 
Plzeňského kraje potvrdilo usnesením rady podporu našich po-
stojů – velké díky. Obce z lokality Březový potok jsou členy repub-
likové „Platformy proti hlubinnému úložišti – obce a občané hájí 
svá práva“. Ta žádá vedení MPO o odvolání p. Slováka ze SÚRAO.

Navrhované hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR je zaří-
zení s nebezpečnými radioaktivními materiály na 100 000 let, dle 
Atomového zákona. Ale s obcemi se nikdo nebaví.

Proto všechny obce z lokality Březový potok budou společně pořá-
dat protest v sobotu 27. dubna 2019 v rámci celorepublikového 
Dne proti úložišti se startem a cílem v Kvášňovicích.

Petr Klásek Černický,  
toho času starosta Obce Chanovice,  
v lednu 2019

V sobotu 5. ledna 2019 pořádala obec Chanovice 16. ročník pěšího 
pochodu „K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, což je pro-
testní akce proti záměru státu budovat v Pošumaví úložiště radioaktiv-
ních odpadů. Trasa Chanovice – Dobrotice – Holkovice – Plácek – Újezd 
u Chanovic – Chanovice (cca 9 km) byla novoroční procházkou krás-
ným územím, které je bohužel mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě 
gigantického úložiště, a vedla k zamyšlení nad činy, které mají mít 
důsledky na desítky tisíců roků! Účastníci podpořili svojí účastí sna-
žení obce Chanovice a sousedních obcí o odpovědné a ohleduplné hle-
dání řešení velkého celorepublikového problému: „Kam s ním?“.

Platforma proti hlubinnému 
úložišti "Obce a občané 
hájí svá práva"
Platforma je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků 
dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktiv-
ních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Aktuálně zastupuje 
zájmy 46 členů – 32 měst a obcí a 14 spolků. Cílem Platformy je 
prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého 
jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, 
průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně 
garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy. 

Z lokality nazvané Březový potok jsou členy Platformy:

Obec Břežany 

Město Horažďovice 

Obec Chanovice 

Obec Kvášňovice 

Obec Maňovice 

Město Nepomuk 

Obec Olšany 

Obec Pačejov 

Obec Velký Bor 

Spolek Jaderný odpad, děkujeme, nechceme 

Již pošestnácté  
se v Chanovicích  
pochodovalo proti úložišti
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Alej kněžny Vilemíny u Kláštera 
druhá v Plzeňském kraji

V anketě Alej roku 2018, pořádané neziskovou společností Arnika, 
se dubová Alej kněžny Vilemíny na Čábuzí u Dubče nad obcí Kláš-
ter umístila druhá v Plzeňském kraji, celkově byla dvacátá. Alej byla 
vysazena za panování kněžny Vilemíny z Auerspergu (1826–1898) 
na zdejším zelenohorském panství. V anketě bylo celkem přihlášeno 
92 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky a zúčastnilo 
se jí více než devět tisíc lidí. Zvítězila nově vysazená Alej přátelství 
u jezera Medard blízko Sokolova. Hlasující tak ocenili snahu míst-
ních lidí, kteří vysadili ke stému výročí republiky sto dubů. V Plzeň-
ském kraji získala nejvíce hlasů alej k památníku pod Vlčí horou 
u Černošína. Zajímavé je taktéž celkově třetí místo pro Alej Johanky 
z Rožmitálu, spojnici mezi městem Rožmitál pod Třemšínem se 
zámkem Lvů z Rožmitálu a Starým Rožmitálem a jeho farním kos-
telem. Cílem ankety Alej roku je přitáhnout pozornost veřejnosti 
k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Lidé objevují nej-
krásnější vznosná stromořadí, upozorňují na ta, kterým hrozí zánik, 
a představují mladé aleje, které společně vysázeli. Celkové výsledky 
ankety za rok 2018 najdete na www.alejroku.cz/2018/vysledky-2018.

Zdroj: Arnika

O přeštickém  
svatojánském zvonu

Výstava Za barokem láká 
k prozkoumání barokního světa 
Ve čtvrtek 24. ledna byla zahájena v prostoru DEPO2015 v Plzni 
výstava Za barokem. Navazujeme tak na výstavu 100PY, která 
se věnovala stému výročí vzniku Československa a navštívilo ji 
na 10 tisíc diváků. Nyní se obracíme více do historie – do barokního 
období v západních Čechách a Bavorsku – a interaktivní výstavu 
Za barokem věnujeme ve větší míře také dětem. Na 500 m2 se díky 
audiovizuálním instalacím, virtuální realitě i zvukovým efektům 
stane divák součástí barokního světa, který bude sám spoluvytvá-
řet. Děti i dospělí si tak vyzkouší, jaké to je navrhnout barokní 
zámek, hrát v barokním kvartetu nebo ovládnout kladrubský archi-
fon, který sami rozsvítí a rozezvučí. Výstava v DEPO2015 potrvá 
do 19. května 2019, poté se přesouvá na německý zámek Theuern. 
Vstupné na výstavu je po celou dobu jejího trvání zdarma. Výstava 
Za barokem je realizována v rámci projektu Barokní region Čechy 
Bavorsko, významným partnerem výstavy je Plzeňský kraj.

Kristýna Jirátová, DEPO2015

Paní Marie Špetová  
slaví 101. narozeniny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máme tu čest být u toho – oslavit 100 let naší republiky, sázet 
sromy svobody a setkávat se s pamětníky. V naší obci Soběsuky 
žije úžasná „naše babi“ paní Marie Špetová, narozená 13. 1. 1918, 
která ve svých 101 letech je velice vitální a má neskutečnou paměť. 
Mohli bychom ji poslouchat celé hodiny. Její vyprávění je krásná 
procházka historií. Dokonce jsem se dozvěděla spoustu informací 
o svém vlastním rodu. Její velkou zálibou je četba knih, samozřejmě 
bez brýlí, a baví ji i ruční práce. Je pravidelnou dodavatelkou vlast-
ních výšivek na naše výstavy v Neurazech. Ptali jsme se na recept 
na dlouhověkost. Paní Špetová říká: „Jako malá jsem neustále 
poskakovala a hodně se hýbala, jako starší už jsem hodně praco-
vala a vždy si vzala ten těžší pytel, když bylo na výběr. V JZD jsem 
pracovala do 72 let.“ Paní Špetová má ráda ovoce a ryby. Její nej-
větší oporou je rodina, ale hlavně její dcera Zdeňka, která o svoji 
maminku pečuje s neskutečnou pokorou a láskou. Samozřejmě 
velkou radost jí dělá 9 vnoučat, 15 pravnoučat a její věrný psí přítel 
Ron. Nezbývá nám než popřát spoustu zdraví a radosti a příští rok 
se těšíme opět na shledanou. 

Marie Svejkovská, starostka obce Neurazy

Rozhovor s paní Marií Špetovou přinesly  
Nepomucké noviny č. 4/2017, str. 20 – dostupné na  
https://www.nepomuk.cz/obcan/nepomucke-noviny

foto Milan Demela

Nový zvon ke cti Jana Nepomuckého – Zvon Přátelství je 
od 100. výročí vzniku republiky vystaven v Domu historie Přeš-
ticka. Zvon symbolizuje partnerství mezi městy Přeštice a Nittenau. 
Oproti ostatním zvonům na věži přeštického kostela je to opravdu 
drobeček, váží pouhých 142 kilogramů a je vysoký asi 70 centime-
trů. Kromě postavy světce ho zdobí také reliéf mrkve, to na paměť 
zdejšího patriota pana Mrkvičky, který přispěl na výrobu zvonu. 
Ještě není jasné, kdy se zvon poprvé rozezní. Jeho zavěšení totiž 
bylo podmíněno dotací na rekonstrukci kostela. Ten je v havarijním 
stavu, opravit potřebují vnější schody, sochy, omítka i elektroinsta-
lace. Předběžně se počítá s květnovým termínem letošního roku.

Zdroj: město Přeštice

Srdečně Vás zveme
v pátek 8. února 2019
od 16.00 hodin 
do KD Chanovice 
na křest dvoudílné publikace 
„Pivovary a pivovárky 
okresu Klatovy“, 
od historika Jana Jiráka 
a kolektivu

PO
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okresu Klatovy“, 
od historika Jana Jiráka 
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Mateřské centrum 
Beruška zve na nové 
i pravidelné kroužky 
 
Doporučujeme nový kurz "FIT Baby" – cvi-
čení s miminky pro jejich správný vývoj pod 
vedením zkušené lektorky Mgr. Karolíny 
Buriánové, Pch. Kurz probíhá každé pondělí 
od 10 h – cvičení miminek 3–6 měsíců, délka 
45 min. Po cvičení můžou maminky ještě 
zůstat v družném rozhovoru či využít hernu 
pro starší děti, které přijdou s nimi. Dle 
zájmu je možno domluvit kurz i pro věkovou 
kategorii 0–3 m a 6–9 m a 9–12 m. Více infor-
mací u lektorky na mob: 608 031 051. A dále 
zveme na novou odpolední hernu "Herna 
s jógou" každou středu od 15,30 do 17 h. 
Cvičení jógy zábavnou formou (s jógovými 
kartami) začne v 16,30 při min. počtu 3 děti.

Více informací na webu a FB! 
Veronika Kozáková, MC Beruška

Střední škola v Oselcích 
modernizuje odborné vzdělávání 

V tomto roce pokračujeme v trendu modernizace školy a jako part-
neři Plzeňského kraje realizujeme projekt ,,Podpora odborného 
vzdělávání v Plzeňském kraji“. Hlavním přínosem pro školu je 
modernizace výuky praktického vyučování a odborných předmětů 
díky pořízení autodiagnostiky, strojů na obrábění dřeva, strojů 
na obrábění kovů, ale i gastronomických strojů (celková dotace 
projektu činí cca 5 500 000 Kč). Takto vybavené odborné učebny 
a dílny odborného výcviku poskytují žákům všech oborů větší 
možnost uplatnění na trhu práce a škole větší konkurenceschop-
nost mezi podobně zaměřenými středními školami. Na nových 
strojích pracují studenti maturitních uměleckořemeslných oborů 
Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpraco-
vání dřeva, ale i žáci tříletých učebních oborů Truhlář, Mechanik 
opravář motorových vozidel (dříve název Automechanik), Opravář 
zemědělských strojů, Umělecký kovář a Zámečník. Stroje umož-
ňují našim žákům seznámit se s novou autodiagnostikou (lase-
rovou geometrií) – viz foto, s moderními stroji na obrábění dřeva 
a kovů. Do odborných předmětů je začleněna výuka programování, 
rýsování výkresů na počítači, seřizování a práce na těchto strojích. 
Největší přínos spočívá ve využívání při odborném výcviku. 

Markéta Kašparová, SŠ Oselce
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Školáci krátce před 
vánočními svátky

Děvčata a kluci z nižších ročníků vyhradili jeden den v posledním 
týdnu před Vánocemi činnostem, které souvisí s domácí vánoční 
výzdobou, učili se tradiční vánoční písničky a také ochutnávali 
různé druhy vánočního pečiva. Do sportovních aktivit se zapojili 
čtvrťáci s páťáky a ve školní tělocvičně odehráli turnaj ve vybíjené. 
Atmosféra byla velmi bouřlivá, každý z týmů měl své fankluby 
a roztleskávačky intezivně podporovaly své spolužáky. Sedmáci 
si spolu se svými třídními zpestřili předvánoční čas a společně 
vyrazili do Plzně na vánoční trhy pořádané tradičně na náměstí 
Republiky. Vrátili se spokojeni. Během dopoledne měli dostatek 
času si prohlédnout nabízený vánoční sortiment, potěšili se se zví-
řátky, povozili na kolotoči a zazvonili si na zvon. Šesťáci a osmáci 
zvolili v čase předvánočním novou filmovou pohádku s názvem 
Čertí brko. Nejnovější česká pohádka navazuje na kvalitu české 
filmové tvorby a rovněž naši diváci byli s filmem velmi spokojeni. 
Část deváťáků se vypravila na výstavu betlémů na Karlštejn. Betlé-
mové sestavy z různých materiálů ukázaly zručnost mnoha autorů. 
Během výstavy se návštěvníci dozvěděli, kdy a proč tradice vánoč-
ních betlémů vznikla a co všechno má člověk na betlémech nalézt.

Jarmárek a rozdělení výtěžku

Jak jsme informovali v lednovém čísle NN, o rozdělení celkového 
výtěžku vánočního jarmárku budou rozhodovat žáci celé školy. 
V době před uzávěrkou únorového čísla měly všechny třídy možnost 
vyplnit malý formulář, na kterém děti uvedly, kam by podle jejich 
názorů mohly být navržené částky zaslány. Konkrétní rozdělení 
budou ještě projednávat zástupci školního parlamentu ve druhé 
polovině ledna a předpokládáme, že konkrétní částky zveřejníme 
v dalším čísle NN.

Naše škola organizovala  
okresní kolo v přehazované

 
 
 
 
 
V režii tělocvikáře Mgr. J. Ticháčka se v nepomucké městské hale 
hned v prvním týdnu v lednu uskutečnilo okresní kolo v přeha-
zované. Této soutěže se účastní žákyně a žáci z vyšších ročníků 
1. stupně ZŠ. Celé dopoledne létaly balóny přes nataženou síť 
a celkem 5 družstev bojovalo o postup do kola krajského. Z kaž-
dého okresu postupuje pouze jedno družstvo, a tak všechny týmy 
daly do zápasů opravdu všechno, co mohly. Našim reprezentan-
tům připadlo v celkovém součtu po všech odehraných zápasech 
místo těsně pod pomyslnými stupni vítězů, jinak také bramborová 
medaile. Z postupu do krajského kola se nakonec radovali žáci 
a žákyně z Přeštic. Na fotografii jednotliví členové vítězné přeš-
tické školy přebírají k diplomu také medaile.

Vánoční turnaje

Těsně před odchodem na vánoční prázdniny tělocvikáři připra-
vili několik stanovišť, na kterých se žáci části 1. stupně a celého 
2. stupně zapojili do různých sportovních disciplín. Žáci 6. tříd hráli 
přehazovanou, 7. třídy soutěžily ve stolním tenisu a žáci 8. a 9. tříd 
se utkali v basketbalu a fotbalu. Po celý den byly k vidění parádní 
výkony, situace plné emocí, povzbuzování, ale zároveň také již 
poklidnější vánoční atmosféry. Přestože i tento den měl své vítěze 
a poražené, pro nás zvítězili všichni, kteří alespoň s nepatrným 
nadšením podpořili toto sportovní snažení.

Za celý učitelský sbor děkují tělocvikáři ZŠ Nepomuk

Jezdkyně Betty

Ve třídě působí nenápadně, občas se přihlásí, nijak zvlášť na sebe 
neupozorňuje. Vrátí-li se po vyučování ze školy domů, výrazně ožije 
a je šťastná u koní, při tréninkových jízdách a v přírodě. Při cestách 
z Nepomuka na chalupu do Mohelnice jsem ji nesčíselněkrát viděl, 
jak se prohání na koních po polích a skáče přes překážky, ale až 
ve škole jsem zjistil, že je úspěšnou jezdkyní na koních v disciplí-
nách skoky a všestrannost.

„Narodila jsem se mamce, která chovala a chová koně stále 
a také sportovala. Už jako malá jsem se vozila nejdřív na ponících 
a o něco později na koních," začíná vyprávět Betty. 

Od ježdění pro zábavu se Betty dostala i k závodění. „První 
závody jsem jela ve svých jedenácti letech v kategorii hobby a to 
byly mé začátky závodění, ale zpočátku šlo spíš o získávání zkuše-
ností potřebných pro složení zkoušky základního výcviku jezdce. 
To jsem zvládla a o rok později ve dvanácti letech jsem začala jezdit 
závodně. Nejdřív jsem začala soutěžit ve skocích, ale časem se mi 
začala líbit všestrannost, té se věnuji stále a intenzivně. A když už 
se zmiňuji o této disciplíně, v té mám nejradši crossovou část," 
pokračuje Betty ve svém vyprávění. Betty závodí výhradně na koních 
ze soukromého chovu své maminky. „Koně na soutěže volím podle 
toho, jak který kůň získává zkušenosti a roste u něj výkonnost. 
A samozřejmě také podle toho, v jaké je formě. Poslední dobou 
jsem preferovala naši klisnu Mamehu. Závodila s mým trenérem 
p. Jindrou a ze všech má nejvíc zkušeností.“

V roce 2018 odjela Betty celkem 27 startů ve všestrannosti 
a k tomu ještě 25 závodů v parkuru. „Mým současným zatím nespl-
něným snem je se kvalifikovat na mistrovství Evropy," odtajňuje 
svá přání jezdkyně. „Na mistrovství Evropy bych se kvalifikovala 

velmi ráda, ale vím, že kvalifikace i účast jsou spojeny s nema-
lými finančními náklady a bez sponzorů bude velmi náročné 
vše řádně ufinancovat," uvádí k situaci Betty. „Kdybychom měli 
aspoň občas sponzorský příspěvek, byla bych velmi ráda, protože 
veškeré náklady na závody, převozy koní a ustájení při závodech 
jsou vlastně jen na mamce. A mít sponzora na celou sezónu, to by 
bylo úplně skvělé." V tomto školním roce Betty čeká další neméně 
významný mezník. Musí se rozhodnout, na jakou střední školu 
podá přihlášku.

V roce 2018 si z mnoha závodů přivezla velmi pěkné výsledky: 

1. místo v Klatovském poháru

3. místo na Mistrovství ČR ve všestrannosti

8. místo na Mistrovství ČR ve skákání

3. místo na oblastním skákání v kategorii mladších juniorů

1. místo v žebříčku všestrannosti v kat. mladších juniorů

6. místo v soutěži CNC1

Nezbývá, než úspěšné jezdkyni popřát šťastnou volbu střední 
školy a úspěšně zvládnutou kvalifikaci na evropský šampionát.

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

foto: ze soukromého archivu
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Dozvěděla jsem se, že máte neobvyklé zaměstnání, 
jste námořník. Prozraďte mi něco o své práci.

Já jsem šel do učení ještě za minulého režimu a můj táta, dělník ze 
Škodovky, říkal: „Nebudeš dělník jako já a chci, aby ses dostal ven.“ 
A jediná cesta k tomu byla Československá námořní plavba. V roce 
1987 jsem nastoupil na učiliště v Děčíně a v Litoměřicích, které 
je zaměřené na říční lodní dopravu a jedna třída byla zaměřená 
na lodní dopravu námořní. Dokončil jsem ho v roce 1991 s tím, 
že jsem vyučený námořník. Byl jsem plný euforie a chtěl do světa, 
jenže tak rychle to nešlo a musel jsem začít pracovat. V té době můj 
táta s mým švagrem založil v Prádle firmu na kovoobrábění, tak 
jsem tam začal pracovat s nimi. Už jsem nejezdil na internát, byl 
jsem doma, najednou byl čas a tenkrát nás s kluky napadlo to leta-
dlo. Potom jsem šel ještě na vojnu a v dubnu 1993 jsem v pondělí 
přišel do civilu a ve čtvrtek mě Námořní plavba poslala do Dánska 
na první loď a byl jsem půl roku pryč a od té doby nejsem doma. 
Moje ježdění na moři trvalo do roku 2004, což je jedenáct let. Půl 
roku v práci, půl roku doma, tak to bylo běžné. Někdy jsem byl 
v práci osm měsíců a doma jenom čtyři.

Kde jste všude byl? 
Všude, já mám celý svět objetý několikrát.

Teď už na moře nejezdíte, kde tedy pracujete?
V roce 2004 jsem si na lodi roztrhl koleno a také to přestalo být 
lukrativní. Když jsme byli Česká námořní plavba (V roce 1994 byl 
změněn název Československé námořní plavby na Českou námořní 
plavbu, pozn. red.), tak jsme byli zaměstnanci českého podniku, 

se všemi platy a odvody tady v Čechách. Jenže v roce 1995 Viktor 
Kožený lodě rozprodal a my jsme začali být nájemní námořníci. Do-
stávali jsme plat, ale jenom půl roku, který jsme pracovali. Z toho 
jsme museli žít půl roku tady doma a platit si odvody sami. Už to 
nemělo to zabezpečení, co má normální zaměstnání mít. No a měl 
jsem na lodi úraz, byl jsem dlouho doma a tenkrát spousta kluků 
vyučených v té škole v Děčíně odešla pracovat do západní Evropy, 
na Rýn. Takže i já jsem od roku 2004 lodník na Rýně, na různých 
lodích, většinou to bylo v Holandsku, teď jsem třeba ve Švýcar-
sku. Tři týdny jsem v práci a tři týdny doma, mám zaplacené i ty, 
které jsem doma a odvody v tom státě, ve kterém pracuju. Jezdím 
na nákladních lodích se vším možným, s kontejnery, s uhlím. Ale 
to už není nic výjimečného, můj kolega je z Třebčic, přímo tvoříme 
jednu posádku, jsme ze stejné školy.

Zmínil jste se o letadle. Vy jste jeden z těch, 
co vykopali na Dubči americký bombardér 
z druhé světové války, jak k tomu došlo?

Proč mě napadlo kopat letadlo, to se říct nedá. Nejde o to, že by se 
někdo nějak dopátral, kde spadlo letadlo. Já jsem v Prádle vyrostl 
a tam to každý věděl. Stalo se to skoro v pravé poledne, ty vesnice 
se tam seběhly. Já si pamatuju velký zážitek z dětství, když jsem 
šel s tátou na dlouhou procházku a bylo to na Dubeč k nějaké díře. 
To byl prádelský kolorit, že támhle na kopci je spadlé letadlo. Ale 
nikdo nevěděl jaké a kdo v něm seděl a proč, a to byl ten důvod 
začít do toho šťourat. A tak mě tenkrát napadlo, a nebyl to jenom 
můj nápad, Tomáš Tykal z Novotník a Zdeněk Šrámek z Chocenic 
se o to vyloženě zajímali, věděli spoustu věcí o letadlech a historii, 

Rozhovor  
s Jiřím Kolouchem

Text: Hana Staňková
Foto: Milan Demela, Wikipedie

Tentokrát jsem přizvala k rozhovoru muže, který byl pro mě trochu 
tajemný, námořníka a amatérského archeologa Jiřího Koloucha, 
o kterém jsem věděla, že je to „ten, který vykopal letadlo“. Tím 
letadlem je myšlen americký bombardér B-24 Liberator, který se 
zřítil 22. února 1944 u hájovny na Dubči a nyní jsou jeho části 
vystaveny v Městském muzeu. Letos v únoru si připomínáme 
75. výročí této události, a tak je vhodná příležitost dozvědět se něco 
víc o „případu Dubeč“. Rozhovor se změnil v dlouhé a napínavé 
vyprávění, ze kterého bylo těžké vybrat jen pár následujících stran.

a jednou jsme se dohodli, že tam začneme jezdit, a zkusíme, jestli 
tam něco je nebo ne. Třeba tam nic nebude a přestane nás to 
bavit. Ale jakmile jednou tohle do vás vnikne, tak vám to už nedá 
a pořád vás něco žene. 

Na Dubči byl opravdu znatelný kráter?
Tam byl kráter normálně viditelný a byl plný vody. My jsme začali 
v dubnu 1991 a to byla ještě zima, bylo hodně sněhu, takže na jaře, 
když to všechno roztálo, bylo všude spousta vody. Když jsme začali 
okolo toho kráteru prozkoumávat zem, tak jsme nacházeli úlomky, 
nějaký hliník, nějaké konstrukce a tak, ale nevěděli jsme, co to je. 
Ale hlavně tam pořád byla ta voda. Neměli jsme žádnou techniku, 
bagry nebo něco podobného. Zkoušeli jsme tam přitáhnout elek-
třinu vedle s chaty, zničili jsme tam dvě kalová čerpadla, nakonec 
jsme to museli udělat všechno ručně, takže jsme kýblovali tu vodu 
kýbli, které jsme měli na provazech, a zároveň kopali. Rozparcelo-
vali jsme si úseky, jezdili jsme vždycky ve čtyři hodiny odpoledne 
a za tmy domů. A po prvních třech, čtyřech dnech, když jsme byli 
v metrové hloubce, nebo metr a půl, začali jsme nacházet kousky 
z motoru. A byly zachovalé, člověk by čekal strašně moc rzi, ale 
bylo to v krásném stavu, rozbité samozřejmě, a bylo toho čím dál 
tím víc. Za tři týdny už jsme stáli asi tři metry hluboko v kráteru 
na prvním motoru. To byla věc, kterou jsme si do té doby ani ne-
chtěli připustit. 

Motor byl tedy první velký objev, co bylo dál?
Ten motor nešel vyndat, byl plný bahna a voda pořád vzlínala. Mohl 
mít dvě stě, tři sta kilo. A pak začalo pršet a druhý den jsme přišli 

a ta díra byla plná vody a zavřená bahnem. Takže všechno znova. 
Přes výkop jsme dali velkou fošnu, na tu jsme si vozili kolečka 
a bahno jsme dávali do nich. A když už bylo sucho, tak jsme museli 
vyřešit, jak ho dostat ven. Jel jsem domů, zmobilizoval jsem tátu 
a všechny zaměstnance, vzal jsem kladkostroj, řetězy a provazy. To 
jsme zahákli za jeden strom, ten strom jsme nadehli nad tu díru 
a on to sám pomalu vytáhl. Pak jsme to vydřeli nahoru, očistili, 
naložili na vleky a odvezli k nám domů. Druhý den už jsme hrabali 
dál. Ale každopádně jsme objevili jeden motor a začali jsme tušit, 
jakým způsobem tam to letadlo spadlo. To už jsme věděli, co to 
je za typ letadla, protože na jednom plechu jsme našli nápis B-24 
a našli jsme dvouhvězdicový motor, takže to bylo jasné. Přesunuli 
jsme se o kus dál a zjistili jsme, že tam je druhý, protože Libera-
tor má křídlo, na něm dva motory, pak je trup, křídlo a další dva 
motory. Asi měsíc a půl trvalo, než jsme vyndali ty dva motory, 
a pak jsme se přesunuli na místo, kam spadnul trup s kabinou. 
A tam jsme si začali uvědomovat, že bychom mohli najít věci, které 
bychom najít nechtěli. Naštěstí k tomu nedošlo. 

Myslíte lidské ostatky?  
Ty byly, pokud vím, pohřbeny v Prádle.

Ano, ale nikdo nebyl schopen říct, jestli tam něco ještě může být 
nebo ne. A když jsme začali kopat v té části, kam dopadl trup le-
tadla, narazili jsme na první věc, která byla po člověku. Nemyslím 
kosti, ale něco z osobních věcí. Říkali jsme si, ty jo, teď musíme 
být strašně opatrní. Vyndali jsme identifikační známky od čtyř 
lidí. Známek bylo pět, jedna byla dublovaná, jak má být, protože 
oni měli vždycky dvě. A všechny ty ponožky a oblečení, z toho už 
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jsme ani nedýchali, že něco takového je ještě zachovalé, i když 
bylo znát, že tam hořelo, bylo to přepálené, i části papírů, části 
hadrů, části mapy. 

Uvědomovali jste si, že máte jedinečný nález?
Kopání pokračovalo, už jsme měli dva motory, kulomety, vrtule, 
osobní věci. Já jsem tehdy nevěděl, kolik se toho našlo v repub-
lice, dneska už to můžu srovnat, je to z jednoho letadla jedna 
z největších sbírek. Jsou místa, kde se našla celá stíhačka, třeba 
skupiny na severu Moravy mají taková muzea, ale z bombardéru 
je tohle opravdu velký soubor věcí. 

Jak dlouho jste na Dubči pracovali?
Když jsme v červenci končili kopání toho trupu, věděli jsme, 
že končíme úplně, protože tomu letadlu upadlo ve vzduchu 
křídlo a spadlo zvlášť na Bukové hoře. Za tři měsíce jsme měli 
hotovo. Jenže pak jsem se dostal k zápisu kroniky ve Ždírci, kde 
je velice sofistikovaně popsáno, jak to celé probíhalo, jak ty kusy 
na Bukové hoře vypadaly. Nějaký pán změřil i tu část ulomeného 
křídla a napsal do kroniky, že bylo osm metrů dlouhé a že se 
tam válel jeden motor. Řekl jsem si pozor, to křídlo bylo osm 
metrů dlouhé s jedním motorem. To už jsem byl na vojně, byl 
rok 1992 a díra byla zavřená, zahrnutá a uklizená. A mě tehdy 
došlo, že se to křídlo neulomilo u toho trupu celé, že se zlomilo 
mezi těmi motory. Tak jsem svolal partu, přijel jsem na opuš-
ťák, se mnou jeden důstojník, změřili jsme to a začali jsme 
kopat na místě, kde měl být třetí motor, a on tam byl. S ročním 
odstupem a za dozoru důstojníka z kasáren jsme vytáhli třetí 
motor. A to už jsem věděl, že teď už je to opravdu komplet. Tím 
skončilo kopání. 

Kam jste to skládali?
Všechno to bylo v garáži u mých rodičů v baráku, protože tam 
je spousta místa, tam jsou zbytky i do dneška. Když bylo špatné 
počasí a my jsme nebyli nahoře na Dubči, tak se to všechno 
čistilo, protože to bylo plné bahna. Čistili jsme a odrezovali 
a trochu jsme to třídili a když všechno skončilo, tak to tam takhle 
zůstalo. Já jsem šel na vojnu, pak jsem jel do práce na loď, ma-
teriál byl doma, vyčištěný a uklizený, a tím to na chvíli zhaslo.

Chtěla jsem vybrat k článku fotografii 
z kopání, ale vlastně jich moc nemáte. 

Udělali jsme jednu velkou chybu, že jsme dost nefotili. Já jsem 
s sebou vláčel starý fotoaparát a občas jsem něco vyfotil, ale kdyby 
to bylo dneska, tak by to bylo jiné, nejspíš by to bylo celé nahrané 
na videu. Tenkrát jsme občas udělali fotku, co se nám líbilo, a to 
byl, myslím, velký mínus. Velký plus byl, že jsme to nekopali 
žádným bagrem, ale ručně, lopatkou se smetákem a kýblem vody, 
kousek po kousku. 

Jak jste sháněli informace?
Paralelně s kopáním, když bylo třeba špatné počasí, jsme se snažili 
něco víc vypátrat. V devadesátých letech se vyrojila spousta knížek 
a publikací a také po různých časopisech jsme zjišťovali, jak to 
všechno vypadalo. A objížděli jsme pamětníky. To byla moc krásná 
část té práce, když jsme pendlovali od baráku k baráku a hledali 
někoho staršího, kdo si to může pamatovat. Všechno jsme zapi-
sovali, nechávali jsme dělat fotky, když jsem získal dobové fotky, 
tak mi je předělával a zvětšoval tady místní Emil Sýkora. Tak jsme 
chodili po lidech v Nepomuku, v Prádle, v Měcholupech, v Choce-
nicích, ve Zhůři – tam bylo nejvíc pamětníků. A tam jsem se poprvé 
dostal k tomu, že by se taky dalo něco najít v archivech. Jenže jsem 
o takové práci vůbec nic nevěděl. A pak se tam najednou, když už 
jsme měli dva motory venku a hrabali jsme se v tom trupu, objevil 
Karel Foud. Já jsem slyšel, že existuje historik v Plzni, který o tom 
ví strašně moc věcí a vydává nějaké publikace na tohle téma, ale 
osobně jsem ho neznal. A my jsme byli v díře, zablácení, špinaví, 
a najednou tam stál kluk a chtěl něco vědět. A když se nám před-
stavil, tak mně to hned seplo a v tu chvíli jsem věděl, že to bude 
mít trochu jiný směr. On nám s tím samozřejmě hrozně pomohl. 

Co jste vypátrali?
Dubeč je plná zvláštností. Jednoho příběhu za druhým. Například, 
během půl hodiny tenkrát spadla tři letadla. První letadlo spadlo 
při přeletu z Německa do Plzně u obce Bukovec u Horšovského 
Týna. Jako kluk tam u toho byl nějaký pan Raška. Bydlel ve Smr-
žovicích u Domažlic a osobně to viděl, stál v rozbitém trupu toho 
letadla. Pak svaz doletěl do Plzně, otočil se, někde spadly nějaké 
bomby, ale cílené bombardování to nebylo, takže my nevíme, proč 

sem vlastně letěli. Primární cíl byl ten den Regensburg, a jestli měli 
jako sekundární cíl Plzeň, Škodovku, je možné, ale do Škodovky 
nespadlo nic. To letadlo, které spadlo u Horšovského Týna, bylo 
stejný typ, zabilo se v něm deset lidí a jeden přežil. Za deset, dvacet 
minut se otočili, letěli sem, spadlo letadlo tady, deset lidí mrtvých, 
jeden přežil. A třetí spadlo u Lhenic u Prachatic, ti měli štěstí, 
protože vyskočili všichni a to letadlo krouživým stylem pomalu 
přistálo na poli. Všichni přežili, i potom válku. 
Pan Raška, už jako důchodce, se snažil tam najít něco z letadla, 
což se mu nepovedlo, a snažil se dopátrat k posádce. Psal spoustu 
dopisů do Ameriky a na ambasádu a pak dostal seznam členů po-
sádky od jednoho Čechoameričana, který se zajímal o podobné 
věci. Pan Raška byl velice nadšený, doma vyrobil té posádce krás-
nou skleněnou pamětní desku s nerezovými rámy a byl připravený 
ji umístit v kostele v Bukovci. My jsme se dozvěděli o panu Raškovi 
v době, kdy už jsme měli v ruce jednu vykopanou identifikační 
známku a měli jsme záznam z nepomucké školní kroniky, kde 
bylo zapsané jméno jednoho letce. 

Dorazil jsem k panu Raškovi a měl jsem ta dvě jména a koukal 
jsem na tu jeho desku a říkal jsem: „Ale pane Raška, tihle lidi nefi-
gurují v tomhle bombardéru, ti jsou z toho našeho.“ Jemu se v tu 
chvilku zhroutil svět, protože to nebyli jeho lidi a on neměl zase 
nic, a my jsme měli najednou kompletní posádku. Pan Raška byl 
tak laskav a dal mi pamětní desku, my jsme ji přivezli do Prádla 
a byla to první věc, která se odhalovala v Prádle na návsi, v deva-
desátém druhém nebo třetím roce. Ani jsme ji nemuseli vyrábět, 
protože už jsme ji měli hotovou. 

Co bylo dál – jaká byla cesta z garáže  
do expozice v Městském muzeu v Nepomuku?

Vystavování začalo v roce 2000, kdy jsem přijel z moře na půl roku 
domů, a v Prádle v restauraci neměli personál. Pan inženýr Jenčík, 
co mu patří ta restaurace, je můj kamarád, tak jsem mu řekl, že to 
vezmu. Začal jsem dělat hospodského v restauraci, kde je přista-
věný krásný nový sál. Domluvili jsme se s obecním úřadem, ukli-
dili jsme sál, dali jsme pryč nábytek a udělali tam výstavu. Psaly 
o tom noviny, přijeli tam fandové, najednou tam byly party oble-
čené v amerických uniformách s kvéry a dostalo se to do povědomí.
A někdy v roce 2002 (Nepomuk měl už tehdy webovou stránku, 
na které se o tomhle případu zmiňoval a kde byla napsaná jména 
posádky.) jsem od starosty v Prádle dostal mail psaný anglicky, 
který mu přišel ze Států, jestli bychom nebyli schopni poskyt-
nout nějaké informace k té posádce a k tomu případu. Byl to mail 
od příbuzných jednoho střelce, synovců seržanta Nelsona. A to 
byl velký impuls. Musel jsem těm Američanům odvyprávět celý 
příběh, protože oni vůbec nevěděli, co se s jejich strejdou stalo. 
První překvapení pro ně bylo, že letadlo je v Čechách, protože v hlá-
šení o nezvěstných posádkách byla udaná zeměpisná poloha u Re-
gensburgu. Další překvapení bylo, že máme nějaké věci z letadla, 
že se něco našlo. Tak jsem jim kopíroval a překresloval materiály 
a dělal jsem jim mapy a pak jsem je dostal, když jsem jim poslal 
fotku a známku – to je další neuvěřitelná náhoda, jak jsem říkal, 
od čtyř lidí jsme našli známky, od jednoho z nich byla dublovaná, 
od seržanta Nelsona, jejich strejdy. Takže jsem s klidným svědo-
mím mohl jednu vzít a poslat ji do Států. 

V té době už jsem byl ve spojení s panem inženýrem Jiranem, 
protože ten přišel s myšlenkou, že by se ty věci daly vystavit v Ne-
pomuku v muzeu. Pan inženýr Jiran všechno domlouval, dostal 
jsem k tomu z obecního úřadu lidi a techniku, všechno jsme to 
nasunuli do muzea a v roce 2004 byla hotová výstava. Ne nahoře, 
jako je teď, ale dole. Otevřelo se to a byl u toho prezident Klaus, 
to si pamatuju, protože jsem nevěděl, co mu mám říkat. A tehdy 
už jsme připravovali s Karlem Foudem a s Honzou Vladařem 
knížku. Když knížka vyšla, dostal jsem ji někde ve světě jako ba-
líček. Hrozně jsem ji chtěl už vidět, tak mi ji kluci poslali na loď. 

Potom muzeum potřebovalo ten prostor na něco jiného a výstava 
skončila. Já jsem si vzal věci domů, zakonzervoval jsem je a zůstaly 
v Prádle v garáži. V roce 2009 za mnou přišli lidi z muzea z Blovic, 
že by to chtěli na nějakou dobu vystavit. Já jsem jim ty věci půjčil, 
rozestavěli jsme to tam, tenkrát k tomu nebyla taková krásná fo-
todokumentace jako je udělaná teď, no a já jsem tam pak měl 
svatbu. Přivezl jsem na svatbu do toho zámečku veškeré svatební 
hosty, a to jsem tam měl i mého šéfa z Holandska, a první co bylo, 
že jsme běželi do muzea očumovat letadlo. Pak výstava skončila, 
vzal jsem si to domů a znova jsme se domluvili s panem inženýrem 
Jiranem a s nepomuckým muzeem, že to musí být někde vystavené 
nastálo. Nemá cenu to stále někam vláčet, protože těm věcem to 
neprospívá. Naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo. 

Jak došlo k tomu, že se tady byl podívat 
Raymond Noury a příbuzní těch ostatních?

Už v té době, kdy jsme dokopali, jsme věděli, že jeden střelec přežil 
a žije v Americe. A Karel Foud na tom pracoval, aby zjistil, kde ten 
člověk je, to jsme ještě nevěděli. Komunikovali jsme s příbuznými 
jednoho střelce, doslechli jsme se, že žije dcera prvního pilota, 
poručíka Goddarda, pak jsme věděli, že ještě žije žena navigátora, 
poručíka Altemuse, dělala rozhovory pro noviny v Americe. A ote-
vřela se výstava, Američani to věděli, dostali všechny podklady. 
A pak se rozhodli, že se přijedou osobně podívat a že sem vezmou 
i pana seržanta Nouryho. 

Říkal jsem si, teď je konečně vidět, jaký to všechno mělo smysl 
a kam se to dá dovést. To nebyla moje práce, já jsem dával dohro-
mady podklady, dával jsem informace panu Jiranovi, ale to, že sem 
přijel seržant Noury a ostatní, to je zásluha obecního úřadu a toho 
ansámblu, který se tím zabýval. Já jsem měl ale problém, protože 
jsem musel do práce, takže já jsem byl v té době v Americe a oni 
byli tady. Raymond Noury byl tady, ale já jsem se s ním nesetkal.

Nakonec ale k vašemu setkání  
s Raymondem Nourym přece jen došlo.

To bylo v roce 2009, když se otevřela výstava nahoře v muzeu 
a znovu přijeli Američani i s panem Nourym. Bylo to podruhé, 
co tady byli, a já už jsem byl naštěstí doma. Setkal jsem se s ním 
nahoře přímo na Dubči, mohl jsem s ním mluvit a byli jsme i u nás 
doma v Prádle. Vláčel jsem tam s sebou svého ročního syna a toho 
dneska mrzí, že si to nepamatuje. 

A co říkáte pomníku na Dubči?
Dubeč je nejvíc pomníkový případ, jsou tam tři. První, ten malý 
křížek, je tam od roku 1991. Vztyčovali ho tam prádelští. Když už 
se mohlo, tak vzali nevyužitý kříž ze starého hřbitova a umístili ho 
tam, aby tam aspoň něco bylo. Pak přišel na řadu ten veliký, s těmi 
deseti kameny, což je naprosto úžasná myšlenka, protože když si 
člověk řekne – tady někde umřelo deset lidí, tak nemá představu, 
co to je deset lidí, ale když tam přijde a vidí deset kamenů a každý 
kámen je za člověka, najednou má představu, jak je to strašné. 
A ten dlouhý pomník (Nakloněný obelisk, pozn. red.), na to mám 
trochu rozporuplný názor. Je to samozřejmě hezké, lidi se o to 
zajímají, ale je to trochu přepomníkované. Je dobré, že tam lidi 
chodí a můžou si přečíst, co se tam stalo. Je to teď takové poutní 
místo, dokonce je tam schovaná keška. 

Jste tedy spokojený s tím, jak to všechno dopadlo?
No samozřejmě. Dopátrat se něčeho víc asi už nejde, pamětníci 
jsou mrtví a to nejdůležitější už se stalo. Tak to je případ Dubeč.

 
Děkuji za vaše vyprávění a chtěla bych vás i naše 
čtenáře pozvat 23. února na představení rozšířené 
expozice B-24 Liberator v Městském muzeu.

foto Milan Demela
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Proběhl 16. Novoroční čtyřlístek –  
Špacír kolem Zelené hory

Novoroční čtyřlístek, který pořádal Klub českých turistů Nepomuk 
1. ledna 2019, je za námi a můžeme říci, že se opět vydařil. Počasí 
nám sice letos moc nepřálo, já sama měla obavy, zda vůbec někdo 
přijde, protože foukal silný vítr, byla zima, mrholilo a na závěr 
našeho výšlapu nás zastihl i silný déšť, ale přes to všechno lidé 
na Novoroční čtyřlístek přišli. Turisté i neturisté už dneska vědí, 
že není špatné počasí, je jen špatně oblečený turista. Byla jsem 
překvapena, když přišlo na start k sokolovně 46 lidí, přijely dva 
kočárky a dorazil jeden pejsek, který nikdy nemůže chybět: Bře-
záků Zorinka. Že přišli ti skalní příznivci, kteří si potřebují rozšířit 
svoji sbírku novoročních čtyřlístků, to mě nepřekvapilo. Nechyběly 
naše dvě rekordmanky Ivanka V. a Olina S., které tímto dosáhly už 
na ten zatím poslední 16. čtyřlístek. Přišli ale i lidé, kteří o akci nic 
nevěděli a nakonec zde získali svůj první čtyřlístek i s kalendáříč-
kem, letos v krásném žlutozeleném provedení. To, že přispěli ale-
spoň 20, – Kč na finanční sbírku pro zdravotně postižené občany, 
mi udělalo velkou radost. Na těchto příspěvcích se pro letošek 
vybralo a do sbírky přidalo 2 100, – Kč, takže můžeme být spoko-
jeni, protože pro dobrou věc jsme udělali maximum. Možná jsme 
už všichni tak trochu zapomněli, proč je v názvu pochodu čtyřlís-
tek. Není to jen tím, že každý z příchozích má možnost za odměnu 

tento odznak – čtyřlístek, symbol radosti a štěstí – získat. Staré 
české přísloví nám říká: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ A orga-
nizátoři z Klubu českých turistů nám touto akcí dávají každý rok 
příležitost vykonat hned čtyři dobré skutky. Jaké že jsou ty naše?

 − Překonej svoji pohodlnost –  
jdi na Nový rok na výlet, procházku.

 − Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň  
jednoho bližního ze svého okolí na tento výlet.

 − Poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek 
vlasti a poznej ho vlastními smysly.

 − Přispěj potřebným částkou minimálně 20 Kč.

V cíli jsme si popřáli hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 
2019. Pohoda už panovala na závěr vycházky, takže se některým 
ani nechtělo jít domů. Dlouho do tmy se probíraly plány na další 
akce, které pro všechny pořádá Klub českých turistů Nepomuk 
a na kterých, jak doufám, se budeme potkávat.

Helena Sedláčková,  
Klub českých turistů Nepomuk

V pátek 15. 2. 2019 od 20.00 hodin se v sále Švejk Restaurantu 
a Hotelu U Zeleného stromu Nepomuk uskuteční Sportovní 
ples 2019. Pořadatelem je FK Nepomuk. K poslechu a tanci 

hraje hudební skupina MELODION. Vstupné 150 Kč.

Konal se 5. ročník vánočního fotbalového turnaje

Již popáté uspořádal TJ Slavoj Dvorec, z. s. – oddíl kopané, za pod-
pory města Nepomuk, fotbalový turnaj mladších a starších přípra-
vek a letos poprvé i turnaj mladších žáků. Turnaj byl dvoudenní, 
v sobotu 15. 12. 2018 hrály přípravky a v neděli 16. 12. 2018 mladší 
žáci. Turnaj se hrál v Městské sportovní hale Sokolovna Nepomuk. 
Sportovního klání se zúčastnily jako již tradičně týmy Nepomuka, 
Dvorce, Kasejovic, Blovic a Žákavy. 

V sobotu nejprve hrála mladší přípravka a po vyhlášení výsledků 
je vystřídali fotbalisté starší přípravky. V neděli si odbyli turnaj 
mladší žáci. Zápasy pískali zkušení rozhodčí, a tak vše proběhlo 
bez problémů. Hrálo se systémem „každý s každým“. Diváci, kteří 
si udělali v předvánočním shonu čas a přišli se podívat na zápasy 
našich nadějí, viděli hezký fotbal se spoustou branek a pěkných akcí. 
Povzbuzovali, fandili a za to jim patří velké „dík“. Hráči, kteří si ještě 
před Vánoci „dali do těla“, obdrželi poháry, medaile a dárkové tašky 
za umístění a hodnotné ceny za individuální dovednosti v kategorii 

nejlepší brankář a nejlepší střelec. Tímto bych chtěl poděkovat všem 
týmovým trenérům, lidem, kteří nám pomáhali s přípravami tur-
naje, a samozřejmě sponzorům: Skytrade s. r. o., Elitex Nepomuk 
a. s., Železářství Vladislav Průcha, KLAUS Timber a. s., Truhlářství 
Zdeněk Müller, Kadeřnictví Horvátová Marcela, P&V Elektronic spol. 
s r. o. Kasejovice, Střechy Švorc, Milkot, Mišron Michal Šroubek, 
LUTA Luboš Tafat, Uzenářství Skala, Red Bull a Město Nepomuk. 

Cílem byla podpora rozvoje dětí ve sportovních aktivitách, dále 
prezentace města Nepomuk a TJ Slavoj Dvorec v širším podvědomí 
občanů a hlavně udělání radosti dětem. To se podařilo a je to další 
impuls pro pořadatele v pokračování této zavedené tradice. Pokud 
byste si s námi ve Dvorci chtěli zahrát fotbal, jste zváni na tré-
ninky do Městské haly v Nepomuku. Trénujeme každou středu 
od 17 hodin. Budeme se těšit.

Robert Šmerák, za pořadatele TJ Slavoj Dvorec, z. s.

Konečné pořadí starší přípravka:

1. TJ Sokol Kasejovice

2. FK Nepomuk

3. TJ Sokol Blovice

4. TJ Slavoj Dvorec 

5. FK Žákava

Konečné pořadí mladší přípravka:

1. FK Nepomuk

2. TJ Sokol Blovice

3. TJ Sokol Kasejovice

4. TJ Slavoj Dvorec

5. FK Žákava

Konečné pořadí mladší žáci:

1. FK Nepomuk

2. TJ Sokol Kasejovice

3. TJ Sokol Blovice

4. TJ Slavoj Dvorec

5. FK Žákava
Český rybářský svaz, z. s.,  
Místní organizace Nepomuk oznamuje:  
Výdej povolenek a výroční členská schůze  
Pro rok 2019 jsme pro členy Českého rybářského svazu, z. s., Místní organizace Nepomuk připra-
vili tyto termíny výdeje povolenek a platby poplatků pro rok 2019: 

16. 2. 2019 po výroční členské schůzi, Hotel Dvorec

13. 3. 2019 od 16:00, klubovna MO, sportovní hala Sokolovna

10. 4. 2019 od 16:00, klubovna MO, sportovní hala Sokolovna

Dále bychom všechny naše členy rádi pozvali na výroční členskou schůzi konanou 16. 2. 2019 od 13:00 
v Hotelu Dvorec. Pro všechny členy bude přichystané drobné občerstvení. Více informací a aktualit 
na nových webových stránkách naší organizace https://mo-nepomuk3.webnode.cz/

S pozdravem Petrův Zdar! 
Výbor místní organizace Nepomuk
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Rok 2018 v Nepomuku –  
extrémně teplý a suchý

Rok 2018 se s průměrnou teplotou 9.6 °C vyrovnal dosud nejtep-
lejšímu roku 2015 a stal se tak spolu s ním nejteplejším rokem 
v historii měření nepomucké klimatologické stanice (období 
1951-2018). Třetí nejteplejší rok jsme prožili v roce 2014 (9,5 °C) 
a čtvrtý v roce 2007 (9,1 °C). Dlouhodobý roční teplotní průměr 
(1961–2010) je 7,5 °C, loni jsme tak měli v průměru o 2,1 °C více, 
než je běžné. Jedinými teplotně podprůměrnými měsíci v roce 
2018 byly únor (průměrná teplota – 3,4 °C a odchylka od DP – 2,6 
°C) a březen (průměrná teplota 1,2 °C a odchylka od DP – 1,6 °C). 
Všechny zbylé měsíce pak byly teplotně nadprůměrné, některé 
dokonce rekordně. Za zmínku stojí duben (průměrná teplota 12,5 
°C a odchylka od DP +5,2 °C) a leden (průměrná teplota 2,6 °C 
a odchylka od DP +4,7 °C). Nejvyšší teplota 33,5 °C byla zazname-
nána 1. 8. 2018, nejnižší teplota – 18,9 °C pak 28. 2. 2018. V roce 
2018 činil srážkový úhrn v Nepomuku 542,5 mm, což je v porov-
nání s dlouhodobým průměrem (1961-2010), který je 630,6 mm, 

86 %. V porovnání s dlouhodobým průměrem jednotlivých měsíců 
spadlo nejvíce srážek v prosinci (199 %), červenci (141 %) a září 
(136 %). Nejméně pak v srpnu (18 %), listopadu (31 %) a dubnu 
(39 %). Nejvyšší denní srážkový úhrn 51,9 mm byl naměřen 16. 7. 
2018, kdy regionem prošla velmi silná bouřka. Suché období trvalo 
na Nepomucku v období od dubna do listopadu, kdy se výraznější 
srážky vyskytly jen v průběhu bouřek. Vrchol sucha pak můžeme 
datovat do srpna. Nejvyšší sněhová pokrývka byla zaznamenána 
dne 22. 1. 2018, kdy leželo 10 cm sněhu. Nejsilnější vítr vál dne 
18. 1. 2018 při postupu tlakové níže Friederike a dále dne 23. 9. 
2018 při postupu tlakové níže Fabienne přes území ČR, v nárazech 
dosahovala rychlost větru přes 20 m/s. Nebezpečné nárazy větru 
se pak na Nepomucku vyskytly i 16. a 27. 7. 2018 během silných 
bouřek, které náš region zasáhly. 

Pavel Vacík

Jaký bude únor ve Fénixu

Sotva jsme se rozkoukali v novém roce, je tu únor a začínají kroužky 
ve druhém pololetí. Pokud jste se v září nepřihlásili rovnou na celý 
rok, je potřeba poslat novou přihlášku a zaplatit podle nového 
variabilního symbolu (nebo v kanceláři hotově). Kroužky mají 
obvykle 15 lekcí a končí a začínají podle toho, zda bylo všech 
15 lekcí vyčerpáno (pokud je lekce zrušena ze strany lektora, je 
nahrazena).

PRAVIDELNÉ KURZY 

od čtvrtka 7. 2. nový semestr Univerzity III. věku na téma 
Potraviny a spotřebitel, 55+ (390 Kč)

od úterý 12. 2. počítačový kurz pro začátečníky,  
16:00–17:30 (6 lekcí 650 Kč / 450 Kč senior)

od úterý 12. 2. přírodovědný kroužek pro děti 9+,  
15:00–16:30 (15 lekcí / 1000 Kč)

SEMINÁŘE 

neděle 3. 2. kurzy šití s návrhářkou Šárkou Walterovou,  
9:00–12:45 pokročilé, 13:15–17:00 začátečnice (300 / 400 Kč)

neděle 10. 2. 1. lezecké závody – pro děti z kroužků lezení,  
je možné se přijít podívat a lezení vyzkoušet, Sokolovna 
Nepomuk, 14–17 hodin

sobota 16. 2. kurz použití tělových svící s terapeutkou Alenou 
Babkovou, 10–13 základní seminář, 14–17 pokračující seminář,  
400 Kč za jeden, 700 Kč za oba semináře vč. 2 svíček

neděle 24. 2. kurz plstění ovčí vlny – výroba jarních panenek,  
10–13 hodin, (300 Kč předem / 350 Kč na místě)

neděle 3. 3. kurz šití, 9:00-12:45 začátečnice, 13:15–17:00 pokročilé

neděle 24. 3. RELAX ve Fénixu, 10–17 hodin, jóga, cvičení, 
relaxace, masáže, zajímavé informace, pitný režim, zdravý 
oběd – 850 Kč, přihlášky již nyní na webu Fénixu

workshop parkouru – v jednání

(u seminářů si v případě zrušení z vaší strany vyhrazujeme 
 právo na stržení storno poplatku pro zajištění lektora  
30–50 % z celkové ceny podle druhu kurzu)

Za tým Fénixu Lucie Korbová

kancelář 
pondělí 10–12, 13–17
úterý 10–12, 13–15
středa 10–12, 13–18
čtvrtek 13–18

 
tel.: (+420) 606 032 707
www.fenix-nepomuk.cz
fenix@urad-nepomuk.cz
fb: Fénix Nepomuk

O jarních prázdninách bude zavřeno 25. 2. – 1. 3.  
(ve fénixu se koná příměstský tábor Animánie)
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Vyprávění o farářích,  
děkanech a arciděkanech nepomuckých 

Duchovní správci farnosti Nepomuk  
od roku 1950 dodnes

Na závěr našeho seriálu zbývá připomenout kněze, kteří v Nepo-
muku působili od nuceného odchodu Těšitelů až do současnosti. 
Bez výjimky sem byli dosazováni jako administrátoři, to jest dočasní 
duchovní správci. Podle kanonického práva je administrátor usta-
novován vždy v případě uprázdnění farnosti nebo tehdy, když řádný 
farář nemůže z určitých příčin svou funkci vykonávat. Práva a povin-
nosti má přitom stejná. Pokud je mu svěřena pouze duchovní oblast, 
jde o administrátora in spiritualibus, zatímco materiální záležitosti 
může zajišťovat i jáhen nebo laik jako administrátor in tempora-
libus. Duchovní správce, který ve farnosti nesídlí, je označován 
přívlastkem excurrendo, to jest dojíždějící. K Nepomuku je touto 
formou již od roku 1944 trvale připojena farnost Prádlo, po revoluci 
přibyl Myslív, Vrčeň a s účinností od 1. 1. 2013 byly do nepomucké 
farnosti začleněny převodem z plzeňské diecéze i obvody zrušených 
farností Žinkovy a Neurazy. Jmenování administrátorů, které lze 
dle potřeby přeložit na jiné místo, umožňuje ordináři flexibilitu 
při řešení nedostatku kněží.

Prvním administrátorem nepomucké a excurrendo i prádel-
ské farnosti po likvidaci konventu Těšitelů byl k 1. 5. 1950 ustano-
ven P. František Sobíšek (* 17. 1. 1920 v Podhájí), který sem přišel 
ze Všerub (okr. Domažlice). V Nepomuku setrval do 30. 11. 1951 
a v prosinci byl povolán k vojenské službě u pomocných technických 
praporů. Zemřel 10. 5. 2013 v Českých Budějovicích jako emeritní 
sídelní kanovník tamější kapituly a papežský kaplan. Je pohřben 
v Rudolfově, kde později dlouhá léta působil.

Na nepomucké faře vystřídal P. Sobíška k 1. 12. 1951 P. Václav 
Říha (* 10. 4. 1923 v Praze), bývalý spirituál českobudějovického 
semináře a dosud administrátor v Kasejovicích. Již 12. 5. 1952 
byl ale zatčen, následně obviněn z rozšiřování a čtení pastýřských 
listů, udržování tajných kontaktů se svým nadřízeným, interno-
vaným biskupem Hlouchem, tajně vysvěcenými biskupy Otče-
náškem a Matouškem aj., a 19. 9. téhož roku odsouzen k odnětí 
svobody na dvanáct let. Vězněn byl na Mírově, kde 29. 6. 1956 
zemřel na infarkt po psychickém otřesu způsobeném mimořád-
nou vězeňskou prohlídkou. Roku 1997 mu byla odhalena pamětní 
deska v předsíni kostela v Kasejovicích.

Na uvolněné místo po P. Říhovi byl jmenován P. Jan Kubín 
(* 30. 6. 1915 v Bukvici), administrátor v Horšicích. Duchovní službu 
vykonával ve zdejších farnostech jen do 28. 2. 1953, kdy byl přelo-
žen do Staňkova. Do Nepomuka se ale ještě nakrátko vrátil roku 
1979, nejprve jako administrátor a od srpna, kdy byl jmenován 
jeho nástupce, až do konce listopadu jako výpomocný kněz. Poté 
odešel na faru do Přeštic. Zemřel 31. 10. 2000 v charitním domově 
pro kněze v Moravci na Vysočině. Pochován je ve Staňkově. 

Od 1. 3. 1953 do 30. 4. 1958 administroval farnost P. Václav 
Košek (* 13. 4. 1915 ve Šternově), dosavadní administrátor v Záboří. 
Na Nepomucku působil nějaký čas již ve čtyřicátých letech, a to 
konkrétně v Budislavicích. Pro nelichotivé zápisy, které provedl 
do tamější, bohužel dnes nezvěstné farní kroniky o vítězství komu-
nistické strany ve volbách roku 1946, a zejména pro čtení zakáza-
ného pastýřského listu českých a moravských biskupů z 15. 6. 1949, 
zaměřeného proti státem zřízenému sdružení loajálních kněží, 
takzvané Katolické akci, byl prošetřován a následně odsouzen 
k odnětí svobody. Vězněn byl až do srpna 1952 na Mírově a v Rakov-
níku. Z Nepomuka odešel do Čížové na Písecku. V roce 1972 mu 
byl odňat státní souhlas k výkonu kněžského povolání. Bydlel poté 

v Malontech u Kaplice. Od roku 1992 dožíval v charitním domově 
v Moravci, kde také 17. 3. 2001 zemřel. Je pohřben ve Čkyni.

V Nepomuku jej vystřídal P. Josef Schreier (* 16. 11. 1912 v Ple-
šivci), přeložený sem naopak z Čížové, jemuž byla svěřena duchovní 
správa také ve Vrčeni. Za jeho působení bylo roku 1961 zřízeno 
v prostorách arciděkanství Vlastivědné muzeum Nepomucka, 
namísto původního muzea církevních a svatojánských památek 
vybudovaného ve třicátých letech P. Janem Strnadem. Roku 1966 
odešel na nové působiště do Katovic. Zemřel 19. 12. 1977, nedlouho 
po svém penzionování. Místo posledního odpočinku nalezl na hřbi-
tově v Mirovicích.

Novým administrátorem farností Nepomuk, Prádlo a Vrčeň byl 
od 1. 4. 1966 ustanoven P. František Xaver Štribl (* 27. 10. 1937 ve Staň-
kově), administrátor v Nýrsku. V Nepomuku setrval šest let. Za něj 
byla roku 1971 opět obsazena samostatným duchovním správcem 
farnost Vrčeň. Přešel do Přeštic, odkud sem byl naopak k 1. 7. 1972 
přeložen P. František Uhlíř. Zemřel 24. 1. 2016 v Opavě jako profesní 
kněz Řádu německých rytířů.

P. František Uhlíř (* 30. 8. 1923) působil v Nepomuku do října 
1978, načež byl přeložen do Starého Rožmitálu. Zemřel 14. 12. 2009 
na odpočinku v Českých Budějovicích. Pohřben byl ve Sv. Janu u Kvě-
tova na Písecku, kam příslušela farností jeho rodná ves Velká. Do usta-
novení nového administrátora zajišťoval církevní úkony ve farnosti 
P. Josef Novák z Vrčeně a pak již zmíněný P. Jan Kubín.

K 1. 8. 1979 byl administrátorem v Nepomuku a Prádle ustano-
ven P. František Cibuzar (* 2. 11. 1932 v Netolicích), který po vysvěcení 
v roce 1969 působil v různých farnostech na Domažlicku. V letech 
1981–1983 a od roku 1991 trvale administroval excurrendo farnost 
Myslív, v letech 1989–1993 farnost Budislavice a roku 1993 převzal 
po P. Josefu Novákovi Vrčeň. Takřka bezprostředně po revoluci byl 
jmenován sekretářem a roku 1993 vikářem nepomuckého vika-
riátu. Zasloužil se o obnovu nepomuckých svatojánských poutí. 
Usiloval také o znovuzřízení Svatojánského muzea. Jeho život ukon-
čila v sobotu 6. 7. 2002 v podvečerních hodinách dopravní nehoda 
u Prádla, když se právě ubíral na svou další mši. K poslednímu odpo-
činku byl převezen do rodných Netolic.

Na uprázdněné místo přišel 15. 7. 2002 ze Sušice 
P. Ing. Mgr.  Vítězslav Holý (* 3. 12. 1962 v Písku). S jeho duchov-
ním působením je spjata především snaha o udržení a posílení úcty 
ke sv. Janu Nepomuckému a k Panně Marii Zelenohorské. Zasadil 
se o naplnění projektu obnovy Svatojánského muzea, navázání 
kontaktů s brazilským městem Saõ Joaõ Nepomuceno, uspořádání 
soutěže o umělecké dílo se svatojánskou tematikou na kruhový 
objezd u Pyramidy, vytvoření nového oltáře a sochy do kostela 
na Zelené Hoře, ale kupříkladu také o zahájení restaurátorských 
prací na vrcholně barokních sochách od Lazara Widmanna v Žin-
kovech. V srpnu 2016 byl přeložen do Pelhřimova. Od 1. 7. 2017 
působí jako administrátor v Záhoří na Písecku (shodou okolností 
jde o rodnou farnost P. Jana Strnada) a excurrendo v Albrechti-
cích nad Vltavou, Chřešťovicích a Oslově. Jeho nástupcem se stal 
a současným administrátorem farností Nepomuk, Myslív, Prádlo 
a Vrčeň je P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D., rodák z Čeladné, předtím farní 
vikář v Jindřichově Hradci. 

 
Vladimír Červenka

Fotografie laskavě poskytli Marie Bílková,  
Miroslav Čapek a P. Wojciech Pelowski.

Václav Říha

Josef Schreier

Jan Kubín

František Uhlíř

František Štribl

František Sobíšek

František Cibuzar
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3. 2. Kurz šití pro dospělé a slečny od 10 let – 
základy šití v ruce i na stroji, úvodní teorie 
o materiálech a šití, výroba látkové tašky nebo 
sukýnky, od 13.15 do 17.00 hodin, kurzovné 400 Kč 
(platba předem), volnočasové centrum Fénix, 
přihlášky na www.fenix-nepomuk.cz nebo na tel.: 
606 032 707, veškerý materiál a občerstvení v ceně

4. 2. – 15. 3. Výstava fotografií členů Fotoklubu 
Stod, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstup 
zdarma, otevřeno úterý–sobota 10.00–16.00 hodin

6. 2. Přednáška Vyvážená dětská strava 
(v těhotenství, během kojení, dětská strava 
a nemocné dítě), od 17.00 hodin, mateřské 
centrum Beruška, předběžné potvrzení z důvodu 
omezené kapacity na e-mailu materskecentrum@
centrum.cz, vstupné 150 Kč

6. 2. Zamilovaný sukničkář – divadelní komedie, 
od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, předprodej 
vstupenek přes plzenskavstupenka.cz nebo IC 
Nepomuk

12. 2. 6. přednáška s promítáním – Velhartice 
a Nemilkov, volnočasové centrum Fénix, 
počítačová učebna, v rámci kurzu přednášek 
s promítáním pod názvem Putování krajem 
západních Čech 

12. 2. Kurz Poznávání přírody jinak… pro zvídavé 
kluky a holky od 9 let, od 15.00 do 16.30 hodin, 
volnočasové centrum Fénix, přihlášky na www.
fenix-nepomuk.cz nebo na tel.: 606 032 707, cena 
za 15 lekcí 1000 Kč

15. 2. Sportovní ples 2019, sál Hotelu 
U Zeleného stromu, pořádá FK Nepomuk, 
k poslechu a tanci hraje hudební skupina 
MELODION, bohatá tombola, pro rezervaci 
a prodej vstupenek kontaktujte tel. č. 723 437 653

16. 2. Seminář použití tělových svíček 
s terapeutkou Alenou Babkovou (vhodné pro laiky 
i maséry a terapeuty) – teoretický úvod, krátká 
relaxační cvičení, použití svíček v praxi, cvičení 
ve dvojicích, od 10.00 do 13.00 (základní seminář 
– cena vč. svíčky 400 Kč), od 14.00 do 17.00 hodin 
(pokračovací seminář – cena vč. svíčky 400 Kč) / 
oba semináře 700 Kč, volnočasové centrum Fénix, 
přihlášky na www.fenix-nepomuk.cz nebo na tel.: 
606 032 707

20. 2. Přednáška Kváskové pečení (proč je bílá 
mouka nevhodná, jak a proč používat celozrnné 
potraviny a jak pracovat s přírodním kváskem), 

od 17.00 hodin, mateřské centrum Beruška, 
předběžné potvrzení z důvodu omezené kapacity 
na e-mailu materskecentrum@centrum.cz, vstupné 
150 Kč

23. 2. Pietní akt k 75. výročí sestřelení 
amerického bombardéru Liberator, náměstí A. 
Němejce / Dubeč, na programu: mše svatá v kostele 
sv. Jana Nepomuckého (9.00 hod.) / příjezd kolony 
vojenských historických vozidel před radnici (9.55 
hod.) / koncert posádkové hudby (10.00 hod.) / 
přelet vojenského letadla v případě příznivého 
počasí (10.29 hod.) / pietní akt (10.30 hod.) / 
komentovaná prohlídka a představení rozšířené 
expozice B-24 Liberator v Městském muzeu 
Nepomuk (14.00 hod. – vstup zdarma) / přednáška 
Mgr. Karla Fouda na téma Dubeč 1944 – vzpomínka 
na muže Lt. Goddarda (15.00 hod. – vstup zdarma)

23. 2. Zábava TJ Slavoj Dvorec, Sokolovna 
Nepomuk

PŘIPRAVUJEME 

23. 3. Zábavné představení pro rodiny s dětmi – 
Loutková revue Na kouzelném paloučku, od 16.00 
hod., sál Hotelu Dvorec, vstupné 129 Kč, předprodej 
vstupenek Kulturní a informační centrum 
Nepomuk

PLESY A BÁLY

15. 2. Sportovní ples 2019, sál hotelu U Zeleného 
stromu, pořádá FK Nepomuk, k poslechu a tanci 
hraje hudební skupina MELODION, bohatá 
tombola, pro rezervaci a prodej vstupenek 
kontaktujte tel. č. 723 437 653

2. 3. Hasičský bál SDH Nepomuk, sál hotelu 
U Zeleného stromu  

15. 3. Bál Sokol Nepomuk, Sokolovna Nepomuk

23. 3. Bál Pionýr Nepomuk, Sokolovna Nepomuk

OKOLÍ NEPOMUKA / ÚNOR 2019

do 28. 2. Zlatá éra první republiky – výstava, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, zámek 
Hradiště 

31. 1. – 16. 3. Loutková laboratoř I. – první část 
projektu Gymnázia Blovice ve spolupráci s Muzeem 
loutek v Plzni a ZČU, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, zámek Hradiště

2. 2. Zabijačkové hody – akce spojená 
s ochutnávkou a prodejem tradičních 

zabijačkových specialit, zahraje živá hudba, 
k dispozici bude dětský koutek a buřty na opékání, 
od 11.00 do 15.00 hodin, Sokolovna Spálené Poříčí, 
pořádá MAS sv. Jana z Nepomuku a Všeobecně 
prospěšná společnost Úhlava, vstupné 150 Kč 
(dospělý) / 50 Kč (dítě) – v ceně je poukázka 
na oběd, pití a občerstvení formou rautu, vstupenky 
jsou slosovatelné, přihlášky na emailové adrese 
mas.nepomucko@seznam.cz nebo na telefonním 
čísle 602 334 882 (vstupenky je možné zakoupit 
také v Infocentru Spálené Poříčí).

2. 2. 1. Srbská řízená degustace vína z Vinařství 
pánů z Lipé z Vracova, od 19.00 hodin, klubovna 
na hřišti v Srbech, pořádá OU Srby a Vinný 
klub Pod kapličkou, registrace nutná do 31. 1. 
na emailu vkpodkaplickou@gmail.com nebo 
na tel. 602 619 665, vstupné 150 Kč za osobu (v ceně 
vstupného je 10 vzorků vína, pro neutralizaci chléb, 
sýr a voda) 

5. 2. První měsíce revoluce: Husitská 
mobilizace na podzim 1419 – přednáška 
prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc, od 17.00 hod., 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, zámek 
Hradiště

9. 2. Dětský maškarní, KD Klášter, od 14.00 
hodin 

9. 2. Zimní Bludníček – pěší akce KČT, trasy od 4 
do 25 km, start nádraží ČD v Blovicích (8.30–9.30 
hodin), více informací na tel.: 737 340 739

14. – 16. 2. Na rande do muzea… akce nejen 
pro zamilované, vstup 1+1 zdarma a překvapení 
k tomu, otevřeno od 9.00 do 15.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště

19. 2. Zámecký literární večer VII – z tvorby 
zakázaných autorů, večer věnovaný 30. výročí 
od Sametové revoluce, od 17.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště

23. 2. Přednáška Mobilizace 1938 a Mnichovská 
zrada, přednášející z Muzea čsl. opevnění z let 1936 
až 1938 z Chomutova a 4. Obrněná Prácheňsko, 
od 15.00 hodin, KD Chanovice

PŘIPRAVUJE SE

13. 4. Od vína k vínu – pochůzková degustace, 
od 11.00 do 19.00 hodin, Spálené Poříčí, večer 
v Sokolovně Spálené Poříčí zahraje cimbálová 
muzika Michala Horsáka, podrobnosti na www.
odvinakvinu.cz, vstupenku je možné zakoupit 
v Infocentru ve Spáleném Poříčí, cena 550 Kč do 31. 
3., od 1. 4. 600 Kč, v den konání akce 650 Kč

Kulturní kalendář 2019

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
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Slavnostní koncert Boni Pueri 
v rámci Barokního festivalu
 
Zámek Zelená Hora / kostel 

Tip na dárek nejen k Valentýnu – Český chlapecký sbor BONI PUERI 
byl založen v roce 1982 a patří k nejvýznamnějším evropským hudeb-
ním tělesům. Sbor dosud absolvoval na 4000 samostatných koncertů 
po celé Evropě, Americe a Asii. Ředitelem tělesa je PhDr. Pavel Horák, 
Ph.D. Na Zelené Hoře se sbor představí s průřezem své tvorby, zamě-
řené od baroka po současnost. Sbor při vystoupení doprovodí také 
jeden tajný host. Součástí akce navíc bude barokní doprovodný pro-
gram. Vstupenky budou číslované na konkrétní místa.

 
 
Datum: sobota 15. 6. 2019
Čas: 18:00–19:30 hodin
Cena vstupenek: 100-300 Kč

Předprodej zajišťují informační centra regionu a plzenskavstu-
penka.cz. Předprodej bude zahájen 11. 2. v 8:30 hodin. Pořádají 
Mikroregion Nepomucko a obec Klášter v rámci Letního barokního 
festivalu 2019 za finanční podpory Plzeňského kraje.

Kulturní a informační centrum 
Nepomuk hledá brigádníky

KIC Nepomuk hledá brigádníky pro výpomoc v infocentru (obsluha infocentra) a při 
pořádání kulturních akcí. Jedná se zejména o pokrytí otevírací doby v hlavní turistické 
sezóně 2019 i výpomoc o sobotách mimo sezónu. Požadujeme věk od 18 let, znalost 
cizího jazyka na komunikační úrovni (AJ/NJ), dobrou práci s PC (práce v rezervačním 
systému vstupenek, pokladním systému, rychlé vyhledávání informací, Word, Excel, 
webový redakční systém), znalost oboru (přehled o turistických možnostech v regionu), 
komunikativní schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost. Výhodou je zájem o kulturu 
a znalost místní historie. Mzda 120 Kč / hodinu.
 
Práce na dohodu, možnost dlouhodobé spolupráce. Nástup dle dohody. Motivační 
dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu: infocentrum@nepomuk.cz a kul-
tura@urad-nepomuk.cz.
 

Otevírací doba informačního centra: 
květen–září 8.30–17.00 
říjen–duben 8.30–16.00
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Nabídka platí od 30. 1. do 26. 2. 2019  
v prodejně „U Stodoly“
Gouda hranol 48% cena za 1 kg 149,00 Kč
Krajanka Moje chvilka 130 g mix druhů 12,90 Kč
Škvařené hřbetní sádlo 250 g 14,90 Kč
Papriková klobása cena za 1 kg 129,00 Kč
Jitrničky / Jelítka cena za 1 kg 79,00 Kč
Kuřecí obalované stripsy 1 kg 159,00 Kč

Nabídka platí od 30. 1. do 12. 2. 2019  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Krajanka Ovocný košík jogurt 150 g mix druhů 7,90 Kč
Selské mléko čerstvé 3,5% 1 l PET 21,90 Kč
Zott Smetana ke šlehání 30% 200 g 19,90 Kč
Anglická slanina Dle Gusta cena za 1 kg 149,00 Kč
Tlačenka SPECIÁL cena za 1 kg 119,00 Kč

Nabídka platí od 13. 2. do 26. 2. 2019  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk 
Choceňské tradiční pomazánkové 150 g mix druhů  24,90 Kč
Paštika s pečeným masem cena za 1 kg  119,00 Kč 
Hummus pomazánka 80 g mix druhů 16,90 Kč
Vysočina Dle Gusta cena za 1 kg 129,00 Kč
Pečená máslová šunka výběrová cena za 1 kg 149,00 Kč

Nabídka platí od 30. 1. do 12. 2. 2018  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Savo Original 1  29,90 Kč 
Savo Prim svěží vůně 1 l 29,90 Kč

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

—  Administrativní pracovník, pracovnice 
Hledáme administrativního pracovníka  
pro pomoc hlavní účetní. 
Znalost účetního systému Pohoda 
Němčina na komunikativní úrovni

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

 
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

Český zahrádkářský svaz Dvorec pořádá  
Zah rádkářský ples,  

který se koná v sobotu 23. 2. 2019  
v KD Klášter / hraje Skalanka

autobusový svoz do Kláštera a zpět zajištěn

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává 

slepičky Tetra hnědá a Dominant – 
všechny barvy, 14–19 týdnů,  

159– 209 Kč za kus. 
Prodej: Nepomuk – u fary 

26. 2. 2019 – 16.20 hod.  
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,  

tel.: 601 576 270, 728 605 840

Ochutnejte kvalitní vína 
z Čech, Moravy a Itálie

poradíme s výběrem osobně i online
možnost pravidelné dodávky vín  

(měsíčně, čtvrtletně, ročně)
připravíme balíčky i degustace na míru

 
S kartou Unibrick sleva 0–7 %. 

Možnost osobního odběru vín v Srbech 
a v prodejně stavebnin Unibrick s.r.o. 
v Nepomuku, nebo dovoz v okruhu 

15 km od Srb za 50 Kč, při objednávce 
nad 1000 Kč dovoz zdarma.

www.vkpodkaplickou.cz

Nově otevřená 
Restaurace Dvorec 

nabízí možnost zavážení 
obědů do firem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel.: 776 018 134, 777 002 047.

Každý den výběr  
ze tří jídel plus polévka,  

cena 70 Kč. Přijďte k nám menu 
vyzkoušet, těšíme se na vás.
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Město Nepomuk prodává dřevěné štěpky m3 za 250 Kč. Tel. 601 326 965.

Prodám byt 2+KK v osobním vlastnictví, velmi pěkný, nová pl. okna, balkón, 47.1 m2. Cena 900 000 Kč. Tel. 739 411 195

Koupím garáž u sokolovny v Nepomuku. Tel. 736 608 681

Hledám pronájem dlouhodobě v Nepomuku 2+1, 3+1. Spěchá. Tel. 777 297 304

Prodám dám. kolo Favorit, dvě skládací, jedno Liberta, vše zachovalé. Tel. 776 535 770

Koupím moped Betka 50 nebo Simson ENDURO, Felicii. Tel. 776 535 770

řádková inzerce

Dne 16. ledna 2019  
by se dožil devadesáti let

pan Václav Moravec ze Srb.

S láskou a úctou na něho vzpomíná  
bratr Augustin, manželka Danuše  
a dcery s rodinami. Děkujeme všem,  
kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 18. února 2019  
uplynou čtyři roky, co nás opustil

pan Josef Braun ze Dvorce.

S láskou vzpomínají manželka,  
synové i ostatní příbuzní a známí.

vzpomínka

Jen svíci hořící a hezkou kytici ti na hrob 
můžeme dát, chvíli postát a s láskou  
na tebe vzpomínat.

Dne 27. ledna 2019 uplynuly čtyři roky,  
co nás navždy opustil náš milovaný

pan Zdeněk Pružinec. 

S bolestí v srdci stále vzpomínají 
manželka, dcera s manželem a vnoučata. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat…

Dne 24. února 2019 uplyne deset let,  
co nás navždy opustil

pan František Brašna z Vrčeně.

S láskou stále vzpomínají manželka  
a synové s rodinami.

vzpomínka

Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene.  
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene…

Dne 7. února 2019 uplyne 10 roků,  
co nás navždy opustil manžel,  
tatínek, dědeček a pradědeček

Miroslav Kubík z Nepomuku. 

S bolestí v srdci stále vzpomíná manželka 
Věra s rodinou. Za vzpomínku děkujeme.

vzpomínka

Kdo znal, vzpomene,  
kdo měl rád, nezapomene.

Dne 11. února 2019 vzpomeneme  
třetí výročí od úmrtí

paní Boženky Jandošové. 

Stále vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, 
snacha Jana s rodinou, sestra jarka 
s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

vzpomínka

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.
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Ochutnejte pivO v Pivovarské šalandě  

otevřeno úterý - sObOta 15:00 - 22:00
Prodej piva s sebou v pivovaru i v Hotelu U Zeleného stromu - láhve 0,5l a 0,75l, sudy 20l, 30l a 50l.

PivovarskÁ ZaBiJaČka
 2. 3. 2019 10:00 - 22:00

ZLATAKRAVA.CZ                FB: ZLATÁ KRÁVA             nám. Augustina Němejce 416

Sponzor měsíce
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POSLEDNÍ BYT!!!  
PRODEJ BYTU, 3KK, 80m2,  
OSOBNÍ VLASTNICTVÍ, NEPOMUK

2 030 500 Kč

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

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI, 
POZEMEK 8 137m2, VRČEŇ

5 500 000 Kč

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

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,  
1 742 m2, DVOREC

950 Kč/m2

Na pozemku se nachází chata a přístřešky 
na parkování, přípojky kanalizace, voda, 
elektřina. Volné ihned.

PRODEJ POZEMKU,  
3631m2, TOJICE

333 Kč/m2

Prodej pozemku v Tojicích, mírný jihozápadní 
svah, možnost výstavby rodinného bydlení. 
Nezasíťovaný, možnost připojení na elektřinu.

PRODEJ KOMERČNÍHO POZEMKU,  
6 786 m2, NEPOMUK

410 Kč/m2

Prodej pozemku ke komerčnímu využití. 
Možnost využití např. pro autokemp, stavby 
občanského vybavení, skladování, výrobu s nižší 
zátěží, ubytování apod. Voda, elektřina, jímka.

PRODEJ DOMU V BEZDĚKOVCI,  
2+1, POZEMEK 4 244 m2

1 980 000 Kč

Prodej domu po rozsáhlé rekonstrukci 
v r. 2006. Na obytnou část navazuje garáž 
a chlévy. Prostorná půda vhodná pro vestavbu.
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