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Exhibiční utkání fotbalistů Nepomuku s výběrem herců při příležitosti otevření nového hřiště v roce 1964.  
Hráči Nepomuku v bílých dresech zleva: J. Boltík, J. Viktora, J. Schröpfer, M. Kollár, foto z archivu Jana Osuského
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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.

U Kocova mlýna se uskutečnila rekonstrukce bitvy na Vraždě
Při příležitosti kulatého výročí 400 let od bitvy připravila  
25. července obec Mladý Smolivec a RKČ – Rytíři Koruny České 
na skutečném místě střetu volnou rekonstrukci bitvy mezi čes-
kou stavovskou armádou a císařskou armádou s tržištěm a celo-
denním programem, ve kterém nechyběla ukázka chladných 
a palných zbraní spojená s ukázkou tehdejšího způsobu boje. 
Bitva na Vraždě patří k jedněm z posledních vítězství stavovské 
armády před bitvou na Bílé Hoře, ve skutečnosti se odehrála  
6. října 1620. I k tomuto datu plánuje obec Mladý Smolivec vzpo-
mínkovou akci a také vydání publikace o bitvě.

foto Pavel Motejzík

Primátor navštívil Nepomuk
Plzeňský primátor a krajský zastupitel Martin Baxa je všem 
oslavám a připomínkám konce 2. světové války velmi nakloněn 
a nevynechá žádnou příležitost se akcí účastnit. Nikdy ale nebyl 
na pietním aktu v Nepomuku, přestože jsem ho zval už nejméně 
tři roky, aby se na expozici Liberatoru a na Dubeč přijel podívat. 
Dne 31. července to po dlouhé době klaplo a přijel na naprosto 
neoficiální návštěvu. Prohlédli jsme si muzeum, zajeli na Dubeč 
a na závěr jsme se společně podívali do rodinné likérky Jen-
čík a dcery. Zde hosty přijala Ing. Hana Jenčíková, seznámila 
je s historií firmy, ukázala jim část provozu a představila celý 
vyráběný sortiment.

Text a foto Milan Demela

Ve Vrčeni slavili hasiči
Občané Vrčeně si 8. srpna připomněli 130 let od založení hasič-
ského sboru. Součástí oslav bylo také znovuodhalení sousoší na 
pomníku padlých (viz foto), představujícího rakouskou orlici, 
kterou drží na lopatkách český lev. Orlice byla na začátku druhé 
světové války sejmuta a zazděna ve výklenku místní hasičské 
zbrojnice. Během jejích oprav byla v loňském roce náhodně obje-
vena, i když značně poničená. Na obnovu sochy přispěl Plzeňský 
kraj, opravu realizovala BcA. Pavla Žiaková. U příležitosti výročí 
byla vydána pamětní publikace o historii SDH Vrčeň. Zlatým hře-
bem programu bylo vystoupení kapely EKG Heart Rock s hostem 
Evou Urbanovou.

foto Pavel Motejzík
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Slovo starosty

Vážení občané,
a máme po prázdninách! Tento rok byli 
žáci a studenti doma déle, než by si snad 
i oni sami přáli. Doufám, že ten nadcháze-
jící školní rok bude nejen pro ně, ale i pro 
jejich pedagogy a konec konců pro nás 
všechny, normálnější. Doufám, že nás čeká 
jen to nošení roušek na úřadech, poštách 
a v dalších vnitřních prostorách, které je 
od 1. září opět povinné, a nic horšího.

Sportovat můžeme bez omezení a to 
mi připomíná, že zastupitelstvo města na 
svém mimořádném zasedání 25. srpna 
schválilo podání žádosti o  dotaci na 
výstavbu Víceúčelového hřiště v  Nepo-
muku u školy. 

O tomto hřišti a budoucích možnos-
tech sportovního vyžití mluví i  Fran-
tišek Viktora, prezident Fotbalového 
klubu Nepomuk, v  rozhovoru v  tomto 
čísle Nepomuckých novin. Ne náhodou, 
nepomucký fotbal totiž slaví století své 
existence a v novinách má samostatnou 
přílohu. Tak tedy přeji nejméně dalších 
sto let skvělé hry.

Dobrou zprávou je plánované otevření 
nového supermarketu Billa na křižovatce 
u  pyramidy 3. září. Vnímám vstup dal-
šího obchodního řetězce do Nepomuku 
nejen jako rozšíření nabídky potravin, ale 
také zlepšení našeho města jako místa 
pro bydlení.

Nemohu zapomenout ani na blížící se 
krajské volby. Hned na této straně najdete 
informace pro voliče a v tématu k diskuzi 
tohoto čísla dostali prostor k vyjádření 
kandidáti na hejtmana.

Tak tedy přijďte 2. nebo 3. října volit 
a dobrou volbu!

Jiří Švec, starosta města

Oznámení o době a místě konání 
voleb do zastupitelstva kraje 

(dle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozd. předpisů) 

1. Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční  

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je 

volební okrsek č. 1
volební místnost v budově Muzea – Nepomuk, nám. A. Němejce 126
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v těchto ulicích: 
A. Berndorfa, Husova, J. J. Ryby, J. Kubíka, Klášterecká, Kozlovická, Lesní, Luční, Mys-
livecká, Na Daníčkách, Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní, nám. A. Němejce, 
Nové Město, Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické nám., Sportovní, Swalmen-
ská, Školní, Třebčická, U Daliborky, U Elektrárny, U Hřiště, U Pošty, U Potoka, U Ryb-
níka, U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská 

volební okrsek č. 2
volební místnost v budově Mateřské školy – Nepomuk, Na Vinici II. 395
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v ulicích Družstevní, Na Vinici 
I., Na Vinici II., Na Vinici III.

volební okrsek č. 3
volební místnost v budově firmy Elitex Nepomuk, a. s., Nepomuk, Dvorec, Železniční 339
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v části Dvorec. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občan-
ství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 
 
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 Jiří Švec, starosta města 

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva 
města Nepomuk, které se bude konat  
24. září od 18.00 hodin v sále 
Městského muzea.
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Dešťovka II 

 
Stále je možné žádat o dotaci v programu Dešťovka II, který 
byl spuštěn v srpnu 2017. Alokace je 440 milionů korun. Cílem 
této výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů 
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit 
tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzem-
ních zdrojů.

• Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady: dotace až 
20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z cel-
kových způsobilých výdajů, pro stávající domy v  lokalitách 
zasažených akutním nedostatkem vody.
• Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku 
zahrady: dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maxi-
málně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající 
domy i novostavby v celé ČR. Aby se zabránilo kontaminaci 
veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo 
propojen s rozvodem pitné vody.
• Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím sráž-
kové vody dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím sráž-
kové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové 
vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou pří-
pravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů pro 
stávající domy i novostavby v celé ČR. Aby se zabránilo konta-
minaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani pře-
čištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.

Žádosti: do vyčerpání alokace
Více na: dotacedestovka.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS
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Informace o odpadovém 
hospodářství
 
Počátkem srpna proběhlo na radnici jednání o odpadovém 
hospodářství se zástupci firmy Marius Pedersen. Schůzka se 
týkala řešení chodu sběrného dvoru a problémů s ukládáním 
suti. Vzhledem k tomu, že došlo k úplnému naplnění kapacity 
města k ukládání suti, musí se jakýkoli větší vývoz řešit mimo 
sběrný dvůr. Možností je několik: 
• Obrátit se na některého z místních poskytovatelů kontejne-
rové dopravy (Z. Kůs Kramolín, J. Kubík Nepomuk atd.), kteří 
jsou schopni pomoci.
• Vlastní odvoz do recyklačního centra firmy AZS 98 v Blovicích 
nebo na skládku Vysoká.
• Obrátit se přímo na firmu Marius Pedersen pro přistavení 
kontejneru a vývoz na skládku Vysoká.
Z jednání dále vyplynulo, že od nového roku dojde k razant-
nímu zdražení likvidace odpadů všech zpracovatelských firem 
– potažmo se to promítne i v koncovém článku, u každého z nás.
 
Chtěl bych upozornit všechny, kdo používají kontejnery u hřbi-
tova k likvidaci svého domácího odpadu (včetně trávy), že od  
1. září budou postihováni!
 
Vladimír Vokurka, místostarosta

Výzva k omezení 
užívání pitné vody
 
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s. z důvodu nedostatku 
pitné vody dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro 
veřejnou potřebu ve městě Nepomuk (k. ú. Nepomuk a Dvorec) 
k užitkovým účelům – tj. je zakázáno zalévání zahrádek a spor-
tovišť, mytí aut, napouštění bazénů a ostatní činnosti souvi-
sející s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužící 
k pitným a hygienickým účelům.

Omezení je platné do 31. 10. 2020.
Děkujeme za respektování této výzvy.

Město Nepomuk

Informace o stavebních 
parcelách
 
Vzhledem k častým dotazům nejen místních občanů o mož-
nosti rodinné výstavby v našem městě informujeme, že došlo 
k nové situaci.

Minulý měsíc se předávala obytná zóna Daníčky II., dnes 
zde není jediný volný pozemek. Další lokalitou v pořadí je Pod 
Oborou I., která se nyní síťuje, a ani zde není nic volného.

Je tedy znát, že zájem o stavění by byl, a to takový, že nesta-
číme síťovat. Další etapy měly proběhnout po skončení I. etapy 
– II. etapa  za čtyři roky, III. etapa za další dva roky – tj. šest let. 
To by přineslo průtahy a několikeré soutěžení.

Proto je třeba přistoupit k několika krokům, které se musí 
začít řešit:

1. Spočítat reálnou prodejní cenu pozemků s ohledem na zájem 
a ceny zasíťování (současný odhad 1 200 – 1 500 Kč/m2).
2. Oslovit všechny dosavadní zájemce o stavění v zóně Pod 
Oborou, zda zájem trvá a zda jsou ochotni přistoupit na cenu 
a složit zálohu na zasíťování.
3. Vytvořit kvalitní smlouvu, která bude jasně obsahovat výši zálohy, 
prodejní cenu, čas, za jaký bude pozemek zasíťován a připraven ke 
stavění, i dobu, kterou bude mít stavebník k realizaci.
 
K těmto krokům je nutné přistoupit, aby jako dosud nedochá-
zelo ke spekulativním prodejům, při kterých majitel léta počká 
a pak s velkým ziskem prodá, aniž by stavěl, nebo k blokování 
připraveného pozemku pro opravdové zájemce.
Jelikož na obytnou zónu Pod Oborou již existuje projektová 
dokumentace, má tato zóna prioritu. 
Ihned poté přijde na řadu lokalita V Korýtkách, tady se musí 
mezitím dořešit projekce.
 
Vladimír Vokurka, místostarosta
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Registrace od 13:00 - Start v 15:00 

UŽ PODESÁTÉ NA TRATI! 

BOHATÝ 
DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

Měření výsledků pomocí čipové časomíry. 
Přihlašování online: www.unibrick.cz

STARTOVNÉ ZDARMA

1 550 m
Děti 11-14 let

1 000 m
Děti do 10 let

5 000 m
Dospělí

10 000 m
Dospělí

HRAJEOBČERSTVENÍ NAFUKOVACÍ 

LEZECKÁ STĚNA

Mistrovství ČR
v míchání 
tataráku

Více informací: 
www.angusfarm.cz                                                                                                Vstupné: 2 500 Kč

Nepomucké noviny / září 2020
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Nepomuk 106.7 FM  R-PLZEN

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem 
vysílání poukázky na pohonné hmoty 
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Plzeň

Plzen_inz_186x136_Natankujte_soutez_5mm_spad_N1.indd   1 3.8.2020   19:16:43

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu dopravní 
v Plzni. Tento obor mě velice baví a zároveň v něm pracuji 
prakticky od dostudování, ať už se jedná o techniku silniční,
nebo stavební. Pracuji pro firmu zabývající se dopravou 
surovin sídlící v Chlumčanech u Plzně. I ta mně umožnila 
další vzdělání v oboru v podobě např. strojnických průkazů. 
Jsem zatím svobodný a mám syna, který půjde letos do druhé 
třídy v Přešticích, kde bydlíme. Proto mě také velice tíží 
dopravní situace. Zvláště v Přešticích je neúnosná, pro 
školáky nebezpečná. Přes den je veliký problém přejít přes 
vozovku a také zaparkovat. Celá doprava mířící na Šumavu 
projíždí přímo přes náměstí. Znám i případy, kdy chodci byli 

sraženi přímo na náměstí a to ne vlastní vinou. .Dokonce i malé dítě. Naštěstí se tyto 
případy obešly bez těžkého úrazu.a trvalých následků.. V našem kraji je celá řada 
takových míst, která by potřebovala odklonit dopravu mimo zastavěná území. Velice mě 
trápí také stav silnic v malých vesnicích. Aby lidé spokojeně žili na vesnici, musí mít 
dobrou silnici. Je to základní věc, která lidem ulehčí život v těchto oblastech. Myslím si, 
že se těmto obcím věnuje méně pozornosti, než kterou by si zasloužily. Celá naše rodina 
včetně syna jsme cyklisté. Proto vnímám, že ani cyklostezek není v našem kraji ještě
dostatek. Jejich rozšíření přispěje k zvýšení bezpečnosti cyklistů i řidičů. Budu velice rád, 
když dáte svůj hlas kandidátce KSČM a tím i mně a já udělám všechno proto, abychom 
v našem kraji žili dobře a bezpečně.
Děkuji, váš Václav Tuma.

Nepomucké noviny / září 2020
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Výlety po kraji výhodně  
s jízdenkou Turista Plzeňskem

Cestování po Čechách je letošním hitem a Plzeňský kraj má roz-
hodně co nabídnout. Nechte auto doma a svezte se pohodlně 
klimatizovaným autobusem nebo vlakem. Ať už se chystáte na 
jednodenní výlet s rodinou, nebo objevovat krásy napříč Plzeň-
ským krajem, je tu pro vás výhodná jízdenka Turista Plzeňskem. 
Jedná se o jednodenní přestupní jízdenku umožňující přepravu 
po území celého Plzeňského kraje ve všech spojích IDPK, tj. na 
většině autobusových linek (ve všech modrých autobusech a na 
všech linkách dopravců Transdev Střední Čechy, LEXTRANS 
a ČSAD Plzeň zařazených do IDPK), ve všech osobních a spěšných 
vlacích, ve všech vlacích R, Ex a IC (ve 2. vozové třídě).

Jízdenka Turista Plzeňskem je platná po dobu 24 hodin od 
zakoupení. Lze ji zakoupit v autobusech IDPK, ve vlacích od prů-
vodčích, do půlnoci na prodejních místech dopravců a v mobilní 
aplikaci Virtuální karta (přes položku v hlavním menu „Jednot-
livé jízdné MHD/ostatní” v sekci „Turistické integrované jízdné”), 
případně ji nahrát na Plzeňskou kartu. 

Ceny jízdenky Turista Plzeňskem:
Jednotlivé jízdné: 130 Kč (bez MHD Plzeň) / 180 Kč (včetně 
MHD Plzeň)
Skupinové jízdné (2 dospělí a až 3 děti do 15 let): 250 Kč (bez MHD 
Plzeň) / 350 Kč (včetně MHD Plzeň)
K jízdence si můžete dokoupit také přepravu kol. V letní sezóně 
2020 je rozšířena nabídka cyklobusů na několika nových linkách. 
Kola můžete přepravovat též ve vlacích. Cena za přepravu kola 
je 20 Kč na 240 minut a 40 Kč na 24 hodin.

Tip na výlet: Jízdenku Turista Plzeňskem můžete využít napří-
klad na rodinný výlet do Air Parku a leteckého muzea ve Zruči 
u Plzně, kam se pohodlně dostanete autobusem z Plzně, nebo 
navštivte třeba zámek Hradiště v Blovicích a spojte to s koupá-
ním v blovickém přírodním biotopu.

Veškeré informace naleznete na www.idpk.cz . Pro zajímavé tipy 
na výlety sledujte sociální sítě Facebook a Instagram IDPK.cz

Markéta Brunerová za POVED s. r. o.
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Pronájem městské 
sportovní haly
 
Pro vkládání rezervací byl na webu spuštěn rezervační 
systém: https://sportovni-hala-nepomuk.reenio.cz

Spolky a kluby si mohou rezervovat termíny na leden–červen 
(do konce prosince) a září–prosinec (do konce srpna) a uhradit 
pronájem za celé období předem v Infocentru Nepomuk.

Volné termíny si může rezervovat i jiný zájemce. Pronájem se 
platí a klíče se vyzvedávají v Infocentru Nepomuk.

Správce sportovní haly – hlášení poruch a poškozeného zaří-
zení: Vlastimil Kovář, mob.: 737 105 841

Město Nepomuk

Point 14, z. ú. Středisko  
pro prevenci, léčbu  
a následnou péči spolupracuje 
s městem Nepomuk

 
Organizace Point 14 vznikla v roce 1994 jako reakce na vzrůstající 
tendenci zneužívání návykových látek a jiného rizikového cho-
vání ve společnosti. Za více než 20 let existence nabízí organizace 
celé spektrum na sebe navazujících služeb primární a sociální 
prevence v Plzni a v některých obcích Plzeňského kraje.

Jednou z nabízených služeb pro obce v regionu je Terénní 
program. Terénní program je v současné době realizován také 
v obci Nepomuk. Jedná se o aktivitu, která si klade za cíl zma-
povat aktuální situaci užívání návykových látek v obci.

Terénní program Point 14, z. ú. se zaměřuje na aktivní vyhle-
dávání uživatelů návykových látek v jejich přirozeném prostředí. 
Pracovníci motivují uživatele návykových látek ke změně součas-
ného životního stylu a k minimalizaci zdravotních a sociálních 
rizik spojených s užíváním drog. Program tak přispívá k ochraně 
veřejného zdraví. Ve městě Nepomuk probíhá terénní program 
1x měsíčně, vždy v sudé týdny v úterý od 15:00 do 18:00.

Jako prostředek k navázání kontaktu využívají pracovníci 
aktivní oslovování osob, které by mohly potenciálně spadat do 
cílové skupiny, ale i osob z řad široké a odborné veřejnosti. 

Služby terénního programu Point 14, z. ú. jsou určeny uživa-
telům drog, a to zcela anonymně a zdarma za finanční podpory 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Krajského 
úřadu Plzeňského kraje.

Ze strany pracovníků je uživatelům služby zaručena mlčen-
livost, diskrétnost a individuální přístup respektující aktuální 
životní situaci a potřeby klienta. Hlavní zásadou poskytování 
služeb je i dobrovolnost, klient si sám rozhodne, zda chce služby 
využívat, či nikoliv.

Více informací o organizaci najdete na webu www.Point14.cz
Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o terénním pro-
gramu nebo se s terénními pracovníky potkat, zavolejte na 
telefonní číslo: 777 570 647 nebo využijte FB stránku: Terénní 
program Point 14, z. ú.

Aneta Rothová, vedoucí terénního programu 
a lektorka primární prevence Point 14, z. ú.
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V Nepomuku otevírá 
nová prodejna BILLA

Společnost BILLA otevírá 3. září v 7.00 hodin novou prodejnu 
v Nepomuku. V nabídce této prodejny nebude chybět široká 
škála kvalitních a čerstvých produktů, křupavé pečivo, tuzemské 
potraviny či regionální speciality s označením BILLA Regionálně.

Na prvotřídní sortiment se zákazníci mohou těšit na prodejní 
ploše o rozloze cca 800 m2. K pohodlnému nákupu přispěje i na  
65 parkovacích míst včetně míst pro rodiče s dětmi a hendikepované.

Martin Kurej, projektový manažer expanze, BILLA, spol. s r. o.

foto Hana Staňková

Vyjádření města Nepomuk 
k obchvatu Dvorce

Jelikož se mi dostává k rukám spousta dotazů a stížností ohledně 
dopravní situace převážně v Tojické ulici ve Dvorci, chtěl bych 
vás seznámit se situací.
Tyto stížnosti nechodí pouze na úřad, ale i firmě Klaus Timber, 
navíc se netýkají pouze Tojické ulice, ale celého Nepomuka 
i Dvorce.
Věřte, není to příjemné ani nám na úřadu, ani panu Klausovi, 
který tlačí na urychlení stavu stejně jako ostatní stěžovatelé. 
Stačil dosud vybudovat velký výrobní závod a situace ohledně 
obchvatu stojí. Nestojí však na Nepomuku, který byl tím, kdo se 
snažil co nejdříve vše realizovat a dělal kroky i za ostatní.

Celá akce je skladbou několika účastníků:
• Ředitelství silnic a dálnic – silnice I/20 a sjezd z ní
•  Správa a údržba silnic a Plzeňský kraj – propojení Dvorce 

s  tímto sjezdem, propojení podjezdu pod tratí ve Dvorci 
a průtah Třebčicemi

•  Správa železnic – vyvolaná akce podjezd pod tratí místo stá-
vajícího úrovňového přejezdu

•  a konečně Nepomuk – investor prací souvisejících s intravi-
lánem obce

Projekční kanceláře D-Projekt a Metroprojekt, se kterými se 
vedla spousta jednání ohledně podoby a návaznosti na územní 
plán, mají svoje práce hotové.

Nejdále je dráha – ta má celou část své stavby vedenou jako 
veřejně prospěšnou stavbu státu, proto dokonce známe termín 
realizace – 2023–2026. Součástí bude i nová peronizace a rekon-
strukce nádražní budovy a okolí.

ŘSD má také celkem jasno, jen čeká na územní souhlas.
A tady je zakopaný pes.
Vše je spojeno s územním plánem Třebčic, který se tvoří už 

několik let a který musí zahrnovat možnost této výstavby. Pro-
běhla okolo toho spousta schůzek, několikrát jsme byli na třeb-
čickém zasedání, ale zatím nedošlo k dohodě. ŘSD podmiňuje 
stavbu zrušením křižovatky za Třebčicemi (nevyhovuje normová 
vzdálenost mezi křižovatkami), obec se sjezdu nechce vzdát. 
Momentálně se prověřuje varianta posunu křižovatky za Třebči-
cemi dál k Mohelnici, aby vyšla normová vzdálenost mezi sjezdem 
a křižovatkou. Tam už ŘSD počítá se dvěma stoupacími pruhy. 
Podle nejnovější informace má vzniknout nová mimoúrovňová 
křižovatka v místech ostré otáčky před Mohelnicí. Ta však bude 
cenově náročnější než sjezd u Třebčic – tam mimoúroveň exi-
stuje, jde pouze o její dopojení. Nový most přes I/20 je výrazně 
nákladnější stavbou. O co to bude dražší, o to menší bude chuť 
do realizace ze strany ŘSD.

Uvidíme, jak to dopadne. 
Nepomuk letos udělal změnu územního plánu a další jednání 

v Třebčicích jsou naplánována na začátek září. Tam přislíbil účast 
i pan Marcel Klaus, kterého situace a připomínky dvoreckých 
občanů trápí stejně jako nás.

Pokud by se podařilo prosadit stavbu do územního plánu 
Třebčic, vše by se pohnulo. 

Vladimír Vokurka, místostarosta 

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

PŘIJME
PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování.

• Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.
• Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0

• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE 
– studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.

• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné, 
nebo na tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373
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Krátké zprávyŽivotice jako po válce

foto Soňa Palečková

V Životicích jako kdyby se zastavil čas. I v Sarajevu už zlikvido-
vali rozbořené domy a vše ozelenili, jen u nás v Životicích stále 
straší obyvatele a procházející turisty (stezka Kasejovice–Nepo-
muk) polorozbořené domy. Kolemjdoucím, často i cizincům 
(prohlídka krásného zrekonstruovaného životického zámku 
a mlýna) a hlavně všetečným zvědavým dětem i dospělým hrozí 
obrovské nebezpečí zranění.

O co jde? Hned vedle kulturního domu, který čeká rekon-
strukce, stojí polorozbořená „budova kanceláře“ bývalého JZD. 
Je jen otázkou času, kdy tam na někoho spadne komín, taška, 
cihla, trám… Kdo ponese odpovědnost?

Další krása naší vesnice je ruina bývalého jezeďáckého pra-
sečáku. Tam je situace stejná, ne-li horší. Místní lidé sepsali 
a podepsali petici na odstranění tohoto objektu a poslali ji sou-
časnému majiteli, tj. Farmě Oselce, ale odpověď veškerá žádná, 
jednoduše se nic neděje.

Z pověření starosty obce Životice jsem vyvolala jednání s ředi-
telem Farmy Oselce panem Ing. Beránkem, který mi zkráceně 
řekl: nemáme peníze na odstranění těchto zbořenišť.

Objekty sice stojí na pozemcích soukromých osob, ale to 
nebrání tomu, aby se tyto „budovy“ zlikvidovaly. Farma vlastní 
těžké dopravní prostředky, zbourání v době vegetačního klidu 
by neměl být až tak velký problém a s odstraněním sutin by si 
jistě poradila.

Okolní vesnice za dobu 30 let po revoluci vzkvetly, všude jsou 
vysázené kvetoucí kytky, túje, stromečky… nikde žádné neopra-
vené domy, natož polozbořené. Jen u nás je toto dlouhodobý 
a nekonečný problém.

Poradí – nebo raději pomůže nám někdo?
 

Soňa Palečková, Životice okres Plzeň-jih, 3. 8. 2020                            

foto Šárka Boušová

foto Pavel Motejzík

Nepomucké infocentrum už obsloužilo pět tisíc návštěvníků. 
Toho jubilejního pětitisícího (na fotografii) přivítalo ve čtvrtek  
6. srpna. 

Autobusová zastávka u Kodusu získala přístřešek. Zastávka 
u Komunitního domu seniorů ve Dvorci byla osazena proskleným 
přístřeškem, který zpříjemní čekání na spoj v nepříznivém počasí.

V Plzni a okolí bude opět Víkend otevřených ateliérů. O pro-
dlouženém víkendu 26. a 27. září 2020 proběhne už 5. ročník tohoto 
svátku tvořivosti. Široké veřejnosti se budou věnovat výtvarníci ve 
svých ateliérech, galeristé otevřou zdarma dveře výstavních síní, 
výtvarné školy připraví ukázky prací a workshopy a na dalších 
místech se bude tvořit, hrát a poznávat umění z různých stran. 
Novinkou letošního ročníku bude „výtvarná tramvaj“, zdarma spo-
jující střed města s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara. 
Více informací na: www.otevreneATELIERY.cz

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pořádá již XV. ročník 
oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji KŘESADLO 
2020. Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil 
nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému 
okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, 
zahrádkáři, sportovní nadšenci…), nebo zcela nezávislá (kronikáři, 
místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící 
jako místní památkáři…). Pomozte nám tyto nadšence vyzdvih-
nout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstá-
vají lhostejní ke svému okolí. Další podrobné informace, návrhový 
list i on-line formulář najdete na www.doraplzen.cz. Nominovat 
je možné do 30. září 2020. Alena Valtrová, Dobrovolnická Regio-
nální Agentura DoRA

Eva Urbanová má nový web. Hvězdná operní sopranistka má 
zcela nové oficiální webové stránky, na kterých najdete všechny 
důležité informace včetně hudebních ukázek, fotografií a budou-
cího programu. Odkaz je www.evaurbanova.cz.
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů 
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí,  přestože městu 
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

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

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

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

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

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

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?

  

Nabídka platí od 9.9. do 6.10.2020 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  23. 9. do 6. 10. 2020  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 9.9. do 22.9.2020 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Nabídka platí od  9. 9. do 22. 9. 2020  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Madetka tav. sýr 100g                                                                           
Gouda hranol 48% tvs cena za 1kg   
Rodinné 82% 200g                                                                                
Choceňské tradiční pomazánkové 150g mix druhů                          
Párky studentské cena za 1kg 
Salám Gothajský cena za 1 kg 

Choceňské tradiční pomazánkové 150g mix druhů                         
Krajanka zakysaná smetana 10% 130g mix druhů                                      
Rodinné 82% 200g                                                                                
Párky se sýrem cena za 1kg                                                                           
Inovecký salám. cena za 1kg  

Jar na nádobí 2 x 900ml                                                                                    
Svačinové sáčky mix rozměrů 150 ks                                                          
Silan Fresh Sky 900 ml

Choceňský smetanový jogurt 150g bílý                                                 
Mléčná rýže 175g  mix druhů                                                                
JČ Niva porce 110g                                                                               
Slovenský salám cena za 1kg                                                               
Kavalír se sýrem cena za 1kg                                                              
Uzená šunka od kosti cena za 1kg                                                       

16,90 Kč                                    
149,00 Kč
22,90 Kč
25,90 Kč
89,00 Kč
99,00 Kč

9,90 Kč
12,90 Kč
19,00 Kč

149,00 Kč
79,00 Kč

84,90 Kč
16,90 Kč
49,90 Kč

24,90 Kč
13,90 Kč
22,90 Kč
79,00 Kč

179,00 Kč
149,00 Kč
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      LOTUS                                                       YOGA 
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         SPIRIT                                                                                                          LANGUAGES 
 

LOTUS SPIRIT  

STUDIO JÓGY A JAZYKOVÁ ŠKOLA 

 
POŘÁDÁ OD 22. 9. 2020 V NEPOMUKU KURZY: 

 

 JÓGY (pololetní kurzy a jednorázové jógové workshopy) 
 

 FRANCOUZŠTINY 
  

 ANGLIČTINY 

 

 

VÝUKA PROBÍHÁ V MALÝCH SKUPINÁCH V KANCELÁŘÍCH UNIBRICKU 
NEPOMUK A ZRCADLOVÉM SÁLE FÉNIXU 

AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

WWW.LOTUSSPIRIT.MYPAGE.CZ 

 

DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDA POSKYTNU NA EMAILU 
JPACHOLIKOVA@YAHOO.FR NEBO NA TEL. 723755871. 

 

 

Firma 
KOVO KASEJOVICE 

MONT s.r.o.

přijme do svého kolektivu  
pracovníky těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník

pomocné dělníky do výroby

Nabízíme: 
dobré platové podmínky,

zaměstnanecké benefity, příspěvky

tel.: 724 758 577,  
e-mail: info@kovokasejovice.cz

Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice
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Svatý Jan prošel očistou

foto Pavel Motejzík

Desátý ročník Měchpijády  
bude věnován vánočnímu času

Přijeďte 12. září soutěžit v kterékoli kategorii – dospěláci, rodiče 
s dětmi, dětská družstva. Přijďte fandit všem účastníkům, kteří 
podávají nebývalé výkony, přijďte se na vlastní oči podívat na 
Měcholupskou Olympijádu – Měchpijádu.

Letos si zkusíte, jak se balí dárky, zdobí stromeček, jak se 
chytá kapr, vánoční shon v obchodech a určitě spoustu dalších 
krásných vánočních aktivit. 

Oblečte vánoční oblečky, nalaďte vánoční náladu a těšíme se 
na vás pod naší měcholupskou pergolou.

Zápisné 50 Kč, děti do 15 let zdarma

od 12.00 zápis čtyřčlenných družstev (děti, smíšená, dospělí)
od 13.00 zahájení her a zapálení ohně – zapalují loňští vítězové
od 19.27 nám zahrají kapely Sifon original, Kohn rock, Khargados

Simona Růžičková, předsedkyně kulturní 
komise Zastupitelstva obce Měcholupy

 

 

 

 

 
 

Za finanční podpory Plzeňského kraje opravilo město Nepomuk 
sochu sv. Jana Nepomuckého na hlavním náměstí. Socha byla osa-
zena v roce 1993. Poprvé od vzniku se nyní dočkala např. vyzlacení 
svatozáře (viz foto) a celkového očištění. Socha tak bude ozdobou 
také velkého koncertu Evy Urbanové s orchestrem Národního diva-
dla, který se odehraje na náměstí 30. května 2021.

Restaurátorské práce realizovala MgA. Pavla Žiaková.
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V období od 15. července do 13. srpna nepomučtí policisté řešili 
celou řadu případů, s některými z nich bychom vás rádi sezná-
mili. Jako obvykle začneme s hříšníky z oblasti BESIP.

Po poledni dne 15. července hlídka OOP Nepomuk kontrolo-
vala v nepomucké Nádražní ulici osobní automobil zn. Hyundai 
Matrix. Jeho řidič byl podroben dechové zkoušce a displej pří-
stroje ukázal hodnotu 0,74 promile alkoholu v dechu.

V dopoledních hodinách dne 17. července nepomučtí poli-
cisté zastavili v obci Klášter traktor, jehož řidič během kontroly 
„nadýchal“ 0,73 promile alkoholu v dechu.

Odpoledne dne 19. července hlídka OOP Nepomuk zastavila 
mezi obcemi Žinkovy a Kokořov osobní automobil zn. Fiat Puno-
vice řidič odbočil na polní cestu a posléze vjel do obilného pole. 
Tím pokračoval zhruba 1,5 km a následně vjel mezi stromy do 
nedalekého lesa, kde po ujetí krátké vzdálenosti narazil do hro-
mady dříví. Poté opustil vozidlo přes sedadlo spolujezdce a dal 
se na útěk. Policisté jej však v lese doběhli a zadrželi. Záhy vyšel 
najevo důvod jeho jednání – jednalo se o recidivistu se záka-
zem řízení motorových vozidel, který byl navíc pod vlivem látky 
pervitin. Hlídka dále zjistila, že jsou na autě umístěny registrační 
značky z jiného vozidla.

V ranních hodinách dne 5. srpna odhalili nepomučtí policisté 
v Blatenské ulici v obci Dvorec řidičku osobního automobilu zn. 
Opel Corsa, která měla vyslovený zákaz řízení motorových vozi-
del. Stejná hlídka v odpoledních hodinách téhož dne zastavila 
v Rožmitálské ulici v obci Dvorec osobní automobil zn. Renault 
Clio. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návykových 
látek, který byl pozitivní na přítomnost látky kokain.

Odpoledne dne 9. srpna hlídka OOP Nepomuk kontrolovala 
v nepomucké Nádražní ulici osobní automobil zn. Škoda Octavia. 
Provedená zkouška na přítomnost návykových látek byla pozitivní 
na přítomnost látek marihuana a pervitin. Téhož večera stejná hlídka 
zastavila v Kozlovické ulici v obci Nepomuk osobní automobil zn. 
Peugeot 306. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návykových 
látek, který byl pozitivní na přítomnost látky marihuana.

Následujícího dne ve večerních hodinách zastavila hlídka OOP 
Nepomuk mezi obcemi Žinkovy a Radkovice osobní automobil 
zn. Opel Astra. Jeho řidič měl vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel. Dále bylo zjištěno, že jsou na autě umístěny registrační 
značky, které nebyly tomuto vozidlu přiděleny.

Ve večerních hodinách dne 12. srpna kontrolovali nepomučtí 
policisté v Rožmitálské ulici v obci Dvorec cyklistu, který půso-
bil dojmem, že je pod vlivem alkoholu. Muž se odmítl podrobit 
dechové zkoušce.

V noci z 25. na 26. července neznámý pachatel posprejoval vla-
kovou soupravu, odstavenou v obci Dvorec. Pokud by někdo ze čte-
nářů měl o případu jakékoliv informace, žádáme jej, aby se dostavil 
na OOP Nepomuk nebo zatelefonoval na tísňovou linku 158.

Nepomučtí policisté se rovněž zabývají zraněním, ke kterému 
došlo dne 26. července během akce Nepomucký trojúhelník. Řidič 
motocyklu zde při výjezdu z depa srazil jednoho z mechaniků, 
když přecházel přes cestu.

Dne 27. července ve večerních hodinách hlídka OOP Nepomuk 
dopadla v obci Nepomuk muže, který se skrýval před nástupem 
do výkonu trestu odnětí svobody.

Dále hlídka OOP Nepomuk řešila v odpoledních hodinách dne 
5. srpna muže, který pod silným vlivem alkoholu budil veřejné 
pohoršení v Plzeňské ulici v obci Nepomuk. Muž byl podroben 
dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 3,70 promile alkoholu 
v dechu. Byl proto zajištěn a eskortován do Plzně na protialko-
holní záchytnou stanici.
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Nepomučtí policisté se v současné době zabývají případem 
krádeže vloupáním. V noci ze 7. na 8. srpna neznámý pachatel 
násilným způsobem vnikl do prodejny potravin v obci Mladý 
Smolivec a odcizil zde zboží. 

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

Druhý příměstský tábor Fénixu 
se konal ve Fantastickém světě

První týden v srpnu se děti přenesly do kouzelnického světa fan-
tastických zvířat a měly za úkol vypátrat ztracený městský poklad. 
První dva dny nám počasí příliš nepřálo, takže jsme čas trávili 
spíše ve Fénixu hrami, vyráběním kouzelnických hůlek, zdobením 
hrnečků a lezením na umělé stěně. Ve čtvrtek jsme si to vynahradili 
výletem do lesa na tábořiště, kde nechybělo opékání buřtů (ačkoliv 
nejvíce se dětem líbila cesta vlakem). Bojovka s hledáním kouzel-
ného jednorožce měla také úspěch a pobavila nejen děti. Ve středu 
jsme cestovali s hudebními nástroji do Tibetu a Afriky, kde se děti 
staly náčelníky, šamany a třeba i odvážnou dcerou, která zachrá-
nila svůj lid před hladem. V pátek celý tábor vyvrcholil přípravami 
divadelního představení, občerstvení a výstavy výrobků pro rodiče. 
Všichni účastníci se fantasticky zapojili a trávit s nimi čas bylo pro 
nás lektory radostí. 

Děkuji všem lektorkám, dětem i rodičům za skvělé nasazení 
a krásný společný týden. 

Lucie Korbová, vedoucí Centra volnočasových aktivit Fénix

foto Lucie Korbová
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TANEČNÍ  STUDIO
QUICK  DANCE  PLZEŇ

Od 13. září 2020 pořádá
v sále KD Hotel Dvorec u Nepomuka

taneční kurzy pro dospělé
Tančit budeme každou neděli od 19:00hod. - do 21:00 hod

Co všechno budeme tančit :

Základy klasických společenských tanců Waltz,Tango,Valčík, 
Slowfoxtrot,Foxtrot,Blues,Cha Cha,Rumba,Jive,Polka.

a různé skupinové tance.

Zápis :

Do tanečního kurzu probíhá od května 2020
přes e-mail dkounovska@seznam.cz 

nebo na tel.607 208 988.

Cena kurzu :

2900,-Kč / pár / 10 lekcí

Celková cena kurzu zahrnuje 10 dvouhodinových
vyučovacích lekcí s jednou přestávkou.

PO OBDRŽENÍ PŘIHLÁŠKY

VÁS BUDEME KONTAKTOVAT

Nepomucké noviny / září 2020

TANEČNÍ  STUDIO
QUICK  DANCE  PLZEŇ

Od 11.9.2020 pořádá  

v sále KD Hotel Dvorec u Nepomuka
ZÁKLADNÍ taneční kurzy pro mládež. 

Tančit budeme každý pátek od 19:00hod. - do 21:00hod.

Co všechno budeme tančit :

Základy klasických společenských tanců  
Waltz,Tango,Valčík,Slowfoxtrot,Foxtrot,Blues,Cha Cha,Rumba,Jive,Polka 

a různé skupinové tance. 

Jak vše bude probíhat :

Zápis je organizován tak, aby počet dívek odpovídal počtu chlapců. V kurzovném 
je zahrnuto 7 vyučovacích lekcí, 2 prodloužené lekce, kde si zatančíme
za doprovodu tanečního orchestru vše, co jsme se naučili. Na závěr tanečního kurzu je 
                                                        pro žáky a jejich rodiče uspořádán Závěrečný  ples. 

Zápis :
Do tanečního kurzu probíhá od května 2020                                                          
přes e-mail dkounovska@seznam.cz nebo  
na tel. 607 208 988.

Cena kurzu :

Legitimace 1400,-Kč / osoba 

Gardenka 300,-Kč 
Cena kurzu obsahuje 7 vyučovacích 
lekcí, dvě prodloužené a závěrečný ples
Na prodlouženou a závěrečný ples si doprovod  
zakoupí vstupenku 200,-Kč/osoba  

PO  OBDRŽENÍ  PŘIHLÁŠKY  VÁS  BUDEME  KONTAKTOVAT

www.csob.cz 800 300 300

Ať zvažujete pořízení domu, nebo pozemku pro následnou stavbu,  
ČSOB Hypotéka vám pomůže bydlet ve vlastním. Nízkou úrokovou sazbu  
si můžete zafixovat na 1, 3, 5, 7 i více let a splácení si můžete rozložit  
až na 30 let (pro úvěry do 80 % zástavní hodnoty).

ČSOB Hypotéka se přizpůsobí prakticky jakékoli situaci 
 y Půjčíme vám až do 90 % hodnoty nemovitosti 
 y 30 % hypotéky můžete použít třeba na vybavení domácnosti 
 y Peníze z hypotéky můžete čerpat až 2 roky (ideální při výstavbě) 
 y Když se vám sníží příjem, snadno díky Pohodovým splátkám snížíte 
náklady spojené s bydlením 

 y Zařídíme za vás výpis z katastru, vklad zástavního práva i odhad 
nemovitosti

Když hypotéku, tak od specialistů
Dejte nám vědět, jaké jsou vaše představy. Kontaktujte naše specialisty  
na hypotéky a úvěry na bydlení.

Luboš Nocar, ředitel pobočky, mobil: 733 800 122, e-mail: lnocar@csob.cz, 
pobočka ČSOB Přeštice.

Můžete se na nás obrátit s čímkoli, co se týká financí – poskytujeme účty, 
úvěry, spoření i pojištění pro občany i podnikatele.

Pobočka ČSOB Přeštice, Hlávkova 11, tel.: 230 037 805,  
e-mail: info.prestice@csob.cz

Poskytovatelem ČSOB Hypotéky je Hypoteční banka, a.s. 
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. 

S námi si svůj vysněný dům      
   pořídíte snadno

ČSOB Hypotéky
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Téma: Krajské volby  

Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 jsou plánovány na 2. a 3. října. 
Budou voleni krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci 

obdobné krajskému zastupitelství zastupitelstvo hlavního města Prahy. Bude se jednat o šesté 
volby do zastupitelstev krajů v České republice. V souvislosti s blížícími se volbami jsme oslovili 
kandidáty na hejtmana Plzeňského kraje (známé ke dni 22. července) s následujícími otázkami:

Mgr. Ivana Bartošová, Koalice pro Plzeňský kraj (členka KDU
-ČSL), náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
1. V komunální politice se aktivně pohybuji již od roku 1998, 
poslední čtyři roky jsem náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje 
pro školství a cestovní ruch. Mám tedy dlouholeté zkušenosti 
s veřejnou správou, přehled o krajské problematice i o starostech 
obyvatel našeho krásného kraje. Mou devizou je snaha o spolu-
práci, jsem otevřená diskuzi a mám zájem rozvíjet kvalitu života 
v našem kraji. Volební období 2016 – 2020 jsem plně využila pro 
zlepšení kvality vzdělávání v Plzeňském kraji, což mohu doložit 
řadou úspěšných projektů a efektivními investicemi.
2. Pro Koalici pro Plzeňský kraj, jejíž jsem lídrem, jsou nosnými 
tématy vzdělávání, zemědělství a rozvoj venkova, sociální péče 
a doprava. Naším heslem je „Nenecháme vás na suchu“, což chá-
peme nejen v otázkách hospodaření s vodou, ale také v zájmu 
o občany a jejich problémy. To platí pro celý kraj. V jižním Plzeňsku 
budu podporovat dostupnost vzdělávání, kvalitu veřejné dopravy 
a výraznější investice do silniční infrastruktury. Chci tuto oblast 
výrazněji prosazovat jako turisticky zajímavou, což může přinést 
její rozvoj. Budu též podporovat dostupnost zdravotnictví a soci-
álních služeb. Hodlám se ale také věnovat zlepšení podmínek pro 
rodiny s dětmi.  

1. Proč vy osobně kandidujete na funkci hejtmana Plzeňského kraje?
2. Co bude vaší prioritou pro jižní Plzeňsko, 

pokud budete hejtmanem (hejtmankou) zvolen(a)?

Nepomucké noviny / září 2020

Uvádíme v abecedním pořadí odpovědi kandidátů, které jsme obdrželi:

Ing. Josef Bernard, BEZPP, STAN + Zelení + Pro Plzeň, zastupitel
Plzeňského kraje a bývalý hejtman Plzeňského kraje
1. V Plzeňském kraji žiju celý svůj život. Je jedinečný úžasným 
spojením krásné přírody, šikovných lidí a vyspělého průmyslu. 
Má proto obrovský potenciál a já chci být u jeho dalšího roz-
voje. Proto nabízím své celoživotní zkušenosti a chci i nadále 
sloužit jeho občanům.
2. Určitě je nutné pokračovat v intenzivní rekonstrukci silnic 
jižního Plzeňska na Blovicku a Nepomucku. Velký význam má 
rovněž dokončení projektů cyklostezky z Plzně do Brd, zejména 
mezi Šťáhlavicemi a Starým Plzencem a rovněž dobudování 
mezinárodní cyklostezky CT 3, která se vine z Plzně přes jižní 
Plzeňsko na Domažlicko. Velikou příležitost vidím v zámku 
Zelená Hora. Jeho obnova by významně přispěla k zatraktivnění 
celého regionu. Již jsem navrhoval starostům nebo například 
ministrovi kultury jeho revitalizaci při uplatnění konceptu tří 
historických exkurzů. Tj., vzpomínka na Černé barony, Ruko-
pis zelenohorský a sv. Jana Nepomuckého, který je bezpochyby 
světovým fenoménem. Máme rovněž přislíbeno užití archivu 
pana Neprakty pro případnou stálou výstavu. Mám v hlavě pro-
pojení Plzeňského kraje, místně příslušných starostů a Minis-
terstva kultury za účelem postupného přebudování zámku pro 
důstojné připomenutí těchto historických událostí. Poslední 
debata s ministrem Zaorálkem, kterého jsem na Zelenou Horu 
pozval, byla velmi nadějná a koncept projektu ho velice zaujal.
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Pavel Borusík, Trikolóra, ředitel ICT vývojové 
a výzkumné společnosti Janiga Labs
1. Svůj profesní život v posledních více jak 25 letech jsem věnoval 
tvořivé, smysluplné práci v několika úspěšných společnostech. 
Víc jak 20 let pracuji jako manager v IT. V současné době jsem 
nalezl souznění s hodnotami Trikolóry, která jasně formuluje 
odpovědný pravicový program. Program, který jako by se nyní 
na české politické scéně vytratil. Dále cítím, že je potřeba opět 
politiku přiblížit lidem, tak aby je politici reprezentovali a hájili 
jejich, nikoli svoje zájmy. Myslím, že nastal čas vrátit lidem slušnou 
politiku, politiku jako výměnu názorů, hledání optimálních řešení 
ve prospěch občanů, nikoli politikaření a pletichaření stranických 
aparátů, kde občan nemá místo.
2. Pro Nepomucko vidím jako jasnou prioritu zlepšení, a to 
zásadním způsobem, v dostupnosti běžných služeb, jako jsou 
lékaři a dentisté, dále dostupné školy se zaměřením na užitečné 
obory technického rázu. Propojení venkova s městem tak, aby 
užitek přinášelo toto propojení nejen městu, ale hlavně ven-
kovu a jeho infrastruktuře a obyvatelům. Naše letošní návštěva 
u Matice sv. Jana Nepomuckého v čele s naším předsedou Vác-
lavem Klausem přinesla nejen jeho vzpomínku na Nepomucko 
jako rodiště jeho babičky a prohlídku Svatojánského muzea 
Nepomuk, ale také jasnou deklaraci budoucí spolupráce. Pod-
poříme oslavy 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého v příš-
tím roce a svatořečení, jež nás čeká za devět let. Zcela určitě se 
budeme spolu s naším centrem, ale i s místními organizacemi 
Trikolóry vašeho mikroregionu Nepomucko zasazovat o nale-
zení způsobu důstojného využití Zelené Hory. Spolu s našimi 
odborníky zde vidíme jednak spolupráci s Úřadem pro studium 
totalitních režimů, jednak aktivity uměleckého zaměření včetně 
sakrálního sochařství a vybudování centra péče o krajinu jako 
živého odkazu sv. Vojtěcha.

Ivo Grüner, ČSSD, náměstek hejtmana Plzeňského kraje, 
místostarosta obce Žihle
1. ČSSD, jejíž jsem členem, mne nominovala jako jedničku kan-
didátky pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Dvanáct let 
vykonávám funkci náměstka hejtmana a za tyto roky jsem získal 
velmi mnoho zkušeností a naučil se a poznal problémy Plzeň-
ského kraje, a proto si troufám říci, že jsem připraven pomoci 
občanům Plzeňského kraje, aby byl kraj stále nejlepším místem 
pro život v ČR.
2. Nejen jižní Plzeňsko, ale celý venkov PK, tzn. veškeré území 
mimo Plzně, potřebuje pomoc. Dle mého názoru především s udr-
žením mladých lidí na venkově a vůbec podporou života kom-
plexně, podporou kultury, sportu, pracovních příležitostí, bytové 
politiky – nové byty pro mladé rodiny a mladé lidi, zlepšení míst-
ních komunikací a komunikací II. a III. tříd, pomoc dobrovolným 
hasičům, pomoc spolkům, tělovýchovným jednotám, neziskovým 
organizacím atd. Pokud se nám nepodaří dát motiv mladým lidem, 
aby zůstávali žít na venkově, nedáme jim možnost seberealizace, 
kvalitní školství pro jejich děti, dobře placenou a kreativní práci, 

neumožníme jim dobrou dostupnost kultury a sportu, venkov jako 
takový skončí. O změnu se snažím již dvanáct let a samozřejmě 
se budu snažit i v budoucnu.

PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., ODS, poslankyně PČR, 
zastupitelka města Plzeň 
1. Osobně jsem se postavila do čela kandidátky, která je podle 
mého přesvědčení pravým spojením pro Plzeňský kraj, pro-
tože v ní spojila síly ODS s TOP 09 a řadou nezávislých starostů. 
Tuto kandidátku tvoří odborníci z řady oblastí veřejného života, 
osobnosti, které už pro Plzeňský kraj hodně vykonaly, a osvěd-
čení komunální politici od primátora Plzně a starosty Klatov po 
starosty menších měst a obcí. Sama mám zkušenosti s řízením 
Západočeské univerzity i budování soukromé zdravotní školy, 
takže dokážu řídit instituci velikosti krajského úřadu. Celý život 
jsem se navíc zabývala zdravotnickým školstvím, takže jsou mi 
blízké oblasti, které má kraj na starosti a které potřebují zvláštní 
péči – krajské zdravotnictví a střední školství.
2. Pro všechny oblasti mimo velká města je mou prioritou dostup-
nost služeb. Chceme udržet investice do dopravní sítě, aby se 
občané na venkově rychle dostali k lékaři, do školy, na nákup či 
za sportem a kulturou.

Ing. Marie Pošarová, SPD, předsedkyně SPD v Plzeňském kraji
1. Tento rok mám tu možnost zabojovat a být zvolena hejtmankou, 
jsem připravena prosazovat efektivní hospodaření kraje, ve kterém 
budou veřejné peníze pod kontrolou obyvatel. Mou prioritou jsou 
opravy a investice do nemocnic, sociálních ústavů, škol, silnic se 
zaměřením na silnice II. a III. tříd, které jsou v hrozném stavu. 
Věříme v aktivní občany, kteří nejlépe vědí, co jejich obec či město 
opravdu potřebuje. Problém pro náš kraj jsou montovny, kterých 
je nadbytek, a lidé nedostudují a začínají dříve pracovat a tím 
vytváříme vrstvu nevzdělaného obyvatelstva. Je potřeba podpořit 
startupy a firmy, které produkují vzdělanostní ekonomiku, ne tu 
levnou. Dále je zapotřebí chránit ornou půdu. Budu chtít omezit 
finance na různé ideologické projekty, které nám občanům nic 
nepřinesou a samy vytvářejí problémy.
2. Nebudu si nesmyslně nalhávat, že jako hejtmanka mám velké 
kompetence, ale vynasnažím se, aby za mého úřadování bylo vše 
v pořádku. Co se týče jižního Plzeňska, tak ze svých zkušeností 
vím, že jsou problémem neopravené silnice III. tříd, na které bych 
se zaměřila.

Nepomucké noviny / září 2020
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Vážení občané, kdo by měl být podle 
vás hejtmanem Plzeňského kraje?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?

Kandidáti na hejtmana Plzeňského kraje 2020

Věstislav Křenek - Bezpečnost, Odpovědnost, Prosperita
Romana Cerhová - Demokratická strana zelených
Ivana Bartošová - Koalice pro Plzeňský kraj 
(KDU-ČSL, ADS a nestraníci)
Marie Pošarová - SPD
Rudolf Špoták - Piráti
Jiří Štěpánek - DSSS - Čistý kraj
Ivo Grüner - ČSSD
Roman Zarzycký - ANO
Josef Bernard - STAN s podporou Zelených, 
PRO plzeň a Idealistů
Jiří Valenta - KSČM
Zdeněk Trnka - Soukromníci
Luděk Krčmář - Monarchisté
Pavel Borusík - Trikolóra
Ilona Mauritzová - ODS s podporou TOP 09 
a nezávislých starostů
Vít Skalský - Rozumní

Rudolf Špoták, Piráti, zastupitel města Domažlice
1. Chtěl bych se především zasadit o to, aby občané vnímali kraj-
ský úřad jako instituci, která jim má pomáhat – a nikoliv naopak. 
Nejen já, ale všichni kolegové a kolegyně na pirátské kandidátce 
přineseme do krajského zastupitelstva „novou krev“. V někte-
rých oblastech udělali dlouholetí krajští politici z úřadu molocha, 
kterým tvrdí, že nelze pohnout. V proběhlé koronavirové krizi uká-
zali všichni občané v republice, že když se chce, tak to prostě jít 
musí. Je to jen o odvaze a o tom chtít něco změnit. Nejdůležitější 
je spolupráce s jednotlivými městy, obcemi či jejich sdruženími. 
Náš kraj, který má druhou nejmenší hustotu obyvatel v Česku, 
nelze řídit z plzeňské kanceláře, ale je potřeba co nejvíce vyjíž-
dět po celém kraji.
2. Všechny oblasti u velkých měst, ať je to Praha, Brno nebo Plzeň, 
mají ty problémy hodně podobné. Pracovní atraktivita je daleko 
větší ve velkých městech, naopak lidé z ekonomických i jiných 
důvodů nechtějí bydlet přímo tam. Chceme pomoci vytvářet 
atraktivní prostředí pro firmy tak, aby nejen ve velkých městech 
vznikaly společnosti, které budou vytvářet inovativní průmysl, 
nikoliv jen montovny, jak je dnes zvykem. Zároveň určitě chceme 
zachovat stávající síť krajských nemocnic, protože dostupná péče 
pro všechny je povinnost. 

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří VALENTA, DBA, KSČM, poslanec PČR
1. Na post hejtmana kandiduji z čela kandidátní listiny KSČM 
zejména z důvodu, že se skutečně nedomnívám, že náš Plzeňský 
kraj je vždy spravován zcela tak, jak by si jeho občané zasloužili. 
Příznivcům změny mohu nabídnout nejen dlouholetou praxi 
zastupitele města Plzně a Plzeňského kraje i poslance PS PČR či 
široký rozsah svého vzdělání, ale zejména chuť, vysoké osobní 
zaujetí a nasazení při práci na všem, co je trápí. 
2. Jako prioritu svých aktivit, a to přirozeně i pro okres Plzeň-jih, 
spatřuji především dosažení a udržení takového stupně bezpečí 
občanů, který by jim efektivně zajišťoval odpovídající kvalitu osob-
ního a pracovního života. Ať již se jedná o komplexní ochranu před 
dopady všech druhů kriminality, či před působením mnoha soci-
álně patologických jevů. Podceňovat však nelze ani jiná bezpeč-
nostní rizika, jako je například aktuální nákaza koronavirem nebo 
eventuální dopady nelegální migrace nabízející se z příhraniční 
lokalizace našeho regionu. Plzeňský kraj by, dle mého názoru, měl 
hrát v procesu koncepce bezpečnosti nezastupitelnou, zejména 
podpůrnou, koordinační, informační a komunikační roli – a právě 
na toto bych se chtěl zaměřit zejména!

Mgr. Roman Zarzycký, ANO, 1. náměstek primátora města Plzeň
1. Já osobně nejsem žádný politik, jsem člověk, který rád mění věci 
k lepšímu. V politice jsem od roku 2014, dříve jsem řídil medi-
ální zastoupení rozhlasových stanic a také například pro Mar-
tina Straku plzeňský hokejový klub. Od roku 2018 pracuji jako 1. 
náměstek primátora města Plzně, do mého portfolia spadá mnoho 
firem s majetkovou účastí města. V Plzni mám na starost také 
například sport, včetně investic do sportovní infrastruktury, zoo, 
turismus atd. Bez nároku na honorář vykonávám také funkci před-
sedy představenstva Plzeňských městských dopravních podniků. 
Domnívám se proto, že mám dostatek odborných zkušeností jak 
přenést dobré projekty na úroveň kraje. Žiji většinu života v malé 
obci a znám problematiku, která trápí většinu obcí v kraji. Právě 
tyto problémy chci pro lidi řešit nikoliv z kanceláře, ale poctivou 
každodenní prací.
2. Na jižním Plzeňsku jsem často a mám zde mnoho přátel. Je to 
kraj malebný, který ale trápí mnoho problémů. Je nutné např. 

dobudovat potřebnou infrastrukturu na trase I/20 Plzeň-Budě-
jovice. K řešení je obchvat Losiné, Chválenic, Kasejovic, atd. Jsem 
si vědom kompetencí a řada těchto projektů spadá do činnosti 
Ředitelství silnic a dálnic. Přesto existuje efektivní způsob, jak tyto 
požadavky z pozice kraje prosazovat. Venkovské oblasti trápí také 
vylidňování a je zcela nutné na to reagovat, neboť život v malých 
obcích s každou generací nevratně mizí. Jsem odhodlán řešit 
kvalitní infrastrukturu, komunikace, kanalizaci, ČOV a vodu do 
každé obce v kraji. Musíme efektivně investovat a srovnat kvalitu 
života pro občany celého kraje. Je nezbytné podporovat budování 
kvalitní mobilní sítě a zajistit rychlý internet v každé obci. Nelze 
opomenout podporu potravinové obslužnosti přímo v obci, kva-
litní sociální službu a podporu volnočasových spolků a klubů. Ty 
jsou mnohdy srdcem života na vesnici. To je moje vize i můj cíl. 
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Poslední víkend července hostil Nepomuk opět závody, které 
jsou motoristické veřejnosti známy jako Nepomucký trojúhelník. 
Protože kvůli koronaviru byly zrušeny všechny podniky, které 
pro historické závodní motocykly byly v kalendáři Autoklubu ČR 
naplánovány, ten nepomucký byl jediným sportovním podnikem. 
Proto areál u školy byl zcela zaplněn, a dokonce později přijíž-
dějící závodníci se na vyhrazenou plochu nevešli a parkovali na 
sousedícím pozemku.

Ke dni uzávěrky přihlášek 15. července bylo registrováno 
rekordních 187 jezdců + dalších 65 do tzv. vložené jízdy, což jsou 
sériové motocykly vyrobené do roku 1960.

V sobotu ráno začala série tréninkových jízd, které museli 
jezdci z jednotlivých kategorií během soboty absolvovat dvakrát. 
Z předpovědi počasí měli pořadatelé i jezdci značné obavy a část 
sobotních tréninků se jela v dešti na mokrém asfaltu.

Nedělní předpověď počasí byla obdobná jako na sobotu, a tak 
museli být pořadatelé i jezdci připraveni na déšť. Nedělní program 
zahájily dvě tréninkové jízdy sériových motocyklů, protože tato 
kategorie sobotní tréninky nejela. Jednu skupinu tvořily motocykly 
vyrobené do 1946 a ve druhé skupině startovali jezdci na motocyklech 
vyrobených v letech 1947–1960. V obou těchto skupinách jsme měli 
možnost vidět poměrně hodně jezdců z Nepomuka a blízkého okolí.  

Po odjetí obou tréninků se už na start postavili jezdci na his-
torických závodních motocyklech, a i když byl start o několik 
desítek minut odložen kvůli zranění jednoho z mechaniků, jed-
notlivé jízdy pak už na sebe plynule navazovaly. Během polední 
přestávky byly vyhlášeny výsledky a předány poháry nejúspěš-
nějším jezdcům všech dopoledních kategorií. Odpolední pro-
gram začal přesně podle plánovaného harmonogramu. Velké 
popularitě se tradičně těší kategorie sajdkár. Stejně tomu bylo 
i letos a souboj sajdkár, mezi kterými byly i čtyři místní posádky, 
přinesl opět napínavou podívanou. 

Pořadatelé měli před 39. ročníkem trojúhelníku trochu obavy, 
protože jediný podnik přilákal na starý okruh velké množství 
motocyklů a dalo se předpokládat, že všechna závodnická srdce 
si budou chtít v Nepomuku závody pořádně užít. U motocyklo-
vého sportu je riziko úrazu nemalé. K tomu občasný déšť a mokrá 
trať riziko pádů samozřejmě zvyšují. Ale po skončení letošního 
nepomuckého podniku jsme s potěšením mohli konstatovat, že 
jediné ošetření a jediný zásah za celý víkend museli lékaři pro-
vést u zraněného mechanika. 

Protože Nepomucký trojúhelník byl prvním a  současně 
posledním podnikem vypsaným pro historické závodní moto-
cykly, vítězové jednotlivých kategorií budou v zimě vyhlášeni 
jako mistři ČR. Pořadatele z nepomuckého AMK potěšila velmi 

Nepomucký trojúhelník přilákal množství jezdců i návštěvníků

Vedení Národní sportovní 
agentury navštívilo sportoviště 
ve Dvorci a v Nepomuku

V rámci své Roadshow mělo vedení Agentury v úterý 18. srpna 
na programu návštěvu sportovišť Plzeňského kraje. Během ní 
zavítali zástupci Agentury v čele s předsedou Milanem Hnilič-
kou a oběma místopředsedy Ivem Lukšem a Michalem Janebou 
a zástupci Plzeňského kraje do areálu TJ Slavoj ve Dvorci, kde 
se setkali se starostou Nepomuku Jiřím Švecem, místostarostou 
Vladimírem Vokurkou a předsedou TJ Slavoj Dvorec Vladimí-
rem Jiránkem. Prohlédli si nové multifunkční hřiště a podívali 
se také do areálu u základní školy, kde jednali s vedením města 
o žádosti o dotaci na nové fotbalové hřiště s atletickým oválem. 

Nepomucké noviny / září 2020
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pěkná divácká návštěvnost, je zřejmé, že po zrušení mnoha akcí 
se lidé chtějí bavit a ani nepříznivé předpovědi je od návštěvy 
39. ročníku nepomuckého trojúhelníku neodradily. 

Milan Demela

Místní jezdec František Kroupa na motocyklu BSA z roku 1927 sledovaný 
Romanem Stichenwirtem na motocyklu DKW 500 NZ z roku 1941

Start kategorie sajdkár
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S fotbalem jsem začal  
v pěti letech  
Rozhovor s Františkem Viktorou  

Můžete nám sdělit aktuální informace o Fotbalovém klubu 
Nepomuk, kolik má klub členů, jaké hraje soutěže? 

Fotbalový klub Nepomuk z.s.,, eviduje prostřednictvím FAČR 
(Fotbalové asociace České republiky) celkem 161 aktivních členů, 
a to jednak 150 členů oddílu fotbalu a od loňské sezóny i 11 členů 
prostřednictvím FAČR v oddíle hrajícím futsalovou zimní krajskou 
soutěž. Oddíly fotbalu jsou rozděleny do kategorií školičky, mladší 
a starší přípravky, mladších a starších žáků (pro sezónu 2020/2021 
jsme přihlásili pouze jedno družstvo žáků), mladšího a staršího 
dorostu a dvou družstev mužů. Družstvo mužů „A“ hraje nejvyšší 
krajskou soutěž – Krajský přebor mužů PKFS a družstvo mužů „B“ 
hraje nejvyšší okresní soutěž – Okresní přebor OFS PJ. Družstva 
dorostu hrají Krajský přebor PKFS – nejvyšší krajskou soutěž této 
kategorie, družstvo žáků nás bude v následující sezóně reprezen-
tovat v soutěži Krajské soutěže žáků. Obě družstva přípravek hrají 
Okresní přebor odpovídající kategorie. Družstvo starších žáků 
v uplynulé sezóně hrálo futsalovou soutěž – Krajský přebor. Pro 
nejmenší adepty organizujeme i fotbalovou školičku, která nám 
má pomoci získávat adepty a zájemce o kopanou. 

Aktuálně zastáváte funkci prezidenta Fotbalového klubu 
Nepomuk, jaká byla vaše předchozí fotbalová kariéra? 

S fotbalem jsem začínal v pěti letech jako žák hrající v Nepo-
muku, pak jsem hrál za dorost. V 17 letech jsem byl přeřazen do 
A mužstva. V 19 letech jsem narukoval do Prahy na Ruzyni na 
vojnu a dva roky jsem si fotbal nezahrál. Po vojně jsem se vrátil 
do Nepomuku. V 25 letech se ozvaly Svéradice, kam jsem odešel 
na zkoušku a nakonec jsem tam vydržel 10 let. Tehdy hrály třetí 
ligu a po sestupu jsme hráli devět let divizi. V 35 letech jsem se 

vrátil do Nepomuka, kde jsem ještě pět let hrál za muže A. Poz-
ději jsem hrál dalších pět let za muže B. Nakonec jsem skončil 
jako funkcionář FK Nepomuk.

Co vás na fotbalu nejvíc baví?
Když pominu všechny starosti a povinnosti spojené s chodem 
klubu, tak samotná hra, při které si docela odpočinu. Lepší je to 
samozřejmě, když se vyhrává. A po zápasech posezení s kamarády 
u pivka při rozebírání jednotlivých utkání.

Máte ještě nějaké další koníčky?
Vzhledem k tomu, že mám na koníčky opravdu málo času, tak se 
občas projedu na kole a velice rád chodím do finské sauny.

Jaký máte názor na sportovní nabídku v Nepomuku?
V současnosti je nižší zájem o sportování dětí, a to se odráží 
i v našich oddílech. Nabídka sportovního vyžití je v Nepomuku 
sice pestrá, jedná se nejen o kopanou, ale i o tenis, stolní tenis, 
florbal, šachy, rybáře, hasiče, pétanque a další, ale všichni se tu 
„pereme“ o omezený počet dětí a tím je to určitě pro všechny 
spolky a organizace složitější. 

Přijímáte nové členy? A jak byste je k vám do klubu pozval?
Nové členy se snažíme přivádět neustále. Hráče, trenéry i ty, co 
by nám pomohli s chodem klubu. Kdo by měl zájem, máme každé 
pondělí od 18 hodin na hřišti schůzi.

A od úterý do pátku probíhají na hlavním hřišti tréninky jednot-
livých mužstev a tam od trenérů je možné sehnat kontakt na někoho 
z výboru. Samozřejmě za každou pomoc budeme velice rádi.

Text: Karel Baroch a Hana Staňková
Foto: Marek Baroch

Rozhovor tohoto čísla Nepomuckých novin souvisí s významným 
jubileem nepomuckého fotbalu, který letos slaví 100 let své existence. 
Pan František Viktora je fotbalista, který v Nepomuku s fotbalem 
začínal a nyní je prezidentem Fotbalového klubu Nepomuk z.s.



STO LET FOTBALU  
V NEPOMUKU 

SK Nepomuk 1939



Historie fotbalu 
v Nepomuku
Historie fotbalových klubů v Nepomuku sahá podle dostupných 
zdrojů až do roku 1920. Prvním „oficiálním“ fotbalovým klubem byl 
SK Nepomuk (předsedou klubu byl zvolen Otakar Šnejdárek). Vedle 
tohoto klubu později vznikl klub pod názvem SK Olympia, který se 
později přejmenoval na SK Slavia Nepomuk (předsedou klubu byl 
zvolen Josef Milota).

V roce 1931 začala výstavba stadionu SK Nepomuk vedeného Ota-
karem Šnejdárkem. O rok později 12. června se hřiště slavnostně 
otevřelo zápasem s AFK Bohemians, ve kterém SK Nepomuk pro-
hrál 1:6. (Při utkání byla klubu předána vlaječka AFK Bohemians 
s porcelánovou postavičkou klokana, která se dochovala dodnes.) 
Toto utkání proběhlo nedlouho poté, co se uskutečnilo první utkání 
v Ďolíčku (Městský stadion Ďolíček, původně Dannerův stadion), 

V roce 1931 začala výstavba 
stadionu SK Nepomuk vedeného 
Otakarem Šnejdárkem. 1964, na snímku stojící zleva: J. Novák, V. Houška, S. Viktora, ?, J. Schröpfer, 

V. Šmíd, L. Lenc, V. Špeta, F. Jiskra, J. Boltík, sedící zleva: J. Holý, J. Bohatý, 
Kopecký, J. Boltík, S. Míčko, M. Krupna (se synem) a F. Velek (Afoun)

20. léta

Děkujeme panu Janu Osuskému, Pavlu Motejzíkovi 
a dalším za poskytnutí fotografií k tématu.



Program oslav 100 let 
fotbalu v Nepomuku

25. 9. 2020 v 19:00
 Slavnostní zahájení oslav  – sál Hotelu 

U Zeleného stromu
28. 9. 2020 v 13:00 

Přátelské utkání družstev žáků FK 
Nepomuk – Viktoria Plzeň

28. 9. 2020 v 14:30 
Utkání bývalých hráčů FK Nepomuk

28. 9. 2020 v 16:00 
Přátelské utkání FK Nepomuk – Internacionálové ČR

které se konalo 27. března 1932. Stadion v Ďolíčku byl pojmenován 
původně podle Zdeňka Dannera (1888-1936), tehdejšího ředitele 
Vršovické záložny a předsedy Bohemky, jehož rodina pocházela 
z Nepomuku. Tato rodina zde založila a provozovala od roku 1883 
Měšťanský „Dannerův“ pivovar.

Později se klub SK Slavia Nepomuk začlenil do SK Nepomuk, který 
je považován za předchůdce nynějšího Fotbalového klubu Nepomuk 
z.s. Mužstvo v té době reprezentovali: Valenta, A. Milota, Nesnídal,  
J. Milota, Kopecký, Kvarda, F. Zahradník, V. Řežábek, Meral,  
Jar. Zahradník, Vacík, Bauer, J. Zahradník, F. Holý a K. Duchoň.

Předválečný rok 1938 byl pro klub mistrovským, zvítězil ve 
čtvrté třídě před Novou Vsí, Spartou Smíchov, Čechií Plzeň, Chrás-
tem a Spáleným Poříčím. Následně v šedesátých letech se hrála 
v Nepomuku 1.A třída. V jednom soutěžním roce se v Nepomuku 
hrál i Krajský přebor.

V srpnu roku 1964 se uskutečnilo slavnostní otevření nového 
hřiště. Otevření se uskutečnilo přátelským zápasem Sokola Nepo-
muk s reportéry a herci, který skončil výhrou 5:1 pro Sokol Nepomuk 
(branky vstřelili: Schröpfer 2, Boltík, Živný, Míčko). Mužstvo v té době 
reprezentovali: Vlnař, Bouzek, Ochoc, Kolár, Čonka, Viktora J., Živný, 
Míčko, Schröpfer, Boltík, Musil.

Aktuálně se v Nepomuku hraje 
nejvyšší soutěž Plzeňského kraje 
Krajský přebor mužů.

1998 Svéradice, postup do Krajského přeboru

2018 Sušice, odvetné utkání baráže o postup do Krajského přeboru
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dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

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

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň
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Jak nahlížíte na dlouhodobě připravovaný projekt více-
účelového hřiště Nepomuk, jehož součástí má být krom 
atletických disciplín i fotbalové hřiště?

Víceúčelové hřiště je jednou z variant toho, jak by se zatraktiv-
nily prostory a možnosti sportovního vyžití. Bohužel v minulosti 
nebylo vybudování nakloněno zastupitelstvo města a tak můžeme 
jen doufat, že postoj nejen zastupitelů bude někdy v budoucnu pro 
hřiště vstřícnější. Náš spolek v minulosti jednak inicioval a třikrát 
i sám byl žadatelem na jeho vybudování. V posledním případě jsme 
byli dokonce úspěšní s žádostí o dotaci, ale výběrové řízení nebylo 
skončeno v požadovaném termínu, a tak jsme museli přislíbené pro-
středky, s těžkým srdcem, odmítnout. V současnosti je zpracováván 
projekt, který by měl řešit nejen již zmíněné víceúčelové hřiště, ale 
navíc i nové sportoviště pro ostatní druhy sportů. Tím by měla být 
zvýšena možnost sportování a využití volného času nejen pro mládež. 
Zamýšlený projekt je tvořen tak, aby byl využitelný i pro širokou veřej-
nost a nejen pro fotbal jako takový. Vybudování uvedených sporto-
višť by umožnilo i zvýšení podílu sportovní výchovy Základní školy 
Nepomuk, což je jeden z plánů Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy. Pro sportovní oddíly by se tím otevřela i možnost zavést ve 
spolupráci se ZŠ Nepomuk sportovní třídy a tím zvýšit nejen zájem 
o sport, ale i prestiž nepomucké základní školy i samotného města 
Nepomuk. Spádovost naší školy je velká a potenciál v dětech tady 
určitě je. Bez spolupráce a podpory města to však nepůjde!

Co je nejdůležitější při práci s mládeží?
Jak už jsem uvedl, tak se tady „dělíme“ o poměrně malý počet dětí. 
Z tohoto důvodu je třeba vytvářet atraktivní podmínky pro sportování 
v Nepomuku. Velkým plusem by mohlo být vybudování multifukčních 
sportovišť, ale to jsme si již popsali. Za FK Nepomuk mohu říci, že nej-
důležitější je dlouhodobá práce od nejmladších kategorií. Již pátým 
rokem zajišťujeme provoz fotbalové školičky – vstupního oddílu do 
kopané. V této věkové kategorii jde hlavně o budování týmového ducha 
a také o získávání pohybových návyků a hlavně radost z pohybu. Tato 
kategorie není ještě evidována ve FAČR a nehraje žádnou oficiální 
soutěž. Ostatní žákovské a mládežnické oddíly hrají oficiální soutěž 
a patří vždy mezi přední oddíly daných soutěží. Z největších úspěchů 
můžu zmínit loňský úspěch družstva starších žáků, kteří v nedohra-
ném ročníku 2019/2020 obsadili celkové první místo v celokrajské 
soutěži své věkové kategorie. Navíc ještě v prvním ročníku Krajského 
přeboru ve futsalu obsadili celkové druhé místo. Vedle těchto skupi-
nových úspěchů se můžeme pochlubit i celou řadou odchovanců, kteří 
z nepomuckého fotbalu vstoupili do „velkého“ fotbalu. V minulosti to 
byli bratři Viktorové, bratři Kocourové, bratři Rojíkové, Honza Brož, 
Aleš Brudna, Fanda Hrachovec a řada dalších. Mezi poslední, kteří 
zkusili či zkouší štěstí v žákovských akademiích, patří Adam Šmíd 
a Josef Böhm. Práce s mládeží nám následně i pomáhá řešit situaci 
v „dospělém“ fotbale, kde jsme schopni doplňovat hráčský kádr z řad 
vlastních odchovanců. Myslím si, že nastoupená cesta před cca 15 lety 
dokazuje, že práce je úspěšná, i když to představuje velkou časovou 
náročnost pro všechny, kteří se starají o chod a činnost jednotlivých 
týmů. Všem, kteří se o to zasluhují, myslím tím hlavně trenéry a rodiče 
dětí, patří velký dík!   

Jaký máte fotbalový sen?
Fotbalový sen jsem měl, když jsem byl aktivní fotbalista – asi 
jako každý – hrát co nejvyšší soutěž, což se mi částečně splnilo 
po přestupu do Svéradic. Tam se tehdy hrála na vesnické poměry 
velice kvalitní soutěž – třetí liga, divize. Tam jsem také potkal 
výborné fotbalisty. Dnes je to samozřejmě o nepomuckém fot-
balu. Aby se v Nepomuku hrál dobrý fotbal, na který by chodilo 
hodně fanoušků, a aby se Nepomuk udržel v krajské soutěži, kam 
si myslím, že patří.

A jací jsou nepomučtí fanoušci?
Asi jako všude jinde, někteří na vás nedají dopustit a jiní vidí 
každou chybičku. Ale s každým jsem zatím vyšel.

Co byste nám řekl o blížících se oslavách 100 let fotbalu 
v Nepomuku?

Slavnostní zahájení oslav se uskuteční v pátek 25. srpna v 19:00 
v hotelu U Zeleného stromu, kdy dojde k předání ocenění a sou-
časně proběhne prezentace o historii fotbalu v Nepomuku s ukáz-
kou dobových fotografií.

V pondělí 28. září se odehrají na hřišti FK Nepomuk tři utkání, 
a to od 13 hodin přátelské utkání družstev žáků FK Nepomuk 
s Viktorií Plzeň, od 14:30 hodin utkání bývalých hráčů FK Nepo-
muk a jako hlavní bod programu od 16:00 hodin přátelské utkání 
mužů FK Nepomuk s týmem bývalých reprezentantů ČR.

Tímto srdečně zveme všechny příznivce nepomuckého fotbalu 
k návštěvě této oslavy!

Děkujeme za rozhovor.

František Viktora vystudoval střední průmyslovou 
školu stavební a nyní je osobou samostatně 
výdělečně činnou. Je mu 56 let a je svobodný. Od 
svých pěti let aktivně hraje fotbal. Je prezidentem 
Fotbalového klubu Nepomuk z.s.
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Zelená Hora nabízí 
podzimní čtení

 
Ani ve třetím letošním vydání sborníku Pod Zelenou Horou 
nechybí připomínka hned dvou osobností. První se týká doby 
obrození, druhá současnosti. V osobnosti Ignaze Lederera se 
spojilo to, co bylo od 19. století do začátku 2. světové války 
jedinečné v českém kulturním prostředí. Židovství a vzdělání 
v němčině, které bylo užité k posílení českého vědomí. A dobrého 
člověka, pana Josefa Lásku ze Zdemyslic, který zemřel v dubnu 
letošního roku, budou postrádat nejen občané jeho rodné obce, 
kterým byl výjimečným kronikářem, ale také všichni ostatní, 
s nimiž celoživotně spolupracoval na poli regionální historie. 

O zajímavém projektu místní dráhy Staňkov–Přeštice–Nepo-
muk, který se řešil od konce 19. století až do vypuknutí 1. světové 
války, aby nakonec těsně před realizací hned z několika, zejména 
politických důvodů nebyl k obecné škodě nikdy uskutečněn, nám 
napsal Libor Lorenc.

Po vyzpovídání mnoha pamětníků, spjatých s nejstarší přeštic-
kou čtvrtí, tzv. Starým Městem s Rajčůrem, se složil ucelený obrá-
zek někdejšího života v tomto starobylém koutě Přeštic s pohnutou 
historií. Některé objekty zde opravdu měly svá tajemství, o nichž 
dnes běžný občan nemá ani tušení. Jako příklad můžeme zmínit 
vojenské vězení či azyl pro kočovné divadelní společnosti. 

Z rukopisné pozůstalosti profesora Václava Šrámka bylo 
vybráno několik postřehů týkajících se zábav hraběte Jana Schön-
borna a jeho dětí z doby, kdy rodina pobývala na příchovickém 
zámku. Je z nich zjevné, že příchovičtí měli svého svérázného 
„Honzu“ rádi a byli mu ochotni leccos prominout.

Na to, jak důležité je vědět, kde je na kole brzda, poukazuje ve své 
vzpomínce pan Josef Puchta (*1946) z Dolní Lukavice. Ale nejen na 
to. Asi jako první obsáhle rozebírá přeštickou školu, zvanou „měš-
ťanka“ (dnes 2. stupeň ZŠ), pěkně po ročnících, od 6. do 8. třídy, 
i s některými příhodami nezbedných školáků a s poněkud vážnějším 
vykročením do života v pouhých 14 letech. Kromě toho v příspěvku 
ze svého pohledu charakterizuje místní učitele a učitelky známých 
jmen, což určitě osloví i jejich další četné bývalé žáky. 

Věra Kokošková

Barokní koncert Michaely Katrákové a Martina Vydry hostil 18. čer-
vence kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích. Díky 
hojné účasti příchozích se zde na dobrovolném vstupném vybrala 
částka přes sedm tisíc korun, která poslouží k opravám tohoto 
svatostánku. Koncert se konal pod taktovkou Mikroregionu 
Nepomucko za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci let-
ního barokního festivalu.

Den evropského dědictví oslaví 
12. září na Zelenohorské poště

 
Polovina září patří na mnoha památkách po celé Evropě Dnům 
evropského dědictví (EHD). Také na Zelenohorské poště bude při 
této příležitosti možné navštívit zvláštní prohlídkový program.

Milovníci historických strojů by si neměli nechat ujít speciální 
prohlídky Musea veteránů se zasvěceným komentářem zaklada-
tele muzea, sběratele a restaurátora historických vozidel Fran-
tiška Kroupy, zaměřeným zejména na jednotlivé, jím renovované, 
motocykly. Poznáte osudy těchto strojů a dozvíte se podrobnosti 
z jejich náročné obnovy.

Začátky prohlídek: 10:00, 13:00, 15:00
Délka prohlídky cca 60 min

Pokud vás zajímají spíše dějiny areálu Zelenohorské pošty, sta-
vební historie a postupná obnova této památky, neměli byste 
si nechat ujít mimořádné komentované prohlídky domu, při 
nichž nahlédnete i do běžně nepřístupných prostor a dozvíte 
se mnohé o nedávných opravách i starších osudech této pozo-
ruhodné stavby. Provádět bude autor koncepce obnovy budovy 
i tohoto článečku, stavební historik Pavel Kroupa.

Začátky prohlídek: 11:00, 13:00, 14:30
Délka prohlídky cca 45 min

U příležitosti Dnů evropského dědictví se dotkneme i šířeji regio-
nální historie. Součástí akce bude totiž také křest nové knihy spi-
sovatele a městského kronikáře Karla Barocha. Publikace věnovaná 
výjimečným životním osudům lidí spjatých s Nepomukem a jeho 
okolím, ať již žijícím, anebo dávno mrtvým, se jmenuje prozaicky: 
Osobnosti Nepomucka 2. Křest knihy proběhne v galerii v přízemí 
Zelenohorské pošty v pravé poledne.

Kniha bude na místě k zakoupení a autor ji jistě i rád podepíše.
Naposled v tomto roce (mimo akce Zelenohorské vinobraní) 

bude po celý den otevřena i zdejší Kavárna.

Pavel Kroupa, Spolek přátel starého Nepomuka

foto Pavel Motejzík

Mitrovicemi znělo baroko
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Kořalečnická firma JENČÍK A DCERY, s.r.o. 
spolu s nohejbalisty TJ SOKOL ČERNÝ BARON PRÁDLO, z.s.

si Vás dovolují pozvat
na 24. r. nohejbalového turnaje trojic

  
MEMORIÁL PETRA JENČÍKA

O 7 litrový pohár likéru Amaretto Dorato

konaný v areálu nohejbalu a pití
v Prádle

v sobotu, dne 19. září 2020

turnaj se hraje na dvou kurtech – s asfaltovým a s antukovým povrchem, do 
úrovně krajského přeboru

občerstvení zajištěno, pití je nedílnou součástí klání

Přihlášky: písemně či telefonem u Pavla PELCRA
335 01 PRÁDLO 84, tel. 732 436 151, email: ppelcr@seznam.cz

nejpozději do 13. září 2020!

Prezentace: 8:30 až 8:45 hod na hřišti
Začátek turnaje: 9:00 hod.
Startovné: 100,- /hráč

Hrací řád: dle pravidel se třemi dopady míče + zvláštní pravidla

ZKD Plzeň přijme pro 
prodejnu 

Nepomuk Úslava
zástupce vedoucí 

prodejny
- bližší informace: pí Kulová –

telefonní číslo : 721 661 653
e-mail: zkdkulova@volny.cz 

Nabízíme

- příspěvek na stravování

- možnost pracovat ve stabilizované firmě s dobrým pracovním a sociálním 
zázemím

- příspěvek na důchodové připojištění

- odměny při pracovním a životním jubileu

- příspěvek na dovolenou

- využití podnikové rekreační chaty

- 2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a péči o zdraví

- Dětem zaměstnanců příspěvek na pobytové akce (tábory, škola v přírodě,)

- 1x týdně relaxace ve Wellness centru v Hotelu  Centrál
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V období od 16. července do 15. srpna byla naše jednotka vyslána 
k několika událostem. Před půl šestou ráno dne 19. července 
jsme vyjeli s jednotkou Hasičského záchranného sboru Nepo-
muk a dalšími složkami integrovaného záchranného systému 
k nahlášené dopravní nehodě jednoho osobního automobilu 
s řidičem uvnitř vozu v obci Bližanovy. Na místě se ukázalo, že 
řidič není zaklíněn, pouze uzamčen v autě a spí. Muž měl pozi-
tivní dechovou zkoušku na alkohol, v automobilu se navíc našly 
dvě střelné zbraně a střelivo. Událost si převzala Policie ČR a obě 
jednotky se vrátily na základnu.

K požáru kombajnu na poli u Blovic jsme byli vysláni 23. srpna 
před 23. hodinou s dodávkou Mercedes Sprinter. U události 
již zasahovaly jednotky HZS Nepomuk a SDH Blovice. Velitel 
zásahu si přes operační středisko vyžádal dovoz speciálních hasi-
cích prostředků ze stanice HZS. Dovoz provedla naše jednotka 
s dodávkovým automobilem. Na základnu jsme se vrátili před 
jednou hodinou ráno. Příčinou požáru byla technická závada, 
škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun. 

K nehodě převozní sanitky mezi obcemi Soběsuky a Neurazy 
jsme byli vysláni 11. srpna po 13. hodině společně s dalšími slož-
kami IZS včetně vrtulníku Letecké záchranné služby. Sanitka se 
po vyjetí ze silnice převrátila na bok a skončila ve stráni pod sil-
nicí. Z vozidla jsme spolu s jednotkou HZS Nepomuk vyprostili 
dvě osoby a předali je do péče zdravotníků. Po transportu osob 
do nemocnice se obě jednotky vrátily na základnu. Na místě 
zůstala Policie ČR, která provedla zadokumentování nehody.

V rámci asistence na závodech silničních motocyklů veteránů 
Nepomucký trojúhelník, které se konaly o víkendu 25. a 26. čer-
vence, provedla naše jednotka několik zásahů. V sobotu jsme 
likvidovali únik oleje z jednoho ze závodních motocyklů, v neděli 
jsme zasahovali u osoby sražené motocyklem, asistovali jsme 
zdravotníkům při ošetření a poté provedli úklid vozovky, a dále 
také u nehody motocyklu do svodidel v zatáčce nad Dvorcem.

Mimo to jsme provedli několik hospodářských jízd, při kterých 
se jednalo o dovoz vody nebo proplach a zkoušku těsnosti nové 
kanalizace ve vznikající obytné zóně Pod Oborou. Členové jed-
notky se také zúčastnili praktického výcviku s vodními proudy.

Jednotka HZS Nepomuk zasahovala v období od 16. července 
do 15. srpna u 31 událostí. Jednalo se například o již zmíněnou 
nehodu sanitního vozidla, požár kuchyně v jednom z bytů v domě 
v Petrovicích nebo sraženého chodce osobním automobilem 
v Pačejově. Jednotka HZS také provedla pomocí automobilového 
žebříku odchyt papouška, který ulétl své majitelce v Kokořově 
a zůstal sedět na nedalekém stromě.

Během září se na vás těšíme na akcích pořádaných naším 
sborem. V sobotu 5. září od 9 hodin pořádáme na hřišti u ZŠ 
ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Plzeň-jih soutěž 

Činnost nepomuckých dobrovolných hasičů

požárních družstev ve štafetách a útocích. V sobotu 12. září od  
13 hodin pořádáme na hřišti u ZŠ akci „S hasiči hurá do školy“. 
Další sobotu, tedy 19. září, chystáme na hasičské zbrojnici spor-
tovní odpoledne v různých disciplínách pro děti i rodiče. Při 
všech akcích bude zajištěno občerstvení v podobě točených 
nápojů a pochoutek z grilu či udírny. Budeme se na vás těšit.

Více informací, fotek a videí najdete na našem facebooku 
Hasiči Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

foto Archiv SDH Nepomuk
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Jmenuji se Jarmila Turková a dovoluji se Vám tímto představit jako kandidátka 
do zastupitelstva Plzeňského kraje v letošních volbách.  
Dobře mne znají moji sousedé a kamarádi ze Soběkur a okolí. Žiji tam od dětství 
a celý život se spolu setkáváme od zájmových organizací dětských přes 
mládežnické a nyní v Českém svazu žen. Baví mne spolu s ostatními organizovat 
různé zajímavé akce v obci a potěší mne, když jsou navštíveny a účastníci spolu 
stráví příjemné odpoledne nebo večer. I moje činnost v obecním zastupitelstvu 
byla zaměřená hlavně na rozvoj kulturního života. 
Jsem sice vyučená elektromechanička, ale jak to dnes v životě bývá, zcela jsem 
změnila své odborné zaměření a po absolvování dalšího vzdělávání jsem 

pracovala jako ošetřovatelka na jednotce intenzivní péče ve FN Plzeň a nyní pracuji jako vedoucí 
domácnosti pro handicapované v Centru sociálních služeb Stod. Rozumím starostem rodin, které 
z různých důvodů nezvládají péči o své blízké seniory a nemocné a chtěli by jim přesto zajistit 
plnohodnotný život ve vstřícném prostředí tak, jak si po celoživotní práci zaslouží. Bohužel míst 
v zařízeních sociálních služeb není dostatek a pořadníky jsou dlouhé. Ne v každém zařízení jsou 
vyhovující podmínky a je třeba provést organizační i stavební úpravy. Přetížené stále spěchající 
pracovnice v sociálních službách někdy nemají na vlídný úsměv čas ani vnitřní sílu. Mimo Plzeň je 
naprostý nedostatek zařízení typu denních stacionářů pro seniory. Je toho mnoho, co je nutné na úseku 
sociálních služeb v kraji ještě zlepšit. Chtěla bych k tomuto zlepšení přispět i jako zastupitelka kraje. Jde 
přece o naše rodiče, příbuzné a možná v budoucnu i o každého z nás.  
Najdete mne na kandidátce KSČM. 
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč

Co všechno u nás vyřídíte, 
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

• Řešení právních vad nemovitosti.
• Řešení nesrovnalostí mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností. 
• Vyklízení, úklid, drobné opravy, údržba zeleně.
• Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
• Inzerce na podstatných placených realitních serverech.
• Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• PENB

Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

• Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
• Kompletní právní servis včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• Pojištění majetku, ale i životní pojištění.
• Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
• Rekonstrukce malé i zásadní.
• Stavební práce.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk

Nepomucké noviny / duben 202032 zveme vás / inzerce

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč

Co všechno u nás vyřídíte, 
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

• Řešení právních vad nemovitosti.
• Řešení nesrovnalostí mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností. 
• Vyklízení, úklid, drobné opravy, údržba zeleně.
• Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
• Inzerce na podstatných placených realitních serverech.
• Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• PENB

Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

• Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
• Kompletní právní servis včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• Pojištění majetku, ale i životní pojištění.
• Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
• Rekonstrukce malé i zásadní.
• Stavební práce.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk

Prodej zemědělské usedlosti, 
Pozemek 8.137 m2, Vrčeň
usedlost s krásným výhledem, obytná 
část 2+1, garáže, dílny. stodola po 
rekonstrukci, na pozemku objekt 
bývalého katru.

kód: 48032

Cena: 5.500.000 Kč

staVební Pozemek, 1.229 m2,  
noVotníky
Prodej zahrady na klidném a tichém 
místě, mírný svah, sítě v dosahu. na 
pozemku je stavba stodoly, zástavba 
podle ÚP možná.

kód: 47664

Cena: 525,-/m2

Prodejte s nÁmi!
zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?

Vše potřebné zařídíme. jsme jediná realitní společnost 
v mikroregionu nepomucko s tzv. „kamennou“ kanceláří.

jsme zde s Vámi už 5 let.
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Slavnosti, poutě a posvícení v září 
2020 ve farnostech Nepomuk 
(Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, Prádlo, 
Kasejovice, Koutouň a Budislavice

Svatojánský koutek

Malý výlet za hvězdovou svatozáří 
Jana Nepomuckého

Žádný světec – kromě Panny Marie – není zobrazován se svatozáří 
složenou z hvězd; pouze náš Johánek! Je to jeho nejvýraznější atri-
but. Panna Maria má kolem hlavy dvanáct hvězd, sv. Jan pět. „Pět 
hvězd krouží kol svatého,“ zní jeden verš české básně. Sv. Augu-
stin napsal, že „čísla jsou projev Boží moudrosti v našem světě, 
přístupná poznání lidského ducha.“

Proč má Nepomucký zrovna pět hvězd? Odpověď není jen jedna. 
Snad je to symbol pěti ran Kristových (na nohou, rukou a v pro-
bodeném boku) – neboť sv. Jan kráčel v Kristových stopách. Snad 
to odkazuje k latinskému pětipísmennému slovu „tacui“ (tj. mlčel 
jsem, neprozradil jsem zpovědní tajemství), snad k objevivším se 
pěti světlům na hladině Vltavy, které naznačily, kde se nachází 
utonulé zmučené Janovo tělo. Nebo to má snad souvislost s pěti 
částmi svátosti smíření (zpytování svědomí, lítost, předsevzetí, 
vyznání hříchů s rozhřešením, pokání)? Vždyť sv. Jan je patronem 
zpovědníků i zpovídajících se! Jeho sochy či obrazy jsou někdy 
umisťovány blízko zpovědnic, jako je tomu např. ve francouzském 
kostele v Nancy. V nepomuckém kostele je kromě dvou barokních 
zpovědnic i zpovědní místnost, nad jejímiž dveřmi je obraz znázor-
ňující Žofii, manželku krále Václava IV., zpovídající se Janu Nepo-
muckému. Profesor Petr Piťha vyslovuje ještě další domněnky. Pět 
hvězd může odkazovat i k pětici smyslů, které, mnohdy zavádě-
jící člověka do temnot, povznáší k záři nebes hlava rozumu, jež je 
ovládá a mlčí před Boží skutečností, vše převyšující. Cituji profesora 
Piťhu: „Zatímco u jiných světců vídáme svatozář naznačující sva-
tost jejich nitra (…), je u Jana rozzářeno patero smyslů, aby tak byla 
naznačena svatost jeho pozemského, ba světského života – svatost 
nevznešená, svatost získaná poctivostí v úředním jednání.“ Ano, 
Jan, podle toho, co o něm víme, nebyl nějakým velkým teologem 
a ohromujícím kazatelem, strhávajícím exaltovanou řečí své poslu-
chače. Byl to skvělý právník, snad nejlepší v Čechách ve své době, 
velmi dobrý úředník, moderní řečí bychom ho možná mohli nazvat 
„sucharem“ – člověkem vzorně plnícím své povinnosti, oddaným 
církvi, věrným nadřízeným, držícím na uzdě svoji smyslnost, 
člověkem mlčenlivým, poslušným a odevzdaným do vůle Boží při 
mučení. Malý vzrůstem, tělesně křehký Johánek, bez vznešeného 
původu, poctivě dosahující vysokého vzdělání a poctivě stoupající 
po pomyslném žebříčku v církevní hierarchii. Pro takového se 
otevřela v hodině jeho smrti Boží náruč. Ono „patero“ dle prof. 
Piťhy může také souviset se čtveřicí živlů, jež skládají svět (země, 
voda, oheň, vzduch), a pátou tajemnou kvintesencí (stoiky ztotož-
něnou s duchem), která člověku uniká, ale která je pro existenci 
nejpodstatnější. Ještě jeden poznatek uvádí prof. Piťha ve stati o sv. 
Janu Nepomuckém, jež je v jeho knize „Čechy a jejich svatí“: řídký 
motiv hvězd kolem hlavy se vyskytuje také na XVII. kartě velkých 
arkán (tajemství) tarotu – ovšem hvězd není pět. Tarotová hra 
obsahuje kromě čtyř karetních barev i trumfy (arkány, tajemství). 
V barokní době sloužily trumfy hlavně k vykládání budoucnosti, 
což bylo (a je) samozřejmě církví odsuzováno. Ale „řada tajemství 
tarotu je hlubokým popisem chodu lidského života (…) a obsahuje 
souhrn dobových psychologických představ o lidském zrání,“ píše 
prof. Piťha. XVII. karta značí bod, „kdy se všechno lidské snažení 
ztrácí, (…) toneme v temnotách, 

…) nejsme však opuštěni, (…) nemůžeme nic než spolehnout se 
na onu velikou sílu, jež dala našemu životu vzejít z nicoty.“ Výklad 
XVII. arkány tarotu se vskutku významně shoduje s postavením 
Janovým. Zlovolní lidé vrhli Jana do situace, z níž nebylo záchrany, 
ale spravedlnost Boží „jej korunuje smyslem, vrací mu vše, co měl 
a byl, pro jeho věrnost a ustavuje ho navždy v řádu nebes.“

Sobota 5. 9. v 14.00 Sedliště u Vrčeně, 
pouť Narození Panny Marie
Neděle 6. 9. v 9.30 Budislavice, 
pouť ke cti sv. Jljí
Neděle 13. 9. v 9.30 Kotouň, 
pouť k Narození Panny Marie
Neděle 13. 9. v 15.00 Jarov u Prádla, 
pouť k Narození Panny Marie
Neděle 20. 9. v 11.30 Prádlo, 
pouť k Povýšení sv. Kříže
Neděle 20. 9. v 15.00 Radochovy, 
pouť ke cti sv. Ludmily
Pondělí 28. 9. v 10.00 Žinkovy, 
pouť ke cti sv. Václava

Náš malý výlet za významem patera hvězd je u konce. Je jedno, 
jestli barokní člověk zpodobil světce Jana s pěticí, kterou převzal 
z počtu živlů, smyslů, z počtu částí jedné svátosti, z počtu písmen 
slova charakterizujícího Janův osud atd. Ostatně na některých 
sochách jich zrovna pět není (Přijďte se podívat do Svatoján-
ského muzea!). Naše krátké putování mělo být ukázkou přemýš-
lení o světci Janovi. Můžeme sami sobě položit otázku: Co říkají 
Janovy hvězdy nám?  

Marie Bílková

Největší socha Krista  
je v Polsku na Zelené hoře

Socha Krista Krále je nejvyšší socha Ježíše Krista na světě (pokud se 
do výšky sochy započítává i koruna). Socha Ježíše na vrchu Zielona 
Góra – česky Zelená hora – se nachází v Polsku, ve městě Świebod-
zin. Sochu si roku 2000 objednala diecéze zelenohorsko-gorzowská. 
Socha je vysoká 52 metrů a váží 440 tun. Slavnostně byla odhalena 
21. listopadu 2010. Překonala i ikonickou sochu v Rio de Janeiro.

zdroj: wikipedie
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Česká bílá modrooká husa patří mezi domácí plemena. Našimi předky 
byla zformovaná domestikací husy divoké. Na území Českého králov-
ství se chovala po staletí. Zvláště v jihozápadních Čechách byla její 
kulisa pověstná na zrcadlících se rybnících. Uplatnila se především 
v extenzivních podmínkách menších chovů. V minulosti byla hlavním 
benefitem jejího chovu dozlatova vypečená martinská pečeně a napě-
chovaný sypek peřiny jemným prachovým peřím. Dnes se dostává 
do popředí spolkový život. Česká husa láká nové chovatele z hlediska 
exteriéru a výstavnictví. Chovatelům také učarovala z důvodu její pou-
tavé historie a zachování původního genofondu. Zde musím připo-
menout, že naší českou husu u nás stále chováme díky přívětivému 
prostředí našeho Českého svazu chovatelů. Je pravděpodobné, že bez 
něj by dnešní děti znaly českou husu pouze z obrázků. Současné chovy 
jsou však již nepatrným zlomkem dřívějšího rozšíření. 

Česká husa nesloužila lidem pouze dobrou užitkovostí. Vstupo-
vala jim do života také jinými dveřmi. Přinášela zajímavé vazby 
mezi chovatelem, husou a krajinou. Důvod byl prostý. Husa patří 
mezi inteligentní zvířata vytvářející zajímavé sociální vazby. Ty 
si tvoří vzájemně mezi sebou, ostatními domácími zvířaty a také 
mezi lidmi. Tento fenomén se otiskl do bohaté lidové slovesnosti 
a veselí lidu českého. Dodnes používáme mnohá říkadla, příměry, 
básničky či mudrosloví ovlivněné soužitím lidí a husí. Příkladem 
může být známá lidová písnička: 

Když jsem husy pásala,
zimou jsem se třásala,
teď už husy nepasu
a zimou se netřasu.

Zajímavé a poučné jsou také dávné příběhy psané venkovským 
prostředím, kde hraje husa hlavní roli. Existují také starší důkazy 
soužití husí s lidmi. Připomeneme si alespoň jeden příběh z učebnic 
dějepisu. Známá je dva a půl tisíce let stará legenda, že ostražité kej-
hající husy žijící v chrámu bohyně Juno zachránily Řím před lstivým 
útokem Galů na posvátný Kapitol. 

Husy se otiskly do lidského života ještě dalším neotřelým způsobem. 
Ač se to zdá k nevíře, husí pastva formovala dokonce naši krajinu. 
Do dnešních dnů přežívají rostlinná společenstva, která se pomocí 
kejhajících ptáků tvořila stovky let. Na mysl se čtenáři právem krade 
otázka, zda je vůbec možné po více než 60 letech stále nalézt v naší 
krajině otisk chovu husí. Vždyť sedlačení se u nás za tu dobu výrazně 
proměnilo. Políčka plná mezí se zcelila v lány a husy z našich domovů 
zmizely. Odpověď zní jednoznačně. Ano stále existují památky na 
slavné období chovu husí v naší krajině.

Na rozhraní jihozápadních Čech, kde měl chov husí největší tradici, 
navštívíme chráněné území. Památnou lokalitu, kde se pásly husy po 
dlouhá staletí, najdeme u obce Čmelíny. Sledované území se nachází 
mezi rodištěm svatého Jana Nepomuckého a obcí Kasejovice. V dalších 
řádcích budeme mluvit o přírodní památce zvané Bouřidla. 

A čím je zajímavá? Chráněná lokalita sloužila v minulosti jako pas-
tvina. V bývalém Prácheňském kraji se tento obecní pozemek nazý-
val draha. Jednalo se o lokalitu, kam vyháněli husím pochodem svá 
kejhající hejna obyvatelé obce Čmelíny na pastvu. Na obecních tra-
vinách se krmila také další domácí zvířata. Jednalo se o přežvýkavce 
a koně. Někde s určitým omezením sloužila i pastvě jatečných prasat. 
Dlouhodobá intenzivní pastva zvířat v této lokalitě byla příznivá pro 
rozšíření různých zajímavých společenstev rostlin a živočichů. Na 

Nepomucké noviny / září 2020

Otisky české husy v chráněné lokalitě Bouřidla 
1. díl

Husa je velmi inteligentní zvíře. Dodnes používáme mnohá říkadla, příměry, básničky či 
mudrosloví ovlivněné soužitím lidí a husí. Zvířata na snímku koukají jako husa do flašky…

Před první světovou válkou, v dobách mocnářství, vycházel u nás 
pro chovatele domácích zvířat časopis Zvířena. Existovala v něm 
rubrika nazvaná Veselý koutek. Na obrázku vidíme fór pro pobavení 
čtenáře na úkor husy. Autorem byl slavný malíř Josef Lada z Hrusic.

„Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety.“
Český barokní učitel Jan Ámos Komenský
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pastvinách se vyskytovalo mnoho brouků, motýlů a pěvců. Ornitolog 
a autor knihy o holubech MUDr. Vladislav Šír (1830-1889) ve své knize 
o zpěvném ptactvu píše, že pastviny často doprovázela linduška, dnes 
zvaná skřivan lesní. Pěvce rádi poslouchali pasáčci krav a husí. Mistrně 
zpívající linduška byla jejich patronem. Její lyrický a melancholický 
zpěv naháněl lidem doslova husí kůži…

V chráněné lokalitě Čmelíny se díky bývalé intenzivní pastvě husí 
dochoval do dnešních dnů zajímavý porost jalovce obecného. Ten je 
hlavním důvodem ochrany.  Bujné stálezelené dřevině se na slunné 
stráni pastviny velmi dařilo. Poradila si i se silným okusem domácích 
přežvýkavců. Na pastvinách vytvářela zvláštně tvarované pichlavé 
k zemi přisedlé útvary. Dodnes se s nimi můžeme setkat například 
na Balkáně, kde se stále pase na křovinatých lokalitách.

Rozsáhlé porosty jalovce ubíraly v minulosti obyvatelům obce 
Čmelíny pastevní plochu. Na druhou stranu jim přinášely jiný zají-
mavý užitek. Aromatické plody se nazývají jalovčinky. Používají se při 
vaření. Zážitkem pro gurmány je zvěřina na jalovci. Bobule byly také 
vyhledávanou surovinou pro výrobu alkoholických nápojů. Dodnes 
se pro pozvednutí mysli pije jalovcová, borovička či gin. Využívalo 
se také kvalitní dřevo. Je vonné, lehké, pevné a odolné proti otěru. 
Používalo se v řezbářství, soustružnictví, uzení a výrobě dřevěných 
nožů. Pověstná byla jalovcová celodřevěná dýmka a jalovcové náustky 
k pěnové meršánce. 

Na lokalitě zvané Bouřidla vzniklo nádherné keřovité až stromovité 
společenstvo. Rostlinné společenství se intenzivní pastvou husí vytvá-
řelo dlouhá staletí. Trvale udržitelný proces vzniklý v lokalitě Bouřidla 
byl závislý na intenzivní pastvě hospodářských zvířat. Pokud by tento 
prvek pravidelného vypásání chyběl, cenné společenstvo by pozvolně 

zaniklo. Dnešní stav chráněného území je toho dokladem. Kdysi bujné 
společenství jalovců pomalu zaniká. Lokalita o velikosti cca 11 hektarů 
postupně zarostla borovicemi a dalšími dřevinami. Jalovce ve stínu 
živoří, prosychají a postupně odumírají. Lokalitě evidentně chybí kej-
hající hejna českých husí. Podobných příkladů najdeme u nás více. 
Díky těmto skutečnostem dnes patří jalovec mezi mizející rostliny 
a je řazený mezi ohrožené druhy naší flóry.

A co se dělo s rostlinným společenstvím na takto intenzivně vypásané 
lokalitě? Travní porost je velmi plastický. Na různou intenzitu obhospo-
dařování reaguje změnou skladby bylinného patra. Nejdříve mizí trsnaté 
trávy charakteristické pro občas sekané louky. Na půdě se prosazují 
výběžkaté trávy a jeteloviny. Obě skupiny dobře snášejí intenzivní pastvu 
a vyšlapávání. Zajímavé informace o tomto fenoménu můžeme najít 
v publikacích krajinných ekologů Velké Británie. Existují tam lokality, 
kde se na jednom místě pase stovky, v některých případech tisíce let. 
Proměna v kvalitní pastvinu doprovázenou okolní křovinnou vegetací 
trvá desítky, dle jejich výzkumů dokonce stovky let. Existují aplikace, 
kde je možné podle druhové skladby travního, bylinného a křovinného 
patra určit stáří pastevně užívané lokality. Jednoduše řečeno, čím je více 
druhů na jednotku plochy, tím je pastviště starší.

S tímto poznatkem jsem se seznámil během pracovní stáže na 
Ústavu krajinné ekologie Československé akademie věd v Českých 
Budějovicích, kde jsem pobýval po absolutoriu vysoké školy.

pokračování příště

Sepsal a foto přiložil
Aleš Bukovský, chalupář z Měcholup

Na tabuli z Brehmova života zvířat vidíme vyobrazené tři naše skřivany. Na 
pastvinách nejčastěji prozpěvoval skřivan lesní, lidově zvaný linduška. Rádi ho 
poslouchali pasáčci krav a husí. Mistrně zpívající linduška byla jejich patronem.

Na obrázku vidíme snítku pichlavé stálezelené dřeviny jalovce obecného (Juniperus 
communis) na lokalitě Bouřidla u obce Čmelíny. Nechybí nepravý plod jalovcové šištice. 
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Fénix začne osmý rok svého působení

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

Přípravy na nové pololetí, které začne 5. října, jsou v plném proudu. 
V srpnových novinách jsme přinesli přehled všech kurzů a seminářů 
v novém pololetí 2020/2021. Jejich uzávěrka byla 15. 7. a některé detaily 
se od té doby změnily, například den a čas konání tanečků s Klárkou 
se přesunul z avizované středy na pátek. Na některých kurzech je 
omezený počet míst, protože jsme přesouvali účastníky z jarních 
kurzů, které byly přerušeny kvůli uzavření centra z důvodu koronaviru.

Zveme vás na Den otevřených dveří ve středu 23. září v  čase  
15:00–18:00 hodin. Vystoupení, tvoření, občerstvení, prohlídka pro-
stor, přijímání přihlášek a zodpovídání dotazů. Stanoviště virtuální 
reality – omezený počet míst v čase 16:00–18:00 hodin! Rezervace 
na 15minutové zážitky na telefonním čísle a emailu.

NOVINKY OD ŘíJNA: 

Pilates, pravidelný kurz pro dospělé, od října, úterý 18:45–19:45, 
15 lekcí/1500 Kč. Pilates, nebo též metoda pilates, je cvičební systém 
vyvinutý Josephem Pilatesem na začátku 20. století. Zlepšuje funkci 
svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání. Cvičení Pilates 
je zaměřené na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých 
břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Veškerý pohyb 
zde vychází ze stabilního středu – tzv. Powerhouse (centrum síly) 
do všech periferních částí těla. Cvičí se v pohodlném oblečení na 
zemi bez bot. Podložky jsou k zapůjčení.

Kroužek základů šermu (historický + základy scéniky), úterý 
16:00–17:00 hodin, děti 8–14 let, 15 lekcí/1200 Kč.Vede vedoucí 
skupiny historického šermu (SHŠ) David Jandečka, min. 6, max. 
12 účastníků. 

Výtvarné tvoření, pro děti 6–8 let (středa 15:45–17:00 hodin) a pro 
děti 8+ (středa 14:00–15:30) Tvořivé aktivity propojené s událostmi 
v daném měsíci a s významnými osobnostmi s novou lektorkou 
Lenkou Křepelkovou.

Počítačová grafika pro děti 10+, pondělí 15:30–16:45, 15 lekcí/1200 Kč. 
Fotomontáž, video s hudbou, retušování, Inkscape, Sketchu)…

AKCE A SEMINÁŘE: 

Seminář výroby šperku z korálků, neděle 20. 9., 14:00–18:00 hodin, 
300 Kč, s Ivetou Hovorkovou. Vyrobíte si originální náramek nebo 
náhrdelník. Materiál a drobné občerstvení je v ceně..

2. nepomucký festiválek šetrného životního stylu, sobota  
10. 10., 10:00–13:00 hodin. Praktické workshopy, informace a besedy 
(eko, bio, zero waste, bezobalu), SWAP oblečení a rostlin, vstup zdarma, 
workshopy za poplatek – šití látkových sáčků na potraviny, háčkování 
houbiček na nádobí a odličovacích tamponků…

Seminář Tajemství pánevního dna I., sobota 17. 10., 11:00–19:00 
hodin, s akreditovanou lektorkou Vendulkou Pánkovou, přihlá-
šení a platba předem nutná, 1800 Kč. Kurz se zabývá mnoha 
tématy nejen z pohledu západní fyzioterapie a psychosomatiky, 
ale i z tisíce let prověřených znalostí východních nauk. Metoda 3×3 
Školy pánevního dna, kterou používáme, v sobě propojuje nejen 
tělesnou rovinu, ale pracuje i s emocemi a s rovinou energetickou. 
Cvičení je velmi jemné a nenáročné, a tak je kurz vhodný pro ženy 
všech věkových kategorií.

Seminář zdobení mozaikou – zrcadlo nebo podložka, neděle  
18. 10., 14:00–17:00 hodin, se Zuzanou Smith, přihlášení a platba 
předem, 350 Kč.

Seminář výroby vánočních ozdob z korálků, neděle 22. 11., 14:00–
17:00 hodin, se Zuzanou Smith, 300 Kč. Domů si odnesete čtyři 
kusy ozdob (dle vlastního výběru). 

Adventní jarmárek při příležitosti adventního trhu a rozsvícení 
stromu, neděle 29. 11., 14:00–17:00 hodin. Dílničky, vystoupení, 
občerstvení.

Otevírací doba kanceláře od 7. září
pondělí 10:00–12:00, 13:00–15:00
úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00
středa 13:00–18:00
čtvrtek 10-12, 13-15

tel. 606 032 707 fenix@urad-nepomuk.cz  

Lucie Korbová a tým Fénixu
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Dne 4. srpna uplynulo pět let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Tomka z Maňovic.

Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi.

Manželka s rodinou

vzpomínka

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze 
jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón doručte do redakce 
Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 8.30‑16.00 hod.

řádková inzerce

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

Lampa „prut“ 100 Kč, stůl 70x70 cm 300 Kč, křeslo „ušák“ s úložným 
prostorem 400 Kč, přehoz přes dvojpostel 300 Kč, houpací židle 300 Kč, 
žehl. prkno 200 Kč. Tel. 776 693 073

Bunda kožená černá pánská vel. 62 za 900 Kč, bunda teplá zimní  
za 300 Kč, mikrovlnná trouba 600 Kč, varná konvice 200 Kč,  
nákup. taška (kola) 200 Kč. Tel. 776 693 073

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1. 
Částečně zařízen, s balkonem a sklepem. Tel. 724 432 978

Těžba a přibližování dřeva v okolí Nepomuka. Tel. 20 215 911

Pronájem bytu 1+1 v Nepomuku. Tel. 605 437 676

Koupím motor Simson S 51 a jiné díly na tento motocykl. Tel. 728 382 374

Prodám nové prac. boty č. 10, nové montérky 56, kožené a gumové 
filcáky, kož. kanady 10, Vysoké jezdecké boty 10, vše nové. Tel. 776 535 770

Prodám dvě žel. chrom. postele, dvě dřevěné + matrace, stan Mamaia, 
kemp. stolek, PB vařič  bomba, nafukovací matrace 4 kusy. Tel. 776 535 770

Dne 7. září 2020 uplyne pět let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Josef Kovář 

ze Dvorce u Nepomuka.
Stále vzpomínají manželka, 
dcera s rodinou, syn a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Dne 4. září 2020 by se náš tatínek 

Vratislav Jenčík, 

správce lihovaru v Prádle, dožil 100 let.
Za jeho lásku a starostlivost poděkuje 
Bohu široká rodina při mši svaté.
Přátele a známé prosíme o vzpomínku 
a modlitbu. Děkujeme.

Marie, Petr, Ludmila a Kristina

vzpomínka
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Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: červen–září (pondělí–neděle 8.30–11.30 
/ 12.00–17.00 hodin)

Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Nepomuk
6. 10. Divadelní představení Fantastická žena (současná komedie 
úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu 
vlastností, které by měla mít ideální partnerka), od 19.00 hod., Soko-
lovna Nepomuk, předprodej: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/
akce/20678-fantasticka-zena

Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na internetu 
pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena

NEPOMUK / září 2020

1. 9. Černí baroni – zahajovací vernisáž výstavy k PTP, od 17.00 hodin, 
výstava potrvá do 21. 9. 2020 a bude umístěna před Městským muzeem 
a galerií Nepomuk

4. 9. Pilsen Queen tribute band, od 20.00 hodin, Zelenohorská pošta

4. 9. – 17. 10. Výstava výtvarných prací Dalibora Říhánka nazvaná 
Dalibor Říhánek - Všestrannost, Městské muzeum a galerie Nepo-
muk, otevřeno (září: úterý–neděle 10.00–17.00 hodin, říjen: úterý–sobota 
10.00–16.00 hodin)

5. 9. Okresní kolo v klasické soutěži požárních družstev – soutěž 
ve štafetách a útocích, občerstvení zajištěno, od 9.00 hodin, hřiště 
u ZŠ, pořádá SDH Nepomuk ve spolupráci s Okresním sdružením 
hasičů Plzeň-jih

6. 9. Den s námi – oslavy 130 let dětského domova – bohatý hudební 
program (Děda Mládek illegal band, Lucie revival, ocho RÍOS, Haz band, 
Railtale), aktivity pro děti i výstava fotografií, Dětský domov Nepomuk 
(U Daliborky 278)

12. 9. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy s živou hudbou, od 
8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce, vstup zdarma 

12. 9. Pohádka Zahrada skřítků v podání Divadla Řimbaba, od 10.00 
hodin, Malá letní scéna (v případě nepříznivého počasí Městské muzeum 
a galerie), vstupné 40 Kč

12. 9. S hasiči hurá do školy, od 13.00 hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk

12. 9. Běh Nepomukem s Unibrickem – registrace od 13.00 hodin, start 
v 15.00 hodin, hraje Orion, občerstvení Angusfarm, přihlášení na webu 
www.unibrick.cz, stavebniny Unibrick Nepomuk, registrace i vstup zdarma 

19. 9. Sportovní odpoledne v různých disciplínách pro děti i rodiče, 
pořádá SDH Nepomuk

19. 9. Černobaronské vinobraní – 12 vinařství (Vinařství Waldberg s. 
r. o., Vinařství LAHOFER a. s., Vinařství HANZEL s. r. o. a další), stánky 
s uzeninami, sýry, cukrovinky a jiné pochutiny, Cimbálová muzika, Orion, 
Gallileo, Kabát revival Plzeň, Wagabund, od 10.00 hodin, zámek Zelená 
Hora, více na www.cernibaroni.cz

20. 9. Jak začít běhat – přednáška a společný výběh s Milošem a Danou 
Škorpilovými, TJ Slavoj Dvorec, pořádá MC Beruška, vstupné 300 Kč, 
registrace nutná

26. 9. Vinobraní – pestrý hudební festiválek s chutí vína a středomořské 
kuchyně, od 14.00 do 22.00 hodin, Zelenohorská pošta, vstupné dobrovolné

Kulturní a informační centrum Nepomuk

28. 9. Ukončení výstavy Černí baroni na zámku Zelená hora, poslední 
možnost návštěvy v tomto roce

1. 10. Jižní Afrika, přednáší Petr Nazarov, od 17.00 hodin, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

OKOLí NEPOMUKA / září 2020

3. 8. – 30. 9. Květinový sen – výstava obrazů Jany Havlíkové, Infocent-
rum Spálené Poříčí, vernisáž od 17.00 hodin

5. 9. Do Hořehled na golf zdarma – od 10.00 do 11.00 hodin, golfové 
hřiště Hořehledy (také 12. 9. / 19. 9. / 26. 9.)

5. 9. Pouťová taneční zábava, Budislavice

5.–13. 9. Top týden – týden nejrůznějších akcí pro děti i dospělé, vyvr-
cholí v sobotu 12. září barokním podvečerem a městskou slavností v neděli 
13. září, Spálené Poříčí

6. 9. Posvícení, Mladý Smolivec a Budislavice 

11.–14. 9. Jaroslav Hodek – Paměť Blovic, výstava kreseb starých Blovic, 
kaple sv. Kříže u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích, vernisáž 10. 9. 
v 17.30 hodin

12. 9. Měchpijáda – 10. ročník – Měcholupská Olympiáda, soutěže pro 
všechny věkové kategorie 

12. 9. Rybářské závody na Opatském rybníku

12. 9. Koncert Svojkova kvarteta – koncert smyčcového kvarteta,  
od 19.00 do 20.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

12. 9. Stopy baroka – letní barokní festival, od 10.00 do 22.00 hodin, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

12. 9. Oživlá historie – baroko na zámku – připomenutí 400 let od 
vypálení Spáleného Poříčí – od 16.00 do 22.00 hodin, zámecký park 

12. 9. Barokní ohňostroj – pásmo Stopy baroka, tradiční ohňostroj 
v zámeckém parku, od 21.00 hodin, zámecký park zámek Hradiště, Blovice

13. 9. Městská slavnost – od 10.00 do 17.00 hodin, okolí zámku a areálu 
Ve Dvoře, Spálené Poříčí

19. 9. Pouťová taneční zábava, Starý Smolivec 

19. 9. 24. ročník nohejbalového turnaje trojic Memoriál Petra Jenčíka, 
v areálu TJ Sokol Prádlo v Prádle, pořádá likérka Jenčík a dcery, s. r. o. 
a TJ Sokol Prádlo, z. s., přihlášky u Pavla Pelcra, tel. 732 436 151, email:  
ppelcr@seznam.cz

26. 9. Burza Tchořovice – auto-moto, antik a sběratelská burza,  
od 7.00 hodin, letiště u Tchořovic u Blatné 

28. 9. Haydnovy hudební slavnosti – koncert cembalo a soprán,  
od 19.00 hodin, zámek Hradiště

Nepomucké noviny / září 2020
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Od 3. září budou mít návštěvníci Městského muzea a galerie 
Nepomuk možnost prohlédnout si výstavu: Dalibor Říhánek – 
VŠESTRANNOST. S autorem se návštěvníci budou moct setkat 
8. října od 17 hodin, kdy je sám autor provede výstavou a zasvětí 
do tajů své práce. 

Dalibor Říhánek žije a pracuje v Písku. V roce 1971 vystudo-
val Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Františka 
Jiroudka a následně v roce 1983 absolvoval Academia di belle Arti 
v Římě, v ateliéru profesora Emilio Greca. Ve své profesionální 
činnosti se věnuje malbě, kresbě, grafice, textilu a realizaci do 
architektury. 

 „Tvořit, kreslit, malovat, rýt grafiku, sochařit je jedna veliká 
vášeň. Vášeň nejsilnější, malování je velmi těžká věc a vyžaduje 
celého člověka, proto jsem možná míjel mnohé události reálného, 
společenského i politického života. Jsem přesvědčen, že existují dva 
světy – svět ducha a svět politické reality. Oba jsou ostře od sebe 
odděleny, jsou naprosto rozdílné. Umělec musí hledat rovnováhu, 
aby nespadl do bezmyšlenkovité nápodoby – imitace přírody, nebo 
naopak do sterilní abstrakce – dekorace, jež pomalu nevystačí ani na 
slušné řemeslo. Ano, jsem žákem Akademie, proto jsem také zůstal 
celý život věrný všem klasickým žánrům – zátiším, krajinomalbě, 
portrétu či aktům. Experimentování s jinými materiály je mi cizí, 
stejně jako radikální boření evropské duchovní a umělecké tradice. 
Evropská kultura pro mě neztratila smysl. Nesestavuji artefakty 
z industriálních smetišť, navzdory dobovým trendům, k úctě k vizu-
álnímu jevu a ke snaze o jeho zachycení tradičními uměleckými 
prostředky, poznáním a srdcem. V kraválu světa se malovat nedá, 
není možné přijmout jeho rytmus a pohodlí. Je nutno znovu hledat 
ticho a samotu, nenechat se ukolébat galeriemi, penězi, falešnými 
signály a hrami mondénní společnosti.“

V Písku 13. 8. 2020 

Dalibor Říhánek
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Prodej Palivového dřeva 
v délkách dle vašeho Přání

cena od 300,-kč
Možnost využít naši dopravu.

Tel: 737 290 440
email: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: dřevo leSY Salák
Web: www.drevolesysalak.cz
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Jízdní řády autobusů obsluhujících Nepomuk 
platné od 30. srpna 2020

Linka Spoj Platnost

Nepomuk,     
žel. stanice

Nepomuk 
město

odjezd příjezd
450444 3 × 4,09 4,17
450444 5 × 5,09 5,17
450411 2 × 5,40 5,47
450448 1 × 5,51 5,59
450455 2 × 6,00 ke hřišti
450444 7 × 6,14 6,22
450434 5 × 6,15 6,23
450411 4 ×, 42 6,40 6,48
450444 9 × 6,53 7,02
450450 10 × 7,31 7,41
450458 3 ×, 42 7,43 7,53
450411 6 × 7,51 8,00
450451 2 ×, 42 8,35 8,42
450411 106 6, † 8,35 8,42
450450 12 1,3,11 8,53 9,03
450411 108 6, † 10,35 10,43
450444 11 × 10,37 10,45
450448 3 × 10,55 11,03
450455 4 1,3,11 10,55 ke hřišti
450411 10 †, 42 11,35 11,43
450450 14 × 11,52 12,02
450456 5 1, 3, 32 11,55 12,02
450411 110 6, † 12,35 12,43
450444 13 × 12,37 12,46
450455 6 ×, 42 12,55 ke hřišti
450455 8 ×, 32 12,55 ke hřišti
450448 5 × 13,00 13,08
450434 23 × 13,38 13,46
450456 7 ×, 42 14,05 14,12
450411 112 6, † 14,35 14,43
450444 15 ×, 42 14,37 14,46
450444 17 ×, 32 14,37 14,46
450456 9 ×, 42 14,55 15,02
450448 7 × 14,55 15,03
450455 10 ×, 32 15,03 ke hřišti
450455 12 ×, 42 15,03 ke hřišti
450434 25 × 15,40 15,48
450448 9 × 15,55 16,03
450411 114 6, † 15,55 16,03
450411 116 6, † 16,35 16,43
450444 21 × 16,37 16,45
450434 27 × 16,38 16,46
450455 14 × 16,55 ke hřišti
450448 11 × 17,55 16,03
450411 118 6, † 18,35 18,43
450411 14 × 18,35 18,43
450411 8 × 19,52 19,58
450411 16 × 20,35 20,43
450411 18 × 23,30 23,37

 
Od 30. srpna dochází ke změnám jízdních řádů vybraných linek 
autobusové dopravy. Důvodem změn jsou jednak podněty od 
cestujících, obcí či dopravce, ale též nařízení Plzeňského kraje  
o úsporách z důvodu dopadu pandemie koronaviru do krajského 
rozpočtu se snahou ušetřit zhruba 10% finančních prostředků.

Martin Fencl, POVED s. r. o.

×     JEDE v pracovní dny 
†     JEDE v neděli a státem uznané svátky 
42    NEJEDE od 30. 8. 2020 do 31. 8 2020, od 28. 10. 2020  

do 30. 10. 2020 
32   JEDE od 30. 8. 2020 do 31. 8. 2020, od 28. 10. 2020  

do 30. 10. 2020
11  NEJEDE 28. 9. 2020, 28. 10. 2020

1     jede v pondělí 
3     jede ve středu 
6     jede v  sobotu 
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Linka Spoj Platnost Nepomuk  
od hřiště

Nepomuk žel. 
stanice

odjezd příjezd
450411 1 × 3,57 4,04
450444 2 × 4,53 5,00
450455 1 × 4,53 5,01
450448 2 × 4,57 5,04
450434 2 × 5,19 5,25
450411 3 × 5,57 6,04
450448 4 × 6,19 6,26
450444 4 × 6,21 6,28
450451 1 ×, 42 6,57 7,03
450448 6 × 7,07 7,14
450455 3 ×, 42 7,13 7,24
450455 5 ×, 32 7,15 7,23
450411 105 6, † 7,17 7,24
450434 6 × 7,37 7,44
450444 6 ×, 32 7,21 7,28
450444 8 ×, 42 7,38 7,45
450456 2 1,3 32 7,41 7,47
450411 5 × 8,57 9,04
450411 107 6, † 9,17 9,24
450450 11 × 10,22 10,28
450444 10 × 11,14 11,21
450411 109 6, † 11,17 11,24
450450 13 1,3,11 11,52 11,58
450455 7 1,3,11 11,58 12,04
450448 8 × 12,45 12,52
450458 6 ×, 42 12,49 12,56
450451 3 ×, 42 13,02 13,08
450411 111 6, † 13,17 13,24
450454 6 × 13,40 13,49
450450 15 × 13,47 13,54
450455 9 × 13,59 14,05
450444 12 × 14,14 14,21
450456 8 ×, 42 14,57 15,02
450434 20 ×, 32 15,10 15,16
450434 22 ×, 42 15,14 15,20
450411 113 6, † 15,17 15,24
450448 10 × 15,44 15,51
450434 24 × 16,11 16,17
450444 14 × 16,14 16,21
450411 115 6, † 16,17 16,24
450455 11 × 16,44 16,52
450444 16 × 17,14 17,21
450411 117 6, † 17,17 17,24
450448 12 × 17,34 17,41
450444 18 × 18,14 18,21
450411 7 × 18,52 18,59
450411 119 6, † 18,57 19,04
450411 11 × 19,58 20,06
450411 13 × 21,17 21,24

Linka Spoj Platnost

Nepomuk 
město

Nepomuk, žel. 
stanice

odjezd příjezd
450411 1 × 3,55 4,04
450444 2 × 4,51 5,00
450448 2 × 4,55 5,04
450434 2 × 5,16 5,25
450411 3 × 5,55 6,04
450448 4 × 6,17 6,26
450444 4 × 6,19 6,28
450451 1 ×, 42 6,55 7,03
450448 6 × 7,05 7,14
450411 105 6, † 7,15 7,24
450444 6 ×, 32 7,19 7,28
450434 6 × 7,34 7,44
450444 8 ×, 42 7,35 7,45
450456 2 1, 3, 32 7,39 7,47
450411 5 × 8,55 9,04
450411 107 6, † 9,15 9,24
450450 11 × 10,20 10,28
450444 10 × 11,12 11,21
450411 109 6, † 11,15 11,24
450450 13 1, 3, 11 11,50 11,58
450448 8 × 12,43 12,52
450458 6 ×, 42 12,47 12,56
450451 3 ×, 42 13,00 13,08
450411 111 6, † 13,15 13,24
454054 6 × 13,37 13,49
450450 15 × 13,45 13,54
450444 12 × 14,12 14,21
450456 8 ×, 42 14,55 15,02
450434 20 ×, 32 15,08 15,16
450434 22 ×, 42 15,12 15,20
450411 113 6, † 15,15 15,24
450448 10 × 15,41 15,51
450434 24 × 16,09 16,17
450444 14 × 16,12 16,21
450411 115 6, † 16,15 16,24
450444 16 × 17,12 17,21
450411 117 6, † 17,15 17,24
450448 12 × 17,31 17,41
450444 18 × 18,12 18,21
450411 7 × 18,50 18,59
450411 119 6, † 18,55 19,04
450411 11 × 19,58 20,06
450411 13 × 21,15 21,24



35 inzerce

Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná

Tel. 602 659 522    nabor@pfeifergroup.com

Nepomucké noviny / září 2020




