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Jiří Urban připomněl obsah Rukopisu
O tom, co se vypráví v Rukopisu zelenohorském, 
o kněžně Libuši, o jménech osobních a zeměpis-
ných v Rukopise či o spolehlivosti Hájkovy kro-
niky vyprávěl 25. 9. v Nepomuku Ing. Jiří Urban, 
jednatel České společnosti rukopisné.

Nezmaři rozezpívali sokolovnu
Nezmaři patří ke stálicím hudební scény v Česku. 
Jejich stylem je folk, trampská píseň a country. 
Skupina byla založena v lednu 1978, v roce 1984 
získali hlavní cenu Porty. Od roku 1993 hrají 
profesionálně a věnují se koncertování naplno. 
Skupina hrála několikrát také v zahraničí, ale 
dává stále přednost domácímu publiku, 19. 10. 
se i proto představila na koncertě v nepomucké 
sokolovně. Diváci spolu s kapelou zpívali od 
samého začátku koncertu.

Nepomučtí obdivovali krásu Nových Čech
Činnost Karla IV. v Bavorsku lze vztáhnout 
na období pouhých 20 let, přesto se dodnes 
dochovala celá řada památek, ať již ve formě 
zbytků sídel, znaků či soch, odkazujících na 
našeho nejvýznamnějšího panovníka. Právě 
s těmito fakty přijel 10. 10. seznámit posluchače 
do Městského muzea v Nepomuku Mgr. Luděk 
Krčmář ze Západočeského muzea v Plzni.

Vážení spoluobčané, 

pojďme se poněkud vrátit do letních dnů, které nám přinesly spoustu krásných vzpo-
mínek a zážitků. A přitom vzpomínání bych se chtěla dotknout mnohých příjemností 
v našem městě "Nepomuk". 

• Na prvé místo je třeba umístit otevření Komunitního domu seniorů v Nepomuku 
proti nádraží. Buďme hrdí na tento objekt, který přinese mnoha starým lidem radost 
z bydlení v tak pěkném domě, který byl k tomuto účelu otevřen. Já přeji všem, kteří 
zde budou bydlet, aby se jim tam dobře bydlelo a prožili tam ještě dlouhá léta v pocitu, 
že vedení Nepomuku má úctu ke stáří. 

• Na jaře byl vybudován překrásný, ač malý, ale roztomilý koutek v blízkosti 
Rehabilitačního střediska na sídlišti Na vinici. Možná, že mnozí z Vás tam ani toto 
zákoutí nezaregistrovali. Je tam krásný stoleček a 2 lavičky k odpočinku v příjemném 
přírodním prostředí. Velkou radost jsem měla z báječného pohledu, když tam seděly 
maminky s kočárky a užívali příjemného polostínu k odpolední seanci. 

• Doufám, že jste viděli také krásně obnovenou studnu u tzv. „Lesáku“ – Zelenohorské 
pošty. A jak ji blahořečili turisté, jimž se zamazaly děti při hře cestou od uzavřených 
bran na Zelenou Horu. Došlo s obrovským překvapením k umytí dětí, a to právě díky 
obnovení jejího provozu. 

• Když jsem v blízkosti „Lesáku“, příjemné je tam i posezení při kávičce nebo jiných 
dobrotách v nově otevřené „kavárničce“, kde si maminky i tatínkové mohou odpočinout 
a nemusí mít strach o děti. Ty tam mají velmi příjemný dětský koutek. 

• Také léto bylo přivítáno sadbou nádherných řad něžného květenství podél cesty 
na sídlišti Na Vinici. 

• Když hovořím o květinách, město nešetřilo výdaji pro ozdobu samotného náměstí 
a přilehlého okolí. Mám na mysli výsadbu na všech prostorách náměstí, ozdobených 
luceren krásnými květinovými věnci, výsadbou květin kolem sochy T. G. Masaryka, 
před prodejním střediskem Úslava a nejbližším okolí. Prostě, já jsem přesvědčena, 
že naše městečko se nemusí stydět před svými návštěvníky. 

• A to ještě není vše. Přibylo i velmi hezké posezení u stolečku, který byl instalován 
na sídlišti Na Vinici nedaleko dětské skluzavky. Hovořím-li o místě pro dětské 
radovánky, chtěla bych také poděkovat jménem rodičů dětí, které se letos nemusely 
bát hrát si na malém hřišti v přímé blízkosti nepomuckého bazénu, jelikož toto hřiště 
bylo velmi pečlivě upraveno s ohledem na bezpečnost dětí.

• Ráda bych se i zmínila o překvapení, které jsem prožila při náhodné návštěvě obytné 
zóny Na Daníčkách. Je to velmi příjemně působící oblast, která se neustále nejen 
rozšiřuje, ale i zkrášluje. 

• Prostě, mám velmi dobrý pocit z toho, že mohu být pyšná na město Nepomuk, i když 
nejsem místní rodačkou, ale jen „náplavou“. 

  
 Kamila Dostálová

Slovo starosty

 
Vážení občané,

uvnitř novin najdete rekapitulující roz-
hovor třetího roku mé starostovské 
funkce. Věřím, že jsem v něm odpově-
děl na řadu dotazů, které zajímají i vás. 
Za důležité téma považuji rovněž spo-
lupráci s partnerskými městy, proto 
jsem rád, že se Nepomucké noviny nyní 
věnují i tomuto tématu. Široké jsou také 
aktivity Střední školy Oselce, a proto je 
dobře, že dostává prostor k představení 
své historie, současnosti i budoucnosti. 
Přinášíme rovněž informace o průběhu 
přípravy strategického a územního plánu 
města, dvou významných dokumentů pro 
další fungování a rozvoj. Zvláštní podě-
kování si pak zaslouží Kamila Dostálová 
za pochvalný článek o proměně našeho 
města v posledním roce. Pokud máte 
rovněž své názory na vzhled a fungo-
vání města, rád si je od vás vyslechnu.

Jiří Švec, starosta města
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Eva Urbanová obdržela 
státní vyznamenání

Hvězda světového formátu, sopranistka Eva Urbanová, která žije 
ve Vrčeni, převzala 28. října z rukou prezidenta Miloše Zemana Státní 
vyznamenání – Medaili Za zásluhy. Ta se uděluje jako vyznamenání 
osob, které se zasloužily o stát. Eva Urbanová debutovala 18. dubna 
1987 v Plzni, kde zůstala až do roku 1990. Nastudovala zde roli Julie 
(Jakobín), Amélie a Milady. V Národním divadle poprvé vystoupila 
16. března 1990, od září téhož roku se stala jeho členkou a postupně 
zde ztvárnila přes dvě desítky rolí. Je jednou z nejvýznamnějších 
světových operních pěvkyň. Vystupuje na mnoha různých operních 
scénách včetně milánské La Scaly a Metropolitní opery v New Yorku. 
Celých 22 let ztvárňovala na prknech Národního divadla kněžnu Libuši 
ve Smetanově opeře. V posledních letech podporuje rovněž rozvoj 
Nepomucka, již dvakrát se například vzdala honoráře na podporu 
zámku Zelená Hora a umožnila tak dokončit opravu oken kostela.

Tip na dotaci: Bikesharing 
(do 31. 1. 2018) 

Cílem Výzvy je zvýšení využívání cyklistické dopravy doprovázené 
snížením znečištění ovzduší ve městech pomocí zavádění kom-
plexních systémů sdílení jízdních kol. 

O dotaci ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však 
do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární 
města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většino-
vým podílem města. Dotace je určena ale také firmám, spolkům 
či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost 
s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Více informací 
na http://bit.ly/2yrmFxY

Lukáš Mácha, specialista CSS

Oznámení

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy oznamuje, že dne 28. 11. 
2017 bude z důvodu pravidelného školení, které organizuje Mini-
sterstvo dopravy ČR, uzavřen registr motorových vozidel. Děku-
jeme za pochopení.

Jiří Bešta, vedoucí odboru dopravy

Eva Urbanová na Zelené Hoře. Foto Lukáš Mácha

V Litvě oslaví Den nezávislosti

Dne 29. září zavítal do Nepomuku velvyslanec Litevské republiky 
Edvilas Raudonikis. Zástupci města Nepomuk v čele se starostou 
Jiřím Švecem s ním pohovořili o možné spolupráci a navštívili 
Městské muzeum, oba kostely i Svatojánské muzeum. „V příštím 
roce se v Litvě uskuteční v únoru až březnu oslavy 100. výročí Dne 
nezávislosti a tamní radnice chystají zahrnout do oslav také svá 
partnerská města. Konkrétně v případě Nepomuku se jedná o part-
nerské město Anykščiai. Naskýtá se tu příležitost pro významné 
místní umělce, aby se do oslav zapojili, proběhne také meziná-
rodní sympozium, fórum na téma Malé společenství – velké cíle 
či akce psaní dopisů Vzkazy od lidí světu, kdy účastníci rozešlou 
10.000 dopisů s poselstvím na neznámé adresy,“ uvedl starosta 
Jiří Švec. Více informací k tématu možného zapojení je možné 
získat přímo v kanceláři starosty.

 
Návštěva Svatojánského muzea. Zleva: Radní M. Baroch, velvyslanec 
E Raudonikis, starosta J. Švec, místostarosta P. Kroupa. Foto Kateřina Dobrovolná

Krátké zprávy

V Nepomuku otevřou pivovar. V zadních částech objektu 
Hotelu U Zeleného stromu probíhá čilý stavební ruch. Rodina 
Sochorova v nich obnovuje mini pivovar, jehož součástí budou 
také pivní lázně či malé pivovarské muzeum. Historická hmota 
budov má být zachována. Hotovo by mělo být na podzim 2018.

Myslív má čestné uznání. 25. 9. získala obec Myslív čestné 
uznání v senátu v rámci celostátního kola Vesnice roku 
2017 za dlouholeté a systematické úsilí v péči o kulturní 
a přírodní dědictví a tradiční ráz obce. Blahopřejeme.

Vlaky přes Nepomuk budou modré. Obyvatelé kraje mohli 
hlasovat o podobě devíti souprav RegioPanterů, které vyjedou 
na trať Plzeň – Horažďovice předm. v prosinci 2018. Anketa 
přilákala celkem 2822 hlasujících. Z modré, zelené a šedé 
varianty vybralo 1173 hlasujících tu modrou – variantu B. 
Varianta A (zelená) získala 970, varianta C (šedá) 679 hlasů.

Dějiny a současnost se Zelenou Horou. V aktuálním 
říjnovém čísle tohoto měsíčníku č. 8/2017 najdete zajímavý 
příspěvek Doc. Zdeňka Hojdy nazvaný „Zelená Hora pod 
šternberskou hvězdou“, zabývající se dějinami zámku.

Edita Adlerová zve na nevšední koncerty. Přední česká 
mezzosopranistka Edita Adlerová vystoupí 5. 11. od 17:00 
hod. na zámku ve Spáleném Poříčí. Zazní songy George 
Gerschwina na téma „Muž, který neodešel“. Na akordeon ji 
bude doprovázet Petr Vacek. V sobotu 16. 12. od 17:00 hod. 
vystoupí Adlerová na vánočním koncertu v bývalém zámku 
ve Starém Smolivci za doprovodu talentovaného jedenáctiletého 
akordeonisty Tomáše Benedikta Sršně, žáka ZUŠ Bedřicha 
Smetany z Litomyšle. Vstupenky na oba koncerty je možné 
zakoupit v předprodeji i na místě před koncertem.

Ryba hrdinou nové opery. Někdejší nepomucký obyvatel 
a přeštický rodák Jakub Jan Ryba (1815–1865) se stal předlohou 
nové opery, kterou 14. 10. slavnostně uvedlo Divadlo J. K. Tyla 
v Plzni. Děj je zasazen do Rožmitálu pod Třemšínem, kde 
Ryba působil jako učitel a kde také dobrovolně odešel 
z tohoto světa. Reprízy se letos konají 11. 11. a 25. 12.

V Čečovicích se vzpomínalo na medvědy. 15. 10. 
se v obci uskutečnila beseda se scénáristou, režisérem, 
ale i senátorem Václavem Chaloupkem, věnovaná 
zejména povídání o medvědech a přírodě. Dostalo 
se ale také na Afriku či politiku. Podobná beseda 
se plánuje po Novém roce také v Nepomuku.

Na sokolovně mají tankovnu. Vychutnat si vynikající 
plzeňské pivo přímo z tanků můžete nově v nepomucké 
sokolovně, ve které prošla rekonstrukcí také restaurace. 
Slavnostně bude Tankovna požehnána 3. 11. v 19 hodin.

V Poříčí poteče pivo proudem. 2. ročník Podbrdské pivní 
přehlídky se zde uskuteční od pátku 3. 11. do neděle 5. 11. 
v pivovarských sklepích v areálu Ve Dvoře. Budete moci 
ochutnat piva několika soukromých podbrdských pivovarů, 
poslechnout si pěknou muziku, zúčastnit se odborné pivní 
degustace a pivních soutěží či zhlédnout tematický film.

Konference Genius Loci uzavře Rukopisný rok. 
V termínu 6.–7. 11. proběhne v Muzeu jižního Plzeňska 
v Blovicích konference Genius Loci na téma Rukopisy. 
Na programu jsou například příspěvky Dalibora 
Dobiáše (Vzpomínání na Rukopisy), Luďka Krčmáře 
(Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa) 
či Pavla Motejzíka (Nálezové okolnosti Rukopisu 
zelenohorského). Začátek konference je v 9:45 hodin.

V expozici krojů vás naladí na Vánoce. V Muzeu krojů 
a zapomenutých řemesel, Březí čp. 35 u Žinkov, proběhne 
2. 12. od 14 hodin adventní setkání s přednáškou 
Jiřího Tetzeliho o adventu. Součástí bude také 
vystoupení folklórního souboru Máj s dudákem.

V ateliéru-K bude Den otevřených dveří. Přijďte 5. 
12. v čase 16:00–18:00 nahlédnout do malířského 
ateliéru-K v Rodném domě Augustina Němejce v Nepomuku, 
kde tvoří místní umělci. K vidění bude také busta Richarda 
Böhnela, která zaujme své trvalé místo uvnitř domu 
nedaleko busty Augustina Němejce. Vstup volný.

Z činnosti  
Policie Nepomuk

V období od 13. 9. 2017 do 10. 10. 2017 bylo v obvodu OOP Nepo-
muk zjištěno několik činů, které si zaslouží pozornost. 

Dne 13. 9. 2017 bylo hlídkou OOP Nepomuk zjištěno, že na sil-
nici Dvorec-Knárovka dochází k ulamování větví a jejich pádům 
přímo na silnici. Na místo byli přivolání příslušníci JPO, kteří pro-
vedli nejnutnější úkony. Současně byl vyrozuměn zástupce obce 
Klášter, v jejímž katastru se stromy nacházejí, aby byla z jejich 
strany přijata příslušná opatření.

V odpoledních hodinách dne 15. 9. 2017 bylo hlídkou OOP 
Nepomuk stavěno na silnici č. I/20 při vjezdu od Plzně osobní 
vozidlo. Toto se však pokusilo hlídce ukrýt ve městě, kdy odbočilo 
do ulice U Pošty a následně do ulice J. J. Ryby. Nakonec řidič svoji 
snahu vzdal a zastavil na Přesanickém náměstí. Záhy vyšel najevo 
důvod jeho jednání – drogovým testem byla u něj zjištěna přítom-
nost pervitinu a marihuany.

Hlídka OOP Nepomuk asistovala dne 24. 9. 2017 odpoledne 
při dopravní nehodě mezi obcemi Spálené Poříčí a Nové Mitrovice, 
kde došlo ke smrtelnému zranění.

Dále byl zjištěn jeden případ sprejerství, kdy neznámý pacha-
tel v době od 18:30 h dne 25. 9. 2017 do 06:00 h dne 26. 9. 2017 
posprejoval jeden z vagónů, odstavených na nepomuckém nádraží. 
Pokud by někdo ze čtenářů věděl k případu nějaké informace, nechť 
zatelefonuje na l. 158 či se dostaví na OOP Nepomuk.

K druhému zjištěnému případu jízdy pod vlivem alkoholu či 
návykové látky došlo mezi obcemi Chynín a Radošice v ranních 
hodinách 29. 9. 2017. Řidič dodávky nepřizpůsobil svoji jízdu 
dopravně-technickému stavu vozovky, sjel ze silnice a narazil 
do stromu. Po příjezdu hlídky OOP Nepomuk byl podroben dechové 
zkoušce, která ukázala přítomnost 0,96 promile alkoholu v dechu. 
Vzhledem k blížícímu se adventu a s ním související nastupu-
jící nákupní horečce bychom rádi varovali občany před nákupy 
na internetu. V poslední době se totiž množí případy různých pod-
vodných slevových portálů. Proto v případě nákupu přes internet 
využívejte služeb prověřených e-shopů a v případě požadované 
platby předem se mějte na pozoru.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Setkání města se spolky 

Zveme zástupce všech spolků i širokou veřejnost na výroční Setkání 
zastupitelů města Nepomuk s místními spolky, které se bude konat 
ve středu 29. 11. 2017 od 18:00 na sále Hotelu U Zeleného stromu. 
Hlavními body programu večera budou: prezentace činnosti nepo-
muckých spolků v uplynulém roce, plány a záměry spolků v nejbliž-
ších letech, možnosti podpory spolkového života a volnočasových 
aktivit ze strany města a další témata dle zájmu zúčastněných. 
Přijďte se seznámit s aktivitami místních neziskových organizací 
a diskutovat o jejich smysluplném rozvoji!
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Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky  
konané ve dnech 20.–21. 10. 2017 
Jak se volilo v Nepomuku?

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Občanská demokratická strana 173 10,52

2 Řád národa – Vlastenecká unie 4 0,24

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00

4 Česká strana sociálně demokratická 148 9,00

6 Radostné Česko 2 0,12

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 88 5,35

8 Komunistická strana Čech a Moravy 174 10,58

9 Strana zelených 49 2,98

10 ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU 16 0,97

12 Strana svobodných občanů 21 1,27

13 Blok proti islamizaci – Obrana domova 1 0,06

14 Občanská demokratická aliance 2 0,12

15 Česká pirátská strana 127 7,72

16 OBČANÉ 2011 – SPRAVEDL. PRO LIDI 0 0,00

19 Referendum o Evropské unii 4 0,24

20 TOP 09 56 3,40

21 ANO 2011 555 33,75

23 SPR – Republikánská strana Čsl. M.Sládka 2 0,12

24 Křesť.demokr.unie‑Čs.str.lid. 51 3,10

25 Česká strana národně sociální 0 0,00

26 REALISTÉ 8 0,48

27 SPORTOVCI 8 0,48

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 0,12

29 Svoboda a přímá demokracie T. Okamura (SPD) 146 8,88

30 Strana Práv Občanů 7 0,42

Nepomučtí se mohli seznámit  
s návrhem Strategického plánu rozvoje města  
a koncepcí Územního plánu Nepomuku

Poslední zářijové úterý proběhla na sále Hotelu U Zeleného stromu 
veřejná prezentace, jak by v budoucnu mohlo vypadat naše město 
a život v něm, na kterou dorazilo několik desítek občanů.

Místostarosta Nepomuku Pavel Kroupa úvodem osvětlil účel 
a povahu tohoto setkání, rovněž vyzdvihl význam územního i stra-
tegického plánování a poté předal slovo moderátorovi akce Jakubu 
Hlaváčkovi, který předestřel plánovanou podobu setkání, kdy sou-
částí setkání nemá být jen prezentace obou návrhů, ale také veřejná 
diskuze nad jejich podobou u pracovních stolů.

Oba vzájemně provázané dokumenty byly představeny zpraco-
vatelskými týmy – strategický plán společností Royal Haskoning 
DHV, za kterou vystoupil Lukáš Maláč, územní plán atelierem UNIT 
Architekti v osobě Filipa Tittla.

V rámci představení strategického plánu bylo úvodem vyzdvi-
ženo několik zajímavostí z analytické části, např. skutečnost, že 
podíl ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždějících za prací nedo-
sahuje oproti všeobecnému přesvědčení ani 30%, dále vybrané 
výsledky z prováděného dotazníkového šetření a samozřejmě 
nejdůležitější závěry provedené analýzy, které se staly východisky 
pro část návrhovou, z nichž mj. vyplývá, že se město musí zaměřit 
na podporu takových zásahů, které zvýší zájem obyvatel o pohyb 
a život ve městě. Na aktivity města pak mohou navázat aktivity pod-
nikatelské, které využijí zvýšeného počtu osob a prodlouženého 
času, který tyto osoby stráví ve veřejném prostoru. 

Následovalo rámcové nastínění základní logiky strategie, kdy 
předkládané a v rámci pracovních stolů diskutované tři níže uve-
dené specifické cíle představují konkretizaci strategické vize v aktu-
álním kontextu města Nepomuk a reflektují tak analytická zjištění 
a závěry a rozpracovávají „cestu“ k naplnění strategické vize.

SC1: Nepomuk: město vyznačující se vysokou kvalitou svého 
fyzického prostředí, svých funkcí a služeb, které obyvatelům města 
i širšího regionu poskytuje.

V tomto specifickém cíli jde jak o vlastní vzhled města a jeho 
veřejných prostranství, tak především o podporu vzniku a roz-
voje služeb či občanské vybavenosti, které občanům města chybí 
a obecně o „oživení“ města, především náměstí A. Němejce. Právě 
nedostatek služeb a současný stav náměstí jsou řazeny mezi aktu-
álně největší problémy města.

SC2: Nepomuk / Nepomucko: atraktivní a živá destinace s his-
torickou pamětí, kulturním dědictvím, pečující u svůj unikátní 
krajinný ráz a přírodní bohatství.

Nejen ochrana památek a přírody, ale hlavně dostupné, kva-
litní, různorodé a vzájemně propojené služby, které poslouží k udr-
žení návštěvníků v regionu – tak, aby Nepomuk/Nepomucko nebylo 
průjezdním místem, ale atraktivním cílem samo o sobě. 

Významnou roli v tomto „udržení“ návštěvníků hraje také rozvi-
nutá infrastruktura pro aktivní trávení volného času a cyklotu-
ristika. Jistým omezením takového zacílení ovšem je sezónnost, 
dlouhodobě je proto nutné rozvíjet také atraktivity a služby „pro 
špatné počasí“.

SC3: Nepomuk: spádové centrum regionu pro veřejné služby 
a občanskou vybavenost; dostupné a propojené se svým okolím; 
poskytující služby vysoké kvality se zřetelem na inovace a moderní 
trendy; město přátelské k malému a střednímu podnikání.

Je nutné podpořit rozvoj kvalitní veřejné správy, spolupráci 
mezi veřejnou sférou a podnikateli ve městě/regionu i s dalšími 
subjekty (spolky, kulturní instituce, atd.). 

Nezbytnou podmínkou pro naplnění tohoto cíle je také zlep-
šení dostupnosti města pro obyvatele regionu tak, aby tito mohli 
využívat veřejné služby i občanskou vybavenost města Nepomuku, 
tedy zejména zkvalitnění a rozšíření veřejné dopravy. 

Přestože na závěr prezentace moderátor akce vyzval k poklá-
dání dotazů, všichni si je „šetřili“ až na interaktivní část večera 
u pracovních stolů, a tak mohl program ihned pokračovat v podání 
architekta Filipa Tittla představením klíčových bodů koncepce 
územního plánu města Nepomuk, který se jako celek snaží vyme-
zit budoucí podobu města, v našem případě, s ohledem na místní 
specifika, zejména s důrazem na vzhled a funkci veřejných pro-
stranství a zasazení města v krajině.

Koncepce územního plánu je postavena celkem na třech pilí-
řích, a to krajina, město, infrastruktura.

Ke každému z nich zazněly jeho důležité atributy, jako jsou 
zejména přechod města do volné krajiny a krajinný potenciál, 
klíčová propojení a osy, tři svébytné urbanistické části tvořící 
Nepomuk (historická část, sídliště a Dvorec) se svým charakterem 
zástavby a veřejnými prostranstvími.

V neposlední řadě zaznělo, že se zpracovatelé územního plánu 
museli vypořádat s řadou limitů a negativních pozůstatků z minu-
losti např. v oblasti nedostatečné prostupnosti či dostupnosti jed-
notlivých lokalit a zároveň navrhnout plochy nové, vhodné pro další 
rozvoj území zejména pro bydlení – a to v dostatečném, zároveň 
ale reálně potřebném množství. Ve finále pak územní plán stanoví, 
kde se co může realizovat, postavit. Celé úsilí autorského týmu tak 
směřuje k vymezení podmínek a prostorových vazeb pro realizaci 
urbanistické vize města Nepomuku jako klidného místa k životu. 

Závěrem zazněla důležitá informace ohledně dalšího postupu 
vedoucímu až k závěrečnému schválení nového územního plánu. 
Jeho návrh musí projít ještě třemi projednáními dle stavebního 
zákona. Mezi ně patří i dvě veřejná projednání, určená především 
k jednotlivým připomínkám nad využitím konkrétních ploch.

Po krátké přestávce na občerstvení vyzval moderátor přítomné 
k zapojení se (rotačním způsobem) do diskuse v rámci pracovních 
stolů, pod vedením Lukáše Maláče, Petry Chvatíkové a Jakuba Hla-
váčka. Pracovních stolů se účastnili i architekti Michal Kohout, 
Filip Tittl a Lukáš Havelka, kteří byli k dispozici k otázkám a téma-
tům s vazbou k územnímu plánování.

Každý ze tří stolů představoval jeden z výše uváděných speci-
fických cílů strategického plánu. Pro diskusi byl vymezen zhruba 
dvacetiminutový časový prostor pro navržení konkrétních projektů, 
či podnětů, s jejichž přispěním by mohl být naplněn příslušný cíl. 
Osazenstvo stolu pak mělo za úkol shodnout se na těch nejzajíma-
vějších, které budou následně využity v dalším zpracování strategie. 
Mezi nejvíce „požadovanými“ lze zmínit např. cyklostezku na Nový 
rybník, lepší využití budovy staré školy na náměstí či vybudování 
sportovního a volnočasového areálu u ZŠ Nepomuk.

Po více jak tříhodinovém jednání na společně stráveném 
večeru, v rámci kterého zaznělo mnoho zajímavých informací, novi-
nek a podnětů, získali zpracovatelé další podklady pro svoji práci, 

stejně tak jako zúčastnění zástupci samosprávy města Nepomuk. 
Jelikož vznik nového strategického i územního plánu je v nad-

standardní míře otevřen veřejnosti, na základě výstupů z tohoto 
setkání byly oba plány ještě upraveny. 

V návaznosti na strategický plán započaly v průběhu října také 
práce na tzv. akčním plánu, který doporučuje, které projekty by 
se měly v době platnosti plánu realizovat, a který je v současnosti 
vytvářen na základě podnětů od místních aktérů. Probíhá tedy sběr 
projektů do zásobníku pro Akční plán, v jehož rámci budou iden-
tifikovány, na základě souladu se strategickými cíli, ty projekty, 
které budou základem pro naplnění Strategie. Zároveň poslouží 
i jako jeden ze vstupů pro zpracování tří oborových koncepcí, 
rozpracovávajících podrobněji dílčí rozvojová témata jako např. 
cestovní ruch. Do jejich zpracování se bude možné zapojit opět 
formou pracovních skupin i veřejných projednání. O jejich termí-
nech budeme zájemce o účast informovat obvyklým způsobem. 

David Jirka, pracovník MÚ Nepomuk pro strategické plánování
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Rukopis přicestoval 
do rodného kraje

V termínu 7.–8. října si přišlo prohlédnout originál Rukopisu zele-
nohorského v kapli sv. Ondřeje na zámku v Blovicích zhruba 500 
návštěvníků. Myšlenka na vystavení v Nepomuku či na Zelené Hoře 
ztroskotala na přísných opatřeních ze strany Knihovny Národního 
muzea, a tak se původního nápadu Mikroregionu Nepomucko 
s velkou ctí zhostilo právě Muzeum jižního Plzeňska, které v letoš-
ním roce pořádá nejen dlouhodobou rukopisnou výstavu, ale 
i několik přednášek a konferenci. Poprvé v novodobé historii se tak 
Rukopis zelenohorský vrátil do rodného kraje, pojištěn na částku 
10 milionů Kč. V sakristii kaple, kde byl vystaven, panoval přísný 
zákaz fotografování, vstoupit naráz mohlo jen 5 návštěvníků a celý 
prostor osvětlovala jediná žárovka na výstavní vitríně. Předem bylo 
nutné doložit do Prahy data stálého sledování teploty či technické 
parametry zabezpečovacího systému.

„Je dost nezvyklé, že se tu v sobotu ráno scházíme kvůli padělku 
či podvrhu,“ uvedl na úvod vystavení Rukopisu náměstek hejtmana 
Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Martin Baxa. 
„Pokud je tu někdo, kdo věří v jeho pravost, tak se omlouvám, ale 
v zásadě se většina odborníků dnes přiklání k tomu, že je to podvrh 
v tom smyslu, že to opravdu není památka z 9. století. Na druhou 
stranu význam tohoto Rukopisu v našich dějinách je naprosto 
zásadní. Začátkem 19. století neexistovala vysoká čeština, litera-
tura v češtině, na úřadech se mluvilo jen německy a byla opravdu 
jen malá hrstka lidí, která s tím chtěla něco dělat a věřila, že český 
národ může povstat zpět do doby husitství, Přemyslovců… I když 
se naděje zdály beznadějné, tak pokud je tato verze pravdivou: 
ona hrstka jedinců věřila, že když vytvoří staré Rukopisy, vzniknou 
tím základy, na kterých budou moci být vystavěny dějiny našeho 
národa. Že existovala už v 9. století vyspělá slovanská společnost, 
která měla soudy, kněžnu Libuši, právní stát. A tak o tom malém 
díle, které na výstavě vidíme, a které snad vzniklo prostředky 
nečestnými, můžeme dnes tvrdit, že se i díky němu můžeme dnes 
setkávat, mluvit spolu česky a rozumět si, a že díky němu vzniklo 
také nepřeberné množství hodnotných děl, která nás dosud fas-
cinují. Například Smetanova Libuše.“ 

21. října si Rukopisné výročí připomněla také Zelená Hora. 
Přímo v Libušině sále, kde je stálá expozice 200 let s Rukopisem 
zelenohorským, vystoupil sbor Canto Nepomucenum pod vedením 
sbormistryně Jany Vopalecké. Během vystoupení došlo i na písně, 
které zazněly v rámci 50. výročí nalezení Rukopisu a dochovaly se 
na pamětní minci z roku 1868. Vlastenecké básně zarecitovala 
první dáma plzeňské poezie Hana Gerzanicová, informace k Ruko-
pisu poskytovali Pavel Motejzík a Dana Mentzlová. Součástí akce 
bylo také celodenní otevření areálu zámku za dobrovolné vstupné 
či komentované prohlídky rukopisné výstavy. Akce se konala za 
finanční podpory Plzeňského kraje a nenechalo si jí ujít přes 700 
návštěvníků a turistů pochodu Podzim pod Zelenou horou. Foto-
grafie najdete na www.nepomuk.cz.

 

Postřehy z italského Casez

Naše město má kromě devíti partnerských měst ještě jedno 
tzv. spřátelené město Sanzeno v Itálii, a to již od roku 2005. Sou-
částí malého města s o něco málo více než 900 obyvateli, které 
se nachází ve Val di Non v oblasti Trentino – Alto Adige, jsou dvě 
obce Casez a Banco. V tomto kraji se většina obyvatel živí pěsto-
váním jablek. A právě v Casez se každé tři roky pořádají uprostřed 
října slavnosti jablek, tzv. Pomaria. 

Samotné spřátelení s naším městem vzniklo však tím, že 
na náměstí v Casez se nachází historicky cenná socha sv. Jana 
Nepomuckého. Důležitou informací k tomu je, že v Casez se před 
léty natrvalo usídlila hraběnka Mathilde Nostitz Quagliotti se svým 
manželem Máriem Quagliottim, bývalým dlouholetým italským 
ambasadorem, v jeho sídle Villa Cortivo. A právě díky těmto dvěma 
vzácným lidem došlo ke kontaktu mezi radnicemi obou měst. Letos 
14. října došlo v rámci slavnosti Pomaria v Casez k jedinečné slav-
nostní události, která se týkala představení obnovené sochy sv. Jana 
Nepomuckého, která prošla s ohledem na její stáří (1741) nutnou 
renovací. Kromě zmiňovaných manželů Quagliottiových se této 
slavnostní chvíle zúčastnil místní starosta Paolo Pellizzari a farář 
P. Giorgio Silvestri, jakož i zástupce našeho města v mé osobě, coby 
pověřeného starostou Nepomuku Jiřím Švecem. Víkendové setkání 
proběhlo ve velmi přátelském duchu a vyústilo v předběžné pozvání 
pana starosty i pana faráře k účasti na plánovaném březnovém 
setkání zástupců partnerských měst v příštím roce v Nepomuku. 

Pavel Jiran, zastupitel města Nepomuk

Hraběnka Mathilda Nostitzová s manželem 
Máriem Quagliottim u zrenovované sochy 

sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Casez.

Popáté během svého funkčního období navštívil prezident České 
republiky Miloš Zeman Plzeňský kraj. Na závěr třídenní návštěvy 
kraje, v pátek 20. 10., navštívil spolu s hejtmanem Plzeňského 
kraje Josefem Bernardem také Nepomuk. Nejprve se oba sešli 
na krátké pracovní schůzce se zastupiteli, starosty a podnikateli 
v kavárně Švejk restaurantu Nepomuk. Po uvítání obou hostů sta-
rostou Jiřím Švecem a krátké zdravici hejtmana, ve které mimo 
jiné zaznělo, že Plzeňský kraj hospodaří jako jediný s přebytkem, 
a to ve výši 1,2 miliardy, si vzal slovo sám prezident.

„Jsem v Nepomuku po několikáté a vždy jsem obdivoval vzhle-
dem k velikosti města krásu jeho architektury. Žít ve městě s tako-
vými památkami a historií je úplně něco jiného, než žít ve velkých 
městech v panelácích,“ uvedl Zeman.

Dále se pochlubil, že byl kdysi členem klubu Švejkologů, 
a položil přítomným otázku, která umožňovala vstup do tohoto 
klubu. „Jaké bylo křestní jméno nadporučíka Lukáše, velitele 
Josefa Švejka?“ Nikdo z přítomných neznal odpověď. „To jméno 
bylo Heinrich, a objevuje se v románu jen jednou, v dopise jeho 
Katy,“ odpověděl si nakonec prezident sám.

Téma se záhy stočilo na Zelenou Horu, prezident poznamenal, 
že má jako obyvatel Vysočiny rovněž Zelenou Horu, a sice u Žďáru 
nad Sázavou. „To je Santini-Aichl, nesmírně krásný klášterní kom-
plex. Vaše Zelená Hora je větším komplexem a já s sebou za hejt-
many do krajů vždy vozím knihu, ve které je seznam destruovaných 
památek. A říkám jim: tohle nám zanechali naši předkové, toho 
si musíme vážit, to musíme opravit. A pokud se o to nestaráme, 
necháme to spadnout a trapně se vymlouváme na to, že to patří 
fyzické osobě, právnické osobě či církvi, pak jsme pokrytci.“ 
Zároveň vyzval hejtmana, aby s obnovou Zelené Hory místním 

pomohl. Hejtman pohotově přislíbil, že se brzy na Nepomucko 
vypraví znovu, aby pohovořil se starosty Kláštera a Nepomuku, 
jak by se dalo Zelené Hoře pomoci. 

„Slyšeli jsme tu dnes, že má Kraj přebytek přes miliardu. 
Vezměte ty peníze a dejte je Zelené Hoře,“ řekl v mírné nadsázce 
Radovan Sochor, majitel Švejk restaurantu. Prezident pak jeho 
myšlenku nepřímo zopakoval na závěrečné tiskové konferenci 
ve Zbirohu, kde také ukázal nevšední dar od starosty Vrčeně Petra 
Maška: samopal na novináře se zásobníkem lahve Becherovky, 
čehož si všimla také zahraniční média, například Washington 
Post či Al-Džazíra.

Následně se prezident přesunul na setkání s občany na náměstí, 
kde na něj mezitím čekalo zhruba 300 lidí. Akci bojkotoval napří-
klad místostarosta Pavel Kroupa, který navíc vyvěsil do okna své 
kanceláře tibetskou vlajku. Zeman během proslovu zopakoval svou 
podporu týkající se obnovy zámku Zelená Hora, dotazy veřejnosti 
se pak týkaly například tunelování v minulosti, lithia, exekutorů, 
České televize, tzv. „šmejdů“ či Sametové revoluce.

Prezident nezapomněl ani na podpis do pamětní knihy města 
či na dekorování praporu. Na závěr obdržel od starosty Jiřího Švece 
dárkový koš se soškou svatého Jana Nepomuckého, Svatojánským 
vínem či publikací o regionu. „Jan z Nepomuku byl umučen podle 
všeho opilým Václavem IV. Jeho otec Karel IV. by se takového pře-
hmatu nikdy nedopustil a z toho vyplývá, že je třeba umět pít," 
rozloučil se prezident na závěr s nepomuckými občany. Více foto-
grafií najdete na www.nepomuk.cz.

Svůj individuální program v Plzeňském kraji pak měla první 
dáma Ivana Zemanová. Na Nepomucku navštívila například 
Domov klidného stáří Žinkovy či Dětský domov Nepomuk.

Prezident navštívil  
Nepomuk



Nepomucké noviny / listopad 201710 téma k diskuzi téma k diskuzi

 
 
 
 
 
 
 
 
Téma k diskuzi:  
Spolupráce  
s partnerskými městy

Radnice v současné době připravuje tradiční setkání zástupců 
partnerských měst, které se koná vždy v pravidelném pětiletém cyklu. 
To následující proběhne v březnu 2018. Nepomuk má v současné 
době devět partnerských měst, všechna mají vazbu na svatého Jana 
Nepomuckého, ať již historií, názvem či památkami. Nejblíže to 
máme vzdušnou čarou do německého Kemnathu (129 km), nejdále 
do brazilského São João Nepomuceno (9676 km). Do měst, s kterými 
máme vřelé vztahy, lze zahrnout rovněž spřátelené město Sanzeno 
v Itálii či potenciálně i indickou Parappukkaru, kde již zástupci města 
projevili zájem o spolupráci a navštívili Nepomuk, neboť se u nich 
nachází kostel a škola svatého Jana Nepomuckého. Zda se například 
právě oni stanou desátým partnerským městem Nepomuku, nebo se již 
počet partnerů navyšovat nebude, bude ale záležet především na vůli 
zastupitelů města i na smysluplnosti daného partnerství.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Partnerská města Nepomuku: 

1  Anykščiai (Litva) 
2  Bušince (Slovensko) 
3  Hukvaldy (Morava) 
4  Kemnath (Německo) 
5  Krupina (Slovensko) 
6  Omiš (Chorvatsko) 
7  Roermond/Swalmen (Nizozemsko) 
8  São João Nepomuceno (Brazílie) 
9  Wisla (Polsko)
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Anketa k tématu: Co byste v Nepomuku doporučili 
zástupcům partnerských měst?

Šárka Boušová, Infocentrum Nepomuk
Pozvala bych je na procházku historickým centrem s návště-
vou obou kostelů, místních muzejních expozic a historického 
podzemí. Zajímavá by pro ně mohla být prohlídka Zelené Hory 
a kostela Nanebevzetí Panny Marie s novodobým oltářem. 
Seznámila bych je s aktivitami kolem obnovy Šternberského 
dvora. Vidím to jako možnou příležitost k rozvinutí spolupráce 
mezi partnerskými městy. Ukázala bych jim, jak funguje projekt 
volnočasového centra Fénix a jaké investice se podařilo reali-
zovat např. v základní škole. Přátelským gestem by mohlo být 
uspořádání koncertu v některém z místních kostelů, stejně jako 
gastronomický zážitek v podobě ochutnávky tradiční kuchyně či 
degustace lokálních lihovin.

Jana Benediktová, Muzeum Nepomuk
V Městském muzeu a galerii jsou zajímavé dvě nejnovější expo-
zice, první z nich se týká historie zámku Zelená Hora, druhá 
představuje nepomucké osobnosti a rodáky. Obě expozice mají 
anglickou a německou jazykovou mutaci textů, takže jim poro-
zumí i zástupci partnerských měst ze všech koutů Evropy.

Kateřina Dobrovolná, Svatojánské muzeum
Dle mého názoru by pozornosti zástupců partnerských měst 
nemělo uniknout Svatojánské muzeum, kde se dozvědí vše 
o nejslavnějším nepomuckém rodákovi. Jedním z nejzajímavěj-
ších exponátů je zde jistě replika lebky sv. Jana Nepomuckého, 
kterou se muzeum pyšní od dubna 2017.
 
Jaké partnerské město Nepomuku byste rádi navštívili? 
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.

?

Jiří Švec, ANO 2011 (bezp.)
1. Tím, že se starostové na radnicích často mění, je to podle mého 
překážkou k prohloubení spolupráce na politické úrovni. Jsem rád, 
že například v případě Kemnathu či Swalmenu, kam to nemáme 
až tak daleko, spolupráce funguje dobře, za což vděčíme nejen 
místním spolkům a oddílům, ale také Pavlu Jiranovi, který nejen 
s těmito partnery pravidelně komunikuje. Možné prohloubení spo-
lupráce s ostatními městy vidím proto především na úrovní spolků 
a sportovních klubů, kde jejich aktéři zůstávají na svých postech 
dlouhodoběji, než starostové a zastupitelé jednotlivých měst. 

2. Tím, že nás všechny spojuje téma svatého Jana Nepomuckého, 
určitě by to měl být v první řadě kostel sv. Jana Nepomuckého, Sva-
tojánské muzeum, ale rovněž výborná kuchyně Švejk restaurantu. 

Zdeněk Bouše, Zelení (bezp.)
1. Za velmi dobré partnerství považuji to se Swalmen. Každoročně 
se oficiálně setkávají pracovní skupiny, které vnímám jako zdravé 
pevné jádro celého vztahu. Ty si vzájemně připravují zajímavé pro-
gramy pro jednotlivá setkání. Mám radost z toho, že v tomto part-
nerství vznikají mezi členy přátelské vztahy. Otázkou je, zda mohou 
na stejném principu fungovat vazby mezi hodně vzdálenými městy.

2. Kostel sv. Jakuba, Kostel sv. Jana Nepomuckého, Svatojánské 
muzeum.

Pavel Jiran, SNK-ED (bezp.)
1. Protože naše město má, podle mého názoru, vzhledem k jeho 
velikosti až příliš mnoho partnerských měst, nemyslím si, že lze 
najít nějaké universální řešení ke zlepšení spolupráce s nimi bez 
toho, aby se tomu někdo zodpovědně věnoval. Jakousi snahu o to 
jsem vloni zaznamenal, ale ta bohužel skončila dříve, než začala.
Všechna partnerství sice spojuje fenomén sv. Jana Nepomuckého, 
ovšem každé z partnerských měst je specifické něčím jiným a spo-
lupráce je rovněž vedena rozdílnými způsoby. Proto také některá 
partnerství existují tzv. na papíře, jiná fungují s určitými výkyvy, 
a jiná jsou dokonce dlouhodobě funkční. Nevím ještě, jak kon-
krétně se bude naplňovat poslední uzavřené partnerství s brazil-
ským Saõ Joaõ Nepomuceno, jehož zástupci by měli být pozváni 
samostatně v květnovém termínu příštího roku.

Nakonec tedy odpovím na položenou otázku takto: doporučuji, 
aby jako součást březnového setkání zástupců partnerských měst 
byla uspořádána společná konference na téma: „smysl a budouc-
nost partnerství mezi městy“. Věřím tomu, že diskuzí u kulatého 
stolu se dá dospět k nějakému řešení. A k tomu si přeji, abychom 
nezůstali jen u výčtu partnerských měst na uvítacích cedulích při 
vjezdech do našeho města. 

2. Určitě by se měli zástupci partnerských měst podívat do našich 
kostelů a muzeí. Je to sice na více než třech místech, ale dá se to 
snadno zvládnout a navíc to za to opravdu stojí.

Milan Demela, SNK-ED (bezp.),  
předseda Komise kultury a cestovního ruchu
1. Pokud kontakty mezi partnerskými městy fungují neformálně 
především mezi spolky, pak to považuju za správné. Takové kon-
takty jsou mezi Nepomukem, holandským městem Swalmen 
a německým Kemnathem. S dalšími partnerskými městy jsou 
udržovány kontakty především na úrovní představitelů měst a je 
na zvážení, zda má smysl v tom pokračovat.

2. Těch míst, která stojí za návštěvu, je poměrně dost. Muzej-
ních expozic máme 5, pro turisty je obvyklým místem návštěv 
kostel sv. Jana Nepomuckého a doporučil bych nakloněný obe-
lisk na Dubči. Pro ty, co zde nikdy nebyli, je lákavý zámek Zelená 
Hora a určitě stojí za návštěvu a prohlídku nově instalovaný oltář.

Alena Marušincová, ČSSD (bezp.)
1. V poslední době si myslím, že partnerská města upadla v zapo-
mnění, kromě Swalmen, kde je spolupráce a návštěvy nastavené 
z minulosti a fungují zásluhou jednotlivců. Jako zastupitelka 
nemám povědomí o probíhající spolupráci s jakýmkoli z partner-
ských měst. Pokud jde o připravované partnerství s Indií, nemám 
slov, zřejmě nějaký úlet. S městy, se kterými jsme uzavřeli partner-
ské smlouvy, nespolupracujeme, ale vymýšlíme nová, asi účelová 
partnerství. Nechci tomu ani věřit.

2. Kam bychom vzali naše přátele, až v březnu přijedou? Nejprve 
ukázat městské památky a pak asi do Prahy, tam je přece jen 
k vidění více, ať mají zážitek.

Zeptali jsme se představitelů města  
a dalších kompetentních osob:  
 
1. Jak byste doporučili zlepšit spolupráci  
s partnerskými městy (případně zhodnoťte,  
zda je v současné době spolupráce na dobré úrovni)? 
 
2. Vyberte tři místa, kam by se měli zástupci  
partnerských měst při březnovém setkání určitě zajít podívat.

129 km Kemnath

9 676 km  
São João Nepomuceno
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Studijní návštěva  
Místní akční skupiny  
v Chorvatsku

Novinky z FÉNIXU

Večerní škola psychologie osobnosti
Čas konání: 17:30–19:30 
 
Každá lekce bude obsahovat krátkou část teoretickou. Hlavním 
cílem kurzu je prožitková forma výuky, která účastníky seznámí 
s principy psychologie osobnosti skrze vlastní životní zkušenosti. 
Kurz je veden sebe-zkušenostní zážitkovou formou. Každá lekce 
bude zakončena relaxační technikou. Kurz je vhodný pro všechny, 
které zajímá oblast psychologie osobnosti. Také pro ty, kteří se 
chtějí dozvědět více o sobě samém a lidech okolo něj. A v nepo-
slední řadě pro ty, které oslovuje téma duševní hygieny a zdravého 
životního stylu.

14.11. 
Úvod do psychologie osobnosti. Struktura 
a dynamika osobnosti. Obranné mechanismy.

19.12. 
Temperament. Motivační systém. Typy osobnosti. 
Zvládání konfliktních situací. Řešení změn osobnosti.

9. 1. 
Inteligence. Já jako osobnost. 
Přizpůsobení a zralá osobnost. Postoje.

13. 2. 
Řešení změn osobnosti.  
Socializace a její fáze. Sociální skupiny. 

13. 3. 
Předsudky a agrese. Mezilidské vztahy a jejich udržování.

10.4. 
Představitelé psychologie osobnosti.

Přednášky
Čas konání: 18:00–20:00 

22.11. 
Šťastná máma – Úskalí mateřství a jak se s nimi vyrovnat – 
 od narození dítěte po jeho dospělost.

6.12. 
 Jak přežít Vánoce – S trochou nadsázky se podíváme na to,  
jak „přežít“ jedny z nejnáročnějších svátků v roce.

 
Je možné využít i individuální psychologické poradenství. 
Přihlášky na www.fenix-nepomuk.cz

Ve druhé polovině září vyrazila skupina členů a dalších aktérů 
z území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na již třetí 
studijní návštěvu do území chorvatské Místní akční skupiny BURA 
v rámci projektu „rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřed-
nictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb“, realizova-
ném za podpory programu Erasmus+. Program návštěvy navazoval 
na aktivity březnového českého týdne a květnového francouzského 
týdne. Naši účastníci společně s účastníky francouzského Syndicat 
de Lorge měli možnost porovnat systém poskytování sociálních 
služeb v chorvatském venkovském regionu. 

Stejně jako ve Francii jsme ani v Chorvatsku neobjevili nové 
a fascinující způsoby poskytování služeb. Nicméně jedno je zcela 
evidentní. Autonomie obcí v oblasti poskytování služeb je vysoká 
– stejně jako u nás. ALE: obce tuto svoji autonomii využívají! Ne 
že by byly tamní obce bohatší, možná naopak. Ale priorita roz-
voje sociálního kapitálu je jasně deklarovaná. Situace v Chorvat-
sku trochu připomíná Českou republiku před rokem 2012, než 
náš stát ve jménu reformy veřejné správy sebral obcím pravomoc 
rozhodování a vyplácení sociálních dávek a předal ji Úřadu práce, 
kde o sociálních dávkách rozhodují úředníci mnohdy bez místní 
znalosti. Pro některé naše obce to byl konec sociální práce: výplata 
dávek byla tím hlavním nástrojem sociální práce zejména u soci-
álně potřebných rodin. Ale obce přece mají svoje vlastní rozpočty, 
ze kterých mohou podporovat to, co je potřeba! Není nutné spo-
léhat jen na rozhodnutí úředníků na vyšší úrovni. 

Pro nás a naše porovnání bylo důležité vidět, jak to funguje 
ve velkých i malých obcích. Některé obce, které jsme navštívili, mají 
sociální služby zajištěny velmi kvalitně. Například pečovatelská 
služba, která dochází a pomáhá lidem zajistit každodenní potřeby 
je zajištěna i ve velmi odlehlých a špatně dostupných oblastech. 
Naproti tomu v jiných obcích zkušenosti s pečovatelskou službou 

teprve získávají. Zaujala nás také podpora obcí, poskytovaná obyva-
telům v nich trvale žijících, která spočívá například v poskytování 
finančního příspěvku na učebnice v ZŠ, dopravu dětí do ZŠ nebo 
motivuje děti k dobrým studijním výsledkům v podobě stipendia. 
I v Chorvatsku slyšíte, že prioritou obce je samozřejmě infrastruk-
tura, ale není to zaklínadlo, jemuž je podřízeno vše, včetně rozvoje 
sociálního kapitálu a podpory mládeže.

Náročný oficiální program byl zpestřen návštěvami historic-
kých a turisty obdivovaných měst. Měli jsme ale také možnost 
navštívit 700 let starý pravoslavný klášter Krupa a ve společ-
nosti opata v prostorách pro běžné návštěvníky nedostupných, 
poobědvat. Díky programu Erasmus+ jsme poznali skutečný život 
v civilizaci nedotčených oblastech, kde nás s otevřenou náručí 
přijala 87 letá stařenka, která žije na samotě v horách a je odká-
zána pouze na příchod pečovatelky. Doufáme, že poslední studijní 
návštěvou naše spolupráce nekončí a navážeme dalším úspěšným 
projektem.

Všem členům české výpravy patří velký dík za odvedenou práci! 
Za město Nepomuk naši delegaci zastupovala sociální pracovnice 
paní Eva Staňková a vedoucí domova s pečovatelskou službou paní 
Renáta Vodičková. Za obec Čížkov pan Zdeněk Tomášek a pan 
Dušan Skala. Ze Spáleného Poříčí vyrazila Veronika Grossová, Vero-
nika Sklenářová, Edita Hofmanová, Soňa Tikalská a Kristýna Fan-
tová. Do Chorvatska se podíval i starosta Borovna Michal Lašťovka.

Obrovské díky také patří, myslím si, že mluvím za celou českou 
delegaci, paní Marii Bílkové, která nás svým optimismem, šarmem 
a slabostí pro francouzské muže bavila celý týden a v neposlední 
řadě koordinátorce projektu Adéle Maškové, díky!

Edita Hofmanová  
a Veronika Sklenářová

Fénix – centrum volnočasových aktivit běží a na kroužcích už 
se pilně cvičí akordy, pilují se jazyky, vytváří se a trénují taneční 
sestavy… Zkrátka je v plném proudu. Překvapila nás rozrůstající 
se studijní skupina Univerzity 3. věku a obrovský zájem o počítače 
pro začátečníky. S radostí sledujeme pokroky na tanečních kurzech 
všech věkových kategorií a zvyšující se zájem o širokou nabídku 
sportovních aktivit. Například na Posilko s Vlaďkou Rundovou si 
maminky mohou vzít i děti…ke spokojenosti obou stran.

Vlastně samovolně vzniká něco, co jsme si přáli už dávno. 
Některé kurzy se snažíme koncipovat jako výtvarně – relaxační 
hlavně pro ženy, které si potřebují prostě odpočinout a jiné zase 
pro společné tvoření starších dětí a rodičů. 

Vidíme, že se stále máme co učit a hledáme nejschůdnější 
cesty k tomu, aby Fénix byl co nejvíce využit a spokojenost byla 
v co největší možné míře na všech stranách. S vaší pomocí zjišťu-
jeme, co v Nepomuku chybí a o co máte zájem a tato spolupráce 
nás moc těší. Hledáme například dalšího lektora na kurz jógy, 
pilates, na tanečky či aktivity pro děti 3-10 let, lektora anglič-
tiny pro děti od 8–11 let (i individuální), cvičení na míčích pro 
dospělé… Připravujeme jednorázové akce a plánujeme, co zají-
mavého v dalším pololetí může Fénix přinést.

Pokud máte chuť, stále ještě můžete naskočit do kurzů ital-
štiny pro začátečníky (čtvrtek 17–18) a pokročilé (čtvrtek 18 –19), 
nebo keramiky pro dospělé (čtvrtek 18–20), volná místa se najdou 
i na kurzech angličtiny (středa – 17:10 začátečníci, 18:20 středně 
pokročilí a 19:30 pokročilí). Pokud se připravujete na maturitu 
či získání certifikátu z němčiny můžete si vybrat mezi individu-
álními (úterý dle domluvy) či společnými lekcemi (úterý16:40–
17:40). Na listopad posouváme otevření kurzu ruštiny s rodilou 
mluvčí Ninou Ščerbovou a kurzu orientálních tanců pro dívky 
10–16 let. V listopadu také přinášíme jedinečnou novinku 
v podobě večerní školy psychologie a seminářů z psychologie 
s PhDr. Hanou Alblovou. Počet míst je omezen!

Vše najdete na našich stránkách i facebooku, informovat 
se můžete na novém telefonním čísle 606 032 707 v otevírací době 
Fénixu a v pátek od 10:00 do 14:00 hodin. Přejeme Vám příjemný 
listopad plný nových znalostí a dovedností.

Za Fénixový tým Lucie Korbová a Eva Valmová 

FÉNIX  
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,  
Nepomuk

Pracovní doba: 
pondělí a středa: 13:30–18:00
úterý a čtvrtek: 13:30–16:00
pátek: telefonicky

Tel.: (+420) 737 500 427  
(Eva Valmová, koordinátorka centra)
E-mail: fenix@fenix-nepomuk.cz
www.fenix-nepomuk.cz
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Kašna na náměstí  
prošla omlazující kůrou

Z důvodu rekonstrukce byla přes letošní léto odstavena kašna se sochou Panny Marie 
na nepomuckém náměstí, která oslavila v této podobě přesně 150 let od svého vzniku 
a jako „narozeninový dárek“ si tak kompletní rekonstrukci nepochybně zasloužila. Práce 
zrealizovala restaurátorka Pavla Žiaková, celá akce probíhala za významné finanční pod-
pory Plzeňského kraje. Autorem vrcholové sochy je pražský sochař Jindřich Čapek, který 
se podílel rovněž na výzdobě kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, chrámu svaté 
Barbory v Kutné Hoře, kostelů v Čáslavi a Chrudimi či na restaurování Karlova mostu. 
Výstavbu kašny pak financoval nepomucký rodák Petr Čapek, vládní rada a tajemník 
v kabinetní kanceláři císaře Františka Josefa I. „Kašna sice nebyla zdaleka v havarijním 
stavu, přesto jí restaurátorský zásah přišel vhod. Po neogotickém zábradlí, které na ni 
bylo umístěno bez souhlasu orgánů památkové péče v 90. letech, zůstaly nepěkné stopy. 
Také socha Madony byla v téže době neodborně přetřena barvou, aby zakryla léty zčer-
nalý kámen. Nyní došlo k citlivému očištění sochy i tělesa kašny a tím k návratu původní 
barevnosti. Jizvy po zábradlí byly zaceleny, celá kašna byla znovu vyspárována. Ještě by 
mělo dojít k mírnému posunutí dlažebních žulových desek při patě nádrže na původní 
místo a jejich ukotvení železnými kramlemi, které byly kdysi odstraněny. Myslím, že kašna 
je, a díky opravě i na další dlouhé roky bude, ozdobou a středobodem našeho velkého 
náměstí,“ komentuje obnovu místostarosta města Pavel Kroupa. Město plánuje v opra-
vách svých drobných památek pokračovat i v příštím roce, aktuálně se uvažuje například 
o soše prezidenta Masaryka umístěné rovněž na hlavním náměstí.

Vrčeň nezapomíná 
na památky

 
 
 
 
 
 
 
 
V obci Vrčeň byla v letošním roce ve spo-
lupráci s Mikroregionem Nepomucko 
zahájena oprava barokních soch na 
návsi. V první fázi došlo na opravu sochy 
sv. Vojtěcha a Panny Marie Immaculaty. 
Prací se ujala restaurátorka Pavla Žiaková, 
která dlouhodobě v našem regionu pro-
kazuje své mimořádné restaurátorské 
schopnosti, doplněny byly také nedo-
chované artefakty ve formě berle a sva-
tozáře. Významný finanční podíl na 
opravy soch tvořily dotace Plzeňského 
kraje (sv. Vojtěch) a Ministerstva kultury 
ČR (Marie Immaculata). Skvělou práci 
opět odvedli také pracovníci památkové 
péče Mária Rašínová (město Nepomuk) 
a Viktor Kovařík (NPÚ v Plzni), kteří byli 
odbornými garanty celé akce. Přispěli 
nejen odbornými radami a konzultacemi, 
ale například i dohledáním původní his-
torické fotodokumentace. V příštím roce 
by měl být v obci zrestaurován kříž před 
čp. 49 a svatý Jan Nepomucký na návsi.

EX Myslív vystavil i čapí hnízdo

Jubilejní 25. ročník gastronomické soutěžní výstavy EX Myslív nabídl 14. října velké množ-
ství soutěžních výrobků. Sešlo se jich více než sto padesát. K vidění a hodnocení tak byly 
například bramborová stonožka a housenka, myslívská trojčátka, zimní perníková cha-
loupka, kremrolkový dort, Babišovo čapí hnízdo, bramborový bonbón, medové nebe či 
rybí salát z králíka. Výstava se konala za značného zájmu veřejnosti. Fotografie najdete 
na webových stránkách města Nepomuk. Další ročník je naplánován na podzim 2019.

Sv. Vojtěch ve Vrčeni. Foto Lukáš Mácha

Foto Lukáš Mácha

Konec září v Záhoří  
aneb Cesta za anděly 

 
 
 
První část titulku vymyslel šéfredaktor tohoto listu a vyzval mě k napsání následujících 
řádek. Činím to víc než ráda.

Že se pojede za Slávkem (P. Slávkem Holým) do Záhoří, o tom nebyla žádná pochyb-
nost. Z původního jarního termínu (kdo by čekal až do jara?) se stalo 29. září 2017, zvláště 
když Pater oznámil, že ten den má svátek patron záhořského kostela, sv. Michael archan-
děl. A byl svolný, že v hektickém čase pouti nás na záhořské faře přijme (co by pro pout-
níky z Nepomuka neudělal...). Účast na mši sv. v Záhoří a setkání se Slávkem se stane tou 
pomyslnou třešničkou na dortu při našem putování – tak moudře stanovila paní učitelka 
Marie Horová, která ochotně vzala na svá bedra celou organizaci farního zájezdu a určila 
trasu: Klokoty – Sezimovo Ústí – Chýnov – Albrechtice n.Vlt. – Záhoří. Během jízdy auto-
busem nás také zásobovala množstvím zajímavých informací, jež se vám ani vygooglovat 
nepodaří. Inu, stará škola, dobrá škola.

Do prosluněného poutního místa na Klokotech jsme vcházeli kolem desáté. Malá Svatá 
hora! P. Špiřík vyzval k modlitbě růžence. Paní průvodkyně začala tím, že před čtyřmi lety 
přišla na Klokoty jako slepá a dnes vidí – dodala, jakoby mimochodem, že takovou moc 
má zde P. Maria. Kytice, kterou jsme vezli, patřila na hrob někdejšího nepomuckého arci-
děkana, P. Aloise Matulíka. Působil na Klokotech v závěru svého života a přál si zde být 
pohřben. Pomník u jeho hrobu, jenž je hned u vstupu na hřbitov, nese "říkání", které si 
sám složil a z něhož je patrna láska k lidem.

Hrob mnohem známějšího člověka jsme navštívili v Sezimově Ústí – místo odpočinku 
našeho druhého prezidenta E. Beneše a jeho ženy Hany. I tam jsme se pomodlili za jejich 
duše. Kdo ví, jak jednou Bůh zváží skutky těch slavných a těch, kteří byli známí jen men-
šímu okruhu lidí! Do Chýnova jsme jeli za Františkem Bílkem, grafikem, sochařem, malí-
řem. Jeho kříž visí ve svatovítské katedrále, v levé lodi, blízko hlavního oltáře. Věnoval jej 
prezidentu T. G. Masarykovi. Bílek se narodil v Chýnově (vstoupili jsme do jeho vily, kterou 
si zde nechal postavit) a je tu i pohřben. Nepřehlédnutelný, protože obrovských rozměrů, 
tyčí se Anděl smrti (postava se vztyčenýma rukama) u jeho hrobu. Smrt přemůže každého, 
říkám si v duchu, když zapaluji svíčku. Ale andělé nás ani ve smrti neopouštějí a nesou 
vzhůru – tak jsem pochopila poselství Bílkova monumentu. Trochu vybočím z časové 
linie a přenesu se už do Záhoří: celé Slávkovo kázání bylo o "devíti kůrech andělských", 
o andělech, kteří nás doprovázejí a chrání po celý život. A ke kterým se máme obracet. 
Říká se, že nejen každý člověk, ale i každý kontinent, každá země a město mají své anděly. 
Možná bychom je měli, projíždějíce těmi místy, pozdravit, řekl P. Slávek. Svého anděla 
mají i Albrechtice nad Vltavou, což byla naše předposlední zastávka. Opět "hřbitovní"! Ale 
na jaký hřbitov jsme zavítali! Jeho "andělem" se stal kdysi P. Vít Cíza. Inicioval postavení 
krásných náhrobků a opatřoval je verši, které charakterizovali zemřelého. Na náhrobcích 
jsou vymalovány světci a malby jsou pod stříškou z vlnitých tašek – okraj hřbitovní zdi 
připomíná krajkoví. Nelze to popsat, je třeba vidět tu krásu. 

Albrechtice n. Vlt. jsou už farností, kterou spravuje Slávek. "Do Záhoří to má 17 km, to 
se docela najezdí," říká náš Pater, který cestu sleduje s GPS v ruce. Když se podívám z okna, 
vidím líbezný kraj. Tady má Slávek o co opřít svůj zrak, napadá mě. V Záhoří jsme v půl 
šesté večer. Trochu unaveni, ale šťastni, že nás čeká hezké setkání. Čekáme na Slávkův 
úsměv a pevný stisk ruky. Čekáme, že zaplníme kostel, že Petr Vopalecký rozezní varhany 
a my budeme zpívat k Boží chvále. Čekáme, že budeme se Slávkem a naším Paterem slavit 
eucharistickou oběť. Čekáme, že Slávek bude kázat a mít "hlásání". Čekáme, že na faře 
pozvedne skleničku a připije "Na dobré vztahy". Čekáme také na setkání s jeho mamin-
kou a sestrou. Čekáme hlavně na popovídání s ním. To všechno se naplnilo. Víc než to. 
Přišli jsme do krásného kostela překypujícího květinovou výzdobou. Byla přichystána 
píseň k sv. Michaelovi na známý nápěv. Neviditelná ruka záhořských farníků připravila 
pro 45 lidí (!) úžasné pohoštění. Duchovní správce tu má ku pomoci viditelné "anděly".

 I my jsme dojeli pod ochranou andělů v pořádku do Nepomuka. S vědomím, že Slávek 
je pod ochranou sv. Michaela. Archanděla. Mocného v boji proti úkladům ďáblovým. Zdá 
se mi, že kněz Slávek zakotvil v moc dobrém přístavu.
 
P.S. „Jo, tak vy jste putovali po hrobech,“ řekla mi dcera. V duchu si myslím: 
Pro mě to byla cesta za anděly a s anděly – záhořskými i nepomuckými, 
v andělsky krásně prosluněném dni. Nezbývá, než poděkovat. 

Marie Bílková
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Představte se nám, prosím, krátce…
V této škole, dříve učilišti, pracuji od roku 1988. Nastoupil jsem 
jako mistr odborného výcviku, od roku 1998 jsem krátce působil 
jako vrchní mistr, od roku 2000 jako zástupce ředitele pro prak-
tické vyučování, od 1. července 2017 jsem byl jmenován ředite-
lem. Bydlím v Horažďovicích, jsem ženatý, mezi mé záliby patří 
myslivost a příroda.

Představte nám, prosím, krátce Střední školu 
Oselce, v současné době jedinou střední školu 
na území Mikroregionu Nepomucko.

Škola v této budově působí od 50. let, předtím byl zámek 
na základě Benešových dekretů zestátněn. Původně se ale jednalo 
o zemědělské učiliště. Dnes jsme Krajským zařízením, máme 
10 oborů, od příštího školního roku chceme otevřít nový obor 
v Blovicích – „Farmářské práce“ a nový obor v Oselcích „Umělecký 
kovář – tříletý“ (který nyní nabízíme jen čtyřletý s maturitou). 
Pokud by například studenti během času zjistili, že na maturitu 
jejich schopnosti nestačí, mohou přestoupit právě na tento tříletý 
umělecký obor. Anebo naopak: když se jim bude dařit, mohou 
přestoupit z tříletého oboru na čtyřletý a získat i maturitní vysvěd-
čení. O tuto kombinaci jsem dlouhodobě usiloval. Další obory 
jsou například: Opravář zemědělských strojů, Mechanik opra-
vář motorových vozidel (automechanik), Potravinářská výroba, 
Truhlář či Umělecké zpracování dřeva či kovů.

V roce 1998 jsme se spojili s učilištěm v Blovicích, hlavní 
sídlo je v Oselcích, ale v Blovicích funguje několik oborů 
a Základní škola internátní (pouze pro handikepované děti). 
Unikátní jsou rovněž některé naše obory, které nabízíme opět 
jako jediní v Plzeňském kraji. Aktuálně máme kolem 250 žáků, 
počet oproti loňskému roku vzrostl, za což jsme velice rádi. 
Nabízíme v Oselcích i v Blovicích ubytování, stravování, výuku 
autoškoly, získání svářečského průkazu apod. Celkový počet pra-
covníků je na všech třech pracovištích zhruba 57. Více informací 
najdou zájemci na www.stredniskolaoselce.cz.

Sám jste kdysi tuto školu absolvoval. Jak se za tu 
dobu změnil způsob výuky, ať již teorie či praxe 
a jsou to podle vás změny k lepšímu?

Způsob výuky se velmi změnil. Školství musí držet krok s vývojem 
společnosti a školy by proto měly na potřeby veřejnosti a trhu vzdě-
lávání adekvátně reagovat. Dnes je digitalizace průmyslu, dnešní 
společnost vůbec netuší, kam tento vývoj půjde. Na školení zatím 
trochu v nadsázce mluví o tom, že budou lidem do mozků implan-
továny čipy, na které se budou nahrávat naše vědomosti. 

Postupy výroby se na naší škole neustále přizpůsobují novým 
trendům, ale zároveň přitom ctíme původní tradice. Dle požadavků 
do výuky vkládáme nové prvky, například povrchové úpravy apod. 
Jiné je také složení materiálů, výuka na CNC strojích, studenti 
se setkají například i s vypalovacím laserem. Exkurze ve výrobních 
podnicích doplňují jejich přehled o studovaných oborech.

S jakými vizemi jste ředitelskou funkci převzal, 
je něco, co byste chtěl změnit nebo dělat lépe?

To je velmi složitá otázka. Budeme se samozřejmě snažit vyhovět 
trendům, nabízet veřejnosti znalosti, které jsou smysluplně využi-
telné pro praxi. Rád bych zavedl nové umělecké obory, které by pro-
story zámku umožnily přeměnit do uměleckého centra s výukou. 
Nabídku oborů bychom rádi více rozšířili i ve škole v Blovicích, 
která má větší dopravní obslužnost. Dalším úkolem je aktivnější 
zapojení široké veřejnosti do aktivit školy, ať už formou aktivní 
či pasivní.

Ještě u nás platí přísloví „Zlaté české ručičky“, 
nebo už spíše to, co často slýchám od starších 
generací, že je dnešní mládež k ničemu?

Rozhodně bych neřekl, že je mládež k ničemu, takhle to není. 
V některých případech nedokážeme děti dostatečně motivovat. 
Za našeho mládí neexistoval internet, chytré telefony, doma se více 
pracovalo, rodiny jinak fungovaly. Děti jsou ale pořád stejné, jen 
jsou zasazené do jiné doby a působí na ně jiné vlivy, než působily 

na nás. Procento těch šikovných je mezi nimi pořád stejné, akorát 
je potřeba je lépe podchytit a zaujmout. 

Vzpomenete si na nějaká díla studentů, 
na která může být škola obzvláště hrdá?

Dělali jsme několik darů až na Ministerstvo pro vzácné hosty a dele-
gace, kované plastiky či truhlářské výrobky v naprosto profesionální 
kvalitě či truhlářské práce. Jednou z nejlépe hodnocených prací je 
naše křížová cesta na vrch Anděla Strážce v Sušici. Pyšní jsme také 
na to, co studenti jsou schopni zhotovit v rámci maturitní práce, 
která je rozložena do 10 pracovních dnů. Mnoho ukázek je dodnes 
vystaveno v prostorách školy, ale i na různých výstavách, např. 
v Klatovech, v Klenčí či v Rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku.

Realizovali jste několik desítek projektů 
mezinárodní spolupráce. Jaký projekt měl dle 
vašeho názoru obzvláště smysl a proč?

V rámci programu Erasmus jsme jezdili do Francie, v rámci pro-
gramu Erasmus+ jsme byli v Itálii, tento projekt poběží dále. Během 
třítýdenních stáží v Itálii kolem Milána, kde je hodně truhlářských 
firem, naši studenti vidí nové technologie a postupy. Seznámí 
se také s životem v jiných koutech Evropy. Do Francie pak jezdili 
zase kováři, vyráběli se tam různé altánky, zahradní prvky, můstek 
přes potok…

Zabývá se škola také výukou dospělých, 
rekvalifikačními kurzy?

Ano, zájem je především o kurz základů kování, který nabízíme 
přes zimu během víkendů. Nabízíme svářecí kurzy pro dospělé, ale 
můžeme dokonce nabízet kurzy na míru, například pro podniky. 
Pokud přijde zákazník a požádá o výuku svých zaměstnanců, při-
pravíme kurz na míru a zrealizujeme ho. 

Jaké je to mít sídlo školy v barokním zámku?
Jedná se o krásné prostory, úskalí jsou především v tom, že zámek 

nebyl projektovaný a stavěný jako škola, nemá speciální ateliéry, 
ideálně rozmístěné jednotlivé místnosti, ale na druhou stranu je 
to především pro umělecké obory velmi inspirativní prostředí, je 
tu klid, krásně zrevitalizovaný park. A zajímavostí je unikátní hodi-
nový stroj věžních hodin, především tím, že v něm nebyl použitý 
jediný šroubek. 

V bývalé zámecké kapli se nachází zajímavá 
výzdoba s českými patrony, mezi nimi je i mladý 
Jan Nepomucký. K čemu se kaple využívá?

Kapli využíváme především k vyřazování absolventů na konci 
školního roku a také k pořádání koncertů. Jinak není veřejnosti 
přístupná.

Kdy budou v letošním roce dny otevřených 
dveří pro zájemce o studium?

V Blovicích bude den otevřených dveří v pátek 24. 11. od 12.00 
do 17.00 hodin, v Oselcích pak v sobotu 25. 11. v čase 9.00 až 
13.00 hodin. Srdečně zvu všechny zájemce o naše obory i jejich 
rodiče. V příštím roce na podzim by měl také znovu proběhnout 
oblíbený Kovářský den, na který přijde mnoho zájemců o pří-
padné studium a veřejnost, která má zájem o kovářství a kovářské 
řemeslo jako takové.

Proč by měli žáci po základní škole nastoupit 
právě na tuto střední školu?

Nabízíme atraktivní obory, mnohé, jak již zaznělo, jako jediní 
v Plzeňském kraji, je zde „domácí prostředí“, individuální přístup 
k žákům, maximálně se snažíme vycházet jim vstříc. Věřím, že 
námi nabízené obory mají budoucnost a že absolventi dostanou 
dobrý základ pro život. 

 
 

 
Děkuji za rozhovor. Pavel Motejzík

Z téhle návštěvy jsem měl opravdu dobrý pocit. Krásný barokní 
zámek s kaplí, ve které se ocitnete doslova v jiném světě, obory, 
které jinde v Plzeňském kraji nenajdete, úcta k tradicím, ale 
i nové technologie, krásné ročníkové práce či každoročně 
vzrůstající zájem o studium. To je Střední škola Oselce, která 
má další pracoviště středoškolské výuky také v Blovicích. 
A co víc, rozhodně zde nevyučují jen budoucí kováře 
a truhláře, jak je všeobecně známo. Věděli jste, že si zde 
můžete nechat opravit například i vlastní automobil? 
O historii, současnosti, ale i budoucnosti školy jsem si 
povídal s novým ředitelem, Mgr. Zdeňkem Tauchenem.

Střední škola Oselce  
má budoucnost
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Žáci v pohybu

Zájemci o základní průpravu do světa 
atletiky mají na naší škole šanci pozná-
vat různé formy přípravy od začátku října. 
Tělocvikář Mgr. Pavel Pelcr nabídl žákům 
školy absolvovat formou hravých cvičení 
příjemnou průpravu k mnoha atletickým 
disciplínám. Podle zkušeností z úvodních 
hodin je pro žáky školy hodina strávená 
netradičním cvičením velmi příjemná 
a mnozí si ani neuvědomují, jak svá těla 
rozhýbávají.

Změna ve 
vestibulu školy

Mnozí rodiče i žáci se začátkem října podi-
vovali nad tím, že prostor, kde se dětem 
několik let prodávaly dotované mléčné 
výrobky, je najednou přepažen sádrokar-
tonovou příčkou. Museli jsme k tomuto 
kroku přistoupit po kontrole Hasičského 
záchranného sboru Plzeňského kraje. Při 
kontrole nám bylo sděleno, že vestibul je 
veden jako úniková cesta a umístění, byť 
jen příležitostně využívaného místa pro 
prodej, je nevhodné a v rozporu s před-
pisy. Až se do škol vrátí dotované mléčné 
výrobky, prodej bude pokračovat na jiném 
místě o pár metrů dál.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 16. listopadu od 14. hodiny 
se uskuteční třídní schůzky, během kte-
rých se zákonní zástupci od vyučujících 
dozvědí, jak si jejich děti vedly v 1. čtvrt-
letí školního roku 2017-2018. Vycházející 
žáci a jejich zákonní zástupci se ve školní 
aule od 16. hodiny setkají se zástupci 
mnoha středních škol, kteří během 
krátké prezentace představí jednak školy, 
ze kterých do Nepomuka přijeli a sou-
časně přiblíží nabídku učebních a studij-
ních oborů.

Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje  
Milan Demela, ředitel

Čarovná Anglie 2017

V neděli 17. 9. jsme se rozloučili s rodiči a vyjeli jsme. Cesta byla dlouhá a náročná. První 
čtyři hodiny bylo v autobuse velmi živo. 

K večeru nám řidič pustil film Účastníci zájezdu. Udělali jsme si pohodlí a snažili se 
usnout. Okolo čtvrté hodiny ráno jsme se nalodili na trajekt, který jel do Doveru. Když 
začalo svítat, vylodili jsme se a šli jsme se podívat do Greenwich parku. První den v Anglii 
jsme viděli Royal Observatory Greenwich a z dálky University of Greenwich a nejvyšší 
stavby Londýna. Společně jsme také překročili nultý poledník. Poté jsme nastoupili na 
loď a vypluli po Temži k Tower Bridge a Tower of London. Obojí jsme navštívili. V St 
Paul´s Cathedral jsme vystoupili až na šeptající galerii. Když se začalo stmívat, zcela una-
vení jsme konečně dorazili do rodin. 

Druhý den ráno jsme se všichni sešli u autobusu a mohli jsme vyrazit. Jeli jsme do 
Oxfordu a navštívili Christ Church Cathedral, kde se také natáčela část z Harryho Pottera. 
A poté jsme se přesunuli do Warner Bros studia, kde to bylo úžasné, protože jsme si mohli 
zavzpomínat na všechny filmy o Harrym a prohlédnout si všechny rekvizity. K večeru jsme 
po dlouhém dni nasedli do autobusu a vrátili jsme se do rodin. 

Další den jsme se vydali do Stonehenge a do Salisbury, kde jsme navštívili Salisbury 
Cathedral, a potom jsme jeli do Bath, kde jsme si mohli prohlédnout staré římské lázně. 

Ve čtvrtek 21. 9. jsme jeli do muzea voskových figurín Madame Tussauds a pak jsme 
si prošli celý Londýn. Viděli jsme například Big Ben, London Eye, Westminster Abbey. 
Poté jsme měli rozchod v Oxford Street a mohli jsme si nakoupit suvenýry. Když jsme měli 
nakoupeno, všichni jsme se sešli v Soho Sguare Gardens a mohli jsme vyrazit k autobusu. 
Čekala nás náročná cesta zpět domů. Do Nepomuku jsme přijeli okolo jedné hodiny odpo-
ledne, kde na nás netrpělivě čekali rodiče. Závěrem bychom chtěli říci, že se nám v Anglii 
opravdu moc líbilo. Lidé tam byli milí a ochotní, výlet jsme si náramně užili. Také bychom 
chtěli poděkovat paním učitelkám, které s námi jely, za to, že to s námi celou dobu vydr-
žely a že nám umožnily zažít tento úžasný nezapomenutelný výlet.

Třída 8.A

Foto Jana Berkovcová
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Jak budete vzpomínat na letošní rok, co vás 
potěšilo v profesním i soukromém životě?

Bylo to z mého pohledu úspěšné, ale zároveň i hektické období. 
V profesní části bych zdůraznil: Rekonstrukci a otevření společen-
ského sálu ve Dvorci.Rekonstrukci a zateplení bývalého Hotelu 
Dvorec a přeměnu na Komunitní dům seniorů s využitím dotace 
MMR. Vysoutěžení projektu a žádost o evropské dotace na revi-
talizaci přestupního uzlu u nádraží ve Dvorci. Zahájení projektu 
na novou obytnou zónu Na Daníčkách. Postupné řešení doprav-
ních a majetkových problémů v okolí Normy. Zlepšení celkového 
vzhledu města, signalizované zejména cizími návštěvníky, a další 
„maličkosti“. V soukromém životě mě těší přístup a pochopení 
rodinných příslušníků k mé veřejné funkci, návštěva státu Minas 
Gerais v Brazílii a vřelé přijetí naší delegace.

Letos jste se setkal s celou řadou  
významných hostů, s velvyslanci i členy vlády.  
Kdo na vás lidsky nejlépe zapůsobil?

Mile mě překvapila bezprostřednost Andreje Babiše při setkání 
s obyvateli Domu s pečovatelskou službou a s občany. Dále zájem 
a uznání ministryně Karly Šlechtové týkající se rekonstrukce býva-
lého hotelu ve Dvorci a jeho přeměny na Komunitní dům seniorů, 
přívětivá návštěva generální konzulky Pavly Havrlíkové s rodi-
nou a její zájem o naše město. Nesmím zapomenout ani na velvy-
slance ČR v Brazílii Jiřího Havlíka s manželkou, kteří nám dovezli 

překlad partnerské dohody s městem São João Nepomuceno. 
Nejvýznamnější návštěva, co se státnické funkce týče, pak proběhla 
letos 20. října, kdy nás navštívil prezident České republiky Miloš 
Zeman. Ač s mnoha jeho názory a postoji nesouhlasím, potěšil 
mě jeho upřímný zájem o naše město, jeho současnost i historii. 

Nejdále jste byl zatím v barvách města 
Nepomuk v květnu v Brazílii. Jak na návštěvu 
s odstupem půl roku vzpomínáte?

Byl to pro mě opravdu životní zážitek s pobytem na nejkrásnější 
pláži světa, prohlídkou památek a programem organizátorů 
setkání. Úchvatné přijetí zástupců města v São João Nepomuceno. 
Úctyhodná atmosféra při slavnostní mši a oslavách svátku Jana 
Nepomuckého. 

A jak hodnotíte po roce spolupráci 
s novým Paterem Jiřím Špiříkem?

Bezproblémová spolupráce, zájem církevního zástupce o rozvoj 
města, podpora turistického ruchu přes fenomén svatého Jana 
Nepomuckého.

Ne vše se u nás daří, asi nejpalčivější téma, které 
nepomucké občany zajímá, je, proč se zasekla 
přeměna bývalého Šumavanu na domov pro 
seniory. Máte k tomu nějaké aktuální informace?

Rozhovor  
Jiří Švec – rok třetí

Text: Pavel Motejzík
Foto: Pavel Jiran, Pavel Motejzík

Současné zastupitelstvo města Nepomuk pracuje třetím 
rokem. Konkrétně bylo ustanoveno 5. listopadu 2014, 
příští volby do obecních zastupitelstev tedy proběhnou za 
necelý rok. V každoročním rekapitulačním rozhovoru se 
starostou města jsme se tentokrát snažili pokládat mimo 
jiné dotazy, které obyvatele Nepomuku a okolí nepochybně 
zajímají, ale na které nemusí být příjemné odpovídat. 

S Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO 2011 a bývalým ministrem financí ČR

S Karlou Šlechtovou, ministryní pro místní rozvoj ČR
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Tento problém není možné úzce spojovat s Nepomukem, jedná 
se o soukromou investici na území obce Klášter. Nicméně město 
Nepomuk především kvůli novým pracovním příležitostem i lůž-
kům pro seniory tuto iniciativu vítá a podporuje. Po vyřešení finanč-
ních závazků investora k budoucímu nájemci se dokončování 
stavby dostává konečně do tempa a spuštění provozu je aktuálně 
plánováno na březen 2018. 

Zcela do ztracena pak patrně vyšuměl záměr na realizaci 
uměleckého díla dle výsledků architektonicko-umělecké 
soutěže na téma svatý Jan Nepomucký u kruhového 
objezdu u Pyramidy. Nebude ani referendum. 
Přesto by většina zastupitelů uvítala, aby zde nějaké 
umělecké dílo vzniklo. Co by to mělo být podle vás?

Mně osobně by se vítězný návrh s mírnými úpravami líbil (odstra-
nění palmy a místo hranaté „brány“ umístit oválnou). Fenomén 
svatého Jana Nepomuckého do kruhového objezdu u Pyramidy 
patří. Své zastánce by našel i nápad na umístění velkých hvězd 
ze svatozáře světce přímo do objízdného ostrůvku, stejně jako 
existuje mozaika v Klatovech, kapři v Třeboni nebo charakteris-
tická zátka od sektu mezi plzeňskou Olympií a Starým Plzencem.

Už jsou nějaké bližší informace k úpravám 
katastrálního území Nepomuk – Klášter?

Problém hranic řeší tajná expertní skupina na Ministerstvu vni-
tra, při troše pochopení problému a lidskosti našich zastupitelů 
ve vztahu k „malým“ sousedům by anomálie byla již dávno vyře-
šena a nemusely by se znovu upravovat voličské seznamy, letos 
již za finanční úhrady z prostředků města v řádech desetitisíců. 

Další spor s Klášterem je dle mnohých občanů na obzoru. 
Obec Klášter hodlá prosadit změnu svého územního 
plánu a dvojnásobně zvětšit plochu supermarketu 
na poli směr Borek (na prodejnu o velikosti 2500 m2), 
současně chce obec Klášter umožnit zbytek celého 
pole zastavět novou obytnou zónou pro rodinné domy 
(zhruba 50 parcel). Souhlasíte s tímto záměrem?

Já v záměru obce Klášter žádný spor nevidím, ve volebním pro-
gramu sympatizantů ANO je zakotvena podpora jakékoliv spo-
lupráce s obcemi mikroregionu. Při troše diplomacie, vědomí 
samostatnosti a práva rozvoje samostatné obce, zvláště při propo-
jení obytných zón obou samospráv, bych problém skutečně nehro-
til. Chceme přeci s Klášterem spolupracovat na zpřístupnění Zelené 
Hory jako turistického trháku Nepomucka, ale zároveň uměle 
bráníme rozvoji této obce. To mi přijde jako netaktické a zcestné. 

Volnočasové centrum Fénix přešlo od září plně do rukou 
města Nepomuk. Je to podle vás správný krok?

Můj názor na činnost a provoz Fénixu byl znám již z minulých 
zastupitelstev a mých kroků. Čas ukáže smysluplnost a finanční 
náročnost pod vedením města, potažmo kulturního centra. Pokud 
bude provoz centra pro město ještě více finančně zatěžující než 
dosud, nebudou to pro mě rozhodně dobré důkazy o smyslupl-
nosti jeho provozu.

Na zářijovou kulturní komisi přišel zastupitel Karel 
Baroch s ideou, aby byla u sochy T. G. Masaryka 
na náměstí zřízena pamětní deska padlým 
v 1. světové válce, od jejíhož konce uplyne příští 
rok 100 let. Myslíte, že je to dobrá myšlenka?

Tuhle ideu předem nezavrhuji, vzpomínka na padlé spoluobčany 
Nepomuku a Dvorce patří do kulturního dědictví města.

Uvažovalo se o rozšíření radarového systému 
v Nádražní, Rožmitálské a Plzeňské ulici pro měření 
rychlosti. Jak to s tím v současné době vypadá?

Jsou vysoutěžena dvě zařízení průjezdných radarů s obousměr-
ným měřením. Prioritu letos má umístění těchto zařízení v prů-
jezdu od Špitálského rybníku před výjezd IZS. Tento systém plně 
nahradí funkci stávajícího stacionárního radaru v Plzeňské ulici, 
kdy letos končí smlouva s provozovatelem pro nevýhodně sesta-
venou smlouvu, která je předmětem soudního řízení.

Další zařízení bude umístěno v Nádražní ulici od kruhové kři-
žovatky u sokolovny k bytovkám v Družstevní ulici. Tato investice 
bude realizována počátkem příštího roku.

Březnové zastupitelstvo města schválilo odkup pozemku 
pod hřbitovem směrem k silnici I/20 s tím, že nákup 
pozemku je podložen potřebou rozšíření areálu HZS 
(příjezdová cesta přes okraj pozemku) a strategickou 
polohou. Pozemek se jeví jako lukrativní pro většinu 
investorů, developerů i spekulantů. Co byste na něm 
rád viděl stát vy, kromě silnice pro hasiče?

Podle možností a zájmu investorů bych zde rád viděl drobnou 
průmyslovou zástavbu či zázemí pro služby v kombinaci s regulo-
vanou obytnou zástavbou, která by se mohla rozšířit i na sousední 
pozemky v majetku farnosti. Špatné by zde v případě nárůstu turi-
stického ruchu nebylo ani záchytné parkoviště. Důležitou podmín-
kou bude rovněž nezaclonit úchvatný pohled od hřbitova na kostel 
svatého Jana Nepomuckého a Zelenou Horu.

Bude realizován pevný povrch cyklostezky Helenka?
Máme zpracován projekt, položkový rozpočet i vydané povolení 
stavebního úřadu pro Nepomuk i Klášter a čekáme na rozhodnutí 
o získání podpory ze strany Plzeňského kraje, Pokud vše dobře 
dopadne, bude pevný povrch stezky realizován pod hlavičkou 
Mikroregionu Nepomucko ještě do konce letošního roku.

Již se rýsuje plán investic města na příští 
rok? Co zajímavého tam najdeme?

Zásadní položkou bude rekonstrukce Zelenodolské ulice ve spo-
lupráci města a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Dále 
rekonstrukce restaurace v bývalém hotelu ve Dvorci, samostatné 
obratiště pro zásobování Normy, smíšená komunikace (chodci, 
cyklisté) od kruhové křižovatky u sokolovny k ulici Ke Dvorům 
ve Dvorci, úprava povrchu turistické cesty u Nového rybníka 
k Borku a výstavba pokračující cyklostezky podél silnice I/20 
od Borku k Penzionu Stichenwirth či další akce dle finančních 
a dotačních možností města.

Příští rok na podzim budou obecní volby. 
Už víte, zda budete chtít znovu kandidovat 
a být nadále starostou Nepomuku?

Bude-li vůle kolegů, sympatizantů hnutí ANO, rád bych dál pokra-
čoval ve vedení města, zejména kvůli dokončení projektu revi-
talizace přestupního uzlu ve Dvorci, který by měl být realizován 
během roku 2019.

 
Děkuji za rozhovor.

Prezentace Nepomucka v Brazílii

S Danem Ťokem, ministrem dopravy ČR
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Poklady Matčiny hory

V jihovýchodní části CHKO Křivoklátsko nad meandrujícím 
Zbirožským potokem mezi Přísednicí, Drahoňovým Újezdem 
a Třebnuškou, v samém sousedství samoty Sýkorova mlýna, se 
vypíná zalesněný hřbet. Nad širokou zátočinou potoka za Přísed-
nicí se zvedá ostrožna, pojmenovaná prostě a shodně: Ostrožna. 
Směrem po směru potoka pak přechází v o něco vyšší vrch, nazý-
vaný Matčina hora (486,7 m n. m.).

Celý tento kout severního Zbirožska působí dodnes tajuplně, 
zadumaně a romanticky. Ovšem odmyslíme-li si činný lom Třeb-
nuška, který však v okolí Sýkorova mlýna již nikterak neruší. Lom 
těží žlutorezavé až narůžovělé paleoandezity, skrze něž právě ve 
svahu Matčiny hory vede mohutná žíla tmavší horniny, ze které 
mají petrografové poněkud zamotanou hlavu. Ve Streckesissenově 
klasifikačním schématu, jímž se petrografie vyvřelých a přeměně-
ných hornin řídí, vychází totiž její složení na hraničních liniích, 
a tak je asi pro zařazení nejlepší použít naprosto negenetický 
název (což moderní geologické vědy nemají rády): slídnatý diabas. 
Mohutná žíla této horniny budila zřejmě odjakživa zájem prospek-
torů rud, zejména drahých kovů. A tak je hora odedávna opředena 
pověstmi o pokladech.

Již romantický „starožitník“ pater Václav Krolmus zaznamenal 
pověsti o tom, že zde staří pohanští Slované uctívali modlu Zlatého 
telete. Důkazem měly být noční potulky bezhlavého telete, s nímž 
se prý někteří noční pocestní setkávali. Jiná pověst, vzniklá prav-
děpodobně v dobách třicetileté války, vypráví, že Matčina hora je 
dutá. V jeskyni tam prý u zlatého stolu sedí zlatý anděl, který zla-
tým brkem zapisuje na pergamen dějiny hory a jejího okolí. Střeží 
přitom zlatý poklad nezměrné ceny, který je uchováván lidu České 
země pro doby nejhorší. Matčina hora však svůj poklad vydá jen 
člověku naprosto čistému, upřímného srdce, jenž bude ochoten 
se o něj se všemi podělit. Co nedá Příbram ve stříbře, to dodá, ba 
ještě větší měrou, Hora Matčina ve zlatě, praví báje. Jiná pověst 
pak říká, že zajde-li poutník o půlnoci na temeno hory, uslyší tiché 
cinkání a tikání. To se prý uvnitř vrchu přesýpá zlato.

Za třicetileté války bylo Zbirožsko mnohokrát vydrancováno, 
zejména švédskými žoldnéři generála Bannera, zvaného lidově 
„Banýr“. Lidé z městeček a vsí utíkali do lesů, kde nuzně přeží-
vali, ukryti před loupeživými tlupami. Jednou z připomínek těch 
dob je studánka zvaná „Křtitelna“. Kněží v ní křtili děti uprchlíků. 

Nalezneme ji pod strání v ohybu silnice k třebnušskému lomu, 
kde na ni upozorňuje litinový křížek s tabulkou. Studánka sama 
je obložena dekorativním kamenem a ve vzorném stavu, navzdory 
smetištním vandalům, ji udržuje poslední potomek mlynářského 
rodu Sýkorů, žijící stále v Sýkorově mlýně.

Rod těchto mlynářů je velmi starý, jak dosvědčuje ve mlýně 
uchovávaný na dřevě malovaný rodokmen. Počíná Zikmundem 
Sýkorou, který se tu usadil kolem r. 1640. Do regionální historie 
se však nejvíce zapsal jeho syn, Ondřej Sýkora. Nepodléhal správě 
z hradu Zbiroha, kde v letech 1671–1691 vykonával funkci císař-
ského hejtmana smutně proslulý Samuel Ignác de Bois. Sýkora 
spadal pod farnost Drahoňova Újezda a byl rychtářem Třebnušky. 
Což panu hejtmanovi nebránilo v tom, aby si na mlynářovo poddan-
ství činil nároky. A tak vznikla dlouholetá pře, během níž docházelo 
k mnoha naschválům z obou stran. Spor nakonec vyřešili císařští 
komisaři, kteří v místě vyšetřovali na podnět vícečetných petic stíž-
ností na Samuela Ignáce. Sýkora svou pozici obhájil a pan hejtman 
dostal napomenutí. U příležitosti návštěvy komise k ní mlynář 
učinil podání, ve kterém žádal, aby mu bylo milostivě dovoleno 
hledat v Matčině hoře zlaté ložisko a nalezené zlato dobývat. Což 
mu posléze povoleno bylo, neboť komisaři konstatovali, že výskyt 
zlata v hoře je nanejvýš pochybný. Ondřej Sýkora však skutečně 
do hory vyrazil kutací štolu a zlato usilovně hledal. Zachovala se 
o tom i pověst zaznamenaná regionálním historikem Antonínem 
Drachovským. Podle ní měl pan otec doma veliký kotel, ve kterém 
narubanou horninu „vařil“, avšak výtěžkem byla vždy jen slída. 
Pověst začlenil do svých „Hradů, zámků a tvrzí…“ i velikán české 
kastelologie August Sedláček. V jeho knize je i obrázek copatého 
muže, jenž hledí na kotel zavěšený nad ohništěm… Ve skutečnosti 
se zřejmě jednalo o keramický tyglík, v němž se mlynář snažil zlato 
vytavit. O tajuplné štole psal i český básník J. V. Sládek, který tu trá-
vil prázdniny u tety mlynářky. Mimochodem – nedaleko v porostu 
naleznete i slavnou křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les.

V Matčině hoře, nejspíš v 19. století za časů „Krále železnic“ H. 
B. Strousberga, byla vyražena kutací šachta a dochovala se krátká 
průzkumná štola, jež dodnes na různé těžební pokusy upomíná. 

Martin Lang,  
Muzeum Středních Brd Strašice

Národní setkání rybářské mládeže

 Ze štoly v Matčině hoře. Foto M. Korba

Po úspěšně uspořádaném národním kole Zlaté udice v loňském 
roce připadlo, jak je zvykem, letošní Celorepublikové setkání rybář-
ské mládeže na Západočeský územní svaz (8-10. 9. 2017). Pořada-
telství se zhostila Místní organizace Nepomuk společně s odborem 
mládeže Západočeského územního svazu a přáteli rybářského 
kroužku MO Nepomuk. Jako hlavní místo akce byl vybrán kemp 
Nový rybník v blízkosti města Nepomuk.

Během pátečního odpoledne se začaly sjíždět týmy z územ-
ních svazů severních a východních Čech, následovány týmem 
z Prahy a Moravskoslezska a v neposlední řadě i místním týmem 
ze západních Čech.

Při slavnostním začátku víkendové akce vystoupili čestní hosté 
v čele s panem předsedou rybářského svazu panem Ing. Šímou 
a vedoucími odboru mládeže pro západní Čechy Jirkou Podskal-
ským a Petrou Hnízdilovou. Následovalo přivítání starostou města 
Nepomuk Jiřím Švecem a předsedou MO Nepomuk Jaroslavem 
Somolíkem. Poté dostaly týmy upomínkové předměty z národního 
setkání a rozlišovací trička. Všechny upomínkové předměty spo-
lečně s triky byly uschovány v batůžku s logem ČRS, který u většiny 
obdarovaných vzbudil obdiv.

Týmy se převlékly do triček, které je barevně odlišovaly. Zápa-
dočeský byl obarven na žluto, Severočeský na červeno, Středo-
český do černa, Praha se zbarvila do zelené a Moravskolezský tým 
do hnědé barvy. Pořadatelé pro barevně rozlišené týmy připravili 
soutěž na motivy francouzské televizní hry, která byla přenesena 
i do české verze – hru Pevnost. Každému týmu byl přidělen jeden 
průvodce, který týmu hlídal vyhrané klíče, indicie a po celou dobu 
soutěže tým provázel. „Klíčníky“ se staly děti z rybářského kroužku 
MO Nepomuk. V průběhu pátečního odpoledne týmy získávaly 
v 7 disciplínách klíče k pokladnici a ve 3 úkolech čas navíc pro 
vybrání pokladu z pokladnice. Strážci disciplín se stali členové 
odboru mládeže ZČ územního svazu a přátelé rybářského kroužku 
MO Nepomuk. Disciplín se účastnili jak děti, tak jejich vedoucí. 
Nominovaní soutěžící) například získávali odměny za hledání klíče 
v nádobách s rozličným obsahem, který nebyl vždy příjemný, stří-
leli ze vzduchovky, chodili po laně, rozvazovali uzle, plavali lodí 
ke klíči a nebo sváděli početní boj se strážcem.

V sobotu ráno po snídani přijel autobus a všechny odvezl 
do Plzně, kde se týmy rozdělily do dvou skupin. První skupina byla 
vysazena na hře Laser Game a druhá pokračovala do Techmania 
Science Center. Po obědě, který byl připraven v Techmanii, se sku-
piny vyměnily. V Laser Game se týmy utkaly v turnaji. 

Po návratu do kempu byla připravena druhá část Pevnosti, 
ve které děti získávaly indicie, díky nimž mohly týmy rozluštit 
heslo, které je pustilo k pokladnici. Poslední část již byl výběr 
pokladnice, ke kterému mohly týmy přistoupit až po napsání 
a předvedení výsledného hesla. Indicie byly: KAPKA (symbol RT), 
PADESÁT (50 otázek v testu na udici), JURY (rozhodčí při rybo-
lovné technice a lovu ryb), JAKUB KRČÍN (jedna z otázek v testu), 
SIGNÁL (pro zahájení rybolovu), SOUČET (rozhodující součet pro 

výsledky), VIMBA VIMBA (podoustev říční), KRAJ (závodí 8 krajů). 
Všechny indicie spojovalo námi všemi známé heslo – Zlatá udice. 
Vybírání pokladnice probíhalo formou štafety v přenášení namo-
čené houbičky a jejím vymačkání do připravené nádoby, která 
byla již dopředu připravená s barvivem daného týmu. Ne všechny 
týmy dokázaly vyhrát souboj se strážci klíčů a indiciemi, a proto 
musely obětovat některé své členy. I když několik týmů nepřišlo 
na výsledné heslo, všechny děti byly nakonec připuštěny k vybírání 
pokladu, ačkoliv některé se zkráceným časovým limitem. Výsledek 
výběru pokladnice byl: první Západočeši, pak Praha, třetí Severo-
češi, dále Moravskoslezští, pátí Východočeši a poslední skončili 
Středočeši.

Večer, i přes lehké zkažení počasí deštěm, si děti opekly vuřty 
a vedoucí navštívil předseda odboru mládeže při ČRS pan Marek 
s manželkou.

V neděli proběhlo předání ubytování a přesun do obce Klášter 
na revír MO Nepomuk, kde proběhl závod v lovu ryb přívlačí. Zázemí 
pro děti poskytl TJ Sokol Klášter, který zapůjčil svůj stánek s pergo-
lou. Závod probíhal v sedmi vytyčených sektorech. Týmy se po 20 
minutách střídaly na úsecích dlouhých zhruba 30 metrů. Na revír 
byl, jako zpestření, vysazen Západočeským územním svazem siven 
americký. Děti i vedoucí se snažili tyto ryby ulovit. Dařilo se odlo-
vovat i naše typické dravce, a to štiku, candáta i okouna. Vše bylo 
měřeno a bodově ohodnoceno: siven 1 cm = 1 bod, okoun 1 cm = 2 
body, štika 1cm = 3 body a vše ostatní 1cm = 5 bodů. Všechny dravé 
ryby byly po ulovení navráceny zpět do revíru. Pouze pár kusů sivena 
si děti mohly ponechat dle rybářského řádu a na místě ugrilovat. 
Po celou neděli byl týmům k dispozici závodník první ligy v přívlači 
Martin Hubálek, který dětem radil a pomáhal s rybolovem.

Závod navštívila i krajská televize ZAK, která ze závodu pořídila 
reportáž. Po obědě a ochutnání připravených sivenů proběhlo slav-
nostní zakončení akce, kterého se zúčastnil i starosta obce Klášter 
Zdeněk Bartošek. Doufáme, že byl tento víkend zajímavý a zábavný 
a že si ho užili nejen samotní závodníci, ale i jejich vedoucí.

Všechny soutěže se počítaly dohromady a z nich se potom udě-
lalo konečné pořadí. Nejlépe se umístil domácí tým Západočechů, 
na druhém místě se umístil Východočeský územní svaz a ten byl 
následovaný Prahou. Čtvrté místo obsadil Severočeský územní svaz, 
na pátém se umístil Moravskoslezský územní svaz a na posledním 
místě skončil Středočeský územní svaz.

Velice bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na pří-
pravě tohoto setkání, a ještě větší dík patří všem, kteří nás finančně 
podpořili. Sponzory jsou: Západočeský územní svaz, město Nepo-
muk, obec Klášter, Český rybářský svaz, Mivardi, Silnice Nepomuk, 
Klaus Timber, Pekárna Pondělík, SekoBus Sedláček, Techmania 
Science Center, Autocentrum Jan Šmucler, Decathlon a firma Adapt 
print. Velké poděkování patří i naší fotografce Zuzce Topičové, která 
se postarala o zdokumentování celého setkání.

Barbora Hozmanová



Fotbalový kemp  
TJ Slavoje Dvorec

 
 
 
 
 
Na poslední prázdninový víkend 1.–2. 9. jsme připravili pro naše mladé fotbalisty pří-
pravný sportovní kemp. Sešli jsme se v pátek v devět ráno na fotbalovém hřišti ve Dvorci. 
Všichni se ubytovali a hned se převlékli do sportovního oblečení. Měli jsme pro účastníky 
připravené jak fotbalové, tak posilovací tréninky a zúčastnění měli možnost si vyzkoušet 
také další sporty, například softball. Během volna si děti mohly zahrát stolní tenis, stolní 
fotbal či hokej. To děti hojně využily, protože nám počasí úplně nepřálo a občas zapršelo. 
Déšť jsme nakonec přečkali a děti se již těšily, až opět vyběhnou na hřiště. Po celou dobu 
měly zajištěné občerstvení. Večer jsme dětem připravili táborový oheň a všichni jsme si 
opekli vuřty. Večerní program byl jasně dán: hrála naše fotbalová reprezentace s Němec-
kem. Děti se uložily a některé usnuly únavou z celodenního vyžití ještě dříve, než zápas 
skončil. V sobotu jsme pokračovali v dalších tréninkových dávkách. Odpoledne jsme kemp 
ukončili, dětem předali malý dárek na památku a popřáli hodně úspěchů jak ve fotbale, 
tak ve škole. Celkem se kempu zúčastnilo 19 hráčů a 5 trenérů. Všem bych chtěl touto 
cestou poděkovat za pomoc při pořádání a za účast.

Doufám, že příští rok kemp zopakujeme... 
Za TJ Slavoj Dvorec z. s. Robert Šmerák 

Horská kola  
v Kramolíně

Poslední prázdninová sobota v Kramolíně patřila sportovcům a hlavně cyklistům, místní 
sbor dobrovolných hasičů a amatérský klub cyklistů „ŘEMESNÍCI“ uspořádaly amatér-
ský závod horských kol kramolínský „VRCHOZDOL“, kterého se účastnili cyklisté nejen 
z blízkého okolí, ale z celé republiky. Na 43 kilometrů dlouho trať s převýšením cca 950 m 
v oblasti plánického hřebenu, se vydalo 102 nadšených cyklistů. Všichni závodníci okusili 
náročnost naší krajiny a za podpory vysokých teplot si sáhli na dno svých sil. Velké díky 
v tomto momentě patří SDH Myslív, jehož členové u tamního hřiště zajistili pro závodníky 
vodní bránu pro osvěžení. I přes takto náročné podmínky si všichni velice pochvalovali 
vzorně připravenou trať s bezchybným pořadatelským zajištěním. Tento závod nabývá 
na oblibě a velkým lákadlem je nejen parádní zázemí v přírodním amfiteátru, ale i hro-
madný start ze startovního zařízení světových podniků motokrosu a side. Startovalo 9 kate-
gorií – muži do 45 let, muži nad 45 let, ženy do 40 let, ženy nad 40 let, Junioři 15–18 let 
a na poloviční trati děti do 15 a 11 let, veteráni nad 65 let i ženy nad 45. Výsledky a další 
fotky na www.vrchozdol.wz.cz

Touto cestou bychom chtěli poděkovat AMK Nepomuk, všem členům hasičského 
sboru v Kramolíně, kteří se podíleli na přípravách a realizaci těchto akcí, a v neposlední 
řadě sponzorům, bez kterých taková akce nelze uspořádat. Klaus Timber a. s., Timbeply 
s. r. o., Best Drive – Pneu Duchek Havel Nepomuk, Unibrick s. r. o., Obreta s. r. o., Angus 
Farm Soběsuky, Oknamont Nepomuk, SKY Trade s. r. o., Sokolovna Nepomuk, Truhlářství 
Pavel Kolařík, AP Instalace Petr Albl, Hana Wagnerová – Generali Nepomuk.

Miroslav Šulc

Informace  
z MC Beruška 

 
 
 
 
 
Milé maminky,
po prázdninové pauze MC Beruška  
opět v říjnu obnovila pravidelný provoz. 

Úterý: kroužek ŠIKULA 16:00–
17:30, vede Jana Rovná
Jedná se o jednoduché tvoření pro nej-
menší děti od jednoho roku za pomoci 
maminek. Děti se zde učí pracovat se 
základními výtvarnými potřebami, jako 
jsou štětec, vodovky, temperové barvy, 
prstové barvičky, lepidlo, modelovací 
hmota atd. Jednoduché výtvory, které 
s dětmi vyrábíme, jsou spojeny s témati-
kou v daném měsíci. Například vánoční, 
velikonoční, jarní či podzimní tvoření, 
dárky ke Svátku matek atd. V průběhu 
tohoto kroužku je všem k dispozici herna.

 Středa: kroužek KLOKÁNEK 
9:30–11:00, vede Lenka Valmová
Kroužek zaměřený na aktivitu dětí, roz-
víjení motoriky, cvičení na měkkých 
rehabilitačních míčích, využití pomůcek 
v centru, jako je variabilní sestava k prolé-
zání pro děti, cvičení na žebřinách, tanec 
na říkanky, jako bonus oblíbené diva-
délko. V průběhu tohoto kroužku je všem 
k dispozici herna.

Čtvrtek: kroužek ODPOLEDNÍ HERNA, 
16:00–17:30, vede Vlaď ka Bělová
Kdybyste měly zájem o jiný kroužek, jiný 
den nebo čas, neváhejte mě kontaktovat 
a pokusíme se to nějak zařídit. Pokud by 
některá z vás nebo někdo, koho znáte, měl 
zájem se aktivně zapojit do chodu mateř-
ského centra, budeme velmi rády. Hledáme 
maminky, které by se podílely na vedení 
kroužků, centra a na plánování akcí.

Moc děkujeme a těšíme se na vás! 
Monika Nová a tým MC Beruška 
tel.: (+420) 602 733 270,  
e-mail: nova.monika@email.cz

Zásahy hasičů 
Nepomuk

25. 9. 2017 před šestou hodinou ranní 
byla naše jednotka společně s HZS 
Nepomuk povolána k DN kamionu. 
Událost se stala za obcí Nepomuk na sil-
nici I/20. Po příjezdu na MÚ ležel kamion 
v poli na boku. Pomohli jsme řidiči 
z kabiny a předali k vyšetření ZZS. Po kon-
trole vozidla a nákladu jsme se vrátili 
zpět na základnu. Ve středu 27. 9. v pod-
večer provedla naše jednotka likvidaci 
sršního hnízda v dutině stromu U Obory 
ve Dvorci. Hmyz obtěžoval kolemjdoucí 
a pobodal spoluobčany. V neděli 8. 10. 
jsme asistovali na Rallye Kramolín. 
Během závodů se stalo pouze několik leh-
kých nehod bez zranění a my jsme řešili 
pouze úniky provozních kapalin.

Vladimír Vozka
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Fatima – největší proroctví pro 20. století Vyprávění o farářích, děkanech  
a arciděkanech nepomuckých

Předkládaný příspěvek je úvodem k plánovanému seriálu věno-
vanému významným osobnostem nepomucké duchovní správy. 
Třebaže v současné většinově ateistické společnosti naší země je 
církev (míněno především římskokatolická) vnímána spíše nega-
tivně, její role v utváření dějin českého národa a státu byla vždy 
zásadní a zůstává nezpochybnitelnou. V Nepomuku, jenž se pre-
zentuje jako poutní město a snaží se o udržení identity posta-
vené na osobě sv. Jana Nepomuckého, to platí dvojnásob. Také 
díky duchovním, kteří se zde po staletí vystřídali, je dnes v jistém 
smyslu tím, čím je. Naše společnost od Prahy až po nejzapadlejší 
vesničku stojí na křesťanských základech a mnozí z nás, třeba 
nevědomky, uznávají křesťanské principy. Ještě před několika 
generacemi bylo takřka nemyslitelné, zvláště v menších městech 
a na vesnici, aby někdo stál mimo církev. Duchovní se tudíž těšili 
značné úctě veřejnosti. Hlavně na venkově také tvořili intelektu-
ální elitu. Vedle pastorace vykonávali dohled nad školstvím, zasa-
hovali do chudinských záležitostí, formou matrik vedli evidenci 
obyvatelstva atd. Za vlády Josefa II. byli postaveni do role státních 
úředníků, čímž jejich vliv ve veřejném životě ještě vzrostl. Kromě 
toho se mnozí věnovali širokému spektru dalších činností, které 
přispívaly ke kulturnímu, hospodářskému i sociálnímu rozvoji 
společenství, v němž působili. Byli nadanými hudebníky, básníky, 
dramatiky, historiky, ale i zanícenými včelaři, sadaři či zručnými 
řemeslníky. Angažovali se ve spolkovém životě, samosprávě, někteří 
dokonce i ve vysoké politice. Úzké sepětí s rakouským mocnář-
stvím však již v posledních desetiletích jeho existence a pak zvláště 
za první světové války a po vzniku samostatné republiky římsko-
katolickou církev v očích veřejnosti do jisté míry zdiskreditovalo. 
Důsledkem bylo jednak ustavení „národní“ Církve československé, 
jednak sílící sekularizace společnosti, jejíž počátky ovšem souvisí 
již s osvícenstvím a průmyslovou revolucí. Negativní dopad mělo 
období nacistické okupace a zvláště proticírkevní politika socia-
listického Československa. Církev však trvá a stále tvoří nedílnou 
součást veřejného dění, třebaže se to na první pohled možná nezdá.

Nejinak tomu bylo a je v Nepomuku. Za jménem každého 
ze zdejších duchovních, kteří byli přímými účastníky tohoto 
vývoje, se skrývá více či méně barvitý osobní příběh. V následu-
jícím seriálu budou zveřejněny životopisné medailonky, které 
jsme spolu s Lenkou Špačkovou připravili pro Noc kostelů, pořá-
danou v tomto roce poprvé také v našem městě. Pro začátek 
ovšem pokládáme za vhodné seznámit čtenáře se základními 
událostmi a skutečnostmi z historie místní duchovní správy 
a se souvisejícím pojmoslovím. V příštím čísle pak bude stručně 
pojednáno o několika význačnějších farářích období předhusit-
ského a předbělohorského.

Cisterciácký klášter, založený v první polovině 12. století 
pod Zelenou horou, byl významným hospodářským, kulturním 
a duchovním centrem širokého okolí. Je tudíž logické, že se v blíz-
kém městečku záhy ustavila při klášterní vrchností vystavěném 
kostele sv. Jakuba Staršího samostatná církevní správa vedená 
farářem, označovaným tehdy jako plebán (od latinského plebs – 
lid, zde ve smyslu společenství věřících). Prvním nepomuckým 
farářem, jehož známe jménem, byl roku 1334 Bohuněk („Bohunco 
plebanus in Pomuk“). 

O obsazování místa faráře rozhodoval patron kostela, který 
vybranou osobu navrhl arcibiskupovi, a ten ji potvrdil. Patronát 
nad nepomuckým kostelem vykonával do roku 1420 klášter, poté 
světská vrchnost sídlící na hradě Zelená Hora. Nejprve to byli 

Švamberkové a po nich asi od roku 1464 více než 250 let Šternber-
kové. Oba rody byly katolické, a proto dosazovaly na nepomuckou 
faru vesměs katolické kněze. V předbělohorském období se zde 
ovšem vystřídalo i několik kališnických, respektive protestant-
ských duchovních.

Z hlediska církevní organizace patřil Nepomuk ve středověku 
do klatovského děkanátu v arcijáhenství plzeňském, jedné ze správ-
ních oblastí, na něž byla rozdělena pražská arcidiecéze. Kolem roku 
1631 došlo k nahrazení starých děkanátů nově zřízenými vikariáty 
v čele s okrskovým vikářem (vicarius forraneus). Titul děkana zůstal 
zachován, ale buď již jen jako čestný pro faráře významnějších far-
ností, nebo se užíval k vyznamenávání zasloužilých duchovních. 
Dle oficiálních církevních materiálů byli nepomučtí faráři děkany 
od roku 1630. Od 18. století zastávali často souběžně úřad vikáře. 
Nebylo to ale pravidlem, přestože příslušný vikariát se nazýval 
nepomuckým. Další změny přinesly josefínské reformy ve druhé 
polovině téhož století. Díky nim se farnost Nepomuk stala roku 
1785 součástí nově zřízené diecéze se sídlem v Českých Budějovi-
cích, což trvá dodnes.

Původní rozsah farnosti není spolehlivě znám. Možná zahr-
novala jen samotné městečko Nepomuk. V pohusitském období 
začal zdejší farář zajišťovat bohoslužby a přisluhování svátostmi 
i v některých okolních farnostech, jež zůstaly neobsazeny. V církevní 
terminologii se pro takového kněze používá pojem administrátor 
excurrendo, to jest dojíždějící duchovní správce. Po roce 1620 byly 
k Nepomuku jako filiální připojeny bývalý farní kostel v Milči, 
kaple sv. Markéty ve vsi Klášteře a také zámecký kostel Nanebevzetí 
Panny Marie na Zelené Hoře. Území farnosti se tak zvětšilo. Když 
se stal Nepomuk důležitým poutním místem, práce ještě přibylo. 
Od 18. století měl proto děkan k ruce trvale dva pomocné kněze 
– kaplany, jednoho přímo při děkanském kostele a dalšího při pout-
ním kostele sv. Jana. Samostatný kaplan byl později i na Zelené 
Hoře. V roce 1862 tvořily farnost město Nepomuk se Zelenou Horou 
a vsi Bezděkovec, Dvorec, Klášter s hřbitovní mešní kaplí sv. Mar-
kéty, Kozlovice, Kramolín, Maňovice, Mileč s filiálním kostelem 
sv. Petra a Pavla, Mohelnice, Nová Ves, Soběsuky, Třebčice, Záhoří 
a Želvice. V posledních letech byly připojeny se statusem filiálního 
ještě kostely sv. Václava v Žinkovech a sv. Martina v Neurazech 
se svými farními obvody, jež tvoří Bližanovy, Klikařov, Neurazy, 
Vojovice (bývalá farnost Neurazy), Březí, Čepinec, Kokořov, Oso-
bovy, Partoltice, Radochovy a Žinkovy (bývalá farnost Žinkovy). 
Nutno podotknout, že dnes spočívá toto vše na bedrech jediného 
duchovního, který je navíc i administrátorem excurrendo v Mys-
lívě, Prádle a Vrčeni. Vikariát, do nějž v současnosti celé toto území 
spadá, se nazývá sušicko-nepomucký.

Kostel sv. Jakuba Staršího byl farním (děkanským) až do roku 
1786, kdy jej císař Josef II. nařídil uzavřít jako nadbytečný, zatímco 
titul děkanského přešel na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. 
K obnově zrušeného kostela došlo až v letech 1857–1860, načež zís-
kal roku 1878 zpět i svůj původní status. U příležitosti dvoustého 
výročí svatořečení Jana Nepomuckého v roce 1929 byl pak povýšen 
na arciděkanský. Prvním, ale zároveň také posledním arciděkanem 
se stal dosavadní děkan Jan Křtitel Strnad. Všichni jeho nástupci 
měli již jen titul administrátora, což trvá i v současnosti. V letech 
1936–1950 zajišťovali duchovní správu v Nepomuku kněží Kongre-
gace bratří těšitelů Božského Srdce z Getseman.

Vladimír Červenka – Lenka Špačková

Letos uplynulo sto let od jednoho z nejvýznamnějších zjevení 
Panny Marie v portugalské Fatimě. V roce 1917 se tam třem dětem 
– Lucii, Františkovi a Hyacintě – zjevovala od května do října, vždy 
13. v měsíci, Panna Maria. Prosila děti, aby se modlily za hříšníky, 
a také jim zjevila tajemství o třech částech, které předznamenalo 
historii celého 20. století. Dvě děti, František a Hyacinta, záhy 
zemřely na španělskou chřipku (Panna Maria jim při zjevení ozná-
mila, že je brzy vezme do nebe), třetí, Lucie, zemřelo až v roce 2005 
a dožilo se naplnění vizí, které mu Matka Boží svěřila.

První část tajemství se týkala vidění pekla. Děti spatřily bytosti 
podobné démonům v nevýslovných bolestech a zoufalství: „Viděli 
jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. To k jejich záchraně 
chce Bůh na světě založit uctívání mého Neposkvrněného Srdce!“ 
řekla jim Panna Maria.

Druhá část tajemství se týkala pokání a požadavku zasvěcení 
Ruska: „Válka se chýlí ke konci (1. světová). Nepřestanou-li lidé 
urážet Boha, začne za papeže Pia XI. nová, ještě krutější válka (2. 
světová). Bůh hodlá potrestat svět za jeho zločiny válkou, hladem 
a pronásledováním církve a Svatého Otce. Aby se tomu zabránilo, 
přijdu žádat o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci. 
Splníte-li mé přání, Rusko se obrátí a budete mít mír. Ne-li, Rusko 
rozšíří své bludy po celém světě…“

Tak se taky stalo, lidé pokání nečinili, přišla 2. světová válka 
a po ní rozšíření zhoubné ideologie komunismu do celého světa.

Třetí část tajemství, která byla zaslána papeži, měla být ucho-
vána v tajnosti a zveřejněna v roce 1960. K zveřejnění však došlo 
až v roce 2000: „Uviděli jsme po levici Naší Paní anděla s ohnivým 
mečem v levé ruce, jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které jako 
by měly zapálit svět. Avšak vyhasínaly, jakmile se dotkly záře, která 
vycházela z pravé ruky Naší Paní. Anděl volal: „Pokání! Pokání! 
Pokání!“ V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli, podobně 
jako když se lidé vidí v zrcadle, bíle oblečeného biskupa, vytušili 
jsme, že je to Svatý otec. Další biskupové, kněží, řeholníci a řehol-
nice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholu byl velký kříž 
z hrubých kmenů. Dříve, než sem Svatý otec dospěl, procházel 
velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, zkroušený bolestí 
a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel 
na vrchol hory a padl na kolena u paty kříže, byl zabit. Podobně 
zemřeli i ostatní biskupové, kněží, řeholníci, řeholnice a různé svět-
ské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny 
kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachyco-
vali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.“

Poslední zjevení dne 13. října bylo doprovázeno slunečním 
zázrakem, kdy Slunce tancovalo po nebi. Tento úkaz vidělo vice 
než 70 000 lidí. Tato třetí část je vztahována k pronásledování 
církve po celém světě, zejména za komunismu. Zabití papeže je 
spojováno s atentátem na Jana Pavla II. v roce 1981. Krátce nato si 
nechal papež donést obálku s třetím fatimským tajemstvím a poté 

jel do Fatimy poděkovat za svoji záchranu. V roce 1984 zasvětil svět 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, v témže roce nastala gorba-
čovská „perestrojka“ a komunismus po pár letech padl.

Při zveřejnění tohoto tajemství v roce 2000 se ve svém komen-
táři vyslovil i kard. Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI.: „Kdo 
si myslí, že Fatimské proroctví je již jen pouhou minulostí, velice 
se mýlí.“ Prorocké se rovněž zdá, pro současné problémy Evropy, 
také místo zjevení: Fatima. To místo je pojmenováno po dívce, 
která nosila jméno po nejvýznamnější dceři Mohamedově a která 
se obrátila na katolickou víru a byla ve Fatimě pochována. Dnes 
na toto místo přicházejí s úctou i muslimové, slova Panny Marie: 
„Naposled mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“ se snad týkají i jich. 
Přicházejí-li do Evropy, aby rovněž oni činili pokání, zřekli se faleš-
ných vizí a násilnických činů Mohamedových a přijali víru, která 
jediná vede ke spáse. Při letošní pouti do Fatimy převzali bisku-
pové sochu Panny Marie, která putovala po českých a moravských 
diecézích, a 7. října, na svátek Panny Marie Růžencové, zasvě-
tili náš národ Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Rovněž pro 
Nepomuk a okolní farnosti byla zakoupena socha Panny Marie 
Fatimské, aby ji zdejší věřící mohli uctít a zasvětit se jejímu Nepo-
skvrněnému Srdci. 

P. Jiří Špiřík
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Ohlédnutí za třetí sezónou 
Svatojánského muzea

Svatojánské muzeum v Nepomuku má za sebou díky ROP Jihozápad již třetí sezónu, která 
probíhala opět od 1. dubna do konce října 2017. Stejně jako v předchozích letech, i tento 
rok se muzeum zapojilo do akce Otvíráme Nepomuk! a do programu nepomucké pouti, 
kdy mělo speciální otevírací dobu a probíhaly zde speciální komentované prohlídky vedené 
Pavlem Motejzíkem. Návštěvníci se tak mohli podívat do běžně nepřístupných prostor 
budovy arciděkanství, kde instituce sídlí, a do kostela sv. Jakuba. Ještě před započetím 
sezóny, v březnu 2017, se Svatojánské muzeum zúčastnilo též akce konané ku příležitosti 
výročí umučení sv. Jana Nepomuckého, kdy do našeho muzea zavítal P. Miroslav Herold, 
jeden z největších současných znalců nepomuckého rodáka. Od dubna si pak návštěvníci 
v prostorách muzea mohli prohlédnout novinku této sezóny – repliku lebky sv. Jana Nepo-
muckého, repliku jeho lopatky a „jazyka“. Tato částečná obměna expozice a akce konané 
v prostorách instituce přilákaly do muzea média, jako například Českou televizi, TV ZAK, 
Plzeňský deník či TV Noe. Muzeum během sezóny navštívilo opět mnoho návštěvníků jak 
z Čech, tak ze zahraničí. Se závěrem sezóny však práce muzejníků nekončí, naopak. Je 
potřeba připravit muzeum na nadcházející sezónu, promyslet možnosti případné obměny 
exponátů a tak dále. Dveře Svatojánského muzea nebudou pro veřejnost zcela uzavřeny, 
pokud to bude alespoň trochu v silách a časových možnostech pracovníků, je zde možno 
předem si objednat prohlídku expozice po telefonu či e-mailem. Svatojánské muzeum si 
každý prochází samostatně, v každé místnosti se nacházejí nástěnné texty, čili průvodce 
není potřeba. Jsou vítáni jak jednotlivci, tak skupiny.

Telefon: 734 435 445
E-mail: muzeumnepomuk@bcb.cz
Web: www.sjmn.cz

Kateřina Dobrovolná

Pracovnice muzea Veronika Gabrielová (vlevo) a Kateřina Dobrovolná, Foto Lukáš Mácha

Přijede Svatý Martin 
na bílém koni?

Lidovou povětrnostní pranostiku „Svatý 
Martin přijíždí na bílém koni“ zná asi 
každý, ale věrohodná, tedy aspoň v našem 
městě, příliš není. Za posledních 66 let 
přijel sv. Martin na bílém koni pouze 
sedmkrát. Nejvíce sněžilo dne 11. 11. 
v roce 1965, kdy napadlo 6 cm sněhu. 
Druhá nejvyšší sněhová pokrývka se za 11. 
11. vytvořila minulý rok, kdy napadly 2 cm 
sněhu, to ale sněžilo spíše až v noci na 12. 
11. Centimetr sněhu pak napadl i v roce 
1981 a sněhový poprašek v roce 1975. 
V letech 1962, 1971 a 2007 rovněž sněžilo, 
ale sníh po dopadu na zemský povrch tál. 
Svatý Martin tedy přijede do Nepomuku 
na bílém koni jen asi jedenkrát za 10 let. 
Na závěr několik NEJ z 11. 11. Nejtepleji 
bylo v roce 1963, a to 16,5 °C, největší 
mráz – 9,0 °C byl v roce 2001. Nejvíce 
srážek spadlo v roce 1965, a to 12,1 mm. 
V příštím sloupku, který se věnuje počasí 
v Nepomuku, se podíváme na období, 
ve kterém si většina z nás přeje tu pra-
vou zimu – Vánoce. Dozvíte se mimo jiné, 
jak časté jsou Vánoce na sněhu či které 
Vánoce byly nejmrazivější anebo které 
spíše než zimní idylku připomínaly jaro.

Pavel Vacík

NEPOMUK

Celoročně Fotoklub Nepomuk, 
Minigalerie v obchodním centru 
Úslava (náměstí A. Němejce)

2. 11. Pionýrská světýlka, podzimní výstava 
pionýrských oddílů, klubovna Pionýrů, od 17 
do 19.30 hodin. Vernisáž 1. 11. v 18 hodin

3. 11.–29. 12. Výstava obrazů Jaroslavy 
Kupkové, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, otevřeno úterý-sobota 10.00-16.00

3. 11. Slavnostní otevření tankovny 
s požehnáním Pátera Jiřího Špiříka 
a za účasti vrchního sládka Plzeňského 
pivovaru pana Zítka a dalších hostů, 
od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

8. 11. Pochod za Svatým Martinem, 
od 16.00 hodin, Mateřská škola Nepomuk, 
více na www.msnepomuk.cz

10. 11. 1. Prodloužená tanečního kurzu 
pro mládež, Hotel U Zeleného stromu 
od 17:00 hod., Taneční škola Gregoriades, 
předprodej vstupenek na taneční lekci 3. 11.

10.11. ŽIL MOC aka Raek – hip-hopový 
matador českého západu se svou novou 
deskou, od 21.00 hod., Zelenohorská pošta, 
vstupné dobrovolné, pořádá Nepal, z.s.

12. 11. Lampiónový průvod, 
pořádá MC Beruška

14. 11. Vylepšete si své zdraví pravým 
čajem a bylinami – zážitková degustace 
čajů a bylin, od 18.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

14.11. Dovednostní dílna Advent 
pro dospělé, od 19.00 hodin, 
klubovna Pionýru Nepomuk

14. 11. Project Nepomuk – pohovory 
k projektu britského skladatele a operního 
zpěváka Barry Webba pro umělce nad 18 
let s možností získat cestovní stipendium 
do Liverpoolu, více na www.projectnepomuk.
com, od 14.00 do 17.30 hodin, centrum 
volnočasových aktivit Fénix 

14. 11. Anglický večer se skladatelem 
a operním zpěvákem Barry Webbem. 
V rámci projektu Nepomuk zazní úryvky 
z jeho nové opery i jiných slavných 
děl, od 19.30 do 22.00 hodin, centrum 
volnočasových aktivit Fénix, vstup volný

15. 11. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, 
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

18. 11. Ples města Nepomuk, hraje Taneční 
orchestr Miroslava Novotného, od 20.00 hodin, 
sál hotelu U Zeleného stromu, předprodej 
vstupenek od 1. 11. (KIC) 

18. 11. KATR Plzeň, od 21.00 
hod, Sokolovna Nepomuk

19. 11. Max paráda, představení pro 
děti, od 16.00 hodin, Kulturní sál 
Dvorec, misronmusicteam.cz

23. 11. Jarmark v Mateřské škole Nepomuk, 
od 15.00 hodin, více na www.msnepomuk.cz

24. 11. Vánoční tvoření, od 17.00 
do 19.00 hodin, pořádá MC Beruška

28. 11. MAS setkání s rodiči – praktický 
seminář a diskuze k souhře rodiny a školy 
v životních dovednostech dětí, od 16.00 
do 19.00 hodin, centrum volnočasových 
aktivit Fénix, vstup volný s občerstvením.

2. 12. Dětská Mikulášská s vystoupením 
dětské taneční skupiny Čiperkové, 
od15:00, Sokolovna Nepomuk

2. 12. Malá muzika Nauše Pepíka, 
od 18.00 hodin, Kulturní sál Dvorec, 
předprodej vstupenek KS Dvorec (čtvrtek-
sobota 17.00-22.00, od 1. 11.)

3. 12. Adventní trh, rozsvícení 
vánočního stromu, pohádka pro 
děti, bohatý doprovodný program

3. 12. Rukodělný jarmárek v prostorách 
volnočasového centra Fénix, od 14.00 
do 17.00 hodin, občerstvení, ukázky vystoupení, 
dílničky, interaktivní loutkové divadlo, 
otevřené prostory a další, vstup volný

5. 12. Den otevřených dveří v ateliéru-K, 
Rodný dům Aug. Němejce, 16:00-18:00 hod., 
vstup volný 

Nepomucko

do 27. 1. Dvě století Rukopisů 
zelenohorského a královédvorského 
– výstava uspořádaná k výročí 
nalezení Rukopisů – Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

do 31. 12. Stará škola aneb škamna, kalamář 
a rákoska, svět školy a školní třídy v 19. a 20. 
století, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

3.–5. 11. Podbrdská pivní 
přehlídka, Spálené Poříčí

4. 11. Lampionový průvod v Neurazech, 
od 17.00 hodin, sraz u klubovny vedle 
MŠ, pořádá Pionýr Nepomuk

5. 11. Edita Adlerová zpívá 
George Gerschwina, od 17.00 
hodin, zámek Spálené Poříčí 

6.–7. 11. Konference Genius Loci na téma 
Rukopisy, Muzeum jižního Plzeňska, Blovice 
(začátek 6. 11. v 9:45 hod.) 

6. 11. Sólový recitál Ivany Veberové, 
Kaple svatého Ondřeje v Muzeu jižního 
Plzeňska, od 18:00 hod., Blovice

11. 11. Lampionový průvod, Kasejovice

11. 11. Jazz Trio Roman Pokorný, od 20.00 
hodin, restaurace hotelu Brdy, Spálené Poříčí 

11. 11. Staré pušky, od 21.00 hodin, 
Music Sklep, Spálené Poříčí 

11. 11. Vzpomínková akce k 100. 
výročí narození plk. Karla Bečváře, 
od 9:00 do 17:00, kaple svatého Ondřeje 
v Muzeu jižního Plzeňska, památník 
letců v ulici 5. května, Blovice

12. 11. Čokoládové mámení – raut, 
od 14.00 do 16.00 hodin, restaurace 
Wellness hotelu Brdy, Spálené Poříčí

17. 11. Běh 17. listopadu, 
zámecký park v Blovicích

17. 11. Doga + Paradox, 
Sokolovna, Spálené Poříčí

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, 
Setkání u lípy v 18.00 hodin, od 19.00 
hodin koncert na zámku – Sentiment 
„Tenkrát na Západě“, Spálené Poříčí

18. 11. Vepřové hody, od 10.00 
hodin, Hasičský klub Zahrádka

23.–25. 11. Mezinárodní festival 
outdoorových filmů, zámek, Spálené Poříčí

25. 11. Blues Box Heroes – Roman 
Pokorný, od 20.00 hodin, restaurace 
Wellness hotelu Brdy, Spálené Poříčí

25. 11. Burza Tchořovice,  
www.burzatchorovice.cz

25. 11.cMňága a Žďorp + afterparty , 
od 21.00 hodin, Music Sklep, Spálené Poříčí 

26. 11. Zdobení stromku, stavění 
betléma, malé adventní trhy, od 16.00 
hodin, pořádá SDH Číčov na návsi

2. 12. Adventní setkání, od 14.00 hod. 
v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel  
v Březí 35 u Žinkov, součástí přednáška 
 Jiřího Tetzeliho 
 
 
Kulturní a informační centrum Nepomuk 
Náměstí Augustina Němejce 126,  
335 01 Nepomuk, Tel.: (+420) 371 591 167 
E-mail: infocentrum@nepomuk.cz 
Otevřeno: říjen–duben:  
pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin 
 
Zajišťujeme také předprodej vstupenek 
v rámci internetového portálu 
www.plzenskavstupenka.cz.

Kulturní kalendář  listopad 2017
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PROJECT NEPOMUK
Konzultace, hudební ukázky a zpěv  

na téma Jan Nepomucký

V úterý 14. 11. 2017 ve Volnočasovém centru 
Fénix, nám. Augustina Němejce 88.

Vstup volný.

14:00–17:30 hodin
Pohovory k projektu britského skladatele 

a operního zpěváka Barryho Webba pro umělce 
nad 18 let s možností získat cestovní stipendium 

do Liverpoolu na premiéru jeho opery.

19:30–22:00 hodin 
Anglický večer s Barry Webbem v rámci jeho 
projektu Nepomuk. Ochutnáte pravý anglický 

čaj a sušenky a popovídáte si s rodilým 
mluvčím. Barry zde zazpívá úryvky ze své opery 
„Nepomuk“, z děl Charlese Dibdina a Isidora de 
Lary, filmové a muzikálové melodie a představí 

projekt spojující obě země. 

Více informací na www.projectnepomuk.com.

zveme Vás

Nepomucký  
florbalový turnaj 
5. ročník
Termín turnaje: 11. 11. 2017 
Registrace týmů: m.tyrpekl@atlas.cz, tel.: 737 273 439
Místo konání: Sportovní hala města Nepomuk
Občerstvení zajištěno 

Časový přehled: 
8:30 – losování 
9:00–15:00 zápasy v základních skupinách 
15:00–15:30 – nájezdy o pořadí 6–8 místo 
15:30–16:30 – semifinále 
16:30–16:50 – nájezdy o 3 místo 
16:50–17:20 – finále 
17:30 – vyhlášení výsledků 
( uvedené časy jsou pouze orientační!! ) 
 
Ceny a trofeje: první 3 mužstva, nejlepší střelec a brankář 
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Trakom spol. s r. o.
 
Žinkovy čp. 1
Zavedená společnost 
(od roku 1994) 
zabývající se zemními 
a stavebními pracemi 
a autodopravou hledá 
nového majitele.
 
Bližší informace 
na tel.: 607 710 113 
a 371 593 101.

 
 
 

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. závod ESTA Blatná  
Přijme nové spolupracovníky/ce na pozice: 
 
 

 Pracovník elektromontáže 
– pájení, drobné montáže, obsluha zavíracího stroje apod. – práce vhodná i pro ženy 
 

 Svářeč  
– sváření nerezových a hliníkových nádob kondenzátorů 

 
 Pracovník kovovýroby 

– práce s nerezovým plechem 
 
 Mechanik seřizovač  

– navíjecí stroje poslední generace 
 
 Pracovník expedice  

– dokončení výrobků, balení 
 
 Pracovník impregnace 

– impregnace olejem a hmotou 
 
 Pracovník lakovny  

– příprava a stříkání kondenzátorů 
 
Nabízíme:  
     - nadprůměrné výdělky 
     - náborový příspěvek 5 000,- Kč 
     - práce na HPP u stabilní nadnárodní společnosti 
     - příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat), ostatní       
       nadstandardní příplatky 
     - dovolenou 25 dní + další dny za odpracovanou dobu 
     - příspěvek na dopravu až 1 000,- Kč/měsíc 
     - příspěvek na životní připojištění 
     - variabilní složka mzdy 
     - dotované stravování 
     - každoroční navyšování mzdy (v tomto roce 8 %) 
     - příspěvek na dětský tábor 
 
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na: Jana.Benesova@vishay.com. 
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„VÁNOČNÍ PEČENÍ“
Nabídka platí od 22. 11. do 24. 12. 2017  
v prodejně „U Stodoly“,  
ve Dvorci a NS Nepomuk

Šumavská mouka pšeničná hladká 1 kg  9,50 Kč
Korunní cukr moučka 1 kg 16,90 Kč
Weininger droždí čerstvé 42 g 3,90 Kč
Hera 250 g 13,90 Kč
COOP Premium kakao plnotučné 100 g 22,90 Kč
DOLCEZZA čokoláda na vaření 100 g 15,90 Kč
MARSHALL Tuzemák 37,5% 0,5 l 99,90 Kč

Nepomucké noviny / listopad 201740 Nepomucké noviny / listopad 2017 41

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

Místo pracoviště: Kasejovice

—  Montážní dělník v zahraničí 
Práce v Německu / Anglii

—  Koordinátor montáží nábytku  
interiérů pro Německo a Anglii 
vyučení v oboru truhlářství  
výborné platové podmínky 
jazykové znalosti – NJ – AJ

—  Konstruktér

—   Manažer výrobních kalkulací a rozpočtů 
Min. SŠ – technického směru 
Místo pracoviště: Kasejovice / Plzeň

—  Asistentka projektu 
Vzdělání ekonomického, technického směru  
znalost NJ plynně

Pracoviště:  
INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č. p. 337
 
Kontaktní osoba:  
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Cukrárna Kavárna  
Segafredo
 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
přijme prodavačku – servírku
Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování 

ve dvoulůžkovém pokoji.  
Po zapracování možnost užívání zařízeného 
služebního bytu 1+0, zdarma.

• Při špatné dostupnosti do zaměstnání, možnost svozu.
• Po delší spolupráci možnost užívání služebního auta.
• 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 / 608 939 373

Pohřební služba
Hana Vanišová
 

Kompletní zajištění služeb  
v pohřebnictví

Nepomuk 
 tel.: 775 215 860 

(non-stop)

Prodej vánočního cukroví – cena 400 Kč/kg
Objednávky do 15. listopadu.

Lenka Müllerová, tel.: 724 707 610.

inzerce inzerce

Ceny se odvíjí od vzdálenosti převozu zesnulého. 
Smuteční vazba dle vlastního přání. 

Naše firma už 25 let sídlí na adrese:
Nepomuk – Nádražní 476 – vedle sklenáře. Bývalý dům služeb

Kamenické práce, čištění a opravy hrobů, 
nové pomníky, písmomalířství, gravírování 
a nově skleněné Memory urny, šperky 
na popel, památeční sklo na popel a jiné. 

Dále nabízíme velký výběr květin, 
pohřebního zboží, fotokeramika, dekorativní 
keramiky, velký výběr přízdob k aranžovani 
a dekoraci, vše za velmi příznivé ceny.

Pohřeb bez smutečního obřadu se zpopelněním – 12.500 Kč
pohřeb s obřadem se zpopelněním – 22.000 Kč
kompletní pohřeb do hrobu – 23.000 až 30.000 Kč
rozloučení v kostele se zpopelněním – 19.000 Kč
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OÚ Nekvasovy nabízí pronájem bytu 3+1 o výměře 93 m2, kompletní rekonstrukce, 
sklep, zahrada, ústřední topení, volný ihned. Tel.: 724 187 808.

Koupím Simson S51, stav nerozhoduje. Dále koupím moto veterán 
zn. Jawa 350, Indian, AJS a jiné, i ND. Tel.: 776 822 803.

Koupím seno, nabídněte. Prodám foto Olympus nový 250 Kč, žehlicí 
prkno 50 Kč, cestovní budík 200 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám pneu na discích 165x70xR14 nové 4 ks 4900 Kč, štafle 3m 700 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám ledničku 130 cm vysokou, el. troubu se dvěma plotýnkami nahoře, 
nové litinové pláty na kamna, malou decimálku + závaží. Tel.: 776 535 770.

Prodám pultový mrazák Siemens (VŠH) 85x92x80 cm, cena 
1200 Kč. Tel.: 608 148 330. Nepomucko.

Dodání a montáž – žaluzie – rolety – sítě do oken – lamelové dveře + 
zemní práce – odvoz materiálu. Nepomucko. Tel.: 603 309 702.

Řádková inzerce

 
Dne 17. listopadu to bude již deset let,  

kdy nás navždy opustila maminka, babička a prababička

paní Jaroslava Fabíková. 

S láskou vzpomínají syn  
a dcera s rodinami.

vzpomínka

83 let František Kohout

86 let Bohuslav Šotola

89 let Jarmila Flachsová

92 let Marie Sedláčková

 
 
Srdečně  
blahopřejeme.

Dne 3. 11. uplyne již 6 roků,  
kdy nás navždy opustil, 

pan Ivan Růžička. 

Rodiny Růžičkova a Chudáčkova děkují  
za vzpomínku všem, kteří ho měli rádi.

vzpomínka

Dne 14. 11. uplyne 10 let od úmrtí  
manžela, tatínka a dědečka

pana Jaroslava Kubečka. 

S láskou vzpomínají manželka,  
synové a dcera s rodinami.

vzpomínka

Obec Klášter přeje nejstarší občance Kláštera 
paní Anastasii Sejčkové k jejím 96. narozeninám, 

které oslavila 3. října. Přejeme hodně pevného 
zdraví, štěstí a životního elánu. Za obec Klášter 

František Rota, předseda kulturní komise.

Gratulujeme!

blahopřání

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:

ne
ko

m
er

čn
í z

da
rm

a 
/ 

ko
m

er
čn

í 5
0

 K
č

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

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-NEPOMUK_267x187.indd   1 10.05.17   15:02

společenská kronika / inzerce inzerce



ŠŮS – V+M
 
 

Strojní a dřevovýroba

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

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

sponzor měsíce

spol. s r.o.


