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Slovo starosty

 
 

 
Vážení občané,

tématem dubnových novin je strate-
gický plán města, důležitý dokument 
na příštích 10 let, jenž nastaví směr, kte-
rým bychom se v letech 2018–2028 měli 
jako město ubírat. Chcete-li se podí-
let na jeho vytvoření, první možnost 
máte již 29. dubna. Koncem dubna 
odstartuje rovněž v našem městě akcí 
Otvíráme Nepomuk! turistická sezóna. 
Těšit se můžete na prohlídky běžně 
nepřístupných domů a jiných pamá-
tek, vstupy do muzeí a expozic zdarma, 
na oblíbené komentované procházky 
s průvodci či doprovodný program. 
Radost mi dělají plodné aktivity základ-
ních škol v regionu i našich místních 
spolků, ne nadarmo jim město opět 
rádo přispělo na jejich činnost v roce 
2017. Smekám také před 99letou 
Marií Špetovou ze Soběsuk, která pro 
Nepomucké noviny popsala svůj dosa-
vadní – a musím říci, že velmi zajímavý – 
životní příběh. Smeknout je potřeba 
o to více, když zjistíme, jak výborná je 
její paměť a chuť vyšívat a číst bez brýlí. 
A na samotný závěr úvodníku mám ještě 
jednu dobrou zprávu: Nepomuk obsa-
dil šestou příčku ve výzkumu Město pro 
byznys 2017 v rámci Plzeňského kraje. 
Příjemný začátek jara přeje
 
Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy

Foto na titulní straně: Kateřina Dobrovolná, ředitelka  
Svatojánského muzea v Nepomuku. Foto Lukáš Mácha 

Nepomucké noviny 

Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává: Město Nepomuk – www.nepomuk.cz

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327, 
XXVI. ročník, měsíčník, náklad 3 000 ks, 
zdarma, do všech schránek ve městě, dále 
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.

Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační 
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 
tel.: (+420) 604 442 409, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz

Šéfredaktor: Pavel Motejzík, (+420) 604 442 409
Jazyková korektura: Mgr. Alice Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
Tisk: TISKÁRNA BÍLÝ SLON, s. r. o., Škroupova 1017/11, Plzeň

Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
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pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
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Otvíráme Nepomuk!

V sobotu 22. dubna se u příležitosti mezinárodního dne 
památek uskuteční již třetí ročník akce Otvíráme Nepomuk! 
Toto symbolické zahájení turistické sezóny se bude opět 
skládat z otevření nových expozic i běžně nepřístupných 
prostor historických domů, z komentovaných prohlídek 
a nově i doprovodného kulturního programu.

Nové expozice si pro letošek připravila všechna místní muzea. Ve Svatojánském 
muzeu v budově arciděkanství budou prezentovány výsledky antropologického prů-
zkumu ostatků sv. Jana Nepomuckého. Městské muzeum nabídne novou expozici 
věnovanou význačným, a dnes možná i trochu pozapomenutým, místním osob-
nostem, jako byli spisovatelé Alexandr Berndorf a Karel Václav Kuthan či malíř 
Viktor Pešek. Díla dalšího význačného rodáka Augustina Němejce doplní v jeho 
rodném domě výstava panenek v dobových selských krojích i měšťanských šatech. 
A Expozice veteránů na Zelenohorské poště se rozšíří o „protiletecký kryt“ plný 
modelů letadel z II. světové války. Nebude chybět ani panel věnovaný našim váleč-
ným hrdinům bratřím Šloufům z Huti, letcům RAF. Novinkou letošní sezóny je 
i městská naučná stezka. Dvanáct historických domů v centru města ozdobily 
mosazné cedulky referující o často pozoruhodných dějinách jednotlivých objektů. 
Otevřené budou samozřejmě i některé veřejnosti běžně nepřístupné prostory, napří-
klad věž kostela sv. Jakuba, bývalá kaple Božího Těla, podzemí pod Dannerovým 
pivovarem, domek č. p. 30 v Zeleném Dole, nádvoří domu U Petrů a další místa. 
Snahou je nejen tyto památky alespoň na jeden den v roce zpřístupnit, ale také oži-
vit. Na mnoha z těchto míst tedy najdete doplňkový program. Na nádvoří arciděkan-
ství budou nejen stánky s historickými řemesly a dobovým občerstvením, ale odehraje 
se zde i divadelně-šermířské představení zachycující osudy pána na Zelené Hoře 
 Františka Karla ze Šternberka (1612–1648), nazvané Poslední dar hraběte Sternberga. 
V bývalé kapli Božího Těla, která sloužila od 19. století jako kovárna, se opět rozpálí 
výheň a rozzvučí kovadlina. Barokní domek č. p. 30 v Zeleném Dole se naopak roze-
zní veselými tóny jižanského jazzu. A na Malé letní scéně vystoupí s divadelní pohád-
kou děti ze ZŠ Nepomuk. V sousední stodole rodného domu Augustina Němejce si 
jen pro tento den otevřou cukrárnu Nepomucké kuchařinky a v domě U Petrů budete 
moci ochutnat moravská vína i slivovici z valečské pálenice rodiny pana domácího.

Nebudou chybět ani oblíbené komentované prohlídky. Na první z nich, nazvané 
Když osobnosti mlčí, nás Pavel Motejzík provede hřbitovem sv. Prokopa i budo-
vou arciděkanství. Druhá prohlídka, pojmenovaná Když domy hovoří, povede 
z Přesanického náměstí k Zelenohorské poště. Zabývat se bude, jak název napo-
vídá, památnými domy a stavebními dějinami města. Součástí této prohlídky 
bude i návštěva tesaných sklepů pod budovou radnice. Akce začíná v devět hodin 
dopoledne a končí o páté večerní. Vstup do všech míst je zdarma. V infocen-
tru si můžete vyzvednout mapku, která vás k vybraným cílům zavede. Podrobné 
informace najdete také na webových stránkách http://otvirame.nepomuk.cz

Pavel Kroupa, místostarosta města

Cestovatelé ukázali své toulky Rumunskem
Jana Dvorská a Miloš Kašpar provedli přítomné 
během promítání svého dokumentu spojeného 
se zajímavým živým komentářem po svých 
cestách Rumunskem. Další cestopisná beseda, 
tentokrát na téma Austrálie a Nový Zéland, 
proběhne ve stodole Rodného domu Aug. 
Němejce dne 16. května. Těšit se můžete 
například na tipy, jak vycestovat a pracovat 
u protinožců bez znalosti angličtiny.

Matice připomněla mučednickou 
smrt sv. Jana Nepomuckého
Bohatý program nabídla vzpomínková akce „Svatý Jan 
Čechům dán“, konaná v Nepomuku dne 18. března. 
Kromě přednášky P. Mgr. Miroslava Herolda, ThLic., 
proběhly rovněž koncert Edity Adlerové za doprovodu 
Vladimíra Roubala a prohlídky muzeí. Nechyběla ani 
modlitba za kardinála Miroslava Vlka, který nás tento 
den opustil. Program zahájila dopolední Mše svatá 
(na snímku Pater Herold s Paterem Špiříkem).

Miroslav Dvořák představil svou galerii
Označení Galerie Dvořák, coby parafrázi na dnes již zaniklý název 
obchodního domu v Plzni, používají nepomučtí pro bohatou 
internetovou fotogalerii na téma „Kde jsme potkali svatého Jana 
Nepomuckého“, jejíž vznik inicioval a řadu let ji vede Miroslav 
Dvořák z Pionýra Nepomuk. Fotogalerie nyní obsahuje 7043 
obrázků. 23. března představil Miroslav Dvořák na přednášce v sále 
Městského muzea ty nejlepší a nejzajímavější snímky obrazů soch, 
kapliček, kostelů i jiných vyobrazení slavného nepomuckého rodáka. 

Nepomuk obsadil šestou příčku 
v Městě pro byznys

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotil letos již podeváté podnikatelský 
potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena 
všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici 
agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení 
do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. 
Nepomuk v letošním roce obsadil v rámci Plzeňského kraje krásné šesté místo.
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Rozdělení dotací z městského programu  
Podpora činnosti neziskových organizací 2017

žadatel název projektu celkový rozpočet (Kč) přiznaná výše dotace (Kč)

Český svaz včelařů, o. s. – ZO ČSV Nepomuk Bez včel to nejde – naučná stezka – navazující projekt 26 000 9 000

ČRS, z. s., místní organizace Nepomuk výbava pro hru v plavané 16 958 8 000

ČRS, z. s., místní organizace Nepomuk pronájem klubovny 31 740 23 000

Fotbalový klub Nepomuk, z. s.  FK Nepomuk – zařízení pro údržbu hrací plochy – vertikulátor                                       31 350 21 000

Fotoklub Nepomuk, z.s. fotografický workshop 14 000 8 000

KČT, odbor Nepomuk činnost KČT, odbor Nepomuk 30 118 8 000

MC Beruška Nepomuk potřeby pro chod kroužků a vybavení herny 15 000 9 000

MC Beruška Nepomuk potřeby pro chod a vybavení Mateřského centra 41 000 10 000

Myslivecký spolek Nepomuk, z. s. pomoc při financování provozu honitby 
mysliveckého spolku Nepomuk

21 000 8 000

Myslivecký spolek Nepomuk, z. s. příspěvek na opravu a údržbu skladu 35 000 12 000

Němejcův Atelier "K", z. s. výstavy Němejcova atelieru "K" 26 000 12 000

Nepal, z. s. obnova hudební aparatury 51 780 18 000

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk obnova a pořízení vybavení ps nepomuk 100 000 18 000

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk provozní náklady PS Nepomuk 199 000 30 000

Pro Nepomuk, z. s. podpora činnosti chodu florbalového 
týmu Falcons Nepomuk

32 220 15 000

Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk nákup pracovních stejnokrojů – vycházkových uniforem 28 000 5 000

Šachový klub Dvorec, z. s. obrazovka pro výuku šachové hry 24 500 10 000

TJ Slavoj Dvorec, z. s. částečná rekonstrukce střechy 
tělocvičny TJ Slavoj Dvorec

180 000 20 000

TJ Slavoj Dvorec, z. s. činnost TJ Slavoj Dvorec v roce 2017 90 000 45 000

TJ Sokol Nepomuk pétanque – nákup dresů 5 700 4 000

TJ Sokol Nepomuk údržba a provoz tenisového areálu 55 000 30 000

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Dvorec

provoz moštárny – oprava zařízení 5 000 3 000

Diakonie ČCE – středisko Praha raná péče rodinám města Nepomuk 6 000 4 000

celkem 330 000

Z jednání zastupitelstva města dne 23. 3. 2017

ZMN odložilo nákup domu U Lípy. Na zastupitelstvo přišel vážný 
zájemce o dům, který má zájem zřídit v něm výrobu ciderů, 
octů, džemů a palačinkárnu a dům postupně rekonstruovat. 
Po diskuzi se zastupitelé dohodli, že bod odloží a počkají, zda 
tento zájemce získá hypoteční úvěr a dům zakoupí.

ZMN schválilo prodej pozemku p.č. 566/21 u benzinové 
stanice společnosti STK Nepomuk, s.r.o., která má zájem 
zřídit v Nepomuku Stanici technické kontroly a měření emisí 
motorových vozidel. Pokud kupující nevybuduje a nezprovozní 
tuto stanici do 30. 6. 2019, převede uvedený pozemek za stejnou 
částku zpět do majetku města Nepomuk.

ZMN schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 611/1 o výměře 
cca 2.500 m2 (nově vznikající p.č. 611/19) Miroslavu Vohrnovi 
za cenu 90 Kč/m2. Jedná se o léta rozestavěnou provozovnu 
vedle supermarketu Norma. Cena oproti odhadní ceně byla 
ponížena z důvodu, že pan Vohrna má již téměř dvě desetiletí 
s dostavěním provozovny potíže a řadu let přesto platil městu 
nájemné za pronájem pozemku a vybudoval zde na vlastní 
náklady infrastrukturu, která navýšila odhadní cenu. Zároveň 
město schválilo směnu pozemků a odkoupení komunikace 
u Normy. Pan Vohrna proto může odstranit betonové zábrany 
k hrubé stavbě svojí budoucí provozovny. 

ZMN schválilo odkoupení pozemku p.č. 615/6 pod hřbitovem. 
Jedná se o atraktivní pozemek, na kterém byl v minulých letech 
záměr na výstavbě supermarketu. Město takovou aktivitu 
rozhodně neplánuje. Po části pozemku by měla vést nová 
komunikace k hasičské zbrojnici, o dalším využití se bude jednat. 

ZMN schválilo zadání územního plánu, podle nějž bude 
zpracováván nový územní plán. Návrh územního plánu bude 
nejprve (nad rámec zákona) projednán s veřejností v září 2017 
(společně s návrhem strategického plánu), poté bude v upravené 
podobě (dle výsledku veřejného projednání) předložen 
k projednání dotčeným orgánům (dle zákona) a následně budou 
navazovat dvě další veřejná projednání (dle zákona). Schválení 
nového územního plánu zastupitelstvem by mohlo proběhnout 
na podzim 2018 či na jaře 2019. Jeho zpracovatelem je atelier 
UNIT architekti, Praha.

ZMN se usneslo, jak by měla dle Nepomuka vypadat 
požadovaná úprava katastrální hranice mezi k.ú. Nepomuk 
a k.ú. Klášter. Tato změna je nezbytná, neboť několik 
bytových domů v lokalitě Na Vinici leží již na k.ú. Klášter 

a přesto mají nepomucká čísla popisná, lidé v nich žijící 
jsou občany Nepomuka. Dvěma třetinami hlasů byla 
zvolena varianta, v níž by nová katastrální hranice měla vést 
při severní straně komunikace vedoucí od Dvorce okolo 
Knárovky a ČOV k Červenému mostu, komunikace by tedy 
byla ještě v k.ú. Nepomuk. Obec Klášter navrhla variantu, 
aby do k.ú. Nepomuk přešly pouze bytové domy Na Vinici 
s těsně přilehlými částmi pozemků (např. parkoviště u domu). 
S touto variantou souhlasili jen čtyři nepomučtí zastupitelé. 
Stanoviska obou obcí se tedy rozchází. O podobě úpravy 
hranic katastrů tedy zřejmě rozhodne Ministerstvo vnitra ČR.

ZMN odložilo schválení realizace Uměleckého díla pro 
kruhový objezd U Pyramidy v Nepomuku na téma svatý 
Jan Nepomucký. Zastupitelé po diskuzi usoudili, že bude 
nejvhodnější lépe vyhodnotit možná rizika (např. stanovisko 
dopravní policie), případně vyhlásit mezi obyvateli malé 
referendum.

ZMN schválilo rozdělení finančních prostředků z dotačních 
programů vyhlášených městem Nepomuk. K úpravě oproti 
příspěvkům navrženým komisemi došlo pouze u projektu 
Monastery, z.ú. s názvem Dobrovolnické centrum na Zelené 
Hoře, kdy Rada města Nepomuk rozhodla o finančním 
nepodpoření tohoto projektu z důvodu administrativního 
pochybení při zpracování žádosti. Starosta Jiří Švec nabídl 
za město materiální pomoc ve formě kontejnerů na odpad, 
pracovních pomůcek či nářadí. 

ZMN schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
40.000 Kč na zbudování stálé expozice Richarda Böhnela 
v Rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku. Expozice, kterou 
realizuje Mikroregion Nepomucko, zahrne bustu R. Böhnela 
od Václava Česáka, informační panely a exponáty ve formě 
obrazů. Tvorbu expozice podpořil shodnou částkou i Plzeňský 
kraj. Celkové náklady jsou ve výši 112.390 Kč.

ZMN schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji 
ve výši 112.650 Kč na zajištění dopravní obslužnosti.

ZMN schválilo nákup elektromobilu pro potřeby úřadu v ceně 
zhruba 822.000 Kč. Město zároveň požádalo o státní dotaci 
ve výši 220.000 Kč.

ZMN doplnilo seznam oddávajících za město Nepomuk 
o zastupitele Václava Kováře.

Kompletní soupis usnesení, zápis i videozáznam ze zasedání najdete na www.nepomuk.cz/obcan/mestske-zastupitelstvo

Poradenské dny pro uchazeče o zaměstnání pokračují
Ve dnech 9. 2. 2017, 14. 2. 2017 a 27. 2. 2017 uspořádalo 
Kontaktní pracoviště Plzeň-jih Úřadu práce České republiky 
ve spolupráci s Městským úřadem v Nepomuku, odborem soci-
álních věcí a zdravotnictví, již 2. cyklus Poradenských dnů pro 
uchazeče o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu 
práce. První Poradenský den proběhl 9. 2. 2017 opět v prosto-
rách Městského úřadu v Nepomuku. Pozvaní klienti byli infor-
mováni o aktuální situaci na trhu práce a službách ÚP ČR. 
Tohoto setkání se účastnil významný zaměstnavatel – Klaus 
Timber a. s, který má v současné době nejvíce volných pracov-
ních míst v regionu Nepomucko. Na druhém setkání dne 14. 2. 
2017 se pracovníci MÚ a ÚP ČR v rámci individuálních pohovorů 

snažili prostřednictvím dostupných prostředků pomoci uchaze-
čům v návratu na trh práce a nalezení vhodného zaměstnání. 27. 
2. 2017 se uskutečnilo vyhodnocení celého projektu. Ze sedmi 
klientů, kteří se 2. cyklu Poradenských dnů zúčastnili, se poda-
řilo třem najít práci a u dalších dvou pokračuje snaha o nalezení 
vhodného zaměstnání a o jejich návrat na trh práce. V cyklech 
Poradenských dnů bude Kontaktní pracoviště Plzeň–jih Úřadu 
práce ČR pokračovat i nadále. Realizace těchto aktivit směřuje 
k pracovnímu uplatnění na trhu práce a k řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti. 

Anna Kadlec Valentová

KIC Nepomuk hledá brigádníky pro výpomoc v infocentru (obsluha infocentra),  
muzeu (průvodce) a při pořádání kulturních akcí.  
 
Jedná se pokrytí otevírací doby v hlavní turistické sezóně 2017  (od května do září) v pracovních dnech 
(pondělí, úterý, středa – dle dohody) v odpoledních hodinách, zpravidla od 14 do 18 hodin a příležitostnou 
výpomoc o víkendech a při organizaci kulturních akcí. Požadujeme věk od 18 let, znalost cizího jazyka 
na komunikační úrovni (AJ / NJ), dobrá práce s PC (práce v rezervačním systému vstupenek, pokladním 
systému, rychlé vyhledávání informací , Word, Excel), znalost oboru (přehled o turistických možnostech 
v regionu), komunikační schopnosti.  Výhodou je zájem o kulturu a znalost místní historie.  
Práce na dohodu, možnost dlouhodobé spolupráce. Nástup od května. 

Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu: 
mistostarosta@urad‑nepomuk.cz nebo infocentrum@nepomuk.cz.
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Z činnosti OOP Nepomuk
Ve večerních hodinách 8. března si hlídka OOP Nepomuk povšimla v obci Srby vozidla, 
jehož řidič během jízdy téměř sjel pravým kolem do příkopu. Policisté proto vozidlo zasta-
vili a provedli u řidiče dechovou zkoušku. Ta byla sice negativní, zato test na psychotropní 
látky byl pozitivní – tester ukázal přítomnost marihuany a pervitinu. Pozornosti policistů 
neunikli ani dva spolujezdci sedící ve vozidle. Jelikož hlídka pojala důvodné podezření, 
že se v autě mohou nacházet další omamné a psychotropní látky, byl na místo povolán 
psovod. Následně byl u jednoho ze spolujezdců nalezen pervitin a u řidiče pervitin a mari-
huana. Jelikož se v obou případech jednalo o malé množství, byly nálezy vyřešeny formou 
blokových pokut. Řidič byl však navíc podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vli-
vem návykové látky a hrozí mu nejen zákaz řízení, ale i trest odnětí svobody až na dobu 
jednoho roku. Bohužel musíme konstatovat, že byl v poslední době zaznamenán nárůst 
případů neplnění vyživovací povinnosti. Ve valné většině z nich se jedná o neplacení ali-
mentů ze strany otců, přestože mají tuto povinnost uloženou rozhodnutím soudu. Mnozí 
z těchto hříšníků si však zřejmě plně neuvědomují, že se svým jednáním dopouštějí 
trestného činu. Zahájení trestního stíhání je sice až poslední možností, nicméně pokud 
se někdo z občanů potýká s problémem materiálního zabezpečení svého dítěte, nechť 
se dostaví na OOP Nepomuk. Zahájení trestního stíhání totiž mnohdy vede ke zjednání 
nápravy dříve, než se věc ocitne před soudem. Závěrem bychom rádi požádali řidiče o zvý-
šení pozornosti při jízdě v podvečerních a nočních hodinách. S koncem zimního období 
došlo ke zvýšení aktivity lesní zvěře, což se neblaze projevilo na nehodovosti.

Za OOP Nepomuk pprap. Patrik Keller

Drahoušku, 
toužím po tobě…
Rádi bychom poděkovali Kulturnímu cen-
tru v Nepomuku za vynikající nabídku 
a zhlédnutí divadelního představení 
v pražském divadle Radka Brzobohatého. 
Byl to neuvěřitelný zážitek, který stopro-
centně zaútočil na bránici všech přítom-
ných. Nebylo diváka, který by se nebavil. 
Naprosto skvělé výkony herců – Ernesta 
Čekana, Davida Gránského, Miroslava 
Hraběte, Kateřiny Peřinové a Charlotty 
Doubravové, vyplnily atmosféru již tak 
vynikající komedie. Vzhledem k tomu, 
že dosud všechna představení, která 
zhlédli občané města Nepomuk, byla pře-
vážně hodnocena velmi kladně, překva-
pila mě malá – cca 50 % účast. Přišli jste 
o krásný zážitek, kterých je v dnešní době 
velmi málo. 

Kamila Dostálová

Sborník Pod Zelenou Horou jubiluje

Nad prvním letošním vydáním vlasti-
vědného sborníku Pod Zelenou Horou 
si jeho tvůrci i čtenáři připomenou již 
85. výročí založení a 20. výročí znovuob-
novení tohoto předválečného, původně 
školního časopisu. Podoba sborníku 
v období 1997–2017 prošla postupně 
několika proměnami, ať už se to týkalo 
jeho grafické úpravy, obsahu či složení 
čtenářské obce.

Redakce spolu s oběma vydavateli 
připravila u příležitosti těchto význam-
ných jubileí dvoudenní akci určenou 
nejen pro spolupracovníky – dopisova-
tele, ale pro všechny čtenáře a příznivce 
regionální historie. Přihlášky na dubnové 
setkání a společný zájezd naleznete spolu 
s podrobným programem a instrukcemi 

v příloze PZH č. 1/2017 a v Přeštických 
a Nepomuckých novinách. Zalistujme 
teď jako obvykle novým číslem sborníku. 
Pozapomenutou osobností je tentokrát 
první nepomucký arciděkan Jan Křtitel 
Strnad. V Okně do archivu nalezneme 
dokončení odborného pojednání archi-
váře Vladimíra Červenky o pohřbech 
a pohřebních místech Boos-Waldecků. 
Přeštickou veřejnost určitě zaujme člá-
nek Michala Tejčka o tom, jak vypadaly 
exteriér a interiér starého gotického 
předchůdce dnešního barokního kostela 
Nanebevzetí P. Marie v Přešticích a co 
vše souviselo s kultem první přeštické 
Divotvůrkyně – sv. Barbory. O letin-
ských lázních se v Zelené Hoře psalo již 
několikrát. Co však zůstávalo nejasným 

problémem, byla první lázeňská budova, 
která měla podle tradovaného podání 
vzniknout z loveckého zámku Morzinů. 
Bádání Romana Tykala toto přesvěd-
čivě vyvrací. Pro ty, kteří neměli možnost 
zúčastnit se podzimní vlastivědné 
vycházky za památkami meziválečné 
architektury města Přeštic, přinášíme 
výtah ze zasvěceného komentáře jejího 
průvodce – Ing. arch. Petra Domanic-
kého. A protože nedílnou součástí místní 
kultury je i rozvíjení tradičních lidových 
rukodělných technik, závěrečná kapi-
tolka je věnována Paličkářkám z Přeštic. 

Sborník zakoupíte v Informačním 
centru Nepomuk či drogerii OC Úslava.

Věra Kokošková

Tip na dotaci: Mikrogranty pro oblast školství, 
mládeže a sportu v roce 2017

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže  
na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.

Žádosti od 1. 4. 2017

Maximální požadovaná částka: 30.000 Kč

 Lukáš Mácha, specialista CSS

Krátké zprávy

Milečská tradice pokračuje. V milečském kostele vystoupí 
v pondělí 17. dubna ve 14 hodin děti ze ZŠ Mileč a poté 
zahraje jazzová skupina Mr. Z.

Útulek Borovno praská ve švech. Útulek v Borovně 
u Spáleného Poříčí je v současné době přeplněný a usilovně 
prosí všechny zájemce s dobrým srdcem, aby si některého psa 
co nejdříve adoptovali. Nabídka a více informací na 
 www.utulekborovno.cz tel. (+420) 723 598 853.

Nové dotační tituly od konce dubna. Plzeňský kraj podpoří 
organizátory dětských táborů, sportovce reprezentující 
Plzeňský kraj na mistrovství světa či Evropy a také literární 
a publikační činnost. Žádosti v těchto nových dotačních 
titulech budou přijímány od 20. dubna.

Brdy na webu Spáleného Poříčí. Veškeré informace o Brdech 
najdete na www.spaleneporici.cz v levém menu pod CHKO 
BRDY. V tomto odkazu naleznete již teď mnoho zajímavých 
i užitečných informací o Brdech – tipy na výlety, informace 
o provozu Atom muzea v Míšově a další zajímavosti.

ZŠ Kasejovice pořádá zápisy do 1. tříd. Ty se uskuteční 7. 
dubna od 13.00 do 16.00 hodin. Více informací na webových 
stránkách školy.

Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. 
Ve dnech 5. až 8. května připomenou Slavnosti svobody Plzeň 
jako každý rok po sametové revoluci pravdivé události začátku 
května roku 1945. Více informací na www.slavnostisvobody.cz.

Škola golfu pro děti. Pilsner Golf resort Hořehledy nabízí pro 
všechny děti možnost tréninků golfu. Tréninky začínají 10. 
dubna v 16.00. Veškeré podrobnosti naleznete na webových 
stránkách klubu www.golf-horehledy.cz.

Registrace do letních táborů Techmanie spuštěny. Za okny 
sice teprve nesměle začíná jaro, ale Techmanie v Plzni se už 
chystá na léto. Pro děti od první do deváté třídy tam připravili 
hned tři varianty oblíbených příměstských táborů. Vybrat si 
mohou Kolonizaci Marsu, Od kola až po raketu nebo tábor 
astronomický.

Fotbalisté znovu neúspěšní. Žádost o rekonstrukci sportoviště 
u školy nebyla bohužel úspěšná ani na druhý pokus. Celkem 
se sešlo více než 1.200 žádostí, v polovině roku bude vyhlášen 
shodný dotační program, kam se Fotbalisté pokusí podat 
žádost potřetí.

Na výstavu v kočáře. Dne 8. dubna bude od 13 do 14 hod. 
zajištěna od autobusové zastávky v Březí u Žinkov k Muzeu 
krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje kyvadlová 
doprava – kočár tažený huculskými koňmi. Proběhne zde 
vernisáž velikonoční výstavy.

Sokolovna vyprodaná za hodinu a půl. Dne 1. března 
v 10 hodin byly prodány poslední vstupenky na divadelní 
hru České nebe Divadla Járy Cimrmana, které zavítá do 
Nepomuku v dubnu.
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Téma k diskuzi: 
Strategický plán města

Vlastní projekt zpracování Strategického plánu rozvoje 
města Nepomuk byl zahájen na začátku března tohoto roku. 
Na základě zadávacího řízení byla, z celkového počtu 4 účast-
níků, jako nejvhodnější nabídka zpracovatele strategie vybrána 
společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., která 
má se strategickým plánováním pro města a obce více než dva-
cetiletou zkušenost a v našem kraji se, mimo jiné, významně 
podílela na přípravě a implementaci projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015. 

Mimo vlastní dlouhodobé strategie města bude v rámci pro-
jektu zpracována také strategie Městského úřadu Nepomuk, 
která by měla zefektivnit jeho fungování, a dále budou vypraco-
vány tři oborové koncepce. V rámci těchto oborových koncepcí 
budou podrobně zpracována konkrétní témata ze Strategie, 
která budou v průběhu pořizování určena jako důležitá (např. 
cestovní ruch, veřejné služby, infrastruktura, atd.). Celkové 
náklady na zpracování strategického plánu činí 725.000 Kč 
a Město Nepomuk počítá s tím, že na úhradu této částky budou 
využity prostředky Evropského sociálního fondu. 

Má-li Město Nepomuk z projektu získat opravdu dobrou 
strategii rozvoje, kterou se ve svém rozhodování bude moci 
v následujících letech řídit, je naprosto nezbytné, aby do jejího 
zpracování byli co nejvíce zapojeni místní spolky, podnikatelé, 
škola, sportovní kluby, atd. – a v neposlední řadě také široká 
veřejnost. V následujících měsících proto HaskoningDHV 
a Město Nepomuk zorganizuje řadu aktivit, jejichž cílem bude 
sběr vašich názorů ohledně pozitivních stránek i problémů 
města, představ o jeho budoucím rozvoji, atd. Jde především 
o následující aktivity:

 − 29. 4. bude zorganizováno veřejné komunitní jednání 
k budoucnosti města a jeho strategii. Již dopředu 
vás k účasti na tomto jednání srdečně zveme!

 − Na webových stránkách http://evaluacnisetreni.cz/Nepomuk 
je zveřejněno dotazníkové šetření pro obyvatele města. 
Neváhejte prosím dotazník vyplnit! Mimo elektronickou 
formu budou dotazníky rozneseny do všech poštovních 
schránek ve městě, k dispozici jsou na radnici, v infocentru 
či městské knihovně, kde můžete vyplněné dotazníky 
rovnou odevzdat do sběrných boxů. V neposlední řadě 
budete v ulicích města potkávat naše tazatele.

 − Budou ustaveny tematické pracovní skupiny, které 
se budou scházet a řešit konkrétní témata rozvoje 
města. O jejich konání bude veřejnost informována.

 − Budou spuštěny webové stránky projektu: http://
strategie.nepomuk.cz. Zde budete nacházet aktuální 
informace o postupu zpracování strategie a budete také 
moci prostudovat pracovní verze vznikajících materiálů. 
Budeme rádi za vaše připomínky k těmto dokumentům.

 − Pro vaše podněty, připomínky, žádosti o informace 
a jakoukoliv další komunikaci bude zřízena emailová 
adresa: strategie@nepomuk.cz. Neváhejte se na nás obrátit.

Pevně věříme, že ve spolupráci s vámi a zpracovatelskou firmou 
se budeme moci shodnout na kvalitní strategii, která umožní 
v budoucnosti hospodárně a efektivně investovat a pomůže nám 
s rozhodováním o budoucnosti města.

 Za Radu Města Nepomuk – Marek Baroch

Zeptali jsme se Ing. Radima Gilla, jednatele firmy  
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.:

Co to je „strategické plánování“?
Ano, to je častá otázka. Existuje také více správných odpovědí. 
Osobně se mi líbí, pokud odpověď akcentuje, že jde o způsob, jak 
zacházet se zdroji, které jsou vždy konečné. Což je mimochodem 
případ menších měst, kde jsou zdroje ještě omezenější.

Jak dlouho se věnujete problematice 
strategického plánování?

Společnosti HaskoningDHV a BermanGroup jsou prvními kon-
zultanty, které se problematice strategického plánování měst v r. 
1995–96 začaly věnovat profesionálně (a já osobně jsem v té době 
již v HaskoningDHV pracoval, byl jsem tedy u začátků strategic-
kého plánování měst v ČR). Obě společnosti jsou na trhu dodnes.

Proč jste si vybral tento obor?
Jde o komunikaci s lidmi – a to nepřestává bavit. Jednak proto, že 
pokud jde vše správně, cítíte, že můžete pomoci. Na druhou stranu 
pocit, jak se sám učíte, je k nezaplacení.

Pro jaká zajímavá místa jste zpracovávali strategické 
plány? Která z těchto míst si stále pamatujete a proč?

Rád vzpomínám na práci pro památky UNESCO. Zpracovali 
jsme první strategii Lednicko-valtického areálu, poslední stra-
tegii města Kroměříže nebo jsme vedli seminář o strategické vizi 
města Litomyšle. To jsou místa, kde potřebujete zejména pokoru 
a kde vidíte, že hlavní principy správné strategie byly položeny již 
v minulosti.

Proč je, z vaší zkušenosti, důležité, aby města, regiony 
a obecně veřejný sektor strategicky plánovaly?

Na vysokých školách by vám jistě poskytli fundovanou akademic-
kou odpověď. Ze své pozice praktika vidím, že hlavní potřeba stra-
tegií ve veřejném prostoru je odvozována od čehosi, co můžeme 
nazvat konsensem. Zejména v poslední, poměrně turbulentní, 
době města a regiony potřebují konsens a sdílené vize o budouc-
nosti jako základ pro veškeré plánování a realizace v území.

V čem se strategické plánování ve veřejném sektoru 
odlišuje od strategického plánování v soukromých 
společnostech? A naopak – v čem se mu podobá?

Dobrá otázka, myslím, že takto mi ji ještě nikdo nepoložil. Z mého 
pohledu strategie v soukromých společnostech má zejména 
finanční motivátory (úspora nákladů, zvýšení zisku). Strategie 
veřejného sektoru se vyznačují důrazem na konsens, stabilitu 
a dlouhodobost. Půvabné je, že pokud by strategie v soukromém 
sektoru převzaly to dobré ze strategií veřejných a naopak, vzniknou 
ideálu hodně podobné strategie.

Jaké přínosy může mít strategický plán 
pro město? Jak mohou ze strategického 
plánu profitovat obyvatelé města?

Strategie je dlouhodobá projekce snah politického vedení města. 
Politické vedení skládá účty občanům, kteří jej volí/nevolí. Profit 
občana ze strategického plánu je skryt v tom, nakolik dlouho-
dobá projekce politik města souzní/nesouzní s jeho potřebami 
a hodnotami.
 

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, 
konkrétní benefit vámi zpracovaného 
strategického plánu pro konkrétní město?

Osobně mám dobrý pocit ze situace v Brně, kde v posledních 10 
letech došlo k neuvěřitelnému boomu v oblasti malých podniků 
typu start-up v oblasti digitálních technologií a vývoje software, 
k čemuž ve Strategii pro Brno byla předpřipravena opatření typu 
inovačních voucherů a městských stipendií vybraným talentům 
vznikajícího odvětví. 

V čem může být strategický plán přínosný i pro 
město velikosti Nepomuku? Není strategický plán pro 
město této velikosti přece jen příliš velký luxus? 

Ze strategického pohledu neexistuje velké, či malé město. Naopak 
se dá možná říct, že z jistého pohledu je jasná strategie v případě 
menšího města ještě potřebnější než u velkého – potřeba strate-
gie, jak jsem uváděl, vyplývá ze skutečnosti, že naše zdroje, které 
můžeme použít pro rozvoj, jsou omezené. Musíme se proto stra-
tegicky rozhodnout, jak je použijeme. Malé město přitom má ještě 
omezenější přístup ke zdrojům než větší – možná proto potřebuje 
strategické vodítko pro rozhodování ještě více než velké. 

Měl by se strategický plán pro město 
této velikosti nějak odlišovat od strategií 
velkých měst nebo regionů? V čem?

Odpovím obecněji, nicméně stále pragmaticky. Dobrá strategie 
je realistická a smělá zároveň. To vám pomůže s měřítkem vaší 
strategie a vašich strategických cílů, které budou určitě jiné než 
ve městě s 300,000 obyvateli a rozpočtem 10 mld. Kč. V případě 
menšího města by možná měl být větší důraz na několik málo stra-
tegických rozvojových projektů – protože implementace strategie 
nakonec bude o investici do několika významných projektů. Proto 
jsme velmi uvítali, že součástí naší práce v Nepomuku by měly 
být i „oborové koncepce“. Právě v těch by se poněkud obecnější 
výroky strategie měly rozpracovat do konkrétních strategických 
a doplňujících projektů.

Kde jsou naopak limity strategického plánování? 
Právě ve veřejném prostoru je z mého pohledu největším limitem 
perioda volebního období. Někdy vidíme, že 4 roky jsou málo na to, 
co je třeba udělat, bez ohledu na to, zdali jde o součást strategie, 
či ne. Je tak zásadní zajistit, aby strategie byla dlouhodobá, aby 
neskončila s jedním volebním obdobím. Na strategii proto musí 
být dosažen koncensus.

Co, podle vaší zkušenosti, rozhoduje o úspěchu 
a neúspěchu strategického plánu? Poznáte na první 
pohled dobrý strategický plán od špatného? 

Na první pohled se, podle mé zkušenosti, nedá poznat, zdali je daná 
strategie správná, či špatná (s výjimkou exemplárních případů). 

Spolu s územním plánem, o kterém jsme informovali 
v předchozích číslech, byly zahájeny i práce na pořízení nového 
strategického plánu rozvoje města. Na rozdíl od územního 
plánu, který, zjednodušeně řečeno, určuje, kde je co možné 
postavit, případně kde se stavět nemůže, strategický plán 
se zabývá otázkou, co by se mělo budovat. A to nejen ve smyslu 
staveb. Strategický plán pojmenovává silné a slabé stránky 
města a na jejich základě stanovuje rozvojové priority. 
Doporučuje, které projekty by se měly v době platnosti plánu 
realizovat. Na rozdíl od územního plánu nejde o závazný 
právní dokument, což ale neznamená, že by nebyl důležitý. 
Dobrý strategický plán může pomoci městu nasměrovat 
rozvojové aktivity správným a efektivním směrem. 
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Anketa mezi občany k tématu:

Hana Čížková
Já bych si přála, aby vznikl obchvat 
a město se tím daleko víc přiblížilo 
pěším turistům. Aby vznikla malebná 
zelenohorská zámecká cesta vedoucí 
od Knárovky přes náměstí kolem kostelů 
až k rybníku a k poslední kapli– současné 
"Kovárně". Aby tato cesta byla uzpůso-
bena pro pěší, aby si mohli vychutnat 
právě tu jedinečnost Nepomuku – his-
torický potenciál města, krásu starých 
památek a objektů i všech legend s tímto 
místem spojených.

Karel Trhlík
Přál bych si zbořený obchoďák a na jeho 
místě novou nízkou zástavbu. Nepomuk 
plný turistů. Vzkvétající náměstí 

s obchody v přízemí domů: dvě cukrárny, 
pekárnu, steak house, pizzerii, lékárnu, 
švadlenu, optiku, zdravou výživu, skle-
náře, truhláře, ševce, starožitnictví, regi-
onální výrobky, suvenýry... Trolejbusovou 
linku jezdící zdarma s konečnými 
Dvorec/Železná huť-Nepomuk/Daníčky. 
Střední uměleckou školu v budově 
na náměstí. Biotop u ZŠ. Vyšperkované 
oba kostely přichystané na Svatojánské 
oslavy 2029 a návrat faráře Holého. 

Jana Vopalecká
Za 10 let… Nepomuk se hlásí ke svému 
slavnému rodákovi, nabízí slušné ubyto-
vání za solidní ceny, program duchovní, 
kulturní a sportovní, na náměstí jsou 
malé zajímavé obchůdky a kavárny, 

probíhá art sympozium, varhanní fes-
tival... Je otevřená a využívaná Zelená 
Hora. Ve dvoře Šternberk funguje kul-
turní a komunitní centrum s dílnami 
všeho druhu. Ve špejcharu nebo i někde 
ve městě je slušná galerie. V muzeu nové 
expozice. Škola nese název ZŠ sv. Jana 
Nepomuckého a je otevřená principům 
různých směrů pedagogiky. Nepomuk 
jde cestou umění, turistiky, dobrých 
vztahů a uvědomění si svých duchovních 
kořenů, které každému místu nebyly 
v takové míře dány.

 
A jak si představujete Nepomuk 
za 10 let vy? Diskutujte v diskuzním  
fóru na www.nepomuk.cz.

Plánovací setkání
Strategický plán rozvoje  
města Nepomuku
Zajímá vás budoucnost našeho města?
Chcete ovlivnit, jak bude vypadat za 10 let?
Přijďte na plánovací setkání!

29. dubna 2017, 13.30–15.30
Sokolovna Nepomuk
http://strategie.nepomuk.cz

?

O úspěchu velmi rozhoduje právě dosažení koncensu a skutečnost, 
že strategii nejen politická reprezentace, ale také občané, spolky, 
kulturní instituce, podnikatelé, zkrátka pokud možno všichni, 
kdo se na životě města podílejí, přijali za svou. Druhou zásadní 
věcí, která v dlouhodobé perspektivě rozhoduje o buď úspěchu, 
nebo neúspěchu strategie (tedy dosažení/nedosažení vize) je to, 
jak se se strategií pracuje poté, co je přijata – tedy jestli jde o živou 
strategii, nebo strategii „šuplíkovou“.

Proč je důležité, aby se do strategického plánování 
zapojila veřejnost? Pro rozhodování si přece volíme 
politickou reprezentaci. Jaká je tedy role veřejnosti?

Přínos strategie pro jakékoli město nastává, pokud zaujme lidi a ti 
vezmou výsledek za svůj. Proto věnujeme poměrně hodně důrazu 
a zdrojů na práci s veřejným míněním a zapojování obyvatel již 
do procesu tvorby strategie. Věříme, že to půjde i v Nepomuku.
Je zcela špatně, pokud se strategie stane „volebním programem“ 
aktuální politické reprezentace – taková strategie nepřežije volební 
období. Strategie musí být naopak, jak už jsem uvedl, koncen-
sem, který všichni zúčastnění přijmu za svůj. Pokud je veřejnost 
zapojená, může zabránit její politizaci – veřejnost si pohlídá, aby 
strategie vyjadřovala skutečné potřeby města. To je pro nás, zpra-
covatele, nesmírně cenné. Proto budeme i v Nepomuku velice stát 
o co nejvyšší míru zapojení veřejnosti.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad/příklady, 
jak se participace veřejnosti projevila v kvalitním 
plánování v dlouhodobém pohledu?

Neradi bychom v této souvislosti hovořili o konkrétních klientech, 
proto se snad nebudete zlobit za trochu obecnější odpověď. Naší 
zkušeností je, že vysoká míra participace veřejnosti přinese vyváže-
nější strategii. Setkali jsme se kupříkladu s případy, kdy politická 
reprezentace (ze správných pohnutek) byla až příliš zaměřena 
na jednu konkrétní oblast, nebo dokonce projekt, dejme tomu 
vybudování velké průmyslové zóny. Veřejnost ale jasně dala najevo, 

že ji „pálí“ jiné věci – například mrtvé centrum maximálně s her-
nami a s tím spojené bezpečností problémy, málo veřejné zeleně, 
chybějící konkrétní služby, atd. Díky zapojení veřejnosti je dosa-
ženo vyvážené strategie, která dostatečně akcentuje kvalitu života.

Jaké způsoby a metody jsou, dle vaší zkušenosti, 
nejefektivnější pro zapojení veřejnosti 
do strategického plánu? Co byste vedení města 
Nepomuku v této souvislosti doporučil?

Pokud to jen trochu jde, je nejlepší setkávat se tváří v tvář a dát veřej-
nosti možnost, aby odpovědi sama formulovala. Proto, společně 
s vedením města Nepomuku, plánujeme řadu příležitostí pro taková 
setkání. Uspořádáme veřejná komunitní setkání, na nichž bude 
moci hovořit kdokoliv. Vyšleme do ulic spolupracovníky (pokud 
to jen trochu půjde, místní), kteří se kolemjdoucích budou ptát 
na jejich názor. Sestavíme otevřené tematické pracovní skupiny, 
kde budeme diskutovat konkrétní témata.

Co se strategickým plánem dělat poté, co je 
zpracován a schválen? Jak by měl proces fungovat, 
aby strategický plán skutečně přinesl benefity?

Se strategickým plánem je potřeba dále pracovat i po jeho schválení. 
Máme velkou radost z měst, kde se podaří pracovní skupiny udržet 
i po schválení strategie – pracovní skupiny se potom pravidelně, 
řekněme jednou ročně, setkávají a vyhodnocují, jestli se v jejich 
tematické oblasti daří naplňovat cíle strategie nebo ne. Je skvělé, 
když se městu podaří vytvořit takový systém zpětné vazby, která ho 
včas upozorní na to, že implementace strategie se začíná vzdalovat 
vizi rozvoje města, na níž se všichni shodli. Za nás můžeme slíbit, 
že uděláme vše pro to, aby se toto povedlo i v Nepomuku. Budeme 
s pracovníky městského úřadu pracovat na tom, aby se přijaly 
takové procesy, které sběr zpětné vazby a pravidelné hodnocení 
strategie umožní. 

Děkujeme za rozhovor.

Zeptali jsme se na názor vybraných zastupitelů: 
Jak si představujete Nepomuk za 10 let?

Marek Baroch, ANO 2011 (bez pol. p.)
Přál bych si, aby město Nepomuk mělo 
dobudovanou infrastrukturu (komu-
nikace, chodníky, osvětlení, kanali-
zaci atd.), dále aby ve městě byl takový 
dostatek pracovních příležitostí, aby 
občané nemuseli dojíždět za prací, 
což může přispět k podpoře místních 
podnikatelů. Je žádoucí, aby se rozší-
řila nabídka služeb pro občany a spolky 
v Nepomuku a Dvorci. K rozšíření 
nabídky pracovních příležitostí a slu-
žeb může přispět realizace mnoha již 
prováděných či připravovaných pro-
jektů jako např. projekt společnosti 
KLAUS Timber a. s. v průmyslové zóně 
ve Dvorci, projekt STK Nepomuk s. 
r. o., dokončení projektu Alzheimer 
centra, vybudování sportovního a vol-
nočasového areálu u ZŠ Nepomuk 
včetně modernizace sportovních hal 
v Nepomuku a ve Dvorci, realizace pro-
jektu nové budovy ZUŠ, rekonstrukce 
areálu JSDH Nepomuk, modernizace 
nádraží a realizace nového dopravního 
terminálu ve Dvorci či dokončení měs-
tem plánovaných obytných zón. V nepo-
slední řadě bych si přál, aby se podařilo 
oživit náměstí v Nepomuku (zpřístup-
něním a dalším využitím nejen budovy 

staré školy, ale všech dosud opuštěných 
a nevyužívaných domů), což může zvýšit 
atraktivitu města v oblasti cestovního 
ruchu a přispět k rozvoji města.

František Holub, SNK-ED (bez pol. p.)
Svým způsobem nezáleží na mých 
přáních a vizích, záleží na tom, jak 
rozhodnou voliči. Buďto pošlou 
do zastupitelstva lidi, kteří mají zájem 
Nepomuk pozvednout a mají vizi, pak 
to bude dobré, nebo pokud pošlou 
do vedení města ty, kteří funkci použijí 
hlavně pro svůj prospěch a propagaci 
sama sebe, pak Nepomuk do 10 let ztratí 
svůj význam. Strategický plán je pouze 
vodítkem a ne dogmatem. 

Karel Baroch, Zelení
Za deset let bych rád viděl v Nepomuku 
živější náměstí. K tomu je třeba, aby 
ožila budova bývalé školy a zlepšila se 
obchodní síť – mít na náměstí tři roz-
lehlé obchody se stejným sortimentem 
je asi zbytečné. Rád bych také viděl poli-
kliniku ve vlastnictví města, abychom 
mohli lépe ovlivňovat kvalitu zdravot-
nických služeb. Co se sportu týká, chtěl 
bych u školy stadionek pro atletiku 
a fotbal i přistavěné patro nad zázemím 

sportovní haly. Hodilo by se lepší spo-
jení města s nádražím. Věřím, že nebu-
dou krachovat místní firmy, ale naopak 
dojde k rozvoji podnikatelských aktivit. 
V neposlední řadě doufám, že za deset 
let se konečně zlepší situace kolem 
Zelené Hory.

Jiří Polívka, ČSSD (bez pol. p.)
Za optimum považuji stavební propojení 
Nepomuka a Dvorce.

Miroslav Němec, Pro Nepomuk 
(bez pol. p.)
Nepomuk za deset let bych si předsta-
voval jako klidné město, stále spíše 
venkovského charakteru, kde bude 
na prvním místě kvalita života obyvatel 
města, tedy město preferující především 
kvalitní občanskou vybavenost a široké 
společenské, kulturní a sportovní vyžití 
obyvatel města, tak aby zde lidé chtěli 
zůstávat nebo se sem i stěhovat a trá-
vit tu volný čas, bavit se a nakupovat, 
a tím přispět ke zlepšení kvality služeb 
a vyžití ve městě, což by za deset let mělo 
být rozhodně na výrazně vyšší úrovni. 
Prostě, aby se člověk za deset let nese-
tkával s názorem, že „v Nepomuku není 
nic“ nebo že „v Nepomuku chcípl pes“.
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Školy se prezentovaly v Nepomuku

Ve středu 8. března proběhla v areálu 
hotelu U Zeleného stromu v Nepomu-
ku regionální konference na téma: „Je 
vzdělání našich dětí (ne)důležité?“. Akci 
organizovala Místní akční skupina svatého 
Jana z Nepomuku v rámci projetu MAP 
(Místní akční plán vzdělávání). Manažerka 
MAPu, Adéla Mašková, na úvod připo-
mněla, že „Místní akční skupina podporuje 
činnost škol od roku 2008, v regionu bylo 
realizováno několik investičních i nein-
vestičních projektů na zlepšení stavu 
budov, vybavení i výuky. Místní akční plán 
lze definovat jako činnost v rámci ORP 
Nepomuk, která je akční (zapojuje rodiče, 
učitele, žáky a další aktéry) a jejímž 
výsledkem je plán aktivit. Ten umožňu-
je školám čerpat dotace v současném 
programovém období.“ Z jednotlivých 
tematických prezentací přítomných 
škol ORP Nepomuk jsme se pro čtenáře 
Nepomuckých novin pokusili zaznamenat 
ty nejpodstatnější informace z okru-
hů, kterým se přednášející věnovali:

ZUŠ Nepomuk – Stanislav Vaník, ředitel
Stanislav Vaník na úvod zdůraznil, že 
ZUŠ není součástí ZŠ, není kroužkem, 
kurzem, volnočasovou aktivitou ani 
mimoškolním vzděláváním. ZUŠ je ško-
lou, která má učební plány, osnovy, jde 
o systém uměleckého vzdělávání, který 
poskytuje základy vzdělání v jednotlivých 
uměleckých oborech. Umělecká škola 
nemá mít, dle slov pana ředitele Vaníka, 
za prioritu účast v soutěžích či počet kon-
certů, protože škola je hodnocena podle 
4 % žáků, kteří se dostanou do kraj-
ských soutěží. ZUŠ Nepomuk se snaží 
dát šanci každému, kdo projeví předpo-
klady. Jejím heslem je „vzdělávat i vycho-
vávat“, jde jí o kultivovanost absolventů. 
Do budoucna škola plánuje kurzy pro 
dospělé i Akademii umění a kultury pro 
seniory, což je obdoba Univerzity tře-
tího věku. Rovněž byla zmíněna potřeba 
nového – vlastního – pavilonu ZUŠ.

ZŠ Kasejovice – Mgr. Štěpánka 
Löffelmannová, ředitelka
Ředitelka školy, ve které je na 1. a 2. 
stupni v letošním školním roce 23 
zaměstnanců a 209 žáků (dojíždí téměř 
70 %), představila čerpání dotačních 
prostředků pro tuto školu v posled-
ních deseti letech. Ve spolupráci s part-
nerskou školou Mittelschule Zwiesel 
čerpá škola pravidelně v dotačním 
titulu Podpora mezinárodní spolupráce 
dětí a mládeže z rozpočtu Plzeňského 
kraje – projekty jsou zaměřené na tra-
dice, jazykové znalosti a v poslední 

době především na život ve sjednocené 
Evropě. Dalším krajským dotačním 
titulem, který škola využívá, je Podpora 
preventivních aktivit a výchovy k tole-
ranci. Největším úspěchem byl pro 
školu projekt „Poznáváme svůj kraj“, 
podpořený z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– „Peníze školám“, který si kladl za cíl 
zmapovat specifika regionu a zapraco-
vat je do výukových materiálů. Výstupy 
jsou nadále využívány i po skončení 
udržitelnosti projektu. Hlavními inves-
ticemi projektu byly vybavení počíta-
čové učebny i výpočetní technika pro 

pedagogy. V rámci operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
má škola připraveny šablony a chystá 
se podat žádost o dotaci. Žádosti 
v oblasti prevence do operačního pro-
gramu MŠMT byly zatím bohužel v obou 
případech neúspěšné. Za 10 let získala 
škola zhruba 5 milionů Kč, paní ředi-
telka uvedla, že je to rovněž stálo mnoho 
času i kreativního myšlení.

ZŠ Žinkovy – Mgr. Marie Svejkovská, 
výchovná poradkyně  
a Bc. Alena Březáková,  
vychovatelka ve školní družině

Předností školy je malý počet žáků 
ve třídách, blízkost rybníka i přírody. 
Škola získala 2x titul pro neúspěšnější 
školu v Plzeňském kraji. Pochlubit 
se může především účastí v celostát-
ních kolech na Astronomické olympiádě 
a opakovanými postupy do krajských 
kol. Prim ve škole hrají rovněž spor-
tovní aktivity, atletika, florbal, olym-
pijský běh, odznak všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV). Škola 
svou činnost ve školní družině prezen-
tuje na výstavách a vánočních trzích, 
v rámci programu Startér realizovala 
také například školní naučnou stezku.

Mileč – Mgr. Kateřina Kohoutová, ředi-
telka (nyní na mateřské dovolené)
Mileč je malotřídní školou s prvním stup-
něm vzdělávání, jejíž heslo je: „Říkejte 
svým dětem, jak jsou úžasné, a ony 
budou.“ Škola se svou činností snaží 
zachovat tradici školství v této obci, kde 
starší žáci pomáhají mladším. Školu letos 
navštěvuje 11 žáků. Na začátku roku mezi 
sebou volí členy školské rady. Výuka pro-
bíhá bez stresu, s maximálním využitím 
motivace. Po vyučování se žáci věnují 
kroužkům. Mnohdy přicházejí do školy 
už po sedmé hodině ráno, kolektiv je 
velmi přátelský. Školní výlety plánují žáci 

společně. S přechodem na druhý stupeň 
v jiné škole se žáci většinou dobře vypořá-
dají. Sama paní ředitelka říká, že rodiče 
se mnohdy ani nepřesvědčí, jak škola 
funguje, a dávají své děti rovnou na jiné 
školy. Což podle ní není nejlepší postup. 
Rodiče i předškoláci mohou do školy 
kdykoliv zavítat a přesvědčit se, že udr-
žet tuto školu má v Milči smysl. Škola 
spolupracuje s MŠ Nekvasovy, v nedávné 
době se podařilo školu připojit na bioply-
novou stanici, rekonstruovat učebny 
i zajistit výuku plavání. Žáky z okolních 
obcí sváží a rozváží pravidelně mikrobus, 
na který žáci nepřispívají. Školné se rov-
něž neplatí.

ZŠ Vrčeň – Mgr. Pavel Maršalík – ředitel
Vrčeň je rovněž školou s prvním stup-
něm vzdělání, řídí se heslem „Rodiče 
vítáni“. Malotřídní systém zahrnuje 4 
třídy a 2 oddělení školní družiny, celkem 
ji navštěvuje 69 žáků. Spokojenost rodičů 
škola pravidelně zjišťuje pomocí dotaz-
níku Kalibro. V minulosti se dočkala pod-
pory od MAS na projekt Učíme se jeden 
od druhého, který kromě výměny oken 
provázely další aktivity. Škola pořádá řadu 
akcí pro veřejnost, zejména pravidelná 
Setkání na školní zahradě, dále Projekt – 
práce a zájmy, Školní Vánoce s jarmar-
kem, Budu žák, tvořivé dílny či Hledání 
pokladu. Velmi úzce spolupracuje s MŠ 
Vrčeň, školu předškoláci s rodiči pravi-
delně navštěvují.

ZŠ Nepomuk – Mgr. Jana Berkovcová – 
vedoucí preventivního týmu
V největší škole v rámci ORP Nepomuk 
se ve školním roce 2014–15 objevilo 
rizikové chování, například šikana. 
Oslovením pedagogů vznikl „Preventivní 
tým – PREVTým“. Škola od té doby reali-
zuje jednodenní i dlouhodobé projekty 
na téma bezpečná škola, adaptační kurzy, 
semináře pro pedagogy… Výsledkem je 
eliminace rizikového chování, bezpečné 
klima školy a efektivní prevence. Pozitivní 
jsou ohlasy od žáků i rodičů. Škola je 
úspěšná v žádostech o dotaci v rámci 
Plzeňského kraje i MŠMT, při jejich podá-
vání spolupracuje s městem Nepomuk 
i Mikroregionem Nepomucko.

Konference byla prvním krokem k zapojení 
rodičů a veřejnosti do spolupráce 
na rozvoji vzdělávání nejen ve školách. 
Následovat budou další vzdělávací či 
dialogové aktivity, zaměřené na určité 
skupiny a aktéry ve vzdělávání. Více 
informací na http://mas.nepomucko.cz.
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Žáci na Plzeňském Tajtrlíku

Malý divadelní klub Johánek se zúčastnil krajské přehlídky 
školních divadelních souborů s názvem Plzeňský Tajtrlík. 
Přehlídka se koná v prostoru zrekonstruovaného býva-
lého nádraží na Jižním předměstí a účastní se jí soubory 
z celého kraje. Náš soubor za vystoupení Tajemný rudý kví-
tek obdržel od poroty čestné uznání. Blahopřejeme a děku-
jeme všem za skvělou reprezentaci školy. Za úpravu textu, 
vedení zkoušek, režii a čas věnovaný této mimoškolní akti-
vitě patří upřímné poděkování p. učitelce Janě Vopalecké.

Stranu o ZŠ Nepomuk připravuje  
Milan Demela, ředitel

Malý divadelní 
klub Johánek

Školní divadelní soubor vstoupil do nové 
sezóny s novým názvem i novým reperto-
árem. Vedoucí souboru p. uč. Vopalecká 
upravila pro děti adaptaci zahraniční 
předlohy, upravila text a s žáky nacvi-
čila představení s názvem Tajemný rudý 
kvítek, které premiérově bylo uvedeno 
ve školní aule krátce před účastí v krajské 
soutěžní přehlídce školních divadelních 
souborů. Školní generálku během jed-
noho dopoledne měly možnost zhlédnout 
všechny děti z 1. stupně. Podle potlesku 
při závěrečné děkovačce bylo zřejmé, že 
příběh, výkony herců i děj diváky zaujaly 
a celkově že se představení vydařilo.

Školní kolo ve stolním tenisu

Přesně v polovině března jsme pořádali školní kolo ve stolním tenisu jako kvalifikaci 
do krajského finále v Plzni. Tento turnaj byl dle propozic určen pouze pro chlapce 
6.–7. tříd. V konkurenci 12 sportovců si postup vybojovali: Tomáš Michálek, Adam 
Šmíd, Martin Růžička a Adam Matoušek. Děkujeme všem účastníkům za krásné výkony 
a velmi nás těší, že o tento sport byl tak velký zájem.

Za pořadatele turnaje Pavel Pelcr

Kluci souběžně hráli na 2 stolech, na druhém snímku postupující reprezentace školy

Naše módní přehlídka

Možná si myslíte, že učit se angličtinu ve škole je nuda, ale 13. března to rozhodně 
neplatilo. V osmém ročníku při hodině anglické konverzace jsme se oblékli do různého 
oblečení, které jsme před spolužáky odprezentovali chůzí i čteným textem. Při této 
hodině jsme se seznámili s oblíbenými styly oblékání spolužáků. Hodiny konverzace 
s p. uč. Ničovou jsou pestré a poznáváme nejen jazyk, ale i sebe navzájem. Náš projekt 
doplnilo společné focení.

Za třídu 8. B Bára, Lucka a Vendul

Školní kolo 
soutěže v recitaci 
patří minulosti
Kluci i děvčata soutěžili před svými spo-
lužáky a porotou ve školní aule. Byli 
rozděleni do 3 kategorií podle věku a nej-
úspěšnější recitátoři z každé kategorie 
reprezentovali naši školu v okresním 
kole, které se uskutečnilo v blovickém 
DDM. V Blovicích naši školu repre-
zentovali v nejmladší kategorii Adéla 
Beroušková a Kryštof Kuba, druhou kate-
gorii František Pupík a Karolína Kubíková 
a nejstarší Andrea Tyrpeklová. Posledně 
jmenovaná byla porotou určena jako 
první náhradnice postupující do kraj-
ského kola. Blahopřejeme. Děkujeme 
všem soutěžícím, porotkyním i vyu-
čujícím za práci a čas, který přípravě 
i realizaci školního kola věnovali.

Andrea Tyrpeklová při svém soutěžním  
vystoupení v aule naší školy

Škola ve víru karnevalu

Od členů školního parlamentu vze-
šel iniciativní nápad uspořádat pro 
žáky z 1. stupně karneval. Fázi příprav 
pomáhal koordinovat p. uč. Pavel Pelcr 
a postupně odpolední program dostá-
val reálnou podobu. Z plánů se koncem 
února stala realita, a tak se školní tělo-
cvična na jedno odpoledne proměnila 
v místo maškarního reje. Pro děti byla 
přichystána stanoviště se zábavnými 
úkoly, za jejichž úspěšné splnění si sou-
těžící odnesli sladkou odměnu. Poté 
následovala dětská diskotéka a vyhlášení 
nejlepších masek, mezi které patřila jep-
tiška, policistka, princezna a čertice.

Za školní parlament Natálie Lepičová

Třeťáci v knihovně

Ve středu 15. 3. 2017 žáci třetích tříd navštívili Městskou knihovnu Nepomuk. Paní 
Žáková pro nás připravila velmi hezkou besedu o spisovatelce A. Lindgrenové, 
dále nás seznámila s knihami od této autorky. Dozvěděli jsme se, jak se můžeme 
do knihovny přihlásit a půjčovat si knihy. Na závěr jsme si v knihovně četli z knihy 
Karkulín. Žáci a paní učitelky děkují paní Žákové za velmi zajímavý program.

Hana Skalová

Foto Jitka Hošková
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Ohlédnutí za 1. pololetím školního roku 2016/2017 
v Mateřské škole Nepomuk a Mateřské škole Dvorec

Je to až k nevíře, jak nám utíká čas. Není to tak dlouho, co 
k nám po prázdninách nastoupily nové děti a po počáteč-
ních nesnázích, které někdy doprovázely i slzičky, se z nich 
staly samostatné usměvavé bytosti, které se rády zapojí 
do aktivit připravovaných jejich učitelkami a těší se na další 
dobrodružství, která na ně během těchto výchovně vzděláva-
cích činností čekají. Starší děti a předškoláci jsou již „ostří-
lení mazáci“, kteří nemají problémy se zapojovat, a mnozí 
z nich se již připravují na vstup do základní školy.

A co se u nás v mateřských školách během půl roku vlastně 
dělo? Po zmíněné adaptaci, osvojení si zvyklostí třídy a sblížení 
se se svými učitelkami ve třídě jsme chodili do přírody, kdy jsme 
prozkoumávali okolí a poznávali přírodu v blízkosti mateřských 
škol. Také jsme poklízeli školní zahradu a učili se hrát si na ní 
a respektovat pravidla. V listopadu nás čekal první projekt, a to 
„Svatý Martin“, po jehož stopách se vydáváme již několik let. Je 
moc příjemné vidět svítící průvod, který přichází na náměstí, a tu 
pospolitost rodičů a dětí, když volají na Martina, aby se na ně 
přišel podívat. Ano, i letos dorazil i se svým pomocníkem a výbor-
nými martinskými rohlíky, které pro nás upekly naše šikovné paní 
kuchařky. Dalším projektem, který se konal na konci listopadu, 
před první adventní nedělí, byl Jarmark. Již čtrnáct dní předem 
jsme se scházeli, abychom natrénovali koledy a zimní písně, 
které jsme poté přednesli při zahájení Jarmarku, kdy se rozsví-
til i náš „školkový“ vánoční stromek. Letošní ročník byl opět 
úspěšný. Podařilo se nám vydělat dohromady v obou školkách 
34 710, – Kč, za což patří velké díky jak rodičům dětí, tak i našim 
milým přátelům, kteří se pravidelně těchto akcí účastní. Za tento 
obnos byly dětem nakoupeny dárečky k Vánocům a nové hračky. 
V Mateřské škole ve Dvorci jely děti za tyto finanční prostředky 
do kina a bude jim zaplaceno pasování na konci školního roku. 

Když skončily přípravy na Jarmark, začala v našich mateř-
ských školách vládnout sváteční nálada. Rozsvěcovali jsme 
adventní věnce, zdobili třídy, opakovali koledy, pekli per-
níčky a nacvičovali vánoční besídku. Na besídku jsme poté 
pozvali rodiče, abychom se pochlubili tím, co již umíme, 
a také s nimi ozdobili upečené perníčky a vyrobili si i nějaký 
dárkový předmět. Po Vánocích na nás čekalo překvapení 
pod stromečkem v podobě dárků a navštívili nás i Tři Krá-
lové, se kterými jsme prožili mnohá dobrodružství.

Během tohoto půlroku k nám přijelo každý měsíc nějaké 
divadlo, nejčastěji divadélko Dráček, se kterým již řadu let spo-
lupracujeme, fotografovali jsme se a uspořádali celoškolkové 
tvoření s rodiči. Třídy předškoláků nás reprezentovaly na růz-
ných akcích, například na Vítání občánků, Setkání s důchodci 
nebo Zpívání u kapličky, které pořádá Klub zahrádkářů a dětí 
z Mateřské školy Dvorec tam pravidelně na konci adventu 

účinkují. Děti se byly podívat i v domově důchodců, kde před-
vedly babičkám a dědům vánoční program. Protože nám počasí 
přálo a sněhu bylo dostatek, chodily děti na boby a užívaly si zim-
ních radovánek jak na svahu, tak na školní zahradě, kde máme 
možnost sjíždět vytvořené kopce. V únoru paní učitelky při-
pravily pro děti pořádnou veselici v podobě maškarního reje. 
Děti si přinesly masky, vyrobily občerstvení, soutěžily a moc 
pěkně si zatančily. Na svačinku nám paní kuchařky připra-
vily výborné masopustní šišky, po kterých se jen zaprášilo.

A co nás čeká v tomto školním roce dál? Pomaličku budeme 
vítat jaro a chystat se na Velikonoce – jarní svátky, které jsou 
pro nás milým zpestřením a příslibem lepšího počasí, kdy 
děti nebudeme muset oblékat do teplých kalhot, bund, sve-
trů, čepic, šál a rukavic, kterých jsme si užili letos opravdu 
hodně. Vyneseme paní zimu Morénu a necháme ji plout někam 
daleko, abychom si mohli užívat tepla. K příležitosti svátku 
„Dne Země“ zorganizujeme brigádu na školní zahradě, kde 
budou rodiče, děti, paní učitelky nebo i jiní návštěvníci spo-
lupracovat a vytvoří další útulné koutky. Předškoláci budou 
jezdit v dubnu na plavání, pojedeme na školní výlet do Techmá-
nie a oslavíme svátek dětí na školní zahradě. Čeká nás také 
fotografování a další divadélka. V květnu proběhne v Mateř-
ské škole Nepomuk přijímací řízení pro obě mateřské školy 
(více bude zveřejněno na stránkách školy), od 1. 9. 2017 bude 
již předškolní docházka pro děti v posledním roce docházky 
povinná (více zákon č. 561/2005 Sb. v platném znění). 

Na závěr roku budeme mít společnou akci nazývanou proza-
tím „Školková akademie“, kde děti z každé třídy předvedou své 
vystoupení, a celou akci zakončíme slavnostním rozloučením 
s odcházejícími dětmi. Na úplný závěr bych chtěla poděkovat paní 
Boušové za vyrobené plakáty na naše projekty, paní Kroupové 
za dárky pro děti, panu Chaloupkovi, že tráví spoustu svého času 
natíráním a opravou starého dřeva na hracích prvcích v Mateř-
ské škole ve Dvorci a dělá to opravdu pečlivě, profesionálně 
a nezištně. Děkuji i panu Kroupovi a panu Boušemu za to, že stále 
nevzdali boj za parkoviště před Mateřkou školou v Nepomuku 
a chtějí vytvořit bezpečné místo pro vstup do budovy. Nesmím 
zapomenout ani na „chlapy z města“, v čele s panem Hulcem, 
kteří nám odvážejí starý nábytek, pomáhají stěhovat a sekají nám 
zahradu, která poté vypadá velice krásně. Děkuji i paním uči-
telkám, kuchařkám, uklízečkám, asistentkám za svědomitou 
práci a spolehlivost a přeji hodně síly do další práce. Všem čtená-
řům za celý kolektiv mateřských škol přeji krásné a úspěšné jaro 
a nám všem šťastné a usměvavé děti, pro které tu všichni jsme.

Klára Řežábková, ředitelka školy  

Rozhovor  
s ředitelkou Svatojánského muzea  
Kateřinou Dobrovolnou

Text: Pavel Motejzík
Foto: Lukáš Mácha, Pavel Motejzík

Prvního dubna zahájilo Svatojánské muzeum 
v budově arciděkanství hlavní sezónu roku 
2017, po dvou letech provozu chystá některé 
změny, například částečnou obměnu expozice. 
Ředitelkou muzea je od září loňského roku 
Mgr. Kateřina Dobrovolná, které jsme k nové 
muzejní sezóně položili několik dotazů. 

Navazujete na tradici nejstaršího muzea ve městě, 
které zahájilo činnost roku 1930, jsou nějaké exponáty 
totožné s těmi, vystavenými za první republiky?

Ano, velké množství exponátů se znovu sešlo z míst, kam byly 
po zavření původního Musea svatojánských a jiných církevních 
památek přesunuty. Avšak máme zde i přírůstky zcela nové, 
jako například repliku sochy sv. Jana Nepomuckého z nizozem-
ského města Swalmen, která je mimochodem jediná v našem 
muzeu, na níž je znázorněn sv. Jan s prstem na ústech na znamení 
mlčenlivosti.

Dá se říci, jaký exponát je v muzeu 
nejstarší, případně nejcennější?

K těm starším lze řadit například výpisy z konfirmační knihy z let 
1354–1362. O tom, co je více či méně cenné, by se dalo dlouze 
polemizovat. Podle některých názorů lze mezi nejcennější počí-
tat vedutu Nepomuka z roku 1882, jejímž autorem je další slavný 
nepomucký rodák Augustin Němejc, dále třeba rukopisnou lita-
nii k sv. Janu Nepomuckému z roku 1802, kde je autorem Jakub 
Jan Ryba, kterýžto v Nepomuku žil a působil, a v neposlední řadě 
také pamětní knihu nepomuckého řeznického cechu z roku 1618. 

Na jaké novinky v expozici se můžeme letos těšit?
Na sezónu 2017 jsem naplánovala dle přání Biskupství českobudě-
jovického částečnou obměnu expozice. Zaměřila jsem se na ant-
ropologickou stránku svatojánské problematiky, která zde dosud 
byla zmiňována opravdu marginálně. Návštěvníci se mohou těšit 
na repliku lebky sv. Jana Nepomuckého, kterou jsem nechala 
zhotovit na 3D tiskárně dle údajů dr. Emanuela Vlčka, jenž uvádí 
naměřené hodnoty lebky ve svých publikacích. Jelikož sv. Jan zemřel 
především na následky tupých úderů do obličeje a ne utonutím, 
jak se až do antropologického ohledání jeho těla dr. Vlčkem věřilo, 
připadá mi důležité rozvést více příčiny jeho smrti. Navíc replika 
jeho lebky se nikde nenachází, alespoň o tom nejsem informo-
vána, tudíž bude Svatojánské muzeum jediné, které se může pyšnit 
takovýmto exponátem a zároveň pokusem o co nejvěrnější kopii 
světcovy lebky. Naše muzeum není určeno pouze pro věřící, jak by 
se snad někdo mohl mylně domnívat, a pokud zde nebudeme mít 
zajímavější exponáty i pro širokou veřejnost, nebudou mít zájem 
naše muzeum navštěvovat. 

Máte v plánu nějaké konkrétní akce pro veřejnost?
Jedna z takových akcí proběhla již v měsíci březnu, kdy Matice 
Svatého Jana Nepomuckého pořádala sympózium ku příležitosti 
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výročí umučení sv. Jana. Svatojánské muzeum mělo v tento den 
výjimečně otevřeno pro veřejnost mimo sezónu, a to od 11 do 15 
hodin. 22. dubna zde bude probíhat akce Otvíráme Nepomuk!, 
do které budeme opět zapojeni, což znamená, že vstup do našeho 
muzea bude v tento den výjimečně zdarma. Kdo však bude chtít, 
může u vchodu zaplatit dobrovolné vstupné, za což budeme samo-
zřejmě rádi. Dále se jako již tradičně naše muzeum zapojí v květnu 
do programu svatojánské pouti, kdy bude mít speciální otevírací 
dobu, aby jej stihlo navštívit co nejvíce osob, které třeba přicestují 
do Nepomuku nejen za radovánkami pouti, ale též za poznáním. 
O případných dalších akcích budeme informovat v průběhu roku.

Jak probíhá spolupráce se zahraničními 
partnery muzea, a kteří to přesně jsou?

Spolupráce byla zatím navázána s německým Wallfahrtsmuseum 
b. Hl. Blut v prosinci 2015, kdy jsem pracovala v muzeu ještě jako 
odborná pracovnice. S muzeem jsme stále v kontaktu, odkazujeme 
na sebe navzájem na internetových stránkách, doporučujeme naše 
muzea navzájem návštěvníkům a nabízíme jim naše propagační 
materiály. V budoucnu by, pevně doufám, mohlo dojít k zapůj-
čení nějakých exponátů, ať už našich do Německa, či naopak, jak 
jsme o tom hovořili s vedoucím muzea již při naší první schůzce.

Objevily se rovněž náznaky, že by mělo být Svatojánské 
muzeum v Nepomuku zrušeno, případně nahrazeno 
jinými expozicemi. Co je na tom pravdy?

Nevím, co přesně koluje městem za zvěsti, tudíž to nemohu ani 
potvrdit, ani vyvrátit. Brzy se však o budoucnosti muzea bude 
skutečně rozhodovat. Projekt ROPu Jihozápad, díky němuž bylo 
muzeum obnoveno, byl dle mých informací koncipován na pět 
let. Do konce zbývají tedy v současnosti přibližně necelé tři roky, 
což znamená, že do té doby Svatojánské muzeum bude a také 
i musí fungovat. Je otázkou, jak se s muzeem naloží poté. Záleží 
zde na mnoha faktorech – na rozhodnutí Biskupství českobudějo-
vického, pod nějž spadá farnost spravující muzeum, dále na roz-
hodnutí města Nepomuk, které by případně mohlo vzít instituci 
alespoň částečně pod svá křídla, a tak dále. Byly zde vyvíjeny určité 
tlaky, aby si muzeum na sebe vydělalo samo. To již ze své pod-
staty takováto instituce udělat nemůže. Muzeum je nevýdělečná 
instituce, jež je a bude závislá na dotacích. To by si měli někteří 
jedinci uvědomit. Druhý extrém však je nechávat návštěvníky cho-
dit do muzea bez placení. Finance z vnějšku zpravidla nepokryjí 
vše a v takovémto menším městě, jakým Nepomuk bezpochyby 
je, to není úplně moudré řešení. Můžeme zde být rádi za každého 

platícího návštěvníka a padesát (či dokonce snížené vstupné tři-
cet) korun mi v dnešní době nepřipadá jako nějak závratná suma, 
kterou by člověk nemohl zaplatit. Měli jsme zde pokusy ze strany 
samotných návštěvníků, kterým padesát či dokonce oněch třicet 
korun připadalo příliš a velmi se divili, že nemohou jít do muzea 
zdarma. Zajímalo by mne, jak by se na tyto jedince tvářila napří-
klad prodavačka, kdyby k ní do obchodu takovýto jedinec přišel 
a divil se, že musí zaplatit za zboží. Je to tedy obousečné, muzeum 
potřebuje platící návštěvníky, ale nikdy si na sebe nevydělá samo.

Ve své disertační práci jste pátrala po pověstech 
a záhadách z našeho regionu. Podařilo 
se vám objevit něco zajímavého?

Samozřejmě. Plzeňský kraj obecně je protkán (nejen) démono-
logickými pověstmi, kterým se ve své disertační práci na Katedře 
antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity věnuji, ať 
už tradičními, či současnými. Zjednodušeně řečeno, k tradičním 
démonologickým pověstem lze řadit spíše pověsti z dávných dob – 
o Radoušovi z hradu Radyně, bílé paní, čertovi, bezhlavém rytíři, 
apod. K pověstem současným náleží takové pověsti, které mívají 
nové, moderní náměty a živě kolují v dnešní době mezi lidmi. 
Týkají se tedy zpravidla nedávné minulosti a vypravěč neopomíná 
zdůraznit, že se jím vyprávěný příběh skutečně stal. Vtip je v tom, 
že většinou nelze dohledat konkrétního jedince, jemuž se měl daný 
příběh přihodit – bývají zde zpravidla dva prostředníci (kamarád 
kamaráda, známý kolegy z práce apod.). Pokud takto nějaký pří-
běh začíná, můžete si být téměř stoprocentně jisti, že se jedná 
o smyšlenou současnou pověst, někdy též nepřesně nazývanou 
městskou legendu. K dnešním démonologickým pověstem přiná-
leží spíše „moderní“ strašidla a postavy, jako např. Krvavá Mary, 
Slenderman, mizející stopař apod. Hranice mezi tradičními a sou-
časnými pověstmi však není tak ostrá, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Tradiční se totiž může snadno propojit se současným 
a vznikne tak hybrid, který má kořeny např. v patnáctém století, 
avšak určité fragmenty této pověsti se projevují i dnes a mohou být 
velice živou a aktivní součástí místa. Jeden příklad za všechny je 
Červený most u Nepomuku. V minulosti se zde skutečně odehrála 
krvavá bitva, k níž se váže pověst o tom, jak krev padlých vojáků 
zbarvila tento most do ruda (od té doby název Červený most). 
Dle pověsti se most samovolně barvil do červena i po pokusech 
o jeho nabílení. Ani dnes však toto místo pro obyvatele Nepomuku 
a okolí mnohdy nevěstí nic dobrého. Respondenti se během rozho-
vorů zmiňovali o podivných, až nepříjemných pocitech v blízkosti 
mostu, o tom, že lze prý dodnes v době výročí bitvy slýchat v těchto 
místech nářek vojáků, a dokonce zde měl být příbuzný přítele 
respondentky sledován postavou, která nemluvila, jen se ve tmě 
tiše přibližovala, až to dotyčný nevydržel a rozběhl se domů, kde 
již po postavě nebyly ani stopy. Samozřejmě není vyloučeno, že 
se některé pověsti mohou částečně zakládat na pravdě (Svatojánské 
muzeum je toho důkazem, osobně se mi několikrát za dobu, co 
zde pracuji, stalo něco dosti neobvyklého), nicméně během jejich 
šíření bývají upravovány dle situace a dle vyprávění konkrétního 
vypravěče a mohou se, ač na základě případných skutečných pro-
žitků a kontaktu s nadpřirozenem, měnit a transformovat v něco, 
co má s realitou společného jen velmi málo. 

Můžete nějak rozvést to, co se ve Svatojánském 
muzeu děje? Jedná se o nadpřirozené jevy?

To, co vám nyní řeknu, se skutečně stalo. Ale jsem si téměř jistá, 
že pokud si obyvatelé Nepomuku budou o těchto jevech následně 
povídat, vznikne z toho nejedna zajímavá současná pověst (smích). 
Od doby, kdy jsem do muzea nastoupila, což bylo v září roku 2015, 
zde zaznamenávám podivné jevy. Pokud bych měla vyjmenovat 
vše, co se mně, kolegyni, či nám oběma v práci již přihodilo, 
bylo by to na dlouho. Zmíním jen to nejzajímavější: sem tam 

se nám samovolně otáčejí popisky s čísly exponátů ve vitrínách. 
Upozorňuji, že vitríny jsou uzamčeny a zakódovány, čili kromě 
mě či kolegyně se dovnitř nikdo v té době dostat nemohl. Dále 
se velmi často otevírají dveře z průjezdu arciděkanství do muzea. 
Vítr můžeme rovnou vyloučit, z tohoto úhlu by to bylo vysoce 
nepravděpodobné. Je to takové pomalejší táhlé otevření, jako 
když někdo vchází. Mnohdy si z toho s kolegyní děláme legraci 
(co nám zbývá) a říkáme, že se na nás přišel podívat Jenda (sv. Jan 
Nepomucký). Jednou se mi dokonce stalo, že se dveře opět takto 
otevřely, tudíž jsem vstala, že je půjdu zavřít. V okamžiku, kdy jsem 
udělala krok směrem k nim, dveře se opět pomalu zavřely. To by 
nebylo tak hrozné, kdyby se ovšem po zavření samy nezamkly. Kdo 
v muzeu byl, ten ví, že na zamčení dveří je potřeba vynaložit jisté 
úsilí a použít takový „fígl“. Takže jsem najednou byla zamčená 
v muzeu, nikde nikdo a musím přiznat, že mi v tu chvíli bylo 
opravdu nepříjemně. A v neposlední řadě zde můžete z míst nad 
muzeem a zvláště, pokud se nacházíte naproti v badatelně či kan-
celáři, slýchat kroky, dupání či dokonce zvuky, jako kdyby někdo 
stěhoval nábytek. Přitom víte, že tam právě nikdo není. Budova 
arciděkanství je velice zvláštní místo, čehož si ovšem ihned všimne 
každý vnímavý jedinec.

Děkuji za rozhovor. 

Exponáty Svatojánského muzea

Nový leták muzea láká na novinku letošní sezóny
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„Můj rodný domek stál v místech, kde je 
dnes obecní úřad obce Mileč. Byla jsem 
dokonce v roce 1932 s tatínkem v lese, 
když kácel dřevo na trámy naší stodoly, 
dnes Hasičské zbrojnice. Doba se mění, 
ale některé věci přetrvají,“ začala babička, 
bydlící dnes v obci Soběsuky, svoje vyprá-
vění. „Ve třech letech jsem navštívila 
naši milečskou školu se starým kalen-
dářem v ruce a vyžadovala se přijetí. 
Samozřejmě mě nevzali, musela jsem si 
počkat ještě další tři roky. Učil nás pan 
řídící Rajman, moc ráda jsem četla a půj-
čovala si knihy z naší obecní knihovny. 
První kniha, kterou jsem přečetla, se jme-
novala Tvrdohlavý Turek. Dodnes mám 
ten příběh, který tak krásně napsal fran-
couzský spisovatel Jules Verne, ve své 
hlavě. Někdy jsem dokonce četla potají 
pod lavicí, což se logicky panu řídícímu 
vůbec nelíbilo. Jednou jsem při nábo-
ženství „louskala“ tajně Temno, pro-
tože my v Milči byli převážně vyznání 
Českobratrské církve evangelické, a pan 
kaplan Němec mě vyhodil na chodbu. 
Tak jsem se sbalila a šla domů (smích). 
Také jsem ráda četla časopis Hvězda čes-
koslovenských paní a dívek. Po válce jsem 
si předplatila nový časopis Vlasta, který 
k nám pak domů pravidelně doručovala 
pošta přes 50 let. Předplatné jsme zrušili 
až po roce 2000. 

Měla jsem tři mladší bratry a na výlety 
jsme před válkou jezdili hlavně na kole, 
například do Nepomuku či Blatné. 
Vzpomínám si také na své biřmování 
v Nepomuku či první jarní poutě, kdy 
jsme chodili tančit na Knárovku. Na květ-
nových poutích v Nepomuku už tehdy 
byly stánky i houpačky. Když byl začá-
tek Masopustu, v úterý před popeleční 
středou, chodili jsme do Nepomuku 
k Zelenému stromu. Tam v noci přivezli 
na nosítkách Bakuse, kterého jsme roz-
trhali. Masek jsme se vždy velmi báli. 
Křístat o Velikonocích tehdy mohli pouze 
kluci. Vánoce byly velmi chudé, můj otec 
dělal cestáře na okresní cestě z Nepo-
muku a měl asi 250 korun měsíčně. 

I proto jsem v roce 1937 šla poprvé 
sloužit na statek do Měcholup. Byla jsem 
rok u sedláka, ale nevzpomínám na to 
ráda. Kdo nikdy nepracoval na velkém 
hospodářství, nepochopí tu ohromnou 
dřinu a námahu, kterou to s sebou při-
náší. Ráno jsme vstávali ve čtyři hodiny, 
šlo se do chlíva, krmilo se, dojily se krávy, 
v pět hodin pak vyjížděly dva páry koní 
do lesa a vozily na vlak dlouhé klády, 
po poledni se pracovalo na poli. Já dopo-
ledne dělala, co bylo potřeba: tu se pralo, 
tu uklízelo, tu kydalo prasatům…

A tak jsem statek opustila a šla 
do Hotelu Panský dům na blovickém 
náměstí. Psal se 21. 5. 1938 a naše vláda 

vyhlásila částečnou mobilizaci. Všichni 
jsme byli ochotni za naši Republiku a ide-
ály, které nastavil tatíček Masaryk, klidně 
i padnout. Při podzimní mobilizaci měli 
důstojníci měsíc v hotelu svou kance-
lář a náměstí bylo při odvodech plné 
lidí. Vzpomínám si, že továrník Kozák 
měl 15letou dceru a velmi dojemně 
se s ní loučil.

Pak jsem se přes ženu sedláka Neu-
manna, jehož manželka byla z Chlum 
a měla vdanou sestru v Podolí, dostala 
v roce 1939 do Prahy, kde jsem pracovala 
jako zástupce domu, chodila jsem napří-
klad pravidelně přes Kavčí Hory na úřad 
do Braníka pro potravinové lístky. Každý 
den jsem docházela pro rohlíky a viděla 
Vyšehrad, podnikali jsme také výlety 
na Pražský hrad či v únoru a březnu tram-
vají na vyhlášenou Matějskou pouť.

Nicméně jsem dala na radu známých 
a zaměstnání změnila, na úřadu, který 
se zabýval rozdělováním práce pro slu-
žebné, jsem narazila na paní Karáskovou. 
Ukázala jsem jí propouštěcí vysvěd-
čení, kde byly samé jednotky, a jely jsme 
se spolu rovnou podívat do Bubenče, 
kde byla dvoupatrová nádherná vila 
s krásnými pokoji patřící JUDr. Zbis-
lavu Petersovi. Kamarádka Máňa, která 
se tam jela podívat se mnou, hned říkala: 
to ber a hotovo. Tak jsem tam od Nového 
roku šla, vila stála přímo u Bubenečské 
koleje, kde za války byla Německá vojen-
ská hudba. Spodní podlaží vily obývala 
starší dcera, prostřední patro patřilo 
Petersovým rodičům a mně a v horním 
patře bydleli pan a paní Petersovi. Pro-
střední patro pak nacisté zabavili a bydlel 
tam německý důstojník. Jednoho krás-
ného dne vzal náš domovník takzvaně 
roha a já od toho dne musela ve vile 
topit. To byla velká dřina a zodpovědnost 
zároveň. Člověk, který v životě neviděl 
ústřední topení, musel najednou přiklá-
dat do kotle. Každý den se ztopil metrák 
koksu, který jsem musela kýblem nahá-
zet do kotle. Zbislav Peters, který měl 
advokátní kancelář v Praze ve Vodič-
kově ulici, hrál rovněž za První republiky 
výborně lední hokej za naše národní muž-
stvo. Vím o něm, že patřil do širší rodiny 
generálního ředitele Škodovky Karla Loe-
vensteina i majitele ateliéru Langhans. 
V roce 1934 proto zorganizoval a vedl 
výpravu čtyř vozů Škoda Popular do Indie, 
do té doby nejdelší a nejtěžší cestu, kte-
rou české vozy podnikly.

Ráda jsem v Praze chodila na předsta-
vení do Národního divadla, Malostranské 
besedy či do Nuslí na Fidlovačku. 
Za německé okupace jsem poznala, jak 
jsou divadelní kulisy postupně chudší 
a chudší. Na divadlo peněž opravdu 
nezbývalo. Velkou radost mi udělalo 

vystoupení Sonjy Henie, norské kra-
sobruslařky a filmové herečky. Rodina 
Petersových často jezdila vlakem z Dejvic 
do Nouzova u Unhoště, kde byly na pěti 
hektarech dvě letní sídla: rodin Karáskojc 
a Petersojc. Po válce rodina emigro-
vala do New Yorku, Zbislav tam zemřel 
v roce 1981.

Dne 20. července 1941 jsem měla 
svatbu. Znali jsme se dlouho, pět let, 
manžel byl ze Soběsuk 63, já z Mileč. 
Za války se před kontrolou muselo scho-
vávat snad vše, vzpomínám si, jak moje 
tchýně ukrývala mouku do kamen, obilí 
se sedlákem Rackem do lesa, a dokonce 
i slepice do stodoly. 

Samozřejmě že pamatuji na osvo-
bození. Tři mladí chlapci z Mileč, bylo 
jim tak 17–23 let, se rozhodli jít pomoci 
povstání v Praze, kde měli příbuzné, 
ale Němci je zastřelili u Roželova a vzali 
si jejich oblečení. U pomníku padlých 
udělali soběsučtí slavobránu, vítalo 
se s koláči, z těžké techniky nám drnčela 
okna, řada Američanů byla později uby-
tována po chalupách. Jednou se k nám 
přišel jeden voják oholit a jednomu 
z mých synů dal za to čokoládu. Viděla 
jsem i Vlasovce, jak se táhli po kraji sil-
nice jako žebráci do zajetí.

Když prezident Beneš přijel do Žin-
kov, byli jsme se na něho podívat. 
Vzpomínám i na otevření dětské ozdra-
vovny Hany Benešové v Žinkovech. 
V neděli odpoledne se po válce chodilo 
pravidelně k muzice, byli jsme pěšky 
ve Kvášnovicích, v Podhůří, v Oselcích 
u Markýty apod. 

Můj manžel osobně pomáhal v roce 
1952 s převozem zelenohorského oltáře 
do kostela v Neurazech, buďme rádi, že 
se nám i díky tomu dochoval. Dne 21. 
8. 1957 se Soběsuky přihlásily do JZD. 
V roce 1960 byl u nás zbudován kravín, 
kde jsem pracovala 10 let. Poté jsem pře-
šla na rostlinnou výrobu, kde jsem byla 
až do roku 1989. Od té doby si užívám 
penze. Mám jednu dceru a tři syny, devět 
vnoučat a čtrnáct pravnoučat. Od osmde-
sáti let pravidelně, a dokonce bez brýlí, 
vyšívám, vyšila jsem snad už přes 400 
deček, mé výšivky jsou vidět i na pravi-
delných výstavách na obecním úřadu 
v Neurazech,“ uzavřela babička svůj dosa-
vadní životní příběh.

Závěrem si můžeme troufnout říci, 
že těmi dalšími vzácnými dary, které 
jí mocné sudičky nadělily do kolébky, 
byly dobrá paměť a ostříží zrak. A pokud 
vše půjde tak, jak má, můžeme si snad 
i dovolit dodat, že do příštích 100 let 
jejího života přejeme jen to nejlepší. 

Za obyvatele Nepomucka  
Pavel Motejzík

Bojiště byla prosáklá krví, leč válka spěla ke zdárnému konci. 
8. ledna 1918 vydal americký prezident Woodrow Wilson svých 
14 bodů, program poválečného uspořádání světa. Ta neodvratná 
svoboda snad už začala být cítit ve vzduchu. Snad ji cítili 
i Andělé posílající z nebe na zem nový život, o pět dní později 
vdechli jeden vydatný do úst i malé Marušce, rozené Míkovcové, 
dnes 99leté stařence. Nevíme přesně, co vše jí vzápětí mocné 
sudičky nadělily do kolébky, ale nepochybně jedním z darů 
musela být dlouhověkost. Pojďme se vydat do doby první světové 
války, kdy otěže vlády nad naší zemí s rozpaky držel mladý 
Karel I. Je 13. ledna 1918 a také naše republika se již pomalu, 
ale jistě chystá poprvé z plných plic řádně nadechnout… 

Na prahu  
trojciferného věku:  
Vyprávění Marie 
Špetové ze Soběsuk

Dobový dopis

Národní hokejové mužstvo v roce 1932, Zdislav Peters zcela vlevo

Marie Špetová, 2017
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Kde věčně spí železná šlechta 

Krátké zprávy z činnosti 
mladých hasičů

Dne 4. 3. 2017 jsme absolvovali s mladými hasiči první letošní 
soutěž, a to v Dobřanech. Přes zimu jsme pilně trénovali, a tak 
jsme očekávali jen ty nejlepší výsledky. Účastnili jsme se třemi 
trojčlennými družstvy. Soutěž v Dobřanech nepatří mezi ligové 
soutěže, ale my se jí i tak každoročně rádi účastníme. V letoš-
ním ročníku se soutěže zúčastnilo 26 družstev, z toho 10 druž-
stev z kategorie mladších. Soutěž je hodnocena podle kategorie 
starší a má tyto disciplíny: uzlová štafeta, orientace mapy, určení 
azimutu, znalost topografických značek, zdravověda, přiřazování 
technických prostředků, určení vhodného a nevhodného hasič-
ského přístroje a jako každoročně doplňková disciplína. Pro 
tento rok nebyla doplňková disciplína tajná jako v letech před-
chozích, ale byla oznámena již v propozicích soutěže – jednalo 
se o hod šipkami na terč. Mladší družstvo v letošním roce obha-
jovalo zlatou medaili, kterou dostává nejlepší družstvo z katego-
rie mladší. Naše družstva obsadila 9. (mladší k.: Zdeněk Müller, 
Jana Klášterková, Kristián Taitl), 10. (starší k.: Lucie Králová, 
Nikola Rašková, Adéla Hegnerová) a 17. (mladší k. Václav 
Kotěšovec, Ondřej Mašek, Doubravka Kubíková) místo z celko-
vého počtu 26 družstev. Družstvo na 9. místě bylo odměněno 
zlatými medailemi, jelikož bylo nejlépe umístěným družstvem 
z mladší kategorie. Takže se nám podařilo i tu medaili získat.

Za kolektiv vedoucích mladých hasičů  
Alena Šulcová

SDH Nepomuk děkuje všem 
sponzorům, kteří věnovali 
ceny do tomboly na tradiční 
hasičský bál konaný 18. února 
v Sokolovně Nepomuk

AH Elektro, AMK Nepomuk, Aqua Zoo, Arbocom s. r. o. 
zahradnictví Vrčeň, Austro MV Vohrna Miroslav, Autodíly Jiří 
Frolík, Auto Trost Plzeň, Autoservis Miloš Hlava, Autoservis 
Pyramida + auto Kelly, Avon Šulcová, Benzina Nepomuk, 
Bufet Stanislav Bárta, Demela Milan, DHW Paleček s. r. 
o., Dorty Lenka Müllerová, Drogerie Teta, Elektro F+V s. r. 
o., Elektroinstalace Míkovec Miroslav, FK Nepomuk, Foto 
Sýkorovi, HD Reklama Stanislav Dlouhý, Hračky-sport-obuv 
manželé Hlavsovi, Hobby Nepomuk, kadeřnický salon Martin 
Bršlica, Kadeřnictví Lady, KBS Penzion Sedliště, Klatovské 
rybářství, Klaus Timber a. s., KLIMEX–N vzduchotechnika 
s. r. o., Kosmetika Kulová, Kovošrot Rojíková Nepomuk, 
Květiny Kopretina, Květiny Rašková, Lékárna Hánová, město 
Nepomuk, Multimedia Activity – Jiří Beroušek, Novila, Obchod 
U Petrů, Obreta s. r. o., Pila Nepomuk s. r. o, Pneuservis 
D+H, Pohřební služba Vanišová, Pohřební služba Všetečka, 
Průcha nářadí, Relax studio Lucie, Řeznictví Chodora, 
Řeznictví Tafat, Silnice Nepomuk, SKY Trade s. r. o., Sokol 
Nepomuk, Angus farm Soběsuky, Karel Šota koupelny, Trafika 
na náměstí Hessová, Truhlářství Martin Král, Truhlářství 
Zděnek Müller, Truhlářství Vimmer, Unibrick s. r. o., 
Vlastimil Kovář, Zdravá výživa "U JÁNA", Zelenina Dvorec, 
Zlatnictví Dindová, Zvěrolékař MVDr. Ladislav Janovec.Dnešní brdské putování nás zavede až na východ Středních 

Brd, do kdysi okresního města Hořovice. Budete-li zde, neopo-
meňte navštívit místa místo sice zádumčivé a smutné, avšak 
přesto velmi zajímavé. Můžete se tu setkat s krásnými artefakty 
vyrobenými k poctě zesnulých v nedalekých železárnách, resp. 
slévárnách v Komárově, totiž z litiny. Mimo jiné jsou zde nád-
herně zdobné litinové hrobové desky s rámy, najdete tu i paletu 
výtvarně skvěle působících náhrobních křížů, ač litých, půso-
bících spíš jako kovářská práce. Na hřbitově věčně odpočívají 
i strůjci a majitelé komárovských hutí, které můžeme klidně 
označit jako „železné pány“, ačkoliv s těmi středověkými v brně-
ních, měli již vcelku pramálo společného.

Ve východní části dnešního hřbitova určitě zaujme svými 
vcelku strohými aktikizujícími tvary a střízlivou výzdobou 
hrobka s okrovou omítkou a bílými lizénami se stylizovaným 
znakem v nadřímsí. Patří hraběcí rodině Vrbnů z Bruntálu, jak 
hlásá mosazná gravírovaná tabulka spolu s další, stručně líčící 
erbovní legendu rodiny. Pro ni ji r. 1811 vystavěl Rudolf z Vrbna 
a Bruntálu (1761 – 1823), hrabě ověnčený dlouhou řadou titulů, 
jenž se však těšil i zvláštní přezdívce, kterou mu posmrtně udě-
lil přední český technik své doby, profesor na pražské Technice, 
František Josef Gerstner“ „nejšťastnější horník a hutník“. Prá-
vem. Rudolf byl všestranná, velmi nadaná, avšak také pilná 
osobnost. Vystudoval práva a filosofii, avšak pro svou zálibu v pří-
rodních vědách si přibral i Báňskou akademii. Patřil k okruhu 
nejbližších přátel rakouského císaře Františka, působil jako 
jeho diplomat, Vídeň mu vděčila za záchranu před pleněním 
v době Napoleonova vpádu. K tomu si připočtěme, že dispono-
val i skutečně nezvyklou fyzickou silou: v rukách ohýbal železné 
podkovy a mezi prsty dokázal lámat stříbrné mince. Rozuměl 
skvěle i uměním jak výtvarnému, tak i hudbě, byl podporova-
telem mladého houslového virtuóza Slavíka. Rovněž se velmi 
proslavil jako mineralog, Národní muzeum mu vděčí za skvě-
lou kolekci nerostů, především z revíru Jedové hory. Ovšem jeho 
hlavní zásluhy spočívají v metalurgii, kde se stal nejen evropsky 

významným podnikatelem, ale vynálezcem a zlepšovatelem 
mnoha hutních postupů. Byl ovšem nejen mužem vědy, ale i pro-
vozu. Strávil v něm velkou část svého života. Na pomoc si přizval 
svého kolegu z Báňské akademie, Václava Rosenbauma, neu-
rozeného syna hormistra, odborníka nejen báňského, ale též 
vynikajícího metalurga. Spolu s ním Rudolf racionalizoval hutní 
výrobu, spolu připravovali nové recepty vsázek do pecí za ohrom-
ného navýšení zisku železa z rudy, ale i nevídané úspory paliva. 
Rudolf rozšířil své komárovské provozy o novou huť v Jincích, 
nazvanou po Rosenbaumově manželce „Barbora“. S předním 
odborníkem na mechaniku, F. J. Gerstnerem vyvinul třícyklické 
pecní dmychadlo, obdivované tehdejšími evropskými metalurgy. 
Zaměstnal i mechanika Brunicha, který mu zkonstruoval vůbec 
první parní stroj v Čechách. Ten poháněl čerpadlo důlních vod 
na uhelném revíru Štílec u Žebráku. Rudolfův výtvarný talent 
vedl nejen k zaměstnávání předních modelérů a formířů, jako 
byl slavný Dominik Zafouk, ale vytvářel sám mnohé umělecké 
modely a formy pro lití. Proslul mj. i výrobou šperků pro svou 
manželku, z litiny, přesto úžasně jemných, působících až filig-
ránsky. Svůj život dokonal po vídeňské diplomatické misi, kde 
jako starý muž onemocněl těžkým zápalem plic. Jeho skon při-
jal císař těžce se slovy: „Ztratil jsem nejlepšího přítele…“ Rudolf 
byl pohřben do rodinné hrobky, kterou sám nechal vybudovat. 
Jen pár kroků od svého souputníka, kolegy a kamaráda našel svůj 
věčný odpočinek Václav rytíř z Rosenbaumu. Za své zásluhy o roz-
voj hornictví a báňského průmyslu si vysloužil šlechtický titul. 
Nad jeho hrobem se tyčí se zvláštní, umělecky výrazně působící 
pomník, montovaný z litinových dílů. Komolý jehlan je zakon-
čený flakónem, hořící vázou – lampou a s reliéfem génia v ženské 
podobě. Nápis hlásá, jaký velikán české techniky je tu pohřben. 
Náhrobek je kopie, originál je ve sbírkách Uměleckoprůmyslo-
vého muzea v Praze.

Na Rudolfovu i Rosenbaumovu činnost navázal syn hraběte, 
Eugen z Vrbna a Bruntálu (1786 – 1848). Dá se říci, že byl skvě-
lým žákem svého otce, rozvíjel dál rodinný podnik – a jako otec 
i on se zdržoval převážně v hutním provozu. Také on proslul 
výrobou litinových šperků dle vlastních návrhů, zvláště pro-
slulé byly jeho prsteny. Jeho bohatý život byl násilně přerván. Byl 
totiž osobním přítelem v tehdejších „nižších společenských vrs-
tvách“ nenáviděného kancléře, knížete Metternicha. Za revoluce 
r. 1848 se Metternichovi podařilo s Vrbnovou pomocí prchnout 
před zatčením a téměř jistou smrtí. Eugen mu propůjčil svůj 
kočár, který Vídeňáci nechali bez okolků vyjet z města. Když 
se na podvod přišlo, byl Vrbna rozzuřeným davem zlynčován, 
se zohavením těla. Jak dokládá historik komárovského podniku 
Ondříček: „mrtvola jeho do Hořovic převezena a aniž komuko-
liv ukázána, v hrobce pohřbena“. Skončilo tak slavné vrbnovské 
období podbrdského železářství, jež stanulo v podobě komárov-
ského podniku v čele tehdejší evropské i světové metalurgie.

Hutí se ujali knížata z Hanau (Hanavští), jejichž zdobnou 
hrobku nalezneme na úplném východním konci hořovického 
hřbitova. Ale o tom někdy příště.

Martin Lang, Muzeum Středních Brd, Strašice 

Počasí májového večera

Není mnoho večerů, které tráví většina lidí venku v přírodě. 
Jedním z nich je právě večer májový, tedy 30. dubna. Jaké počasí 
tento den bývá? Obvykle je počasí příjemné, leckdy i takřka 
letní, pouze zřídka připomíná zimu. Průměrná teplota vzduchu 
30. dubna je 10,3 °C (průměr za roky 1951 až 2016). Nejnižší prů-
měrná teplota byla v roce 1962, a to pouze 1,7 °C, naopak nej-
tepleji 19,5 °C bylo v roce 1955. Minulý rok byla průměrná denní 
teplota obvyklých 11,1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota byla 
v roce 1955, a to 27,8 °C. Více než 25 °C, tedy letní den, jsme 30. 
4. zaznamenali i v letech 1987, 2000, 2001 a 2003. Nejnižší maxi-
mální denní teplota 5,4 °C byla naměřena v roce 1962. Více než 
20 °C bylo 23krát, tedy zhruba v 1/3 případů. K táborovému ohni 
usedáme ve večerních hodinách. Zajímavá tak může být tep-
lota ve 21:00. Ta průměrně dosahuje 9,2 °C. Nejnižší byla v roce 
1962, kdy dokonce atakovala bod mrazu, bylo 0 °C. Nejtepleji 
bylo v roce 1955, a to 17,6 °C. Pod 5 °C, tedy už ne příliš kom-
fortní teplota, bylo naměřeno 13krát (naposledy v roce 1989). 
Májový večer se často protáhne až do ranních hodin 1. května. 
Jaká bývají tento den ranní minima? Průměrná nejnižší ranní 
teplota je 4,8 °C. Nejchladněji bylo v roce 1976, a to – 2,5 °C, pod 
bodem mrazu byla teplota ještě v letech 1951, 1962, 1965 a 2006. 
Naopak nejtepleji, příjemných 11,1 °C, bylo v roce 2010. Méně 
než 5 °C bylo 33krát, přesně v polovině případů. Tradiční májový 
oheň 34krát hasil déšť. Srážky s denním úhrnem nad 1 mm, tedy 
již nezanedbatelný déšť, se vyskytly 21krát. Nejvíce pak pršelo 
v roce 1975, kdy spadlo 30,1 mm srážek. Bouřka se vyskytla 
10krát, naposledy v roce 2012. Jaké počasí bude na májku letos, 
se musíme nechat překvapit, ale snad bude příjemné.

Pavel Vacík
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Turnaj mládeže v rapid šachu Ampér

V sobotu 25. 2. pořádal náš oddíl jeden ze série šesti turnajů krajského přeboru v rapid 
šachu mládeže. Turnaje se zúčastnilo celkem 68 dětí z Plzeňského kraje včetně 10 dětí 
z našeho oddílu. Hrálo se „švýcarským systémem“ na 7 kol a po pěti hodinách šacho-
vého zápolení o medaile i diplomy bylo jasné pořadí ve všech 10 kategoriích. Naši hráči 
se opět neztratili a v jednotlivých kategoriích dosáhli těchto výsledků: D8 – Anežka 
Vokáčová 3. místo, v H8 – Jonáš Bouše 8. místo, v H10 – Samuel Trhlík 3. místo, Jan 
Štván 4. místo, v H12 – Daniel Hornek 12. místo, v H14 – František Krumpholc 5. 
místo, David Fiala 7. místo, v kategorii OPEN – Lukáš Kašpar 1. místo, Pavel Flajšman 
2. místo, Jakub Sedlák 6. místo. Za podporu při uspořádání turnaje patří poděkování 
partnerům a sponzorům: Město Nepomuk, ZŠ Nepomuk, Šůs V+M s. r. o., Klimex-N 
s. r. o., Pila K+P s. r. o., Pila Zahrádka s. r. o., Auto Kelly Nepomuk, Klaus Timber a. s., 
Kovošrot Rojík.

Za Šachový klub Dvorec Zdeněk Flajšman

Masopust ve Dvorci

SDH Dvorec uspořádalo 25. února maš-
karní průvod obcí. Všechny ulice Dvorce 
prošlo 18 masek a kontrole SNB neunikla 
ani auta. Kromě členů SDH s námi cho-
dili i další dvorečtí občané. Všem zúčast-
něným děkujeme. 

Josef Jára, starosta SDH Dvorec

Výroční schůze AMK Nepomuk v AČR

V neděli 12. března 2017 se od 14,00 hodin v Restauraci Švejk uskutečnila Výroční 
členská schůze AMK Nepomuk v AČR. AMK Nepomuk je jedním ze spolků působících 
na území města Nepomuk a zároveň jedním z významných členů Autoklubu ČR. To 
potvrdil svojí účastí i prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček a člen prezidia František 
Čečil. Dalšími hosty byli starosta obce Klášter pan Zdeněk Bartošek a zástupci SDH 
Nepomuk Pavel Zeman a Radek Beneš. Na programu dne bylo hodnocení roku 2016 
jak po stránce hospodářské, tak ekonomické. Stále máme před sezónou, a tak byl 
projednán plán činností a rozpočet na rok 2017. V diskuzi zaznělo mimo jiné i podě-
kování SDH Nepomuk, jelikož je klíčovým partnerem při pořádání našich akcí.

Dan Krob

V letošním roce pořádáme tyto akce:

16. 4.   Přebor SMS Nepomuk a střední Čechy

13.–14. 5.   MS sajdkákrosu s vloženým závodem  
veterán side a veterán sólo

29.–30. 7.  XXXVI. Nepomucký trojúhelník

3. 9.   MMČR sajdkákrosu a čtyřkolek

Setkávání 
v ženském kruhu

Ženy se od nepaměti setkávaly, aby 
se uvolnily, sdílely, tvořily, předávaly si 
moudrost a užívaly si své dary. V ženské 
podporující společnosti se tímto i jemně 
léčily, protože přestávaly samy se sebou 
i mezi sebou bojovat a byly přijímány 
takové, jaké jsou. Dnes se k této tradici 
různými způsoby vracíme, a já jsem si 
vybrala cestu setkávání v návaznosti 
na svátky během roku. Zatím poslední 
setkání proběhlo ve Fénixu na svátek jarní 
rovnodennosti (Ostary) 22. 3. od 18:15 
hodin. Sdílely jsme, hodovaly, tančily 
a dopřály si voňavou masáž. Pro dotazy 
nebo vyjádření zájmu o účasti na dalších 
setkáních použijte e-mail korbova.l@
gmail.com. Těším se na setkání. 

Lucie Korbová

Strana zelených 
ZO Nepomuk 
a město Nepomuk 
zvou všechny, jimž 
není lhostejné naše 
životní prostředí,
na tradiční jarní 
dobrovolnickou akci
 
UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME NEPOMUK!
 
8. dubna 2017
Sraz tradičně před 
Knárovkou v 9:00
Pytle na odpad 
a rukavice zajištěny. 
www.uklidmecesko.cz

Jaro
(psáno v exilu v Austrálii s evidentní 
touhou po vlasti)

Pod horkými palmami,
vidím sněženky bílé,
v moři se potůček zrcadlí –
vzpomínka na jarní chvíle.

Pláž písku je louka zelená
plná barevných květů – 
na horách možná leží sníh
památka zimních světů.

Zda vlaštovky už přilétly
a čápi si hnízda staví?
Hadi a štíři už vylezli,
když Jiří teď svátek slaví.

Vy, palmy, tvrdě zelené
nejste jak české lesy!
Ve výhni vzduchu chvěje se
jaro – tak voní dnes kdesi…

Hana Gerzanicová

PhDr. Hana Gerzanicová, první dáme plzeňské poezie, 
významná česká žena ve světě, členka osobností síně 
slávy Plzeňského kraje, vlastenka a mecenáška,  zavítá 
do Nepomuku dne 16. května a pohovoří o Austrálii. 
Více informací k setkání naleznete v dalším čísle 
Nepomuckých novin či na www.nepomucko.com.
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Foto Milan Demela
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Kulturní servis duben 2017Slavnosti, poutě a posvícení v roce 2017  
ve farnostech Nepomuk  
(Žinkovy, Neurazy), Myslív, Vrčeň a Prádlo – 1. část

„Pod Štědrým“ u Vrčeně: SO 22. 4. v 15.00 – žehnání léčivého pramene Dobrá Voda

Nepomuk, kaple „Šlépěje sv. Vojtěcha“, SO 22. 4. v 18.00 – poutní bohoslužba 

Vrčeň, kaple sv. Vojtěcha: NE 23. 4. v 11.15 – poutní mše svatá

Milčice u Myslíva, kaple sv. Josefa: NE 23. 4. v 15.00 – (2. neděle velikonoční) – poutní bohoslužba

Vojovice, kaple sv. Jana Nepomuckého: SO 6. 5. v 15.00 – poutní mše svatá

Kovčín u Myslíva, kaple sv. Jana Nepomuckého: NE 7. 5. v 15.00 – poutní mše svatá

Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého: 20.-21. 5. – poutní mše svatá za účasti Mons. Vlastimila Kročila

Nehodív u Myslíva, kaple sv. Jana Nepomuckého: NE 28. 5. v 15.00 – poutní bohoslužba (týden po)

Mohelnice u Nepomuka, kaple Panny Marie: NE 4. 6. v 15.00 – poutní bohoslužba

Zelená Hora, NE 25. 6. v 10.30 – mše a posvěcení Zelenohorské Madony Mons. Františkem Radkovským

Mileč u Nepomuka, kaple sv. Petra a Pavla: NE 2. 7. v 9.45 – poutní mše svatá

Čmelíny u Vrčeně, kaple Panny Marie: NE 2. 7. v 15.00 – poutní bohoslužba

Kozlovice u Nepomuka, kaple sv. Cyrila a Metoděje, ST 5. 7. v 9.00 – poutní mše svatá

Měcholupy u Prádla, kaple sv. Cyrila a Metoděje, ST 5. 7. v 11.00 00 – poutní mše svatá

Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa, SO 8. 7. v 14.00 – poutní bohoslužba

 

Nepomuk 

1. 3.–30. 4. Má vlast cestami proměn 2016, 
svědectví o zvelebování veřejných prostranství 
a památek, Zelenohorská pošta, výstavu 
pořádá Spolek přátel starého Nepomuka

31. 3.–7. 5. Harmonie krajiny, obrazy a kresby 
Hany Dvořáčkové, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, otevřeno úterý – sobota (10.00 – 
16.00), od května úterý – neděle 10.00 – 18.00 

1.–30. 4. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie 
v obchodním centru Úslava – Minigalerie 
Václava Křepelky (náměstí A. Němejce)

1. 4. Nepomucký velikonoční trh za doprovodu 
kapely Šmrnc, pletení pomlázky, malování 
vajíček a pohádka v muzeu, od 8.00 do 12.00 
hodin, náměstí A. Němejce, Nepomuk

1. 4. Povídání o pejskovi a kočičce, pohádka 
pro děti, od 10.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

1. 4. Homeless, aneb Život je jen náhoda, 
divadelní komedie ze dvou pólů společnosti 
(Je lepší být významným manažerem, nebo 
bezdomovcem?), od 20.00 hodin, Sokolovna 
Nepomuk, pořádá Město Nepomuk, vstupné 
100 Kč, předprodej KIC

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

11. 4. Velikonoční dílna pro dospěláky, od 19.00 
hodin, klubovna Pionýr Nepomuk, info 
na tel.: 721 124 869

15. 4. Kabát revival Plzeň, od 21.00 hodin, 
Sokolovna Nepomuk

21. 4. Divadlo Járy Cimrmana: České nebe, 
od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, 
vyprodáno

22. 4. Otvíráme Nepomuk!, den otevřených 
dveří historických památek a domů, zahájení 
turistické sezóny, centrum města, prohlídky 
s průvodcem, šermířské a divadelní 
vystoupení, tradjazzová kapela The Dixie 
Hot Licks, nové expozice ve všech místních 
muzeích, historická řemesla, Městská naučná 
stezka, kavárna Nepomuckých kuchařinek, 
více na www.nepomuk.eu

22. 4. Den Země, MŠ Nepomuk

26. 4. Vývoj klimatu na Zemi, přednáška 
Ing. Jany Soukupové, Ph.D. z ČZU Praha, 
od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, vstupné dobrovolné

28. 4. Smíšený pěvecký sbor Vrčeň, koncert 
především pro seniory, od 17:00 hod. 
ve společenské místnosti DPS Nepomuk, 
Za kostelem. Vstup volný.

30. 4. Stavění májky, od 18.00 hod., v parčíku 
proti Holubům ve Dvorci, pořádá SDH Dvorec

30. 4. Pálení čarodějnic, od 16.00 hodin, 
hasičská základna Nepomuk

1. 5. S perníkem turistickým chodníkem, 
turistický pochod, pořádá KČT Nepomuk

6.–7. 5. Výstava tulipánů – vystaveno bude 
okolo 100 odrůd ve velkém množství 
barevných kombinací a tvarů, součástí výstavy 
bude prodej přebytků denivek, kosatců, 
lilií a gladiol, vstupné dobrovolné, od 9.00 
do 16.00 hodin, rodný dům A. Němejce (č. 
p. 129) 

9. 5. Vliv psychiky na lidské zdraví, beseda, 
od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk

19.–21. 5. Nepomucká pouť s doprovodným 
programem

20. 5. Pouťová taneční zábava 
ve znovuotevřeném sále Hotelu Dvorec, 
od 20.00 hod., hraje MINIMAX, pořádá SDH 
Nepomuk

Nepomucko

10. 2. – 15. 4. Můj barevný svět, autorská výstava 
malířky Jaroslavy zemanové, otevírací doba 
úterý – sobota 9.00 – 15.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

28. 3. – 30. 4. Vzdělávání pro všechny – odkaz 
J. A. Komenského, výstava k 425. výročí 
narození, špejchar ve Dvoře, Spálené Poříčí 

1. 4. Velikonoční výstava ručně vyrobených 
dekorací, ukázky zdobení kraslic, perníčků, 
výroba mýdla, vinutých perel, origami, pletení 
pomlázek a košíků, minijarmark a mnoho dalšího, 
od 14.00 do 17.00 hodin, budova OÚ Neurazy, 
vstup zdarma

1. 4. UDG + Zakázaný ovoce, Music Sklep, 
Spálené Poříčí

12. 4. Jarní koncert ZUŠ Starý Plzenec, od 15.30 
hodin, zámek Spálené Poříčí 

15. 4. Atmo Music (Music Sklep)

3. 4. Filipíny, diaprojekce Josefa Chalupného, 
od 18.00 hodin, sál Kulturně společenského 
centra Kasejovice

6. 4. Beseda s Jiřím Pomahačem o naší stoleté 
republice – druhé setkání, od 18.00 hodin, Klub 
sv. Václava v Žinkovech (za úřadem městyse), 
pořádá městys Žinkovy, vstupné dobrovolné 

6. 4. Beseda Zmizelá Šumava II. s Emilem 
Kintzlem spojená s promítáním o historii Šumavy 
a životě tamních lidí, od 18.30 hodin, Kulturní 
dům Chanovice

7. 4. Kreyson memorial tour 2017, Sokolovna 
Spálené Poříčí, pořádá Salomena z.s.

8. 4. Jarní trhy, od 13.00 do 17.00 hodin, 
náměstí nebo zámek, Spálené Poříčí

8. 4. Jarní a velikonoční výzdoba jižního Plzeňska, 
Březí – Žinkovice, od 14.00 hodin, prostory 
bývalého lihovaru Žinkovice (Březí u Žinkov), 
výstava bude otevřena po dobu Velikonoc, 

vstupné 1 pomlázka nebo kraslice, www.
hucul-olsovka.cz, pořádá Muzeum krojů 
a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje 
(na vernisáži vystoupí folklorní skupina Máj 
z Blatnice u Nýřan)

15. 4. Velikonoční posezení a soutěž o nejlepší 
velikonoční nádivku, Klub sv. Václava, 
Žinkovy, pořádá městys Žinkovy

15. 4. Velikonoční vycházka ke studánce sv. 
Vojtěcha, sraz ve 13.00 hodin na náměstí 
v Kasejovicích, pořádá Sokol

15. 4. Atmo Music, Music Sklep, Spálené Poříčí 

16. 4. Přebor SMS Nepomuk a střední Čechy – 
motokros, Kramolín u Nepomuka, pořádá 
AMK Nepomuk

16. 4. Turnaj ve voleném mariáši o Mistra 
Chanovic, společenské soutěžení místních 
borců, Kulturní dům Chanovice

17. 4. Vystoupení dětí ze ZŠ Mileč a jazzové 
skupiny Mr. Z., od 14 hodin, kostel sv. Petra 
a Pavla, Mileč

22. 4. Komentované vycházky za přírodou Brd 
(zoologické exkurze na území CHKO 
Brdy), 1. okruh (Co skrývá řeka Bradava, 
okolí Teslínského kláštera a Padrťských 
rybníků) – sraz v 9.00 v obci Míšov u Grill 
Baru, návrat do 13 hodiny, 2. okruh (Život 
v tůních a les kolem nás v lokalitě Felbabka 
a Hrachoviště) – sraz v 15.00 hodin v obci 
Felbabka u parkoviště naproti fotbalovému 
hřišti, návrat do 18 hodiny, pořádá AOPK 
ČR, Správou CHKO Brdy ve spolupráci 
s Hornickým muzeem Příbram k příležitosti 
Dne Země

22. 4. Den proti úložišti, společná akce obcí 
regionu proti záměru vybudovat úložiště 
radioaktivních odpadů v lokalitě Březový 
potok

22. 4. Od vína k vínu – degustace vín moravských 
vinařů, Spálené Poříčí 

22. 4. Pouť ke svatému Vojtěchu, odpolední 
slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské 
setkání v Újezdě u Chanovic

22. 4. Párty s rádiem Kiss Proton 2, Music Sklep 
Spálené Poříčí

23. 4. Pouť v Boučku u Kasejovic

24. 4. Přednáška Patrika Kellera – Nacistické 
složky na Nepomucku – Žinkovy a Zelená Hora, 
sál Kulturně společenského centra Kasejovice

29. 4. Setkání k 70. výročí založení Měšťanské 
školy v Chanovicích, celodenní program, 
dětský cirkus, výstavy, setkání absolventů, 
posezení s hudbou, atd.

30. 4. Stavění máje / pálení čarodějnic  
(většina obcí)

5.–7. 5. S Dragonem na dovolenou, táborová 
základna Pionýra Nepomuk v Přebudově, 
přihlášky do 18. 4. u pana Horníka na tel.: 
723 985 759
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Kulturní centrum NEPOMUK srdeènì zve na

VÝSTAVU TULIPÁNÙ

6 a 7. kvìtna 2017, 9 - 16 hod.
v rodném domì A. Nìmejce
na nám. A. Nìmejce èp.129

vstup ulièkou nahoøe na námìstí vedle budovy bývalé školy
(nejvìtší budova námìstí)

Vystaveno bude okolo 100 odrùd tulipánù 
ve velkém množství barevných kombinací a tvarù.

Souèástí výstavy bude prodej pøebytkù DENIVEK, KOSATCÙ, LILIÍ, GLADIOL
a také objednávka (nejen) vystavených cibulí TULIPÁNÙ.

Odborné poradenství zajištìno po celou dobu akce. Vstupné dobrovolné.
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Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce,zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 16. dubna již uplynulo 9 smutných let, 
co nás navždy opustila 
paní Jaroslava Cygánková.

S láskou vzpomínají manžel Václav,  
dcery Vendula a Šárka, syn Luboš, 
Romana a vnoučata.

vzpomínka

Čas vše zahojí, jen stopy tvé lásky
zůstanou v našich srdcích navždy…
 
Dne 5. dubna uplyne již 5 let,  
kdy nás navždy opustila 
paní Marie Ochocová.

Všem, kteří vzpomenou s námi, 
 děkuje dcera s rodinou.

vzpomínka

Dne 14. dubna uplyne 10 let,  
co nás navždy opustila 
paní Marie Kolářová.

Stále vzpomínají synové s rodinami  
a ostatní příbuzní.

vzpomínka

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

Dne 7. dubna 2017 uplyne 5 let,  
co nás navždy opustil pan Zdeněk Kouba.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka,  
syn a dcera s rodinami a všechna vnoučata. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 21. dubna to bude již deset let,  
co nás opustil tatínek, dědeček a pradědeček  
pan Alois Fabík.

 
S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami.  
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Panu řídícímu s láskou

 
Milý pane řídící,
píši Vám a posílám tento otevřený dopis přes 
horizont, který dělí svět pozemský, dočasný, 
od světa nadzemského, věčného.

Mám Vás v paměti jako milého, nenápadného člověka 
se zvláštním, plachým úsměvem. Nikdy jsem Vás neviděla 
rozzlobeného, rozčileného. Tíhu pracovních dní v prádelské 
dvoutřídní škole, se kterou jste byl srostlý, jste statečně, 
klidně nesl. Byla doba socialismu. Tenkrát byli učitelé 
na vsích zapojeni do všeho možného i nemožného, padali 
únavou. Ale Vy jste přesto nic neošidil. Nebyl jste z těch, 
kteří by si stěžovali. Prostě jste denně odváděl perfektní 
práci s dětmi, vedl vzorně místní knihovnu, nacvičoval 
divadelní představení, učil chodské písničky, které 
se pak předváděly na besídkách, pracoval na místním 
národním výboru, psal školní kroniku písmem tak 
úhledným, až se dech tajil... Jak Vám asi bylo těžko, když 
jste do ní musel napsat, že prádelská škola se zavírá? 
Když jsem Vám před dvěma lety gratulovala v Kokořově 
k osmdesátinám, měl jste kolem sebe svou širokou skvělou 
rodinu a kamarády z kapely. A hráli jste, aby bylo veselo. 
Uměl jste pobavit nejen hraním na saxofon a housle. 
Uměl jste hezky vyprávět. Byl jste opravdový vesnický 
kantor, který uměl zpívat, hrát, krasopisně psát.

Sv. Matka Tereza z Kalkaty říkala, že člověk není povolán 
k tomu, aby dělal velké věci. Ale k tomu, aby dělal malé 
věci s velkou láskou. Pane řídící, Vy jste tohle uměl. Je 
štěstí potkat v životě takového člověka. Zvlášť v době 
dospívání. Mnohým Prádelákům, včetně mě, se to 
podařilo. A tak za ně i za sebe volám do nebeských výšin: 
Děkujeme Vám, pane řídící Miloslave Tumpachu!

Marie Bílková

vzpomínka

Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Nepomuk
Hana Wagnerová, M 602 874 006
hana_wagnerova@generali.cz

Jsme přestěhováni

Generali v Nepomuku

Nová adresa: Nám. A. Němejce 149, Nepomuk
Slavnostní otevření proběhlo 3. dubna 2017.

Základní škola Nepomuk Školní 546, 335 01 Nepomuk

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 
se uskuteční ve středu 5. dubna 2017  
od 13.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na nové prvňáčky!

Bližší informace vám podají ředitelky MŠ nebo je najdete na www.zsnepomuk.cz.

Nabídka platí od 29. 3. do 25. 4. 2017  
v prodejně „U Stodoly“
Gouda 48% cena za 1 kg 134,00
Jogobella 150 g mix příchutí 7,90
Hladká mouka 1 kg 9,50
Cukr moučka 1 kg 22,90
Wieninger pekařské droždí 42 g 3,90
PARDÁL Echt 11° pivo světlý ležák 0,5 l 7,90
Velikonoční nabídka – 7.4. – 25.4.2017 
Uzená krkovice bk cena za 1 kg 109,00
Uzená plec cena za 1 kg 99,00

Nabídka platí od 29. 3. do 11. 4. 2017  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Rodinné 200 g 19,90
Opočenský jogurt 150 g mix příchutí 12,90
Olmín 125 g s bílou plísní 21,90
Zakysaná smetana 15% 180 g 10,90
Anglická slanina cena za 1 kg 129,00
Kachna s droby A cena za 1 kg 69,90
Kysané a červené zelí 500 g 21,90
Velkopopovický Kozel Světlý 0,5 l plech 12,90
Šunka pro děti výběrová cena za 1 kg 159,00
Matjesy s cibulí cena za 1 kg 189,00
PRIMUS světlé pivo 0,5 l lahev 6,90

PRODÁVÁTE NEMOVITOST? 
 
Investiční společnost Euro Trust s. r. o. ji koupí 
za výhodných podmínek. Kupujeme byty, domy, 
pozemky a komerční prostory. Nabídněte.
Tel.:  603 179 318, centrala@euro-trust.cz
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KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

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

Řádková inzerce

Koupím garáž, nejlépe v Nepomuku do 160 tisíc Kč. Tel. 724 931 668.

Pronájem 1+1 v RD, nekuřáci, kauce. Tel.: 605 437 676, 
po 17.00 hodině.

Prodám byt 2kk Na Daníčkách. Přízemí, terasa, kuchyň – včetně 
spotřebičů, vestavěná šatní skříň+stěna, sanit. vybav. Tel. 
605 701 065.

Prodám letní pneu na discích 155/70 R 13, pneu zánovní, disky 
starší. 2x přední kleber, 2x zadní barum, 4 šrouby, rozteč šroubů 
10,5 cm. Cena za komplet 1000 Kč. Tel. 773 299 840.

Prodám litá kola originál Ford (Fiesta i Káčko) i s pneu. 165/70 R 13 
za 2000 Kč. Jako nová. Tel. 739 278 011.

Bagrem cokoliv. Žaluzie, sítě do oken – dveří, rolety, shrnovací dveře 
– stěny. Nepomucko. Tel. 603 309 702.

Koupím starou benzinovou sekačku i repas. Plně funkční s lehkým 
startováním „důchodce“, cena do 2000 Kč. Tel. 606 407 991.

Prodám stavební zachovalé bantam kolečko. Prodám ruční kárky 
různě velké po g.o. Prodám túje a tis 15 Kč. Tel. 776 535 770.

Prodám dámské horské kolo ve velmi dobrém stavu, cena dohodou. 
Tel. 603 326 472.

Prodám kuchyňskou váhu, nepoužitou v původním obalu, lék 
wobenzym. Nevhodný dárek. Tel. 606 123 682.

Prodám bílý kredenc s prozrcadleným barem, šíře 150 cm, 
výška 170 cm, délka 160 cm. Cena dohodou po prohlédnutí. Tel. 
371 592 385.

Prodám: WC kombi za 300 Kč, WC mísa s tyč. splachovadlem 
za 150 Kč, umyvadlo za 150 Kč. Tel. 775 581 180.

Prodám špaletové okno bez nátěru, třídílné 140x137, „bedna“ 
128x128, hl. 22 za 500 Kč. Tel. 775 581 180.

Udělám výměnu zipů a drobné opravy oděvů, sháním podnájem 
nebo rodinný domek. Tel. 731 978 902.

Prodám palivové dřevo a štěpku levně – dovezu i domů v okolí 
Nepomuka. Tel. 725 801 053.

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

STAVEBNÍ PRÁCE – BAZÉNY

Provádíme veškeré stavební a řemeslné práce na klíč.  
Výstavba RD, garáže, suché stání. Zámkové dlažby, 
oplocení a další. Rekonstrukce objektů. Bazény – výstavba 
bazénů z termobloků a s fólií, nerezové zastřešení. Údržba, 
rekonstrukce a vše kolem bazénů.

e-mail: petrvokoun@volny.cz
www.stavebni-prace-bazeny.cz
tel. 608 200 247
Želvice 40, 335 01 Nepomuk

PRODEJ SLEPIČEK 
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho 
chovu! Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180, – Kč/ks. 
Prodej: 12. dubna, 11. května a 13. června 2017 
Nepomuk – u fary – 16.20 hod.
 
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –  
cena dle poptávky. Informace: Po–Pá 9.00– 16.00 
hod., tel. 601 576 270, 728 605 840

Firma INTERIORS 
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
—  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 

  truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

—  Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo 
vyučení v oboru truhlářství  
výborné platové podmínky

—  Montážní dělník nábytku z kombinovaných materiálů 
vyučení v oboru truhlářství 

—  Konstruktér / Technolog výroby

—  Lakýrník

—  Programátor CNC strojů

—  Business Coordinator 
VŠ vzdělání 
znalost NJ plynně

—  Asistentka projektu 
VŠ vzdělání  
znalost NJ plynně

Pracoviště: INTERIORS manufacture & design, a. s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned,
možnost zařídit zaměstnancům ubytování

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 
734 440 523, lenka.sampalikova@interiors ‑mnd.com

Kanalizace a Vodovody 
Starý Plzenec, a.s.
hledá zaměstnance na pozici

INSTALATÉR PRO VENKOVNÍ ROZVODY VODY
• vzdělání: vyučen
• řidičský průkaz skupiny „B“
• Zhotovování vodovodních 

a kanalizačních řadů, vodovodních 
• a kanalizačních přípojek, provádění navrtávek,  

opravyPracovní poměr na dobu neurčitou

POMOCNÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK
• řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou, 

skupiny „C“ – výhodou
• Pracovní poměr na dobu neurčitou

Jednosměnný provoz – pracovní doba   
6.15–14.45 hodin

Informace: pí. Pintová  
tel.: (+420) 377 966 426 
(+420) 602 238 906
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Truhlářství Václav Berkovec

Prodej bytu 3+kk 79,40m2 ve 2. patře cihlového 
domu. Zcela nový, přímo od stavitele.

 Cena: 1 800 000 Kč Kód: NEP16SF22

Byt v Nepomuku 3+kk – Na Daníčkách

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej bytu 79,41m2, do osobního vlastnictví. 
Bezbariérový, částečně se zařízením, 
s balkonem, sklepní kójí a parkovacím stáním.

Cena: 1 850 000 Kč Kód: NEP16SF21

Byt v Nepomuku 3+kk – Na Daníčkách

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej bytu 4+kk 100,99m2 ve 3. patře cihlového 
domu, mezonetový. Nový, s možností dostavby 
koupelny v mezonetu v ceně.  Parkovací stání, 
balkon, sklepní kóje. Do osobního vlastnictví.

Cena: 2 200 000 Kč Kód: NEP16SF23

Byt v Nepomuku 4+kk – Na Daníčkách

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej výrobních, či skladovacích prostor, čtyři 
podlaží propojená nákladním výtahem. Užitná 
plocha 1430m2, ze tří stran rampy pro skládání 
zboží, přístupné pro kamiony. Možnost úpravy 
i pro trvalé bydlení.

Cena: 1 290 000 Kč Kód: NEP16SO02

Dvorec  u Nepomuka

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej bytu 2+kk 68,91m2 v přízemí cihlového 
domu.  S terasou, sklepní kójí a parkovacím 
stáním, do osobního vlastnictví.

Cena: 1 500 000 Kč Kód: NEP16SF21

Byt v Nepomuku 2+kk – Na Daníčkách

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

Prodej chalupy 2+1 s předzahrádkou, na parcele 
268m2, včetně vybavení. Garáž, sklep, pec.

Cena: 790 000 Kč Kód: NEP16SH20

Chloumek u Kasejovic

Tel.: 736 525 740 petr.drevo@rkevropa.cz

nemovitosti k prodeji

VÍTE ŽE…
…  prázdná, nevyužitá nemovitost může 

ztrácet až 10% svojí hodnoty za rok?
…  nejlepší čas pro prodej nemovitosti je právě na jaře?
… dům, či byt se lépe prodá, když je na prodej „připraven“?
…  díky plošné inzerci na internetu lze nemovitost 

prodat za lepší cenu?
… prodej nemovitosti jde zařídit bez starostí a nákladů?

Chcete, aby Vaše nemovitost byla v příštím vydání? Kontaktujte nás!
Tel.: (+420) 371 784 784 / e-mail: nepomuk@rkevropa.cz

PENB CPENB CPENB C

PENB C PENB G

PENB G

Vychovatele
9 PT. Od 20.660 Kč,  
10 PT. od 21.980 Kč

Strážný / dozorce
Od 20.440 Kč  
hrubého bez praxe

Nabízíme: 6 týdnů dovolené, lékařskou péči, 
benefity, možnost využití posilovny, tělocvičny, 
závodní stravování, využití vlastních rekreačních 
středisek, benefity. Více informací na http://
bit.ly/2nWfTeS, Mgr. Linda Foldová, e‑mail: 
lfoldova@vez.plz.justice.cz, tel. 377 660 380.

Vězeňská služba  
České republiky – 
věznice Plzeň-Bory 
přijme do pracovního poměru



sponzor měsíce


