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Foto na titulní straně: Model nepomucké nádražní budovy 
z expozice Jaroslava Navrátila, foto Pavel Motejzík
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Jubilejní Pivní slavnosti zaplnily náměstí 
25. ročník pivních slavností přilákal i přes nepřízeň 
počasí několik tisíc návštěvníků, kteří měli možnost 
ochutnat pivo z téměř čtyř desítek, převážně 
malých pivovarů. Mezi hlavní hvězdy programu 
patřil Honza Vyčítal a Greenhors (na snímku) 
či skupina Skampida až z jihoamerické Bogoty. 
Akci pořádaly Nepal, z. s. a město Nepomuk.

Spolek Malostranský hřbitov přednášel v Nepomuku
„Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté 
tohoto kultu na Malostranském hřbitově 
v Praze“, byl název přednášky, kterou přivezly 
do Nepomuku Alena Lehnerová (vlevo) a Gabriela 
Kalinová ze spolku Malostranský hřbitov. 
Tématem byla místa a osoby, spojené s životem 
Jana z Pomuku, posmrtné osudy i oslavy. 
Zmíněné byly rovněž osobnosti, pochované 
na Malostranském hřbitově a spojené se jménem 
sv. Jana Nepomuckého. Akci doprovodily 
hudební ukázky ze svatojánských slavností.

Show Na stojáka! rozesmála letní scénu
Velký potlesk sklidilo vystoupení Ester Kočičkové, 
Daniela Čecha a Petra „Nastyho“ Cerhy na letní 
scéně v Nepomuku. Pravidelné akce na letní scéně 
probíhají každý pátek až do začátku září. 

Dobrovolní hasiči mají novou 
cisternovou stříkačku

Den 20. červenec byl pro místní sbor dobrovolných hasičů výjimečný. Do Nepomuku 
přijela z Poličky nová cisternová automobilová stříkačka Tatra T815-7, pořízená v rámci 
projektu IROP. Slavnostního předání automobilu od obchodního ředitele TNT Polička 
Jaroslava Lorence se účastnil starosta města Jiří Švec, velitel jednotky a sboru Petr 
Zeman a také další členové a příznivci sboru. Projekt, v jehož rámci byla stříkačka zís-
kána, zahrnuje tři části:

Část 1 – Cisternová automobilová stříkačka,  
cena 8 225 580 Kč s DPH, dodavatel THT Polička s. r. o.
Část 2 – Dopravní automobil, cena 1 461 270 55 Kč s DPH, dodavatel VSP Auto s. r. o.
Část 3 -  Hadicový přívěs – probíhá výběrové řízení

Získaná dotace z evropských fondů je 90 %, zbývající spolufinancování zajistí město 
Nepomuk. „Jsem rád, že tento projekt uspěl v evropských dotacích a že místní hasiči 
získají novou profesionální techniku, plně si ji pro svou plodnou činnost a aktivity 
zaslouží,“ uvedl pro noviny starosta města Jiří Švec. „Chtěli bychom poděkovat vedení 
města Nepomuk i všem ostatním, kteří se podílejí na realizaci projektu, za podporu 
při realizaci. Slavnostní předání do užívání JSDH proběhne v podzimních měsících. 
Nyní bude probíhat seznámení s vozidlem a dovybavení věcnými prostředky a poté, až 
bude zařazeno jako výjezdu schopné, uspořádáme slavnostní akci pro veřejnost. Více 
podrobností přineseme v některém z dalších vydání Nepomuckých novin,“ uvedl velitel 
Petr Zeman. Nákupu nové automobilové stříkačky z evropských peněz se dočkali také 
v Žinkovech a ještě třetí nová stříkačka brzy doputuje do Mladého Smolivce.

Slovo starosty

Vážení občané,

máme tu druhou polovinu prázdnin, 
ve které nás 5. srpna čeká přátelské fotba-
lové utkání mezi FK Nepomuk a výběrem 
internacionálů ČR. A 18. srpna to bude 
již 150 let, co do Nepomuku přijel první 
vlak v rámci stavby železnice Františka 
Josefa I. V předvečer výročí proběhne 
beseda s Jaroslavem Navrátilem z Vrčeně, 
se kterým je i hlavní rozhovor tohoto 
čísla novin. Speciální příloha se věnuje 
historii rodu Němejců, který bude mít 
začátkem září v Nepomuku setkání. 
Radost mi dělá také nová zásahová tech-
nika našich hasičů, na kterou město zís-
kalo významnou dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP). Zajímavý je také přes 50 let starý 
pamětní zápis, který se nalezl v soše 
Františka Palackého v Zeleném Dole. 
Tématem novin je úprava katastrálního 
území mezi Nepomukem a Klášterem. 
Během doby, kdy jednání probíhají, jsem 
si plně uvědomil, že se jedná o velmi cit-
livé téma, které je zakořeněné hluboko 
v minulosti a souvisí nejen se sporným 
územím pod bytovými domy Na Vinici, 
ale s mnohem širší plochou. Několik 
zastupitelů i občanů by pak uvítalo 
úplné sloučení Nepomuku s Klášterem, 
podobně jako byl v roce 1961 slou-
čen Nepomuk se Dvorcem. Můj názor 
i názor dalších zúčastněných najdete 
na stranách 8 – 10. Doufám zároveň, že 
tyto nesváry nijak nenaruší spolupráci 
mezi Nepomukem a Klášterem, týkající 
se například Nepomuckého trojúhel-
níku, obnovy Šumavanu, oprav komu-
nikací či zámku Zelená Hora. Velký 
úspěch na zámku ostatně v červenci 
sklidil koncert přední světové sopranis-
tky Evy Urbanové s Andílky. Těší mě, že 
jsem mohl být na této akci osobně pří-
tomen, a že prostředky na obnovu oltáře 
věnovalo také město Nepomuk, které 
se opakovaně spolupodílí i na reali-
zaci mimořádných prohlídek zámku. 

Jiří Švec, starosta města

(foto Milan Demela)
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Foto Lukáš Mácha

Startuje další etapa výměny 
oken v bytových domech

Výměnu oken v bytových domech č.p. 551 a č.p. 552 Na Vinici, 
Nepomuk bude provádět firma Švihovec s.r.o., Plzeň za vysou-
těženou cenu 3 595 820 Kč bez DPH. Součástí stavby bude také 
vybourání původních balkonových sendvičových panelů a znovu 
vyzdění z pórobetonových tvárnic, dále také nová skladba bal-
konových podlah. Stavba bude probíhat v měsících červenec 
(zaměření oken), srpen – říjen 2017 (realizace stavebních prací).

Za Radu města Nepomuk Jiří Švec

Nové stoly na tenis 
byly instalovány

V červenci byly osazeny tři nové betonové venkovní stoly 
na stolní tenis. Dva stojí na asfaltové ploše vedle malého hřiště 
u základní školy. Třetí byl osazen v blízkosti dětského hřiště 
v Lesnické ulici ve Dvorci.

Tomáš Chouň

Obrázky z Němejcovy půdy  
na Zelené Hoře 
 
 

Za velkého zájmu návštěvníků Zelené Hory vystavovali 
nepomučtí malíři z Němejcova Ateliéru "K" své obrázky 
z Nepomucka a prázdninových cest po Provence či Florencii 
a dále svoji volnou malířskou tvorbu. Výstava se uskutečnila 
při příležitosti otevření Zelené Hory veřejnosti ve dnech 1. až 
9. července 2017. Dle zápisů v návštěvní knize se na obrázky 
přišlo podívat téměř 900 návštěvníků, kteří ve svých děkovných 
zápisech nešetřili chválou na vystavené obrázky a pohodovou 
a slunečnou atmosféru celé výstavy. Výstavu si prohlédl též 
autor nového oltáře a sochy Panny Marie v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie na zámku, sochař Václav Česák s manželkou – 
pěvkyní Editou Adlerovou. S uznáním a pochvalně se vyjádřil 
o expozici výstavy a kvalitě vystavených obrazů. Výstava 
na Zelené Hoře neušla pozornosti ani regionálního Plzeňského 
deníku, který výstavu a díla nepomuckých malířů pochválil 
jako dobrý a užitečný kulturní počin. Na závěr patří poděkování 
Obecnímu úřadu v Klášteře – pánům Bartoškovi a Rotovi 
– a Mikroregionu Nepomucko, jehož zástupcem je Pavel 
Motejzík. Svou podporou a přátelským přístupem napomohli 
tito pánové uspořádání výstavy.

Ladislav Čáslavský

Reforma v ochraně  
osobních dat

 
 
 
 
 
 
 
Koncem dubna 2016 Evropský parlament přijal nové nařízení, 
tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General 
Data Protection Regulation, zkráceně GDPR). To zásadním způ-
sobem změní evropskou legislativu v oblasti jejich ochrany.

Toto nařízení se dotkne prakticky každého, kdo zpracovává 
osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů, doda-
vatelů. Dotkne se tedy i podnikatelů, kteří by se již na to měli 
pomalu začít připravovat. Správci a zpracovatelé osobních údajů 
budou muset přijmout taková technická a organizační opatření, 
aby zajistili a byli schopni doložit, že zpracování je prováděno 
v souladu s nařízením. Velké firmy k tomu budou muset vést 
detailní záznamy o zpracování údajů. Podniky, které zpraco-
vávají ve velkém rozsahu citlivé údaje nebo provádějí rozsáhlé 
pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů, budou 
muset najmout nového pracovníka – pověřence pro ochranu 
osobních údajů.

Jelikož se jedná o nařízení Rady EU, bude GDPR pro člen-
ské státy přímo závazné, bez nutnosti transpozice do národní 
legislativy (ta je nutná u „směrnice“). Nařízení tak automaticky 
nahradí nejen směrnici 95/46/ES, která dnes upravuje ochranu 
osobních údajů na úrovni EU, ale i český zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. Počátek účinnosti je 25. 5. 2018.

GDPR však členským státům umožňuje odchýlit se od někte-
rých pravidel. Pravděpodobně tedy díky tomu dojde k určitému 
„rozmělnění“ snahy o plné legislativní sjednocení ochrany osob-
ních údajů v rámci celé EU. Rozsah možných odchylek pro ČR 
lze však zatím jen těžko odhadnout, protože rozsáhlejší komu-
nikace státu (zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů) 
s veřejností začíná teprve nyní. GDPR se nevztahuje pouze 
na zpracování osobních údajů evropskými správci nebo zpra-
covateli na území EU, ale podléhat GDPR budou i společnosti 
mimo EU, které cílí na spotřebitele v Unii a zpracovávají jejich 
osobní údaje v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo 
monitorují chování spotřebitelů v rámci EU.

 
Hlavní zásady:

 − odpovědnost správců a záměrná ochrana osobních údajů
 − zřetelný souhlas se zpracováním
 − rozšíření definice osobních a citlivých údajů
 − zesílená práva subjektů údajů
 − oznamovací povinnost v případě porušení 

zabezpečení (do 72 hodin)
 − povinnost správců jmenovat pověřence 

pro ochranu osobních údajů

 
Možné sankce:
Pokuty až 20 milionů EUR, nebo 4 % z celosvětového ročního 
obratu. Celkově jde o poměrně rozsáhlou problematiku. 
Na druhé straně, současný český zákon je poměrně kvalitní, čili 
z hlediska ochrany u nás jde spíše o evoluci, než o revoluci.

Bohumila Rašková, vedoucí odboru  
obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Tip na dotaci: „Malé projekty“ 
přeshraniční spolupráce

Místní a regionální zástupci považují za nutné klást v progra-
mech přeshraniční spolupráce větší důraz na projekty „peo-
ple-to-people“ a na malé projekty, aby bylo možné odstranit 
překážky v podobě hranic a integrovat příhraniční oblasti 
a jejich občany. V příhraničních regionech žije více než třetina 
občanů EU a v rámci územní spolupráce představují tyto regiony 
velikou výzvu. V období 2014–2020 se do příhraničních komunit 
investuje více než 6,6 miliard EUR z 10 miliard, které jsou vyčle-
něny na spolupráci regionů.  
 
Kontakt pro více informací: Pierluigi Boda, Tel.: +322 282 2461, 
e-mail: pierluigi.boda@cor.europa.eu

Lukáš Mácha, specialista CSS

Krátké zprávy

Mladý Smolivec navštívil ministr. Obec podala dvě žádosti 
o dotace do Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní 
oblast voda, na projekty Zásobování pitnou vodou Starý 
Smolivec a Zásobování pitnou vodou Mladý Smolivec. V obou 
případech byla úspěšná a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
v celkové výši 3.172.712 Kč přivezl 14. 7. do Mladého Smolivce 
sám ministr životního prostředí pan Mgr. Richard Brabec.

V Plattlingu proběhnou svatojánské oslavy. Již od r. 1864 
existuje a funguje v bavorském městě Plattling spolek sv. 
Jana Nepomuckého – St. Johann Nepomuk Verein. Spolek 
každé 3 roky organizuje v Plattlingu svatojánské oslavy, tzv. 
Heimatfest s vodním procesím „Wasserprozession“ na řece 
Isar. Oslavy se uskuteční v letošním roce v termínu 5.– 6. 8. 
2017. Program najdete na stránkách www.msjn.cz.

Na zájezd zbývají poslední volná místa. Na další z výletů 
Za poznáním historie Nepomucka, tentokrát na pohádkové 
zámky Žleby a Slatiňany, zbývají v autobuse poslední volná 
místa. Zájezd se uskuteční 10. 9. s odjezdem z Nepomuku 
(přes Losinou u Plzně), cena za osobu je 800 Kč. Více 
podrobností sdělí Informační centrum Nepomuk.

Spálené Poříčí obohatí naučnou stezku. Městu se letos podařilo 
získat dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci opatření 
na mimoprodukční funkce lesa. Část stezky nazvaná Loukou 
i lesem za pohádkou bude doplněna o herní a interaktivní 
prvky. Děti si budou moci při procházení stezky vyzkoušet 
svojí tělesnou zdatnost a dozvědět se zajímavosti o životě 
v lese. Projekt by měl být dokončen v letošním roce. 

Letní kino pokračuje. Také v srpnu promítá v Neurazech 
letní kino. Na programu jsou například snímky Zahradnictví: 
Rodinný přítel, Špunti na vodě, Kráska a zvíře či T2 
TRAINSPOTTING. Program najdete na www.neurazy.cz.

Přeštice otevřou pivovar. Kolem 20. 8. se otevře nový regionální 
pivovar v Přešticích. Radnice investovala přes 18 milionů korun 
do přestavby restaurace na náměstí. Otevřen v ní bude městem 
vlastněný minipivovar s roční kapacitou 1400 hektolitrů.

Podpořte regionální infocentra. Pod odkazem http://
bit.ly/2uDSAub můžete podpořit svým hlasem 
regionální informační centra v soutěži Informační 
centrum roku. Hlasování probíhá do 31. 8.

V Čížkově uctili ovce a kozy. 29. 7. se zde konala Ovčí slavnost, 
která zahrnovala soutěž mužů ve stříhání ovcí, představila 
mistra v kosení kosou Františka Šmolíka či pasení ovcí se psem. 
Na své si přišli také milovníci dobrého jídla i hudební fanoušci.
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13,5 milionu pro regiony 
Nepomucka a Spálenopoříčska

Již rok funguje na území Nepomucka a Spálenopoříčska projekt Centra společných 
služeb obcí, který poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při 
výkonu veřejné správy, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy 
s dopadem na obce, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či pro-
jekty obcí. Dále se centrum podílí zejména na činnostech směřujících k propagaci čin-
nosti CSS a DSO či vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou 
úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energií, telekomunikačních 
služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce 
(smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.). Výše uvede-
ných aktivit bylo v rámci centra za poslední rok evidováno přes 500. Nositelem pro-
jektu v našem regionu je Mikroregion Nepomucko. Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bylo 
zpracováno ve spolupráci s obcemi celkem 51 individuálních žádostí o dotace, zamě-
řených např. na obnovu památek, zlepšení škol a školek, zlepšení životního prostředí, 
dětská hřiště, místa pasivního odpočinku, budování ČOV, opravu hasičských zbroj-
nic, naučné stezky, kulturní činnost, cestovní ruch až po prevenci kriminality. Aktivně 
jsme spolupracovali se žadateli o příspěvky z nadačních fondů, podařilo se tak získat 
prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole v Nepomuku či na realizaci 
hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu. V projektech, kde byl přímým 
žadatelem Mikroregion Nepomucko, se nám podařilo uspět například ve dvou výzvách 
Operačního programu životní prostředí (projekt na pořízení domácích kompostérů byl 
vyhodnocen jako 6. nejlepší v České republice), na realizaci nových expozic, pořízení 
mobiliáře do obcí či organizaci významných akcí. Celkový objem získaných finančních 
prostředků pro region za poslední rok je díky činnosti centra téměř 13,5 milionu Kč.

Kontakty:
 
Mikroregion Nepomucko
Pavel Motejzík, manažer CSS, tel.: (+420) 604 44 24 09
Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj mikroregionu, tel.: (+420) 371 595 939
Kancelář: Rodný dům Aug. Němejce, Nám. Aug. Němejce 129, Nepomuk
E-mail: mnepomucko@seznam.cz

Miloslav Kubík 
reaguje na odpověď 
starosty
Jednatel společnosti SKY Trade s. r. o. 
Miloslav Kubík požádal redakci novin 
o zveřejnění odkazu s dopisem coby 
reakcí na odpověď starosty Jiřího Švece, 
která byla společně s Kubíkovým otevře-
ným dopisem otištěna v minulém čísle 
Nepomuckých novin na stranách 26–27. 
Odkaz s odpovědí naleznete zde:  
http://bit.ly/2u4vj1k.

Z činnosti Policie Nepomuk

Ze strany OOP Nepomuk byly v období 
od 14. 6. do 13. 7. 2017 zjištěny dva pře-
stupky proti veřejnému pořádku a opět 
se jednalo o recidivisty. První případ byl 
zaznamenán v podvečer 23. 6. 2017 v obci 
Dvorec, kde na zemi u pošty ležel opilý 
muž. Přes silnou opilost byl schopen 
podrobit se dechové zkoušce, kdy „nadý-
chal“ 4,38 promile. Druhý případ byl zjiš-
těn podvečer 2. 7. 2017 v ulici Pivovarská 
v Nepomuku. Zde byl nalezen muž, který 
ležel na dlažbě a měl tržnou ránu v obli-
čeji. Na místo byla povolána záchranná 
služba, ale muž se nenechal ošetřit 
a místo toho vulgárně nadával zdravot-
níkům i policistům. Jelikož neuposle-
chl ani výzvy s výstrahou, byli policisté 
nuceni použít donucovací prostředky. 
Oba hříšníci skončili na záchytné stanici 
v Plzni a čeká je správní řízení. 

Dne 16. 6. 2017 se policistům poda-
řilo objasnit odcizení dvou autobaterií 
z nákladního vozidla, zaparkovaného 
ve Vojovicích. Podezřelý muž se k činu 
záhy přiznal a vzhledem k jeho předcho-
zímu odsouzení je na jeho jednání pohlí-
ženo jako na přečin krádeže. Bohužel to 
nebyl jediný takový případ v obci, neboť 
dne 3. 7. zde došlo k vloupání do jedné 
z dílen. Neznámý pachatel odcizil bou-
rací kladiva a klíče od vozidel. Věc 
se zatím nepodařilo objasnit. Ve večer-
ních hodinách dne 10. 7. 2017 spatřili 
policisté v obci Mileč vozidlo, jehož řidič 
s ním zajel mezi domy a posléze se sám 
pokusil utéci do domu. Následně bylo 
zjištěno, že má muž uložen zákaz řízení 
a dále mu byl soudem uložen podmí-
něný trest. Řidič je podezřelý z přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání. Na závěr jsme si tentokrát 
nechali zřejmě nejpodstatnější zákrok 
z výše uvedeného období. Ve večer-
ních hodinách 15. 6. 2017 byla hlídka 
OOP Nepomuk vyslána do Čečovic, kde 
se mladý muž pokusil o sebevraždu pod-
řezáním. Policisté po příjezdu na místo 
poskytli muži první pomoc. V té době 
byla již vyrozuměna záchranná služba, 
nicméně nejbližší výjezdová stanovi-
ště byla zaměstnána jinými případy. 
Na místo byla proto vyslána sanitka až 
z Přeštic, což pochopitelně trvalo více 
než 20 minut. Po celou tuto dobu pečo-
vali o muže nepomučtí policisté a nebýt 
jejich pohotového zásahu, mohla celá 
věc skončit tragédií.

Za OOP Nepomuk  
pprap. Patrik Keller

Poděkování ze Zelené Hory

Velmi úspěšné červencové akce má za sebou zámek Zelená Hora. 
Během šesti dnů si ho přišlo prohlédnout přes 6 000 návštěvníků, 
výtěžek ze vstupného na opravy zámku je 554 300 Kč. Do kasičky 
v kostele se během akcí vybralo 21 360 Kč. Výtěžek z koncertu 
přední světové sopranistky Evy Urbanové s Andílky činí 65 249 Kč. 
Celkem tak Zelená Hora získala 640.909 Kč. „Velké poděko-
vání si zaslouží především Eva Urbanová s Janem Adamcem, 
kteří se vzdali svých honorářů ve prospěch opravy kostela, dále 

všichni návštěvníci, kteří přispěli vstupným či do kasičky v kos-
tele, a v neposlední řadě také všichni, kdo s akcemi pomáhali, 
jednalo se o nejúspěšnější výtěžek pro Zelenou Horu v dějinách,“ 
uvedl pro redakci novin Zdeněk Bartošek, starosta Kláštera. 
Výtěžek z akcí bude využit na dokončení opravy sala terreny, 
repasi zbývajících oken a vchodových dveří v kostele a novou 
elektroinstalaci do kostela. Na všechny tři akce sice byly získány 
finanční prostředky od Ministerstva kultury ČR a Plzeňského 
kraje, nutné je však zároveň také spolufinancování akcí ze strany 
vlastníka zámku, tedy obce Klášter. Ta musí v letošním roce 
z vlastních prostředků investovat zhruba 800 000 Kč. „Zelená 
Hora se zase po letech probudila k životu a věřím nejen já, ale 
všichni, co zde byli přítomni (diváci a hosté), že se snad podaří 
opět zavést zde krásné chvíle, na které se nezapomíná. Naprosto 
jedinečný (a není o tom ani pochyby) projev Evy Urbanové, fan-
tastický výkon plzeňského tenoristy Jana Adamce a doprovod 
klavíristy Davida Švece. Úžasný výstup dětského sboru Andílci, 
který skutečně navozuje svým vzhledem dojem nebeských 
andílků, o nichž se nám může jen zdát. Nelze ani přehlédnout 
výkon paní sbormistryně Jany Korbelové, která je vynikající 
pěvkyní a velmi zdatnou vedoucí tohoto sboru,“ uvedla bez-
prostředně po koncertu Kamila Dostálová. Akce pořádala obec 
Klášter ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko. Koncert 
Evy Urbanové a dětského sboru Andílci se konal za finanční 
podpory Plzeňského kraje v rámci letního barokního festivalu. 
Videa a více fotografií na www.zelenahora.cz v sekci Aktuality.

Roků šedesát je 
už minulostí – 
setkání studentů
To naposled jsme za sebou zavřeli 
dveře nepomuckého gymnázia. Při 
našich výročních setkáních nás vítalo 
městečko Nepomuk, jeho malebné 
uličky i prostorné náměstí, tolikrát 
námi prochozené. A Zelená Hora! Svou 
vysokou věží nás zdravila při našem 
příchodu a loučila se s námi, když jsme 
opouštěli město Nepomuk. Hodně 
se za ta léta v městě samém změnilo, 
ale naše vzpomínky patří rokům našeho 
studia. Děkujeme představitelům obce 
Klášter, že nám umožnili návštěvu 
zámku. Moc nás to všechny potěšilo.

Za abiturienty gymnázia z roku 1957 
Jana Hergetová-Nová 
Marie Kolářová-Jiskrová

Foto Milan Demela

zprávy



Ministerstvo vnitra ČR požaduje nápravu anomálie 
spočívající ve skutečnosti, že část bytových domů 
Na Vinici spadá do katastru Kláštera, nicméně domy 
mají nepomucká čísla popisná, občané zde bydlící 
volí při volbách v Nepomuku. Červnové Zastupitelstvo 
města Nepomuk (ZMN) opakovaně neschválilo návrh 
na dohodu o změně hranic mezi městem Nepomuk 
a obcí Klášter, které by se týkalo vymezení katastrálního 
území pouze pod bytovými domy Na Vinici s přilehlými 
parkovacími plochami, které jsou nyní na katastru 
obce Klášter. Zastupitelé města Nepomuk požadují 
na základě usnesení úpravy hranice tak, aby budoucí 
hranici oddělovala komunikace vedoucí od Dvorce 
zadem okolo „Knárovky“, ČOV až k Červenému mostu, 
přičemž komunikace by byla ještě v k.ú. Nepomuk. 
O úpravě katastrů rozhodne nyní Ministerstvo vnitra ČR.

Téma k diskuzi:  
Úprava katastrálního území mezi 
Nepomukem a Klášterem
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Zeptali jsme se vybraných zastupitelů  
Nepomuku i starosty Kláštera: 
Jak byste chtěli tento spor vyřešit vy, a proč právě takto?

Základní tři možnosti:
1) postup dle návrhu ZMN
2) přidělení těchto bytových domů a obyvatel pod Klášter
3)  vymezení katastrálního území pod Nepomuk pouze pod 

bytovými domy Na Vinici s přilehlými parkovacími plochami, 
které jsou nyní na katastru obce Klášter (návrh obce Klášter) 

Jiří Švec, ANO 2011 (bezp.)
Vzhledem k tomu, že obec Klášter byla samostatnou již v roce 
1850, nechci jít cestou síly proti území sousední obce a požadovat 
plochy, které katastrálně nikdy k Nepomuku nepříslušely. Věřil 
jsem, že se dá celá věc vyřešit vzájemnou dohodou a spoluprací. 
Nicméně naše zastupitelstvo rozhodlo jinak a já samozřejmě roz-
hodnutí většiny respektuji. 

Zdeněk Bartošek, starosta obce Klášter
Rád bych odpověděl na všechny tři výše nastíněné varianty:
1) při obou jednáních ZMN jsem pochopil nepřipravenost zastupi-
telů k řešení problému anomálie a cítil jasnou snahu zastupitelů 
města Nepomuk získat větší území od obce Klášter. 2) při součin-
nostních jednáních na odboru Ministerstva vnitra v Plzni jsme 
byli upozorněni na tuto možnou variantu hlavně pro její absolutní 
snadnost v řešení. Dále v návaznosti na historické prameny je obec 
Klášter evidována v Lexikonu obcí již jako samostatná v roce 1850, 
tj. v případě územní anomálie historicky je katastrální území 
obce Klášter. Také si nejsme vědomi toho, jakým způsobem his-
toricky docházelo k číslování nemovitostí právě v území, kterých 

se dotýká tato územní anomálie mezi městem Nepomuk a obcí 
Klášter. 3) obec Klášter je ochotna narovnat tuto anomálii, kterou 
je také ochotna prodloužit na parkovací plochy tak, jak to popisuje 
varianta neschválená ZMN. Nebude-li možnost takto tento pro-
blém vyřešit, jsme připraveni jít soudní cestou. Chci také upozor-
nit na to, že Obec s rozšířenou působností (ORP) by měla menším 
obcím pomáhat a ne jít cestou pseudosíly. Spolupráce není pokus 
o ukázání moci, ale o vzájemné pomoci v těchto třecích místech. 
Také by tato zkušenost měla být varováním pro ostatní obce, kte-
rých se může zakrátko také týkat.

Pavel Kroupa, Zelení
Pokud se na Nepomuk a jeho nejbližší okolí podíváme z nadhledu, 
vidíme de facto jeden sídelní útvar, tvořený několika historickými 
osadami. Středobodem tohoto sídelního útvaru je zámek na vrchu 
Zelená hora, někdejší panské sídlo a správní centrum širokého 
okolí, k němuž přináleží jeho předhradí (dvůr Šternberk, hostinec 
Na Knárovce). Jižně od něj se nachází městečko Nepomuk, hos-
podářské centrum někdejšího Zelenohorského panství, severně 
bývalý cisterciácký klášter, přeměněný v 16. století na poddan-
skou ves. Východním směrem se nalézají další dvě historické 
osady – ves Dvorec, vzniklá, jak název napovídá, rozčleněním 
někdejšího vrchnostenského dvora a panské železárny – Železná 
Huť. Historickou strukturu dále doplňuje několik samostatně 
stojících dvorů a usedlostí, většinou opět s bezprostřední vaz-
bou na vrchnost – Borek, Nohavice, Batov, Harvánek, Rottova pila 
atd. Zejména ve dvacátém století pak vyrostlo množství nových 

Nepomucké noviny / srpen 20178 téma k diskuzi

Červená lin
ie na sním

ku ukazuje katastrální h
ranici m

ezi N
epomukem  

a K
lášte

rem, ú
zemí n

ad lin
kou je

 v k.ú. K
lášte

r. Z
droj m

apy.cz



Nepomucké noviny / srpen 2017 11Nepomucké noviny / srpen 201710 téma k diskuzi dotace

?
Anketa Kamily Dostálové k tématu:  

Miroslav Kepka 
Na vaši otázku mohu říci pouze 
jediné – samozřejmě, že bych byl pro 
spojení Kláštera s Nepomukem. 
 
Magdalena Váňová
Ptáte-li se mě, zda bych souhlasila 
s možností spojení Kláštera s Nepomukem, 
odpovídám, že ano. Myslím si, že pro 
obě strany by bylo toto řešení užitečné. 
 
František Šlehuber
Když jste mi položila takovou otázku, 
odpovídám na ni: „A pročpak ne?“

Michal Novotný
Rozhodně ano, konečně by byl 
Nepomuk vlastníkem Zelené Hory 
a něco kloudného by s ní dělal.

Helena Rotová, Klášter
Rozhodně jsem proti spojení Nepomuku 
s Klášterem, myslím, že by to pro naši obec 
byla nevýhoda a u dotačních projektů, kde 
může být podána vždy jen jedna žádost 
v daném kole, by byl dle mého názoru vždy 
upřednostňován Nepomuk před Klášterem. 
 

domů, které doplnily a částečně i vzájemně propojily zmíněná 
historická sídla. Tento komplexní sídelní útvar se dnes člení 
na tři katastrální území a patří pod dvě územně samosprávné 
obce – Nepomuk a Klášter. Toto členění vzniklo postupným his-
torickým vývojem. Ve 2. polovině 18. století se začaly platit daně 
i z panské (dominikální) půdy. Tato, dříve státem neevidovaná, 
půda musela nově někam katastrálně patřit. Pozemky náležející 
k velkostatku byly tehdy přičleněny ke vsi Klášter – snad kvůli bez-
prostřední provázanosti zámeckého parku se vsí (část parku zasa-
hovala až do vsi), snad kvůli tomu, že město Nepomuk mělo jisté 
svobody a samosprávu, což by vrchnosti nemuselo vyhovovat. Tak 
se do klášterského katastru dostaly i polnosti ležící prakticky hned 
za posledními domy města Nepomuka. Do katastru Dvorce byla 
tehdy přičleněna i dělnická osada Huť, ležící původně na katastru 
Vrčeně (kam dodnes náleží farně). O sto let později, v roce 1850, 
kdy je zrušeno poddanství a zřízena obecní samospráva, jsou zde 
pak tři samostatné obce: Nepomuk, Dvorec-Železná Huť a Klášter-
Zelená Hora. V 60. letech 19. století vzniká nedaleko hutí, na dvo-
reckém katastru, železniční stanice nazvaná Nepomuk. V roce 
1961 je Dvorec spojen s Nepomukem. V 70. letech pak vyrůstá 
hlavní část sídliště Na Vinici. Nikdo se přitom netrápí s průbě-
hem katastrálních hranic. Dnes tedy stojí několik bytových domů 
s označením Nepomuk – Na Vinici v k.ú. Klášter. 

Co s tím? Buď budeme bezvýhradně respektovat histo-
rickou hranici – pak by domy měly připadnout do správního 
obvodu obce Klášter. Nebo přihlédneme spíše k dnešním urba-
nistickým vazbám a katastrální hranici posuneme tak, aby jim 
odpovídala. Právě tímto směrem jde návrh schválený měst-
ským zastupitelstvem. Silnice podél (někdejší knížecí) Obory 
kolem Knárovky k Červenému mostu dnes takovou přirozenou 
a logickou hranici představuje. Konečně i stávající dopravní 
značení nás informuje, že na křižovatce u Obory začíná „Nepo-
muk“ a končí za Knárovkou, přestože katastrálně se má věc 
jinak. Nemyslím si, že jde o nějakou imperialistickou rozpí-
navost, ale opravdu o rozumné a, pokud bude obec Klášter 
odškodněna za finanční ztrátu několika desítek tisíc korun 
na daních z pozemků, i spravedlivé řešení, odrážející potřeby 
našeho města. Řešením by samozřejmě bylo i sloučení Kláštera 
s Nepomukem, konečně, odpovídalo by to v úvodu zmíněné 
urbanistické situaci. S tímto krokem ovšem klášterské zastu-
pitelstvo jistě nebude souhlasit, přestože by to bylo řešení 
i z hlediska rozpočtového určení daní (RUD) oboustranně 
výhodné (obec s 200 obyvateli dostává skrze RUD podstatně 
méně peněz na 1 obyvatele než čtyřtisícové město).

Marek Baroch, ANO 2011 (bezp.)
Na zastupitelstvu jsem hlasoval pro variantu, aby došlo k úpravě 
vymezení katastrální hranice k.ú. Klášter a k.ú. Nepomuk tak, 
aby budoucí katastrální hranici určovala komunikace vedoucí 
od Dvorce zadem okolo „Knárovky“, ČOV až k Červenému mostu, 
přičemž komunikace by byla ještě v k.ú. Nepomuk. Tuto variantu 
považuji za nejvíce odpovídající dnešním poměrům, zejména 
z hlediska uspořádání zastavěného území a umístění samot-
ných budov tj. nejen bytových domů Na Vinici s přilehlými par-
kovacími plochami, ale i dalších budov – rozestavěné budovy 
Alzheimer centra, areálu společnosti KLIMEX – N vzducho-
technika, s.r.o., hospody „Na Vyskočilce“ atd., které jsou nyní 
na katastru obce Klášter. Není od věci zmínit, že o údržbu někte-
rých z komunikací, které přiléhají k Nepomuku a jsou nyní 
na katastru obce Klášter (komunikace vedoucí od Dvorce zadem 
okolo „Knárovky“ k ČOV), se již dnes stará město Nepomuk. 
Zastupitelstvem města Nepomuk schválená navrhovaná změna 
hranic může přispět i k snazšímu rozvoji území či realizaci někte-
rých investic. Nevnímám tuto záležitost jako spor, protože město 
Nepomuk stojí o blízkou spolupráci s obcí Klášter jako dosud. 
Přestože nedošlo mezi městem Nepomuk a obcí Klášter k dohodě 
nad změnou hranic a o úpravě katastrů bude rozhodovat 
Ministerstvo vnitra ČR, nutno dodat, že Ministerstvo vnitra ČR by 
mohlo rozhodnout i odlišně oproti shora uvedeným variantám.

Pavel Jiran, SNK-ED (bezp.)
Když už se jedná o změně hranic mezi katastry, která je žádoucí 
především kvůli některým bytovým domům či jejich části 
na sídlišti Vinice, pak podle mého názoru se jako nejlogič-
tější jeví varianta č. 1. To především z toho důvodu, že tento 
návrh zahrnuje území, které je stejně obhospodařováno městem 
Nepomuk a je součástí jeho infrastruktury jako jednoho celku. 
Se svými dosud nabytými zkušenostmi samozřejmě umím pocho-
pit tzv. úsporný návrh obce Klášter. Právě s ohledem na vzájem-
nou nedohodu teď musíme vyčkat vrchnostenského rozhodnutí. 
Nejde tady ani tak o spor, jako spíš o rozpor mezi návrhy obou 
municipalit, který by se dal jednoduše vyřešit připojením Kláštera 
k Nepomuku. To považuji za důležitější téma pro lepší budouc-
nost a ku prospěchu nás všech.

Václav Novák, KSČM
Přikláním se k variantě obce Klášter, návrh Rady města 
Nepomuk, který nakonec odhlasovalo ZMN, mi nepřijde 
dostatečně opodstatněný.

Navržené dotace z dotačních programů

Objekt Žadatel Název projektu Navržená výše dotace

Husova 252 Karel Soška Výměna střešní krytiny bobrovka – uliční část 35 000 Kč

Plzeňská 167 František Krumpholc Oprava fasády – uliční část 65 000 Kč

Plzeňská 174 Andrea Klášterková Oprava fasády – uliční část 18 000 Kč

Husova 248 Eva Havránková Výměna 3 dřevěných oken – uliční část 35 000 Kč

Plzeňská 156 Ing. Rudolf Petr Obnova západní fasády objektu 83 000 Kč

Husova 257 Stanislava Nezbedová Oprava fasády – uliční část 14 000 Kč

Úzká ulice 120 Josef Picka Výměna střešní krytiny na stodole – bobrovka náhradník

Celkem 250 000 Kč

Obec Žadatel Památka Název akce obnovy Navržená výše dotace

Kasejovice Pavel Květoň Městský dům č.p. 36 Oprava střechy –severozápadní strana
120 000 Kč

 

Nepomuk ŘKF arciděkanství Nepomuk Kostel sv. Jakuba Oprava soklu, restaurování ostění portálu 140 000 Kč

Vrčeň Obec Vrčeň Socha P. Marie Immaculaty Restaurování sochy 75 000 Kč

Nepomuk Petr a Romana Kočárovi Městský dům č. p. 30 Oprava střechy a krovu hospodářské budovy 79 000 Kč

Čížkov
Římskokatolická  
farnost Spálené Poříčí

Kostel sv. Jana Křtitele Oprava krovu a střešní krytiny 164 000 Kč

Celkem 578 000 Kč

Obnova historického jádra města Nepomuk pro rok 2017    

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

A jaký je váš názor? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz



Nepomucké noviny / srpen 201712 Nepomucké noviny / srpen 2017 13TRN region

Představujeme rezidenty TRN 2017

Od 26. července probíhají v Nepomuku rezidence pro studenty a studentky 
uměleckých vysokých škol. Pro letošní pilotní ročník bylo vybráno 5 studentů, 
kteří budou ve městě pracovat až do 11. srpna. Můžete je potkat na náměstí, na 
Malé letní scéně, v podzemí bývalého Dannerova pivovaru nebo v nepomuckých 
kostelích. Každý z nich navrhl instalaci, určenou pro konkrétní místo 
v Nepomuku. V následujícím textu Vám všech pět rezidentů představujeme:

První tábor v Přebudově  
„P0 – Tábor rodičů s dětmi“ je za námi

V neděli 25. 6. odpoledne jsme zahájili letošní táborovou 
sezónu tradičním „Nulťákem“, tentokrát na téma Přebudovské 
tradice. Začali jsme Třemi králi a tříkrálovou obchůzkou 
naší pionýrské základny, abychom se s ní i novými kamarády 
seznámili. Večer jsme se vyřádili na seznamovací diskotéce.

V pondělí po rozcvičce nás čekala masopustní výprava 
za rybník, kde děti postavily domečky pro zvířátka, která v lese 
našly. Povedla se originální doupátka. Tvoření jsme zahájili 
výrobou sluníček z obkreslených rukou na výzdobu chatek. 
Krásně se nám tábor rozzářil. Dospěláci se dali do barvení tri-
ček podle oddílů. Batika se také vyvedla. Odpoledne jsme si 
zasoutěžili po oddílech na hřišti. Večer byl masopustní průvod 
plný masek a masopustní rej, který jsme zakončili návštěvou 
prvního přebudovského cirkusu. Viděli jsme klauny, arti-
sty, akrobatky, výcvik zvířat, kouzelníky, žongléry, dokonce 
se našel i básník, ale zlatým hřebem bylo krocení medvěda. 
Zkraje jsme se báli, ale pak se ukázalo, že kromě chůze po laně 
umí medvěd i vozit děti na hřbetě. Vše s doprovodným výkla-
dem medvědáře nemělo chybu. Na závěr se děti mohly vyfotit 
s nebezpečnou krajtou tečkovanou kolem krku. Té, i když 
měřila téměř 2 metry, se nikdo nebál, protože byla plyšová.

Úterý bylo ve znamení jara. Jarní rozcvička, rozkvetlé oblečky 
a soutěže o odměny na hřišti. Tvoření bylo velikonoční, bar-
vení a zdobení vajíček, křístání, pomlázka i zdobení máje 
na večer i výroba čarodějnic. Odpoledne proběhla také již tra-
diční vycházka do Budislavic na nanuka. Cestou jsme popovejšali 
ozdobená vajíčka a plnili různé úkoly. Dokonce jsme potkali 
i zatoulaného lyžaře, který hledal nějakou zapomenutou horskou 
boudu. Osvěžení bylo zasloužené, cesta byla do kopce a zvládli 
ji i ti nejmenší. Po návratu jsme se sešli u táboráku, pekli 
buřtíky a hlavně pálili čarodějnice. Sešlo se jich opravdu požeh-
naně. Ti nejodvážnější nám zazpívali. Nakonec byla i kytara.

Středa proběhla ve znamení léta. Dopolední pouť byla 
pro děti super zážitkem. Nechyběli poníci, autodrom, střel-
nice, houpačky, kolo štěstí s odměnami, výklad karet 
u kartářky i zakázané skořápky a spousta dalších pouťo-
vých atrakcí. Na závěr připravila Petra s holkami občerstvení 
v opravdovém pouťovém stánku. Koláče byly výborné. Vytvo-
řili jsme klaunovské klobouky. Odpoledne se přijel podívat 
náš kamarád Míra a připravil bublinkové odpoledne a vodní 
hrátky. Večer na pouťovou zábavu dorazili Jů a Hele ze Stu-
dia kamarád. Děti si s nimi zablbly a zasoutěžily.

Ve čtvrtek přišel podzim a to opravdu, pršelo a ochladilo 
se, a tak jsme se dopoledne uchýlili do našeho multikultur-
ního centra „Slepičárny“ na film. Vytvořili jsme si strašáčka 
podzimníčka. Nejtěžší výrobek zvládly děti bravurně a strašáci 
postrašili i počasí, a tak se začalo vyjasňovat. Odpoledne pro 
větší připravili záchranář Kuba a Janina kurz první pomoci 
a my si s menšími dětmi zasoutěžili před jídelnou. Nejvíce 
se líbilo válení sudů, a to i maminkám, které si také daly 
závody ve válení. V podvečer jsme vyrazili na výpravu do sou-
sedního indiánského tábora. Indiáni tu ještě nebyli, ale 

tábor jsme prozkoumali, vyzkoušeli si indiánský záchod, 
uklidili les, poskládali kytičky, dali si v indiánském baru 
trochu ohnivé vody na posílení. Probíhání pod padákem 
již po několikáté nikdy neomrzí. Výroba draků trvala jen 
chviličku a za posledních paprsků sluníčka, které nako-
nec opravdu vyšlo, jsme na louce směrem k táboru pouštěli 
draky. Večerní dospělácký pyžamový bál se také vydařil.

Pátek byl opět ve znamení zimy, ale jen tematicky. Už jsme 
měli opět sluníčko. Dopoledne jsme si zasoutěžili. Po polévce 
plné nudlových dárečků jsme vyrobili sněhuláky s ponožek. 
Poslední soutěžení bylo ve znamení zimních sportů. Po pro-
jížďce ledoborcem mezi plovoucími krami, jsme si zalyžovali 
na lyžích pro 4 osoby. Souhra všech lyžařů byla ještě důleži-
tější než na projížďce ledoborcem. Nejvíce se dětem líbilo 
na saních se psím spřežením. Psi se trošku zapotili, ale za ty 
šťastné obličeje to prostě stojí. Pak přišel Mikuláš, andělé 
i čerti a všem dětem předali nadílku a diplomy. Po večeři jsme 
se přesunuli k multikulturnímu centru, kam byl objednaný 
Ježíšek. Petra rozdala všem ozdoby s přáníčkem a opravdu 30. 
června s mírným zpožděním, ale přeci, zazvonil v Přebudově 
Ježíšek. Za zvuku koled jsme vstoupili do "Slepičárny", kde 
zářil stromeček a pod ním byla halda dárků. Báječná vánoční 
atmosféra a děti ani nedutaly. Dostalo se na všechny, pro-
tože byly hodné. Ještě jsme si zatančili a šli šťastní na kutě.

Na sobotu připravila Karol rozcvičku a stopovačku a hlavně 
malování na obličej, aby mohli dospěláci sbalit a uklidit.

Na závěr bych chtěl poděkovat Věrce a Jitce za luxusní 
kuchyni. Za přípravu tábora Vlaďce. Honzovi za všechnu tu 
dřinu. Návštěvám za dovoz dobrůtek a pomoc s programem. 
Všem účastníkům, rodičům a hlavně úžasným dětem. Bylo 
to skvělé. Příští rok se těším na další skvělý týden s vámi.

Martin Běle

Děkuji sponzorům, bez vás by to nebylo tak skvělé.

Za finanční podporu: 
WECOO PRODUCTION s. r. o. – dřevostavby Písek
MUDr. Najib Barakat – Praktický zubní lékař
SKY Trade s. r. o. 

Za odměny pro děti:
KLAUS Timber a. s.
Vlaďka Bělová – Šperky Vlaďka
AH Elektro – Nepomuk
UNIBRICK s. r. o. – Nepomuk
Marie Bělová – Mohelnice
INSTONE s. r. o. – Martin Sýkora
Jana Jílková – Kozlovice
Veronika Polívková – Lhota u Plzně
Petra Navrátilová – Třebčice
Jana Trojánková – Nepomuk

Matěj Fröhlich
Rodák ze Sušice a absolvent uměleckého kovářství na SUPŠ a VOŠ 
v Turnově nyní pokračuje ve studiu v ateliéru profesora Jiřího 
Beránka na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. 
Matěj má za sebou několik skupinových výstav a instalací v exterié-
rech i interiérech. Pro Tvůrčí rezidence Nepomuk 2017 chystá něko-
lik instalací, které přitáhnou pozornost k vybraným částem města.

Co čeká Matěj od své účasti na TRN 2017?
V první řadě myslím, že pro mě TRN 2017 bude velkou zkušeností. 
Od své účasti čekám, že budu moci představit společně s ostatními 
rezidenty lidem v Nepomuku současné výtvarné umění a odvedená 
práce posune mé umělecké vyjadřování.

Jak vnímá veřejný prostor?
Veřejný prostor vnímám jako místo, na jehož utváření a proměnách 
máme možnost se podílet všichni. Pro mě jako studenta sochařství 
představuje veřejný prostor místo, kde mohu na rozdíl od galerie 
konfrontovat se svou tvorbou i širší veřejnost.

Představte svůj projekt.
Mým plánem je vytvořit 5 site specific instalací a objektů, které 
budou rozmístěny po městě a vytvoří trasu, která návštěvníky pro-
vede zajímavými místy Nepomuku. Každá z instalací by měla rea-
govat na historii nebo současnost dotyčného místa. Mám v plánu 
použít odpadový materiál, nejčastěji železo a dřevo, který lze nalézt 
téměř v každém městě. Důvodem pro použití tohoto materiálu je 
snaha ukázat návštěvníkům, že lze vytvářet výtvarná díla i z jiných 
než tradičně používaných materiálů, se kterými bylo v minulosti 
v Nepomuku pracováno.

Jakub Mynář
Jakub vystudoval grafický design na Střední škole umění a designu 
v Brně. Obor nezměnil ani při bakalářském studiu na Fakultě 
umění Ostravské univerzity, kde nyní studuje pod vedením Filipa 
Nerada a Jiřího Havlíčka v ateliéru grafického designu s názvem 
Text Forma Funkce. 

Jaký je Jakubův projekt?
Mým záměrem je vytvořit koncertní mobiliář, který zároveň zesiluje 
obraz i zvuk a průběh práce na mobiliáři i jeho používání chci zazna-
menat. Naplánovaný projekt bude součástí mé diplomové práce.

Šimon Sýkora
Šimon absolvoval Fakultu umění a designu Ladislava Sutnara 
v Plzni (ateliér Multimédia) a ateliér Malířství IV u profesora 
Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve stu-
diu na AVU pokračuje i nyní, tentokrát v ateliéru MgA. Roberta 
Šalandy (ateliér Malířství I). Šimon se účastnil několika rezidencí 
a výstav nejen u nás, ale i v zahraničí.

Jaký je Šimonův projekt pro TRN?
Mým cílem je vytvořit cyklus nástěnných maleb na zadní část 
budovy školy, kde probíhají kulturní akce. Náměty budou na jedné 
straně vycházet z pozorování lokálního prostředí, druhá část bude 

ovlivněna pátráním po mých předcích z Nepomucka. Nechávám 
si prostor pro náhodu a chci do práce zahrnout i jiné vrstvy. 
Dále představím několik dalších autorů a jejich projekty (Šimon 
Sýkora připravuje výstavu svých spolužáků z Akademie výtvar-
ných umění, která bude od 7. srpna k vidění na Zelenohorské 
poště – pozn. red.)

Ondřej Vacek
Po dokončení Fakulty umění a designu Západočeské univerzity 
v Plzni (specializace Kniha a tvarování papíru) studuje tam-
též obor Intermediální tvorba – Intermédia v ateliéru doc. ak. 
mal. Vladimíra Merty. Ondřej má za sebou několik kolektivních 
výstav, ve volném čase píše básně, povídky, ilustruje nebo spo-
luorganizuje kulturní aktivity. Pro Tvůrčí rezidence Nepomuk 
2017 připravil také promítání filmů studentů Ateliéru animo-
vané a interaktivní tvorby, který vede prof. akad. mal. Jiří Barta 
(5. srpna ve 20:00 v Rodném domě A. Němejce).

A jaký je Ondřejův projekt? 
Připravuji otevírací oltář s malbami, který bych chtěl instalovat 
do podzemí bývalého Dannerova pivovaru.

Vojtěch Žák
Vojtěch je absolventem ateliéru Animované a interaktivní tvorby 
(pod vedením prof. ak. mal. Jiřího Barty) na Fakultě umění 
a designu Západočeské univerzity v Plzni a Filmové akademie 
múzických umění. V rámci rezidencí se chce věnovat žonglování, 
počítačovému vizuálnímu trekování, bezdrátovým senzorům 
a generativní animaci v reálném čase.

Co čeká Vojtěch od své účasti na TRN 2017?
Prostor pro experiment, chci poznat nové lidi a místo. Přesto je 
to však hlavně moje práce.

Jak vnímá veřejný prostor?
Veřejný prostor může být pro některé domovem, prací, předza-
hrádkou nebo místem pro marketing. Pro mě je to především boj 
o to, abych si ho přivastnil jako svůj. 

A jaký projekt pro TRN chystá?
Zakončením projektu bude žonglérské vystoupení s projekcí, která 
bude reagovat na žonglování a ne naopak. Těším se na setkání 
s Vámi, bez diváků není představení.

Tvůrčí rezidence Nepomuk 2017 doplňuje bohatý kulturní 
program – přednášky, komentované prohlídky města, kon-
certy, výstavy nebo již zmíněné promítání studentských filmů. 
Kompletní program najdete na webu trn.nepomuk.cz, případně 
na zadní straně novin. Projekt TRN 2017 je realizován za finanční 
podpory Plzeňského kraje. Děkujeme také sponzorům – společ-
nostem Kovošrot Nepomuk, s.r.o. a Unibrick, s.r.o.

  
 
 Monika Bechná
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Labužníci měli sraz v Radochovech již posedmé La délégation tchèque aneb Místní akční skupina 
na studijní návštěvě ve francouzské Bretani

Ve třetím květnovém týdnu vyrazila sku-
pina členů a dalších aktérů z území Místní 
akční skupiny svatého Jana z Nepomuku 
na studijní návštěvu do francouzské 
Bretaně v rámci projektu "Rozvoj a zkva-
litnění sociálních služeb prostřednictvím 
vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů slu-
žeb", realizovaném za podpory programu 
Erasmus+. Program návštěvy navazoval 
na aktivity březnového českého týdne 
a naši účastníci společně s účastníky chor-
vatské Místní akční skupiny BURA měli 
možnost porovnat systém poskytování 
sociálních služeb ve francouzském venkov-
ském regionu a u nás. Přestože jsme nedo-
šli k žádnému převratnému poznání ani 
neobjevili nové fascinující, nám doposud 
skryté způsoby poskytování služeb, jedno 
je zcela evidentní. Dovolím si to popsat 
slovy naší manažerky Kristýny Fantové: 
„Ty obce do toho více vstupují, jsou aktiv-
nější“. Ano, obce opravdu do poskytování 
služeb zasahují mnohem více, poskytují 
aktérům v sociálních službách větší pod-
poru. Zčásti proto, že poskytování služeb 
ve Francii má dlouholetou a silnou tra-
dici, zčásti proto, že jsou k tomu tlačeny 
národní politikou a na náklady pro služby 
mají obce vyčleněno téměř polovinu svých 

výdajů. Nechci se zde pouštět do pole-
miky o tom, zda je to dobře nebo špatně. 
Pro nás a naše porovnání bylo důležité 
vidět obě strany mince. Tu naši českou, 
kdy naši poskytovatelé služeb většinu 
času tráví fundraisingem a finanční nejis-
tota a s ní spojená nemožnost strategicky 
a dlouhodobě plánovat má značný vliv 
na kvalitu poskytování služeb zejména 
ve venkovských oblastech. Na té druhé, 
francouzské straně můžeme vidět, že 
poskytování služeb za každou cenu vede 
k jakémusi zkostnatění, neschopnosti hle-
dat efektivnější či alternativnější řešení 
a centralizaci. Nezbývá než hledat zlatou 
střední cestu, cestu rozumu a respekto-
vání potřeb lidí v rámci možností konkrét-
ního území. Náročný oficiální program 
byl excelentně doplňován kulturními 
a tradičními aspekty bretaňského života. 
Předsedovi naší MAS panu Jindřichu 
Jindřichovi a mně, jako koordinátorce 
projektu, se dostalo úžasné pocty, když 
jsme jako zahraniční hosté města Plaintel 
měli předat ceny vítězům koňské show. 
Krásně znějící francouzské „Félicitations“ 
jsme statečně trénovali do pozdních noč-
ních hodin a nezbývá než doufat, že nám 
šťastný vítěz porozuměl. Vřelé a osobní 

přijetí našich delegací francouzskou stra-
nou způsobilo, že se nikomu z „La déléga-
tion tchèque“ zpět domů vůbec nechtělo 
a všichni se těšíme na v pořadí třetí stu-
dijní návštěvu v Chorvatsku. Za město 
Nepomuk naši delegaci zastupovala 
sociální pracovnice paní Eva Staňková 
a vedoucí domova s pečovatelskou služ-
bou paní Renáta Vodičková. Za tým MAS 
svatého Jana z Nepomuku pak manažerka 
Kristýna Fantová a Veronika Grossová. 
Všem členům české výpravy patří vřelý 
dík za perfektní spolupráci a pozitivní 
atmosféru! Zvláštní poděkování pak patří 
naší člence Marii Bílkové, díky jejímž 
intervencím a francouzskému šarmu 
jsme se v Bretani necítili jako hosté, 
ale jako členové rodiny a našemu členu 
panu Dušanu Skalovi, který naše zážitky, 
návštěvy a rozhovory trpělivě natáčel 
na svoji všudy přítomnou (a velmi těž-
kou) kameru. Děkujeme městu Nepomuk 
za věcné dary pro naše francouzské part-
nery. Tři sochy svatého Jana z Nepomuku 
putovaly do farností Le Bodéo, Saint-
Carreuc a Ploeuc L´Hermitage a krásné 
těžítko na stůl starostovi města Plaintel.

Adéla Mašková

Mnohé labužníky Nepomucka příjemně 
překvapila pozvánka na novou akci Sester 
v akci do Radochov, kde se v sobotu 24. 
června konaly prodejní výstava a křest 
již sedmé publikace tohoto kulinár-
ního týmu. Tentokráte na téma Sváteční 
řezy. Sedmá publikace plná tradičních 
místních receptů je zároveň důkaz, že 
kuchyně našich babiček je stále živá 
a aktuální. Od roku 2011 již byly prezen-
továny Placky, Brambory, Koláče,Ovoce, 
Dorty nebo Dortíky, desítky tradičních, 
převážně rodinných receptů, zajíma-
vých a lákajících i nejmladší kuchařskou 
generaci. Nyní to byly Sváteční řezy, při-
pravované z nejrůznějších těst, s růz-
nými polevami i náplněmi, na sladko 
i slano, jednoduché i složité. Jsou určeny 
nejen pro chvíle slavnostní, ale umož-
ňují sladké pochutnání takřka vždy, když 
někdo z rodiny dostane chuť na sladkou 
tečku. Stále platí stará pravda, že sladkým 
se dobrá pohoda udržuje nejsnadněji.

Tahle slunečná sobota v Rado-
chovech, hřiště a trampolína pro 
děti, stany plně obsazené přáteli dob-
rého pečení, výběr teplého menu 
tradičně zajištěného místními sportovci 
a občerstvení před klubovnou u Cha-
loupků – to vše lákalo k návštěvě. 

Menu bylo skutečně obdivuhodné! 
Plné stoly dobrot, 60 nabízených 
druhů řezů – z toho 6 slaných. Všech 
16 Sester nabízelo nemizícímu zástupu 
zájemců své úžasné výtvory. Řezy mali-
nové, mrkvové, čokoládové, jablkové, 
karamelové i cuketové. Žloutkové 
i nanukové, medové, rumové, koko-
sové, mandlové, banánové. Ale i řezy 

Lehký vánek, Královské i Eskymo, Signo-
reta, nechyběl klasický Kapucín i Opilý 
Isidor, Ferrero Rocher, další a další – 
až po řezy Olízej prst i Orgasmus. Pro 
spravedlnost musím uvést, že Sestry 
z Radochov a Partoltic si tentorát pozvaly 
na pomoc i kamarádky z Petrovic. 

Moc mne potěšilo, že tradiční zájem 
o akce Sester byl tentokrát nad všechny 
optimistické předpovědi. Akce začí-
nala ve 14:00, ale již o hodinu dřív 
se zájemci vnucovali na ještě nepřiprave-
nou výstavu. Prý na 30 aut nejen z okolí, 
ale i z Blovic, Nepomuka, Plzně, Neu-
raz, Myslíva se plnilo krabicemi a tácy 
pro sladké potěšení v té době probíha-
jící poutě, svatby i různé rodinné oslavy. 

Osobně jsem byl potěšen nabíd-
kou principálky Mirky Hošťálkové 
být spolukřtitelem této sedmé publi-
kace. Jménem týmu Posvícení a víno, 
o který jsme s Helenou Sedláčkovou 
a Alenou Březákovou, mou tradiční spo-
lukmotrou této radochovské publikace, 
rozšířili aktivity Nepomuckých kuchaři-
nek. Dnes se převážně věnujeme novým 
gastro akcím v Blovicích, Praze i Nepo-
muku a přesunuli jsme se po vyzvání 
do Blatné, do Vrbna i Kasejovic, kde je 
nyní před námi čas mladých vín, Martin-
ská husa i několik besed o gastronomii. 
Včetně zde v Radochovech. Skutečnost, 
že se tak zde dbá i o obnovu tradic regi-
onální kuchyně, ale i zvyky, řemesla, 
dovednosti, je pro Nepomucko, Mikro-
region i mlsnou veřejnost velmi vítaná. 
Právě skutečnost, že zde působí takto 
dvě aktivní skupiny, je v Čechách velmi 
neobvyklá. Žluté radochovské Sestry 

v akci již 11 let od roku 2006 a Nepo-
mucké kuchařinky již od roku 2003, 
mající mezi svými členy i muže, jsou už 
stálou součástí akcí doma i v okolí. 

Spojuje je nejen gastronomie 
a zájem o udržování tradic, řemesel 
a zvyků včetně tradičních technik výz-
doby domovů, ale i trvalý zájem o místní 
dění. Nesmí chybět na dětských akcích, 
Masopustu, plesech a vůbec akcích města 
i obcí. Zájem o ně neklesá, podporují je 
obecní i městské organizace, výjimečně 
i podnikatelé i jednotlivci, pozitivně je 
vnímána podpora místní akční skupiny 
MAS sv. Jana Nepomuckého a Mikrore-
gionu Nepomucko, spolupráce se sbory 
místních dobrovolných hasičů i sportov-
ních klubů. U obou to byla spolupráce 
a organizace turistických pochodů. 
Na letošním, již 36. ročníku říjnového 
Pochodu pod Zelenou Horou se oba 
týmy setkají na tradiční výstavě a soutěži 
o nejlepší hnětýnku, což je v celé repub-
lice výjimečný posvícenský koláček, letos 
s mediální podporou Českého rozhlasu.

Musím poznamenat, že již sedmá 
publikace Sester v akci má již v celo-
státních médiích velký ohlas a 8 výtisků 
putuje do Českého Rozhlasu – Dvojka, 
Hradce Králové, gastro časopisů, vyda-
vatelství Burda i do Mladá Fronty.

Co popřát Sestrám v akci? Stále 
hojně elánu a nápadů, o těch pláno-
vaných nesmím nic prozrazovat, ale 
velmi se těším na příští setkání. Jsem 
přesvědčený, že se nemůžou dočkat 
i labužníci z celého širokého okolí. 

Pěkné léto přeje Václav Malovický
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Palacký skrýval pamětní zápis

V letošním roce probíhá za finanční podpory Plzeňského kraje obnova sochy Františka 
Palackého v Zelenodolské ulici v Nepomuku, kterou provádí restaurátorka Pavla 
Žiaková. Během oprav byl přímo v soše nalezen v krabičce i pamětní zápis z roku 
1966, který byl z větší části opisem původního spisu z roku 1907. První stranu spisu 
otiskujeme u tohoto článku. Mimo krabičku byly v soše nalezeny ještě zetlelé zbytky 
vydání Svobodného slova z roku 1966. Originál nálezu byl uložen v Městském muzeu 
Nepomuk, zpět do sochy bude po obnově vrácena barevná kopie listu, dokumenty 
o opravě sochy a současné snímky Nepomuku z instantního fotoaparátu, pořízené 
Lukášem Máchou. Více informací k historii sochy naleznete také v Nepomuckých novi-
nách / duben 2016 na str. 15. Za finanční podpory Plzeňského kraje probíhá zároveň 
obnova kašny se sochou P. Marie na nepomuckém náměstí, od jejíž výstavby v současné 
podobě si připomínáme v letošním roce přesně 150 let. 

Železná hanavská 
knížata – 2. část

Moric neměl vůbec hospodářského a pod-
nikavého ducha. Byl to bonviván, který si 
hleděl majetku co nejvíce užívat. Podnik 
zanedbával a postupně jej svěřil celé řadě 
správců, kteří však využívali situaci a pra-
covali pro svou kapsu, nikoliv pro pana 
majitele a továrnu. Vystřídalo se jich šest 
během čtrnácti let. Až poslední, Josef 
Jakoubek, se osvědčil jako skvělý tech-
nik, avšak neměl jej rád dělnický perso-
nál, protože podnik personálně zeštíhlil 
a nebyl zrovna příkladem ochotně pla-
tícího zaměstnavatele. Ačkoliv kníže 
Moric do zvelebování podniku nezasaho-
val, památka po něm v Hořovicích zbyla: 
na východním okraji městského hřbitova 
dal r. 1887 vybudovat honosnou rodovou 
hrobku. Byl v ní r. 1889 pohřben, na roz-
díl od svých předků, kteří očekávali zmrt-
výchvstání v hessenském Kasselu.

Rodového majetku se ujal jeho 
bratr Vilém, kníže hanavský, na rozdíl 
od svého sourozence muž se zájmem 
o správu panství a hlavně hutí. Za jeho éry 
a stále v direktorátu J. Jakoubka, vznikl 
pro Jubilejní výstavu v r. 1891 slavný 
Hanavský pavilon. Po výstavě jej Vilém 
věnoval městu Praze a to jej umístilo 
nad Vltavu na Letnou, kde dělá velkou 
parádu dodnes. Slavný a prvořadý svě-
tový architekt Le Corbusier se o stavbě 
vyjádřil velmi pochvalně. Což vedlo k její 
záchraně před totální zkázou za doby 
socialismu a bylo i jednou z příčin uspo-
řádání Světového architektonického 
kongresu v Praze v r. 1967.

Vraťme se však k Vilémovi Hanav-
skému. Zemřel v r. 1902 jako bezdětný 
a slavné komárovské železárny z pozůsta-
losti koupila vídeňská firma C. T. Petzold. 
Tím se uzavřela historie hořovické, 
potažmo brdské „železné“ aristokracie.

A kam se vydáme příště? Brdy nejsou 
jediným magnetem na Plzeňsku, potažmo 
na Rokycansku a jedinou zdejší CHKO. 
Příště bychom se tedy mohli vydat 
do Chráněné krajinné oblasti Křivoklát-
sko a jejího okolí na Rokycansku…

Martin Lang,  
Muzeum Středních Brd Strašice

Jak 3. B ZŠ Nepomuk 
navštívila ZŠ v Žinkovech

Když nám paní učitelka jednou řekla, že pojedeme na výlet 
do Žinkov, tak jsem byl moc rád. Nevěděl jsem, co mě čeká. Myslel 
jsem, že budeme hledat nějaký poklad v lese. Všechno bylo nako-
nec jinak. V den výletu jsme se sešli na náměstí v Žinkovech. Když 
jsme byli všichni, šli jsme do muzea. Tam jsme se např. dozvěděli, 
že název obce Prádlo pochází od rýžování zlata. Po krátké pře-
stávce na hřišti, kde jsme se nasvačili, jsme si mohli koupit něco 
dobrého v obchodě. Pak jsme se vydali k základní škole, kde nás 
přivítali žáci a paní učitelky. Rozdělili jsme se do skupin a vyrazili 
na naučnou stezku s názvem „Poklady lesa.“ Na stezce jsme odpo-
vídali na různé otázky. Naše skupina skončila při závěrečném hod-
nocení na prvním místě, což mě velmi potěšilo. Výlet se mi moc 
líbil a rád bych jel do Žinkov znovu.

Ondřej Pupík, žák 3. B

 

Já jsem brzy ráno vstala a šla se obléci, pak jsem si dala snídani, 
vyčistila si zuby a jeli jsme do Žinkov. Na námětí jsme se společně 
setkali s celou třídou a paní učitelkou třídní J. Berkovcovou a paní 
učitelkou M. Turečkovou. Pak jsme se všichni šli podívat do míst-
ního muzea, kde dřív byla škola. Paní průvodkyně nám řekla zají-
mavosti o založení muzea a o tom, že místní zámek byl původně 
hrad. Bylo to zajímavé, nejvíce se mi líbily staré hračky a histo-
rické nádobí. Po prohlídce muzea jsme šli na hřiště, dali si svačinu 
a chvíli si pohráli. V obchodě jsme si nakoupili a vydali se na cestu 
do žinkovské školy. Ve škole jsme se rozdělili do skupin a šli do lesa 
na lesní stezku. Tam jsme plnili různé úkoly, kterých bylo celkem 
pět. Dále jsme měli odpovědět na třicet otázek, které byly různě 
rozmístěné, ale naše skupina čtyři z nich nenašla. Po projití stezky 
jsme se všichni vrátili do školy a paní učitelky nám zkontrolovali 
správnost odpovědí na otázky a řekli nám vyhodnocení. Stezka 
se mi moc líbila, protože mě bavilo plnit úkoly, byl to pěkný výlet.

Tereza Musilová

Třeťáci se byli podívat 
u hasičů v Nepomuku

Víte všichni, co je to IZS ? Já ano, dozvěděl jsem se to dnes 
u hasičů v Nepomuku. Také nám ukázali pravé hasičské auto 
a auto s výsuvným žebříkem. Obě auta byla velká, červenobílá 
s houkačkou. Dále jsme viděli fukar, kterým se odfukuje kouř 
při požáru. Být hasičem je velmi těžké a nebezpečné. Musí 
být silný, nebojácný, prostě ten nejlepší z nejlepších. Budu-li 
svědkem nějakého nebezpečí vím, že mám volat číslo 150 
a do integrovaného záchranného systému ještě patří policie 
číslo 158 a záchranáři číslo 155.

Michal Žák, 3. B

Ve čtvrtek odpoledne jsme šli do hasičárny, protože tam byl 
den otevřených dveří. Přivítali nás čtyři hasiči z povolání. Venku 
stála dvě hasičská auta, první auto mělo výsuvný žebřík, kterým 
se hasiči dostávají do vysokých míst. Žebřík měří 30 metrů. 
Ve druhém autě měli výbavu do terénu, například motorovou 
pilu, nehořlavé oblečení, hadice v kotouči, přilby a plynové 
masky. Auta vážila dvanáct a osmnáct tun. Jeden z hasičů nám 
vyprávěl, jak to chodí při zásahu. Do dvou minut musí vyjet 
z hasičárny. Líbila se mi tyč, po které hasiči sjíždí do garáže 
k autům, měřila devět metrů. Na hasičské zbrojnici to dobře 
znám, protože chodím na kroužek mladých dobrovolných 
hasičů a jezdím na soutěže. Právě v sobotu jsem byl hasičem 
na soutěži Plamen v Nepomuku na hřišti u školy.

Václav Kotěšovec, 3. B

Dne 1. června se šly všechny třetí třídy podívat na nepomucké 
hasiče. Sama jsem taková malá hasička. Nejdříve jsme viděli 
dva hasičské automobily, pak jsme šli do garáže. Pan hasič nám 
ukázal hasičskou bundu, kalhoty a boty. Pak jsme šli nahoru 
do hasičárny do pokoje s počítačem a postelí. Viděli jsme 
také společenskou místnost, kde hasiči také vaří a pořádají 
školení. Pan hasič nám ukázal pokoje, kde jsou postele, šatnu 
a tyč, po které sjíždí do garáže. Poté nám další dva hasiči 
ukázali automobil se žebříkem, který jsme si mohli prolézt. 
U posledního automobilu jsme si mohli vyzkoušet hydrant, 
proudnice, ochrannou helmu, vysavač a další zajímavé věci jako 
jsou nůžky, které hasiči používají, když někoho vyprošťují z auta.

Jana Klášterková, 3. A
 
Dne 1. června jsme šli se třídou na hasičárnu. Konal se tam 
den otevřených dveří. Poté, co se s námi hasiči přivítali, jsme 
se rozdělili do třech skupin. Naše skupina šla do garáže, 
kde nám ukázali dvě hasičská auta. Schodištěm jsme vyšli 
na služebnu, kam lidé volají v případě požáru. Pán nám ukázal 
také tlustou hasičskou tyč, po které hasiči při výjezdu sjíždějí 
dolů. Prohlédli jsme si také hasičskou uniformu, helmu a různé 
nástroje. Venku před garáží stálo hasičské auto, na to jsme 
si mohli vylézt a prohlédnout si ho. Jiný hasič nám ukázal 
proudnice, různé hadice a někdo měl štěstí a mohl si vyzkoušet 
hydraulické nůžky. Návštěva byla moc zajímavá a dozvěděli 
jsme se zase něco nového.

Adéla Nezbedová, 3. A
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silách. Ale ostatní dohotovení zůstává na vás, jaký vzhled tomu 
dáte. Je to mravenčí práce a například louka se vyrábí právě nástře-
lem statické umělé traviny na podklad s naneseným dotónovaným 
lepidlem a je celá paleta odstínů, které se musí mezi sebou kom-
binovat vzhledem k požadovanému výsledku. Kopce se zhotovují 
z polystyrenu a šlehaného tmelu. Stromky si vyrábím z pravých 
větviček pokrytých molitanovou obarvenou drtí a výhodou je, že 
každý stromek má originální tvar oproti tovární výrobě, ale i tyto 
stromky zde využívám pro pestrost. V kolejišti je k dnešku asi 3.300 
stromků a keřů a není to konečné. Své znalosti se snažím dále pře-
dávat dalším zájemcům dle zájmu.

Jaké typy modelů používáte?
V současnosti provozuji stále analogový provoz modelů, což je 
klasický provoz sběru proudu z kolejí pomocí obyčejného trans-
formátoru. Jelikož jejich cena v posledních letech značně stoupá, 
tak používám i modely vlastní stavby. Také mi zde několik modelů 
sestavili přátelé, kteří mi zde pomáhají, či pomáhali. Také se upra-
vuje řada továrních modelů na verze z provozu ČSD a poslední 
dobou rád nakupuji i nedokončené modely od kolegů, které si rád 
dokončuji do podob, které se mi hodí, což mi i šetří čas. K vlast-
ním stavbám používám odlitky kastlí z epoxidové pryskyřice, 
ale jelikož na leptové stavebnice již hůře vidím, tak povětšinou 
poprosím kolegy o výpomoc při sestavení. Jinak nyní používám 
modely v měřítku 1:120 s rozchodem kolejí 12 mm, ale již zároveň 
dostavuji kolejiště o velikosti HO, což je měřítko 1:87 s rozchodem 
kolejí 16,5 mm. Vlivem odrážení ataků v obci jsem s tímto druhým 
kolejištěm ve skluzu a také tomu napomáhá omezení dodávek 
materiálu, který se již hůře shání. Jinak na závěr musím přiznat, že 
neprovozuji digitální provoz přes ústřednu a vysílač, jelikož jsem 
ještě ze staré školy a nechávám zde zajezdit si na přání i ty méně 
schopné zájemce od dětských návštěvníků až po dospělé.

Jakou údržbu železnice vyžaduje?
Lokomotivy si v tomto měřítku berou proud z kolejí, ale bohužel 
nejsou schopny oproti větším měřítkům rozrazit prach na kole-
jích, tak se musí pravidelně podle provozu prach odsávat a navíc 
po určitých motohodinách se musí lokomotivy i vozy rozebrat 
a provést údržbu. Také jsou tyto modely náchylnější na výměnu 
motorků a dalších dílů. Po všech těchto úkonech potom musím, 
jak jsem již uvedl, znovu vše vyzkoušet a zajezdit, aby nedocházelo 
k nečekaným poruchám.

Je tohle už konečná podoba kolejiště 
anebo plánujete rozšíření?

Jak jsem již řekl, konečné to rozhodně není, i když mi v součas-
nosti nepřeje zdraví, stále se snažím o další novinky. Poslední 
novinkou je přístavba železniční stanice Nepomuk a nyní pracuji 
na nové hlavní výtopně a po ní potom vybuduji odstavné nádraží. 
Ale i stávající kolejiště prochází stále postupným vylepšováním, 
takže jde o nikdy nekončící příběh a vždy je co vylepšovat. Již jsem 
nad kolejištěm strávil více než 30.000 hodin práce a zdaleka není 
vše k mé spokojenosti.

Dostává se vám podpory ze strany obce? Vaše 
železnice je určitě největší místní atrakcí.

Nevím, že by vláčky byly největší atrakcí, ale je mi těžko, když 
musím na rovinu říci, že podpora ze strany obce je téměř nulová, 
podpory se mi nedostává, ba spíše naopak…

Přehoďme tedy, pane Navrátile, raději výhybku. 
Vedete si nějakou statistiku návštěvnosti?

Tak k dnešnímu dni navštívilo naši expozici již 29.948 návštěv-
níků, takže zanedlouho to bude takové malé jubileum. Každý 
návštěvník povětšinou obdrží zde starou kartonovou jízdenku 
s naším potiskem a ty jsou i vzestupně číslované, takže si každý 
návštěvník sám může zjistit, kolikátý je u nás v pořadí. Statistiku 
si vedu od počátku.

Komu se vláčky líbí více, tatínkům 
nebo jejich potomkům?

Vláčky se líbí povětšinou všem. Ale je to porůznu, někdy je spokoje-
nější taťka, někdy více synek, ale hodně se líbí i starším návštěvní-
kům, kteří právě pamatují provoz některých modelů ve skutečnosti. 
Ale udivilo mě, že jsem se setkal i s přízní ze strany žen, jelikož mi 
sem jezdí i dámy modelářky, z čehož jsem byl velmi překvapený.

Zbývá vám ještě vůbec čas na nějaké jiné aktivity?
Rád jsem i zahradničil, ale po srdeční příhodě již nemám tolik 
sil, jak bych si přál. Ale stále rád na zahradě dělám nebo alespoň 
trávím čas. V minulosti jsem měl koníčků hodně a muselo dojít 
k jejich redukci. Rád jsem sbíral známky, odznaky a sklo.

Jdete si někdy sám jen tak zajezdit pro radost?
A víte, že ano, ale bohužel nikdo nemá představu, jakou práci dá 
údržba, takže po vyčištění musím kolejiště znovu opět zajezdit, 
aby mi v některých místech nezůstaly zbytky prachu. Je to vcelku 
nekonečný boj s prachem. Bohužel to není jenom o hraní, jak si 
někteří mylně myslí. A také si občas zajezdím s přáteli, kteří k nám 
pravidelně jezdí.

Součástí vaší expozice je i malé muzeum. 
Můžete k němu něco říci?

K modelové části máme i část historickou, která se skládá z před-
mětů ze skutečné železnice, z různých období. Jsou zde vystaveny 
drážní lampy, jízdenky, cedule z lokomotiv, stará drážní razítka, 
kleště, trubky. Ve velké míře zde máme zastoupeny i drážní uni-
formy a drážní čepice z celého světa, které sbírám. Ale v tomto 
roce bude tato výstava u modelů naposledy, jelikož mi poslední 
dobou narostl počet modelů, tak právě expozice bude rozdělena 
na dvě části, a ta historická část bude přesunuta do jiné místnosti 
kvůli přehlednosti. Zde bych rád poděkoval a řekl, že bez pomoci 
návštěvníků, přátel, železničářů z celého okolí by tato historická 
část nevznikla.

Vidím, pane Navrátile, že máte o železnici 
hluboké znalosti. Kde jste je získal?

Tak rozhodně se nepovažuji za železničního experta, je to spíše 
v rovině koníčku a letitého studia provozu železnice, historie a sou-
časnosti. Zajímá mě povětšinou přímý provoz železničních vozidel 
a jejich historie. Mám k dispozici značný počet odborné literatury, 
staré dobové atlasy, jízdní řády a dobové publikace. Ze součas-
nosti mám i velký počet vázaných výtisků železničních tiskovin 
a to včetně služebních předpisů a také mi pomáhá hodně kolegů 
a železničářů, od kterých čerpám novinky ze současného provozu.

Máte nějakého pokračovatele?
Tak pokračovatele bych tak trošku měl, i když není tak zdatný, 
ale rád bych i proto dal příležitost někomu, kdo by projevil zájem 
o pokračování a případné výpomoci, aby se mohla sbírka dále 
rozvíjet.

Také jezdíte vlakem? Teď mám na mysli ten normální velikosti.
Samozřejmě rád jezdím vlakem. To by v mém případě asi nešlo 
jinak. Dlouho jsem jezdil po celé republice, po montážích a stav-
bách, takže mám na kontě spoustu kilometrů do různých částí 
naší země. Také jsem jezdil na různá drážní výročí a akce spojené 
s jízdami historických vlaků.

 
 
 
 
Pane Navrátile, přeji vám hodně zdraví a ještě hodně 
hodin strávených při práci na této křehké kráse a těšíme 
se 17. srpna na viděnou na besedě v Nepomuku.

FÉNIX organizuje dobrovolnické 
brigády na Šternberku 

V červenci a v srpnu je volnočasové centrum v prázdninovém režimu a proto se FÉNIX 
rozhodl svoji aktivitu věnovat propagaci dobrovolnictví formou realizace brigád a work-
campů na Šternberku. Hospodářský dvůr – areál několika historických budov na úpatí 
Zelené hory – je v polorozpadlém stavu, zarostlý křovinami. Přesto se domníváme, že 
má svůj potenciál kupř. pro velké kulturní akce, festivaly, příměstské tábory a bylo 
by záslužné jej nenechat zcela zchátrat, zaniknout. Dobrovolnické akce mají v létě 
a na podzim 2017 na jedinečnost tohoto areálu upozornit.

První dobrovolnická akce proběhla s úspěchem v červnu. Další nadšená česká sku-
pina přijela na Šternberk pracovat o víkendu 15. července a hlavními tahouny pro 
léto se stali mezinárodní dobrovolníci od 16. do 29. července. Přijeli z Portugalska, 
Tchaj-wanu (cesta trvá 17 hodin!), Španělska, Turecka… Pro většinu z nich byl tento 
mezinárodní workcamp pořádaný ve spolupráci s INEX-SDA zcela první zkušeností 
s dobrovolnictvím v jejich životě. Pro vznik dobrovolnického centra na Šternberku řada 
lidí věnovala své dary: hrnečky, talířky, židličky, příbory, bábovky, okurky... Mezi nejori-
ginálnější dary patřila kadibudka navržená Ing. arch. Fantou, kterou sám na Šternberk 
dopravil. Děkujeme všem, kteří darovali nebo propůjčili své nástroje, vybavení domác-
nosti nebo jídlo. Byl to skvělý červenec, který – věříme – pomůže zpropagovat dobrou 
myšlenku jak dobrovolnictví, tak oživení areálu Šternberk.

Inspirativní vzpomínky z léta vám přeje Mirka Brožová, FÉNIX 
www.fenix-nepomuk.cz, FB Fénix

Družstvo šachistů 
ZŠ Nepomuk obsadilo 
na Mistrovství České 
republiky přeboru 
škol 10. místo

Ve dnech 20. a 21. června se v překrás-
ném sále Kongresového centra ve Zlíně 
uskutečnilo Mistrovství republiky pře-
boru školních družstev v šachu. Na tur-
naji hrály všechny tři kategorie: žáci 
z 1.–5. tříd ZŠ, žáci z 6.–9. tříd ZŠ a záro-
veň příslušných ročníků víceletých gym-
názií a studenti středních škol. Naši ZŠ 
Nepomuk v kategorii 6. –9. tříd ZŠ a pří-
slušných ročníků gymnázií reprezento-
vali Pavel Flajšman, Lukáš Kašpar, Petr 
Flajšman, František Krumpholc a Daniel 
Bárta. V této naší kategorii se zúčastnilo 
30 nejlepších školních družstev z celé 
republiky. Čtyřčlenná družstva hrála švý-
carským systémem na 9 kol. Turnaj jsme 
zahájili jasnou výhrou 4:0 nad ZŠ Karlovy 
Vary a ve druhém kole jsme těsně prohráli 
s Gymnáziem Kpt. Jaroše Brno 1,5:2,5. 
Dalšími našimi soupeři byly: Gymnázium 
Polička – 2:2, Gymnázium Humpolec 
jsme "přejeli" 3,5:0,5 a s Gymnáziem 
Pardubice to byla opět remíza 2:2. V šes-
tém kole nám los přisoudil druhý nasa-
zený tým turnaje ZŠ Frýdek-Místek, 
s kterým jsme prohráli 1:3. S Gymnáziem 
Palackého Mladá Boleslav jsme vyhráli 
3,5:0,5. Zbývala poslední dvě kola, zatím 
jsme se dělili o průběžné 4. – 5. místo, ale 
s Gymnáziem České Budějovice (celkovým 
vítězem turnaje) i s Gymnáziem Olomouc 
jsme prohráli 1:3, a to znamenalo cel-
kové 10. místo v turnaji. Děti odehrály 
v silné konkurenci 17 gymnázií a 13 ZŠ 
výborné partie. Vždyť ze základních škol 
byly lépe umístěny jen dvě základní školy 
z Frýdku-Místku, které oplývají hráči 
patřícími k republikové špičce. Za pod-
poru při účasti na MČR děkujeme Městu 
Nepomuk a vedení ZŠ Nepomuk.

Zdeněk FlajšmanMezinárodní parta dobrovolníků z INEX-SDA, první pracovní den

Dobrovolník z Tchaj‑wanu cestoval 17 hodin, nežli si dal 
českou bábovku na Šternberku od Vlasty Jankovičové
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Nepomucká plavaná měla úspěch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk dostala v letošním roce 
za úkol uspořádat první ročník grandslamového závodu v lovu ryb 
udicí na plavanou. Název závodu nese jméno našeho města, a to 
Nepomucká plavaná. Místo závodu bylo stanoveno na závodní 
úsek řeky Úslavy pod Klášterským rybníkem. Místo lovu pro 
závodníky připravil Klub přátel rybářského kroužku, který zaří-
dil v zimním období vysekání břehového porostu a těsně před 
závodem provedl sekání a úklid trávy. Termín závodu byl určen 
na 8. 7. 2017. Na závod se přihlásilo celkem 40 účastníků. V den 
závodu se v 5:45 sešlo na rozlosování startovních míst pouze 
33 závodníků, zbylí nedorazivší se v průběhu dne omlouvali z růz-
ných důvodů. Závod probíhal ve dvou kolech ve čtyřech vymeze-
ných sektorech. Lov ryb byl pouze na splávek. V průběhu první 
kola se ryby lovily po celém úseku řeky v různém množství a dru-
hové skladbě. Většina lovících si byla před závodem několikrát 
na úseku zatrénovat, ale bohužel ryba se při závodě chovala jinak 
než při tréninku a byla ve větším množství v místech, kde to pro ni 
nebylo tak obvyklé. Proto se po vážení úlovků prvního kola lišily 
váhy mezi sektory i o několik kilo. V přestávce bylo pro závod-
níky připraveno pohoštění v prostorách TJ Sokol Klášter. Všichni 
se dobře najedli a napili a šlo se na druhé kolo závodu. Druhé 
kolo, jak již bývá zvykem, je, co se týče úlovků, spíše skromnější. 
Ale i tak se některým lovícím povedlo ve svých sektorech ulo-
vit i několik kilo ryb. Avšak o vítězi nerozhodovala největší váha, 
ale vždy nejnižší součet pořadí v sektoru po obou kolech. A tak 
se stalo, že závodník na prvním místě Jirka Podskalský z MO 
Plzeň 1 zvítězil s celkovou váhou pouze 1950 gramů, ale se souč-
tem pořadí v sektorech 3. Na druhém místě Marek Vican z MO 
Přeštice s celkovou váhou 4145 gramů, ale součtem pořadí v sek-
torech 4. Na třetím místě se umístil Jan Kazda z MO Nýrsko, 
který měl stejný součet pořadí jako závodník na druhém místě, 
ale s nižší váhou, a to 3160 gramů. Ne vše se povedlo dle našich 
představ, a tak se nám vloudila do vyhodnocování výsledků 
chyba, a proto bylo nutné výsledky dvakrát přepočítat. Takže 
po malém zdržení se mohly předat ceny pro 25 nejlepších závod-
níků. Za krásné ceny musíme poděkovat sponzorům, a to firmě 
Rybářské potřeby Milo, Decathlon, Městu Nepomuk, Obci Klášter, 
místní organizaci Nepomuk a firmě L´or special drinks. Akce byla 
finančně podpořena z Grantu města Nepomuk na podporu spor-
tovních akcí. Velké poděkování také patří TJ Sokolu Klášter, který 
nám zapůjčil své prostory pro pohoštění účastníků, dále všem 
pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci a přípravě závodu. 
Doufáme, že i přes malé nedostatky se všem účastníkům a divá-
kům, kterých přišlo více, než jsme čekali, závod líbil a zúčastní 
se ho v případných dalších ročnících.

S pozdravem Petrův zdar 
Barbora Hozmanová

Zásahy a další akce nepomuckých hasičů 
 
 
 
 
 
 
 

6. května v podvečer byla naše jednotka povolána do obce Mileč 
k záchraně telete, které spadlo do kanalizace asi 1,5 m pod zem. 
Při našem příjezdu k události již na místě zasahovala jednotka 
HZS Nepomuk. Tele bylo vyproštěno pomocí lan a kurt a živé 
bylo předáno majiteli. Po necelé půl hodině se jednotky vrá-
tily zpět na základnu. Od 12. do 14. května prováděla naše jed-
notka asistenci na závodech MS v Sidecarcrossu v Kramolíně. 
Prováděli jsme kropení trati a dovoz čisté vody. 18. 5. se v dopo-
ledních hodinách konalo v Letinech v Sociálním a zdravotním 
centru Morava taktické cvičení složek IZS. Námětem cvičení 
byl požár ve 4. nadzemním podlaží s nutností evakuace paci-
entů. V 9:00 byl objekt uměle zakouřen a vyhlášen požární 
poplach. Ještě před příjezdem prvních jednotek se většina per-
sonálu a pacientů samovolně evakuovala. Po příjezdu jednotek 
PO se provedeným průzkumem zjistilo, že se pohřešuje 21 osob 
a požár vypukl ve čtvrtém podlaží a kouř vystoupal i do pátého 
patra. Ihned se vytvořil 1 útočný proud vnitřkem budovy a požár 
se začal lokalizovat. Současně se utvořilo několik průzkumných 
skupin, které začali v dýchací technice prohledávat všechny 
místnosti. K řízené evakuaci byly použity vyváděcí masky a trans-
portní prostředky, protože většina osob byla intoxikována kou-
řem nebo imobilní. Do hodiny od ohlášení byl zásah ukončen 
s pozitivním výsledkem a následovalo krátké vyhodnocení prů-
běhu celého cvičení. Cílem bylo seznámení s objektem, procvi-
čení zásahu v dýchací technice, vyhledávání a transport osob. 
Naše jednotka vyjela s CAS 20 Terrno v počtu 1+3, dále zasaho-
valo dalších 7 jednotek PO, PČR a ZZS. O víkendu 3.–4. června 
se na školním hřišti konalo okresní kolo hry Plamen. V sobotu 
soutěžily starší kolektivy MH a v neděli mladší. Soutěž pořádalo 
OSH Pj ve spolupráci s SDH Nepomuk. Děti soutěžily ve štafe-
tách, požárním útoku i disciplínách CTIF. Celkem soutěžilo 
24 družstev. V sobotu 3. června jsme na závěr dětského dne 
ve Dvorci vytvářeli pěnu. 10. června se konalo v Nekvasovech 
okrskové kolo klasické soutěže. Náš sbor měl zastoupení 
ve všech kategoriích. Kategorie MUŽI: Mileč, Dvorec, Želvice, 
Kramolín, Nepomuk, Nekvasovy. Kategorie ŽENY: Kramolín, 
Nepomuk, Nekvasovy. Kategorie DĚTI: Nepomuk, Kramolín, 
Nepomuk. Družstvo žen nás bude reprezentovat na okresním 
kole, které se bude konat 2. září v Dobřanech. V sobotu 17. 
června jsme zajišťovali časomíru na memoriálu Slávy Horníka 
v Sedlišti a CAS 20 Terrno se zúčastnilo oslav 120 let od založení 
SDH Střížovice. Ve Střížovicích byl slavnostní průvod obcí s pra-
pory, po kterém následovalo velké množství dynamických uká-
zek z činnosti i techniky. V sobotu 17. června po 16. hodině byla 
naše jednotka povolána k požáru trávy a křoví v areálu země-
dělského družstva ve Vrčeni. CAS 32 T148 vyjížděla ze základny, 
CAS 20 T815 vyjelo z hospodářské jízdy. První na místě zasaho-
vala jednotka SDH Myslív, která se vracela ze soutěže v Sedlišti. 
Pomocí jednoho C proudu požár lokalizovala. Naše jednotka 

pak provedla úplnou likvidaci pomocí lafety z CAS 32. Požár 
vznikl z důvodu dotyku větví stromů s dráty nízkého napětí, 
proto byl na místo povolán technik ČEZ. My jsme pomocí 
motorové pily stromy odstranili. U události dále zasahovaly 
jednotky HZS Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Vrčeň. Místní 
jednotka zůstala na dohlídku do večerních hodin. V brzkých 
ranních hodinách 18. června jsme byli povoláni k tragické 
dopravní nehodě 1xOA u obce Jarov. Osobní automobil nara-
zil do betonové propusti. V kabině vozu byli zaklíněny 3 osoby. 
Jeden člověk nehodu nepřežil a dva utrpěli zranění a byli pře-
vezeni do nemocnice. 24. června před polednem jsme byli 
s vozidlem CAS 32 T148 vysláni k požáru trávy u silnice mezi 
Vrčení a Čečovicemi. Požár jsme uhasili pomocí lafety. Dále 
na místě zasahovaly jednotky HZS ze stanice Nepomuk a SDH 
Vrčeň. V sobotu 24. června jsme pořádali akci S hasiči hurá 
na prázdniny. Pro děti byly připraveny různé soutěže, k vidění 
byla technika IZS a ukázky z hasičské činnosti a na závěr samo-
zřejmě nechyběla pěna. Přes pěkné počasí se soutěží zúčastnilo 
necelých 80 dětí. Zajímavou ukázkou pro občany a děti byla 
názorná ukázka hasení kuchyňského oleje. 28. června byla naše 
jednotka společně s HZS Nepomuk povolána na požár staré 
skládky o rozměrech 10 x 5 m v Nepomuku v ulici U Potoka. 
Požár jsme uhasili pomocí jednoho C proudu. Na místě jsme 
zasahovali s vozidlem CAS 32 T148. V pátek 30. června jsme 
s vozidlem CAS 32 T 148 provedli dovoz vody na zámek Zelená 
Hora. V sobotu 1. července jsme pořádali osmý ročník soutěže 
v požárních útocích Nepomucký CHAOS. Pro nízkou účast druž-
stev se soutěžilo v systému každý s každým a hodnotilo se podle 
součtu časů všech útoků. Děkujeme sponzorům akce, všem 
zúčastněným a vítězům gratulujeme. Výsledky: Sedliště, Přešín, 
Nepomuk – muži, Nepomuk – ženy, Železný Újezd, Nepomuk – 
děti. Ve středu 5. července krátce před 14. hodinou jsme byli 
vysláni s CAS 32 k požáru trávy u silnice I/20 na úrovni obce 
Mohelnice. Dle oznamovatele mělo hořet na ploše 5m2, ale 
požár se rozšířil na plochu ca. 35x4 metry. Po našem příjezdu 
na MÚ již zasahovala jednotka HZS. Na pokyn VZ jsme za pou-
žití lafety prolili požářiště. Požár byl do půl hodiny zlikvidován 
a jednotky se vrátily na základnu. 5. července jsme dělali pěnu 
v Lipnici u Spáleného Poříčí. Místní sbor tam pořádal dětský 
den. 6. července byly jednotky HZS a SDH Nepomuk ve 13:27 
vyslány k prověření poplachu EPS v průmyslovém objektu 
v Kozlovické ulici v Nepomuku. Na místě bylo průzkumem zjiš-
těno, že se jedná o planý poplach. Naše jednotka byla odvolána 
při cestě k místu události. Objekt si převzal majitel. 8. července 
se konaly v Nekvasovech oslavy 120 let od zaležení místního 
SDH. Náš sbor zde prezentoval veškerou techniku, účastnil 
se průvodu a na závěr jsme vytvořili pro děti pěnu.

Vladimír Vozka
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Popovídat si s Jakubem Tomanem je vždycky příjemná 
věc. Proto i tohle naše povídání, které jsme vedli 
v pohodovém prostředí tenisové klubovny, bylo milou 
záležitostí. Kuba i přes svoje závažné zdravotní postižení 
je nadšený sportovec i stejně nadšený sportovní 
fanoušek. Vždycky ho rád vidím, debatujeme spolu 
o sportu, o ženách a trošičku i o politice. Prostě tak, 
jak to chlapi dělají. Nikdy jsem ho neviděl smutného, 
zatrpklého, právě naopak. Vždycky je s ním legrace.

Ahoj Kubo, jezdíš s rodiči z Prahy na chalupu 
do Liškova, kde trávíš víkendy a většinu léta. 
V Liškově je to tak trochu jiné než v Praze...

Ano Karle, je to výrazně jiné než v Praze, je tady klídek a navíc 
pozitivní komunikace s lidmi, máme milé sousedy a hezkou pří-
rodu v okolí. Jezdím sem od malička, měl jsem tady prababičku 
a babičku s dědou. Vzhledem k mému postižení táta s naším 
kamarádem sousedem fotbalistou Pavlem upravili chalupu dle 
mých pohybových možností bezbarierově. 

Nejsi ale jenom na chalupě, často 
jezdíš i do Nepomuka. Proč?

Děda mě v mých deseti letech vzal poprvé na kopanou 
do Nepomuku a od té doby tam jezdíme pravidelně a velmi 
rádi. Tým FK Nepomuk mě bere jako svého kamaráda a skal-
ního příznivce. Snažím se být na všech zápasech – ideální je 
všechny vyhrávat, moc rád jezdím i na venkovní zápasy auto-
busem společně s týmem a ostatními fanoušky FK Nepomuk, 
které mám také ve výrazné oblibě. V poslední době chodíme 
s tátou do Nepomuku hrát i tenis. Fandím rád i tenisovým zápa-
sům tréninkovým i daviscupovým, tedy i tobě a tvým kamará-
dům. V poslední době mám z fotbalistů jak mužstva A i B velkou 

radost, áčko vyhrálo posledních sedm utkání, vypadá to velmi 
dobře na baráž do Krajského přeboru, budu držet moc palce.

Byl jsem s tebou párkrát na fotbale a ty jsi 
opravdu skalní fanoušek nepomuckých.

Fandím velmi stranicky, snažím se naše kluky vyhecovat a mám 
vždy obrovskou radost, když vyhrajeme. Dlouhodobě komunikuji 
s Jirkou Slachem a Honzou Kohoutem, pravidelně si sdělujeme 
informace o aktuálním zdravotním stavu mužstva a pravděpo-
dobných sestavách. Několikrát se mi podařilo pomoci našim 
zraněným fotbalistům převedením léčení do Prahy. Hodně čas-
tým spolupomocníkem při domácích utkáních je Vašek Baroch, 
který nám pomáhá při výstupu a sestupu z tribuny – klub mi 
zajistil bezbarierové místo, Vašek fandí v posledních zápasech 
líp a líp a intenzivně. Od klubu jsem dostal k narozeninám krás-
nou vlajku podepsanou všemi hráči, vozím ji na každý zápas, už 
nejméně deset let dostávám od klubu bezplatnou permanentku 
na celý rok.

Slyšel jsem něco o jakémsi Kuba týmu. O co jde?
Jde o letní fotbalový turnaj ve Dvorci. Domluvili jsme se s mým 
kamarádem Jardou Brožem, fotbalovým trenérem Kláštera, který 
se svým synem Honzou sestavuje každý rok náš společný tým, 
který Jarda nazval Kuba team. Podařilo se nám jednou zvítězit 
a dvakrát jsme obsadili druhé místo. Byl jsem moc spokojený 
a vždy jsme oslavu ukončili na nepomuckých pivních slavnos-
tech, kde vždy bylo hodně fotbalistů, většinou s přítelkyněmi, 
se kterými si také rád popovídám.

Ale i přes svůj handicap jsi i ty sám sportovně hodně 
aktivní. Jak ses ke sportování vůbec dostal?

Od malička jsem absolvoval fyzioterapii a hlavně cvičil Vojtovu 

metodu z důvodu, že mám od narození dětskou mozkovou obrnu. 
V šesti letech jsme dostali na prázdniny na chalupu poníky 
u druhé babičky u Slaného a denně jsem najezdil šedesát kol. 
Pak jsem v Jedličkově ústavu byl první z členů Sportovního klubu 
SCUJ, kam chodím jedenkrát týdně na atletiku a plavání dodnes. 

Právě v těchto dnech ses vrátil z Olomouce 
z jakési sportovní akce. O co šlo?

Jde o speciální olympiádu pro postižené sportovce v bocce, což 
je trochu podobné pétanque. Hráli jsme nyní v Olomouci, skon-
čil jsem v obou soutěžích na čtvrtém místě. Loni se mi dařilo 
lépe, vybojoval jsem zlatou medaili, ale letos byla konkurence 
výrazně vyšší. Příští rok budeme hrát v Brně a vítěz bude zařa-
zen do losování o účast na Mistrovství světa v USA. Takže budu 
pořádně trénovat.

Viděl jsem tě na fotkách často ve společnosti 
krásných žen. Jak to děláš?

Rád se kontaktuji s lidmi, kteří preferují sport. Chodil jsem tréno-
vat box a skamarádil jsem se s mistryní České republiky Vlaďkou 
Malíkovou. Na jiné sportovní akci jsme se dali dohromady s Evou 
Puskarčíkovou, se kterou si pravidelně dopisujeme. Píšu si také 
již řadu let s kamarádkou Andrejkou Mickovou i jejím přítelem, 
nejlepším českým rallye závodníkem, Martinem Prokopem. Oba 
jsem pozval na tenisový turnaj do Nepomuku, kde obsadili třetí 
místo, určitě díky Andrejce, která několik let trénovala děti v USA. 
V nepomuckém tenise preferuji přítelkyni jednoho z nejlepších 
nepomuckých fotbalistů Jakuba Kristýnu, se kterou často trénu-
jeme. Mám hodně dlouhodobých kamarádek asistentek, které 
mě často navštěvují, nebo s nimi chodím cvičit. Z fotbalových 
fanynek nejvíce preferuji Martinu Pancovou, která se mnou často 
fandí Nepomuku i Dvorci.

Můžu potvrdit, že Andrejka hraje velmi dobře, protože 
jsem proti ní a Martinovi dvakrát hrál. Naše vzájemná 
bilance je 1:1. Jednou jsi mi, Kubo, říkal, že spolupracuješ 
s Českou televizí. V čem vaše spolupráce spočívá? 

Televize si mě vybrala z Jedličkova ústavu jako dobrovolného 
spolupracovníka v roce 2001 a od té doby pravidelně dostávám 
úkoly ke zpracování sportovních výsledků a minimálně jedenkrát 
měsíčně chodím do Televize k panu PhDr. Petru Feldsteinovi, který 
mne má na starosti a skvěle se mnou spolupracuje. 

Kdykoli tě, Kubo, potkám, tak jsi pozitivně 
naladěný. A to i přes svoje postižení. Kdo 
a co ti pomáhá mít stále dobrou náladu?

I přes své problémy se snažím být stále v kontaktu se sportem, 
soutěžemi, turnaji, nejraději na nejvyšší úrovni. Nejlepší náladu 
mám, když moji oblíbenci vyhrávají. V současné době si užívám 
vítězné zápasy FK Nepomuk. Také stále nutím svého otce sportovat 
a pravidelně chodíme na tenis, fotbal a bowling. Moc mě to baví.

Každého se vždycky ptám, co mu dělá radost 
anebo naopak, co mu dokáže zkazit den. 
O radosti už jsi mi řekl a co to druhé?

Opakem radosti je nutnost zúčastnit se společenských akcí v době, 
kdy vím, že máme zápas v privilegovaném sportu a nemohu se ho 
zúčastnit.

No, a to byla, Kubo, poslední otázka. Nějak rychle 
to uteklo. Děkuji ti za příjemné popovídání.

Já tobě také, Karle.
 
Otázky položil Karel Baroch 

Jakub Toman –  
sportovec, fanoušek,  
optimista

Jakub Toman s otcem
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Poděkování paní Heleně Radové 

Milá Helčo z Kopretiny, přijmi od nás, nepomuckých farníků, 
vřelé poděkování za nádhernou, voňavou výzdobu interiéru 
kostela na Zelené hoře při příležitosti svěcení nového oltáře 
v neděli 25. června 2017. Tvůj um je obdivuhodný a neméně 
obdivuhodné je, že jsi z velké části květiny darovala. Panna 
Maria Zelenohorská Ti jistě Tvůj dobrý skutek odplatí 
svým požehnáním. Modlíme se za Tebe! Děkujeme také 
za sponzorský dar MUDr. D. Jiranové. 

Nepomučtí farníci

Srdečně zveme na poutní mši 
svatou: Zelená Hora, kostel Panny 
Marie Nanebevzaté a sv. Vojtěcha 

Neděle 20. 8. v 9.45 hodin. 
Před mší a po mši možnost 

prohlídky nového oltáře 
ze zrcadlového nerezu.

Povodně v srpnu 2002 na Nepomucku

V srpnu 2017 „slavíme“ 15 let od největší zazname-
nané povodně v Čechách. Záplavy se tehdy nevyhnuly ani 
Nepomuku. Nejvyšší průtoky byly na Nepomucku zazname-
nány 12. a 13. srpna. V krátkosti si připomeneme, jaké byly 
příčiny a důsledky povodně. Co povodni předcházelo a proč 
byla tak extrémní? Existuje mnoho přístupů k analýze povod-
ňové situace, nejjednodušší, a tedy i nejčastěji užívané je 
dělení příčin povodně na faktory předběžné, příčinné a ovliv-
ňující. Předběžnými faktory rozumíme zejména nasyce-
nost povodí, tedy především srážky (částečně i teploty a vítr 
kvůli výparu, v zimě pak i sněhová pokrývka), které předchá-
zely dešti, jež samotnou povodeň vyvolal. Podívejme se tedy 
na měsíční srážky v červnu a červenci 2002. V červnu spadlo 
150,2 mm, což odpovídá 184,5 % dlouhodobého průměru 
(1961–2010). V červenci pak 90,8 mm, tedy 114,1 % dlouhodo-
bého průměru. Přestože se zejména v červnu jedná o hodnoty 
vysoce převyšující dlouhodobý průměr, nejsou tyto hod-
noty mimořádné. Pro extremitu povodně byly daleko důleži-
tější srážky, jež ji předcházely zhruba o 5 dní, a to ve dnech 
6. a 7. 8., kdy v Nepomuku napršelo 33,9 a 29,7 mm srážek. 
Tyto srážky na Nepomucku, stejně jako v celých jihozápad-
ních Čechách, vyvolaly povodňovou situaci, která byla lokálně 
poměrně významná. Co je ale hlavní, tyto srážky (v součtu 
se dvěma předchozími srážkově bohatými měsíci) nasy-
tily povodí tak, že schopnost krajiny zachycovat další srážky 
byla snížena na minimum. Tolik předběžné příčiny povodně, 

nyní ty příčinné, tedy srážky. Pro zajímavost, příčinné faktory 
povodně nemusí být jen srážky, ale často se jedná o tání sněhu 
(obvykle v kombinaci s deštěm), výjimečně pak např. protr-
žení vodní nádrže či ucpání koryta, a to nejčastěji ledovými 
krami anebo sesuvem. Příčinné srážky spadly na Nepomucku 
11. a 12. 8., kdy na nepomucké klimatické stanici napršelo 
43,6 a 73,5 mm vody. Na okolních stanicích to bylo mnohdy 
ještě více. Např. na srážkoměrné stanici v Žinkovech to bylo 
30,1 a 98,1 mm, na stanici v Životicích 34,8 a 92,1 mm anebo 
nedalekých Lovčicích 38,4 s 99,5 mm. Tyto srážky pak i kvůli 
extrémní nasycenosti povodí vyvolaly katastrofální povodně, 
a to na všech tocích protékajících Nepomuckem. Zasaženy byly 
jak větší toky jako Úslava, Myslívský potok, Mihovka anebo 
Víska, tak i toky menší, často bezejmenné. Vzhledem k tomu, 
že je většina zástavby města Nepomuk situována „na kopci“ 
a řeka Úslava jej míjí a protéká mezi obcí Klášter a Zelenou 
Horou, následně se nejvíce přiblíží v Huti (kde rovněž velká 
voda neprošla beze škod), způsobila největší škody Mihovka, 
a to jak u Špitálského rybníku, tak dále po toku v Zelenodolské 
ulici, ulici U Potoka a zejména pak v přilehlé zahrádkářské 
kolonii. Dle pozdějšího vyhodnocení povodně, se jednalo 
v povodí Úslavy o tisíciletou vodu, tzn. průtok, který se opakuje 
průměrně 1krát za 1000 let (neznamená to tedy, že se bude 
opakovat až za 1000 let). Faktory ovlivňující pak nehrály v pří-
padě povodně na Nepomucku významnou roli. Jedná se totiž 
zejména o lidské zásahy do průběhu povodně. Nejlépe si je 
lze představit jako manipulace na vodních nádržích, které 
probíhaly např. na Vltavské kaskádě. Lze sem zařadit i při-
pravenost kompetentních lidí a složek záchranného sytému 
zvládat krizovou situaci. Faktory ovlivňující se částečně pro-
línají s faktory předběžnými a to např. v péči o krajinu, která 
by měla pomocí vhodných opatření přispívat k retenci vody 
v krajině a nikoli v jejím odvodu. Na závěr ještě klasifikace 
povodně v srpnu 2002, jednalo se o typický příklad plošné 
letní povodně z dlouhotrvajících dešťů, tedy obdobné, jakou 
byla povodeň v červenci roku 1997 na Moravě či v menší míře 
ještě v červnu roku 2013 v Čechách. V poslední době dochází 
na našem území, možná i kvůli změně klimatu a změnám 
v hospodaření v krajině, stále častěji k tzv. bleskovým povod-
ním, tedy situacím, kdy na malém území dojde v souvislosti 
s bouřkovou činností a ji doprovázejícím intenzivním sráž-
kám k rychlému zvýšení hladin menších toků (často i jinak 
vyschlých koryt) a zatopení přilehlého území. Tento typ 
povodně je nebezpečný zejména pro rychlost nástupu a velmi 
složitou předpověď místa výskytu.

Pavel Vacík

NEPOMUK 

17. 6. – 30. 7. Fotoklub Nepomuk – výstava fotografií, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno  
úterý – neděle 10.00 – 18.00

26. 7. – 11. 8. TRN 2017 – umělecké sympozium, 
program na trn.nepomuk.cz

do 30. 9. Výstava panenek, Rodný dům A. Němejce, 
vstupenky můžete zakoupit v infocentru

1. – 31. 8. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie  
Václava Křepelky v obchodním centru Úslava  
(náměstí A. Němejce)

2. 8. Nepal sound systeém, oldskool sound,  
od 20.00 hodin, Zelenohorská pošta

4. 8. Doba kamenná, divadelní představení Divadla 
z Pošumaví, od 20.00 hodin, Malá letní scéna 

4. 8. Bombash, rootstep/psydub,  
od 22.00 hodin, Zelenohorská pošta

4. 8. – 1. 9. Výstava Tři grácie – Jana Bošková, Dagmar 
Fila, Marie Němejcová, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, otevřeno úterý – neděle 10.00 –18.00 

5. 8. Přátelské fotbalové utkání mezi týmy FK 
Nepomuk a Internacionálů ČR, od 16.00 hodin, 
hřiště FK Nepomuk, vstupné 100 Kč (děti zdarma), 
slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny

5. 8. Komentovaná prohlídka historické i současné 
architektury v centru města (PhDr. Pavel Kroupa), 
sraz v 16.00 v Kulturním a informačním centru 
Nepomuk

5. 8. Promítání studentských filmů z Ateliéru 
animované a interaktivní tvorby pod vedením 
prof. akad. mal. Jiřího Barty, od 20.00 hodin, Rodný 
dům A. Němejce

7. 8. Zahájení výstavy prací studentů AVU,  
od 18.00 hodin, Zelenohorská pošta

9. 8. DJ Jandy, drumnbass,  
od 20.00 hodin, Zelenohohorská pošta

11. 8. Komentovaná prohlídka po aktuálních 
i minulých uměleckých realizacích ve veřejném 
prostoru (MgA. Pavel Karous PhD.) – sraz v 16.00 
hodin v Kulturním a informačním centru Nepomuk

11. 8. Přednáška Antifašistické umění (MgA. Pavel 
Karous PhD.), od 18.00 hodin, Rodný dům A. 
Němejce

11. 8. Ty syčáci, experimental world music Brno,  
www.tysycaci.cz, od 20.00 hodin, Malá letní scéna, 
vstupné dobrovolné 

11. 8. Electro Orient Express, electroswing/balkan/
dnb,  od 22.00 hodin, Zelenohorská pošta

17. 8. 150. výročí příjezdu prvního vlaku 
do Nepomuku, beseda s Jaroslavem Navrátilem, 
Stodola Rodného domu A. Němejce, od 17.00

18. 8. Jaroslav Hutka, folk Praha, hutka.cz, od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, předprodej KIC Nepomuk, 
vstupné 120 Kč 

19. 8. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy 
s živou hudbou a pohádkou, 8.00 –12.00, náměstí A. 
Němejce

25. 8. Brass Band, populární dixielandová kapela 
z Rakovníka, od 20.00 hodin, Malá letní scéna,  
vstupné dobrovolné 

26. 8. Nepomucká koule (turnaj trojic v pétanque), 
od 11.00 hodin, hřiště u Sokolovny Nepomuk, www.
petanque.sokolnepomuk.cz, registrace 10 – 11 hod.,  
startovné 50 Kč/tým

26. 8. Zájezd na výstavu do Čimelic, pořádá 
Český zahrádkářský svaz Dvorec, odjezd autobusu 
v 7.30 hodin z nádraží ČD Dvorec, autobus pojede 
po zastávkách ČSAD v Nepomuku (Na Vinici, 
Nádražní), informace na tel.: 607 969 454

1. 9. Pelíškové, rock, pop Klatovy / Nepomuk,  
www.facebook.com/peliskove, od 20.00 hodin,  
Malá letní scéna, vstupné dobrovolné 

1. – 30. 9. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie  
v obchodním centru Úslava (náměstí A. Němejce)

2. 9. V. Setkání rodu Němejců, Švejk restaurant 
U Zeleného stromu

NEPOMUCKO

20. 4. – 31. 10. Paličkovaná krajka – procházka 
s Karlem IV., výstava, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, p. o.

1. 5. – 31. 12. Stará škola aneb škamna, kalamář 
a rákoska, svět školy a školní třídy v 19. a 20. století, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

1. 5. – 10. 9. Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 
na území plzeňské diecéze, výstava mapující poutní 
místa v západočeském, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, p. o.

1. 7. – 12. 8. SPOLUžáciSPOLU, výstava obrazů, 
fotografií a objektů, zámecký areál Chanovice

3. 7. – 19. 8. Kniha – přítel i výtvarný materiál,  
výstava prací I. Sieberové, zámek Chanovice

8. 7. – 19. 8. Lidová architektura Plzeňského kraje, 
výstava, zámek Chanovice

12. 8. Vrčeňské barokní posvícení, 14:00 procházka 
po stezce sv. Vojtěcha, 15:00 – 16:00 recitál Edity 
Adlerové u sv. Vojtěcha, 19:00 divadelní a šermířské 
vystoupení u hostince Na faře

12. 8. Pouťová zábava v Hořehledech 

18. 8. Hudba v synagogách, koncert,  
od 18.00 hodin, Kasejovice

19. – 20. 8. Výstava květin, sobota 8.00 – 17.00, 
neděle 8.00–15.00, Klub sv. Václava, Žinkovy, 
doprovodný prodej zahradních výpěstků, bohatá 
tombola 

19. 8. Pouťová zábava v Těnovicích 

19. 8. Není drak jako drak, tři pohádky divadélka 
Kuba z Plzně, od 15.00 hodin, Žinkovy – letní scéna 
Labuťáček, vstupné dobrovolné

26. 8. Burza Tchořovice, www.burzatchorovice.cz

12. 8. Koncert mezinárodního komorního orchestru, 
Music Camp Prague, od 18.00 hodin, Velký sál 
zámku Lnáře

13. 8. Vavřinecká pouť v Mladém Smolivci, 
v předvečer pouti se uskuteční Pouťová taneční 
zábava na venkovním parketu

26. 8. Milečská Olympiáda – soutěže o hodnotné 
ceny, občerstvení, od 13.00 hodin, náves Mileč,  
vstup zdarma

26. 8. Hradozámecká noc, zámek Lnáře

23. – 27. 8. Průvan, multižánrový festival v ulicích 
města Blatné, koncerty, workshopy, divadla …, 
 více na www.ckvb.cz

srpen Letní kino Neurazy, více na www.neurazy.cz

4. – 31. 8. Výstava Obrázky z Němejcovy půdy – 
Atelier K, špejchar Ve Dvoře Spálené Poříčí (vernisáž 
4. 8. od 17.00 hodin)

5. 8. Prakyáda pro děti i dospělé, od 14.00 hodin, 
hřiště pod skálou Lučiště

5. 8. Zámecké diskohrátky, nádvoří zámku Spálené 
Poříčí

10. 8. Hodinka zpívání – hudební klauniáda pro děti, 
od 17.00 hodin, náměstí Spálené Poříčí

12. 8. Pouťová zábava, pohostinství Hořehledy

19. 8. Pouťová zábava, hřiště Těnovice

25.–27. 8. Léto končí – víkendové rozloučení 
s prázdninami, Hořehledy

26. 8. Dětský den se Salomenou, Spálené Poříčí

26. 8. Ukončení prázdnin spojené s opékáním 
prasete, Lipnice

26. 8. Milečská olympiáda, od 13:00 hod.

Kulturní servis  srpen 2017

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen – září (pondělí–neděle 8.30–18.00)
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci  
internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz.
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Srdečně zveme na 

Milečskou olympiádu 
26. 8. 2017 od 13:00 hod. 

Opět budou soutěže o hodnotné 
ceny a samozřejmě zajištěné 

občerstvení po celou dobu akce.

zveme Vás
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Vrčeňské barokní posvícení
Vrčeň je opět zapojena do festivalu Západočeské baroko, který pro-
bíhá ne mnoha místech Plzeňského kraje. Na termín tradičního 
vrčeňského posvícení – 12. srpna – organizátoři připravili kulturní 
program. „Snažíme se připomenout návštěvníkům barokní tra-
dici spojenou s Vrčení a současně je přilákat i na lidovější formu 
zábavy,“ řekl organizátor akce Miroslav Anton. „Program se ode-
hraje na dvou místech. U barokní kaple „U sv. Vojtěcha“ to bude 
recitál mezzosopranistky Edity Adlerové. Večer čeká hosty diva-
delní a šermířské vystoupení z období baroka v hostinci „Na faře“. 
Kaple sv. Vojtěcha bude po dobu konání akce otevřena návštěvní-
kům. Součástí programu je i procházka po Stezce sv. Vojtěcha 1,5 
km), po které se dá příjemnou vycházkou ke kapli dorazit. Obec 
Vrčeň chystá na posvícení nové turistické vizitky.
 
Sobota 12. srpna 2017

14:00
Procházka po Stezce sv. Vojtěcha s připomenutím barokní 
tradice českého světce. Začátek na vrchu Vyšehrad na okraji 
obce, směr Čečovice.

15:00–16:00 
Recitál Edity Adlerové u kaple sv. Vojtěcha. Interpretku 
doprovodí kytarista Miroslav Žára, žák Štěpána Raka.

19:00
Prostranství u hostince Na faře: Divadelní a šermířské 
představení skupiny „Harcíři“ z Rokycan.
Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.

Dne 11. 6. 2017 nás náhle opustila  
ve věku dožitých 76 let, naše milovaná 
maminka, babička, prababička

Jiřina Khandlová rozená Komorousová, 
rodačka z Kláštera.

Na přání zesnulé byla pochovaná  
v Bratislavě. Děkujeme všem,  
kteří si s námi na ni vzpomenou. 

vzpomínka

Dne 22. 8. uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustil
pan Josef Václavek
 
 
 

 
a 

dne 22. 8. uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustila
paní Alena Václavková.

Stále vzpomínají dcera a syn  
s rodinami a ostatní příbuzní. 

vzpomínka

Dne 4. 8. uplynou 2 roky,
co nás opustil

pan Karel Baroch.

Vzpomíná rodina.

vzpomínka

Dne 4. 8. uplynou 2 roky,
co nás navždy opustil 

pan Jaroslav Tomka  
z Maňovic.

Stále vzpomíná manželka  
s celou rodinou.
Za vzpomínku děkujeme.

vzpomínka

Dne 25. 7. uplynulo 19 let  
od smrti našeho syna,

Ing. Jaroslava Plašila.

Kdo jste ho měli rádi,  
vzpomeňte s námi.
Děkujeme, rodiče. 

vzpomínka

Nabídka platí od 19.7. do 15.8.2017 
v prodejně „U Stodoly“

Choceňský jemný tvaroh 250 g kostka 18,90
Zott Zakysaná smetana 15% 180 g 9,90 
Krůtí párečky cena za 1 kg 139,00
Výběrové špekáčky bez lepku cena za 1 kg 109,00
Klatovský Herkules cena za 1 kg 179,00
Sommersby Apple cider 0,33 l plech 15,90
Sommersby Blackberry cider 0,33 plech 15,90

Nabídka platí od 2. 8. do 15. 8. 2017 
v prodejně „U Stodoly“
  
Jogobella 150 g mix druhů 6,90
Rodinné 82% 200 g 21,90
Papriková maďarská klobása cena za 1 kg 109,00 
  
Nabídka platí od 2. 8. do 15. 8. 2017 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Lacki Dammer cena za 1 kg 159,00
Milkin tvaroh jemný 250 g kostka 16,90
Galbani Mozzarella 125 g 19,90
Zlatá Haná 250 g 17,90
Kladenská pečeně cena za 1 kg 149,00
Špekáčky extra vázané cena za 1 kg 89,00
Kuřecí prsní řízky TF zmr. 500 g 59,90
Budweiser Budvar pivo sv.ležák 0,5 l 2,90

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: 6. září a 18. října 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.: (+420) 601 576 270, (+420)728 605 840

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

Setkání s legendární novinářkou, publicistkou, 
moderátorkou, první dámou české politické satiry

ZUZANA BUBÍLKOVÁ – CO KAMERY NEVIDÍ
22. 9. 2017 v 19.00 hod.

Vstupné 150 Kč. Předprodej KIC Nepomuk.
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Řádková inzerce

Hledáme pronájem bytu v Nepomuku do 9000 Kč včetně poplatků. Tel.: 774 042 043.

Hledáme nemovitost v Nepomuku a okolí. Nabídněte. Tel.: 721 169 802.

Hledám věci po americké armádě z 2. sv. války. Tel. 728 501 280. Děkuji.

Prodám koňské chomouty, zavařovací sklenice 2 Kč.  
Prodám nové olejové čerpadlo, olejový přepouštěč, nové litinové plotny. Tel.: 776 535 770.

Prodám míchačku Kovobel na jedno kolečko, výborný stav na 380V, 2500 Kč. Tel.: 723 348 812.

Prodám pneu + disky 4 ks obuté na Fabii, nové, pořiz. cena 6500 Kč, nyní 5500 Kč,  
žehlicí prkno 165x70x14 80 Kč. Tel.: 776 814 094. 

Prodám štafle 3m za 900 Kč, ždímačku malou jako nová 500 Kč sleva možná.  
Dětský bazén 100 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám betonové střešní tašky (výr. Štepánek Kotouň), 800 ks, vhodné na stodolu nebo kolnu.  
Vše za 500 Kč. Odběr v Nepomuku. Tel.: 730 692 020.

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

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

truhláři (kromě stavebních)  
a pracovníci v příbuzných oborech

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

—  Konstruktér / Technolog výroby

—  Programátor CNC strojů

—  Asistentka projektu 
VŠ vzdělání  
znalost NJ plynně

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

Kupon na řádkovou inzerci naleznete na str. 34.
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Starý Nepomuk –  
ulička beze jména 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Půjdete-li Plzeňskou ulicí ke kostelu sv. Jakuba, asi 50 metrů 
před jejím vyústěním na Přesanické náměstí odbočuje 
doprava úzká ulička, která možná nemá ani jméno. Procházíte 
podél kamenné zdi, za kterou je vidět věž kostela sv. Jakuba 
a střecha arciděkanství. V roce 1963, kdy jsem obrázek 
namaloval, tam stával ještě malý domek, který je vidět v pravé 
dolní části obrázku. Zahrada za zdí byla asi udržovaná, 
žádná vegetace přes zeď nepřečnívala. A takhle vypadá 
ulička dnes. Fotografii jsem pořídil s obtížemi ze stejného 
místa, ze kterého byl obrázek před 54 roky namalován. 
Musel jsem jí pořídit v zimním období, když opadalo listí, 
aby bylo přes množství stromů a náletové vegetace možno 
zahlédnout alespoň věž kostela a část střechy arciděkanství.

Ladislav Čáslavský

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

Prodej chalupy 2+1 s funkční pecí, včetně 
vybavení, volná ihned. K dispozici též garáž, 
sklep, předzahrádka. Pozemek celkem 268m2.

 Cena: 709 000 Kč Kód: NEP16SH20

Chalupa po rekonstrukci, Chloumek u Kasejovic

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

Prodej vily na samotě, Janovice nad Úhlavou

Tel.: 736 525 772 denis.andel@rkevropa.cz

Prodej bytu 3+kk, 80m2 ve 2. patře, osobní 
vlastnictví. Byt zůstane částečně zařízen 
(kuchyňská linka + spotřebiče, vybavení ložnice).  
Volný ihned, při rychlém jednání sleva.

Cena: 1 150 000 Kč Kód: NEP17SF08

Byt v Janovicích nad Úhlavou,  3+kk, 80m2

Tel.: 736 525 772 denis.andel@rkevropa.cz

Prodej venkovského stavení 2+kk s pecí, částečně 
podsklepeno. K dispozici též chlév a stodola, 
uzavřený dvůr, pozemek 243m2.  

Cena: 390 000 Kč Kód: NEP17SH05

Dům v Kejnicích

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: NEP17SF01

Byt v Nepomuku 2+kk – Na Daníčkách

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

Prodej domu, bývalého hostince, s pozemkem 
2 609m2. K dispozici výčep, bar a prostorný sál 
(kapacita přes 100 hostů) se zázemím, v přízemí jsou 
prostory prodejny smíšeného zboží, sklady, sklepy. 
K bydlení, k podnikání i k průmyslové výrobě.

Cena: 1 300 000 Kč Kód: NEP17SO01

Mohelnice u Nepomuka

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

nemovitosti k prodeji

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI!
Na uvolněné místo hledáme nového makléře, nebo makléřku. Máte‑li 
obchodního ducha, rádi komunikujete a nechcete jenom sedět v kanceláři, 
pak možná hledáme právě Vás! Požadujeme praxi v obchodu (praxe z realit 
výhodou), bezúhonnost, chuť pracovat a vzdělávat se. Nabízíme:

• Práci na OSVČ, zcela volnou pracovní dobu.
• Vlastní školící systém.
• Zázemí kanceláře, 100% podporu do Vašeho startu.
• Marketing silné značky, osobní marketing pro makléře.
• Masivní inzerci získaných zakázek na všech dostupných realitních serverech.
• Možnost získat zdarma volání do všech sítí.
• Možnost získat služební automobil. 
• Motivační a provizní systém šitý na míru.

CHCETE VĚDĚT VÍC? Tel.: (+420) 736 525 740, e‑mail: petr.drevo@rkevropa.cz

PENB C

PENB GPENB G

PENB G PENB G PENB G

NOV
INK
A

NOV
INK
A

Prodej třígenerační vily po kompletní rekonstrukci, 
k dispozici 2+kk, 3+kk a 3+1, užitná plocha 387m2, 
pozemek 2097m2, částečně podsklepeno. Garáž, 
motogaráž, kůlna, zahradní domek s posezením 
a krbem. Pergola s grilem, skleník.

Cena: 6 650 000 Kč Kód: NEP17SH09

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.

Chcete mít inzerát  
v Nepomuckých  
novinách?

Výhodné ceny pro opakovanou inzerci (slevy až 20%) 
a nabídky pracovních míst (slevy až 50%).
Náklad 3000 ks, distribuce zdarma v rámci Mikroregionu Nepomucko.
Ceník inzerce na http://noviny.nepomuk.cz
Kontaktujte redakci na tel.: (+420) 604 442 409



sponzor měsíce

Jsme firma se sídlem v Plzni s pětiletou úspěšnou historií. Předmětem podnikání je realizace živých hospodářských zvířat 
(chovných i plemenných) na tuzemském a zejména zahraničním trhu v zemích EU i ve třetích destinacích. Další naší činností je 

odchov vlastní produkce se smluvními partnery v oblasti západních a jižních Čech. Naší předností je finanční flexibilita, možnost 
předfinancování obchodu, rychlé a vstřícné vypořádání obchodu prostřednictvím fundovaných zaměstnanců firmy.
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2. 8. 20:00 Zelenohohorská pošta Nepal sound system , pořádá Nepal, z.s.

4. 8. 20:00 Malá letní scéna divadelní představení Doba kamenná (Divadlo z Pošumaví)

4. 8. 22:00 Zelenohohorská pošta Bombash, pořádá Nepal, z.s.

5. 8. 16.00 sraz v KIC Nepomuk komentovaná prohlídka historické i současné  
architektury v centru města (PhDr. Pavel Kroupa)

5. 8. 20:00 Rodný dům A. Němejce  promítání studentských filmů z Ateliéru animované a interaktivní 
tvorby pod vedením Prof. akad. mal. Jiřího Barty

7. 8. 18:00 Zelenohohorská pošta zahájení výstavy prací studentů AVU

9. 8. 20:00 Zelenohohorská pošta DJ Jandy, pořádá Nepal, z.s.

11. 8. 16:00 sraz v KIC Nepomuk  komentovaná prohlídka po aktuálních i minulých realizacích 
ve veřejném prostoru (MgA. Pavel Karous PhD.)

11.8. 18:00 Rodný dům A. Němejce  přednáška Antifašistické umění (MgA. Pavel Karous PhD.)

11. 8. 20:00 Malá letní scéna  Ty syčáci

11. 8. 22:00 Zelenohohorská pošta Electro Orient Express, pořádá Nepal, z.s.



Rod Němejců
v Nepomuku v 19. – 20. století

V. setkání rodu Němejců,
Nepomuk, 2. 9. 2017

Rostislav Václav Němejc



Poslední prázdninovou sobotu (2. 9. 2017) se po pěti letech v Nepomuku 
uskuteční v pořadí již V. historické setkání rodu Němejců, které se koná 
pod záštitou města Nepomuku a starosty města ing. Jiřího Švece od 10:00 
hodin v sále Švejk Restaurantu U Zeleného stromu, a jehož podrobný 
program je připojen na konci článku (předešlá setkání se konala v letech 
1999, 2002, 2007 a 2012). Setkání se zúčastní kolem 110 nositelů našeho 
příjmení, ale také dalších příbuzných a sympatizantů našeho rodu z celé ČR, 
ale i ze zahraničí. Touto cestou bych rád pozval na setkání všechny blízké 
i vzdálené příbuzné z Nepomuku i okolí.

Předně bych velice rád seznámil všechny milovníky nepomucké historie 
a místní patrioty s v literatuře doposud neznámým vyobrazením města před 
rokem 1836/1837. Jedná se o drobnou litografii o rozměrech 17 × 11 cm 
vydanou tiskem J. Schmidla nákladem Gottlieba Haaseho (1763–1824) 
a synů v Praze pravděpodobně v roce 1835 (mezi léty 1824–1836). Přesné 
datum vydání není známo, nicméně se dá vymezit datem úmrtí vydavatele 
(1824) a datem přestavby staré radnice v Nepomuku (proběhla v letech 
1836–1837), kdy byla definitivně snesena radniční věžička (na obrázku 
ještě patrná…). Ostatně jedna z raných prací malíře Augustina Němejce 
(1861–1938) z roku 1882 se této předloze kompozičně značně podobá (ovšem 
bez oné radniční věže).

Dalším ze střípků neznámé a dnes již zapomenuté historie týkajícího 
se města Nepomuku je šlechtická rodina Edler von Nemec, jejíž zakladatel, 
byl koncem 19. století za své zásluhy u c.k. armády povýšen císařem 
Františkem Josefem I. do šlechtického stavu. Jednalo se o teplického 
rodáka, c.k. plukovníka Heřmana Němejce (1840–1912), jehož otec, řezník 
a hostinský, Jan Nepomuk Němejc (1807–1884), byl jedním z malířových 
praprastrýců a z Nepomuku přímo pocházel. Po vyučení řemeslu 
řeznickému v Praze se Jan Němejc po roce 1827 usazuje v severočeském 
lázeňském městě Teplicích (Teplitz-Schönau), kde se v roce 1834 oženil 
s Marií Annou Sommerovou (1811–1853), měšťanskou dcerou nájemce 
městské střelnice v Teplicích-Letné čp. 127, Antonína Sommera (1782–1834). 
Jan Němejc, sám člen místního střeleckého spolku, hned po tchánově smrti 
dostal do pachtu tchánovu Střelnici (ten ji měl v nájmu v letech 1821–1834). 
Sám pak tuto jednu z nejlepších a nejlukrativnějších restaurací v lázeňském 
městě úspěšně provozoval v letech 1834–1851, což bylo základem 
majetkového a společenského vzestupu rodiny. Později, v letech 1851–1871, 
provozuje hostinec Zum Eiskeller na Dubské ulici, v letech 1871–1884 
rodina vlastnila činžovní dům v Alejní č. 3/214. Z manželství vzešlo 
neuvěřitelných 18 dětí, z nichž se 9 dožilo dospělosti. A právě jeho nejstarší 
syn Heřman se věnoval (stejně tak jak i jeho potomci), vojenské kariéře. 
Zajímavé byly i osudy mladšího Janova syna Jana Nepomuka:

Heřman Edler von Nemec (1840–1912), c.k. major (1893) 96. regim. 
Hermanna svob. pána von Ramberg (1820–1899), později plukovník. 
Držitel rakouského válečného kříže za zásluhy, rakouského vojenského 
důstojnického řádu III. třídy, válečné medaile a medaile za polní tažení 
v roce 1864. V řadách c.k. rakouské armády byl od roku 1859. Jeho rodina 
žila v rakouském Grazu a Klagenfurtu. V čistě rakouském prostředí si 
dne 5. 5. 1879 mění své rodné příjmení Němejc na příjmení Nemec, které 
jeho potomci užívají dodnes. Majestátem daným ve Vídni dne 8. 5. 1893 
byl povýšen císařem Františkem Josefem I. (1830–1916) do rakouského 
šlechtického stavu s čestným titulem „šlechtic von Nemec / Edler von 
Nemec“. Jeho ženou byla Marie Barbora Casparová (1859–1946), dcera 
MUDr. Karla Ernsta Hugo C. a Marie Großmaierové z Vídně.

Jan Nepomuk (Nemetz) (1844–1905), mistr řeznický a poměrně zámožný 
velkoobchodník dobytkem v Mostě čp. 286. Jeho 1. ženou byla Viktorie 
Haberschitzová (1839–1886), 2. ženou pak Johanna Rozálie Zintlová 
(1853–1928), dcera měšťana a obchodníka Matěje Zintla z Wolfsbergu 
v Korutanech. Dcera Johana Františka (1874–1942) se r. 1897 v Mostě 
provdala za Antonína rytíře von Lubicz-Lisowski (1863–1920), c. k. 
vrchního komisaře finanční stráže v Mostě, syna Rudolfa rytíře von L.-L., 
velkostatkáře a majitele zámku v Pleszowicích čp. 1 a Heleny roz. Machan 
z Rotatic, okres Przemyśl v Haliči. Janovi potomci žili po roce 1920 ve Vídni, 
resp. potomci Heřmana žijí u Klagenfurtu v rakouských Korutanech.

Šlechtická větev rodu Němejců (Edler von Nemec) byla blízce spřízněna 
s přímými předky autora tohoto článku. Bratranec c. k. plukovníka 
Heřmana von Nemec (1840–1912), Matěj Němejc (1823–1872), byl v letech 
1854–1872 nájemcem hostince Panský dům na nepomuckém náměstí čp. 149 
(před ním jej měl v letech 1840–1854 v nájmu jeho tchán, hostinský Matěj 
Jedlička (1787–1858)). Matěj Němejc byl majitelem domu čp. 145 a jeho 
potomci pak v letech 1886–1923 vlastnili dům čp. 156 (dnes U Petrů). 
Ostatně s tímto domem je spojena i osoba JUDr. Petra Jana Němejce 
(1890–1951), který se zde 13. 8. 1890 narodil.

V odborné literatuře doposud neznámý pohled na město Nepomuk 
se Zelenou horou (autor: Gottlieb Haase (1763–1824),  
tisk J. Schmidl, litografie, Praha, kolem roku 1835)

Pohled na město Nepomuk od Augustina Němejce z roku 1882
(sbírky Svatojanského muzea v Nepomuku)

Rodina c. k. plukovníka Hermanna šlechtice von Nemec (1840–1912) 
s chotí Marií Barborou roz. Casparovou (1859–1946) a dětmi Hugem 
(1882–1965) (c.k.plukovník), Heřmanem (1883–1917) (c.k.válečný 
letec) a Marií Annou Barborou (1888–1977), později provdanou 
za c.k. hejtmana Karla Bedřicha Nowého. Klagenfurt (kolem r.1893).

Erb rytířů Lubicz-Lisowských

Erb Heřmana šlechtice Němce (1840–1912)
udělený císařem Františkem Josefem I. (1893)

Rodina c. k. plukovníka Huga šlechtice von Nemec (1882–1965)  
s chotí Martou Marií Terezií Kateřinou roz. Königovou (1882–1970)  
a syny Hugem (1919–1940) (u armády) a Emilem (1921–2007) (inženýr, 
dvorní rada Zemské vlády v Korutanech). Klagenfurt (kolem r. 1928).

Plzeňské listy, inzerát na prodej domu čp. 156 vyšel 8. 5. a 11. 5. 1886. Téhož roku dům 
od příbuzných (rodina Vojtěcha Němejce jej vlastnila v letech 1862–1886) kupuje 
rodina Němejcova z čp.145. Funguje zde kupecký krám, vinárna a advokátní kancelář. 
Předci vlastnili dům do roku 1923, kdy dům kupuje drogista Rudolf Petr (1892–1961), 
který zde zřizuje známou drogerii. Její součástí je nejen výrobna rozličných chemikálií, 
ale například i benzínová pumpa. Ostatně dům je v držení rodiny Petrovy dodnes…

Hostinský a řezník Jan Němejc (1852–1907) se ženou Marií  
roz. Duchkovou (1851–1895) a dcerou Aloisií Annou (1893–1950), 
provdanou Královou, poslední majitelkou domu čp.156

Nepomuk (1905): kostel sv. Jana Nepomuckého 
s domem čp.156 (vpravo), který v letech 
1862–1923 vlastnila rodina Němejcova 
(od 1923 ve vlastnictví rodiny Petrovy).

Plzeň (1893): rodina JUDr. Aloise Němejce (1858–1922), 
advokáta z Nepomuku čp.156. 

Klatovy (1922): advokát JUDr. Alois Němejc (1858–1922)  
s chotí Františkou roz. Kuželovskou (1866–1937).



Šlechtická větev rodu Němejců (Edler von Nemec) byla blízce spřízněna
s přímými předky autora tohoto článku. Bratranec c. k. plukovníka
Heřmana von Nemec (1840–1912), Matěj Němejc (1823–1872), byl v letech
1854–1872 nájemcem hostince Panský dům na nepomuckém náměstí
čp. 149 (před ním jej měl v letech 1840–1854 v nájmu jeho tchán, hostinský
Matěj Jedlička (1787–1858)). Matěj Němejc byl majitelem domu čp. 145
a jeho potomci pak v letech 1886–1923 vlastnili dům čp. 156 (dnes U Petrů).
Ostatně s tímto domem je spojena i osoba JUDr. Petra Jana Němejce
(1890–1951), který se zde 13. 8. 1890 narodil.

MUDr. Pavel František (1888–1949), 1920–1942 vrchní odborový rada
Ministerstva zdravotnictví, 1945–1949 odborový předseda Ministerstva
zdravotnictví. Jeho ženou byla Milada Kateřina Františka Čejková
(1890– 1982), dcera klatovského velkoobchodníka Josefa Čejky. Její bratr
Josef Jan Čejka (1886–1932), byl malířem a ilustrátorem, karikaturistou
a loutkářem (od 1929 v Radiopaláci na Vinohradech provozuje vlastní
loutkovou scénu „Škrholeum“, spolužák Josefa Lady (1887–1957)).

JUDr. Petr Jan (1890–1951), 1921–26 okresní komisař, 1926–34 vrchní
okresní komisař v Klatovech, 1934–36 rada politické správy, 1936–38
okresní hejtman v Sušici, 1939–41 vládní komisař města Plzně, 1941 okresní
hejtman v Hořovicích, od 1942 úředník Zemského úřadu a Ministerstva
financí v Praze. V letech 1939–1944 práce v odboji, 1944 zatčen (Terezín,
Drážďany), odsouzen 2× k trestu smrti. 1945 osvobozen americkou armádou
při pochodu smrti v Lipsku. 1945 vládní rada, předseda Osidlovacího úřadu
v Karlových Varech. 1947 udělen presidentem ČSR Dr. Edvardem Benešem
Československý válečný kříž 1939. 1947–1948 vládní rada ZNV v Praze.
Po komunistickém puči je v III.1948 s podlomeným zdravím donucen odejít
do předčasného důchodu. Dožil v Plzni. Jeho ženou byla Růžena Prunerová
(1893–1955), dcera hostinského z Klatov. A právě této zajímavé osobnosti
bude na rodném domě čp. 156 2. 9. 2017 odhalena pamětní deska.

Je jistě zajímavé, kolik příslušníků rodu Němejců pochází z Nepomuku ať
již přímo rodem, či nepřímo po linii svých otců. Jedno měli a skrze jejich
potomky mají společné. Velkou lásku k rodnému městu, kam se všichni
moc rádi vracíme. Těšíme se na shledanou 2. září 2017 na V. setkání rodu
Němejců v Nepomuku! Pojďme společně oslavit téměř 500 let (první zmínka
r.1533) trvající historii rodu NĚMEJCŮ…
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JUDr. Alois Němejc 
bratranec A.N. (1858–1922) 

JUDr. Petr Jan Němejc (1890–1951), okr. hejtman  
s prezidentem Dr. E. Benešem (Sušice, 1937)

MUDr. Pavel Němejc
(1888–1949) s chotí Miladou




