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Z vernisáže výstavy dětských prací
ZŠ Nepomuk, Mikroregion Nepomucko 
a Farnost Nepomuk pořádají výstavu dětských 
prací na téma „Svatý Jene z Nepomuku, drž nad 
námi svoji ruku“. Vernisáž spojená s oceněním 
nejlepších prací se uskutečnila ve čtvrtek 17. 5. 
od 16 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého. Jako 
hudební doprovod vystoupili žáci z nepomucké 
základní školy pod vedením sbormistryně Alice 
Kotylové. Na piano doprovázel Petr Vopalecký, 
na kytaru hrál Jan Cajthaml. Akci iniciovala 
a zároveň moderovala Jana Vopalecká. Výstava 
obrázků potrvá v kostele do 15. 6. 2018.

Kramolín patřil sajdkárám
V neděli 13. 5. se odehrávala v Kramolíně 5. Grand 
Prix sidecarcross, která potvrdila průběžné 
lídry šampionátu – belgicko-nizozemskou 
posádku Vanluchene-van den Bogaart – v čele 
seriálu MS. V závodech nedali nikomu šanci 
a vyhrávali start-cíl! Z českých posádek na body 
dosáhli třináctí Čermákové, dvacátí Kolenčík-
Hejhal a dvacátí první Hrochové. Pořadatele 
potěšila velmi pěkná divácká účast.

Vojenská technika dorazila na náměstí
Konvoj vojenských historických vozidel 4. obrněná 
Prácheňsko dorazil v letošním roce na náměstí 
5. 5. Konvoj, jehož jednou z mnoha zastávek bylo 
nepomucké náměstí, jel trasu, kterou na konci 
2. světové války absolvoval XII. sbor 3. armády pod 
velením generálmajora A LeRoy Irwina a měl za úkol 
opanovat území této části západních Čech. Historická 
vozidla vyjela ze Železné Rudy a celá akce skončila 
v Netolicích. Je pravdou, že v mnoha městech a obcích 
se příjezd historických vozidel těší značnému zájmu 
veřejnosti, bohužel, v Nepomuku byla účast velmi 
slabá. Při zastávce v Nepomuku na náměstí byl 
místostarostou Pavlem Kroupou k pamětní desce 
položen věnec, další květiny byly položeny na Dubči 
a také u rodného domku bratrů Šloufových ve Dvorci.

Slovo starosty

 
 
Vážení občané,

od svatojánských Navalis po neděli 
Nepomucké pouti hostilo naše město 
další milou delegaci z brazilského São 
João Nepomuceno. Naši hosté měli na 
programu kromě Nepomuku také Prahu, 
Plzeň či České Budějovice. Rád bych na 
tomto místě poděkoval všem, kteří se dele-
gaci věnovali, ať již se jednalo o dopro-
vod, tlumočení, ubytování, zpřístupnění 
objektů či dopravu, kterou vydatně zajiš-
ťovali naši hasiči. Ještě jednou všem moc 
díky! Těší mě, že se podařilo vyřešit další 
mnohaletý problém s příjezdovou komu-
nikací k Normě a sousední, léta rozesta-
věné provozovně, díky čemuž se s největší 
pravděpodobností dočkáme také lepšího 
supermarketu. Koncem května se dle infor-
mace investora rozběhlo stavební dokon-
čení Centra seniorů Nepomuk–Klášter 
(bývalý Šumavan), zkušební provoz by 
měl být od října 2018. Stavbu budou 
dokončovat místní firmy z Nepomucka 
a Blovicka. Jsem také rád, že v našem 
městě žijí či pracují úspěšní podnikatelé, 
kteří zároveň dávají pracovní příležitosti 
mnoha lidem z našeho regionu a tvoří tak 
základní kameny našeho města. Jedním 
z nich je nepochybně Marcel Klaus, jemuž 
patří hlavní rozhovor tohoto čísla novin. 
Přeji mu, ať se mu v podnikání daří, 
a nám, ať se v brzké době dočkáme nové 
výrobní zóny naproti nádraží ve Dvorci.

Jiří Švec, starosta města

Město Nepomuk zve všechny 
občany na 23. zasedání 
městského zastupitelstva, které 
se bude konat dne 21. června od 
19 hodin v sále Hotelu Dvorec. 
Program jednání bude 10 dní 
před konáním zveřejněn na 
úřední desce a webových 
stránkách www.nepomuk.cz.

foto Milan Demela

foto Milan Demela

Pozvánka na výsledky soutěže 
 
Zveme vás na slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže 
"Doplnění památníku obětem 
válek v Nepomuku"

Pondělí 11. června 2018 
od 17:00 hod.

v hotelu U Zeleného 
stromu v Nepomuku.

Vystoupí sbor Canto 
Nepomucenum.
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Krátké zprávy

Dům U Lípy se dočkal. Osud jedné z nejcennějších památek 
našeho města se po mnoha letech snad konečně změní k lep-
šímu. V době uzávěrky tohoto čísla došlo k prodeji nemovitosti. 
Nová majitelka má s domem chvályhodné plány. Chce jej opravit 
do původní podoby, repasovat a záchránit všechny dochované 
historické prvky a vdechnout mu zpátky život. Veškeré kroky 
konzultuje nejen s památkáři, ale i s městem. V domě U Lípy by 
v budoucnu měly být apartmány i příležitostné posezení nejen 
pro ubytované. Více o záměru přineseme v některém z dalších 
čísel Nepomuckých novin.

Zeppelin prolétla nad Nepomuckem. Vzducholoď zamířila 
21. 5. z Prahy do Německa, nad Nepomuckem prolétala v čase 
10:10–10:20 hod. Zeppelin je opravdový nebeský obr s objemem 
8.425 m³ a délkou 75 metrů, což ze stroje dělá největší dnes létající 
komerční vzducholoď na světě. Předválečné vzducholodě měly 
běžně délku kolem 240 metrů.

Jan Nepomucký na nové známce. Vatikánský filatelistický úřad 
vydal známky se sv. Janem Nepomuckým a sv. Petrem jako pat-
rony mostů. Na známce je Johánek zobrazen na pozadí Karlova 
mostu a Hradčan. Známka stojí jedno euro a vytiskne se jich 
nanejvýš 150 tisíc.

Literární soutěž na téma Rukopisy. Národní divadlo vyhlásilo 
literárně-výtvarnou soutěž Od kamene ke zlatu, od divadla ke 
státu aneb Tři osmičková výročí. Jedno z výročí se věnuje také 
tématu Rukopisů. Soutěže se může zúčastnit úplně každý, bez 
omezení věku, zaslané texty musí být v českém jazyce. Uzávěrka 
je 29. 6. a pravidla najdete na stránkách www.narodni-divadlo.cz.

Mlsná koza bude na Knárovce. V hostinci Na Vyskočilce proběhne 
9. 6. od 14:00 Den s mlsnou kozou. Na programu je povídání o zví-
řatech na farmě, ukázky dojení, výroba sýrů, grilování – zdravá 
svačina apod. Nutná je rezervace předem na telefonu 603 749 635.

ZOO má svůj den. V sobotu 16. 6. od 13:00 se přijďte podívat do 
ZOO ve Ždírci na akci Den ZOO. Těšit se můžete na ukázku řemesel 
(kováři, řezbáři), show s rychlořezáním motorovou pilou, vyřezá-
vání nových zvířat, hry a soutěže pro děti, prezentaci Střední školy 
Oselce a mnoho dalšího.

Matice svatého Jana Nepomuckého slaví 10 let. Výběr z akcí a aktivit, 
na kterých se spolek v uplynulé dekádě podílel, můžete zdarma 
zhlédnout na fotografické výstavě v hudebním sále arciděkanství 
Nepomuk. Otevřeno je v provozní době Svatojánského muzea. 
Výstava byla finančně podpořena z grantu Města Nepomuk.

Čížkovský rodák skončil ve funkci. Arm. gen. Josef Bečvář, který 
v letech 2015–2018 působil coby náčelník Generálního štábu 
Armády České republiky – nejvyšší vojenský představitel Armády ČR, 
ve funkci k 30. 4. skončil a nahradil jej generálporučík Aleš Opata.

Na faře budou historické kostýmy. Ve svátečních dnech 5. a 6. 7. si 
můžete v budově Arciděkanství Nepomuk prohlédnout zajímavou 
a poučnou výstavu historických kostýmů paní Venduly Ptáčkové. 
Pro zájemce bude připraven malý pracovní list.

Spálené Poříčí hledá své osobnosti. V roce, kdy si připomínáme 
100 let od vzniku Československa, vyhlašuje kulturní a školská 
komise města anketu Osobnost století Spálenopoříčska. Anketní 
lístek najdete na webu města či v Městské knihovně a nominovat 
můžete celkem 5 osobností posledního století.

Ve Smolivci šlápnou opět do pedálů. 1. 7. se zde uskuteční již 
5.  ročník závodu Starý Smolivec – Dožice, kterého se může účastnit 
každý dle zájmu a chuti.

Obce plánují setkání rodáků. První z nich proběhne 9. 6. v Prádle, 
druhé pak 7. 7. v Dožicích u příležitosti 700. výročí od první písemné 
zmínky o obci.

GDPR – praktické rady

25. 5. 2018 vešlo v platnost nařízení (EU) 2016/679, známé pod 
zkratkou GDPR, o ochraně osobních údajů. Toto nařízení platí 
na celém území Evropské unie a mělo by chránit její občany proti 
neoprávněnému zacházení s jejich osobními daty. GDPR přebírá 
všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů.

Nařízení klade důraz na komplexní informovanost občanů 
o nakládání s jejich osobními daty, na vymahatelnost veškerých 
práv občanů a na povinnosti správců (odpovědných za zpracování 
údajů). Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro 
zvláštní kategorie údajů a současně požaduje od správců a zpra-
covatelů výrazně aktivnější přístup, zejména se jedná o to, že 
před zahájením nového zpracování dat je třeba posoudit vliv jed-
notlivých zpracování na ochranu osobních údajů a zvolit vhodné 
nástroje ochrany údajů. Klíčem k nastavování povinností pro 
správce je rizikovost, která je dovozována z rozsahu zpracování, 
ze zpracovávaných osobních údajů a používaných technologií. 

Správci a zpracovatelé jsou za určitých podmínek povinni jme-
novat pověřence pro ochranu osobních údajů – tedy člověka, který 
dohlíží na soulad praktického zpracování osobních údajů s naříze-
ním GDPR. Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení 
zpracování a nově je zavedena povinnost ohlašovat případy poru-
šení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a občanům, 
jichž se porušení zabezpečení týká. Dozorovým orgánem je Úřad 
pro ochranu osobních údajů.

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který nějakým 
způsobem shromažďuje osobní údaje a za určitým účelem pro-
vádí jejich uchovávání a zpracovávání. To znamená kdokoliv od 
obcí přes školní instituce až po nejrůznější firmy. A co se vůbec na 
základě GDPR považuje za osobní údaj? Jsou to veškeré informace 
vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě – 
to znamená jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, 
ale také IP adresa a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se 
GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadí mezi osobní 
údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová 
adresa a telefonní číslo. Obecné nařízení věnuje pozornost zpraco-
vání zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém 
či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filo-
zofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexu-
ální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. 
Do kategorie citlivých údajů nařízení nově zahrnuje genetické, 
biometrické údaje a osobní údaje dětí. GDPR se naopak nevzta-
huje na zemřelé osoby, na anonymizované údaje a na informace 
nesdělované v souvislosti s obchodní či institucionální činností 
– tedy na údaje získané a zpracovávané čistě pro osobní potřebu.

Zdroje: 
https://www.gdpr.cz/
https://www.uoou.cz/ 

Desatero zásad při práci s osobními údaji

1. Zpracování údajů musí být legitimní a nesmí být v rozporu 
s právními předpisy či morálkou.

2. Každé zpracování údajů musí být založeno na některém 
ze základních důvodů pro zpracování, nejčastěji se jedná 
o smluvní plnění, výkon právních povinností či plnění 
zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování 
na základě souhlasu dotčené osoby.

3. Každý, kdo shromažďuje, dále zpracovává a uchovává osobní 
údaje, musí jasně vymezit účel zpracování údajů.

4. Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání 
údajů musí být přiměřené účelu zpracování.

5. Pokud detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze 
se od nich většinou odchýlit. Každé zpracování ve veřejném 
sektoru musí mít jasný zákonný podklad, takové zpracování 
nelze nahradit souhlasem se zpracováním údajů.

6. Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje 
patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými 
opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

7. Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám 
prováděno férově, korektně a transparentně. Informace 
o zpracování poskytované subjektu údajů musí být zřetelné, 
jednoznačné a srozumitelné.

8. Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Správci 
mohou volit různé přiměřené prostředky zpracování, v případě 
moderních technologií jsou však povinni zvážit nová rizika 
i dopady do soukromí jednotlivců. Zejména musí uvážit 
důvodnost a oprávněnost každého sdílení či zveřejnění 
negativních či jinak citlivých údajů.

9. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje 
zlikvidovat. Delší dobu uchování mohou stanovit zákonná 
pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní 
statistická služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.).

10. V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná 
ochrana osobních údajů, kterou stanoví obecné nařízení 
(GDPR). Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii lze jen 
za splnění dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, 
jako je např. plnění smlouvy se subjektem údajů.

Z činnosti Policie Nepomuk

V období od 15. 4. do 14. 5. byly v obvodu OOP Nepomuk spáchány 
dvě krádeže vloupáním, kdy neznámý pachatel vnikl do prodejen 
a odcizil zboží.

Stejně jako v předchozím období, opětovně bylo zjištěno 
několik závažných porušení ustanovení BESIP. V odpoledních 
hodinách dne 29. 4. zastavila hlídka OOP Nepomuk vozidlo mezi 
obcemi Dvorec a Nepomuk. Během dopravní kontroly působil 
řidič dojmem, že je ovlivněn návykovou látkou. Podezření potvrdil 
provedený test, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin.

Podobný případ byl zjištěn ve večerních hodinách dne 1. 5., kdy 
byl v ulici Rožmitálská v obci Dvorec rovněž kontrolován osobní 
automobil. Řidič hlídce nepředložil řidičský průkaz a policisté 
posléze zjistili, že dotyčný není vůbec držitelem řidičského opráv-
nění. Následně byl řidič podroben testu na přítomnost návykových 
látek, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin.

Dne 11. 5. v nočních hodinách zajistila hlídka OOP Nepomuk 
dva muže, kteří byli pod silným vlivem alkoholu a pohybovali se 

po silnici č. I/20 v serpentinách u obce Životice. Svým jednáním 
ohrožovali nejen bezpečnost provozu na pozemní komunikaci, 
ale především sebe. Policisté je proto ve spolupráci s další hlídkou 
převezli na protialkoholní záchytnou stanici.

V dopoledních hodinách 12. 5. zastavili nepomučtí policisté 
v obci Dvorec vozidlo, jehož řidič „nadýchal“ 0,35 promile. Za tento 
přestupek jej čeká odebrání řidičského průkazu a zákaz řízení.

V poslední době se na jižním Plzeňsku vyskytly případy, kdy 
neznámý pachatel během dne vnikl do domu a odcizil z něj šperky 
či finanční hotovost. Od činu jej neodradila ani skutečnost, že 
majitelé domu byli v té době na zahradě. V případě, že se pacha-
tel se svojí obětí setkal, využíval různé krycí legendy: žádal benzín, 
tvrdil, že přivezl přeplatek za energie, či hovořil o tom, že jej poslal 
někdo z příbuzných. Nejčastějšími oběťmi jsou bohužel senioři. 
Prosíme proto všechny čtenáře o zvýšenou obezřetnost při podob-
ných žádostech a řádné uzamykání domů a bytů.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Tip na dotaci: 
Zřizování nových 
oplocenek – ochrana 
mladých lesních porostů

Nové oplocenky chránící lesní porost nebo jeho část s plošným 
zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%. Cílem pod-
pory je zlepšení stavu lesů a životního prostředí v Plzeňském kraji.

Žadatelem o dotaci je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se 
vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa v územní působnosti 
Plzeňského kraje.

Více na dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS
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Nepomucká patriotka 
slavila 90. narozeniny

Řada občanů z regionu si nenechala ujít 
narozeninovou oslavu Hany Gerzanicové, 
která se konala v předvečer jejího význam-
ného životního jubilea dne 10. května 
a pořádaly ji Maják Plzně a Národopisné 
muzeum na náměstí Republiky v Plzni. 
Hana Gerzanicová, ač rodačka z Plzně, má 
v Mikroregionu Nepomucko hluboké vazby 
a kořeny, podílí se na mnoha akcích, její 
předci odpočívají na těnovickém hřbitově.

Večerem provázel Pavel Motejzík, 
recitací se ujal Jaroslav Hodek, životopis 
a osudy Hany Gerzanicové přiblížil Milo-
slav Krist. Paní Hanu příjemně překvapilo 

množství lidí i darů, mezi nimi například 
i velká keramická socha sv. Jana Nepomuc-
kého z dílny Jitky Kahounové z Vrčeně. 
Více než polovinu života byla oslaven-
kyně nucena žít v australské emigraci, 
kde toužila po vlasti i po domově. Blíz-
kost a přízeň jejích přátel a vůně domova 
jí však už nyní dávají na tyto životní strasti 
plně zapomenout a s nepomuckými přáteli 
plánuje u příležitosti 100 let Českosloven-
ska na podzim vydat společnou publikaci 
obrázků malířů z Ateliéru-K a svých básní 
o Nepomucku, která má zatím pracovní 
název „Děkuji“.

Nepomučtí vyrazili na Tachovsko

Dne 28. dubna organizoval Mikroregion 
Nepomucko další zájezd z cyklu „Za pozná-
ním historie Nepomucka“, tentokrát na 
Tachovsko. Zámek v Tachově prošel rozsáh-
lou rekonstrukcí. Od konce roku 2014 je zde 
otevřena prohlídková trasa s exponáty, která 
připomene rod Windischgrätzů i historii 
oblasti. V zámku se nachází několik expo-
nátů původem ze zámku Zelená Hora (přede-
vším obrazová galerie předchozích majitelů) 
a dále několik široké veřejnosti dosud nezná-
mých obrazů od Augustina Němejce. Právě 
tato zakázka od dcery dobrotivé kněžny Vile-
míny z Auerspergu umožnila Mistrovi vystu-
dovat na prestižních akademiích v zahraničí.

Běžně nepřístupná Windischgrät-
zova jízdárna ve Světcích pochází z doby 

romantismu a byla postavena kolem roku 
1830. Po vídeňské jízdárně je druhou nej-
větší v Evropě. Závěrem byla návštěva restau-
race unikátního skalního labyrintu osm set 
let starých pivovarských sklepů v Chodové 
Plané. Přidanou hodnotou byli skvělí místní 
průvodci Pavel Voltr a Petra Tikalová a tra-
dičně i Jiřina Pichlíková ze Dvorce. V říjnu 
je v plánu výlet za krásami severního Plzeň-
ska, při kterém navštívíme například Plasy, 
Mariánskou Týnici či zámek v Kladrubech 
s množstvím soch svatého Jana Nepomuc-
kého a obrazem Marie Dominiky z Martinic 
původem z Černého sálu Zelené Hory.

Pavel Motejzík, manažer 
Mikroregionu Nepomucko

 zprávy zprávy

Ohlédnutí za nepomuckou poutí

Množství atrakcí, bohatý stánkový prodej, staročeský jarmark, výborné občerstvení, široký 
a zajímavý kulturní program, vysoká návštěvnost, ale také rozmary počasí. To byl letošní 
ročník Nepomucké pouti.

Jedním z pomyslných vrcholů byl sobotní dopolední koncert Doteky baroka, který 
organizovala Matice svatého Jana Nepomuckého za finanční podpory města a kterým se 
zároveň slavnostně otevřel nový sál na arciděkanství. Nádherný soprán Michaely Katrá-
kové zní jistě příchozím ještě dnes v uších. Večer se o zábavu na Malé letní scéně postarali 
František Nedvěd s kapelou a později v noci kapela Poletíme?. Výborný program nabídl 
také Unibrick, který zároveň slavil 10 let své historie, k vidění byli zdarma účinkující jako 
Čiperkové, Orion nebo Turbo. Bohatou nabídku bohužel kazilo sobotní nepříznivé počasí 
s průtržemi a bouřkami. Z církevního hlediska byla nejdůležitější součástí pouti nedělní 
mše svatá, kterou celebroval coby svou první mši po biskupském svěcení Mons. Zdenek 
Wasserbauer. Více fotografií a videa naleznete na www.nepomuk.cz.

Oznámení 
Městské knihovny

V termínu od 4. června do 15. června bude 
knihovna v Nepomuku pro veřejnost zcela 
uzavřena. Důvodem uzavření knihovny je 
plánovaná revize celého knihovního fondu, 
která se provádí dle zákona č. 257/2001 Sb. 
o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon).
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Nový územní plán 

téma k diskuzitéma k diskuzi

Územní plán je základní dokument, který 
vymezuje zastavitelné území a určuje využití 
jednotlivých ploch, prostorovou regulaci 
zástavby. Dle stavebního zákona je základní 
podmínkou rozvoje sídla, musí ho mít každá 
obec, jinak v ní téměř nelze stavět. Platnost 
stávajícího územního plánu končí nejpozději 
v roce 2020. Od roku 2016 je proto pořizován 
nový územní plán. Jde o dlouhodobý proces, 
do něhož byla u nás nad rámec daný zákonem 
nadstandardně zapojena veřejnost. Hned 
v počáteční fázi, na začátku loňského roku, 
se konala řada plánovacích setkání a diskuzí, 
probíhala anketa. Územního plán se stal také 
diskusním tématem Nepomuckých novin 
č. 2/2017. Od té doby proběhl dlouhý proces 
plný různých setkání a projednání. Na základě 
shromážděných podnětů a Doplňujících 
průzkumů a rozborů byla nejprve formulována 
Urbanistická vize města a na jejím základě bylo 
zastupitelstvem schváleno Zadání územního 
plánu. Po té proběhlo zpracování koncepce 
nového územního plánu, která byla opět 
prodiskutována se zastupiteli i veřejností. Na 
sklonku loňského roku byl vyhotoven Návrh 
pro společné jednání s dotčenými orgány. 

Návrh upravený dle jejich stanovisek byl znovu 
diskutován se zastupiteli a dále upravován. 
Tématu jsme se dotkli také v květnových 
Nepomuckých novinách, v nichž jste si mohli 
přečíst rozhovor se zpracovateli územního 
plánu architekty Michalem Kohoutem 
a Filipem Tittlem z atelieru UNIT architekti. 
Nyní dáváme opět prostor zastupitelům 
i občanům a vracíme se k územnímu plánu 
jako tématu tohoto čísla. Celý proces totiž 
spěje pomalu do závěrečné fáze. Na 28. června 
je svoláno veřejné projednání návrhu 
územního plánu. Návrh pro toto jednání 
i všechny předchozí dokumenty jsou dostupné 
na webových stránkách města. Po vypořádání 
připomínek vzešlých z veřejného projednání 
bude moci být upravený návrh předložen 
ke schválení městskému zastupitelstvu.

Pavel Jiran, SNK-ED (bezp.), koaliční zastupitel 
a předseda Stavební komise
1. Tvorbu nového územního plánu sleduji se zájmem, a proto 

se i snažím aktivně se účastnit jednotlivých fází projedná-
vání jeho návrhu. Jsem rád, že někteří zastupitelé i občané, 
i když si myslím, že by jich mělo být více, se zodpovědně 
zapojili od počátečních fází projednávání do diskuze svými 
věcnými připomínkami, podrobně konkretizovanými přede-
vším ve fázi společného jednání o návrhu územního plánu. 
S uspokojením mohu říci, že zpracovatelé se s připomínkami, 
vedoucími k vylepšení plánu, snaží zodpovědně vypořádat. 
Kupříkladu se jedná o dopravní řešení budoucího jižního 
zpřístupnění města křižovatkou na plánovaném obchvatu 
silnice I/20 k Pyramidě, doplnění obytné zóny ve Dvorci 
Pod Oborou, vyjmutí více nikterak kvalitních ploch z les-
ního půdního fondu, které v intravilánu města v současné 
době zbytečně omezují možnost dalšího rozvoje, a další. 

2. Proces tvorby nového územního plánu probíhá v jednotlivých 
fázích projednávání podle zákona, zastupitelé i občané jsou 
podle mého názoru dostatečně informováni především na 
webových stránkách města, kde jsou k dispozici všechny jeho 
textové i grafické části v jednotlivých fázích projednávání. Pos-
tesknout si můžeme nad skutečností, že ne každý zastupitel či 
obyvatel našeho města se o tak důležitou věc, kterou územní 
plán beze sporu je, dostatečně zajímá. Až bude hotovo, pak 
bude pozdě kritizovat, proč mělo být něco jinak a lépe. Proto 
ještě včas apeluji na všechny, kteří by chtěli a měli co říci 
k vylepšení návrhu právě tvořeného územního plánu, vyšet-
řete si trochu času a využijte toho právě teď, kdy je připraven 
návrh k veřejnému projednání.

Karel Baroch, Zelení, koaliční zastupitel
1. S návrhem podoby nového územního plánu jsem spokojený. 

Myslím si, že v něm bylo pamatováno na všechno. Podle mého 
je dostatečně vyvážený. Byl jsem na několika setkáních jeho 
zpracovatelů s veřejností i se zastupiteli a musím ocenit jejich 
pečlivost, s jakou k tématu přistoupili, i hlubokou znalost 
místní situace. Byl jsem překvapen tím, co všechno se dá 
s naším městem udělat, aby se nám tady dobře žilo. A jsem 
si také jist, že i pro příští generace je vše dobře připraveno.

1. Je stanovený nějaký harmonogram realizace nového územ-
ního plánu a ten je dodržován. Do věci byla myslím dosta-
tečně zapojena veřejnost, pro kterou město připravilo několik 
setkání s tvůrci územního plánu. Své si mohli říci a také si 
řekli významní místní podnikatelé, zástupci spolků a oslo-
veni byli také starostové okolních obcí. Takže není co vytk-
nout. Zkrátka, ti z vedení města, kteří se této problematice 
věnovali a věnují, i architekti ze společnosti UNIT architekti 
odvedli dobrou práci.

 

Miroslav Němec, Pro Nepomuk (bezp.), opoziční zastupitel
1. Návrh nového územního plánu především kopíruje stávající 

územní plán, což je dle mého názoru pozitivní, neboť kdyby 
nový územní plán měl ambice zcela změnit dosavadní předpo-
kládané využití ploch ve městě, neznamenalo by to pro město 
ani jeho občany nic pozitivního, neboť občani by si nemohli 
být jisti tím, že své pozemky, které vlastní a u nichž v budoucnu 
počítají s nějakým využitím, budou moci pro zamýšlené využití 
také později použít, a město by takovým případným „revoluč-
ním“ územním plánem opustilo kontinuitu se svým vývojem 
v předešlých dvaceti letech (po které platí současný územní 
plán). Byť jsem v průběhu tvorby nového územního plánu 
zaznamenal tendence směřující k vyjmutí některých, dle 
mého názoru důležitých, rozvojových ploch, naštěstí převá-
žil názor k takovému kroku nepřistupovat, a to především 
proto, že by takový krok mohl být (s ohledem na stále přísnější 
ochranu zemědělského půdního fondu) krokem nevratným. 

2. K procesu tvorby nového územního plánu nemám připomí-
nek, neboť z mého pohledu je návrh nového územního plánu 
průběžně projednáván jak se zastupiteli, tak s občany a je 
patrná snaha zpracovatelů v rámci tvorby nového územního 
plánu pokud možno vyhovět všem relevantním připomínkám 
a podnětům.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů města:

1. Jste spokojeni s návrhem 
nového územního plánu?

2. Jste spokojeni s procesem tvorby 
nového územního plánu tak, jak 
v našem městě probíhá?

Anketa k tématu: 
Co si představíte pod pojmem 
územní plánování?

Jarmila Holá
Myslím, že územní plán je nejzásadnější dokument na mnoho let, 
který určuje, kde se například může stavět, kde může být nová silnice 
nebo výrobna, kde zůstanou jen pole a louky, kde jsou památky atd.

Josef Plzák
Zase nějakou hloupost od vedení našeho města a zbytečné papíry.

Eva Hamplová
V Nepomuku probíhá tento proces cca poslední rok. Vyplňovala 
jsem k tomu nějaký dotazník a tazatelé se mě ptali, jak si předsta-
vuji budoucnost města, co by se mi tu líbilo a co mi naopak vadí.

A co vy? Jaký máte názor na kvalitu návrhu nového 
územního plánu? Hlasujte na www.nepomuk.cz.
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V Tojicích 
slavili Den matek

Oslava letos připadla na 5. 5. a zúčastnila se 
jí většina místních žen. K tanci a poslechu 
hrála oblíbená hudební skupina „Slavoj“ 
a jako překvapení vystoupil jedenáctiletý 
Vojta Balík s harmonikou, na kterou se 
naučil sám hrát teprve nedávno. O výborné 
jídlo se postaral Jindřich Kříž. Všem tímto 
srdečně děkujeme.

Ivan Trhlík, starosta obce

Skica obytné zóny Pod Oborou

Schválená podoba parcelace připravované 
obytné zóny v lokalitě Pod Oborou, dle 
upraveného návrhu od atelieru AIP Plzeň. 
V současné době se připravuje projekt pro 
územní rozhodnutí. Zájemci o parcely 
mohou již teď podávat žádosti prostřed-
nictví podatelny Městského úřadu.

Nádražní ulice rozkvetla

Ne nadarmo má Nádražní ulice lidovou 
přezdívku „promenáda“, především v době 
kvetení sakur je jednou z nejkrásnějších 
v našem městě.

foto Lukáš Mácha
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Jak bys krátce shrnul tvé poslední čtyři roky 
života? Bylo to pro tebe šťastné období?

Jako celek určitě ne, hlavně loňský rok 2017 celou naši rodinu 
hodně potrápil.

Nepomuk je moc malé město na to, aby všichni nevěděli 
všechno. Údajně letos plánujete společnou kandidátku 
ze sympatizantů ČSSD a Pro Nepomuk. Je to pravda?

Ono se toho hodně napovídá. Pravda je, že ČSSD (jak se ještě 
zmíním) nebude schopna udělat svoji vlastní kandidátku. 
Kandidovat za politickou stranu se dnes moc nenosí (a za ČSSD 
obzvláště). Ve hře je vícero variant. Tebou zmíněná je jen jedna 
z nich, pouze s tím rozdílem, že se nebude jednat z naší strany pře-
devším o sympatizanty s ČSSD, ale o občany Nepomuka a Dvorce 
nespokojené se stávajícím stavem. 

Budeš mít ambice být znovu po čtyřech 
letech starostou města?
Já se na tuto funkci nehrnu, ale pokud budu kandidovat jako 

lídr, dostanu podporu od voličů a následně i od zastupitelů, nevi-
dím problém se této funkce ujmout. Ale opravdu je to v tuto chvíli 
to poslední, o čem přemýšlím. 

Pokud bys byl opět zvolen do čela města, je něco, co 
by ses snažil dělat jinak než v letech 2010–2014?

Člověk se celý život učí, mimo jiné i z vlastních chyb, a tak je jasné, 
že některé věci bych s odstupem řešil jinak. Přímo něco konkrét-
ního mě takhle narychlo nenapadá. 

V roce 2013 ti jen těsně unikl poslanecký 
mandát, v loňských podzimních volbách do 
poslanecké sněmovny jsi už ale na kandidátce 
ČSSD vůbec nebyl. Co se mezitím stalo?

Dost podstatných záležitostí se stalo. V rodině přibyly děti, které 
chtějí tátu. Dálkově studuji VŠ. Zdravotní stav našeho syna. Udržet 
alespoň nouzové fungování firmy… A ono už toho bylo moc… 
Tak jsem se začal již v roce 2016 stahovat do takového „ústraní". 
V listopadu 2016 jsem již neobhajoval funkci předsedy OVV ČSSD 
Plzeň-jih. Nekandidoval jsem ani do předsednictva okresu a nekan-
didoval jsem ani do poslanecké sněmovny v roce 2017. A výčet toho, 
co jsem položil a s čím jsem skoncoval, je mnohem širší. 

ČSSD se na celostátní úrovni dle volebních 
preferencí příliš nedaří. Květnový volební 
model Kantar TNS pro Českou televizi přisoudil 
straně už jen 6,5 % hlasů. Co na to říkáš?

Já se vůbec nedivím, když vidíš, co představitelé ČSSD v posledních 
letech předváděli a dosud předvádí. Přijde mi to jako naprosto 
standardní reakce voličů na chování těch, kteří stranu zastupovali 
či zastupují. Ono kromě voličů ve velkém stranu opouštění i zne-
chucení členové. I v Nepomuku je místní organizace na pokraji 
životnosti a vůbec nejsem překvapen. Co mám zprávy, tak za ČSSD 
ani nikdo nechce kandidovat do zastupitelstev obcí a jestli nějaká 
místní organizace v obci či městě na Plzni-jihu nakonec udělá 
kandidátku, tak to bude náhoda a patrně se bude jednat o nějaké 
sloučené kandidátky s jinými subjekty. 

V rámci současného zastupitelstva města 
Nepomuk jsi zastával neuvolněnou funkci předsedy 
kontrolního výboru. Celý tento výbor však na 
podzim rezignoval. Proč tomu tak bylo?

O tom se již psalo a mluvilo mnoho, nemá to myslím smysl asi 
více rozebírat, ale hlavním důvodem byla nekomunikace ze strany 
vedení města.

Co dalšího bys současné koalici vytknul?
Hlavně informování ostatních zastupitelů. Pokud složitě nebudu 
pročítat všechny usnesení a zápisy z jednání „Rady“, tak nevím nic 
moc o tom, co se ve městě děje či plánuje (vyjma toho, co se objeví 
na stránkách města). Lidi se mě pak na něco ptají a já říkám, že 
o tom nic nevím, že na zastupitelstvu se to neřešilo… A oni se diví, 
jak to - když jsem zastupitel, tak to přece musím vědět. 

A co naopak myslíš, že se současné koalici podařilo?
Ve velkém utrácet za „nesmysly". 

Kdybys měl vzít 20 milionů z městské kasy 
a investovat je na jednu věc, která se zatím 
nerealizuje, na co bys je dal nejraději: na novou 
budovu základní umělecké školy, na nové koupaliště, 
na revitalizaci náměstí nebo na něco jiného?

Z uvedeného je těžké se rozhodnout, ale začal bych asi revitali-
zací náměstí. 

Dal jsem si tu práci a spočítal, že jsi chyběl na 
osmi z dvaadvaceti zasedání zastupitelstva. 
Účast máš tedy jen mírně přes 60 %. Párkrát 
jsi navíc odešel dříve či přišel později. Jaké 
jsou důvody tvé poměrně časté absence?

Tak hlavní důvod byla nemoc našeho syna. Strávil jsem s ním téměř 
půl roku v nemocnici v Motole, tím pádem skutečně nebylo možné 
účastnit se zasedání. I po návratu z nemocnice jsme měli ještě 
několik měsíců omezené fungování rodiny – když některé z dětí 
onemocnělo, musel jsem se s malým přestěhovat na „samotku", 
aby to nechytl také (neměl prakticky žádnou imunitu), a tak man-
želka byla s dcerami a já separé s malým… Nějaký z případů absence 
byla viróza i u mne. Občas člověk skutečně dorazil o něco později 
– opět jsem se zdržel třeba doma u dětí nebo jsem se zdržel na 
cestě – několikrát jsem jel na zastupitelstvo z Prahy, a tak snadno 
člověk po cestě chytne zpoždění. Když to bylo jen trochu možné, 
tak jsem se zastupitelstva zúčastnil.

Poslední rozhovor pro Nepomucké noviny jsme spolu 
vedli v dubnu 2016. Tehdy jsi ve Vlčicích začínal 
a plánoval například přístavbu a rozšíření kapacity 
domova. Podařilo se v této oblasti něco uskutečnit?

Tak plány jsou stále, ale především se musí rozhodnout kraj, jakou 
variantu bude chtít realizovat, a k takovému rozhodnutí krajské 
reprezentace zatím nedošlo. Já měl v posledním roce jiné starosti, 
a tak jsem řešil jen to nejurgentnější. Tedy jsem to u vedení kraje 
ani nijak výrazně neurgoval. Zatím se dělala postupná obnova 
stávající budovy a vybavení (např. rekonstrukce sprch v bytech 
klientů, výměny oken, lapolu apod.) a připravuje se rekonstrukce 
stravovacího úseku včetně celé kuchyně atd.

Vím, že si kvůli práci doděláváš vysokou školu. 
Jaký konkrétně obor a jak jsi se studiem daleko?

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, obor Veřejná správa 
a regionální rozvoj. Za rok mě čekají státnice.

Za měsíc jsou tu letní prázdniny, chystáš 
se s rodinou na nějakou dovolenou?

Po uzávěrce tohoto čísla novin jedeme s malým na kontrolu do 
Motola, pokud bude v pořádku, tak bych rád hned, jak budu mít 
v červnu po zkouškách, někam s rodinou vyrazil.

Děkuji za rozhovor 
a přeji především zdraví celé rodině.

Bilanční rozhovor 
s Václavem Kovářem

Kandidátka ČSSD pod jeho vedením získala v minulých komunálních 
volbách nejvíce procent hlasů (21,53 %), druhé ANO 2011 zaostalo 
o téměř 4 %. On sám pak dostal rovněž nejvíce preferenčních hlasů 
(553). Přesto nakonec on i jeho kandidátka skončili v opozici a z postu 
starosty odešel ředitelovat do Domova důchodců ve Vlčicích. Zasedli 
jsme a povídali si nejen o tom, jak hodnotí současné vedení města. 
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Vzpomínky na konec války

„Bylo to 15. 2. 1945,“ zahájil rozhovor pan Beroušek. „Tehdy vlakem 
přivezli tzv. národní hosty, bylo jich na 500. Němci civilisti, kteří 
se za války přestěhovali na východ, a když poté ruská vojska hnala 
Němce zpátky na západ, tak civilisté utíkali také. Na stanici Nepo-
muk je vysadili s tím, že se rozejdou po obcích do rodin (hlavně ti 
s malými dětmi), hotelů, škol a zkrátka kde bylo místo. Ve škole ve 
Vrčeni také byli. Celý prostor nádraží, kde dnes stojí autobusy, byl 
plný Němců. V té době byl také první nálet hloubkařů. Josef Valenta 
volal na Končelovic hospodu: Utíkejte, to jsou hloubkaři. My to 
do té doby vůbec neznali. Samozřejmě nastal ohromný zmatek. Já 
utíkal za ním. Hloubkaři letěli přes hřiště a poslední zahnul, nadlítl 
a pustil dávku z kulometu. Pak se přidal k letce a pokračoval dál 
na Plzeň. Nikomu se nic nestalo až na Láďu Buriánka, který utíkal 
domů do hospody, kterou provozovali jeho rodiče u nádraží. Dostal 
zásah do nohy, ale brzy se uzdravil. Lehce byl zraněn i jeho otec. 
Zničeny byly dvě lokomotivy, poškozena byla nádražní budova a štít 
hostince. V dospělosti dělal Láďa starostu v Nepomuku. Myslím, 
že právě tehdy letci rozbili také samostatně jedoucí lokomotivu 
u Třebčic. Zachránil se z ní strojvůdce Bohatý, ale pár týdnů nato 
zemřel v lokomotivě po náletu mezi Koterovem a Starým Plzen-
cem. Někdy se prostě osudu nedá uniknout a stejně si vás najde.“

„Když Němce rozdělili do naší školy ve Vrčeni, chodili jsme do 
staré hospody,“ pokračuje paní Beroušková. „Většinou jsme dostali 
jen nějaké úkoly na doma, doma je na kus papíru načmárali a druhý 
den se to sebralo. Mladá učitelka Pojarová bydlela také u nás. Byla 
svobodná a trvalé bydliště měla v Plzni. Když byl v dubnu 1945 nálet 
na Škodovku, z nalejvárny v hospodě, ze které byla zřízena kuchyně, 
byl ten nálet vidět. Paní učitelka nás poslala domů s tím, že musí 

do Plzně. Měla tam rodiče, kteří bydleli v zasažené Sirkově ulici. 
Naštěstí se stihli schovat do krytu a zachránit. Naši postavili nový 
barák v roce 1932, za války to neměli ještě ani dodělané. Část míst-
ností měla u nás pronajatých rodina Boříkových na letní byt. Byd-
leli tu od jara do podzimu, museli ale přijet a prostory pro Němce 
vyklidit. A tak nám tam dali Němce, rodinu Müllerových se třemi 
dětmi. Nejmladší z nich dvouletá Anežka. Pán měl v Lodži továrnu 
na koberce a u nás se spíše skrýval, vycházel jen v noci. Po válce 
měli štěstí, že pan Müller musel v Plzni něco zařizovat a nestihli 
první transport do Ameriky, který byl potopený. V 80. letech nás 
pak přijel pan Müller navštívit, dovezla ho právě dcera Anežka.“

„U nás byla v nájmu rodina Liškových, vystěhovaných ze Sudet. 
Manžel Čech, paní Němka. Měli syna o rok staršího než já. Najed-
nou v noci někdo klepal na okno. My vyvalení strachy. Táta otevřel 
okno a proti němu voják. Spustil ostrou němčinou, a když otec 
nerozuměl, vystřelil do vzduchu. Seskočil totiž ze zasaženého leta-
dla. Paní Lišková, která byla Němka, mu vysvětlila, že je na území 
protektorátu a může být klidný,“ doplňuje pan Beroušek.

„Slepice, prasata, vše muselo být přihlášené,“ navázala paní 
Beroušková. „A najednou přišla kontrola, začala u starosty. 
A ženské se rychle rozběhly po vsi, že jde kontrola. A my měli 
slepice navíc. Tak rychle slepice do nůše a za vrch Semerád, kde 
jsme je s maminkou odložily. Když kontrola odešla, vrátily jsme 
se večer pro ně. A pak se blížil konec války. Němci se z Brd valili 
přes nás k Američanům, Rusů se moc báli. Potřebovali mít čers-
tvé koně. 24. 4. přijeli do Vrčeně od Sedliště a hned druhá chalupa 
byla kovárna, kde byl zrovna Jan Kovářík, jehož koni spadla na 
poli podkova. Náš strejda v první chalupě měl mladého hřebce 
a Němci si ho vyvedli. Přepřáhli si ho také spolu s koněm pana 
Kováříka a on pak při nich musel běžet přes náves až do Nepomuku, 
už za závorami upadl, Němci ho bičovali, ale doběhl až za hřiště 
v Nepomuku, kde se koně začali vzpouzet, přetrhali postroj, a tak 
za trest Němci pana Kováříka zastřelili. Mysleli, že koně schválně 
nabádá k neposlušnosti. Poté se Němci rozutekli. Pan Kovářík tam 
má dodnes pomníček. Na hřbitově měl chudák při pohřbu plno 
lidí. A zrovna přiletěli hloubkaři. Lidé se schovávali za pomníky, 
nikomu se ale naštěstí nic nestalo. Jo, a ten mladý hřebec se našel 
na poli za dnešní benzínkou.“

„Kolem 7. 5., už přesně nevím, přijeli do Nepomuku Ameri-
čané,“ vzal si slovo pan Beroušek. „To bylo slávy. A také přijeli 
k nám k panu Koželuhovi, který byl v mládí v Americe, takže se 
s nimi docela dobře domluvil. Těm ale byla stanovena demarkační 
čára, tak už měli postavený stan pod Čepičánojc kapličkou s leto-
počtem 1879. Poté se demarkační linie posunula na železniční 
trať. My jsme bydleli pod tratí, takže jsme spadali do ruské zóny 
a nádraží a dál spadalo do zóny Američanů. My ale mohli běhat, 
kam se nám líbilo. Rusové přijeli asi o dva dny déle a k nám do 
baráku se nastěhoval nějakej ruskej podplukovník i s manželkou, 
měl dva pucáky a u vrátek stál trvale jeden voják jako hlídka. Ti 
dva sluhové měli k dispozici osobní auto značky Opel, kterým jez-
dili pro proviant do pivovaru k Jiskrům v Nepomuku, odkud vozili 
hlavně německé cigarety. Já a můj o čtyři roky mladší bratr jsme 
s těma pucákama jezdili a teď si představte otce i pana Lišku, když 
jsme přivezli plný auto cigaret. Plný kufr, sedačky až pod strop, vše 
plné. Vyrabovali to na Zelené Hoře po Němcích. Můj otec i uby-
tovaný pan Liška byli v sedmém nebi. Za války nebylo co kouřit, 
maximálně tabák vypěstovaný doma na zahrádce, a najednou měli 
plné hrsti cigaret. Někteří vojáci měli dvoje až troje hodinky na 
rukách. Jednou přišel jeden sluha s tím, že jsem mu jedny hodinky 
ukradl. Mně bylo tehdy třináct let a nějaký hodinky mi byly šumák. 
Samozřejmě se mi rodiče ptali, a když jsem zopakoval, že jsem je 
já neukradl, šli za podplukovníkem. Ten na ně zařval a zjistilo se, 
že mu je ukradl jeho kolega. Mrzí mě, že jsem se nikdy nezeptal 
na jméno podplukovníka.

Rozdělení dotací z Městského dotačního programu 
Podpora sportovních akcí

Žadatel Název projektu Výše dotace v Kč

Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk Krajský halový přebor v rybářské technice 4 500 

Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk Nepomucká plavaná 4 000 

Klub českých turistů odbor Nepomuk XXXVII. ročník pochodu "Podzim pod Zelenou Horou" 9 500 

Automoto klub Nepomuk v AČR XXXVI. Nepomucký trojúhelník 16 500 

Automoto klub Nepomuk v AČR Mistrovství světa v sidecarcrossu 2017 17 500 

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk Sportovní akce Pionýr, z. s. ‑ pionýrské skupiny Nepomuk 7 500 

TJ Slavoj Dvorec ‑ kopaná Vánoční turnaj přípravek ve fotbale 5 000 

TJ Slavoj Dvorec ‑ oddíl JUDO Jarní turnaj v judu ‑ XII. Ročník 14 000 

TJ Slavoj Dvorec ‑ kopaná Turnaje v malé kopané "Memoriál Jiřího Maška Dvorec" a turnaj v nohejbalu 3 500 

Šachový klub Dvorec Memoriál Dr. Kadery ‑ šachový turnaj o nepomucký talíř 4 500 

Myslivecký spolek Nepomuk, z. s. Otevřený závod ve střelbě na asfaltové terče o putovní pohár starosty města Nepomuk 2 000 

Sbor dobrovolných hasičů Dvorec Okrsková has. soutěž ke 120. výr. zal. Sboru 4 500 

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Noční toulání pod Zelenou Horou 4 000 

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Nákup vybavení pro potřeby požárního sportu 2 000 

Fotbalový klub Nepomuk Walking football 9 500 

Fotbalový klub Nepomuk Turnaj družstev "Sportovní vládce pod Zelenou Horou" 6 500 

Fotbalový klub Nepomuk Turnaje družstev přípravek 5 000 

U příležitosti výročí konce druhé 
světové války jsem si povídal s dvěma 
milými pamětníky, manželi Františkem 
Berouškem (ročník 1932, Dvorec 39) a Marií 
Berouškovou-Voblizovou (ročník 1933, 
Vrčeň 110), dnes žijícími v Přešticích.

Do Väterovic vily v Huti se nastěhovalo velitelství tehdejší 
Sovětské armády v našem kraji. U vily je velká zalesněná zahrada, 
která sousedila se zahradou mých rodičů. V polovině května se zde 
sešli velitelé obou armád ke vzájemným dohodám. Celý prostor 
kolem byl obšancován strážemi, jen já s bratrem jsme běhali po 
naší zahradě a vše viděli. Na zahradě měli stoly s občerstvením, 
dále pódium a velké plátno jako v kině. Na stole plno pití, peče-
ných selat apod. Přivedli tam také generála Vlasova, kterého chytli 
poblíž u Hyndrákovic mlýna, když se chtěl dostat do americké zóny. 
Viděl jsem, jak mu strhli nárameníky. Můj otec se asi za dva dny 
poté ptal podplukovníka, který bydlel u nás, co s Vlasovem bude. 
Ten nic neřekl, jen ukázal prstem na spánek. A tím vlastně řekl vše.

Ještě mám jednu příhodu. Ta se stala U Martínků, na polosa-
motě mezi dvoreckým hřištěm a Hyndrákovic mlýnem. Jednoho 
dne k nim vtrhl sovětský voják a začal samopalem střílet do králí-
kárny, byl opilý. Voják patřil do posádky, která sídlila u Hyndráků 
ve mlýně, a tak si tam šel pan Martínek stěžovat, že má čtyři děti 
a všichni byli vyděšení. Velitel nechal nastoupit celou jednotku. 
Pan Martínek na něj ukázal, voják dostal příkaz udělat deset kroků 
a velitel ho zastřelil. Ve Vrčeni na hřbitově jsou pochováni tři ruští 
vojáci, ale jen dva tam mají jméno. Ten třetí je tento nešťastník. 

A také mám vzpomínky, jak jsme chodili po válce na Zelenou 
Horu. Byli jsme taková parta, Panský rybník, obora, to bylo naše 
teritorium. Lesem jsme prolezli na zámek. Po válce tam nikdo 
nebyl, prolezli jsme ho celý. Dostal jsem se až ve věži do okýnek ve 
špici. Byl to tehdy krásný zámek, plně vybavený. Viděli jsme mnoho 
lidí z Nepomuku, jak si odvážejí věci. Kdepak nás zajímaly nějaké 
krámy. Měli jsme tam tajný vchod přes sala terrenu, vše jsme pro-
šmejdili a to bylo nad všechny lžičky, obrázky a porcelán.“ 

„Ještě že už je to vše pryč. Zůstaly nám jen vzpomínky. A mám 
také od jednoho ruského vojáka kartičku s upomínkou ze dne 
16. 5. 1945,“ uzavřela paní Beroušková vyprávění obou manželů.

Pavel Motejzík 
 
Poznámky: 
Vzpomínky na generála Vlasova potvrzuje například i soudobý 
zápis v kronice obce Čmelíny.

Údaje o úmrtí pana Kováříka se rozcházejí. Kronika obce Vrčeň 
i údaj na památníku padlých v obci kladou jeho úmrtí k 26. 4., 
v Nepomuku na pomníku je datum 24. 4.
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Informace z Fénixu

Je to neuvěřitelné, ale v červnu končí pro Fénix již 5. školní rok 
provozu a setkávání s vámi všemi, kteří se podílíte na jeho chodu 
ať už lektorováním, nebo docházením na kurzy. Bez vás, bezmála 
30 lektorů či dobrovolníků a 245 účastníků na 38 kroužcích, kur-
zech či individuálních lekcích, by Fénix nemohl existovat. Pro nás 
jsou tato čísla pozitivní odpovědí na naše snažení a impulsem 
k dalšímu rozvoji.

V uplynulém roce jsme se s vámi potkali na Dni otevřených dveří, 
na Vánočním jarmárku, s lektory na dalších 3 schůzkách. Na této 
vlně chceme pokračovat i dále. Již nyní si můžete zapsat datum 
15. 9., kdy se uskuteční Den otevřených dveří.

Děti z taneční přípravky, slečny ze 100% dance a tradičně ženy 
z kurzu orientálních tanců absolvovaly během roku několik veřej-
ných vystoupení. Máme radost, že to všechny zúčastněné baví 
i mimo Fénix, a lektorkám patří velký dík za jejich osobní nasazení.

V uplynulých měsících jsme sbírali vaše podněty a připomínky 
k chodu Fénixu, a to jak osobně, tak formou dotazníku na našem 
webu i v papírové podobě. Na Fénixu oceňujete přátelské prostředí, 
vstřícné jednání a to, že je blízko. Potřebujete změnit webové 
stránky, systém přihlašování a bezbariérovost a přidat háčky na 
chodbách na pověšení bundy v zimním období. Ptáte se po více 
kurzech pro dospělé, třeba focení, vaření, alternativní medicíny… 
Moc vám za vaše postřehy děkujeme a bereme je vážně. Již nyní 
pracujeme na vylepšení webových stránek a přihlašovacího formu-
láře a sháníme nové lektory na kvalitní kurzy. Těšit se můžete na 
terapeutickou skupinu PhDr. Hany Alblové, kurzy práce s fotoapa-
rátem a úpravou fotek, minikurz o ekologické drogerii a kosmetice, 
rozjednané máme semináře kundalini jógy, pro děti nebude chybět 
lezení na umělé stěně. Nabídku se snažíme rozšiřovat a uvítáme 
i vaši pomoc - pokud víte o někom, kdo by mohl zajímavou a kva-
litní formou nabídnout vedení kurzu či semináře pro děti nebo 
dospělé, nasměřujte ho k nám.

Dále nabízíme pronájem vybavených učeben pro školení nebo 
nejrůznější setkání.

Často se také zajímáte o prostor, kde by se dalo lépe scházet, dát 
si kávu při čekání na děti na kroužku, případně využít čas "volna" 
pro práci na počítači. Naší vizí a teď již připraveným projektem je 
rekonstrukce budovy Fénixu v tomto duchu - bezbariérový přístup 
do otevřeného mezigeneračního volnočasového centra s velkou 
společenskou multifunkční místností. Držme si všichni palce, ať 
dojde tento projekt do zdárného konce, protože si myslíme, že 
bude mít pro Nepomuk veliký přínos.

Děkujeme za přízeň. Sledujte naše webové stránky a facebook, 
kde budeme informovat o spuštění přihlašování na kroužky na 
nový školní rok.

Lucie Korbová

Zápis nových žáků do ZUŠ 
Nepomuk pro školní rok 
2018/2019 
 
 
čtvrtek 7. 6. 2018 
v ZUŠ Nepomuk 
od 14:00 do 17:00 hod. 
 
náhradní termín:  
pondělí 11. 6. 2018 
od 17.00 do 18.00 hod.

FÉNIX  
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,  
Nepomuk

Provozní doba kanceláře: 
pondělí a středa: 13:30–18:00
úterý a čtvrtek: 13:30–16:00
pátek: 10:00–14:00

Tel.: (+420) 606 032 707  
(Eva Valmová, koordinátorka centra)
E-mail: fenix@fenix-nepomuk.cz
www.fenix-nepomuk.cz

Od skutečnosti k fantazii

Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky U přijímacích zkoušek 
se zjišťuje především zájem uchazeče o zvolený obor a přirozené 
hudební schopnosti — intonace lidové písně, rytmus, hudební 
paměť, fyzické dispozice.

Přípravné studium je určeno pro děti pětileté (2 ročníky) a šestileté 
(1 ročník). Cílem předmětu není učit hrát na hudební nástroj, ale 
hudbou a pohybem rozvíjet přirozenou hudebnost a tvořivost. Děti 
poznají a naučí se mnoho dětských písniček a říkadel, seznámí 
se s různými hudebními nástroji. Výuka v nástrojové a pěvecké 
přípravce je postavena na přirozené dětské zvídavosti, pozorování, 
napodobování a bezprostřední tvořivosti. Žáci nehrají z not. Výuka 
hudebního oboru probíhá také na pobočce v ZŠ Kasejovice.

Výtvarný obor: přinést s sebou 2–3 namalované obrázky Zjišťuje 
se stupeň prostorového, barevného a tvarového vnímání a tvůrčí 
invence a zájem žáků.

Literárně-dramatický obor: zarecitovat jednu básničku Zjišťují se 
pohybové, mluvní a komunikační předpoklady a zájem žáků.

Další informace můžete získat na www.zusnepomuk.cz nebo přímo 
v ZUŠ Nepomuk.

 
Stanislav Vaník 
ředitel ZUŠ Nepomuk 
774 677 530

Dětská fantasie nezná hranic. Tento fakt si plně uvědomíme, když 
obětujeme chvíli času a zajdeme se podívat na výstavu „Svět fanta-
zie dětí“ žáků ZUŠ z Nepomuku do Malé galerie. Své výtvarné práce 
a výtvory zde vystavují děti ve věku 6–14 roků, které navrhly a vlast-
noručně vytvořily, namalovaly, „uplácaly“ z hlíny nebo vystřihly 
a slepily z různých vhodných materiálů pod vedením paní učitelky 
Kohoutové a jejích kolegyň.

Když vejdete do galerie, zůstanete v úžasu stát. Obrovské množ-
ství energie, nápadů a dětské fantazie vás nabije příjemným poci-
tem obdivu a požitku z úžasné dětské tvorby. Člověk neví, na co 
se má dříve dívat nebo co prozkoumat, zda téměř profesionální 
keramické práce, nebo malované obrazy, kde je zjevné, že autoři 
již nejsou žádní začátečníci. Nádherné jsou i koláže a výtvory 
lepené z papíru nebo přírodních materiálů. Návštěvník může jen 
tiše závidět úžasnou dětskou fantazii, na kterou jsme my dospělí 
už dávno zapomněli. Radím vám dobře, zajděte se podívat a uvi-
díte, že světlo v duši a úžasný pocit z umění dětí vám zůstane ještě 
dlouho po návštěvě této výstavy.

Váš Ladislav Čáslavský 
Ateliér „K“ Augustina Němejce
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Sportovní zprávy

Vážení sportovní fanoušci,

v minulých dnech se naši žáci předvedli na okresní sportovní sou-
těži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) v parádní 
formě. Družstvo složené ze 4 dívek a 4 chlapců vybojovalo 1. místo 
a tím i právo postupu do krajského kola, které se bude konat 
24. 5. 2018 v Tachově. V soutěži jednotlivců se nám také velmi 
dařilo. Ema Drahošová, Martin Růžička a Tomáš Puška se úspěšně 
snažili o přední umístění a všichni pokračují v krajském kole. 
Po celý den se všem sportovcům dařilo překonávat své osobní 
rekordy, užili si sportovní atmosféru a krásné ocenění i medaile. 
Držte nám palce, v Tachově již půjde o možnost probojovat se do 
celorepublikového finále.

Velké poděkování patří zástupci SDH Nepomuk a vedení města 
za velmi vstřícný postoj a zajištění dopravy na tuto akci. Žákům 
děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Vážení sportovní nadšenci,

v květnu jsme se účastnili atletické soutěže, okresního kola Poháru 
Rozhlasu, které se konalo v Přešticích. Díky velice dobrým výko-
nům v přípravě v rámci tělesné výchovy jsme byli schopni obsadit 
všechny 4 kategorie, což považujeme za velký úspěch. Po nepří-
liš povedeném představení v loňském roce jsme doufali v lepší 
výsledky. Ty se také dostavily. Mladší chlapci obsadili fantastické 
2. místo, mladší žačky i starší žačky obsadily shodně 4. místo. 
Pouze starší žáci obsadili k našemu mírnému zklamání 6. místo. 
Mimo jiné to bylo zapříčiněno i nucenými změnami a přesuny 
závodníků do jiných disciplín z důvodu toho, že někteří chlapci 
měli zdravotní či „záhadné“ důvody své neúčasti. Po celý den jsme 
mohli sledovat silné atletické příběhy, výkony na hranici osobních 
možností. Za to vše patří žákům velký dík. Moment, kdy se 6 spo-
lužáků rozběhlo do cíle pomoci Tomáši Puškovi po doběhnutí 
závodu na 1 500 m, se nám všem jistě vryje do paměti. A takových 
okamžiků jsme zažili více, přesně toto je to pravé koření sportov-
ního zápolení. Děkujeme!!!

Kaňkou na celé akci je to, že při odjezdu zjišťujeme nehlášené 
neúčasti některých dětí. Nejen že nám učitelům to velice kompli-
kuje organizaci celé akce, ale především je to škoda pro jiné děti, 
které mohly jet a s chutí si zasportovat.

Závěrem bychom chtěli velice poděkovat zástupcům ČSAD 
Nepomuk (ČSAD Plzeň) za velmi vstřícný přístup a pomoc 
s dopravou.

Blahopřejeme ke skvělé reprezentaci naší školy!

Písnička v Českém rozhlase

Regionální stanice Českého rozhlasu v Plzni pozvala školní pěvecké 
sbory do svého studia, aby zde představily svůj repertoár. Informace 
o průběhu dne ve studia přináší text sbormistryně Mgr. D. Králové: 
12. května se v odpoledních hodinách plzeňský rozhlas rozezněl 
dětskými hlasy. Konal se zde nesoutěžní festival dětských pěvec-
kých sborů. Zúčastnilo se celkem 8 sborů: Sluníčka 15. ZŠ Plzeň, 
ŠUM Rokycany, Včelky ZUŠ Sušice, Písnička ZŠ Nepomuk, Dětský 
sbor Domažlice, Osmikvítek Praha 8, Hlásek ZŠ Chomutov a sbor 
dospělých KOST-TOTEM Plzeň.

Festival byl zahájen dvěma společnými skladbami a pak už 
každý sbor předvedl svůj repertoár. Festival děti bavil, myslím si, 
že si ho jaksepatří užily. Sbory se měly možnost seznámit a předaly 
si spousty dárečků, ale hlavní dárek si dali vzájemně všichni – spo-
lečně krásně prožité odpoledne ve studiu.

Všechny zúčastněné sbory zpívaly na výbornou. Nepomucká 
Písnička se líbila, a to je hlavní. Tak ať nám to zpívá i nadále.

Mgr. Dana Králová, sbormistryně

Na závěr ještě děkujeme všem zpívajícím členkám a členům sboru, 
hudebnímu doprovodu Mgr. Janě Vopalecké a Kateřině a Petrovi 
Vopaleckých, Mgr. Haně Skalové za pomoc při organizaci výpravy 
do Plzně a samozřejmě Mgr. Daně Králové za pečlivou a zodpověd-
nou přípravu sboru na veřejná vystoupení.

Johánek společně s Písničkou

O divadelním představení školního divadelního souboru Johánek 
jsme už informace přinesli a teď přidáváme další. Soubor Johánek 
spolu se školním pěveckým sborem Písnička tentokrát vystoupil 
v sále Švejk restaurantu, aby si mohli vyslechnout repertoár Písničky 
a zhlédnout divadelní představení i rodiče, přátelé a sourozenci. 
Zaplněný sál zaslouženě tleskal všem účinkujícím i oběma vedoucím 
školních souborů, Mgr. Janě Vopalecké a Mgr. Daně Králové. Touto 
cestou děkuji také provozovateli Švejk restaurantu Ing. R. Sochorovi 
za bezplatné zapůjčení sálu pro veřejné vystoupení žáků naší školy.

Dopravní výchova v Blovicích

Čtvrťáci a páťáci mají za sebou hodiny dopravní výchovy na blo-
vickém dopravním hřišti. Dívky i kluci musí zvládnout část teo-
retickou, v závěru absolvují testy a pak se přesouvají na dopravní 
hřiště, kde se snaží teorii uvést na jízdních kolech do praxe. Před 
vlastním ježděním mají všichni ještě krátkou instruktáž, po které 
si převezmou kola a mohou dle vlastního uvážení jezdit po všech 
komunikacích celé cvičné plochy.

Vítězství v okrese a v okrsku

K těmto fotografiím není třeba dalšího komentáře, titulky ve foto-
grafiích obsahují všechno. Kluci, blahopřejeme.

Opět v celostátním finále

Stejně jako před rokem se stal vítězem krajského kola v dějepisné 
olympiádě náš žák Daniel Prchal. Vítězství v kraji mu zajistilo účast 
v celostátním finále, které se letos uskuteční v Praze. Aby mohli 
soutěžící odeslat svou práci porotě, musí nejdříve představit práci 
představit ve škole svým spolužákům. A s čím letos Daniel do celo-
státního finále odjíždí? Jako osobnost z regionu si vybral autora 
světoznámých a proslulých loutek Spejbla a Hurvínka. K vítězství 
v kraji i k postupu do Prahy blahopřejeme!

Vycházející žáci

V době uzávěrky NN má převážná většina vycházejících žáků jasno, 
kam nastoupí po letních prázdninách. Z nižších než devátých roč-
níků opouští nepomuckou základní školu 4 žáci, ti byli přijati na 
učební obory, z 9. tříd odchází na učební obory zakončené závě-
rečnou zkouškou 10 žáků, na gymnáziích se bude připravovat 
na další studia celkem 7 žáků a na středních odborných školách 
zakončených maturitou se bude na svou budoucí profesi připra-
vovat 21 vycházejících žáků. V době uzávěrky ještě neměli vyřízené 
přijetí na SŠ 4 deváťáci.

Mladí cyklisté

Celkové čtvrté místo v okresní soutěži mladých cyklistů je pro 
soutěžící z naší školy velmi příjemným překvapením, ke kterému 
blahopřejeme.

Zprávy o ZŠ bez uvedení autora připravují P. Pelcr a M. Demela.
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Rozhovor 
s podnikatelem 
Marcelem Klausem

V kolika letech a za jakých okolností se vám 
v hlavě zrodil nápad na to založit firmu?

Už na střední škole, asi od třetího ročníku, se mi honilo hlavou, 
že bych chtěl mít něco vlastního. Devadesátá léta podnikání víc 
než přála a ať už člověk dělal cokoliv, dařilo se mu, takže jsem se 
také chtěl chytit příležitosti. Věděl jsem, že si musím nejdřív něco 
našetřit, takže jsem hned po maturitě v roce 1996 nastoupil do 
Německa k pásu do rybárny, kde jsem byl necelé dva roky. Pobyt 
tam mě zásadně ovlivnil a z „německé školy“ jsem dlouho čerpal. 
V rybárně jsem měl při monotónní manuální práci spoustu pro-
storu na přemýšlení o svých záměrech. Bylo mi víceméně jedno, 
v jakém oboru začnu. Nakonec jsem se inspiroval u známého, 
který řezal dřevní kulatinu a prodával paletové řezivo do Německa 
a Itálie. Přišlo mi to ohromně jednoduché – jedna stodola, dvě 
pily (hranolovací a rozmítací) a přípojka elektřiny, nic víc nebylo 
potřeba. Samozřejmě realita byla trošku jiná, ale to ukázal až čas.

Proč jste si pro své působení vybral právě Kladrubce?
Z čistě praktických důvodů. Sjezdil jsem celé široké okolí, dlouhé 
měsíce jsem hledal vhodné prostory a bývalé JZD v Kladrubcích 
bylo jediné, které mělo ve svém areálu stodolu s kouskem zpevněné 
plochy a přípojkou elektřiny.

Jaké byly vaše začátky?
Bylo to bláznovství. Nebyl jsem z oboru, o dřevu ani pilách jsem 
vůbec nic nevěděl – zkrátka se mi zalíbila idea pořezu, tak jsem se 
do ní pustil, aniž bych dlouze zvažoval rizika. Pohyboval jsem se na 
hraně, do všeho šel na maximum. Nicméně byl jsem mladý – začí-
nal jsem ve dvaceti -, neměl jsem závazky a riskování jsem si mohl 
dovolit, kdybych měl rodinu, byl bych mnohem konzervativnější. 
Začínal jsem se třemi spolupracovníky v jedné polorozpadlé stodole. 
První kamion řeziva jsme plnili asi tři týdny. Pracoval jsem v prů-
měru šestnáct až osmnáct hodin denně, řezal jsem, nakládal, po 
nocích doháněl faktury. Po nějaké době jsem usoudil, že ani nemá 
cenu jezdit domů, takže jsem si do „kanceláře“, což byl spíš takový 
malý kamrlík, pořídil rozkládací postel, na které jsem přespával.

Nejprve jste prodával řezivo, dnes ale vyrábíte 
palety. Kdy a proč došlo k této změně?

Na konci roku 1998 jsem si udělal bilanci a zjistil jsem, že řezivo tzv. 
jedničkové kvality není problém prodat, nicméně veškerý zisk leží 
ve „dvojce“, ve dřevě horší kvality, které nikdo nechtěl. Musel jsem 
tedy najít způsob, jak zpracovat veškerý materiál – a automaticky 
mě napadly palety. Sehnal jsem kontakt na prvního německého 
paletáře a začal s ním spolupracovat. Překonat jazykovou bariéru 
mi tehdy pomáhal můj dlouholetý kamarád Tomáš Černý. S výro-
bou palet jsme začali hned v lednu roku 1999.

Dnes už vaše firma sídlí ve třech areálech – 
kromě Kladrubec je to ještě Drahkov a Dvorec. 
Čím se liší provoz na jednotlivých místech?

V Drahkově se pouze zpracovává kulatina na řezivo do palet, 
Kladrubce a Dvorec jsou zase čistě paletové provozy. V Kladrubcích 
i ve Dvorci vyrábíme palety a také je tam sušíme. V kladrubecké 
provozovně produkujeme více objemu – zhruba 60 %, kapacity 
sušáren a skladů jsou výrazně vyšší zase ve Dvorci.

Vaše firma zažila v podstatě raketový růst. Je až 
neuvěřitelné, kolik jste toho stihli během dvaceti 
let. Co je podle vás klíčem k úspěchu? 

Klíčové je mít kolem sebe ty správné lidi. Já jsem měl vždycky ohromné 
štěstí na srdcaře, kteří to cítili stejně jako já a dávali do firmy kus ze 
sebe, protože jim na ní záleželo. Spousta pracovníků je tu se mnou už 
dlouhá léta a jsou to lidé, bez kterých bych takovou společnost vybudo-
vat prostě nedokázal. Dále je určitě důležitá slušnost a pokora a také 
důraz na budování dobrých vztahů s dodavateli i odběrateli.

V roce 2009 zasáhla nejen českou ekonomiku 
hospodářská krize. Ovlivnila tenkrát i vaše podnikání?

Samozřejmě. Rok 2009 byl nejhorším rokem v historii společnosti 
a potažmo nejhorším rokem mého života vůbec. Přišlo mi, že celý 
svět stojí, všichni jsou zbláznění krizí a jsou toho názoru, že už 
nemá cenu nic víc dělat. Tahle nálada byla hmatatelná obzvlášť 
v prvním kvartálu a v podstatě ve všech oborech. Pro nás to bylo 
o to horší, že jsme v předchozích dvou letech hodně investovali 
a měli jsme tudíž závazky, které bylo třeba splácet. Věděl jsem, 
že situace je kritická, nicméně navenek jsem se snažil působit, 
že všechno zvládneme. Bál jsem se, ale zároveň jsem si nedovedl 
představit, že bychom teď, když máme ucelený výrobní proces, 
vlastní dopravu, technologie a skvělé zaměstnance, měli jen tak 
skončit. Po prvním čtvrtletí se naštěstí situace trochu zlepšila, 
prodej se opět v rámci možností rozjel a rok 2009 jsme nakonec 
přežili, i když s velkou ztrátou. Hodně nás podrželi naši obchodní 
partneři, tehdy se jasně ukázalo, jak důležité je mít s nimi nad-
standardní vztahy.

Myslíte si, že by mohla v dohledné době nastat 
podobná situace jako před necelými deseti lety?

Ano, cítím, že něco takového přijde. Období růstu a pádu se 
celkem pravidelně střídají a současná nálada na trhu mi až příliš 
připomíná bláznivé roky 2007, 2008 – vlastně je to ještě šílenější. 
Ekonomika běží jako na drátkách, všichni chtějí hodně a chtějí 
to hned, objednávky se jen hrnou, řemeslníci nevědí, kam dřív 
skočit, práce je víc než dost a chybí lidé, kteří by ji vykonávali. 
A já si myslím, že nějaké ochlazení je potřeba. Je třeba, aby se 
lidé na chvíli zastavili, vydechli si a začali si všeho více vážit. 
My jsme nicméně z minulé krize poučeni, máme rezervy, jsme 
zabezpečeni a celkově mnohem lépe připraveni, takže nás může 
případná podobná situace už jen posílit.

Kulaté výročí firmy jistě svádí k určitému bilancování. 
Vzpomínáte na uplynulé roky hodně? Je něco, co byste 
s odstupem času udělal jinak nebo třeba nedělal vůbec?

Já celkově nejsem člověk, který by se příliš otáčel do minulosti. 
Neustálé „šťourání se“ ve věcech, které se staly, nic dobrého do 
budoucna nepřinese. Nicméně kdybych řekl, že se nikdy ani neo-
hlédnu, tak bych samozřejmě lhal, zvlášť teď. Rád si vzpomenu 
na to, co se povedlo, a hlavně myslím na to, co všechno už jsem 
zažil se svými kolegy. Nevím, zda bych něco za ty roky udělal jinak, 
nebo nedělal vůbec… Obecně vzato – kdybych v minulých letech 
dělal věci jinak, nebyli bychom dnes tam, kde jsme.

Řídit společnost takových rozměrů určitě 
není jen tak. Předpokládám, že je za tím hodně 
úsilí a také hodiny a hodiny práce.

Já svou práci neberu jako práci, je to spíš způsob života. Firmě 
věnuju opravdu spoustu času, ale mně to tak nepřijde. Upřímně 
řečeno kdybych nemusel řešit podnik, protože by ho po mně třeba 
někdo převzal, našel bych si zase něco jiného, nějaký jiný projekt, 
protože si neumím představit, že bych ve čtyři odpoledne přišel 
z práce a byl doma a nic nedělal. To je taková moje diagnóza. Jsem 
zvědavý, jestli bude po mně některé z mých dětí (syn Adam, 12, 
a dcera Viktorie, 10 – pozn. red.).

Jak se k vašemu zapálení pro věc staví vaše rodina? 
Nevyčítá vám někdy nedostatek volného času?

Naštěstí si všichni zvykli a žádné výčitky neslýchám. Velkou oporu 
mám ve své ženě, která ve firmě sama pracuje, a to už od roku 
2003. Je zde tedy téměř od začátku – a snad právě proto má pro 
mě pochopení. Ona je jednou z těch, na kterých firma vždycky 
stála, hodně mi pomohla a stále pomáhá. Dnes je vedoucí ekono-
mického úseku, zabývá se vnitřním auditem a také PR a ještě se 
při svém pracovním vytížení zvládá starat o rodinu, což je skvělé. 

Dne 28. 6. 2018 oslaví společnost KLAUS Timber a. s. kulaté 
výročí založení. V tento den uplyne přesně dvacet let od chvíle, 
kdy její zakladatel Marcel Klaus spustil provoz v prostorách 
bývalého zemědělského družstva v Kladrubcích. Dnes je jeho 
firma jedničkou na českém trhu s paletami, funguje ve třech 
areálech a s téměř třemi sty pracovníky je jedním z klíčových 
zaměstnavatelů našeho regionu. Těžko uvěřit, že naprosto 
enormním vývojem prošla za pouhá dvě desetiletí, zvlášť 
když vše, s čím Marcel Klaus začínal, byly velký sen a jedna 
polorozbořená stodola.

Text:  Alice Baumruková Kotylová, 
Pavel Motejzík

Foto: Dušan Skala, Lukáš Potůček
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Máte při svém vytížení vůbec prostor pro 
nějaké koníčky? Pokud ano, co vás baví?

Moje koníčky se dost často prolínají s prací, takže můžu spojit 
příjemné s užitečným. Baví mě především gastroturistika a golf, 
který dnes hraje už celá rodina.

V roce 2016 jste veřejnosti představil záměr 
výstavby v průmyslové zóně ve Dvorci. V jaké 
fázi se v této oblasti momentálně nacházíte?
Na konci roku 2016 jsme koupili pozemky a od ledna 2017 

projektujeme. V průběhu loňského roku jsme získali souhlas EIA 
a na podzim nabylo právní moci územní rozhodnutí. Momentálně 
jsme těsně před vydáním stavebního povolení. Původně jsem chtěl 
začít s výstavbou už letos, ale nakonec jsem se – kvůli přehnaným 
požadavkům dodavatelů v důsledku stavebního boomu – rozhodl 
její průběh trochu zpomalit. Chtěl bych mít investici opravdu 
dobře připravenou a zasmluvněnou. Čekají nás hrubé terénní 
úpravy, inženýrské sítě, po nich bude následovat výstavba hal, jejich 
vnitřní úpravy, komunikace a umístění technologií. Poté budeme 
moct spustit provoz. Přípravné práce začnou už letos v létě, hlavní 
výstavba započne na jaře 2019. 

Postupně chceme dosáhnout co největší automatizace a sofis-
tikovanosti výroby. V budoucnu budeme výrobu směřovat pri-
márně do Dvorce, abychom zamezili nadbytečnému přejíždění 
mezi jednotlivými areály – jež je naší Achillovou patou a stojí nás 
zbytečné peníze.

S dopravou souvisí i věc, kterou chceme vyřešit co nejdříve, 
a to je propojení dvoreckého areálu s Průmyslovou ulicí. Naprosto 
chápu současné stížnosti na přílišné množství kamionů, které musí 
jezdit kolem pekárny, uvědomuju si, že je to pro dvorecké občany, 
a nejen pro ně, velmi nepříjemné. Propojení současného areálu 
a Průmyslové ulice plánujeme na pololetí roku 2019.

Co nějaké další plány a projekty? Máte rozmyšleno, 
kam byste se chtěl v budoucnu ubírat?

Co se týče firmy, samotný projekt průmyslové zóny je běh na 
dlouhou trať a bude minimálně na nejbližší roky to hlavní, čím se 
budeme zabývat. Dalších nápadů mám plnou hlavu, času na reali-
zaci ale bohužel není tolik, kolik bych si představoval.

Nedávno jste převzal provoz restaurace Angusfarm 
Soběsuky. Jaké jsou vaše záměry s tímto podnikem? 
Budete v něm provádět nějaké výraznější úpravy?

Angusfarm je pro mě srdcová záležitost a v podstatě splněný sen, 
protože jsem velký milovník gastronomie. Mým záměrem je pro-
vozovat podnik především pro radost. Je to pro mě něco nového 
a těším se, kam mě tahle zkušenost posune. Rád bych pozval 
všechny čtenáře, aby se do Soběsuk přijeli podívat, věřím, že se jim 
u nás bude líbit. Co se týče změn v areálu, zrekonstruovali jsme 
venkovní zázemí, tedy prostory ve dvoře určené pro svatby a jiné 
společenské akce, na konci roku 2018 budeme rozšiřovat samot-
nou restauraci a hlavně je třeba znatelně zvětšit kuchyň. 

Léta se tradovalo, že koupíte zámek 
v Životicích. Uvažoval jste o tom někdy?

Znal jsem majitele zámku, pana Kaplánka, který přišel do Životic 
v roce 1998, tedy ve stejném roce, v němž jsem začal podnikat. Od 
té doby až do jeho smrti jsme se občas vídali. Asi v roce 2015 jsme 
u něj byli na návštěvě a on mluvil o tom, že zámek prodává, a pro-
vedl nás tam. Někde jsem se poté o prohlídce zmínil a mezi lidmi 
se hned začalo šířit, že budu zámek kupovat. Nicméně pravda je 

taková, že ač se mi jeho prostory vždy velmi líbily, tehdy pro mě 
nebyla na koupi vhodná doba a dnes už je zámek prodaný.

Určitě vás jako nepomuckého patriota 
tíží budoucnost zámku Zelená Hora. Jaké 
řešení a využití zámku byste uvítal?

Přiznám se, že mě to opravdu trápí, je obrovská škoda, že objekt 
s takovým potenciálem není více využívaný. Na druhou stranu si 
uvědomuji, že jeho současný stav je natolik špatný, že investovat 
do něj by nebyla žádná legrace – částka by se pohybovala v řádech 
několik stovek milionů korun. Co se týče teoretického využití zámku, 
má pro mě smysl jediné řešení, a to luxusní hotel. Bohužel v tomto 
případě mluvíme o investici někde mezi půl až jednou miliardou 
a já si neumím představit, že by někdo takové prostředky vynalo-
žil. Samozřejmě bych ale byl rád, kdybychom se proměny Zelené 
Hory dočkali.

Jste také majitelem společnosti UNIBRICK s. r. o. – 
prodejny stavebnin v Nepomuku a domácích potřeb 
v Blovicích. Tato firma také slaví, letos je to již deset let 
od slavnostního otevření nepomuckého areálu. Čekají 
i Unibrick nějaké změny, rozšiřování prostor apod.?

Ano, i v Unibricku slavíme. Mám z toho velkou radost a doufám, 
že takových výročí bude ještě mnoho. Když jsme před lety otvírali 
nepomucký areál, byl to krok do neznáma, nikdo nevěděl, jak se 
nám povede. A vida, jsme tu už deset let, neustále přibývá spokoje-
ných zákazníků a já mohu říct, že se nám daří naplňovat to, co jsme 
si na začátku předsevzali. Co se týče nepomuckých stavebnin, čeká 
nás rekonstrukce skladovacích hal. V Blovicích budeme rozšiřo-
vat prodejnu tam, kde je dnes dvůr se zahrádkářskými potřebami. 
Chceme dosud venkovní prostory propojit s prodejnou a zastřešit je, 
aby se našim zákazníkům nakupovalo pohodlně i v případě nepří-
znivého počasí.

Hned dvě velká výročí v jednom roce, to 
si zaslouží náležitou oslavu, že?

Rozhodně. Jednu oslavu už máme za sebou, na tradiční akci Pouť 
v UNIBRICKU, která se konala 19. května, jsme spolu se všemi návštěv-
níky oslavili desáté narozeniny nepomuckých stavebnin. Milník dva-
ceti let KLAUS Timber řádně oslavíme spolu s našimi obchodními 
partnery na konci června v kladrubeckém areálu a doufám, že se 
„klausovská“ akce vydaří minimálně stejně jako ta v Unibricku.

Řadě nepomuckých občanů chybí větší 
supermarket, diskutovalo se o jeho vzniku na vašich 
pozemcích u kruhového objezdu U Pyramidy. 
Je opravdu v plánu něco takového?

Je pravdou, že mě úroveň nepomuckých obchodů znepokojuje. To 
je důvod, proč se mi honí hlavou nápady, jak situaci změnit. Pracuji 
s myšlenkou dostat do Nepomuka kvalitnější značku a s myšlenkou 
částečného využití pozemků Unibricku, které jsou naproti Pyramidě, 
pro výstavbu. Zatím je ale vše na úrovni úvah.

Co si budete přát, až budete pomyslně sfoukávat svíčky 
na narozeninovém dortu společnosti KLAUS Timber?

Aby bylo ve firmě vše minimálně takové, jaké je to dnes. Budu si 
přát i nadále dobré vztahy na pracovišti, růst společnosti, spokojené 
zákazníky, význam na evropském trhu… Mým největším přáním je 
ale zdraví. Protože všechno ostatní si můžeme koupit. 

Děkujeme za rozhovor.
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Nefestík 2018

Letos to bude již podeváté, co se v našem městečku koná tato 
pestrá benefiční přehlídka nekomerční hudby, neprofesionálního 
divadla a studentských filmů. Termín byl opět stanoven na přelom 
astronomického jara a léta – a to na víkend 15.–17. června. Akce 
se opět uskuteční v atraktivním areálu Zelenohorské pošty a oživí 
tak toto kouzelné místo. Připraveno je několik scén, venkovních 
i vnitřních. Vystoupí na nich množství uměleckých uskupení, a to 
počtu v místním měřítku zcela bezkonkurenčním. Platí přitom, že 
hlavním mottem Nefestíku je objevování nových jmen a mladých 
talentů. Dramaturgie festivalu se tedy snaží představovat publiku 
zajímavé novinky na nezávislé kulturní scéně, a to nejen z jiho-
západních Čech. Novinky doplňují prověřená jména oblíbených 
interpretů regionální klubové scény.

V pátek v podvečer zahájí program na hlavním podiu sloven-
ský písničkář vystupující pod jménem Dáša Fon Fľaša. Následovat 
budou českobudějovické legendy hardcorové scény Better Way, 
plzeňští Rastabilly’s Kang a večer zakončí populární V3SKA. Na 
venkovní program plynule naváže afterparty na baru i ve sklepení. 
Sobotní program nabídne hned po poledni divadelní představení 
nejen pro děti – Dcery matky Země. Následovat budou další diva-
delní představení, projekce filmů a workshopy. Hudební produkce 
se bude pohybovat v širokém žánrovém rozpětí. Tomáš J Holý se 
představí s velice zajímavým pojetím hry na kytaru, jež kombi-
nuje se syntetizátory a looperem. Na tradiční šamanský nástroj 
brumli zahraje jeden z nejlepších českých hráčů Petr Jasinčuk, 
jenž umožní návštěvníkům si tento nástroj vyzkoušet pod jeho 
zkušeným vedením. Po něm na pódium nastoupí dívky z rakov-
nické psychedelické kapely Core Belief, které se představí s novou 
zpěvačkou, dále novinka z Prahy Iggy Mayerov, v jejichž hudbě se 
mísí shoegaze s dreampopem a na závěr dvě kapely žánrově těžko 

zařaditelné, ale hudebně velmi pozoruhodné, Schrödingerova 
kočka a Nauzea Orchestra. Ani v sobotu nebude chybět taneční 
arterparty – horní scéna nabídne reggae v podání nejstaršího čes-
kého soundsystému Swamp Safari, dolní scéna po dvou letech opět 
psychedelický psytrance včetně osobitých vizuálních dekorací celé 
scény. Nedělní program je pak zcela relaxační. Zahrají Chichimeků 
s legendárním Karlem Babuljakem a novinka z Plzně Baloňák. 
Program obohatí slampoetry exhibice s úřadujícím mistrem ČR 
Dr. Filipitchem a básnické pásmo undergroundových básníků 
Jany Orlové, Patrika Linharta a Romana Szpuka. Chybět nebude 
ani Divadelní jednota Brázda. 

Na akci se budou točit výborná piva z poličského pivovaru 
i několika regionálních minipivovarů, podávat fair-trade káva 
Mama Coffee a prodávat poctivé regionální potraviny, na své si 
přijdou zejména vegetariáni a vegani, ale ošizeni nebudou ani 
milovníci kvalitních uzenin – připravena je opět „buřtotéka“ – tedy 
nabídka špekáčků hned z několika malých regionálních řeznictví. 
Chybět nebude ani tradiční čajovna s orientálními sladkostmi 
a vodními dýmkami. Akce je „family friendly“, takže pro děti je 
připravená nejen pohádka, ale také dětský koutek a tvůrčí dílnička.

Vstupné bude, jako tradičně, dobrovolné. Akce je benefiční 
a o tom, kam poputuje výtěžek, rozhodnou sami návštěvníci par-
ticipativním hlasováním.Přijďte si užít víkend plný radosti, lásky, 
svobody a tolerance!

Jakub Kurc, ředitel festivalu Nepal, z.s. 
 
 
Nefestík se koná s podporou Plzeňského kraje 
a města Nepomuku.

Český zahrádkářský 
svaz Dvorec uskuteční 
zájezd na výstavu 
Růžová zahrada

23. 6. 2018, Lysá nad Labem

Odjezd v 6.30 hodin z nádraží ČD Dvorec 
(autobus pojede po zastávkách ČSAD ze 
Dvorce do Nepomuka)

Cena zájezdu: člen 200 Kč, nečlen 250 Kč

Zájemci se mohou přihlásit na 
tel.: 605 953 427 nebo 736 449 938

Srdečně zvou zahrádkáři

1. liga mládeže 
v šachu je dohrána

Na dubnovém srazu družstev 1. ligy mlá-
deže zbývala všem zúčastněným družstvům 
odehrát poslední 4 kola. Naše družstvo 
před tímto srazem drželo 3. místo mezi 
dvanácti družstvy, avšak jen o skóre, pro-
tože družstva Říčan a Tábora, která byla 
na 2. a 4. místě, měla s námi stejně bodů. 
V sobotu nás čekaly České Budějovice, 
které jsme po vyrovnaném průběhu pora-
zili, a s optimismem jsme šli do odpoled-
ního zápasu s Táborem, který své dopolední 
utkání prohrál. Bohužel tenhle zápas nám 
vůbec nevyšel a prohráli jsme. V neděli nás 
čekal další přímý souboj o medaile s druž-
stvem Říčan, ale i přes slibný vývoj z toho 
byla nakonec jen remíza, a tak odpolední 
zápas s OÁZOU Praha, kterou jsme jasně 
porazili, už byl jen o náhodě, kdyby některé 
z družstev před námi nečekaně prohrálo. To 
se však nestalo, tudíž naše družstvo obsa-
dilo nepopulární, ale přesto pěkné 4. místo 
(opět rozhodlo jen partiové skóre). Trochu 
nás mrzí, že jsme nedokázali obhájit loňské 
bronzové medaile, ale v téhle těžké a vyrov-
nané skupině to bylo opravdu náročné.

Celou soutěž vyhrál suverénní PORG 
Praha, druhé místo patří ŠK 64 Plzeň a třetí 
byly Říčany. Za bojovnost a snahu až do 
posledního kola patří poděkování všem 
dětem, které odehrály celou sezónu, jmeno-
vitě Lukáš Kašpar, Pavel Flajšman, Michal 
Nechutný, Petr Flajšman, Jakub Sedlák 
a Jana Steiningerová.

Za ŠK Dvorec Zdeněk Flajšman

Malíři z Ateliéru „K“ nezahálí

Nový rok 2018 zahájili malíři z Ateliéru „ K“ Němejcova domu výstavou ve „Stodole“ Němej-
cova domu. Výstavu jsme uspořádali v rámci jarní akce „Otvíráme Nepomuk!“. Výstavní 
prostory jsme propojili s naším ateliérem v podkroví a návštěvníci výstavy měli možnost 
si současně prohlédnout i tvůrčí prostředí našeho ateliéru. I když samotná výstava nebyla 
nikde zvlášť prezentovaná, byli jsme překvapeni velkou účastí návštěvníků, zejména 
rodičů s malými dětmi. Těm jsme v ateliéru nabídli papíry a fixy a děti nebylo třeba pobí-
zet. Zůstala nám po nich pěkná galerie obrázků se sluníčky a domečky, kterými jsme si 
vyzdobili stěny ateliéru.

Pro letošní rok připravujeme opět další výstavy našich nových obrázků. Člen našeho Ate-
liéru „K“ vystavoval do 25. 5. v kostele sv. Jakuba své obrazy – kopie deskových obrazů Mistra 
Theodorika a Mistra třeboňského oltáře. Dále již počtvrté připravujeme výstavu na Zelené 
Hoře - od 30. 6. do 8. 7. Následovat bude výstava na Zelenohorské poště (červenec-srpen).

Od 14. září do 10. listopadu je připravena velká výstava na zámku v Blovicích. A mezi-
tím si jen tak na chvilku „odskočíme“ na malou výstavku v Myslívě, kde mají v srpnu 
posvícení, a potom ještě do Žinkov na Svatováclavské posvícení.

V květnu jsme pomáhali zajistit propagaci výstavy malířek z Mariánských Lázní v Žin-
kovech (trvá do konce června), se kterými jsme navázali profesní spolupráci. V rámci 
této spolupráce jsme je provedli Nepomukem, ukázali jim krásnou výstavu dětí ze ZUŠ 
v Městské galerii a pozvali je do našeho ateliéru v podkroví Němejcova domu. Při té pří-
ležitosti si prohlédly i obrazy Augustina Němejce v jeho rodném domě. Na oplátku nám 
přislíbily možnost instalace naší výstavy v Karlových Varech v příštím roce a další spolu-
práci. Letos opět proběhla v Česku „Noc kostelů“ (25. 5.), na které jsme opět vystavovali 
obrázky s církevní tematikou.

A aby se nám „nezkrátily žíly“, pomáhali jsme naší kolegyni Janě Vopalecké při insta-
laci a vyhodnocení výsledků dětské výtvarné soutěže. Výstava s názvem „Svatý Jene z Nepo-
muku, drž nad námi svoji ruku“ je do poloviny tohoto měsíce umístěna v kostele sv. Jana 
Nepomuckého. Jak jste se mohli dočíst na jiné straně těchto novin, na podzim vyjde něko-
lik našich obrazů dokonce v publikaci Hany Gerzanicové. A zároveň zájem o tematickou 
výstavu, kdy dojde ke spojení básní a maleb, projevila za účelem zlepšení nálady a zdraví 
pacientů Městská nemocnice Privamed v Plzni.

Přejme všem členům Ateliéru „K“ v tomto roce hodně nových obrázků, zdraví a plné 
palety krásných barev. Rádi uvítáme nové členy, zajít k nám můžete každé úterý v čase 
17:00–18:00 hodin.

S pozdravem „Malujte, nebo to alespoň zkuste“ vás z Ateliéru „K“ všechny zdraví 

Ladislav Čáslavský

Procházka kolem 
Zelené Hory 
s MC Beruška
Dne 27. 4. v 16 hod. už v netrpělivé frontě 
čekaly mraky rodičů s dětmi. Začátek 
oblíbené stopovačky byl kousek od Kná-
rovky a cestou pod Zelenou Horou s cílem 
v Klášteře na hřišti plnily děti úkoly všeho 
druhu: pro šikovné ruce, pro bystré hlavy, 
pohybové, kreslící i zahradnické. Posled-
ním úkolem, za odměnu, že došly až sem, 
bylo vyrobit si medaili. V cíli čekalo zdarma 
pohoštění pro každého, sladké i slané, 
zakončené kytarovým vystoupením. Počasí 
nám velice přálo, a tak naši akci navští-
vil rekordní počet lidí. Děkujeme všem, 
kteří přišli, a těšíme na viděnou na stopo-
vačce podzimní!

Za MC Beruška Veronika Kozáková
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14. 4.–30. 6. Výstava Poutní místa 
na Nepomucku – Luděk Krčmář, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
otevřeno úterý–neděle 8.30–18.00 hod.

4. 5.–17. 6. Od skutečnosti k fantazii 
– výstava žáků ZUŠ Nepomuk, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
otevřeno úterý–neděle 8.30–18.00 hod.

1. 5.–8. 7. Obrázky z Holandska – 
výstava fotografií, Zelenohorská 
pošta, otevřeno úterý–neděle 10.00–
18 hodin, vstup zdarma

1. 5–10. 6. Probuzení – výstava 
Edity Vildmanové, út–ne 10.00–
18.00 hodin, stodola Rodného domu 
Augustina Němejce

4. 5.–17. 6. Od skutečnosti k fantazii, 
výstava žáků ZUŠ Nepomuk, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno 
úterý-neděle 8.30–18.00 hod.

17. 5.–15. 6. Svatý Jene z Nepomuku, 
drž nad námi svoji ruku – výstava 
dětských soutěžních prací, 
kostel sv. Jana 

1. 6. Když se sejdem – country / folk, 
známá nepomucká country parta 
z Nepomuka, od 20.00 hodin, Malá 
letní scéna, vstupné dobrovolné

2.–3. 6. Okresní kolo hry Plamen – 
hasičská soutěž dětí, od 8.00 do 15.00 
hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk, 
sdh-nepomuk.cz

8. 6. Na stojáka! – stand up comedy, 
populární zábavný pořad, od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, nastojaka.cz, 
vstupné 250 Kč, předprodej 200 Kč

9. 6. Nepomucké trhy – farmářské 
a řemeslné trhy, hraje Band Miloše 
Velíška, pohádka pro děti, od 8.00 do 
12.00 hodin, náměstí A. Němejce

9. 6. Pletené pohádky – zahraje 
Divadýlko Kuba, od 10.00 hodin, Malá 
letní scéna (v případě nepříznivého 
počasí Městské muzeum a galerie), 
vstupné 40 Kč

9. 6. Dětský den s TJ Slavoj Dvorec 
– soutěže, kadeřnická show, skákací 
hrad a skluzavka, hasiči a policie, 
malování na obličej, závodní 
simulátor, jízda na konících, stříkání 
pěny aj., od 13.00 hodin, fotbalové 
hřiště Dvorec, vstup zdarma, akce je 

zakončena večerní taneční zábavou 
na parketu

9. 6. Dětský den s MC Beruška, od 
14.00 hod. na hřišti Na Daníčkách, 
v případě nepříznivého počasí 
v Sokolovně Nepomuk

9.–10. 6. Výstava kosatců (vystaveno 
bude okolo 100 druhů kosatců 
v různých barevných kombinacích, 
součástí výstavy bude i prodej 
přebytků denivek, kosatců, lilií 
a odborné poradenství), od 9.00 do 
16.00 hodin, stodola rodného domu 
A. Němejce, vstupné dobrovolné

11. 6. Konference Genius Loci 
na téma Osmičkové roky na 
Nepomucku, Hotel U Zeleného 
stromu, začátek 10:00 hod., cena 
200/300 Kč vč. oběda 

11. 6. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže Doplnění památníku obětem 
válek, Hotel U Zeleného stromu, 
17.00 hod.

15. 6. Benefit – oblíbená bigbítová 
skupina z Čáslavi, od 20.00 hodin, 
Malá letní scéna, benefit-rock.com, 
vstupné 150 Kč, předprodej 120 Kč

15.–17. 6. Nefestík – benefiční 
festival nekomerční hudby, divadla 
a filmu, Zelenohorská pošta, 
Zelenohorská pošta

16. 6. S hasiči hurá na prázdniny 
– dětský den pro všechny věkové 
kategorie, soutěže v tématikou IZS, 
odměny pro všechny soutěžící, 
výstava techniky IZS, dynamické 
ukázky činnosti, pěna, občerstvení 
zajištěno, pořádá SDH Nepomuk, 
od 13.00 do 17.00 hodin, hřiště 
u ZŠ Nepomuk

19. 6. Zdeněk Izer – Na plný coole, 
od 18.30 hodin, Kulturní dům 
Dvorec, misronmusicteam.cz, 
vstupenky od 160 Kč do 240 Kč, 
předprodej na plzenskavstupenka.cz

22. 6. Paddy's Bangers – skupina 
mladých muzikantů z Pošumaví 
hrajících tradiční lidové irské písně, 
od 20.00 hodin, Malá letní scéna, 
facebook.com/paddysbangers, 
vstupné dobrovolné

23. 6. Dětský den aneb S hasiči 
hurá na prázdniny (soutěže pro děti 
a ukázky techniky IZS), hřiště u ZŠ, 
pořádá SDH Nepomuk

29. 6. Vernisáž výstavy Kamila 
Berndorffová – Pod sluncem – vernisáž 
fotografií s komentovanou prohlídkou, 
od 17.00 hodin, sál Městského muzea, 
výstava potrvá do 1. 9.

29. 6. Den v Zábavním parku 
u Pyramidy, 15.00–18.00 hod, pořádá 
MC Beruška

29. 6. Thom Artway – talentovaný 
popový/folkový zpěvák a písničkář, 
držitel několika ocenění – nominace 
Zlatý slavík 2016, Žebřík 2016 – objev 
roku, Anděl 2016 – objev roku, zpěvák 
roku, od 20.00 hodin, Malá letní scéna, 
thomartway.com, vstupné dobrovolné

30. 6.–3. 7. Prohlídky zámku Zelená 
Hora pro veřejnost, od 10.00 do 18.00 
hodin, více na zelenahora.cz

30. 6. Tři sestry – hosté E!E, Doctor 
P.P., De bill heads, fotbalové hřiště u ZŠ 
Nepomuk, vstupné 350 Kč / 400 Kč, 
předprodej v síti Ticketstream, vstup 
do areálu od 16 hodin

4. 7. Koncert snů: Gabriela Beňačková 
a Jakub Pustina, předprodej na 
plzenskavstupenka.cz

5.–8. 7. Prohlídky zámku Zelená 
Hora pro veřejnost, od 10.00 do 18.00 
hodin, více na zelenahora.cz

4.–8. 7. Pod pěti hvězdami – cyklus 
svatojánských koncertů a besed 
s hvězdným obsazením (Marián 
Vojtko s Michaelou Gemrotovou, 
Edita Adlerová, Familienquartett 
Hofer z Rakouska, ...), více 
festivalnepomuk.cz

NEPOMUCKO / ČERVEN 2018

2. 6.–22. 6. Člověk – výstava 
ročníkových prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Přeštice, vernisáž od 14.00 
hodin, Dům historie Přešticka

2. 6. Společný dětský den obcí 
Sedliště, Vrčeň, Srby, od 14.00 
hod, skákací hrad, ukázka hasičské 
techniky, střelba ze vzduchovky na 
běžící terče, malování na obličej 
a spousta soutěžních disciplín pro děti, 
fotbalové hřiště v Sedlišti

3. 6. Zájezd do Karlových Varů, 
odjezd v 7.00 hod., zájemci se mohou 
přihlašovat na tel. č. 371 593 205, nebo 
v infocentru Žinkovy, cena zájezdu je 
250Kč, bližší info ohledně programu 
na zinkovy.cz

6. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ 
Nepomuk, od 16.30 hodin, sál KSC 
Kasejovice

7. 6. Malé folklorní slavnosti „Pod 
vrčeňskou lípou“, od 19.00 hod., Vrčeň

9. 6. Sraz rodáků, občanů a přátel 
Prádla a Novotník, od 9.30 hod, 
dopoledních hodinách se představí 
žáci ZUŠ Nepomuk, odpoledne zahraje 
k poslechu i tanci PiňaKolada, večer 
se představí skupina NextBand, 
podrobný program na obecpradlo.cz, 
náves v Prádle

9. 6. Blíže ke Skále, blíže – zábavné 
odpoledne pro děti i dospělém hradní 
zřícenině Skála u Radkovic, od 15.00 
hodin, akce se koná k výročí 700 let od 
první písemné zmínky o hradu Skála, 
vstup volný

9. 6. Komentované prohlídky kostela 
Nejsvětější Trojice, 10.00 a 14.00 
hod., Lnáře

9. 6.–10. 6. Víkend otevřených 
zahrad, 10.00 - 17.00 hod., 
celorepublikový projekt, který 
zájemce seznámí s historickými 
i moderními zahradami, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

9.–10. 6. Víkend otevřených zahrad, 
zámecký areál Lnáře

16. 6. Den ZOO, 13:00 hod., areál 
ZOO ve Ždírci

18. 6. Koncert žáků ZUŠ Starý 
Plzenec, od 15.30 hodin, zámek 
Spálené Poříčí

23. 6. Bohumil Krs: Válečný deník 
– křest knihy, 17.00 hod., Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

23. 6. Oslavy 140. výročí založení 
SDH Spálené Poříčí

29. 6.–1. 7. Basinfirefest – hudební 
festival www.basinfirefest.cz, 
Spálené Poříčí

30. 6. Folk na zámku, nádvoří 
zámku, Spálené Poříčí

16. 3.–31. 8. „Tento velkolepý 
průvod pohřební z paměti 
účastníků nikdy nevymizí…“ – 
výstava unikátních dochovaných 
fotografií z pohřbu přeštického 
rodáka Josefa Hlávky,hřbitov 
v Přešticích, vstup volný

Kulturní kalendář  

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 hodin) / Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz 

Aktuální informace o akcích najdete na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti 
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Pod pěti hvězdami – cyklus 
Svatojánských koncertů 
na Nepomucku

4.7. Gabriela Beňačková a Jakub Pustina – Koncert snů (kostel 
na Zelené Hoře od 19:00 hod.) – předprodej v informačních 
centrech a na www.plzenskavstupenka.cz.

5.7. Marián Vojtko s Michaelou Gemrotovou – To nejlepší z klasických, 
filmových a muzikálových melodií (areál zámku Spálené Poříčí od 20:00 
hod.) – předprodej v informačních centrech a na www.plzenskavstupenka.cz.

6. 7. Trio Pragensis – Komorní koncert (Kostel v Nových 
Mitrovicích od 19:00 hod.) – vstupné dobrovolné

7. 7. Pěvecký koncert Jany Piorecké doprovázený harfou, barokní odpoledne 
– (Svatojánské muzeum Nepomuk od 16:00 hod.) – vstupné dobrovolné

8. 7. Familienquartett Hofer / Rakousko (Kostel sv. Jakuba v Nepomuku od 
19:00 hod.) – vstupné dobrovolné 
 

Prohlídky zámku Zelená Hora 
pro širokou veřejnost
v letošním roce v termínu 
30. 6.–3. 7., 5. 7.–8. 7. 2018
(každý den v čase 10:00–18:00 hod.)
4. 7. zavřeno.

Letní barokní festival, navazující na projekt „9 týdnů baroka“ 
je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.
Více na festivalnepomuk.cz.

Filmové léto v Nepomuku

V posledních letech se opět stává tradicí, že o prázdninách zavítá 
do Nepomuku letní kino. Ani letošní rok nebude výjimkou. Přesto 
dojde k podstatné změně. Místo jednoho termínu promítání 
budou dva, také společnosti zajišťující promítání budou dvě 
a místo tří či čtyř filmů jich bude ke zhlédnutí šest. Na počátku 
července tentokrát nedorazí Pavel Čadík se svým pojízdným retro 
kinematografem a staršími filmy promítanými z klasického filmo-
vého 35mm pásu. Místo něj přijede příbuzný Kinematograf bratří 
Čadíků, který nabídne zejména novější české filmy v digitální 
kvalitě. V polovině prázdnin, ve středu 1. a 8. srpna, pak Kino na 
kolečkách přiveze i úplné filmové novinky. O tom, které to budou, 
rozhodnou návštěvníci webových stránek nepomuk.cz v anketě.

Pavel Kroupa, místostarosta

Pozvánka na regionální 
konferenci

V letošním roce si na Nepomucku připomínáme celou řadu výročí, 
jejichž roky končí číslovkou osm. Ať již se jedná o 100 let od vzniku 
Československa, 150 let od příjezdu prvního vlaku do Nepomuku, 
50 let od úmrtí spisovatele Alexandra Berndorfa či 170 let od zru-
šení roboty.

Spolek Genius loci českého jihozápadu se ve spolupráci s Městem 
Nepomuk, Mikroregionem Nepomucko a Spolkem přátel starého 
Nepomuku rozhodl u příležitosti těchto výročí a dalších význam-
ných událostí uspořádat XII. regionální konferenci pod názvem  
„Osmičkové“ roky na Nepomucku

Konference proběhne v pondělí 11. června 2018 v areálu Hotelu 
U Zeleného stromu, náměstí Augustina Němejce 69, 335 01 Nepo-
muk. Program konference bude jednodenní. Po obědě následuje 
exkurze po městě (prohlídka středověkého sklepení a rekonstruo-
vaného mini-pivovaru), na večer je připraveno slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže Doplnění památníku obětem válek, vítězné dílo 
má být umístěno na náměstí v Nepomuku.

Časový harmonogram:

9:00 – 10:00 – Registrace

10:00–14:00 – Konferenční příspěvky

14:00–15:00 – Oběd

15:00–17:00 – Exkurze

17:00–18:30 – Vyhlášení výsledků soutěže, kulturní program, 
přátelské posezení (účast na této části zdarma)

 
Konferenční poplatek:

dospělí 300 Kč, důchodci, studenti 200 Kč
pro aktivní členy spolku GL zdarma včetně oběda

Poplatek zahrnuje oběd a tištěný sborník s konferenčními 
příspěvky. Poplatek je splatný na místě před akcí 
 
 

Program kina:

6.7.  Bezva ženská na krku (romantická komedie, 
rež. Tomáš Hoffman, ČR 2016)

7.7. Coco (animovaný, hudební, rež. Lee Unkrich, Adrian Molina, USA 2017)

8.7. Ztraceni v Mnichově (drama / komedie, rež. Petr Zelenka, ČR 2015)

9.7. Bajkeři (komedie, rež. Martin Kopp, ČR 2017)

1.8. Vyberou hlasující v anketě

8.8. Vyberou hlasující v anketě
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Nabídka platí od 23. 5. do 19. 6. 2018
v prodejně „U Stodoly“

Krajanka ZOO vanilkový krém 80 g 9,90
Blaník Eidam uzený 30% cena za 1 kg 169,00
Ledová káva 1,5% 500 ml 16,90
Písecké špekáčky cena za 1 kg 99,00
Krahulecká klobása cena za 1 kg 119,00
Kuřecí horní stehna zmr. 1 100 g cena za ks 49,90 

Nabídka platí od 23. 5. do 5. 6. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk 

Zott Zakysaná smetana 15% 180 g 11,90
Excelent Gold Mix cena za 1 kg 159,00
BIO jogurt selský 180 g mix druhů 14,90
Špekáčky extra vázané cena za 1 kg 99,00
Amálka šunka nejvyšší jakosti (92 % masa) cena za 1 kg 179,00
Budweiser Budvar pivo sv. ležák 0,5 l lahev 14,90

Nabídka platí od 6. 6. do 19. 6. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk 

Jihočeský jogurt tradiční 200 g mix druhů 14,90
Jihočeská Niva 50% cena za 1 kg 159,00
Krajanka čerstvé mléko 1,5% 1 l 15,90
Zavináče cena za 1 kg 129,00
Šunka od kosti (šál) výběrová cena za 1 kg 149,00
Písecká játrová paštika cena za 1 kg 99,00
Pegas oříšek 100 ml 13,90
Excelent 11°C 0,5 l lahev 11,90

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

Místo pracoviště: Kasejovice 
Vyučení nebo praxe v oboru

—  Montážní dělník v zahraničí / koordinátor montáží 
vyučení v oboru truhlářství 
jazykové znalosti – NJ – AJ  
výborné platové podmínky 
Práce v Německu

—  Obsluha CNC 
dvousměnný provoz 
orientace v dřevovýrobě 
truhlář/nábytkář 
výborné platové ohodnocení

—   Konstruktér / přípravář 
příprava projektů 
Práce s výkresovou dokumentací, práce na PC.

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

— Montážní dělník pro výrobu s umělým kamenem

— Řidič sk. C

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

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.
• Příspěvek na dopravu.
• Nabídka zařízeného služebního bytu.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE,  

studenty na víkendy i mimo ně, dle jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné,  
nebo na tel.: 602 659 545, 608 939 373
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Nejteplejší 
duben v historii

V březnovém článku věnovaném počasí 
na Nepomucku byla na konci zmínka 
o tom, že duben na rozdíl od března 
nebude ani zdaleka tak chladný, což se 
beze zbytku potvrdilo. Nepomucká kli-
matologická stanice je v provozu od 
roku 1951, takže i s tím letošním měří již 
68 dubnů. Ten letošní byl teplotně mimo-
řádně nadnormální, vůbec nejteplejší od 
začátku měření, a to zdaleka. Průměrná 
měsíční teplota dosáhla 12,5 °C a byla 
tak o 5,2 °C vyšší, než činní dlouhodobý 
průměr 1961–2010 (7,3 °C). Až do leto-
ška byl nejteplejší duben v roce 2009, kdy 
byla naměřena průměrná teplota 11,8 °C. 
Naopak nejchladněji bylo v dubnu v roce 
1980, pouze 4,3 °C. Letos jsme prakticky 
přeskočili jaro, protože teploty z březno-
vých 1,2 °C poskočily o více než 10 °C. 
Vysoké dubnové teploty nejsou pro 
přírodu překážkou. Problém nastává, 
pokud se v květnu objeví tradiční mra-
zíky (např. známí Ledoví muži), které 
devastují úrodu. Případně ve chvíli, jsou-
-li takto extrémně vysoké teploty dopro-
vázeny podprůměrnými srážkami, jak 
tomu bylo právě letos v dubnu. V dubnu 
spadlo v Nepomuku pouze 14,8 mm, což 
odpovídá 34,6 % z obvyklého dubnového 
přídělu 42,8 mm. Letošní duben tak byl 
srážkově silně podnormální, od roku 
1951 se vyskytly jen 4 sušší dubny. V době 
vzniku článku (14. 5.) se již začalo v kra-
jině projevovat sucho, na které jsme si 
v posledních letech byli nuceni zvyknout. 
V minulých letech ovšem nastupovalo 
až v průběhu letních měsíců, nikoli již 
koncem dubna. Se skokovým nárůstem 
teplot na přelomu měsíců března a dubna 
souvisí i letošní velmi neobvyklý průběh 
vegetační sezony. Nejprve byl nástup vege-
tace vlivem chladného března výrazně 
opožděn a následně naopak výrazně 
urychlen vzhledem k nezvykle vysokým 
dubnovým teplotám. Poslední dekáda 
dubna a první dekáda května tak byly ve 
znamení „pylové kalamity“, na jejíž inten-
zitě se kromě vysokých teplot výrazně 
podílel i nedostatek srážek, které by pyl 
z ovzduší vymyly.

Pavel Vacík

Vyprávění o farářích, děkanech 
a arciděkanech nepomuckých 
Ernst von Puschmann

Narodil se 11. 1. 1723 ve Vídni a pokřtěn byl téhož dne v katedrále sv. Štěpána jako Ernst 
Anton Johann Nepomuk. Ačkoli nosil jméno sv. Jana Nepomuckého, sotva asi tušil, že 
jednou bude působit v rodném městě tohoto světce. Jeho otcem byl právník Paul Franz 
Anton Puschmann († 1743), posléze dvorský válečný a sirotčí rada povýšený do šlechtic-
kého stavu, matka se jmenovala Anna Maria Teichgruber.

V říjnu 1738 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova ve Vídni, kde byl také vysvěcen na kněze. 
Mezitím získal doktorát z filosofie a teologie. Posléze sám působil jako profesor poetiky 
na pražské univerzitě. V letech 1764–1765 zde dokonce zastával funkci děkana filosofické 
fakulty. Současně byl řadu let svátečním kazatelem v Klementinu. Několik jeho kázání 
dokonce vyšlo tiskem. Jezuitou byl rovněž jeho starší bratr Paul († 1796 v Klatovech).

Od roku 1765 zastupoval českou řádovou provincii u císařského dvora ve Vídni. Zde jej 
roku 1773 zastihlo zrušení řádu. Poté ho Marie Terezie jmenovala kaplanem rakouského 
vyslanectví v Drážďanech s pravomocí k výkonu duchovní správy pro katolíky pobývající 
v protestantském Sasku. Tam setrval až do vypuknutí války o bavorské dědictví roku 1778, 
kdy byl povolán zpět. Ve Vídni se pravděpodobně tehdy blíže seznámil s hraběnkou Marií 
Dominikou z Martinic, majitelkou panství Zelená Hora, která ho v září 1779 presentovala 
na uprázdněné nepomucké děkanství. Po vykonání povinné „služební“ přísahy v Praze dne 
24. 11. téhož roku odjel 4. 12. do Nepomuka, kam dorazil 6. 12. kolem desáté hodiny večer.

Za jeho působení byla v roce 1780 dokončena výstavba současné pozdně barokní zvo-
nice, o níž se jednalo od roku 1772. Při tom proběhla i renovace kostela sv. Jakuba Staršího, 
který byl ovšem paradoxně již roku 1786 v rámci josefínských reforem zrušen a odsvě-
cen. V následujícím roce ho v dražbě koupilo město a posléze začalo využívat jako sýpku 
a sklad stavebního dřeva. Děkanský titul přešel dekretem z 24. 4. 1786 na dosud poutní 
chrám sv. Jana Nepomuckého. V roce 1795 sem byl navíc ze zrušeného kostela přemís-
těn oltář sv. Mikuláše s fundací spojenou s držbou velkostatku Holkovice u Horažďovic.

Josefínská éra přinesla rovněž významné církevně-správní změny. Roku 1785 se nepo-
mucká farnost stala součásti nově zřízené českobudějovické diecéze. Hned v roce 1786 
navštívil Nepomuk v rámci kanonické vizitace prvobiskup Johann Prokop hrabě Schaffgot-
sche. V té době byl již děkan Puschmann pokročilého věku a přestával být schopen vyko-
návat svůj úřad. Biskup proto roku 1792 ustanovil a při své další návštěvě dne 25. 7. 1793 
vyhlásil administrátorem kaplana Jana Františka Schreela, kterého v roce 1795 vystřídal 
František de Paula Boubel. Puschmannovi naopak uložil, aby do duchovní správy již neza-
sahoval, titul děkana mu ale ponechal.

Na sklonku jeho aktivního působení v Nepomuku získával na zdejší farní škole v letech 
1785–1786 první pedagogické zkušenosti mladý Jakub Jan Ryba (1765–1815). 

Ernst von Puschmann, exjezuita a děkan nepomucký, zemřel 6. 8. 1800 v domě čp. 723 
na Starém Městě pražském, dle úmrtní matriky kostela Panny Marie před Týnem na tyfus.

Vladimír Červenka

Mezinárodní konference GEOMED 
na Arciděkanství Nepomuk

Již 15. rokem probíhá v jižních Čechách a v Plzeňském a Karlovarském kraji projekt 
GEOMED - geograficko-geologické medicinské souvislosti. Jde o výzkum léčivé síly přírody 
a jejích produktů. Každým rokem se kromě léčebných účinků přírody účastníci zamýšlejí 
i nad důležitým psychosomatickým vlivem mezilidských vztahů.

Letos zvolili organizátoři jako místo konání Nepomuk, jistě i proto, že po prvním dnu, 
který byl věnován léčivé síle lesního vzduchu ve formě přirozených inhalací, následoval 
den věnovaný otázkám usmíření a odpouštění ve veřejném i osobním životě obecně, 
a v politice obzvláště. A zde je možné poukázat na příklad dvou významných osobností, 
sv. Jana Nepomuckého a Alda Mora, před 40 lety zavražděného významného italského 
státníka a politika.

První den symposia, ve čtvrtek 3. 5., se referenti soustředili na problematiku přiroze-
ných inhalací lesního vzduchu. Hlavní referáty přednesli: prim. MUDr. Zuzana Liptáková 
(Plicní léčebna, Nemocnice České Budějovice), doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., (Pracoviště 
klinické farmakologie tamtéž), Ing. Jan Zasadil (Jihočeské katolické lesy s. r. o.). K otázce 
zdravotního významu lesních plodů zpracovaly podrobný referát kolegyně z Pracoviště 
klinické farmakologie Č. Budějovice Mgr. Hana Kalová a Bc. Brigita Janečková. Jednání 
moderoval MUDr. Miroslav Verner, ředitel Centrálních laboratoří Nemocnice České Budě-
jovice a. s. Spolu s prim. MUDr. Davidem Suchým, přednostou oddělení Klinické farma-
kologie z FN Plzeň, se pak zapojili do odborné diskuse.

V pátek 4. 5. se řady účastníků rozšířily o odborníky z oblasti společenskovědní a reli-
gionistické. Jiří P. Pešek (Evropské centrum sakrálního umění) referoval o sv. Janu Nepo-
muckém. Doktor Zdeněk Mareš, Th.D., děkan kapituly katedrálního chrámu sv. Mikuláše 
v Českých Budějovicích, přednesl referát o výjimečné osobnosti Alda Mora. Na jeho sdělení 
pak navázala paní Monika Pilloni, politická korespondentka z Padovy v Itálii. Překvapila 
všechny účastníky prezentací nové knihy o životě a osudu A. Mora, jejíž autoři zvolili pro 
tento námět formu komiksu. Profesor Moeller z Kapského města měl poté přednášku na 
palčivé téma „Usmíření v politice, zkušenost JAR“. S koreferátem objasňujícím i globální 
souvislosti vystoupila prof. Vladimíra Dvořáková, významná česká politoložka a předsed-
kyně Akreditační komise. Symposium poctila návštěvou také Její Excelence velvyslankyně 
JAR v ČR, paní NR Mosholi, a chargé d´affaires, pan Johan Oberholzer.

Naše srdečné poděkování patří P. Ing. Jiřímu Špiříkovi, Bc. Haně Černohousové a Mgr. Kate-
řině Dobrovolné z Arciděkanství a Svatojánského muzea Nepomuk za poskytnutí zázemí 
a vytvoření přátelské atmosféry, PhDr. Pavlu Kroupovi za milé přivítání v Nepomuku a samo-
zřejmě také Švejk restaurantu U Zeleného stromu za přípravu výborného pohoštění.

Doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Pracoviště klinické 
farmakologie Nemocnice České Budějovice

Ohlédnutí za 
Navalis 2018

Svatojánské slavnosti Navalis jsou oslavou 
nejznámějšího českého světce a sv. Jana 
Nepomuckého, patrona všech lidí od 
vody. Konají se vždy v předvečer jeho 
svátku - 15. května. Poprvé se na ně vypra-
vil celý autobus poutníků z Nepomucka.

V barokní době patřila tato slavnost 
k největším a nejvelkolepějším osla-
vám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech 
koutů země, aby uctili památku sv. Jana 
Nepomuckého, ale také aby vyslechli 
hudbu provozovanou z vodní hladiny 
Vltavy a zhlédli ohňové show. Tím, že 
bylo v Praze v té době množství vlas-
tenců, navazovaly na slavnosti i jiné akce, 
například položení základního kamene 
Národního divadla, které se konalo 
přesně před 150 lety.

Na tradici barokních slavností se 
navázalo v roce 2009 obnovenými Sva-
tojánskými slavnostmi. Od té doby byly 
slavnosti každý rok a mají již svůj pevný 
scénář – slavnostní mši v katedrále 
sv. Víta, procesí od katedrály přes Karlův 
most na Křižovnické náměstí a barokní 
koncert na vodní hladině zakončený 
ohňostrojem. Každý ročník pak bývá 
doplněn o další speciální akce – kon-
certy, nešpory, gondoliéry, regaty dračích 
lodí a mnohé další. Velkou atrakcí byly 
v letošním ročníku dvě barokní gondoly 
bissone. Italské Benátky lodě opus-
tily poprvé v historii a poprvé pluly na 
sladké vodě.

Poutníci z Nepomucka měli program 
obohacený o komentované prohlídky 
Arcibiskupského paláce, „Pražského 
jezulátka“ a Katedrály sv. Víta, zblízka si 
prohlédli například sakristii s relikviářem 
„jazyka“ sv. Jana Nepomuckého, náhro-
bek Kardinála Berana, Svatováclavskou 
kapli či novou reliéfní sochu sv. Vojtě-
cha. Na závěr mše v katedrále převzali 
Pater Jiří Špiřík spolu s Václavem Česá-
kem od kardinála Dominika Duky ostatek 
sv. Vojtěcha pro Zelenou Horu v moder-
ním relikviáři, který vytvořil právě Česák. 
Uložení ostatku na Zelené Hoře proběhlo 
v tamním kostele dne 27. května od 10:30 
hodin. Fotografie a videa z Navalis nalez-
nete na stránkách www.nepomuk.cz.

Podpis faráře

foto Hana Černohousová
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Dne 7. 6. 1958 si řekli své 
„ANO“ a letos oslavují již 60 let 
společného života

Danuše a Bohumil Ježkovi 
z Mohelnice.

Hodně štěstí, hlavně zdraví 
a ještě mnoho společných let 
svým rodičům přeje dcera Dáša 
s manželem Broňou, vnučky 
Dášenka a Lucinka s Jirkou 
a vnouček Šimůnek.

blahopřání

Dne 22. 6. oslaví své 88. narozeniny
 
pan Karel Motejzík z Tojic. Přejeme mu hodně 
pevného zdraví, štěstí a spokojenosti. Manželka 
Zdeňka s celou rodinou.

blahopřání

společenská kronika / inzerce Zveme vás / inzerce

Dne 30. 6. uplyne 5 let, co nás navždy opustil 
 
pan František Šamal. Žil pro nás a nyní my žijeme 
za něj. Moc nám chybí. Dcera Vlastina s rodinou, 
manželka Vlasta, bratr Václav s rodinou. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

Očím ses ztratil, v očích zůstáváš.
Dne 2. 6. to bude 3 roky, co nás navždy opustil
 
pan Jiří Jandoš. Stále vzpomínají syn s rodinou, 
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem, 
že dne 13. května 2018 navždy odešla paní 

Jaroslava Wolfová roz. Němejcová. Zemřela 
klidně ve svém domě v kruhu nejbližších v Stowe, 
Vermont, USA v požehnaném věku 97 let.

Byla dcerou primátora Plzně a nepomuckého 
rodáka JUDr. Petra Jana Němejce (1890-1951). 
Od roku 1948 žila se svým mužem a rodinou 
v exilu (Německo, Francie, USA). Byla členkou 
a pokladní exilového sdružení Czechoslowak 
Women ve Washingtonu D.C.

Synové Peter N. Wolf a Charles W. Wolf, Stowe, 
USA, rodina Cardova, Plzeň, rodina Němejcova, 
Zašová

vzpomínka

Hledám pronájem bytu nebo byt v podnájmu v rodinném domu i se zahrádkou. 

Možnost s výpomocí na zahrádce. Tel.: 603 385 072. Nepomuk a okolí. 

K pronájmu byt 1+1, nekuřácký. Tel.: 606 123 682.

Prodám chalupu (4+1) čp. 13 se stodolami a uzavřeným zatravněným dvorkem 

v Klášteře. Čelo domu s výhledem na náves a zámek Zelená Hora. Chalupu je možné 

užívat k trvalému bydlení. Plyn zaveden. Doporučuji prohlídku. Tel.: 608 148 330.

Prodám 2x dětský bazén 100 Kč/ks, auto nabíječku 300 

Kč, foťák Olympus 200 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám hřídel na cirkulárku 400 Kč, kolečkové brusle č. 3 200 

Kč, gumačky č. 8 a 11 150 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám velmi levně stylovou ložnici z roku 1952, 

starožitnost, pravé dřevo. Tel.: 723 810 454.

Prodám kolo favorit 8 - 12 let málo jeté, PC 6000 Kč, 

NC 2500 Kč jako nové. Tel.: 730 103 559.

Prodám chlapecké kolo 8 - 9 let zachovalé 200 Kč. Tel.: 734 225 367.

Prodám zavařovací sklenice asi 450 ks, řezané hraněné plaňky. Tel.: 776 535 770.

Prodám el. mikrovlnou troubu v dobrém stavu. Tel.: 377 538 291.
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