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Foto na titulní straně: Parní vlak na nádraží v Nepomuku,  
22. 7. 2018, foto Pavel Motejzík
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IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327, 
XXVII. ročník, měsíčník, náklad 3 000 ks, 
zdarma, do všech schránek ve městě, dále 
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.

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

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

Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete 
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď 
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud 
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale 
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

Jananas vystoupily na MLSu
Osobitý styl kapely, v jejíž čele stojí charisma-
tická zpěvačka Jana Infeldová, čerpá z folku, 
popu, alternativy i hip-hopu. Chytré, poetické 
a zábavné české texty upoutaly i návštěvníky 
nepomucké Malé letní scény (MLS), kde pro-
gram pokračuje každý pátek až do konce srpna.

Kamila Berndorffová zahájila výstavu
Až do 1. 9. mají návštěvníci Městského muzea a gale-
rie v Nepomuku možnost zhlédnout zajímavou foto-
grafickou výstavu s názvem „Pod sluncem – výstava 
fotografií Kamily Berndorffové“, kterou tato svě-
toznámá blatenská fotografka s nepomuckými 
kořeny zahájila poslední červnový pátek. Na fotogra-
fiích převažují záběry z Indie a Nepálu a otevřeno je 
zdarma úterý–neděle v čase 10:00–18:00 hodin.

Thom Artway a jeho inspirace
Zpěvák, textař a kytarista Thom Artway, který patří aktu-
álně k nejuznávanějším mladým muzikantům české 
hudební scény, představil svou tvorbu v Nepomuku 
dne 29. června. Ve svých písních dokonale propojuje 
moderní zvuk s klasickým písničkářstvím. Volně se 
inspiruje zejména britskými písničkáři a již na vysoce 
ceněném debutovém albu Hedgehog si vytyčil vlastní 
cestu, po níž kráčí směrem k druhé autorské desce, 
která vyjde v září 2018.

Slovo starosty

 
 
Vážení a milí sousedé,

v srpnu si připomínáme 150 let od chvíle, 
kdy obyvatelé Nepomucka využívají 
k dopravě za prací, nákupy i zábavou želez-
nici. I když z původních plánů k vybudo-
vání nádraží na místě dnešní benzinové 
pumpy u Pyramidy sešlo, železnice se stala 
významným prvkem při rozvoji našeho 
města. Není proto náhoda, že i společnost 
KLAUS Timber, která zahájila koncem 
června výstavbu nové průmyslové zóny 
naproti nádraží, plánuje v budoucnu 
využít pro svůj závod železniční vlečku. 
My občané můžeme nejen pro jízdu 
vlakem využít předplacenou Plzeňskou 
kartu i sobotní autobusové spoje k rychlí-
kovým vlakům a od nich do centra města. 
V okamžiku, kdy se vám srpnové noviny 
dostanou do rukou, bude již v plném 
proudu letošní ročník uměleckého sym-
pozia. Můžete sledovat při práci nejen 
samotné studenty, ale lze se také zúčastnit 
celé řady doprovodných akcí, mezi kterými 
doporučuji například besedu s architek-
tem a vizionářem Martinem Rajnišem, 
s nímž jsme přinesli podrobný rozhovor 
v minulém čísle těchto novin. Na své si při-
jdou i sportovní fanoušci, nová fotbalová 
sezóna FK Nepomuk začíná již 10. srpna. 

Jiří Švec, starosta města

foto Martin Myslivec

Parkoviště u školky

Od konce června probíhají v sousedství mateřské školy Na Vinici stavební práce. Rozeběhla 
se zde realizace parkoviště pro rodiče dětí navštěvujících školku. 

Problém s parkováním u školky je již letitý. Současné vedení města spolu s vedením 
mateřské školy nejprve nechalo zpracovat vstupní architektonickou studii, která mj. upo-
zornila i na další problém – problematický přístup ke školce nejen pro vozidla, ale i pro 
pěší. Proběhlo také plánovací setkání s rodiči a zaměstnanci MŠ. Následně bylo zpraco-
váno několik variant dopravního řešení parkoviště. Zvážily se snad všechny potenciální 
možnosti včetně nové příjezdové komunikace a parkoviště situovaného západně od školky. 
Nakonec byla, i na základě požadavku obyvatel sousedního bytového domu a samozřejmě 
s ohledem na kladné stanovisko dopravní policie, zvolena jedna z ekonomicky nejschůd-
nějších variant, a to parkoviště severně od hlavního vstupu do školky. Hlavní slabinou této 
varianty je, že pro příjezd ke školce budou i nadále využívány úzké okolní ulice, silnou 
stránkou naopak situování parkoviště v nevelké vzdálenosti od hlavního vchodu. Vzniká 
zde šest nových parkovacích míst, stávající místa pro stání čtyř vozů vedle dvojdomku 
č. p. 386/387 zůstanou zachována. Celkem zde tedy zastaví najednou deset automobilů, 
což by mělo být dostatečné i v době ranní a odpolední špičky.

Součástí stavby je i rekonstrukce veřejného osvětlení podél budovy školy, přeložka 
telefonního vedení či rozšíření chodníčku od bytového domu – a také úprava předpolí 
mateřské školy včetně předláždění celé plochy. Prostor před hlavním vchodem je nově 
pojat jako „piazzetta“, tedy jakési malé náměstíčko, které má nejen podtrhnout význam 
mateřské školy jako jedné z důležitých veřejných budov našeho města, ale hlavně sloužit 
jako bezpečný, prostorný a příjemný nástup do objektu školy, jako místo, kde se rodiče 
i děti mohou v klidu potkávat, na chvíli se zastavit, počkat na dítě, popovídat si. Počítá se 
zde i s instalací laviček, stojanů na jízdní kola a přístřešku pro kočárky.

Stavbu dle projektu Ing. Jiřího Ulmana realizuje firma Silnice Nepomuk s. r. o., která 
vyhrála veřejnou zakázku s nabídkovou cenou v hodnotě 1 149 000 Kč (bez DPH).

Stavební práce budou probíhat ještě celý srpen. Předpokládaný termín dokončení 
se kryje s koncem prázdnin a začátkem nového školního roku a tedy i plnohodnotného 
provozu mateřské školy.

Pavel Kroupa, místostarosta
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Krátké zprávy

Klášterská studánka vyhrála. Právě tato studánka pod Zelenou 
horou zvítězila v Plzeňském kraji s celkovým počtem 725 hlasů 
v soutěži Živé studánky. Bude tak pořadatelem soutěže (Toma) 
upravena a vyčištěna. Pramení mezi řekou Úslavou a nezpevně-
nou cestou, která vede od hráze Klášterského rybníka. Studánka 
má poměrně vydatný pramen a je vydlážděna žulovými kameny. 
Studánce blahopřejeme!

MC Beruška dostane nová okna. Z důvodu úspor vytápění schválila 
rada města výměnu oken v prostorách mateřského centra. Výměnu 
provede firma Oknoplastik za cenu 79 579 Kč.

MAS odložila výzvu. Na doporučení potenciálních žadatelů se MAS 
sv. Jana z Nepomuku rozhodla odložit termín 2. výzvy PRV z léta 
2018 na zimu 2018. Seminář pro žadatele se uskuteční v prosinci 
2018, projekty je nicméně potřeba chystat bezodkladně. Do konce 
roku bude vyhlášeno 5 Fichí v celkové alokaci 8 624 000 Kč: Podpora 
rozvoje zemědělského podnikání, Podpora zahájení a rozvoje pod-
nikání, Zvýšení rekreačního potenciálu lesů, Produkce lokálních 
potravin a Spolupráce při lokálním odbytu.

Bude se vybírat mistr sekáč. Zemědělské družstvo Železný Újezd 
Vás zve na Mistrovství ČR v sečení otav, které se uskuteční 18. 8. 
od 13 hod. na louce pod Železným Újezdem.

Stavba Šumavanu pokračuje. Dlouho očekávané spuštění speciali-
zovaného centra seniorů Nepomuk-Dvorec v bývalém Šumavanu se 
patrně blíží do finále. Kolaudace je naplánovaná na říjen, zahájení 
provozu na leden 2019. Zájemci o různé pracovní pozice mohou 
nechat své životopisy na podatelně Městského úřadu Nepomuk 
(centrum hledá 100 nových zaměstnanců), hlásit se již opět mohou 
také zájemci o umístění. Centrum nabídne 99 pokojů, z toho 70 pro-
cent jich poslouží lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, zbytek 
bude sloužit běžným seniorům či lidem se zdravotním postižením.

Nové Město a okolí projdou výměnou elektrického vedení. Rada 
města Nepomuk schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 

OMEXON GA Energo za cenu 246 900 Kč pro zahloubení elek-
trického vedení do země a položení trubek pro budoucí optickou 
síť na Novém Městě, v Přesanické ulici a na Jednotě.

Letní kino v Neurazech promítá i v srpnu. V srpnu jsou na pro-
gramu snímky Který je ten pravý?, Tátova volha, Alibi na klíč, 
Kluci z hor, Tlumočník, Králíček Petr, Pacific Rim: Povstání, 
Ztracen v džungli, Pepa, Cizinec ve vlaku, Archa světel a stínů, 
O kouzelném jablku a Do větru. Kompletní program na neurazy.
cz v sekci Letní kino.

Ve Vrčeni, v Tojicích a v Mladém Smolivci proběhnou vavřinecké 
poutě. 12. 8. se v těchto obcích uskuteční tradiční poutě zasvěcené 
sv. Vavřinci. Svatý Vavřinec je uctíván v římsko-katolické církvi, 
pravoslavné církvi a anglo-katolické tradici; hlavní kostel ve městě 
Sydney v Austrálii jej má jako svého patrona. Svatovavřinecká 
legenda se rozšířila již během 4. století. Sv. Vavřinec se zejména 
uctíván v Římě, kde patří mezi městské patrony. V Římě je mu 
zasvěceno mnoho chrámů. Je patronem knihovníků, kuchařů 
a koželuhů.

Hlasujte pro naše informační centra! Anketu „Informační 
centrum roku 2018“ vyhlásila Asociace turistických informač-
ních center ČR ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku. 
Hlasování v anketě je určeno veřejnosti – návštěvníkům, kteří 
do turistických informačních center přicházejí pro informace, 
inspiraci, služby nebo pro upomínkové předměty. Hlasování 
probíhá do 31. 8. Odkaz na hlasování je kampocesku.cz/
informacni-centrum-roku.

Výstava kapliček, kostelů a soch prodloužena do konce prázdnin. 
Zajímavá výstava s názvem Poutní místa a místa zvláštní zbož-
nosti jižního Plzeňska od Mgr. Luďka Krčmáře je pro velký zájem 
prodloužena až do konce prázdnin. Najdete ji v sále Městského 
muzea a galerie Nepomuk, a je přístupná zdarma od úterý 
do neděle v čase 10:00–18:00 hodin. K výstavě vyšla také tema-
tická publikace, kterou zakoupíte v nepomuckém infocentru. 

Do Nepomuku 
na Plzeňskou kartu

Území Nepomucka se nově stalo součástí 
systému Integrované dopravy Plzeňska 
(IDP) – zónou 063. Nově je tedy možné 
jezdit vlakem a autobusem po Nepomuku 
a okolí, stejně jako po dalších místech 
Plzeňského kraje, na předplacenou 
jízdenku, například prostřednictvím 
Plzeňské karty. Měsíční předplatné 
na jízdu po Nepomucku stojí 340 Kč pro 
dospělé, 170 Kč pro seniory a pouhých 
85 Kč pro děti. Měsíční jízdenka do Plzně 
1472 Kč / 736 Kč / 368 Kč. Výdej Plzeňské 
karty zajišťuje již od začátku roku 
místní Kulturní a informační středisko 
na nepomuckém náměstí, kde vám rádi 
sdělí podrobnější informace.

Zprávy z jednání zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) ze dne 21. 6. 2018

ZMN schválilo Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany uza-
vřenou s obcí Čmelíny, jejímž účelem je zřízení společné jednotky požární ochrany a sdružení 
prostředků na její činnost. Městu Nepomuk bude každoročně poskytnuta částka 10.000 Kč. 

ZMN schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti 
arciděkanství Nepomuk na opravy a úpravy kostela sv. Jakuba ve výši 200 000 Kč. 

ZMN schválilo poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt 
„Úprava stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky 
Helenka – část k. ú. Dvorec u Nepomuka“ ve výši 394 039 Kč. Mikroregion za tímto účelem 
získal dotaci z Plzeňského kraje ve výši 1 500 000 Kč. 

ZMN vzalo na vědomí závěrečný účet za rok 2017 DSO Mikroregionu Nepomucko.

ZMN vzalo na vědomí účetní závěrku za rok 2017 a zprávu nezávislého auditora za rok 2017 
akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec.

ZMN schválilo závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 bez výhrad a účetní závěrku 
města Nepomuk za rok 2017.

ZMN pověřilo radu města uzavřít smlouvu na 3 ks platebních terminálů pro Městský úřad 
Nepomuk (podatelna, odbor dopravy, KIC). Dále vypovědět SPOROBOND a tyto prostředky 
investovat konzervativním způsobem. Dále prověřit, vyhodnotit a případně změnit peněžní 
ústav (hlavně podmínky běžného účtu) a uzavřít novou smlouvu s tím, kdo předloží výhod-
nější nabídku. S výsledkem pak seznámit ZMN na dalším řádném zasedání ZMN.

Kompletní zápis z jednání a video  
na www.nepomuk.cz/obcan/mestske-zastupitelstvo/

Tip na dotaci: 
Nadání 2018

Program Talent vychází z Vyhlášky 
č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzděláva-
cími potřebami a dětí, žáků a studentů 
mimořádně nadaných, ve znění pozděj-
ších předpisů, a Dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Plzeňského kraje. Cílem programu je 
podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků 
středních škol o přírodovědné, spole-
čenskovědní a jazykové obory, rozvíjet 
péči o nadané děti a mládež na středních 
školách, zlepšovat materiální vybavení 
středních škol pro práci s nadanými žáky. 
Alokace finančních prostředků na tento 
program v roce 2018 činí 270 000 Kč. 
Důvodem podpory je zajištění péče 
o nadané děti a mládež na SŠ, rozvoj 
jejich talentu a zájem o přírodovědné, 
společenskovědní a jazykové obory.

Žádosti do 24. 8. 2018  
 
Více informací na  
dotace.plzensky-kraj.cz 
Lukáš Mácha, specialista CSS

Územní plán prošel  
veřejným projednáním

Na konci června proběhlo veřejné projednání návrhu územního 
plánu. Zástupci atelieru UNIT architekti na něm představili návrh 
ÚP, tak jak vzešel z jednání s dotčenými orgány (na základě jejich 
stanovisek byl upraven původní návrh prezentovaný v prosinci 
2017), následovala obecná diskuze i konkrétní dotazy. Do 9. čer-
vence pak bylo možné podávat k návrhu připomínky. V druhé polo-
vině července pořizovatel (tj. stavební úřad Nepomuk), pověřený 
zastupitel Pavel Kroupa a zpracovatel (UNIT architekti) vyhodnotili 
obdržené připomínky a námitky. Na jejich základě je nyní návrh 
ještě znovu upravován a po vyjádření dotčených orgánů k navrže-
ným změnám bude možná předložen k opakovanému veřejnému 
projednání. Poté by již mělo následovat schválení nového územ-
ního plánu zastupitelstvem. S ohledem na zákonem dané termíny 
je pravděpodobné, že finální podobu územního plánu bude schva-
lovat až nové zastupitelstvo.

Přátelské setkání v Litvě

V termínu 20. – 22. 7. navštívil pěvecký sbor Canto Nepomucenum pod vedením Mgr. Jany 
Vopalecké na přímé pozvání starosty partnerského města Anykščiai Kęstutise Tubise slav-
nosti tohoto města pořádané k 100. výročí osamostatnění Litvy. Sbor vystoupil na hlav-
ním náměstí v rámci koncertu amatérských pěveckých sborů jako jediný zahraniční host 
s vlastním hudebním doprovodem. Sbor byl posléze oceněn na hlavním festivalovém 
podiu v centrálním parku za překrásný výkon před zraky stovek přihlížejících litevských 
diváků. Více informací přineseme v příštím vydání Nepomuckých novin, další fotografie 
najdete už nyní na webových stránkách města. Všem účastníkům srdečně děkuji.

Jiří Švec, starosta foto Jiří Šůs
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Z činnosti Policie Nepomuk

V období od 13. 6. do 12. 7. 2018 řešilo OOP Nepomuk celou řadu 
případů, z nichž některé si jistě zaslouží pozornost.

Případy řidičů jedoucích pod vlivem alkoholu či návykové látky 
jsou v poslední době evergreenem. Bohužel ani tento měsíc nebyl 
výjimkou. V pozdních odpoledních hodinách dne 13. 6. 2018 bylo 
nepomuckými policisty kontrolováno mezi obcemi Dvorec a Klášter 
osobní vozidlo, jehož řidič byl pod vlivem pervitinu.

Dne 17. 6. 2018 ve večerních hodinách zastavila hlídka OOP Nepo-
muk mezi obcemi Mileč a Nepomuk automobil, jehož řidič budil 
dojem, že je ovlivněn alkoholem. Muž byl proto podroben dechové 
zkoušce, při které bylo naměřeno 1,64 promile alkoholu v dechu.

Večer dne 22. 6. 2018 byl nepomuckými policisty v obci Kramo-
lín kontrolován řidič, jehož chování naznačovalo požití návykové 
látky. Podezření potvrdil provedený test, který byl pozitivní na látku 
pervitin.

Jen několik minut po půlnoci následujícího dne zastavila stejná 
policejní hlídka v obci Nepomuk motocyklistu jedoucího pod vlivem 
alkoholu. Naměřená hodnota činila 1,01 promile alkoholu v dechu.

Dne 26. 6. 2018, rovněž ve večerních hodinách, byl policisty 
v obci Srby kontrolován osobní automobil, jehož řidič byl podro-
ben testu na návykové látky. Ten byl pozitivní na přítomnost látky 
pervitin.

Obdobně skončila dopravní kontrola na silnici č. I/20 u obce 
Klášter v odpoledních hodinách 29. 6. 2018, kdy byl řidič dodávky 
rovněž pod vlivem pervitinu.

Poslední takový „prohřešek“ byl nepomuckými policisty zjištěn 
v odpoledních hodinách dne 30. 6. 2018 v obci Kladrubce. Hlídka 
zde kontrolovala řidiče traktoru, který posléze „nadýchal“ 0,80 pro-
mile alkoholu.

Ve výše uvedeném období byli příslušníci OOP Nepomuk úspěšní 
i v jiných směrech. Dne 15. 6. 2018 zatelefonoval na l. 158 muž, který 
oznámil, že u své chaty v lese u obce Srby spatřil podezřelé osoby. 
Vydal se proto na místo na svém motocyklu, který zaparkoval v lese 
několik set metrů od chaty. Když došel k objektu, skutečně zde spat-
řil dva muže pod vlivem alkoholu. Vrátil se proto zpět k motocyklu, 
aby věc ohlásil. K jeho překvapení byl však stroj pryč.

Policisté objasnili případ během dopoledních hodin následují-
cího dne. Když totiž muž od chaty odešel, vydal se k domovu rovněž 

jeden z „návštěvníků“. Ten při cestě lesem narazil na motocykl a roz-
hodl se, že si cestu domů usnadní. Stroj pak zaparkoval v chatové 
oblasti. Hlídka pachatele vypátrala a stroj se vrátil majiteli.

V odpoledních hodinách dne 27. 6. 2018 zatelefonovala z obce 
Neurazy žena, která oznámila pohyb neznámé osoby v jedné z míst-
ních rekreačních chalup. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že 
někdo rozbil okno a do objektu se vloupal. Po vstupu dovnitř se poli-
cistům podařilo osobu zadržet. Následně bylo zjištěno, že se jedná 
o pachatele desítek vloupání do rekreačních objektů napříč několika 
okresy. Jen v našem služebním obvodu se jednalo o pět takových 
objektů. Po vniknutí do chaty či chalupy muž obvykle zkonzumoval 
uskladněné potraviny a zejména alkoholické nápoje. Po zadržení 
policisty byl soudcem vzat do vazby. Tímto bychom chtěli poděko-
vat oznamovatelce, jejíž bdělost pomohla dopadení dlouhodobě 
hledaného pachatele majetkové trestné činnosti.

Dne 1. 7. 2018 v nočních hodinách zastavila hlídka OOP Nepo-
muk na silnici č. I/20 u obce Mohelnice vozidlo, řízené cizím státním 
příslušníkem. Lustrací policisté zjistili, že je na muže již od listo-
padu 2017 vydán zatykač pro podezření z podvodu, kdy jím způ-
sobená škoda činí několik milionů korun. Navíc bylo zjištěno, že 
měl v minulosti vysloven zákaz řízení motorových vozidel, po jehož 
skončení si nepožádal o navrácení řidičského oprávnění. Muž byl 
proto zadržen a skončil ve vazbě.

Téhož dne v odpoledních hodinách spatřili policisté v ulici 
Nádražní v obci Nepomuk muže, o kterém dle místní a osobní 
znalosti věděli, že je v celostátním pátrání. Muž byl proto zadržen 
a eskortován na OOP Nepomuk.

Na závěr bychom rádi varovali všechny čtenáře před podvod-
nými praktikami. V poslední době se v Plzeňském kraji objevila řada 
případů, kdy do obce přijelo vozidlem s rumunskou či bulharskou 
registrační značkou několik občanů Rumunska. Ti nabízeli míst-
ním občanům výměnu okapů za velmi nízké ceny. Po dokončení 
prací ale začali tvrdit, že se cena týkala jen části materiálu, kupu-
jící nabídku špatně pochopil a celková suma je několikanásobně 
vyšší. Rádi bychom proto požádali občany, aby v případě setkání 
se s takovouto nabídkou neprodleně zatelefonovali na linku 158.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Výstavba průmyslové zóny  
byla slavnostně zahájena

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 v 9:00, přesně v den 20. výročí založení 
společnosti KLAUS Timber, byl slavnostně poklepán základní 
kámen Výrobního areálu Dvorec. Akce se kromě zaměstnanců 
KLAUS Timber a. s. zúčastnili také zástupci projekční kanceláře S15 
a firmy Berdych, dodavatele zemních prací. Nechyběli ani zástupci 
města Nepomuk – místostarosta Pavel Kroupa a starosta Jiří Švec, 
který popřál Marcelovi Klausovi, řediteli společnosti, hodně štěstí 
a hladký průběh celého projektu. Na místě vše dokumentovala tele-
vize ZAK i redakce Nepomuckých novin. Tímto aktem byla zahá-
jena výstavba v průmyslové zóně, jejíž pozemky za účelem rozšíření 
provozu společnost KLAUS Timber odkoupila od města Nepomuk 
v roce 2016. Práce v areálu začínají v těchto dnech hrubými terén-
ními úpravami, na jaře příštího roku bude následovat výstavba 
hal, jejich vnitřní úpravy, umístění technologií a také propojení 
výrobního areálu s Průmyslovou ulicí. Pokud vše půjde podle plánu, 
nový provoz by mohl být spuštěn na konci roku 2019. 

Alice Baumruková Kotylová

Druhý ročník TRN startuje 1. srpna

Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018 začínají hned první 
srpnový den a volně navazují na loňský pilotní projekt. 
Až do 18. 8. budou v Nepomuku tvořit čtyři studenti 
uměleckých škol a dvě autorské dvojice. Letošní 
rezidence umělecky povede docent Jiří Kovanda, 
vedoucí Ateliéru Performance na Fakultě umění 
a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L. a odborný 
asistent na Akademii výtvarných umění v Praze. Jiří 
Kovanda je v současnosti označován za nejúspěšnějšího 
českého výtvarníka. Jeho práci reprezentují zahraniční 
i české galerie, například vídeňská galerie Krobath, 
pařížská gb agency, nebo galerie SVIT, Praha. 

Tři otázky pro docenta Jiřího Kovandu:

Jakou úlohu plní umění/umělec 
ve společnosti / ve veřejném prostoru?

Nejdůležitější funkcí umění je zprostředkovávat kontakt s tím, co 
přesahuje náš rozumový, utilitární svět, i když v protikladu k němu 
nestojí. Nabízí nám možnosti vnímat otevřeněji a zakoušet sou-
středěněji sami sebe i vše kolem nás. Nabízí nám příležitost k pře-
kročení vlastního ega i – alespoň dočasný a nedokonalý – prožitek 
jednoty. Nezáleží na tom, je-li umění v galerii, nebo ve veřejném 
prostoru. Jeho funkce se nemění. Nicméně umělecké dílo mimo 
galerijní prostředí musí mít takovou formu a působivost, aby samo 
o sobě, bez ohledu na kontext, dokázalo přimět diváka k pozor-
nosti a k soustředěnému vnímání. Hromadu cihel v galerii budeme 
vnímat jako sochu, avšak hromada cihel na ulici zůstává hromadou 
cihel. Galerie dnes působí podobně jako rám obrazu v minulosti. 

Patří velké umění do malého města?
Není velké a malé umění. Každé dílo, které autor/ka vytvoří „oprav-
dově“ a „upřímně“, je uměním. Některým se však podaří dotknout 
se něčeho a takovým způsobem, že to dokáže oslovit mnoho lidí. 
To jsou potom ti „velcí“ umělci. Ale každé umělecké dílo je stejně 
důležité, i kdyby pomohlo jen jednomu člověku.

Proč jste se rozhodl vést rezidenty v Nepomuku?
Spolupráce s mladými lidmi je pro mě vždy důležitá, přispívá k tomu, 
abych se neuzavíral do vlastních stereotypů a pokoušel se nahlí-
žet věci z jiné perspektivy, abych se nezabarikádoval v tom, co je 
mi důvěrně známé. Abych čas od času vyvětral ve svém zatuchlém 
pokojíku. A jsem přesvědčen, že by to mělo fungovat oboustranně. Já 
mohu na oplátku nabídnout něco, co lze získat určitými zkušenostmi.  

Rezidenti budou stejně jako v minulém ročníku tvořit převážně 
v městských exteriérech a jako zázemí jim poslouží volnočasové 
středisko Fénix. Mezi vybranými rezidenty jsou studenti a stu-
dentky Akademie výtvarných umění, Filmové a televizní fakulty 
Akademie múzických umění, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Pořá-
dáním Tvůrčích rezidencí usiluje město o zapojení regionu do dis-
kuze o roli umělce a umění v současné neakademické společnosti. 

Rezidence jsou spojeny s doprovodným programem, který se 
bude odehrávat zejména na Malé letní scéně a dále na Zelenohor-
ské poště i v dalších prostorech ve městě. Přímo s rezidencemi 
jsou spojené dvě přednášky. První proběhne hned 2. 8. od 17:00 
ve Stodole MLS a přednese ji umělecký vedoucí rezidencí Jiří 
Kovanda, který představí svoji práci. 13. 8. na stejném místě 
a ve stejný čas se mohou zájemci těšit na přednášku architekta 
Martina Rajniše. Kromě toho je stejně jako loni plánována závě-
rečná komentovaná procházka po uměleckých intervencích, které 
během rezidencí vznikly, i komentovaná procházka po prvorepub-
likových zásazích do veřejného prostoru. Závěrečná prohlídka 
s docentem Kovandou proběhne v pátek 17. 8. od 17:00, zájemci 
se sejdou před IC Nepomuk. Tvůrčí rezidence Nepomuk probíhají 
ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze a za finanční 
podpory Plzeňského kraje. Harmonogram doprovodného pro-
gramu, profily rezidentů a další informace naleznete na webových 
stránkách projektu: http://trn.nepomuk.cz.

Monika Bechná
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Téma: splnili zastupitelé  
svoje sliby?

téma k diskuzitéma k diskuzi

běžně dostupné. Jednací řád zastupitelstva také umožňuje zapojení 
všech občanů při projednávání jednotlivých bodů. Existují také 
komise, v kterých zasedají zástupci spolků či odborné veřejnosti.
Hned po volbách se obnovilo internetové diskuzní fórum a fun-
guje bez problému doposud. Byť chápu výtky k úrovni některých 
příspěvků, považuji ho za užitečný komunikační nástroj. 

Nepomucké noviny přinášejí v každém čísle téma k diskuzi 
s názory zastupitelů na dané téma, na webu jsou k těmto tématům 
pravidelně otvírány ankety. Během volebního období proběhla 
také spousta nejrůznějších plánovacích setkání a workshopů, ať už 
k územnímu a strategickému plánu, nebo k nejrůznějším investič-
ním záměrům. Bohužel právě u investic do veřejných prostranství 
se nejedná o věc úplně samozřejmou a najdeme i několik případů, 
kdy příprava záměru nebyla právě nejotevřenější vůči podnětům 
veřejnosti. Povedlo se zrušit anonymní volání. Dnes když vám volá 
někdo z městského úřadu, uvidíte číslo a můžete zavolat zpět. Také 
máme na webu rozklikávací rozpočet, byť ne zcela v takové podobě, 
jak bych si představoval. To bohužel souvisí s tím, že zatím není 
kompletně zdigitalizováno vedení účetnictví města. Líbily by se mi 
i takové věci jako participativní rozpočet, kdy občané mohou přímo 
spolurozhodovat o použití části prostředků městského rozpočtu, 
ale ten se třeba podaří uvést v život v příštím volebním období. 

Marek Baroch, ANO 2011 (bezp.) 

Vytvoření strategického plánu rozvoje města Nepomuk s aktivním 
přispěním občanů, spolků a místních podnikatelů.
 

Mám-li odpovědět, jak se podařila,či nepodařila naplnit moje 
odpověď, tj. vytvoření strategického plánu rozvoje města Nepomuk 
s aktivním přispěním občanů, spolků a místních podnikatelů, 
dovoluji si uvést, že podařila. Nutno zmínit, že město Nepomuk 
uzavřelo dne 23. 2. 2017 smlouvu o dílo se zhotovitelem strategic-
kého plánu společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. 
o., která vzešla z výběrového řízení. Při tvorbě strategického plánu 
se uskutečnilo několik veřejných jednání s místními občany, pod-
nikateli či zástupci spolků, dále proběhla různá dotazníková šet-
ření, workshopy, jednání pracovních skupin apod. tak, aby došlo 
k co nejširšímu zapojení veřejnosti a diskusi. Pro úplnost uvádím, 
že na posledním jednání zastupitelstva, které se konalo dne 21. 6. 
2018, vzalo zastupitelstvo na vědomí vytvořené strategické doku-
menty týkající se realizace „Strategického plánu rozvoje města 
Nepomuk" s tím, že na dalším plánovaném jednání zastupitelstva, 
které by se mělo konat v září 2018, by mělo dojít ke schválení defi-
nitivní podoby strategického plánu, který by se měl stát jakýmsi 
vodítkem pro další směřování a rozvoj města.

Zdeněk Bouše, Zelení (bezp.) 

Doufám, že toho bude více – zmíním snížení nákladů na vytápění 
ZŠ. Můžete říci, kolik teď cca stojí v ZŠ topná sezóna a na kolik by 
se náklady daly snížit? K otázce spotřeby plynu v ZŠ – v současné 
době jsou roční náklady na plyn 1,8 mil. Kč. Kolik by se dalo ušetřit? 
Tam je odpověď složitější a ohledně toho i aktuálně vedeme diskusi. 
Odpověď se skládá z toho, jak se povede zateplit ZŠ (plášť, stře‑
cha – kde se snažíme najít vhodnou variantu i v souladu s nabídkou 
dotačních titulů), a z rekonstrukce kotelny, kde je otázkou, jestli 
se bude dále topit plynem, dřevní štěpkou nebo tepelným čerpa‑
dlem, kde by se díky lepšímu tarifu ušetřilo na veškeré spotřebě 
elektrické energie. Odpověď není jednoznačná. Osobně si myslím, 
že je reálné uspořit přibližně polovinu nákladů
 

Minulým zastupitelstvem byl připraven pouze projekt na zateplení 
pláště budovy ZŠ vč. výměny oken. Na rozdíl od minulého vedení 
se nám podařilo na zateplení získat dotaci, vysoutěžit realizační 
firmu a projekt úspěšně dokončit. Za mě patří velké díky kolegovi 
radnímu Markovi Barochovi, a to nejen v souvislosti s touto inves-
tiční akcí, ale se všemi, které se během celého volebního období 
realizovaly. Myslím, že odvedl kus dobré práce, která není nave-
nek moc vidět.

Ohledně rekonstrukce kotelny panoval v radě rozkol. Jedna část 
chtěla okamžitou renovaci plynové kotelny kvůli obavám z hava-
rijního stavu, který dlouhodobě nikdo neřešil. Druhá část chtěla 
nalézt nejlepší řešení včetně regulace, které by vedlo k dlouhodobé 
vyšší úspoře v nákladech za topení, a zároveň počkat na vypsání 
dotačního titulu. Zvítězil určitý kompromis, kdy se realizovala 
nová plynová kotelna s kvalitní regulací. Projekt byl dokončen 
na sklonku loňského roku bez žádosti o dotaci. Jaké úspory toto 
opatření přineslo, bude možné zhodnotit až po další topné sezóně. 
Věřím však, že uspořeny budou desítky procent. 

Náklady na zateplení školy vč. výplní činily 17.5 milionu Kč, 
z toho dotace činila 7.5 milionu Kč. Rekonstrukce plynové kotelny 
vč. regulace stála 4.9 milionu Kč.

František Holub, SNK-ED (bezp.) 

Nevím, nevím, již jednou jsem se snažil z mého pohledu rozumnou 
věc prosadit, a jak to dopadlo, víte sama, nakonec i vás jsem rozčílil. 
Nechám si to pro sebe. Úplně jsem se lekla a přemýšlím, čím jste 
mě mohl rozčílit. Žila jsem až do této chvíle v přesvědčení, že jsme 
si „nic neprovedli“. Jediné, co mě napadlo, že jste mohl myslet, byla 
stavba elektrárny v Průmyslové ulici ve Dvorci. To máte na mysli? 
Já vím, že tahle otázka je těžká, ale stejně vás prosím o konkrétní 
odpověď. Mě s ní klidně rozčílit můžete, protože až budou další 
komunální volby, tak já budu zase určitě volit v Tojicích. Byla to 
ta elektrárna. A odpověď na otázku si opravdu nechám pro sebe.
 

V průřezu tímto obdobím je takových věcí několik, když začnu 
od prvních dnů, jsem rád, že se povedlo prosadit rozložení odpověd-
nosti na jednotlivé členy Rady, tedy že jeden člověk ručí za peníze, 
jeden za technické služby, jeden radní se stará o kulturu a další má 
na starosti rozvoj. Z mého pohledu je to dobrý krok a řekl bych, že 
do budoucna by měl tento systém pokračovat.

Dalším bodem, který považuji za důležitý, je posun v oblasti 
mně svěřené, a to jsou technické služby. Tady jsem rád, že se 
povedlo přesunout sídlo do samostatného objektu, dovybavit tech-
nikou a snad i změnit pohled občanů na pracovníky, tedy už žádní 
„makáči“, ale zaměstnanci technických služeb.

Myslím si, že k tomu napomohla i odvedená práce těchto 
zaměstnanců při opravě sálu hotelu ve Dvorci. A to je další z věcí, 
které mě těší, že nádraží dostává nový vzhled a spolu s připrave-
ným projektem přestavby plochy a přemístěním zastávek bude 
příjezd do města vlakem na určité úrovni – a ne jako doposud, 
kdy návštěvník mohl mít dojem, že vystoupil kdesi v pohraničí.

Vladimír Vokurka, ANO 2011 (bezp.) 

Letošek byl bohatý na stavební akce města, a tak moje vytíženost 
způsobila jeden dluh. Tímto dluhem je využití malého sportovního 
plácku uprostřed sídliště, nedaleko školky.
 

Jako každý slušný člověk, nemám ani já rád dluhy. Myšlenka udělat 
opět po letech uprostřed sídliště hřiště na nohejbal a volejbal byla 

Vyjadřovat se jakkoli k volbám a politice je pro mě chůze po hodně 
tenkém ledě. Politiku vnímám již delší dobu jako nějakou rozbi-
tou věc. Kolik stran a hnutí bude v Nepomuku kandidovat? Kolik 
na těchto kandidátkách bude jednotlivců? A asi platí, že nejen co 
strana – to názor, ale i to, co člověk – to názor. A po kandidátech 
tu máme ještě voliče. Někdo volbami „žije“, chce o nich debatovat, 
číst, hodně ho to zajímá. Někdo rezignoval – nevolí. Bude mu stačit 
letmý pohled na tenhle článek, aby se rozhněval. Proč ho zase sakra 
někdo s tímhle otravuje. Vždyť je to stále stejná písnička, každej 
v politice myslí jen na sebe – změna není možná. Někde uprostřed 
bude nejpočetnější skupina těch, co volit půjdou a o volby se zajímají 
tak nějak „přiměřeně“. Zjistí si zásadní informace, aby se mohli roz-
hodnout, a pak s větším či menším přesvědčením, že vybrali podle 
svého názoru to nejlepší z možného, hodí, třeba i trochu váhavě, 
svůj hlas do volební urny. 

Stává se vám, že před volbami dlouho nevíte, koho vybrat, 
a hlavně po nich máte doslova strach z toho, co „vyvedou“ ti, 
kterým jste dali svůj hlas? Mně bohužel ano. Jediné volby, kdy 
nemám problém si vybrat, jsou právě ty komunální. V Tojicích 
máme potíže dát vůbec dohromady kandidátku s dostatečným 
počtem lidí. Málokdy se nám podaří, že překročíme potřebný 
minimální počet kandidátů na tom našem jednom hlasovacím 
lístku, kde je jen tato jedna skupina. My jich totiž víc nemáme. Já 
si nestěžuju! To je konstatování. Přesto přese všechno po těchhle 
volbách, světe div se, nemám strach, že se u nás v obci upeče nějaká 
levárna. Všechny, kteří se zapíšou na kandidátku, budu dobře znát. 
Vidíme si do talíře. Já jsem jim všem vděčná, že do toho půjdou. 
Že se budou další 4 roky přehrabovat v hromadách lejster, které 
na ně budou padat z poštovních obálek, mailů a datové schránky, 
a mezitím budou vyměňovat zářivky ve veřejném osvětlení, sekat 

trávu na hřišti, prořezávat lípy na návsi, zalévat muškáty na obec-
ním úřadě, zajišťovat odvoz tříděného odpadu od budovy, kde 
jsme kdysi mívali prodejnu, sestavovat rozpočet obce, vařit guláš 
u májky, dbát na dodržování GDPR a spoustu, spoustu dalších 
důležitých či méně důležitých věcí. Ale pardon, já nemám za úkol 
psát o volbách v Tojicích, ale o volbách v Nepomuku a ve Dvorci. 

Už když jsem začala v prosinci roku 2014 pokládat svoje 
otázky novému starostovi a poté i dalším zastupitelům, domlu-
vili jsme se s šéfredaktorem Nepomuckých novin, že na konci 
volebního období uděláme rekapitulaci zastupitelských slibů 
a pokusíme se zjistit, jak jsou ke konci volebního období 
splněny. Každému zastupiteli byla položena tato otázka:  

Uveďte jednu věc, kterou vy osobně, 
ku prospěchu občanů Nepomuka a Dvorce, 
za svoje funkční období chcete prosadit.  

Někteří zastupitelé dali slib, řekněme, povahy obecné, byť jsem se 
ze všech zastupitelů snažila získat odpověď co nejkonkrétnější, aby 
bylo možné snadněji usoudit, zda byl slib splněn, či ne. Chápu, 
že tahle otázka nebyla jednoduchá a sama, být v kůži zastupitelů, 
bych musela dobře vážit a dlouze přemýšlet nad odpovědí. 

Pro mě osobně jsou komunální volby těmi nejdůležitějšími vol-
bami, ke kterým mohu jít. Přeji všem nepomuckým a dvoreckým, 
kteří půjdou 5. či 6. října hlasovat, aby zvolili pro sebe a i pro nás 
v okolních obcích co nejlépe. Budu se opakovat, ale pro mne je 
mnohem důležitější to, co se děje v Nepomuku, než to, co se děje 
v Plzni, v Praze nebo v Bruselu. 

Odpovědi zastupitelů na vlastní sliby:

Text: Martina Krumpholcová

Jiří Švec, ANO 2011 (bezp.) 

Zlevnění nebo úplné zrušení poplatků za odpady.
 

Zlevnění či úplné zrušení poplatků za odpady nebylo ve volebním 
období 2014–2018 na pořadu jednání Rady či Zastupitelstva města 
Nepomuk z několika důvodů:

1) Podařilo se prosadit změnu smlouvy se společností BECKER, 
s. r. o., coby svozovou firmou na platby za skutečně odvezené množ-
ství Směsného komunálního odpadu (SKO), čímž město výrazně 
ušetří, včetně prostředků ve sběrném dvoře. 2) Na sídliště Na Vinici 
III. i jinde (především Dvorec) byl umístěn kontejner na biologický 
odpad, kde lze separovat odpad z domácností, ten odvážet za popla-
tek 0,30 Kč/kg a zužitkovat ho v kompostárně. Nepodařilo se však 
zatím rozmístit další kontejnery Na Vinici I. a II. 3) Občané na požá-
dání měli v tomto volebním období a i nyní stále mají možnost 
získat domácí kompostéry zcela zdarma, kde jim město dofinan-
cuje i spoluúčast nad rámec získané dotace z fondů EU. 4) V prů-
běhu roku 2017 byla svozová firma BECKER koupena nadnárodní 

společností MARIUS PEDERSEN a podařilo se zabránit zvýšení cen 
za odvoz. Náklady na likvidaci SKO se pohybují od 2,1 do 2,3 mili-
onu Kč ročně a zatím se nepodařilo tuto částku nahradit jinými 
zdroji + provoz sběrného dvora ve Dvorci činí 1,2-1,3 milionu Kč 
ročně. Od obyvatel se vybere při poplatku 550 Kč/rok cca 1,8 mili-
onu Kč. Ale již se blýská na lepší časy v novém volebním období 
2018-2022, kdy se, pokud k tomu dostanu mandát, pokusím tento 
slib dotáhnout do finiše.

Pavel Kroupa, Zelení 

Maximální otevřenost Městské samosprávy a úřadu.
 

Za ty čtyři roky se některé postupy, které patří k „otevřenému 
úřadu“, staly již samozřejmostí. Na webu města se zveřejňují nejen 
zápisy ze zastupitelstva, ale i podklady pro jednání. Také videozá-
znamy z jednání již nikoho nepřekvapují. Pravda, s nástupem GDPR 
byla snaha některé tyto výdobytky zase omezit, ale nakonec se jen 
přikročilo k anonymizaci osobních údajů a dokumenty jsou jinak 
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nejen moje. Parta lidí, kteří jezdí po okolních vesnicích po turna-
jích v nohejbalu, byla touto myšlenkou nadšena. 

Připravil jsem si podklady a začal se poptávat lidí sousedí-
cích se hřištěm. Nečekal jsem nadšení, ale… Každá mince má 
dvě strany, a tak jsem vyslechl některé námitky, které jsou vcelku 
opodstatněné, a tento projekt skončil v šuplíku. Pokud si v Nepo-
muku chcete zahrát, není jiná možnost, než si pronajmout malou 
umělku – pokud je volný termín. Ale to ještě nemáte vyhráno. Je 
to jediné hřiště, které má stojany na síťové hry, jenže (!) tyto sto-
jany jsou pečlivě uschovány, jelikož vydávat a vracet je nemá kdo.

Počkáme tedy, jak dopadne přestavba hřiště u ZŠ, zda tam bude 
nějaký správce a zázemí :-(

Pavel Jiran, SNK-ED (bezp.) 

Jako řadový zastupitel se především snažím podporovat všechny 
dobré a smysluplné věci, které povedou ku prospěchu města 
a jeho občanů. A to třeba při zpracování strategického plánu roz‑
voje města nebo územního plánu. Neberte to jako klišé, ale chci 
prosazovat nejen rozum, ale i srdce pro Nepomuk.
 

Mohu s uspokojením říct, že to, co jsem vyslovil na počátku tohoto 
volebního období, se skutečně daří naplnit beze zbytku.  Strategický 
plán rozvoje města se v současné době blíží k úspěšnému dokončení 
a jsem rád, že se na jeho tvorbě mohu osobně podílet jako člen řídící 
rady. Jedná se o dost rozsáhlý dokument, který řeší veškeré oblasti 
rozvoje města, a věřím, že bude dobrým vodítkem pro zastupitele 
při jejich plánování budoucích podob života v Nepomuku. Stejně 
tak se daří tvořit nový územní plán města, který má již za sebou 
zákonem dané fáze projednávání od návrhu zadání přes společné 
projednání návrhu s dotčenými orgány a nyní se návrh územního 
plánu nachází ve fázi veřejného projednání. Osobně se do pro-
jednávání zapojuji a mile mě překvapuje, že nemálo dalších lidí 
projevuje zájem o co nejlepší budoucí podobu našeho města před-
kládáním podnětných a smysluplných návrhů a připomínek, což by 
nakonec mělo být zárukou vzniku kvalitního dokumentu, kterým 
by se rozvoj našeho města měl nadále řídit.

Milan Demela, SNK-ED (bezp.) 

Přál bych si, aby se co nejvíce místních dokázalo zapojit do veřej‑
ného, společenského a kulturního života, to sice nemůžeme v KK 
prosadit, ale snahu vyvinout ano.
 

Stav, jaký byl na začátku volebního období, se sice nijak výrazně 
nezměnil. Nikde nebyly zástupy aktivních jedinců, ale na druhé 
straně věřím tomu, že činnost místních spolků přece jen dokázala 
přivést k pravidelnému zapojení do spolkového života především 
malé zájemce a v těch bych viděl příznivou budoucnost. Potěšila mě 
i skutečnost, že zájem projevilo několik mladých lidí, kteří se do Nepo-
muka a okolí přistěhovali a už se do činnosti několika spolků aktivně 
zapojili. Věřme, že počet aktivních a činorodých lidí bude stále větší.

Karel Baroch, Zelení 

Vybudovat u školy stadionek s atletickou dráhou. 
 

Stadionek s atletickou dráhou, neboli víceúčelové sportoviště, se 
měl začít stavět myslím už 1. července. I po finanční stránce bylo 

všechno díky snaze Fotbalového klubu i města vyřešené. Kladně 
jsme se k tomu postavili i na sportovní komisi. Ale protože jedna 
z firem, které neuspěly ve výběrovém řízení, jeho výsledek rozpo-
ruje, tak se stavba musela odložit. Kdy se kopne do země, jestli ještě 
letos, nebo v příštím roce, to zatím nikdo neví. Je to škoda, hřiště 
mohlo být už od začátku školního roku využíváno školou a samo-
zřejmě nejen školou. Zadruhé, stav stávajícího hřiště není dobrý, 
když zaprší, tak se tam nedá kvůli blátu ani přejít. A ještě zatřetí, 
Nepomuk je hezkým městem, dobrým místem pro život, a tak 
i tahle lokalita by si zasloužila lépe vypadat. Takže paní Krumphol-
cová, stadiónek s atletickou dráhou se vybudovat nepodařilo, ale to 
není chybou naší, ale stojí za tím spíš konkurenční boj firem. Ale 
já pevně věřím tomu, že se to podaří dotáhnout k dobrému konci

Václav Kovář, ČSSD 

Je toho více, ale z opozice se těžko něco prosazuje, pokud na to 
není většinová shoda v zastupitelstvu. Já osobně jsem například 
pro zřízení městské policie a kamerového systému ve městě, ale 
vidím, že to nemá podporu.
 

Bohužel z uvedeného se nepodařilo nic. Zastupitelstvo tato témata 
vůbec neřešilo, a protože jsem věděl, že to nemá většinovou pod-
poru, ani jsem se nesnažil to tlačit. Uvidíme, jaké bude personální 
rozložení zastupitelstva po volbách na podzim letošního roku, 
zdali toto téma bude mít smysl opět vytáhnout na přetřes.

Alena Marušincová, ČSSD (bezp.) 

Já už si své prosadila, teď jen podpořím dobré nápady.
 

V tomto volebním období jsem se snažila podporovat smysluplné 
projekty pro lidi v tomto městě a regionu, moc ráda jsem, že se 
dotáhly projekty kruhového objezdu u Pyramidy, a to bez sochy sv. 
J. Nepomuckého, a také zateplení základní školy. Na těchto projek-
tech jsem pracovala ještě v minulém volebním období a jsem moc 
ráda, že se dotáhly do konce. Dnes je u Pyramidy bezpečněji a škola 
je zateplená, byla by škoda práce tolika lidí, kteří na tom pracovali.
Podpořila jsem projekt Komunitního domu ve Dvorci, rekon-
strukci přestupního uzlu ve Dvorci, který je velmi žádoucí a čeká 
na realizaci, nová stavební místa pro rodinné domy Pod oborou 
a Na Daníčkách, rekonstrukci hasičské zbrojnice a také rekon-
strukci osvětlení, kanalizace a vodovodu v ulicích, kde je to potřeba. 
Je toho více, prodeje bytů atd. Nepodporovala jsem zbytečné vyta-
hování peněz z kasy, protože budou třeba na důležitých akcích 
v budoucnu a zadlužování města není a nebylo nikdy pro mne 
přípustné. Dělejme, na co máme, a šetřeme, ať na to máme. Plá-
nujme s rozvahou a rozumem. Ne každý momentální nápad se 
musí nutně hned uskutečnit, byť by byl sebelepší. To je má rada 
do budoucna příštímu vedení města.

Jiří Polívka, ČSSD (bezp.) 

Dovolil bych si uvést 2 věci. Přispět ke zlepšení prostředí tím, že 
občané města nebudou ničit ovzduší spalováním kancerogenních 
látek ve svých kamnech a kotlích, a pak pomoci prosadit realizaci 
prostoru pro posezení a relaxaci maminek s dětmi i ostatních 
procházejících se u vrcholu cesty na Čiháku, protože pořád se 
na oblast Dvorce trochu zapomíná.
 

K prvnímu bodu: Druhým rokem existuje zákonná norma, která 
umožňuje uplatnit sankce na "spalovače" plastů, různých olejů 
a jiného domovního odpadu. Bohužel její vymahatelnost je velmi 
omezená, a pokud je mi známo, v našem městě dosud nebyla vyu-
žita. Optimem by bylo, aby k takovým jevům vůbec nedocházelo. 
Naši občané by měli znát dvě základní fakta týkající se téhle pro-
blematiky. První je nejvyšší výskyt nádorových onemocnění v Plzeň-
ském kraji ze všech krajů naší republiky. A druhý, že spalováním 
takových látek v kamnech nebo kotlích ústředního topení vznikají 
vysoce toxické a kancerogenní produkty. Nepomucké noviny jsou 
distribuovány do všech domácností a snad tahle moje připomínka 
najde svoje čtenáře. Jde o prevenci a o život nás, našich dětí i dal-
ších generací.

Ke druhému bodu: Úprava Čiháku, započatá ještě předcho-
zím vedením města, pokračuje, ale ještě je co zlepšovat. Pořád si 
myslím, že v "parkové" části Čiháku nahoře by měly být instalovány 
jeden nebo lépe dva sety pro pořádné sezení, tedy lavice a stůl. Sou-
časné nízké dřevěné konstrukce nejsou dobře použitelné. Město 
má finance na jiné projekty a různé propagační aktivity, jejichž 
přínos nelze změřit, lze jej pouze odhadnout, může být hypote-
ticky velký, ale také malý. A proto preferuji realizaci konkrétních 
akcí, třeba i bez dotační podpory.

Miroslav Němec, Pro Nepomuk (bezp.) 

Jako člen kontrolního výboru jsem za ten necelý rok došel k závěru, 
že je třeba prosadit alespoň v usneseních zastupitelstva (ideálně 
i v rozhodnutích jiných samosprávných orgánů) stanovení odpo‑
vědnosti konkrétních osob za jejich plnění a stanovení termínů pro 
jejich splnění, tak aby představitelé města a jim podřízení zaměst‑
nanci pracovali maximálně efektivně pro občany a sami občané 
měli možnost plnění úkolů sami kontrolovat. Moc pěkná odpověď. 
Taková sofistikovaná – jako od advokáta. Mohl bys, prosím, odpo-
věď doplnit o nějaký, a stačí mi jeden konkrétní, příklad, který tě 
dovedl k tomuto závěru? To samozřejmě rád doplním, protože mě 
k tomuto závěru skutečně dovedla jedna konkrétní věc. K přesvěd‑
čení a potřebnosti zavedení odpovědnosti konkrétních osob a sta‑
novení termínů jsem dospěl poté, co jsme na únorovém zasedání 
zastupitelstva řešili opětovné schválení veřejnoprávní smlouvy 
s městem Blovice na provoz radaru, a to z toho důvodu, že veřej‑
noprávní smlouvu, schválenou již v listopadu, nebyl schopen nikdo 
z městského úřadu zaslat krajskému úřadu do konce roku 2014, 
a smlouva tak pozbyla účinnosti. Město v důsledku tohoto pochy‑
bení nemohlo více jak čtyři měsíce provozovat radar, čímž vznikla 
městu škoda v řádu několika set tisíc korun.
 

Uvedené se podařilo naplnit, i když ne zcela. Po poměrně roz-
sáhlé debatě v zastupitelstvu a obsáhlém vysvětlování důvodnosti 
a potřebnosti navrhované úpravy nakonec většina zastupitelů 
souhlasila s tím, aby byla zavedena praxe vždy v každém usne-
sení zastupitelstva určovat odpovědnou osobu za splnění toho 
kterého usnesení zastupitelstva. Všiml jsem si, že tuto praxi 
následně zavedla i rada města a rovněž ve svých zápisech vždy 
určuje konkrétní odpovědnou osobu za splnění toho kterého 
usnesení. Co se týká stanovení závazného termínu pro splnění 
usnesení, proti tomu se tehdy v rámci debaty v zastupitelstvu 
postavila řada zastupitelů i zaměstnanců úřadu s tím, že u všech 
usnesení nelze vždy stanovit konkrétní závazný termín splnění. 
Stanovování závazných termínů pro splnění všech usnesení 
zastupitelstva tedy nebylo následně zastupitelstvem schváleno. 
V praxi jsem si však již při několika konkrétních usneseních 
všiml, že v situaci, kdy vyvstala potřeba splnění nějakého usne-
sení do konkrétní doby, začal se rovněž termín splnění usnesení 

v návrzích usnesení zastupitelstva objevovat, což svědčí o tom, 
že moje tehdejší snaha nebyla marná.Vladimír Rund, ODS (bezp.) 

Rád bych prosadil, aby byl zajištěn pro občany Nepomuka klid 
a pořádek v nočních hodinách v celém městě nejen v týdnu, ale 
hlavně o víkendech a svátcích.
 

Myslím si, že se situace v tomto směru zlepšila a ke skutečnému 
rušení nočního klidu a pořádku ve městě dochází jen zcela výji-
mečně a ojediněle.

Václav Novák (KSČM) 

Při současném rozložení politických sil ve vedení našeho města se 
mi asi nic prosadit nepovede. A co kdybyste měl tu možnost? Město 
trápí nedostatek sociálních bytů, to by bylo třeba řešit. A také bych 
si přál tu dráhu na in‑line brusle u školy.
 

Co se týče nedostatku sociálních bytů, to bylo z mé strany jen 
konstatování. Sám jsem nevyvíjel žádnou iniciativu, neboť jsem 
to považoval za zbytečné, protože jsem si uvědomoval, že při 
současném rozložení politických sil v zastupitelstvu není šance 
v tomto směru něco prosadit. Co se týče dráhy na in-line brusle, 
neustále jsem po celé volební období žádal zbudování této dráhy 
u hřiště u základní školy. Na tomto hřišti se má budovat umělý 
povrch a tartanová dráha kolem hřiště. Je podána žádost o dotaci 
a sám jsem navrhoval, že toto podpořím, ale s asfaltovou in-line 
dráhou kolem hřiště. Můj návrh však nebyl brán na zřetel.

 
 
 
Anketa k tématu: Co vás 
nejvíce potěšilo za poslední 
čtyři roky v Nepomuku?

Zdenka Braunová
Velmi mě těší, jak se z Nepomuku stává město kultury. Opravdu 
je zde velká možnost kvalitních kulturních akcí – zvláště v letní 
sezóně. A pak mne jako výtvarnici moc těší přístup vedení města 
k našemu Ateliéru "K". Ať už tím, že nám bezplatně pronajalo pro-
story ateliéru, kde my na oplátku tvoříme díla, kterými reprezen-
tujeme Nepomuk nejen v širokém okolí, ale i za hranicemi naší 
vlasti, nebo jeho zájmem o naši činnost. A také se mi líbí nová 
podoba Nepomuckých novin.

Radim Albl
Že se konečně zprůchodnila ulička mezi Nádražní ulicí až 
k základní škole.

Milena Vlčková
Mám radost z opravy hotelu i sálu ve Dvorci.

A co vy? Jste spokojeni s prací zastupitelů? 
Hlasujte v anketě na nepomuk.cz.
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Bilanční rozhovor s Miroslavem Němcem

Miroslav Němec je advokátem, svou praxi má v Plzni, kde 
se zaměřuje na obchodní, občanské, trestní a rodinné 
právo, rozvody a společné jmění manželů. V Nepomuku 
pak kráčí ve šlépějích svého otce, který byl několik let 
tajemníkem zdejšího úřadu a poté také zastupitelem. Podle 
jmen je rozeznáte jen titulem, otec je Ing., syn Mgr. 

V roce 2010 jste v dosud poklidném rozložení sil 
udělali na radnici doslova revoluci. Především kvůli 
boji za plánovanou „spalovnu“ ve Dvorci jste obsadili 
hned tři místa v zastupitelstvu v rámci kandidátky 
Sdružení nezávislých kandidátů – Zdravé Nepomucko. 
Jste dodnes rád, že „spalovna“ nevznikla?

Ano, jako občan Dvorce jsem rád, že spalovna, resp. bioelektrárna 
nakonec nebyla realizována, přičemž i s ohledem na vývoj dalších 
let, kdy o nepochybně smysluplnější využití průmyslové zóny proje-
vila zájem místní společnost KLAUS Timber a. s., která již započala 
se stavbou výrobního areálu, jsem přesvědčen, že zastavení realizace 
stavby bioelektrárny byl krok správným směrem. 

V roce 2014 jste pak kandidoval ze čtvrtého místa za hnutí 
Pro Nepomuk, získal nejvíce preferenčních hlasů a jako 
jediný z kandidátky jste se dostal do zastupitelstva, kde 
jste v opozici. Za jaké hnutí budete kandidovat letos?

Po delším rozmýšlení jsem se rozhodl znovu kandidovat, a protože 
hnutí Pro Nepomuk opět připravuje kandidátní listinu a sbírá podpisy, 
nezbytné pro možnost ucházet se o přízeň voličů ve volbách (protože 
se nejedná o žádnou politickou stranu nebo politické hnutí), přijde 
mně logické opět kandidovat na kandidátní listině tohoto hnutí. 

Už se vám podařilo získat dostatek podpisů k tomu, 
aby kandidátka mohla být vůbec podána?

Na tuhle otázku bohužel dnes ještě nedokáži odpovědět, protože 
schůzi, kde budeme sčítat nasbírané podpisy, budeme mít až po tomto 
rozhovoru. Věřím však, že se nezbytný počet podpisů podaří nasbírat 
a voliči budou mít možnost vybírat při volbách i z osob kandidujících 
na kandidátní listině hnutí Pro Nepomuk.

Kdo bude jejím lídrem?
Ani na tuhle otázku zatím nedokáži odpovědět, neboť toto bude ještě 
probíráno na schůzi kandidátů, která se teprve uskuteční.

Prozradíte již nějaké body z programu, které 
jste sám navrhl nebo navrhnete?

V návaznosti na marné snahy, které jsem vyvíjel v tomto volebním 
období jako člen kontrolního výboru, směřující k transparentnější, 
propracovanější a dřívější tvorbě plánu investic, navrhl jsem tento 
bod i do volebního programu hnutí Pro Nepomuk v těchto volbách. 
K této inciativě jsem se nechal inspirovat v jiných městech, kde sku-
tečně funguje „otevřená radnice“. Jde o to, že představitelé města každý 
rok již od začátku podzimu pracují na přípravě rozpočtu na další rok 
a především plánují, jaké investice hodlají realizovat. Otázka toho, 
jaké jednotlivé investice bude město realizovat v dalším roce, přitom 
přirozeně zajímá všechny zastupitele, ale také občany. Proto bych viděl 
jako vhodné na říjnovém nebo listopadovém zastupitelstvu, aby vedení 
města (tedy předkladatel rozpočtu a tedy i plánu investic) prezentovalo, 
jakou částku hodlá v dalším roce vynaložit na investice, a následně 
předložilo detailní plán investic s vysvětlením jeho jednotlivých polo-
žek za současného otevření diskuze o těchto jednotlivých položkách 
(tedy způsobem, jakým to probíhá při přípravě rozpočtu na radě města 

za „zavřenými dveřmi“). Dalším podstatným bodem, o jehož zařazení 
do programu jsem se také zasazoval, je podpora mladých rodin, a to 
zejména z hlediska udržení mladých lidí v Nepomuku a ideálně při-
lákání nových obyvatel. Také z nedávné střednědobé analýzy vývoje 
rozpočtu města, kterou nechalo vedení města zpracovat a která byla 
prezentována na minulém zastupitelstvu, vyplynulo, že v posledních 
pěti letech se zastavil trend růstu počtu obyvatel města a počet oby-
vatel města klesá (oproti roku 2013 klesl asi o 100 obyvatel), což má 
a bude mít znatelný dopad na prostředky, které jsou na provoz městu 
státem přidělovány (neboť ty se odvíjí především od počtu obyvatel 
ve městě). Nepomuk je přitom, podle mého názoru, poměrně atrak-
tivním místem pro život (klidné menší město s dostupnými službami 
a vzděláním, s poměrně dobrou dostupností Plzně) a má tak potenciál 
takový trend zvrátit, když věnuje větší úsilí přípravě pestré a dostupné 
nabídky možností bydlení (ať už přípravou ploch pro bydlení, nebo 
nabídkou dostupných „startovacích bytů pro mladé rodiny“). 

Čistě hypoteticky: Kdyby vaše hnutí vyhrálo volby 
a vás občané opět vykroužkovali na první místo, 
byl byste ochotný být starostou města?

Moje profese, při jejímž výkonu se musí člověk neustále a soustavně 
vzdělávat a která je závislá na kontaktech a vztazích, které člověk roky 
buduje, mně bohužel neumožňuje tuto na čtyři roky opustit. Protože 
mám svoji profesi zatím rád a přípravě na její výkon jsem věnoval 
mnoho let svého života, nedovedl bych si v tuhle chvíli představit při-
jmout případnou funkci starosty nebo místostarosty, jejímuž výkonu 
se podle mého názoru musí člověk věnovat na sto procent. 

Heslem hnutí, které vidím hned na úvodní obrazovce 
vašich webových stránek, je, „amatéři postavili 
Noemovu archu, profesionálové Titanic“. Považujete 
se tedy po osmi letech v zastupitelstvu za amatéra?

Pochybuji o tom, že se člověk vůbec někdy může stát „profesionálním 
zastupitelem“. Účast v zastupitelstvu totiž přináší neustálé projed-
návání stále nových otázek a témat, takže se člověk „profesionálním 
zastupitelem“, který si bude vždy se vším vědět rady a bude znát odpo-
věď na všechny otázky, asi ani stát nemůže. Samozřejmě cenná je zku-
šenost ze zastupitelstva z hlediska seznámení se s procesy rozhodování 
ve městě. Faktický vliv na chod města má totiž především rada města, 

která se schází mnohem častěji než zastupitelstvo a která také před-
stavuje podklady pro zastupitelstvo. Moje zkušenosti ze zastupitelstva 
mě vedou k závěru, že by bylo na místě posílit roli zastupitelstva při 
faktickém řízení města.

Na březnovém zastupitelstvu jste velmi kritizoval 
místostarostu Pavla Kroupu, který má mimo jiné 
na starost územní plánování, že se nedaří realizace 
obytné zóny Pod Oborou, kde chcete sám stavět. Jste 
rád, že byla hned na dalším zastupitelstvu schválena 
studie? Kdy počítáte, že kopnete do země? 

Na tuto otázku budu muset odpovědět trochu obsáhleji. K té kritice 
mě totiž vedla především osobní zkušenost s řešením konkrétního 
problému. Vždy jsem byl přesvědčen, že chci v Nepomuku a ideálně 
ve Dvorci žít, tedy postavit si vlastní dům, vychovat zde děti a pak zde 
i zestárnout. Když jsem se asi před čtyřmi roky začal poohlížet po něja-
kém možném místě pro stavbu domu, zjistil jsem, že nabídka zde není 
prakticky vůbec žádná. O zcela stejnou zkušenost se tehdy se mnou 
podělilo mnoho mladých lidí a vím o celé řadě lidí, kteří v Nepomuku 
chtěli stavět a z důvodu absence jakékoliv nabídky stavebních pozemků 
z Nepomuku definitivně odešli a postavili jinde. Při vědomí takto bezvý-
chodné situace jsem tehdy i já začal uvažovat o odchodu do jiného města 
či obce, kde bude mít člověk možnost postavit si vlastní dům na vhod-
ném pozemku. Následně v roce 2016 se naskytla nabídka soukromé 
osoby, která prodávala velký pozemek ve Dvorci, vedený v územním 
plánu jako zastavitelné území, sousedící s pozemky města, vedenými 
rovněž jako zastavitelné území. Předmětný pozemek jsme se společně 
se třemi dalšími kamarády – manželskými páry, které tehdy řešily stejné 
dilema (tedy odchod z Nepomuku) – rozhodli koupit. Krátce po zakou-
pení předmětného pozemku jsme společně s těmito kamarády navštívili 
vedení města a později i radu města s tím, že jsme předmětný pozemek 
zakoupili, že hodláme řešit vodovodní a kanalizační přípojky a budo-
vání obslužné komunikace a zda by město, coby vlastník sousedních 
zastavitelných pozemků, nemělo zájem na takové akci spolupracovat, 
neboť logicky dojde k zasíťování i městských pozemků. Rada města 
s takovým záměrem vyslovila jednoznačný souhlas s tím, že je v dané 
lokalitě stejně plánována již asi od roku 2001 obytná zóna Pod Oborou 
a město tedy pokročí směrem k její finální projektové a následně i sta-
vební realizaci. Pavel Kroupa se do celé záležitosti tehdy aktivně vložil 
coby osoba odpovědná za územní plánování s tím, že on bude osobou, 
která bude práce na projektové přípravě řídit a organizovat. Bohužel 
od tohoto okamžiku, za asi rok a půl, jsme se my ani město v této zále-
žitosti nikam neposunuli. Pavel Kroupa navrhoval, že bude vhodné 
a efektivní, když řešení této nové obytné zóny připraví zpracovatel 
nového územního plánu – UNIT architekti z Prahy. Výstupy, které tito 
architekti během této dlouhé doby předložili a které s nimi prezento-
val Pavel Kroupa, nebyly bohužel akceptovatelné prakticky pro nikoho 
(neboť bylo navrhováno výrazné územní zmenšení horní části obytné 
zóny, což by bylo pro město neekonomické, bylo navrhováno technicky 
neřešitelné dopravní napojení zóny a zároveň byly neustále předkládány 
argumenty o tom, že celá zóna je z urbanistického hlediska vlastně zcela 
nevhodná). Sama rada města celou situaci související s přípravou, resp. 
spíše nepřípravou, obytné zóny zjevně vyhodnotila stejně, když někdy 
na přelomu roku 2017 a 2018 většinově schválila to, že na přípravu pro-
jektové dokumentace bude uzavřena smlouva s jiným subjektem – AiP 
Plzeň, který následně připravil v řádu týdnů nebo maximálně pár měsíců 
návrh řešení obytné zóny. Ten byl předložen zastupitelstvu ke schválení 
a i přes velký odpor Pavla Kroupy byl schválen, což přimělo následně 
i Pavla Kroupu k věcné a rychlé konstruktivní diskuzi, aby byl celý pro-
jekt v řádu týdnů upraven ke spokojenosti všech a následně jednomy-
slně schválen. Popsaná zkušenost mě tedy vedla k oné kritice, neboť 
se mě celá situace osobně dotýkala a jsem přesvědčen, že se dotýkala 
i celého města, neboť také popsaná zkušenost podle mého způsobuje 
to, že město nemá zájemcům o výstavbu a nastěhování do města co 
nabídnout a celkový počet obyvatel stagnuje. Když jsme celou záležitost 

v roce 2016 začali s městem řešit, věřil jsem a i na radě jsme mluvili jako 
o termínu zahájení výstavby v obytné zóně Pod Oborou v roce 2018. 
Nyní je bohužel zřejmé, že se jedná o termín zcela nereálný, a rád bych 
doufal, že bude reálný alespoň rok 2019. 

Jak celkově hodnotíte činnost koaličních zastupitelů, 
za co byste je pochválil, co jim naopak vytknul?

V souvislosti s hodnocením činnosti koaličních zastupitelů bych si 
hodnocení dovolil vztáhnout spíše na radu, protože ta má ve městě 
faktický vliv na jeho chod. Osobně bych uvítal větší „akčnost“, myšleno 
tak, že když se odsouhlasí nějaký záměr, tak se následně na jeho reali-
zaci také začne intenzivně pracovat. Měl jsem bohužel někdy pocit, že 
se pořád zpracovávají nové a nové studie a různé plány, ale pak často 
zůstává jen u těch studií, zavřených tzv. „v šuplíku“. Někdy jsem měl 
také pocit, že se konkrétní potřeby a přání občanů neřeší s dostateč-
ným zájmem a nebo se řeší způsobem ,,slibem nezarmoutíš“. Naopak 
pozitivně hodnotím snahu o veřejné diskuze o konkrétních tématech, 
pestrou nabídku kulturních akcí nebo pak jako obyvatel Dvorce kom-
pletní rekonstrukci a přestavbu objektu hotelu ve Dvorci. 

Jste rád, že je Dvorec od roku 1961 místní částí Nepomuku?
Lze na této skutečnosti vidět pozitiva a najdou se samozřejmě i nega-
tiva. Faktem je, že se jedná o neměnnou skutečnost, a proto je 
na místě se na věc dívat spíše pozitivně. Dvorec má to, co Nepomuk 
nemá (venkovštější charakter, nádraží) a Nepomuk má to, co nemá 
Dvorec (kulturní akce, školu, zdravotnictví), tzn. jedná se podle mého 
o oboustranně vhodnou symbiózu. 

Na výroční členské schůzi hasičů SDH Dvorec zaznělo, 
že budete novým starostou hasičů. Je to pravda?

Někdy, doufám v daleké budoucnosti, tomu tak zřejmě bude. SDH 
Dvorec má starostu s obdivuhodným nasazením a zápalem v osobě 
pana Josefa Járy. Jeho zásluhou především je, že SDH Dvorec v sou-
časné době vůbec funguje a neustále se rozvíjí. Pan Jára už několik 
let hovoří o tom, že uvažuje o postupném předání své funkce. Po dis-
kuzích v rámci sboru jsem souhlasil s tím, že funkci starosty někdy 
v budoucnu po panu Járovi převezmu, resp. ji budu přebírat postupně. 
Zatím se tedy od pana Járy učím a doufám a věřím, že on při jeho nasa-
zení a vitalitě bude funkci starosty ještě pěkných pár let vykonávat, 
i kdyby ji měl později vykonávat třeba jen jako čestný starosta sboru.

Existuje hned několik komediálních seriálů 
z právnického prostředí. Máte rovněž nějakou 
vtipnou perličku ze své praxe?

Právo a také výkon advokacie je především o „hře slov“ a interpretaci, 
resp. často spíše dezinterpretaci různých životních situací. Nejvíce 
humorných situací pak člověk zažívá především při trestních kau-
zách, kdy svědci a obvinění popisují určité situace, jichž byli přítomni. 
Vzpomínám si na jednoho obviněného z odcizení vozidla, který byl 
menší postavy, jak konfrontoval před soudem svědkyni, která ho viděla 
a usvědčovala, slovy „pane předsedo já jsem to neudělal, paní svěd-
kyně mě nemohla poznat a usvědčit, protože jsem za volantem toho 
velkého auta ani nebyl vidět“. Nebo vzpomínám, jak mě jednou navští-
vil jeden pán se svojí novou družkou, která mi tlumočila jeho přání 
s tím, že on se chce nechat rozvést se svojí manželkou, ale je bohužel 
hluchoněmý a neumí ani znakovou řeč a příčiny rozvratu manželství 
bude muset soudu předvést pantomimou. Je pravdou, že pantomimu 
uměl skvěle a i já jsem poznal, že příčinnou rozvratu jeho manželství 
byla nevěra jeho manželky. Trochu jsem měl tehdy obavy z toho, jak 
bude reagovat soudce, až mu pán předvede onu pantomimu, a zda to 
nebude hodnotit jako urážku soudu. Bohužel pán na další dohodnu-
tou návštěvu u mě již nepřišel, takže nevím, zda se rozvedl, či nikoliv 
a jak to u soudu proběhlo. 

Děkuji za rozhovor.
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Jiří Karmazín má vlastní pamětní desku

Naproti dnes již nedochovanému rodnému domu ak. malíře Jiřího Karmazína (*1932) 
v Dožicích na návsi (rozhovor v Nepomuckých novinách 10/2017) byla samotným malířem 
dne 7. července odhalena jeho pamětní deska. Součástí místa je také infotabule s životopi-
sem tohoto významného dožického rodáka. Akce byla součástí slavností 700 let od první 
písemné zmínky o Dožicích, dnes spadajících pod Mladý Smolivec. Krásně zorganizovaná 
akce zahrnovala rovněž ocenění lidí, kteří se na oslavách podíleli, výsadbu pamětní lípy, 
mši svatou či výstavu o historii a současnosti Dožic. U příležitosti výročí byla vydána nová 
publikace o obci. Více fotografií na https://bit.ly/2L6MhaW.

Na Čížkovsku 
slavili 100 let 
Československa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Čížkov pořádala 7. července ve své 
místní části Čečovice zajímavou akci 
k výročí 100 let Československa. V rámci 
ní proběhly: mše svatá v kapličce na návsi, 
položení věnců k pomníku padlých, deko-
rování praporů, slavnostní průvod i pro-
slovy. Státní hymnu zazpíval sborista 
Národního divadla Josef Darebník, který 
má v obci chalupu. Na závěr vystoupily 
Vrčeňský sbor i skupina Plzeňský MLS. 
Posíláme velkou gratulaci pořadate-
lům za krásně zvládnutý program. Více 
fotografií na https://bit.ly/2L6MhaW.

Mercedesy zaplnily náměstí

Mercedes Benz klub pořádal čtvrtý červnový víkend oblíbenou 
akci Mercedesem do Mexika, kdy se majitelé těchto vozů společně 
sejdou v areálu dětského tábora Mexiko u Hnačova. Součástí pro-
gramu byla i zastávka v Nepomuku. K vidění byly zcela nové vozy, 
ale také zasloužilí veteráni. Vozy Mercedes jsou pojmenovány 
po Mercédès Jellinek – dceři prodejce vozů a rakouskouherského 
generálního konzula v Nice Emila Jellinka.

Malé ohlédnutí za výstavou 
historických kostýmů 
na Arciděkanství
Ve dvou svátečních dnech letošního července se v konfe-
renčním sálu na Arciděkanství uskutečnila zcela mimo-
řádná výstava historických kostýmů. Všechny modely šila 
a ručně vyšívala paní Vendula Ptáčková ze Soběsuk, která 
se ujala i celkového aranžmá výstavy. Expozici dopro-
vázely zajímavé naučné texty i komentář autorky. Velcí 
i malí návštěvníci, kteří se dostavili v poměrně hojném 
počtu, mohli navíc vyplnit související pracovní list, za což 
jako odměnu obdrželi malé obilné polštářky, též z dílny 
paní Ptáčkové. Umění paní Venduly tak velmi pěkně oži-
vilo letní program na nepomuckém Arciděkanství.

Hana Černohousová, Svatojánské muzeum

foto Milan Demela
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Fénix chystá novinky

Léto je v plném proudu a my se připravujeme na zahájení nového 
roku. První příměstský tábor proběhl až po uzávěrce tohoto čísla, 
takže o něm vám napíšeme v zářijových novinách. Každý den evi-
dujeme nové přihlášky na vypsané kurzy, předěláváme webové 
stránky, sháníme nové lektory, upravujeme prostory Fénixu a učíme 
se některé věci znovu a jinak, protože GDPR samozřejmě postihlo 
i nás. Máme také novou emailovou adresu fenix@urad-nepomuk.cz. 
Loučíme se s oblíbenou Historií s Pavlem Motejzíkem a navazujeme 
přednáškami o památkách západních Čech s Hanou Černohouso-
vou. Přednášky plánujeme na úterý 17:30–19:15 hodin 1× za měsíc 
a tématy budou: 1/ Klášter premonstrátek Chotěšov 2/ Klášter pre-
monstrátů Teplá a „Hroznatova akademie“ 3/ Poutní místo Skoky 
u Žlutic 4/ Bečov nad Teplou (hrad, zámek, město) 5/ Krásy a zají-
mavosti Slavkovského lesa 6/ Velhartice (hrad, zámek, městečko) 
a zámeček Nemilkov 7/ Zámek Žinkovy 8/ Z Krasíkova přes Konstan-
tinovy Lázně na Gutštejn 9/ Rabštejn nad Střelou (městečko a okolí) 
10/ Zajímavosti z Karlových Varů. 

V pátek 14. 9. plánujeme relaxační seminář s jógou a tvořením pro 
ženy – výroba osobního náramku z polodrahokamů. Přihlášení 
a platba předem, detaily na našich stránkách.

V sobotu 13. 10. od 10 do 13 pořádáme seminář Jógy vědomí – 
kundalini jógy pod vedením oblíbené a zkušené lektorky Sabiny 
Kočové, která má své studio v Plzni. Závaznou přihlášku s plat-
bou 400, – je třeba zaslat do 28. 9. informace najdete na našich 
stránkách.

Další pravidelné kurzy i jednorázové semináře postupně doplňu-
jeme, sledujte naše webové stránky a těšte se s námi na novou inter-
aktivní přihlášku. Kurzy budou splatné do 27. 9. 2018, pokud není 
uvedeno jinak. Další podmínky placení a vracení kurzovného aktua-
lizujeme na našich webových stránkách a budou součástí přihlášky.

Krásné pohodové léto 
Lucie Korbová

Otevírací doba – o prázdninách kancelář zavřena,  
tel.: 606 032 707 (Lucie Korbová),  
e-mail fenix@fenix-nepomuk.cz.

Spolkový život  
aneb o životních pilířích

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Říká se, že život lidský stojí na několika pevných pilířích. Těmi jed-
notlivými pilíři jsou rodina, zdraví, zaměstnání a také volný čas. 
Každý svůj volný čas trávíme podle svého. Někdo v kruhu rodiny, 
jiný nad sbírkou známek, na zahrádce nebo třeba u televize a další 
navštěvuje některý spolek, klub nebo sdružení.

Vedení města vydalo v rámci několika grantových programů 
na spolkovou činnost v letošním roce 800 tis. Kč. A mimo toho 
ještě spolkům za zvýhodněné ceny pronajímá prostory pro jejich 
potřeby a média bezplatně propagují jejich činnost. V komisi pro 
kulturu a cestovní ruch a ve sportovní komisi se scházejí zástupci 
spolků a přímo se spolupodílejí na rozdělování finančních pro-
středků, což znamená, že o tom, kdo kolik dostane, nerozhoduje 
pouze někdo na radnici. Za mě velké poděkování vedení města.

V některém z minulých čísel Nepomuckých novin jsem četl 
názor, že současná podpora spolků je nadstandardní, tedy jinak 
řečeno, že by bylo dobré trochu ubrat. S tím ale nemohu souhlasit. 
Je to totiž investice do lidí a to si myslím, že je investicí nejdůle-
žitější nebo stejně důležitou jako investice třeba do komunikací. 
Co mi bude platné, když pojedu po ulici, ve které jsou všechny díry 
zalepené, když, až přijedu domů, nebudu mít kam jít? 

V Nepomuku působí spolky, které mají stovky členů, ale jsou 
tady i takové, které mají členů, jako je prstů na obou rukou. Některé 
hospodaří se statisíci, jiné mají v kasičce na činnost pár tisícovek. 
Ale všechny jsou stejně důležité. Ve všech se scházejí lidé, kteří 
provozují stejnou činnost, mají stejné cíle, pořádají výstavy, výlety, 
turnaje, bijí se za stejné barvy. Já sám jsem členem Sokola a v něm 
jsem činný ve dvou oddílech – v tenisu a v pétanque. Mimo sportov-
ních výsledků mi jde ale především o partu, o přátelství, které trvá 
už desítky let. Jsem s těmi lidmi tak nějak rád. A věřím, že tak to 
mají i ostatní. Nebýt spolku, ani bychom se neznali, možná bychom 
se nanejvýš pozdravili a nic víc. A proč jsem se vůbec takhle roze-
psal? 15. září totiž proběhne jakýsi den otevřených dveří spolků, 
pořádaný Fénixem. Veřejnost bude tak moci nahlédnout do jejich 
zázemí, bude se moci seznámit s jejich činností a hlavně s lidmi, 
kteří tuto činnost provozují. Na území našeho města působí při-
bližně třicet spolků, klubů a sdružení vykonávajících rozmanité 
aktivity. To tedy znamená několik stovek členů a tedy i stovky pev-
ných životních pilířů. A věřte mi, má to větší cenu než kus zlata 
v bance ve Švýcarech.

Karel Baroch

1. Veletrh spolků Nepomuku

V sobotu 15. 9. mezi 10. a 15. hodinou se uskuteční první společná 
akce nepomuckých spolků a města Nepomuk, jejímž cílem je 
představit jejich činnost veřejnosti, oslovit nové zájemce a zapo-
jit veřejnost do dění ve městě. Podrobnější informace přinesou 
zářijové Nepomucké noviny.

120 let od založení  
Sboru dobrovolných hasičů ve Dvorci  
(1898–2018)

V květnu letošního roku oslavili dobrovolní hasiči ve Dvorci 
120. výročí založení sboru a to v roce, kdy si připomínáme i 100 let 
od založení Československa. V rámci oslav se konala 26. května 
okrsková hasičská soutěž ve Dvorci na fotbalovém hřišti a o den 
později 27. května od 14 hodin slavnostní schůze na sále v Hotelu 
Dvorec, kde byla nainstalována výstava historie sboru. Obě akce 
proběhly úspěšně a byly důstojným završením oslav 120. výročí 
založení SDH Dvorec. 

Na slavnostní schůzi byli oceněni zasloužilí členové SDH a dále 
převzali z rukou starosty krajského sdružení hasičů Plzeňského 
kraje a starosty okresního sdružení hasičů Plzeň-jih pana Josefa 
Černého významná ocenění pan Ing. František Vavřík a pan Pavel 
Jiránek. Starosta sboru pan Josef Jára převzal jedno z nejvyšších 
hasičských vyznamenání udělené ústředím Sdružení hasičů Čech 
Moravy a Slezska.

Čas jubilea bývá dobrou příležitostí k ohlédnutí: Prvopočátky 
dobrovolných hasičů sahají do bývalé Železné Huti. Železnohutští 
se rozhodli pro založení sboru v roce 1898. Do té doby se s ohle-
dem na ráz zástavby v obci nejevila nutnost organizace protipo-
žárního zásahu. Hasilo se jednoduchým postupem. Dvě řady se 
postavily mezi požár a vodní zdroj a podávaly si nádoby s vodou 
levou a prázdné zpět pravou řadou. Ovšem postupem času bylo 
nutné rychlejšího a efektivnějšího zdolání požáru, což vyžadovalo 
jinou organizaci a přístup. Zakládaly se hasičské sbory, které byly 
postupně vybavovány potřebnou technikou. V roce 1930 je v Kata-
stru členů sborů hasičské župy Nepomucké zapsáno 44 sborů s 1 116 
dobrovolníky. Zásadního významu i rozvoje však sbory dosáhly 
po druhé světové válce.

Dvorecká hasičská zbrojnice se několikrát stěhovala. Nej-
prve z domku, kde je nyní kadeřnictví do domečku nad závorami. 
Roku 1933 do nově postavené „hasičské kůlny“ nahoře ve Dvorci 
„u studny“, ta ale po čase přestala vyhovovat a byla příliš malá. 
Zbrojnice se posléze dostala do dolní části Dvorce – Železné Huti 
do domu čp. 12, kde je dodnes. 

V letech 1937–39 hráli členové sboru divadlo a pořádali zábavy. 
Od roku 1954 se pořádaly i hasičské plesy a od roku 1955 se konaly 
maškarní průvody. V současnosti pravidelně pořádáme, společně 
s SDH Vrčeň, hasičský a maškarní ples pro děti i pro dospělé, stavění 
máje a masopustní průvod obcí. Tradičně se podílíme na organizaci 
dětského dne TJ Slavoj Dvorec.

Dvorečtí hasiči začínali s malou ruční stříkačkou, poslední 
vystoupení měla při ukázce hasičského cvičení na oslavě padesáti-
letého trvání sboru. Její následovnice se už chlubila čtyřkolím, sil-
nější pumpou a koňským spřežením. V roce 1935 byla v zámečnictví 
u Holubů sestavena první motorová stříkačka: motor Sauer, čerpadlo 
Sigmund. V roce 1953 byla dodána modernější motorová stříkačka. 
Poté přišla Tatra 805, která nám sloužila do roku 2007. V roce 2005 
byla pořízena starší stříkačka PS 12. V současnosti užíváme hasič-
ské vozidlo Avia, které k nám bylo přiděleno od SDH Nepomuk. 
V letošním roce jsme pořídili i novou motorovou stříkačku, za což 
patří poděkování městu Nepomuk.

I další naše výzbroj a technika jsou postupně modernizovány 
i s ohledem na slušný vzestup při získávání nových členů, jak 
chlapců, tak děvčat. V současné době máme družstvo mužů, druž-
stvo žen a připravujeme vznik družstva dětí. 

V řadách našeho sboru je stále několik členů, kteří této práci 
zasvětili nemalou část života a jistě je těší mladí následovníci, kteří 
také budou vždy připraveni pomáhat všude tam, kde by docházelo 
ke znehodnocení majetku, nebo dokonce k ohrožení života. Zvláštní 
dík a uznání patří současnému starostovi sboru panu Josefu Járovi 

za neutuchající nasazení, ochotu a trpělivost při vedení celého sboru. 
Další poděkování patří náměstkovi starosty SDH Mgr. Miroslavu 
Němcovi a novému veliteli sboru Ing. Milanovi Kinclovi.

Děkujeme všem našim členům a členkám – současným i býva-
lým, všem příznivcům, zástupcům města i ostatním občanům 
a chceme popřát úspěch, pevné zdraví a pohodu v osobním životě. 
Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na okresní kolo v klasické 
hasičské soutěži, které se bude konat na stadionu TJ Slavoj Dvorec 
v sobotu 8. září 2018 od 8 hodin. Ohni zmar!

Pavel Jiránek, člen výboru SDH Dvorec, 
starosta hasičského okrsku OSH PJ č. XIV Nepomuk, 
člen výkonného výboru a vedoucí odborné rady prevence OSH PJ
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Může se hodit

V záběru školního roku jsme využili nabídky zkušeného záchra-
náře p. MUDr. Michala Marečka, který vycházejícím žákům 
a osmákům vysvětlil základy první pomoci. Pan doktor nejdříve 
pohovořil o tom, co je nutné udělat ve chvíli, kdy se kdokoliv 
z nás může dostat do blízkosti člověka, který potřebuje okamži-
tou pomoc. Od teorie se spolu s dobrovolníky z řad žáků dostal 
k praktické ukázce poskytnutí první pomoci nepřímou masáží 
srdce. Kdo si na figuríně vyzkoušel srdeční masáž, poznal, jak je 
poskytování první pomoci fyzicky náročnou činností. Po celou 
dobu krátkodobého kurzu pan doktor doplňoval užitečné rady 
příběhy z bohaté praxe a ochotně odpovídal na vznesené dotazy. 
Pro všechny zúčastněné žáky bylo praktické seznámení s důleži-
tými činnostmi, které mohou zachránit v případě potřeby život, 
velmi užitečné a věříme, že kdyby se v nepředvídatelné situaci 
ocitli, odteď si budou vědět rady. Panu doktoru Marečkovi ještě 
i touto cestou děkujeme a věříme, že i pro další ročníky naší 
školy si najde čas a naši školu v novém školním roce navštíví. 

Rozloučení

Samozřejmě každý končící školní rok přináší okamžiky loučení. 
Pravidelně na naší škole jsme svědky loučení vycházejících žáků 
se školou i těmi, kteří je po dobu školní docházky na nepomucké 
škole vyučovali. Poslední společné setkání se odehrává pravidelně 
ve školní aule a stejně tak tomu bylo i v posledním dnu škol-
ního roku 2017-2018. Tentokrát naši školu opustily dvě deváté 
třídy. Postupně zástupkyně obou tříd pohovořily o končící školní 
docházce, zavzpomínaly na roky strávené ve školních lavicích 
i na vyučující, se kterými se během docházky setkávali na tří-
dách. Pro obě třídní učitelky měli kluci a dívky připravené dárky 
a rovněž obě třídní podarovaly své žáky drobnými dárečky. Obě 
třídní popřály svým už bývalým žákům hodně štěstí v osobním 
životě a úspěšné zvládnutí škol, do kterých všichni po prázdninách 
nastoupí. Ještě si připomeneme jedno loučení. Z prvního stupně 
odchází tři páté třídy. Všechny tři třídní kolektivy připravily pro 
rodiče, prarodiče, sourozence a další zájemce besídky na rozlou-
čení. Každá třída si připravila originální program a přihlížející měli 
možnost vidět vtipné adaptace známých pohádek a televizních 
scének, např. z Mrazíka nebo z Popelky, slyšeli sólový i sborový 
zpěv, hru na hudební nástroje, líbily se moderní tance a také jsme 
se zasmáli mnoha vtipům. Díky za všechna tři hezká odpoledne. 
Samozřejmě se holky i kluci také se svými třídními učitelkami 
řádně rozloučili. V září už budou všichni žáky 2. stupně.

 

Policie ve škole

Zajímavou přednášku o činnosti policie v dobách minu-
lých připravil místní policista prap. Patrik Keller. Z poli-
cejních archivů získal celou řadu zajímavých kauz a velmi 
příjemnou formou seznámil žáky devátých tříd s tím, co všechno 
museli dřív jeho předchůdci jakožto ochránci zákonů řešit. 

Budoucí prvňáčci na návštěvě

Při pohledu do prvních tříd vám možná bude třída připadat nezvykle 
zaplněná. Ano, bylo zde více dětí, než jsme zvyklí, protože k nám zaví-
taly y děti z nepomucké a dvorecké mateřské školy. Přišly se podívat, 
kam po prázdninách začnou chodit, a se zájmem celé dopoledne 
sledovaly, co se všechno jejich o rok starší budoucí spolužáci naučili.  

 

Šesťáci v Plasích

Na závěr školního roku jsme vyrazili na školní výlet do Plas. V prů-
běhu dne byl pro nás připraven výukový program v Centru stavi-
telského dědictví Plasy, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých 
informací o způsobech založení historických staveb, různosti sta-
vebních materiálů, různých profesích apod. Poté jsme si zahráli 
minigolf v ZOO Plasy, kde jsou jednotlivé dráhy a jamky inspi-
rovány různými zeměmi (Japonsko, Egypt,…). Zároveň se na nás 
dívali tygři, lvy a další zvířata z místní ZOO. Nemusíte se bát, měli 
jsme vše pod kontrolou. Před odjezdem vlaku jsme se ještě stačili 
vykoupat v místním krásném přírodním koupališti, kde jsme zažili 
spousty vodních i plážových radovánek.

Žáci 6. CStránky o ZŠ Nepomuk připravuje Milan Demela, ředitel

 

Po Otavě na lodích

Na závěr školního roku jsme uspořádali kurz vodní turistiky pro 
vybrané žáky 9. ročníku naší školy. Ráno jsme vlakem vyrazili směr 
Sušice, kde na náš čekaly divoké vody řeky Otavy. Měli jsme štěstí 
na stav vody, kdy průtok byl mírně zvýšený a umožnil nám bez kom-
plikací splutí řeky až do Horažďovic. Na 20 kilometrovém úseku 
jsme přejeli dva jezy, na třetím jezu si pak všichni zkusili svézt loď 
na laně. Po cestě jsme také zastavili v kempu u řeky na malé, avšak 
příjemné občerstvení. Přestože někteří z účastníků zažili tuto vodní 
aktivitu poprvé v životě, všichni se dokázali poprat s nástrahami 
řeky a bez větších problémů doplout do cíle. Ne všem se podařilo 
stanout na břehu suchou nohou, vzhledem k počasí to však nebyl 
žádný problém. Věříme, že si všichni užili tento den minimálně 
stejně jako my učitelé. Na závěr bychom rádi poděkovali všem 
účastníkům za naprosto bezproblémový průběh kurzu vodní turis-
tiky, kdy všichni vnímali naše pokyny a chovali se na řece s respek-
tem k ostatním. Vážení, byla pro nás velká radost pořádat pro vás 
všechny sportovní aktivity a přejeme vám ve vašem dalším životě 
mnoho radosti a úspěchů!

Pavel Pelcr a Jan Ticháček 
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Bilanční rozhovor  
se Zdeňkem Bartoškem,  
starostou obce Klášter

Obec Klášter leží na rozvalinách kdysi významného 
cisterciáckého kláštera, který do doby, než byl vypleněn 
husitskými bojovníky, spravoval téměř 100 okolních vesnic. 
Mnozí dodnes vedou spory, zda byl dříve Nepomuk (Pomuk), či 
klášter, a možná i s tím souvisí věčná rivalita mezi některými 
občany Nepomuku a Kláštera. Jan Nepomucký, nejslavnější 
nepomucký rodák, v klášteře pravděpodobně studoval 
i ministroval. A pak je tu zámek Zelená Hora. Celokrajská 
dominanta s ohromným historickým významem pro dějiny 
naší země, která je ve vlastnictví této obce, čítající něco 
málo přes 200 obyvatel, ač si mnozí přespolní spojují zámek 
spíše s Nepomukem. I proto jsme se rozhodli udělat jeden 
z bilančních rozhovorů právě se starostou obce Klášter. 
 

 

Jak bys zhodnotil své čtyři roky ve funkci starosty 
obce, co myslíš, že se hlavně povedlo?

Zhodnocení mého působení ve funkci starosty bych nechal 
na jiných. Je mi jasné, že někdo toto působení bere jako úspěšné, 
ale počítám s tím, že se najde i opačný názor. Já osobně chci touto 
cestou poděkovat místostarostovi Josefu Rotovi, který mi v této 
funkci, a to hlavně na začátku, hodně pomohl. Sám jsem se potom 
pokusil na jeho práci a práci celého minulého zastupitelstva dobře 
navázat. A co se povedlo – ten kdo chce vidět posun vpřed, tak ten 
ho vidí, a kdo ne, tak ten ho nechce vidět a bude neustále nespo-
kojen. Děkuji také těm kolegům zastupitelům i občanům, kteří se 
mnou táhli za jeden provaz.
 

Řada lidí volá v Klášteře po kanalizaci, jak 
daleko je projekt na její vybudování?

Na základě již vytvořené studie z roku 2016 byla vybrána firma 
EGYPROJEKT, která pracuje na projektové dokumentaci k prove-
dení odkanalizování obce Klášter. Máme již za sebou geodetické 
zaměření lokality a na samotném projektu se pokračuje tak, aby 
termíny 31. 12. 2018 v projektové části i 31. 3. 2019 v inženýrské 
činnosti byly splněny.
 

A co Zelená Hora? Co se na zámku za poslední 
čtyři roky událo, změnilo, opravilo?

Tady bych chtěl začít s připomenutím konce roku 2014, kdy jsme 
se na jeho konci na faře v Nepomuku sešli ve složení farář Slávek, 
Václav Česák, já a ty, Pavle, a začali jsme řešit možné oživení kos-
tela na zámku. Zde padlo přání, aby se do nyní zcela pustého kos-
tela vrátila duše Zelené Hory, kterou vždy ztělesňovala Madona 
zelenohorská, třeba i v současném uměleckém pojetí, coby odkaz 
dnešní doby dalším generacím. To se povedlo a následoval také 
nový oltář, který je spolu s madonou požehnán. Mikroregion 
spolu s Klášterem zajistily také sponzory, nadační příspěvky i jiné 
dotace na realizaci. Václav Česák vše tvořil za snížené ceny. Vážím 
si dodnes všech, kteří na tyto aktivity přispěli. Mým cílem ale je 
a bude, aby ostatní části kostela byly ponechány pro kulturní formu 
užívání. Zde také došlo k opravám oken, všech dveří i s dobo-
vým kováním. Následně i provedení celkových elektrorozvodů 

prostor zámku, které byly v havarijním stavu. Vše za spolupráce 
s Plzeňským krajem. Došlo také k opravám sala terreny, která byla 
také v havarijním stavu, a zde nám výrazně pomohlo Ministerstvo 
kultury. V roce 2015 jsme poprvé za tohoto zastupitelstva otevřeli 
zámek pro širokou veřejnost a toto otevření se stalo již každo-
roční tradicí.
 

Celý objekt je, zdá se, nejen pro obec velké 
sousto. Jakou budoucnost bys pro zámek viděl 
nejraději ty, coby statutární zástupce vlastníka?

Je jasné, že tato dominanta je velkým soustem, a to nejenom 
pro obec Klášter. A protože byla dlouho opomíjena, je až zázrak, 
v jakém se dochovala stavu. Samozřejmě stálo to hodně úsilí a byla 
by škoda nepokračovat. Směr pro budoucnost má dvě roviny. Jedna 
je prodat zámek do soukromých rukou, to se zdá jako nadlidský 
úkol, druhá je využít všech historických prvků zámku a jít touto 
cestou ve spolupráci s krajskou nebo státní účastí. Vždyť zde stanul 
svatý Vojtěch, byla zde založena Jednota zelenohorská, uschována 
Svatováclavská koruna, dále zde byl nalezen Rukopis zelenohorský, 
zámek také navštívila Marie Terezie, císař Josef II., František Josef 
I. s chotí „Sissi“ a v neposlední řadě i známí Černí baroni. A právě 
toto by mohlo vytvořit ucelený prostor a využít jako vzpomínkové 
části k těmto historickým etapám. Rádi bychom také na zámku 
oddávali více párů, k tomu by mohla výrazně sloužit právě sala 
terrena a prostor zahrady.
 

Probíhají aktuálně nějaká jednání v tomto směru?
Uskutečnila se návštěva u hejtmana Plzeňského kraje a došlo zatím 
jen ke slovní podpoře právě k možnému nastolení jít výše popsa-
nou cestou. Samozřejmě bude nutné nejprve za dotační podpory 
jednotlivé místnosti pro expozice připravit. Prostě je to dlouhá 
cesta a nesmí se přitom zapomenout na občany a obec.

Mnozí se mě ptají, zda se nějak pokrátí koruny stromů 
tak, aby byl zámek opět více vidět. Je to v plánu?

Již jsme vybrali firmu ze Spáleného Poříčí, která pracuje na úklidu 
lesoparku kolem zámku. V první fázi pročistila příjezdovou cestu 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků během letošních 
akcí. Dále budeme pokračovat na základě odborných průzkumů 
dřevin a také kontrol a posudků ze životního prostředí. Především 
je potřeba pročistit prostor od suchých či napadených dřevin.
 

A co dvůr Šternberk pod zámkem? Uvažovalo se tam 
jeden čas o vybudování dobrovolnického centra…

Firma, která provádí kácení v areálu zámku, přišla s návrhem nájemní 
smlouvy, jejíž součástí bude budoucí smlouva kupní. Na posledním 
veřejném zasedání zastupitelstva obce jsme byli spolu s místostaros-
tou Rotou pověřeni, abychom tato jednání vedli. Firma by měla také 
zajistit postupnou obnovu areálu dvora, počínaje zajištěním budov 
a opravou krovů v souladu s památkáři. Zajistila by rovněž oplocení 
areálu a následně by do něho umístila sklad své techniky i materiálů, 
ukázek výstavby. Jednání jsou ale na samém začátku.
 
 

Další významnou stavbou je kostel na Zelené hoře. 
Počítá se po Madoně zelenohorské, oltáři a relikviáři 
s ostatkem sv. Vojtěcha s pokračováním zařizování 
kostela dle realizací od Václava Česáka? Vím, že 
má skici například na moderní křížovou cestu…

Proběhlo několik jednání, byly mi již Václavem Česákem před-
staveny dva návrhy křížové cesty, z nichž druhý, méně moderní, 
shledávám lepším, ale zatím je to ve fázi jednání, posouzení bych 
rád nechal na nové zastupitelstvo, které by mělo k celé věci zau-
jmout nějaké stanovisko, a podle něj se budeme řídit. Pak bude 
záležet na zajištění financování a dalších věcech. Dvě zastavení 
své křížové cesty zamýšlené rovněž pro Zelenou Horu prezento-
vala letos na zámku Jana Vopalecká, určitě nás její návrhy budou 
také zajímat.
 
 

V sobotu 11. 8. proběhnou na zámku Rybí 
slavnosti. Co to bude za akci?

V tomto termínu bychom chtěli udělat pro návštěvníky rozšíření 
nabídky možného prohlédnutí prostor zámku právě o tyto trhy. Půjde 
o celodenní program zaměřený na ryby, a to jak ve formě živé, tak 
i formou předvedení různých kulinářských umění. Vše za doprovod-
ných akcí, jakou například bude komentovaná ukázka rybolovných 
technik mládežnickými členy Českého rybářského svazu Nepomuk. 
Plakát najdou čtenáři na jiném místě těchto novin, podrobný pro-
gram je pak umístěn na stránkách obce Klášter a na zelenahora.cz.
 

Jak hodnotíš spolupráci s městem Nepomuk 
v uplynulém volebním období?

Hlavně velice kladně hodnotím činnost zástupců Mikroregionu, 
kteří dle mého názoru velmi pomáhají nejen Klášteru, ale i okol-
ním obcím. V případě Nepomuku nedošlo mezi mnou a kolegou 
starostou Jiřím Švecem nikdy k žádným nesrovnalostem, spíše 
jsem cítil, že je tlačen do toho, aby vystupoval v roli jako „my město 
a co vy obec“ a jsem rád, že tomuto nepodlehl a zůstal tím féro-
vým člověkem. Jinak spolupracujeme na otevřeních Zelené Hory, 
zajišťujeme zpřístupnění zámku pro návštěvy města Nepomuk, 
podílíme se společně na zimním a prázdninovém osvětlení zámku, 
město Nepomuk podpořilo obnovu oltáře i madony atd. I když 
se také vyskytla nějaká nepříjemná témata…
 

Vzájemné spory byly různé. Dodnes není třeba 
na Ministerstvu vnitra rozhodnuta úprava katastrálních 

hranic, kterou zastupitelstvo Nepomuku požadovalo 
posunout podél silnice od hostince Na Vyskočilce až 
k Červenému mostu. Jak myslíš, že tato kauza dopadne?

Klášter nemá žádný problém s tím, aby bytovky, které jsou v katas-
trálním území Kláštera, přešly pod Nepomuk. Nikdy nebylo cílem 
toto území Nepomuku brát a i občané od začátku počítali s tím, že 
bydlí v Nepomuku, ne v Klášteře. Jiná věc je ale požadavek někte-
rých zastupitelů města Nepomuk, kteří chtějí, aby se katastrální 
hranice Nepomuku posunula až k Červenému mostu. Uvidíme, jak 
to Ministerstvo rozhodne, známo by mohlo být už teď v srpnu. Zde 
ale vůbec nepovolíme a budeme bojovat…
 

Máš v plánu se znovu ucházet o post 
starosty obce, a pokud ano, co bys rád 
v příštím volebním období prosadil?

Započatá práce by určitě potřebovala ještě alespoň čtyři roky 
ve funkci k dokončení některých akcí, takže především proto, 
že mi záleží na budoucnosti a rozvoji naší obce i Zelené Hory, 
chtěl bych v úřadu starosty pokračovat. Lehké to ale rozhodně 
není a především opoziční zastupitelé mnohdy hledají dle 
mého názoru bezvýznamné důvody pro vyvolávání malicherných 
sporů. Příští zastupitelstvo bude mít jako hlavní plán vybudovat 
v obci ČOV, věřím, že bude pokračovat obnova zámku a také se 
povede obyvatelům regionu zajistit a vybudovat nový kvalitní 
supermarket…
 

Vím, na co narážíš. Jsou nějaké nové informace 
k tomuto plánovanému supermarketu při silnici 
I/20 na Borku, jehož výstavba je zanesena 
do projektu na katastru Kláštera?

Čeká se na případnou změnu územního plánu. Developer by 
rád toto území napojil na Nepomuk hlavně pro komplexnost pro-
pojení, především kvůli infrastruktuře a inženýrským sítím.
 

A co sousední obytná zóna, kterou uvažujete zbudovat 
na poli v sousedství nepomuckých Daníček?

To trochu souvisí s předchozí otázkou. Připravena je studie 
na 99 rodinných domů. Je to celé rozděleno do 3–4 etap dle zájmu 
kupujících a rovněž to souvisí se změnou územního plánu.
 

Coby významného fotbalového funkcionáře se 
tě nesmím opomenout zeptat: Jak jsi spokojen 
s výkony mužstva Kláštera v sezóně 2017/18?

Skončili jsme ve středu tabulky, pozitivně kvituji, že na základním 
kameni práce Josefa Baumruka ml. se díky Petru Velíškovi vytvo-
řila určitá dobrá parta, která má ráda obec a má o ni zájem a nejde 
jen o to odehrát zápas a odjet domů. Takže vcelku spokojenost.
 

Co rád děláš ve volném čase?
Když rozdělím své podnikání, starostování, fotbal, kde je krajská 
a okresní funkce, ale také působení v rámci Fotbalové asociace 
České republiky, kde jsem pracoval ve funkci člena dozorčí rady 
STES, volný čas v podstatě nemám. Ale když si ho přeci jen najdu, 
rád se například scházím s partou lidí, kteří mě dokáží pozitivně 
nabít, zajdu si na dobré fotbalové utkání či posedět do hospůdky, 
kde se rozebírají důležité otázky ze života.
 

Máš v plánu nějakou dovolenou?
To slovo jsem bohužel vymazal před 15 lety, spíše se snažím mít 
alespoň nějaký volný čas ve smyslu, který jsem nastínil výše.
 
Děkuji za rozhovor. 
Pavel Motejzík 
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Rozhovor  
s Lubomírem Brabcem  
nejen o letošním  
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Spolek s názvem Otavská svatojánská společnost, jehož 
jste předsedou, není v Nepomuku neznámým pojmem. 
Nejvíce se do povědomí místních patrně vryla skleněná 
socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Čepicích 
z roku 2012, za účelem jejíž realizace ostatně i spolek 
vznikl. Nyní se v rámci spolku věnujete především 
Svatojánskému hudebnímu festivalu. Máte ale ještě 
nějaké jiné cíle, co se předmětu činnosti spolku týče? 

Festival nám zabere opravdu hodně práce. Jsem rád, že se se nám 
i letos podařilo při zahajovacím koncertě v Břevnovském klášteře 
finančně podpořit slepou muzikantku, studentku Deylovy slepecké 
konzervatoře. Myslím, že to je ten nejlepší způsob, jak pečovat 
o kult královského almužníka svatého Jana Nepomuckého. 

Vystoupení pod vaším vedením jsou nejen u nás 
v Nepomuku velmi žádaná a vesměs vždy plně 
návštěvníky obsazená. Jezdíte do Nepomuku rád? 
A koho si k nám letos přivezete jako hosta? 

Nepomuk patří již tradičně k našemu festivalu. Rádi se sem vra-
címe, protože jsou zde skvělí lidé. Ať již to je pan Pavel Jiran 
z Matice sv. Jana Nepomuckého nebo v minulosti nepomucký pan 
vikář Slávek Holý, kterého nahradil neméně přívětivý nový farář, 
a mnoho, mnoho dalších. V neposlední řadě je zde skvělé publi-
kum. Na koncertě vystoupí sólistka Národního divadla, sopranis-
tka Alžběta Poláčková, která v letošní sezóně zazářila jako Jenůfa 
v opeře Leoše Janáčka Její Pastopryňa a jako Lišák v jeho opeře 
Liška Bystrouška. Kritika ji považuje za jednu z největších pěvec-
kých osobností současného Národního divadla. Spolu s ní přijede 
flétnová virtuoska Žofie Vokálková, která je vždy ozdobou každého 
festivalu. Moc se na jejich společné vystoupení těším. 

Hudební kritici vás řadí k nejbrilantnějším kytaristům 
světa. Přesto, máte nějaký svůj vlastní hudební vzor? 

Ano mám. V minulost to byl legendární kytarista Andé Segovia 
a velmi obdivuji Juliana Breama, u kterého jsem kdysi v Anglii 
na Royal Academy of Music rok studoval. 

Nepomuk se ke svému nejslavnějšímu rodákovi hrdě hlásí, 
nicméně od některých cizích –dokonce – kněží slýchám, 
že svatý Jan Nepomucký je už dávno přežitým světcem, 
který svou energii dávno vyčerpal. Co si o něm myslíte vy? 

Myslím, že faráři, kteří to hlásí, neví, o čem mluví. Měli by se 
přijet podívat k nám do Čepic na našeho skleněného sv. Jana 
Nepomuckého, aby viděli, jaký je o něj zájem mezi turisty i vodáky. 
Nemine den, aby se u něj několik skupin nezastavilo. A podívejte 
se na kultovní sochu na Karlově mostě. Přitahuje turisty z celého 
světa. Svatý Jan Nepomucký je náš nejznámější Čech! A energii, 
která z něho prýští, pociťuji každý den. 

Na jakou kytaru hrajete na koncertech nejraději a proč? 
Mám dvě kytary z dílny Japonce Masaru Kohna, který patří k nej-
lepším kytarářům v historii. Oba dva nástroje pro mne speciálně 
vyrobil. Jsem s nimi velmi šťastný. 

Kromě kytary je prý vaší další životní láskou Antarktida, 
to je velmi nevšední láska. Proč tomu tak je? 

V Antarktidě jsem byl třikrát. A stále doufám, že se tam ještě jednou 
vrátím. Je to mystická země s nedotčenou přírodou. Měl jsem tam 
první koncert v historii kontinentu. A naposledy jsem tam plul 
na plachetnici, a aby toho dobrodružství nebylo málo, ještě jsme 
se potápěli. I teď již užívám prázdniny a na jejich konci se těším 
na nepomucký koncert. 

Z loňského ročníku festivalu

Uběhlo 100 let od Rumburské vzpoury

Životní příběh Vojtěcha Kováře je příběhem velmi smutným. Naro-
dil se 26. listopadu 1885 v Čepinci u Žinkov v čp. 16. Jeho otec 
František pocházel z té samé chalupy a byl tesařem. Matka byla 
dcerou domkáře Šilhavého z Makova. 

Vojtěch byl zemědělským dělníkem, což tehdy znamenalo 
velmi důvěrné přátelství s bídou. Aby vůbec uživil rodinu, man-
želku a tři děti, odchází s nimi za prací nejprve nakrátko do Košíř 
a poté do Stodůlek u Prahy. Ani tam se ale Kovářovým nevede lépe. 
Když otec musí odejít do války, ocitá se zbytek rodiny ve Stodůl-
kách naprosto bez prostředků a bez jakékoli pomoci. Dokonce 
jsou nuceni přespávat v sudech.

Kovář narukoval k 7. plzeňskému střeleckému pluku. Ve válečné 
vřavě upadl do ruského zajetí, ale po podepsání Brest-litevského 
míru v březnu 1918 byl propuštěn a oblékl znovu uniformu rakous-
kého vojína. Těmto vojákům se říkalo navrátilci. Při pobytu v Rusku 
se tito navrátilci stali svědky proletářské revoluce. Nejen Kovář, ale 
většina navrátivších se vojáků je ruskými událostmi velmi ovlivněna 
a v tomto duchu působí na ostatní kamarády ve zbrani.

V květnu je část Kovářova 7. střeleckého pluku ubytována 
v Rumburku. Celý tento měsíc vládla v kasárnách jakási revoluční 
bojová nálada. Vše se vyhrotilo 21. května. V tento den vypověděli 
vojíni 3. setniny pluku poslušnost. Chtěli zvýšit denní dávky jídla, 
které byly zkráceny na polovinu, a chtěli také vyplatit zadržovaný 
žold. Rakouská armáda již zkrátka dodýchávala, ale ještě dokázala 
pořádně kopat… Vojíni neuposlechli ani narychlo přivolaného veli-
tele pluku, který svým chováním a jednáním situaci ještě zhoršil, 
protože, zejména české, vojáky hrubě urážel.

A potom už události nabraly rychlý spád. Důstojníci jsou napa-
deni a zakrátko přemoženi. Jsou obsazeny sklady střeliva a potra-
vin. Mezi vojáky jsou rozdány munice, chleba a konzervy. Vzpoura 
propuká naplno. K rebelům se přidávají další a další vojáci. Do čela 
povstání byl zvolen Stanko Vodička, spíše snílek a idealista než 
voják. Nejvíce nápomocni mu byli František Noha a Vojtěch Kovář, 
který zvláště vynikal rázností, neboť v jeho duši hluboko byly zasety 
revoluční ideály, které poznal v ruském zajetí. A také protože celý 
dosavadní život jeho rodiny byla jen a jen nouze.

Bylo rozhodnuto obsadit rumburské nádraží, které zcela logicky 
vzbouřenci považovali za nejdůležitější. Přesto ale nedokázali zabrá-
nit, aby drážní zaměstnanec poslal informaci o povstání na velitel-
ství do Litoměřic. Proti rebelům byl vyslán jeden celý německý pluk. 
Mezitím ale ještě stačili obsadit předměstí Rumburku a také Nový 

Bor u České Lípy. A právě tam byli dostiženi německým plukem. 
Došlo k boji proti německé přesile a tím také bylo rozhodnuto 
o neblahém konci vzpoury. Ti, kteří nebyli pozajímáni, se rozutekli 
do lesů a tam se skrývali, ale hlad je donutil vrátit se do kasáren, 
kde byli ihned zavřeni do vězení. Některým se ale podařilo dostat 
se domů, kde se nakonec přece jenom dočkali v říjnu svobody.

Mnoho vojáků bylo odsouzeno ke dvaceti letům žaláře v terezín-
ských kasematech, a někdo dokonce na doživotí. Tyto vysoké tresty 
naštěstí trvaly pouze pět měsíců. Daleko hůře ale dopadli vůdcové 
vzpoury. 25. května zasedal stanný soud, který souzeným nepřidělil 
ani obhájce. 29. května ve tři hodiny ráno byl v Rumburku přečten 
rozsudek: „Jménem Jeho Veličenstva císaře, zeměbranecký divisní 
soud stanný uznal po přelíčení právem takto…" Byly oznámeny nej-
prve vysoké tresty a poté velitel pokračoval: „O hlavních vůdcích 
vzpoury pak rozhodl stanný soud takto: desátník – aspirant Sta-
nislav Vodička, narozený v Lobzích, střelec vojín František Noha, 
narozený v Plzni, střelec vojín Vojtěch Kovář, narozený v Čepinci 
se odsuzují k trestu smrti zastřelením, který bude dnes vykonán." 
Posledním přáním Kovářovým bylo ještě jednou vidět fotografii 
manželky a dětí a poté vyřkl poslední slova: "Podívejte se na moji 
nešťastnou ženu a děti." Poprava byla vykonána v blízkosti rum-
burského hřbitova krátce po páté hodině ranní. Těla byla uložena 
do rakví a pozdě večer bez obřadu pohřbena. V ten samý den 
bylo v Novém Boru popraveno dalších sedm vojáků. Rumburská 
vzpoura dala národu tedy deset hrdinů. Byla jedním z největších 
povstání českých vojáků během první světové války. Podle odhadů 
se jí zúčastnilo až pět tisíc vojáků.

Záhy po popravě byla Kovářova vdova s dětmi odeslána 
"šupem" do domovské obce v zuboženém stavu. Až v Žinko-
vech a v Čepinci se jim konečně dostalo pomoci. Jedno z dětí 
bylo na jednom statku zaměstnáno jako pasáček. Nakonec se 
všechny odstěhovaly, ale občas se do Čepince vracely. Jejich zdraví 
bylo bídou v dětství ale podlomeno a nakonec všichni Kovářovi 
potomci kolem třicátého roku života zemřeli na nemoc chudých, 
tedy souchotiny.

Téměř po roce, 25. dubna 1919, byly v Rumburku vyzdviženy 
ostatky všech tří rumburských mučedníků. Za vojenských poct 
Československé armády a za asistence čestného vojenského 
doprovodu byla těla přenesena na důstojné místo a tam pohřbena.

Karel Baroch
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Trať Plzeň – České Budějovice byla součástí privátní dráhy 
císaře Františka Josefa I, která vede z Vídně do Chebu. Projek-
tovat se začalo sice již v roce 1862, ale dráha postupem času 
zaznamenala nemálo změn v trase a časovém provedení. Trať 
Plzeň – České Budějovice byla v době dokončení 135,772 km 
dlouhá a stála v paušální úhradě 14 024 200 zlatých. Původní 
rozpočet podle původního trasování byl ale více jak 16 mili-
onů zlatých, a tak v průběhu staveb docházelo k již zmíněným 
změnám jak v trase, tak i v provedení. V červenci 1867 pracovalo 
na celé trase až do Plzně 16 300 dělníků a 750 dvouspřežních 
povozů a na řadě míst byla ke stavbě použita i koňská dráha. 
Mnohdy byla denní mzda dělníků od 1zl. 50 kr. Stavba započala 
v roce 1864 na základě řady místních stavebních povolení, jeli-
kož se stavba prováděla cca na 5 úsecích této plánované trati.

Dne 11. 11. 1866 železniční společnost obdržela definitivní 
koncesi, která platila po dobu 90 let pro stavbu a provoz této 
trati. Na trati České Budějovice – Plzeň bylo postaveno 85 dráž-
ních domků, 140 kanálů, studny byly kopány v 5 stanicích – Č. 
Budějovicích, Horažďovicích, Babíně, Nepomuku a Blovicích. 
Stavby zde prováděly na základě smluv 2 firmy – bratři Kleinové 
a Vojtěch Lanna. 25. 10. 1868 měla být s plným příslušenstvím 
trať předána k plnému užívání. 

Trať z Blovic do Nepomuku se začala vyměřovat v roce 1864 
a následně i v tomto roce stavět. Stavba tratě byla přerušena 
z Blovic do Plzně na základě politického dění a nastalého kon-
fliktu tzv. Prusko-rakouské války, která proběhla v roce 1866. 
Některé autentické záznamy byl použity v seriálu ČT „Sňatky 
z rozumu“.

Po proběhnutí těchto událostí přišla menší krize, která 
způsobila, že se nedostávalo prostředků na honosnější stavby, 
a tak bylo rozhodnuto o změně tras a staveb některých budov 
z úsporných důvodů, kdy byl podán požadavek na snížení 
ceny pod 14 500 000 zlatých. A zde došlo k zásadním změnám 
i na našem úseku, jelikož původní trasování tratě z Blovic 
do Nepomuku mělo být vedeno podle první studie přes Srby 
a Klášter a původní železniční stanice Nepomuk měla být umís-
těna na místo dnešní čerpací stanice u Pyramidy. Kdo však zná 
tyto krajinné poměry, tomu je jasné, že by to přineslo nemálo 
problémů k překonání mnoha terénních úskalí, takže byla pro-
vedena změna, která spočívala ve zkrácení a napřímení tratě 
do stávajícího prostoru obce Dvorec.

Další znatelnou změnou byly vlastní železniční budovy 
na této trati. Zde se do železniční stanice Blovice, Nepomuk 
a Pačejov (Olšany) promítl i úsporný stav, kdy zde již nebyly 

vystavěny honosnější stavby jako např. Starý Plzenec, Horaž-
ďovice, Babín či Protivín, ale byly vybrány projekty ze sestavy 
návrhů drážních budov podle provozu. Je to znatelné velikostí 
budov do dnešní doby. Největším zásahem však byl strach 
místního obyvatelstva na některých úsecích do takové míry, 
že zapříčinil největší počet změn v projektování této dráhy! 
Lidé měli z parního vlaku hrůzu, jelikož zde kolovala pověst, že 
vlak na Slovensku zapálil celou ves, tak obyvatelé měli strach, 
že se to stane i zde, a považovali parní vlak za ďáblův stroj. 
Stavba pokračovala až počátkem roku 1866 a dokončena byla 
počátkem srpna 1868. Na počátek provozu se ale stále dopo-
sud čekalo, jelikož postup prací byl na celé této trati rozdělený 
na jednotlivé úseky, nejednotný s ohledem na místní události 
a jak nabíhala stavební povolení.

Dne 18. 8. 1867 do Nepomuku přijel od Blovic první zku-
šební vlak, který sledoval jízdní vlastnosti, a také se sledovalo 
provedení stavby na jednotlivých úsecích. Na tuto událost se 
scházeli občané i z větších vzdáleností z okolí Nepomuka. 
Příjezd byl poznamenán zmatkem a obavami z tohoto vlaku. 
Z vlaku vystoupilo několik úředníků a přeměřovali profily 
a průjezdnost kolejí. Po provedeném měření vlak pokračoval 
do Pačejova, kde způsobil opravdu velké pozdvižení, které 
nádherně popsal tehdejší přednosta stanice Pačejov Vojtěch 
Šindelář do drážní kroniky:

…Dne 18. 8. 1867 je plánován příjezd vůbec prvního vlaku. 
I zde se scházejí občané z dalekých obcí a po několikahodinovém 
čekání od Nepomuku vystupuje černý dým a v dálce se začala 
vynořovat, jak pěkně popsal, „černá obluda strašně oddychující“! 
Čím více se vlak blížil k čekajícímu zástupu, tím větší zmatek 
nastával mezi účastníky. Přítomna byla také 60letá paní Behenská 
ze Stražovic, která při spatření vlaku začala lomit rukama, začala 
proklínat celý svět, co se v něm děje a co se bude dít, a zvolala: 
„Peklo, peklo, satanáši, luciferové jezdí – peklo bude na světě!“ 
Mezi zástupem byl přítomen však pokrokový farář páter Holub 
z Měcholup, který když viděl ten zmatek mezi lidmi, tak vystou-
pil na hromadu pražců a promluvil k přítomným: „Lidé hloupí – 
snad se nebojíte?“ Po této promluvě se dav uklidnil a vlak začal 
vjíždět do stanice. Jakmile vlak dojížděl k zástupu lidí, tak zahrála 
hudba A. Panušky z Maňovic rázný pochod – a tak byl přivítán 
první vlak. I zde vystoupili jen úředníci, kteří zjišťovali, zda vlak 
projede bez nehody zářezem, a po provedeném měření stroj 
pokračoval do Horažďovic Babin. Jízda „prvního slavnostního 
vlaku“ se uskutečnila až necelý rok poté, a to v pátek 14. 8. 1868, 
toto datum však většina občanů nezaregistrovala, a tak byla jízda 

zopakována hned 18. 8. 1868 v den konání narozenin císaře Františka 
Josefa I. Do Nepomuku však přivezla pouze 3 cestující! Byla prove-
dena slavnostní zkušební jízda ještě po ne zcela dokončené trati. Celá 
trať byla potom již bez oslav otevřena pro běžný provoz v úterý 1. 9. 
1868. Celá trať z Vídně do Chebu byla otevřena až v roce 1870. Sta-
nice z Č. Budějovic byly vybaveny telegrafem a u každého strážního 
domku byla i košová návěstidla s pohybujícími se koši na dřevěné 
tzv. šibenici. V noci měly lucerny s barevnými skly (červené a bílé). 
Košová návěstidla byla zrušena až v roce 1877. Později v roce 1886 se 
začala plánovat trať z Klatov přes Plánici do Blatné, ale zde byl velmi 
malý zájem o tuto železnici, převážil ohromný strach místních země-
dělců, že jim právě plánovaná dráha zkazí pole. O tom opět svědčí 
sepsaná historka od přednosty Pačejova Vojtěcha Šindeláře, která se 
nadlouho zachovala v paměti místního obyvatelstva. V sousední obci 
Maňovicích, kudy měla trať vést, daroval sedlák Václav Šilt svému 
podruhu krávu i s řetězem se slovy, aby se modlil, aby nová železnice 
tudy nevedla, jelikož by mu „přeřezala“ nejvíce polí. Železnice Klatovy 
– Plánice – Blatná sice již byla dokonce i vykolíkovaná, ale nakonec 
od této stavby bylo upuštěno. Dráha do Blatné se nakonec zdárně 
po mnoha složitých jednáních začala stavět z Nepomuku přes Kase-
jovice do Blatné v listopadu 1897 a trať byla dokončena v roce 1899. 
První zkušební vlak přijel do Blatné od Nepomuku 13. 3. 1899 jako 
štěrkovací vlak s 5 vozy loženými štěrkem a jedním osobním vozem. 
Trať Nepomuk-Blatná byla otevřena pro normální provoz 11. 6. 1899.

S příchodem nákladní dopravy dochází však ke značným pro-
blémům na trati z Nepomuku do Pačejova, kde mají problémy 
nákladní vlaky se sklonovými poměry. Na základě těchto pro-
blémů se v roce 1900 vyprojektovala druhá kolej z Horažďovic 
Babin do Nepomuku. Stavba této druhé koleje započala až v roce 
1904 a dokončena byla v roce 1905 v Nepomuku, kde byla i vysta-
věna výtopna s ruční točnou a zřízena stanoviště pro 2 postrkové 
stroje a vystavěn vodojem s čerpací stanicí a vodním jeřábem. Tyto 
postrkové stroje poté pomáhaly tlačit nákladní vlaky až do stanice 
Pačejov a odtud se vracely zpět do Nepomuku nebo dojížděly pro 
nákladní vlaky do Horažďovic Babin.

O nepomuckém nádraží

Do dnešních dob koluje spousta mýtů a polopravd a stále se doha-
duje, proč v obci Dvorec je nepomucké nádraží. Je pravdou, že se 
lidé na počátku velmi obávali železničního provozu, jak bylo zde 
již napsáno a doloženo. Proto se nádraží stavěla co možná nejdále 
od obytných budov měst a obcí, jelikož se lidé obávali, že jim želez-
nice zapálí jejich obec či město. Ale v případě Nepomuku to bylo 
jinak, jelikož zde radní Nepomuku povolili stavbu bez nejmenšího 
odporu nejdříve v místech dnešní čerpací stanice u Pyramidy, což 
nebylo tak vzdálené místo od města. Hlavním důvodem byl fakt, 
že přišla na řadu právě změna trasování přímo ze strany železniční 
společnosti z úsporných důvodů, jelikož by musely být velmi pracně 
budovány dlouhé náspy k obci Klášter a obtížně překonávána údolí 
před Nepomukem. Takže byla stanovena náhradní trasa, ale tato 
změna vyšla od železniční společnosti a nebyla zapříčiněna stra-
chem či nezájmem o tuto dráhu a základním důvodem byla i sku-
tečnost, že obec Dvorec si nemohla dovolit přispívat na stavbu 
honosnější nádražní budovy a neměla zkušenosti s touto dráhou. 
Neméně důležitým faktem byla i skutečnost, že kdyby se do věci 
s náhradním trasováním dráhy nevložili nepomučtí radní, byla 
by ve Dvorci zhotovena pouze zastávka jako v jiných podobných 
lokalitách. A v neposlední řadě se rozhodovalo o tom, kde budou 
zastavovat případně i tehdy tzv. rychlené vlaky a zde pomohla i sku-
tečnost, že se právě do věci vložili radní z Nepomuku a podpořili 
opět i tuto náhradní trasu a nabídli obci Dvorec jakýsi patronát, 
aby zde mohly stavět i zmíněné rychlíky. Podmíněno to bylo však 
tím, že aby se splnily náležitosti pro stavbu železniční stanice, 
byla pojmenována Nepomuk, proto se i pro velký zájem ze strany 
Nepomuku zde začala stavět následně trať z Nepomuku do Blatné.
 

Jaroslav Navrátil 
Vrčeň 15, 335 41 Vrčeň

150 let  
příjezdu prvního  
osobního vlaku

Navštivte expozici Historické  
a modelové železnice ve Vrčeni, 

kde se dozvíte mnohem více 
zajímavých informací. Objednávky 

prohlídek na tel.: 773 580 187 
www.zeleznice-vrcen15.cz

Zastávky unikátního Prezidentského vlaku: 
7.–8. 8. nádraží Plzeň – Jižní Předměstí 

22. 9. nádraží České Budějovice  
(v rámci Národního dne železnice) 

Fotografie z červencového příjezdu parního 
vlaku do Nepomuku na nepomuk.cz.



Nepomucké noviny / srpen 201826 Nepomucké noviny / srpen 2018 27kulturní kalendář zveme vás

NEPOMUK / SRPEN

29. 6. – 1. 9. Pod sluncem – výstava 
fotografií Kamily Berndorffové, 
otevřeno úterý-neděle 10.00–18.00 
hodin, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, vstup zdarma

11. 7. – 19. 8. Barevný svět – výstava 
děl Atelieru K, otevřeno středa-neděle 
10.00-18.00 hodin, Zelenohorská 
pošta, vstup zdarma

srpen Fotoklub Nepomuk, 
Minigalerie Václava Křepelky 
v obchodním centru Úslava  
(náměstí A. Němejce) 

1.–18. 8. TRN – Tvůrčí rezidence 
Nepomuk 2018 – umělecké 
sympozium s doprovodným 
programem

1. 8. Tátova volha – komedie, 
drama, ČR 2018 (režie: Jiří Vejdělek), 
promítání letního Kina na kolečkách, 
od 21.15 hodin, hřiště u základní 
školy, vstupné 80 Kč

2. 8. Beseda s Jiřím Kovandou – 
prezentace díla aktuálně 
nejúspěšnějšího českého výtvarníka 
a současně uměleckého vedoucího 
TRN 2018, od 18.00 hodin, stodola 
Rodného domu Augustina Němejce, 
vstup zdarma

3. 8. Radek´s Group – jazzová 
formace špičkového bubeníka 
a perkusionisty Radka Němejce, 
od 20.00 hodin, Malá letní scéna, 
vstupné dobrovolné, mls.nepomuk.cz

3. 8. The Prague Swingmasters – 
swingový a electroswingový večírek, 
od 21.00 hodin, Zelenohorská pošta – 
Kavárna, vstup zdarma

4. 8. Po stopách 1. republiky – 
komentovaná prohlídka města 
zacílená na prvorepublikové zásahy 
do veřejného prostoru a architekturu, 
provází stavební historik 
a místostarosta města PhDr. Pavel 
Kroupa, od 16.00 hodin, sraz před 
Infocentrem, vstup zdarma

4. 8. Electro Orient Expre$$ – 
international discoteque, od 21.00 
hodin, Zelenohorská pošta – Kavárna, 
vstup zdarma

8. 8. Hastrman – romantický, thriller, 
ČR 2018 (režie: Ondřej Havelka), 
promítání letního Kina na kolečkách, 

od 21.15 hodin, hřiště u základní 
školy, vstupné 80 Kč

10. 8. Jiří Dědeček – legendární 
písničkář, textař, básník, spisovatel 
a dramatik z Prahy, od 20.00 hodin, 
Malá letní scéna, www.dedecek.cz, 
vstupné 120 Kč, předprodej 96 Kč

10. 8. DJ Jane Doe – breakbeat, 
house, mash-ups, od 21.00 hodin, 
Zelenohorská pošta – Kavárna,  
vstup zdarma

11. 8. Nepomucké (farmářské 
a řemeslné) trhy (hrají Měcholupští 
seňoři, pohádka pro děti), od 8.00 
do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

11.–12. 8. Výstava gladiol, od 9.00 
do 16.00 hodin, stodola rodného  
domu A. Němejce 

11. 8. Vodnická pohádka, 10.00 
hod., Malá letní scéna (v případě 
nepříznivého počasí sál Městského 
muzea a galerie Nepomuk,  
vstupné 40 Kč

11. 8. Jakub Johánek, Steppan 
and DJ Tematique in dub – zpěvák, 
DJ a moderátor ČR Rádio Wave 
a jeho hosté (dub, dubwise, reggae), 
od 21.00 hodin, Zelenohorská pošta – 
Kavárna, vstup zdarma

13. 8. Beseda s Martinem Rajnišem – 
povídání o tvorbě známého českého 
architekta, autora obchodního domu 
Máj, Poštovny na Sněžce či věže Ester 
v Jeruzalémě, o jeho celoživotní 
tvorbě i návrhu rozhledny pro 
Nepomuk, od 18.00 hodin, stodola 
Rodného domu Augustina Němejce, 
vstup zdarma

17. 8. Závěrečná vycházka – 
komentovaná prohlídka realizací 
vzniklých v rámci uměleckého 
sympozia TRN 2018, provází doc. Jiří 
Kovanda, od 17.00 hodin, sraz před 
Infocentrem, vstup zdarma

17. 8. Tara Fuki – jedinečné 
violoncellové duo, křehký ženský 
vokál a libozvučná polština, od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, vstupné 
dobrovolné

11. 8. DJs Stuart and Stanjah (D&N 
Crew) – liquid funk, inteligent 
drum’n‘bass, od 21.00 hodin, 
Zelenohorská pošta – Kavárna, vstup 
zdarma

20. 8. Svatojánský hudební festival 
2018 za účasti Alžběty Poláčkové 
(soprán), Žofie Vokálkové (flétna) 
a Lubomíra Brabce (kytara), od 18.00 
hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého, 
předprodej vstupenek 
na plzenskavstupenka.cz (také v IC 
Nepomuk), vstupné 200 Kč a 300 Kč

21. 8. – 12. 10. Viděno jinak – 
výstava fotografií Yana Čelikovského, 
otevřeno středa-neděle 10.00-18.00 
hodin, Zelenohorská pošta, vstup 
zdarma

24. 8. Smích zakázán – divadelní 
komedie o netradičním milostném 
trojúhelníku v režii Jakuba Zindulky, 
hrají Lucie Zedníčková, Jaroslav 
Matějka a Olga Ženíšková, od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, vstupné 
200 Kč (v předprodeji IC Nepomuk 
160 Kč)

31. 8. Brenda 5 – místní skupina 
hrající už od 90. let energický mix 
rocku a rapu, od 20.00 hodin, Malá 
letní scéna, vstupné dobrovolné

OKOLÍ NEPOMUKA / SRPEN

srpen Výstava obrazů Aleny Čížkové, 
špejchar, Spálené Poříčí 

1. 5. – 30. 9. Secese: Za časů našich 
praprababiček, otevřeno út–ne  
10.00–17.00 hod., Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích

31. 5. – 2. 9. Na zdraví! Příběh 
piva a blovických hospod – výstava 
mapující dějiny blovického 
pohostinství, otevřeno út-ne 10.00–
17.00 hod., Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích

3. 6. – 30. 9. Vážím, vážíš, vážíme… 
výstava vah a závaží ze soukromé 
sbírky Evžena Koury, út–ne 9.00–
16.00 hodin, Městské muzeum 
Horažďovice

3. 6. – 30. 9. Konec Velké války 
a život v nové republice, aneb jak 
se žilo v Horažďovicích, út–ne 
9.00–16.00 hodin, Městské muzeum 
Horažďovice

1. 7. – 31. 8. Prázdninové otevřené 
dílny, od 9.00 hod., Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, Hradiště

8. 6. – 26. 8. Kamera, klapka, 
jedém…!, út–ne 10.00–17.00 hodin, 

Městské muzeum Blatná, výstava 
o filmech točených na Blatensku

3.–4. 8. Koncert Tak zase hrají 
a zpívají Plzeňáci!, od 18.00 hodin, 
nádvoří zámku, Spálené Poříčí 

4. 8. Polánecký MTB triatlon, 
prezentace od 12.00 hodin, 
starty od 13.00 hodin, koupaliště 
Polánka, startovné 100 Kč, přihlášky 
na tel.: 725 628 695

9. 8. Muzikhrátky se zvířátky, 
od 17.00 hod., klauniáda pro 
děti, divadlo Hned vedle, náměstí 
ve Spáleném Poříčí

11. 8. Rybí trhy, zámek Zelená 
Hora, od 10 do 17 hodin, informace 
na zelenahora.cz

11. 8. Vrčeňské barokní posvícení, 
procházka po sakrálních památkách 
v 16:00 hodin, šermířské a divadelní 
představení ve stylu baroka  
ve 20:00 hodin

11. 8. Music Camp Prague, od 18.00 
hod., koncert mezinárodního 
komorního orchestru pod vedením 
Jaroslava Krčka, zámek Lnáře

15. 8. Český varhanní festival, 
od 19.00 hod., Adam Viktora 
(varhany), Jakub Halíř (trubka), 
kostel, Spálené Poříčí

17. 8. Šikovné ruce ze Dnů řemesel 
na fotografiích – zahájení výstavy 
Fotoklubu Nepomuk, od 18.00 hodin, 
zahraje Musical Friendship, zámecký 
areál Chanovice, výstava potrvá  
do 30. 9. 2018

19. 8. Mariánská poutní mše svatá 
na Zelené hoře, od 10.30 hodin, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Vojtěcha na Zelené hoře

24.–26. 8. Výstava jiřin Svatopluka 
Masopusta ze Lnář, Tvrz Lnáře

25. 8. Milečská olympiáda, náves 
v obci, od 13.00 hodin

25. 8. Dětský den se Salomenou, 
u hřiště, Spálené Poříčí

25. 8. Prázdninové kouzlení se 
skupinou Čáry Máry – koncert 
plzeňské folkové skupiny, vítěze 
Západočeského kola Porty z roku 
2014, zámecký areál Chanovice

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 

Pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

k výročí 100 let české státnosti

Svatojánský hudební festival
2018

20. srpna
Nepomuk  

– Kostel sv. Jana Nepomuckého

TISKÁRNA
BÍLÝ SLON

Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz a obvyklých předprodejích

od 19.00 hodin

www.jannepomucky.cz

Alžběta Poláčková – soprán

Žofie Vokálková – flétna

Lubomír Brabec – kytara

Nepomuk

Kulturní centrum Nepomuk srdečně zve na

VÝSTAVU GLADIOL

11. a 12. srpna 2018, 9 - 16 hodin
v rodném domě A. Němejce čp. 129
na nám. A. Němejce v Nepomuku

vstup uličkou nahoře na náměstí vedle budovy bývalé školy
(největší budova náměstí)

Vystaveno bude okolo 100 odrůd (zejména zvlněných a zřasených) 
v nádherných barvách.

Součástí výstavy bude prodej KOSATCŮ, DENIVEK, TULIPÁNŮ, 
OKRASNÝCH ČESNEKŮ, ŘEBČÍKŮ, KROKUSŮ

a také objednávka nejen vystavených odrůd gladiol.
Odborné poradenství zajištěno po celou dobu akce.

Vstupné dobrovolné.   
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Němejcův Atelier „K“ z. s.  
vás zve ve dnech 14. 7. – 19. 8. 2018 

na výstavu obrazů 
BAREVNÝ SVĚT 

Výstava je denně přístupná  
od 10:00 do 18:00 hodin 

v Nepomuku na Zelenohorské poště. 
Těšíme se na vás. 

 

Nepomucko zářilo pod pěti hvězdami

Velmi úspěšný cyklus koncertů s doprovodným programem nazvaný Pod pěti hvězdami 
má za sebou Mikroregion Nepomucko se svými partnery, vlastníky míst, kde jednotlivé 
koncerty proběhly. Vystoupily na nich například legendární sopranistka Gabriela Beňač-
ková, Marián Vojtko s Michaelou Gemrotovou, Trio Pragensis či Familienquartett Hofer. 
Přinášíme tímto malé ohlédnutí ve formě fotografií z akcí. Více informací, fotografií a také 
videa najdete na festivalnepomuk.cz v sekci Aktuality. Akce se konaly za finanční podpory 
Plzeňského kraje v rámci letního barokního festivalu. Předprodej pro ročník 2019 bude 
zahájen na uvedených stránkách festivalu v prosinci 2018.

Vrčeňské barokní posvícení 

V sobotu 11. srpna se ve Vrčeni uskuteční akce, která je součástí 
festivalu Západočeské baroko. Vrčeňští organizátoři už popáté 
v řadě využívají tradiční termín posvícení u příležitosti svátku 
sv. Vavřince, aby v obci připomněli její barokní minulost. „Vrčeň 
samozřejmě nemá tak velké barokní památky, aby mohla sou-
peřit s mnohem známějšími místy v regionu,“ řekl organizátor 
akce Miroslav Anton. „Ale chceme letos připomenout historii 
soch světců, které se ve Vrčeni nacházejí a které byly vyrobeny 
v období pozdního baroka.“ Jedná se o sochy sv. Vojtěcha, 
sv. Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Během uplynulého 
a letošního roku zajistilo obecní zastupitelstvo ve spolupráci 
s Mikroregionem Nepomucko a za podpory Plzeňského kraje 

a Ministerstva kultury opravu těchto tři sakrálních památek 
a úpravu prostranství kolem nich. Organizátoři při této příle-
žitosti zvou zájemce na krátkou vycházku po návsi, kde sochy 
stojí. „U každé sochy bude krátké zastavení, kde se návštěv-
níci dozvědí, kdy a za jakých okolností byly do obce umístěny. 
Vycházka bude pokračovat ke kostelu sv. Vavřince a bude zakon-
čena na místním hřbitově. I na těchto místech se návštěvníci 
dozvědí zajímavosti z historie Vrčeně.“ Program Vrčeňského 
barokního posvícení zpestří večer divadelní a šermířské vystou-
pení skupiny Gloria na prostranství u hostince Na faře. Pro-
cházka po sakrálních památkách začíná v 16:00, šermířské 
a divadelní představení ve stylu baroka ve 20:00.
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Poslední zprávy o dění v FK Nepomuk jsme přinesli v jarních měsících, a proto 
si myslím, že je čas zase napsat něco o naší činnosti. Pro všechny je letní období 
časem pro odpočinek a čerpání sil nových sil. Pro ty, kteří se pohybují okolo kopané, 
je to navíc období, které předchází novému ročníku 2018/2019. A i proto je důležité 
bilancovat a hodnotit uplynulou sezónu 2017/2018. Uplynulý ročník byl pro náš 
spolek hodně úspěšný a i z toho důvodu se chceme s vámi podělit o úspěchy, 
kterých naši členové dosáhli. Začneme od mužstva „A“ mužů, kteří ukončili svoji 
sezónu na celkovém čtvrtém místě, které jim zajišťovalo účast v baráži o nejvyšší 
krajskou soutěž, a to krajský přebor mužů (KPM). Soupeřem v baráži nám bylo 
družstvo Sušice, které nedokázalo uplatnit své zkušenosti z působení ve vyšších 
soutěžích a po loňském sestupu z divize propadlo letos i v KPM. Naši chlapci 
nejprve vyhráli domácí zápas 3:0 a po vítězné odvetě v poměru 3:1 měli cestu 
do KPM již plně otevřenou. Tímto se naši muži „A“ vrací do KPM po čtyřech letech. 
Takže z pohledu umístění i z pohledu postupu lze hodnotit sezónu jak úspěšnou. 

Tím se dostáváme k našim nejúspěšnějším – dětským kategoriím:
St. žáci obsadili celkové třetí místo v krajském přeboru st. žáků. 

Navíc Vladař Michal se stal „králem“ střelců celé soutěže, když v 30 
soutěžních kolech vstřelil 59 branek. 

Družstvo ml. žáků – těm se téměř podařilo zopakovat úspěch 
z ročníku 2011/2012, kdy ml. žáci vyhráli KP ml. ž., ti současní 
obsadili 2. místo a o tomto umístění se rozhodlo až v samém 
posledním utkání soutěže na hřišti Tachova, které naši kluci pro-
hráli celkem smolně 0:1. Ale jedno první místo v této kategorii 
stejně do Nepomuka putovalo, a to byl opět král střelců soutěže, 
kterým se stal Salák Lukáš. Ten byl ještě úspěšnější než jeho starší 
kamarád a Lukáš opět v 30 kolech vstřelil celkem 78 branek. Tito 
chlapci hráli současně i Pohár hejtmana Plzeňského kraje, kde 
vypadli až v semifinálovém turnaji a od postupu do finále je dělil 
pouhý jeden bod v tabulce. Obě tyto kategorie projdou v následující 
sezóně generační výměnou, která bude znatelnější u starších žáků, 
odkud odejde celkem 16 hráčů. Odcházející hráče nahradí ti, kteří 
postoupí z nižších kategorií, a již jsme oslovili řadu hráčů z okol-
ních družstev, které bychom chtěli zapracovat do týmů. Toto je ale 
stav, kterým prochází každý oddíl, a je na klucích, aby to zvládli.

Dalším družstvem je st. přípravka – zde bych nechal hodnotit 
soutěž trenéra Michala Viktoru: Mužstvo starší přípravky hrálo 
souběžně dvě soutěže – okresní přebor a regionální přebor. V okres-
ním přeboru jsme skončili na celkovém 3. místě, v regionálním pře-
boru jsme se pohybovali v konkurenci 24 mužstev zhruba v polovině. 
Nejlepším naším střelcem byl Tomáš Turek. Hodnocení bych rozdělil 
na dvě části podle hraných soutěží. V okresním přeboru jsme očekávali 
umístění alespoň o jeden stupínek lepší. S účinkováním v regionálním 
přeboru jsme byli naopak velmi spokojeni. A to především po herní 
stránce. Paradoxně jsme podávali lepší výkony proti mnohem silnějším 
mužstvům než v okresním přeboru. Zřejmě se projevil fakt, že okresní 
přebor je na slabé úrovni a trenéři se snaží zápasy dovést do vítězného 
konce za každou cenu, čímž mnohdy trpí hra samotná. V kontrastu 
s tím jsou potom zápasy hrané v rámci regionálního přeboru, kde se 
trenéři naopak zaměřují primárně na herní projev a výsledek neřeší. 
To je cesta jak vychovat konstruktivní a konkurence schopné fotbalisty. 
Touto cestou jsme se vydali i my a doufáme, že někdy nějaké "fotbalové 
ovoce" přinese. Ještě bych přidal pár slov k obměně hráčského kádru. 
Naše řady opustilo pět kluků ročníku 2007 a naopak očekáváme pří-
chod tří hráčů ročníku 2009. Největší starost budeme mít na postu 
brankáře. Využil bych tedy příležitosti a oslovil rodiče dětí ročníku 
2008 a 2009, kterým doma zahálí třeba budoucí Petr Čech nebo Tomáš 
Rosický, aby nám ho přivedli ukázat.

Posledním hodnoceným oddílem je družstvo ml. přípravky, které 
hrálo soutěže shodně jako družstvo st. přípravky. V okresním pře-
boru obsadilo celkové 1. místo a stalo se přeborníkem okresu PJ. 
V regionální soutěži obsadilo celkové šesté místo ve finálovém 
turnaji, kterého se zúčastnilo 16 týmů.

Není všechno jen tak pěkné a úspěšné, jak již bylo uvedeno 
výše, potýkáme se i my s problémem nedostatku dětí. Současná 
mládež není ochotná k námaze, která je určitě potřeba, aby se 
mohly v budoucnu dosahovat výše vedené úspěchy. Obdobný pro-
blém je ale i u dospělých, které potřebujeme k výchově a zajištění 
tréninkové a sportovní úrovně jejich přípravy.

Nová sezóna byla kalendářně sice odstartována 1. 7. 2018, ale 
soutěže samotné se rozběhnou až během měsíce srpna a to již 
v pátek 10. 8. 2018, kdy přivítáme na našem hřišti družstvo Domaž-
lic při prvním mistrovském utkání nové sezóny KPM. Ostatní druž-
stva zahájí své soutěže do konce měsíce srpna. Od nové sezóny se 
opětovně vrací soutěž dorostu, které se bude účastnit i družstvo 
z Nepomuka. Bohužel v uplynulé sezóně jsme byli donuceni čin-
nost družstva dorostu přerušit, protože jsme neměli dostatečný 
počet hráčů, kteří by mohli soutěž absolvovat. 

Všem, kdo se přičinili o zdárnou a úspěšnou sezónu 2017/2018, 
patří poděkování, protože všichni bez rozdílu této činnosti obětují 
svůj volný čas a toho není pravdu málo. Je třeba si uvědomit, že 
o není jen ten úspěch na konci, ale že se jedná o pravidelnou čin-
nost, několikrát v týdnu. Poděkování patří i všem, kdo se starají 
o bezproblémový provoz celého areálu a tím nemalou měrou při-
spívají k reprezentaci nejen FK Nepomuk, ale i města Nepomuk. 
Stejně tak jak v minulosti, vás budeme pravidelně informovat jak 
o výsledcích, tak i o utkáních, která budou následovat, a to jak 
v KTV, tak i na www stránkách města.

Na závěr bych chtěl poděkovat naši věrným fanouškům, kteří 
vytvářeli a, věřím, i budou vytvářet do budoucna velmi příjemnou 
atmosféru nejen na domácích utkáních všech kategorií. Zároveň 
bych chtěl pozvat všechny občany a návštěvníky nejen Nepomuka, 
ale i širokého okolí na mistrovská utkání sezóny 2018/2019. 

 
Přijďte fandit 10. 8. v 18:00: 
Nepomuk – Domažlice B

 
 
Jan Kohout, sekretář

Pár otázek pro sekretáře klubu Jana Kohouta: 
 

Nejlepší střelci, kteří dali nejvíce gólů v sezóně?
Nejúspěšnějšími střelci byli Knapp Tomáš, Šafanda Marek 
a Baran Michal.

Věřili jste před zápasy, že to letos vyjde?
Po losu baráže bylo jasné, že družstvo Sušice má svoji kvalitu, a bylo 
jen otázkou, s jakou sestavou nastoupí a jak budou chtít bojovat 
o udržení se v soutěži. Do každého zápasu se jde s tím, že se chce 
vyhrát, ale hrací doba je dlouhých 90 minut…

Zhodnocení obou barážových zápasů 
První utkání bylo hodně ovlivněno sestavou Sušice, která měla 
v kádru řadu členů dorosteneckého mužstva, a i proto byla soupe-
řem hlavně v prvním poločase, druhý poločas se vyvíjel již v naší 
režii. Druhé utkání mělo podobný průběh a i téměř shodný výsledek.

Co pro mužstvo i klub znamená postup 
do Krajské soutěže, co se tím změní? 

KPM je nejvyšší krajská soutěž pod hlavičkou FAČR a z toho plyne 
i to, že je to soutěž nejlepších fotbalových oddílů Plzeňského kraje. 
Paradoxně soupeři jsou z bližších míst, než jsme měli v uplynulé 
sezóně, takže po této stránce je to výhodnější, ale fotbalově se 
bude jednat o kvalitnější soupeře se zkušenostmi z vyšších soutěží

Proti jakým mužstvům bude Nepomuk 
A od podzimu hrát? 

Našimi soupeři budou oddíly z Domažlic, Tlumačova, Rokycan, 
Lhoty, Stříbra, Nýrska, Vejprnic, Chotíkova, Lub, Zruče, Horná 
Břízy, Mýta a třech družstev z Plzně, Petřína, Bolevce a Rapidu. 

Jak probíhaly oslavy umístění a postupu? 
Jak na toto jen odpovědět… Bylo to velké. Doufám, že jsme nezpů-
sobili sousedním obyvatelům, kteří měli tu čest „prožít si oslavu 
na vlastní kůži“, nepříjemnou noc. Oslava byla odpovídající úspěchu.

Kdy začnou tréninky na novou sezónu? 
Každé družstvo má individuální začátky přípravy, ale muži „A“ 
začali svoji letní přípravu o víkendu 17.-18. 7. 2018.

Chystáte nějaké posily pro soutěže? 
Jelikož se nám podařilo v zimních měsících dohodnout na spolu-
práci s Tomášem Knappem, který navázal na doplnění mužstva 
před uplynulou sezónou, tak další doplnění kádru neproběhne 
a pouze věříme, že se do přípravy zapojí ti, kteří nemohli 
nastupovat v jarní části z důvodu zranění či rekonvalescence.  

Mužstvo mužů „B“ hrající Okresní přebor mužů obsadilo celkové 
5. místo. Celý soutěžní ročník se pohybovalo v horní polovině 
tabulky a chvilku to vypadalo, že by byla i možnost na umístění 
na stupních vítězů, ale 5. místo je v současnosti odpovídající 
možnostem. Nejlepšími střelci byli Baran Marek, Švec Miroslav 
a Slach Jiří. Bohužel u tohoto družstva se projevuje nedostatek 
hráčů hlavně mladších, kteří by chtěli za „B“ nastupovat a ukázat 
tak schopnosti pro případné začlenění do mužstva „A“. Bohužel.

FK Nepomuk – ohlédnutí  
za úspěšnou sezónou 
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Poděkování

MC Beruška děkuje městu Nepomuk 
za obrovskou podporu naší činnosti. 
Také za výměnu WC a dodání nových, 
úžasných plastových oken. Díky nim 
nejenže nebude v centru v zimě chladno 
a nebudeme se již bát, že nám nějaké 
dítě vypadne na ulici, ale navíc okna celé 
centrum příjemně zútulnila. Děkujeme!

Za MC Beruška 
Veronika Kozáková

Pozvánka 
na přednášku

 
 
 
 
 
 
 
MC Beruška Nepomuk zve všechny 
zájemce na přednášku renomované 
psycholožky Evy Mikešové na téma 
týkající se rodičů a dětí: čt 4. 10. –  
Jak na vztahy mezi sourozenci /
po 15. 10. – Jak na vztahy s těmi 
nejmenšími aneb Nejen o vztekání 
a uspávání /čt 15. 11. – Proč odměny 
a tresty nevedou k zodpovědnosti aneb 
Co se skrývá za slovem „motivace“ 
Začátky v 16:00 hod v MC (délka 
trvání 3 hod, cena 300–350 Kč).

Program akcí MC Beruška září–říjen
12. 9. – den otevřených dveří v MC 9.30–11h (při kroužku "Klokánek")

20. 9. – podzimní/zimní bazárek 

4. 10. – přednáška z psychologie od 16h

5. 10. – stopovačka

15. 10. – přednáška z psychologie od 16h

listopad – lampionový průvod

15. 11. – přednáška z psychologie od 16h

Kroužek "Šikula" bude v MC Beruška probíhat každý týden –  
opět od září – NOVĚ v pondělí od 9 h (namísto úterků)

První tábor v Přebudově
Poslední červnový týden se na Táborové základně Pionýrské skupiny Nepomuk v Přebudově 
uskutečnil první letošní tábor. Táborový klub P0 připravil tábor pro rodiče s dětmi na téma 
Indiáni a kovbojové. Celý týden jsme si hráli a bavili se. Měli jsme spoustu her na hřišti. Pla-
vili jsme se po Stříbrném jezeře. Hledali jsme poklad, stavěli domečky pro zvířátka, pořádali 
indiánské výpravy. Měli jsme táborák, buřty, písničky s kytarou. Stříleli jsme z luku, rýžo-
vali zlato. Nechyběl indiánský bar, sáňkování, lyžování, padák a další hry. Zahráli jsme si 
i o Dolary v Kasínu. Povozili jsme se i na opravdových koních. Každý den jsme něco vyráběli: 
dřevěné koně, totemy, tee-pee, kovbojskou brašnu, indiánský lapač snů, hudební nástroje 
a nechybělo ani batikování triček podle týmů. Nakonec děti utratily všechny peníze, které 
celý týden vyhrávaly, v kovbojském obchodě. Musím také vyzdvihnout báječnou kuchyň 
s několika překvapeními pro děti i dospěláky. Bylo to vše vynikající. Mockrát děkujeme. 
Moc děkujeme i sponzorům, kteří nám pomohli s pořízením odměn pro děti. Poděkování 
patří i všem účastníkům. Byli jste skvělí. Kdo by chtěl jet příští rok s námi, může se už teď 
hlásit nebo informovat na e-mailu: belemartin@seznam.cz

Martin a Vlaďka Bělovi

Finančně nás podpořili: Wecoo s. r. o., dřevostavby Písek / D – Produkt s. r. o., Lázně Kyn-
žvart / Najib Barakat, zubní lékař Nepomuk / SKY Trade s. r. o., Nepomuk
Odměny pro děti věnovali: KLAUS Timber a. s., Kladrubce / Martin Sýkora, Nepomuk / 
Unibrick s. r. o., Nepomuk / HK Design, Plzeň / NAVRDA Bazar, Třebčice / Zámečnictví 
Zeidler, Klášter / Martina Strolená, Dvorec

Nabídka psů k adopci

Beník je 10letý kříženec menšího vzrůstu, 
hodný, stále aktivní pes, který vychází 
s lidmi i ostatními čtyřnohými kama-
rády. Bude skvělým společníkem starším 
lidem i všem, kteří ho nebudou dlouho 
nechávat samotného, protože Beník 
samotu nemá rád a zoufale štěká.Vhodný 
do bytu i rodinného domku se zahradou, 
vyžaduje však trvalý přístup dovnitř. 

Fíto je 8 letý krásný hladkosrstý stan-
dardní jezevčík s průkazem původu, 
který po smrti majitele čeká v útulku 
na nového páníčka. Je to velká psí osob-
nost v malém těle, takže vyžaduje trochu 
zkušenější zacházení. Kdo svérázné 
jezevčíky zná a "umí" to s nimi, tomu 
bude Fíto skvělým druhem a kamará-
dem. Ideální ke staršímu člověku do bytu 
nebo domku se zahrádkou, vyžaduje však 
pobyt uvnitř. Je čistotný a vychovaný

Maya je postarší velká psí dáma s úžasnou 
povahou. Klidná, mírná, hodná, vděčná 
a mazlivá fena, která by ráda dožila 
v domku, kde by měla možnost si vyběh-
nout kdykoliv na zahradu. Vzhledem 
k občasné horší pohyblivosti potřebuje 
bydlet tam, kde nejsou schody a kde 
bude mít teplý pelíšek. Bezproblémová 
k dětem, ostatním psům i zvířatům.

Útulek pro psy Borovno 
Borovno čp. 67 u Spáleného Poříčí 

tel.:  (+420) 723 598 853 
(+420) 602 108 771 

www.utulekpropsy.unas.cz 
e-mail: storge2011@gmail.com 

 

Srdečně Vás zveme na praktický besedoseminář s RNDr. 
Františkem Šustou, PhD. 

 

„Práce se stresem“ 
 

Kdy:  23.9. 2018 

Kde:  Storgé, z.s. Víceúčelové zařízení a útulek pro psy v Borovně         
(Borovno 67, Spálené Poříčí, GPS: 49°37'17.315"N, 13°41'12.940"E) 
JK Farma Moulisových, z.s., Milínov                                                                 
(Milínov 23, Nezvěstice, GPS: 49°38'42.294"N, 13°33'47.128"E) 

 

V tomto novém a zajímavém besedosemináři 
dojde ke spojení a  teoretickému průřezu 
tématem knih Trénink je rozhovor a Trénink je 
v hlavě, zaměřený zejména na přeučení 
problémového chování zvířat s prostorem k  
následné besedě. 

Odpolední, praktická část bude probíhat na 
rodinné farmě Moulisových v Milínově, kde je možné hospodářská zvířata 
využít jako kulisu i pro nácvik žádoucího chování v rušivém prostředí. 

Semináře je možné se zúčastnit aktivně se svým zvířetem (budeme pracovat 
se 3 psy a dvěma jinými druhy zvířat) nebo jako divák. 
 

Program:  teoretická část začne v 9. 00 hod. v přednáškovém sále útulku v Borovně. 
Občerstvení zajištěno. 

Po teoretické části se přesuneme do 13 km vzdáleného Milínova na Farmu Moulisových, 
kde ve 13.30 hod. bude podáván oběd a  zahájíme odpolední praktické lekce. Konec 
odpolední praktické části bude v cca 17.30 hod. 

Oběd je nutno předem objednat, viz. přihláška (cena 120 Kč). 

Polévka:  hovězí vývar 
Hlavní jídlo: hovězí na rajčatech s rýží 
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Nabídka platí od 1. 8. do 14. 8. 2018  
v prodejně „U Stodoly“

Olivier čerstvý smetanový sýr 190 g tři druhy 23,90
Brick Listové těsto 275 g 21,90
GRIL klobása od mistra cena za 1 kg 119,00
Selský salám cena za 1 kg 129,00

Nabídka platí od 1. 8. do 14. 8. 2018  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Bohunka smetanový dezert 130 g různé druhy 11,90
Eiskaffe ledová káva 0,5 l 15,90
Rougette sýr na gril 2× 90 g tři druhy 49,90
Jihočeský tvaroh tučný 250 g vanička 17,90
Písecký Uherák cena za 1 kg 189,00
Špekáčky PREMIUM cena za 1 kg 129,00
Birell Botanicals 0,4 l více druhů 17,90

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
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Mráz na začátku  
července

Přestože se v letošním roce drží 
od začátku dubna teploty vysoce nad 
průměrem, vyskytlo se začátkem července 
několik velmi chladných rán. Dne 30. 6. 
2018 začal nad naše území za studenou 
frontou proudit chladný a suchý 
vzduch od severu. Ve dnech 1., 2. a 3. 7. 
převládalo polojasno a vál jen velmi 
slabý vítr, což jsou ideální podmínky 
pro nízká ranní minima. A ta se také 
vyskytla. Ve standardních 2 m nad zemí 
byla v tyto dny naměřena ranní minima 
4,5 °C, 3,3 °C a 5,6 °C. Při zemi pak byl 
dokonce mráz! Ranní přízemní minima 
klesla na – 0,3 °C, – 1,2 °C a 0,7 °C. Výskyt 
takto nízkých teplot v červenci je zcela 
mimořádný. Teplota – 1,2 °C naměřená 
dne 2. 7. 2018 ráno je nejnižší dosud 
zaznamenanou minimální přízemní 
teplotou vzduchu v červenci od začátku 
měření Nepomucké klimatologické 
stanice. Minimální přízemní teplota 
pod bodem mrazu byla v Nepomuku 
v červenci naměřena už jen 21. 7. 1986, 
kdy bylo – 1,1 °C, a 1. 7. 2018 (–0,3 °C). 
V Nepomuku se tak může přízemní 
mrazík vyskytnout kterýkoliv den v roce. 

Pavel Vacík

Vyprávění o farářích,  
děkanech a arciděkanech nepomuckých 

Josef František Zeman

Po
dp

is
 fa

rá
ře

Bouřka dne 16. 7. 2018 

Narodil se 11. března 1789 v jihočeských Cerhonicích jako syn sed-
láka Josefa Zemana a jeho manželky Kateřiny. Druhé jméno Fran-
tišek obdržel pravděpodobně při biřmování. Gymnaziální studia 
absolvoval v Písku, filosofii a bohosloví v Praze. Na kněze byl vysvě-
cen 15. srpna 1812. Poté se stal kaplanem v Nepomuku. Od roku 
1815 byl lokalistou v Prádle, od roku 1826 farářem ve Vrčeni 
a od 21. července 1834 děkanem v Nepomuku. Zastával rovněž 
funkce okrskového vikáře nepomuckého vikariátu a školního 
dozorce. Byl jmenován titulárním a později skutečným konzis-
torním radou a roku 1856 arciknězem klatovským. 

Jako prádelského lokalistu jej nepomucký děkan František 
Boubel seznámil s Rukopisem zelenohorským, nalezeným v roce 
1817 důchodním ze Zelené Hory Josefem Kovářem, který ho 
následně na děkanovo doporučení odeslal do Prahy pro nově 
zřízené Vlastenecké muzeum. Výpověď o této záležitosti učinil 
Zeman na žádost Václava Vladivoje Tomka roku 1859. Dodejme, 
že známý historik získal prvotní informace od žinkovského zámec-
kého kaplana Romana Voříška, jenž se o rukopisu dozvěděl při 
jedné ze svých návštěv na nepomuckém děkanství. 

Během Zemanova působení se ve městě odehrála řada udá-
lostí hodných zaznamenání. V červenci 1835 vypukl požár, při 
němž vyhořelo třináct domů i s hospodářskými budovami a také 
věže kostela sv. Jana Nepomuckého. Ke ztrátám bylo navíc nutno 
připočítat ještě puklý zvon. Dlouho se pak řešila otázka jeho pře-
lití. Nový zvon z proslulé zvonařské dílny rodiny Pernerových byl 
na podzim 1848 přivezen z Plzně a posvěcen českobudějovickým 
biskupem Josefem Ondřejem Lindauerem. 

V noci z 23. na 24. října 1837 byla ze svatojánského kostela 
odcizena stříbrná socha Jana Nepomuckého. Pachateli byli Havel 
Vávra z Pole, František Viktora z Oselců, Václav Černý z  Řesanic 
a další komplic, jehož jméno není známo. Patrně se mohlo jednat 
o Josefa Heisse, který údajně tuto krádež plánoval již dříve. 
V dubnu 1838 nalezl truhlářský učeň Stanislav Toman zbytky 
sochy v potoce vytékajícím z Podhájského rybníka ve Lnářích. Poté 
byly uloženy v kapli zdejšího zámku a 10. května 1838 slavnostně 
přeneseny v průvodu čítajícím tisíce lidí zpět do Nepomuku, kde 
bylo všech dvanáct kusů umístěno ve skleněné rakvi na hlavní 
oltář. Josef Zeman se následně opakovaně snažil zajistit odpoví-
dající náhradu, což se však dlouhodobě nedařilo. 

V dubnu 1842 byl navíc kostel znovu vykraden. Zloději tento-
krát odcizili dva zlacené poháry, dvě patény, dvě alby a tři kusy roz-
bité sochy. Uplynula ještě řada let, než byla 29. září 1849 na oltář 
instalována nová postříbřená socha sv. Jana od Ludvíka Fortnera. 
Biskup Lindauer ji posvětil 7. října za účasti 22 kněží a značného 
množství lidu. Od roku 1857 probíhala rekonstrukce zrušeného 
kostela sv. Jakuba Většího. Opravu podpořili různí mecenáši, mezi 

nimi např. manželé Vincenc a Vilemína z Auerspergu či biskup 
Jan Valerián Jirsík. O obnovu se výrazně zasadil krajský hejtman 
Tomáš z Putzlacheru, který kromě jiného inicioval i finanční 
sbírku. Příspěvky se vybíraly též ve farnostech českobudějovické 
diecéze, kde k tomu vyzval biskup Jirsík, jenž poté 20. května 
1860 kostel za přítomnosti mnoha duchovních a zástupů věří-
cích vysvětil. 

Dále lze zmínit Zemanovu zásluhu na zřízení hřbitova 
sv.  Prokopa, který byl posvěcen v říjnu 1857. Do doby jeho nepo-
muckého působení spadá také příchod řádu piaristů a realizace 
nové školní budovy na náměstí. Dne 28. dubna 1862 světil základní 
kámen započaté stavby. Piaristická kolej se otevřela v září 1867 
a jejím prvním rektorem se stal Josef Ondřej Liboslav Rettig.

Josef Zeman byl uznáván jako vzdělaný a dobrosrdečný člověk. 
Pamětníci vzpomínali „jeho malé, nepatrné, drobné postavy a štěd-
rého almužnictví, které prý bylo tak hojné, že někdy sám hotových 
peněz neměl“. Byl též horlivým vlastencem. Na děkanství hostil 
např. Václava Vladivoje Tomka, Jana Erazima Vocela, Ferdinanda 
Břetislava Mikovce nebo Františka Jaroslava Vacka Kamenického, 
blovického děkana, básníka, autora oblíbených zlidovělých písní, 
kterého rovněž navštěvoval v jeho působišti. Sám byl literárně 
činný, psal především verše, jež potom příležitostně přednášel 
přátelům. Po vzoru vlasteneckých pracovníků měl osobní heslo 
„Nesvolím zapomenout, co v záhyb minulost kraje, však jen oslavu 
Tvou a co potomek libuje každý, z lůna jí vinu.“ Kultivovaným řeč-
nickým projevem dokázal zaujmout nejen své farníky. Za zmínku 
stojí také jeho promluvy u kaple sv. Vojtěcha ve Vrčeni, kde se schá-
zeli poutníci ze širokého okolí i vzdálených míst, v nichž se snažil 
promyšlenými slovy vzbuzovat vztah k národu a vlasti. 

Jeho neúnavná pracovitost byla opakovaně oceňována. Za dlou-
holeté zásluhy v duchovní správě a školství i za podporu dob-
ročinných a všeobecně prospěšných aktivit mu byl propůjčen 
rytířský kříž Řádu Františka Josefa. V březnu 1869 byl při příle-
žitosti 80. narozenin jmenován čestným měšťanem Nepomuku. 

Část života strávili v našem městě i Zemanovi sourozenci. 
Byla to především sestra Anna, narozená v roce 1791, která jej 
doprovázela jako hospodyně již od roku 1815. Zemřela v Nepo-
muku 29. ledna 1861. Na děkanství pobýval též zámečnický mistr 
Martin Zeman, Josefův mladší bratr, jenž zde skonal 6. listopadu 
1870 ve věku 72 let.

Navzdory stáří byl Josef Zeman stále činný, ještě v den své 
smrti promlouval při ranní bohoslužbě. Zemřel 25. června 1871 
po záchvatu mrtvice. Místo posledního odpočinku nalezl 27. června 
na zdejším hřbitově, kde je dodnes dochován jeho náhrobek. 

Lenka Špačková

Na Nepomucku se dne 16. 7. 2018 vyskytla v čase 15:10 až 16:40 silná bouřka doprovázená 
velmi intenzivní srážkovou činností s extrémním celkovým denním srážkovým úhrnem 
51,9 mm. Většina srážek spadla v době mezi 15:25 a 16:00, cekem cca 42 mm, poté ještě 
do zhruba 19:00 slabě až mírně pršelo. Dle Vusovovy klasifikace intenzity srážek se jednalo 
v čase od 15:25 do 16:00 o katastrofální lijavec (katastrofální lijavec je velmi nebezpečný 
meteorologický jev s vysokým potenciálem působit škody). V čase od 15:40 do 15:50 se 
v některých částech města vyskytlo krupobití. Bouřková činnost byla dále doprovázena zesí-
lením větru, kdy nelze vyloučit nárazy větru dosahující rychlosti vichřice. Bouřky byly dne 
16. 7. 2018 lokální, tvořily se zejména na jihozápadě území ČR. Nepomucká klimatologická 
stanice naměřila tento den zdaleka nejvyšší srážkový úhrn ze všech cca 780 srážkoměrných 
stanic v síti ČHMÚ. Pokud se na tuto událost podíváme historicky, jednalo se o 13. nejvyšší 
denní srážkový úhrn v Nepomuku od roku 1951 (začátek měření). Naposledy byl takto vysoký 
(či vyšší) denní srážkový úhrn naměřen na Nepomucké klimatologické stanici 27. 5. 2006, 
kdy spadlo 61,0 mm – v tomto případě se ale jednalo o dlouhotrvající vydatný déšť, tedy 
z hlediska intenzity srážek nesrovnatelná událost s tou současnou. Obdobně pak i další nej-
vyšší srážkové úhrny v pořadí, ty jsou z památného povodňového roku 2002 – 5. 7. 53,5 mm 
a 12. 8. 2002 73,5 mm, opět trvalý vydatný déšť. Vůbec nejvíce v Nepomuku pršelo dne 4. 8. 
1986, to spadlo 98,4 mm. Tuto bouřku tak lze z hlediska srážkového úhrnu (nikoli nárazů 
větru, počtem blesků či velikostí krup) hodnotit jako jednu z nejvýznamnějších (ne-li vůbec 
nejvýznamnější), kterou Nepomucká klimatologická stanice v tomto tisíciletí zaznamenala. 
Na závěr je nutné podotknut, že i přes tento mimořádný vysoký srážkový úhrn deficit srážek 
na Nepomucku, který se táhne od dubna, stále trvá.! 

Pavel Vacík
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Dne 13. 8. uplynou dva roky od chvíle,
co nás navždy opustila
 
paní Anna Šelmátová ze Zahrádky.

Stále vzpomínají manžel Zdeněk, syn Zdeněk  
a dcera Markéta s rodinami a ostatní příbuzní.

vzpomínka

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

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

NOVINKANOVINKA

G GG

PRODEJ DOMU V BEZDĚKOVCI, 
POZEMEK 4 244 m2

1 980 000 Kč

Dům 2+1 100m2, zastavená plocha celkem 
358m2. Garáž, sklad, prostorné podkroví.  
Po rekonstrukci, k bydlení i k rekreaci.

PRODEJ CHATY, ŽIVOTICE,  
POZEMEK 2 075 m2

828 000 Kč

Dvoupodlažní zděná chata se zahradou 
2.058m2, dva pokoje, koupelna, WC, sklep. 
Dřevěná kůlna s venkovním posezením.

PRODEJ DOMU  
PO REKONSTRUKCI, DVOREC

2 490 000 Kč

Koncový řadový dům 5+1, 211m2 plochy 
k bydlení, vlastní zahrada 504 m2.  
Po rekonstrukci interiéru – rozvody vody 
 a elektřiny, obklady, okna, dveře.

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ  
USEDLOSTI, RADOCHOVY

1 770 000 Kč

K trvalému bydlení, rekreaci i k podnikání. 
Obytná část 4+1, pozemek 1 393m2.  
Stodola, chlévy, garáž, sýpka.

PRODEJ POZEMKU, 6 786 m2, 
NEPOMUK

2 788 000 Kč

Pozemek ke komerčnímu využití, nyní je 
na pozemku provozován zábavní park. Voda 
vlastní i městská, kanalizace do jímek, rozvody 
elektro do několika sloupků na pozemku. 
K dispozici chata se zázemím.

PRODEJ STAVEBNÍHO  
POZEMKU, ČEPINEC

349 000 Kč

Výměra 1 220 m2, lze stavět chatu o zastavěné 
ploše do 80 m2. Vlastní zdroj vody.

Dne 4. 8. uplyne rok, co nás opustil 
pan Karel Baroch
 
 
Vzpomínají manželka, dcera, syn a vnoučata.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 25. 7. uběhlo 20 let od smrti našeho syna
Ing. Jaroslava Plašila.

Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu  
s námi tichou vzpomínku. Rodiče.

vzpomínka

Dne 22. 8. uplyne 12 let,
kdy nás navždy opustil
pan Josef Václavek
 
 
 

 
a 

dne 22. 8. uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustila
paní Alena Václavková.

Stále vzpomínají dcera a syn  
s rodinami a ostatní příbuzní. 

vzpomínka

Dne 4. 8. uplynou 3 roky od úmrtí 
pana Jaroslava Tomky z Maňovic 2.
 
 
 
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi  
tichou vzpomínku. Rodina.

vzpomínka

Prodám králíky na chov i na zabití 250 Kč/ks. Gumačky č. 8  
a č. 11 150 Kč. Hřídel na cirkulárku 450 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám dřevěná střešní okna s pozinkovým oplechováním.  
1 ks 70×120 a 2 ks 90x120 cm. Dohromady za 1000 Kč. Tel.: 731 025 536.

Prodám 2x dětský bazén 150 Kč. Kolečkové brusle č. 23 200 Kč.  
Foto Olympus 200 Kč. Auto nabíječku 500 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám olejový radiátor do zásuvky Igotherm 8 žeber, 
De´Longhi 8 žeber. Ks za 300 Kč. Tel.: 775 581 180.

Prodám kočárek X-Lander černá trojkombinace po 1 dítěti 
vč. doplňků za 7500 Kč. Tel.: 605 939 907.

Prodám 30 ks stolů, kov + umakart kus 300 Kč. Kovové židle 200 Kč/ks.  
Vhodné do jídelny, ubytovny, hostince. Možno i po kusech. Tel.: 777 230 620.

Prodám horkovzdušnou troubu se dvěma plotýnkami nahoře, vířivou 
pračku nerez a ždímačku nerez, odsavač páry. Tel.: 776 535 770.

Prodám velmi zachovalé stany pro čtyři osoby s ložnicí a sluneční 
střechou – Mamoja Mini 72 a Orion 72 a PB vařič. Tel.: 776 535 770.

Prodám světlý koberec 4x5 metrů ve velmi dobrém stavu. 
Cena 1000 Kč. Tel.: 724 533 518. Blovicko.

řádková inzerce



Nepomuk

TVŮRČÍ REZIDENCE
BERLIN 2018

Doprovodný program

1. 8. 21.15 Tátova volha – komedie, drama, ČR 2018 (režie: Jiří Vejdělek) hřiště u Základní školy

2. 8 18.00 Beseda s Jiřím Kovandou stodola Rodného domu Augustina Němejce

3. 8. 20.00 Radek´s Group - jazzová formace špičkového bubeníka a perkusionisty Radka Němejce Malá letní scéna

3. 8. 21.00 The Prague Swingmasters – swingový a elektroswingový večírek Zelenohorská pošta - Kavárna

4.8. 16.00 Po stopách 1. republiky – komentovaná prohlídka města sraz před Infocentrem

4. 8. 21.00 Electro Orient Expre$$ – international discoteque Zelenohorská pošta - Kavárna

8. 8. 21.15 Hastrman – romantický, thriller, ČR 2018 (režie: Ondřej Havelka) hřiště u Základní školy

10. 8.   20.00 Jiří Dědeček - legendární písničkář, textař, básník, spisovatel a dramatik Malá letní scéna

10. 8. 21.00 DJ Jane Doe – breakbeat, house, mash-ups Zelenohorská pošta - Kavárna

11. 8.   8.00 Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy náměstí A. Němejce

11. 8. 21.00 Jakub Johánek, Steppan and DJ Tematique in dub Zelenohorská pošta - Kavárna

13. 8.  18.00 Beseda s Martinem Rajnišem – povídání o tvorbě známého českého architekta stodola Rodného domu Augustina Němejce

17.8. 17.00 Závěrečná vycházka – komentovaná prohlídka realizací vzniklých v rámci TRN 2018 sraz před Infocentrem

17. 8.    20.00 Tara Fuki - jedinečné violoncellové duo Malá letní scéna

17. 8. 21.00 DJs Stuart and Stanjah (D&N Crew) – liquid funk, inteligent drum’n‘bass Zelenohorská pošta - Kavárna

Více na trn.nepomuk.cz


