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Jedna z dřevěných soch - ukazatelů na nově otevřené naučné stezce Klejnot, 
foto Pavel Motejzík

Nepomucké noviny 

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

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327, 
XXIX. ročník, měsíčník, náklad 3000 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) 371 580 336, e -mail: noviny@nepomuk.cz 
Úřední hodiny redakce: Středa 10–12, 13–16

Šéfredaktor: Bc. Hana Staňková, (+420) 371 580 336
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Grafická předloha: Martin Bušek 
Sazba a tisk: NAVA Tisk, s. r. o., Hankova 1455/6, 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.

Fénix nabídl ochutnávku svých kurzů
Volnočasové centrum Fénix otevřelo své prostory ve středu  
23. září všem zvědavým návštěvníkům, kteří si mohli v rámci Dne 
otevřených dveří prohlédnout centrum, ale i vyzkoušet některé 
aktivity, které Fénix nabízí, například ukázku lekce scénického 
šermu, orientálního tance nebo tisk na 3D tiskárně. Velkým tahá-
kem byla možnost zažít 15 minut ve virtuální realitě.

foto Pavel Motejzík

Organicfarm Soběsuky uspořádal  
svůj první Den otevřených dveří
Ve sváteční pondělí 28. září měli návštěvníci možnost nahlédnout do 
prostor centra a permakulturní zahrady a poslechnout si náš příběh. 
Ten byl o osobní transformaci vnímání života, od opuštění bývalého 
podnikání po nalezení nové cesty, která je v souladu nejen s přírodou, 
ale i s námi samými. Dále se mohli dozvědět o základních princi-
pech permakultury a rodového statku. Každý dostal na cestu dýni, 
k obědu polévku, bylinkový čaj a dezert z cukety. K zakoupení byla 
i další zelenina. Vše samozřejmě ze zahrady v organické, bio kvalitě. 
Podle slov samotných hostů bylo jejich očekávání naplněno a nadšeni 
a plni inspirace odjeli v odpoledních hodinách ke svým domovům. 
Jménem naší rodiny Silovských děkujeme všem. Náplň našeho 
centra a jeho život je také na webovkách www.organic-farm.cz.

Václav Silovský, Organicfarm Soběsuky s.r.o.

Říjnový nepomucký trh ukončil sezónu
V sobotu 10. října se konal již tradiční farmářský a řemeslný trh 
na náměstí. Bohužel tentokrát bez živé hudby z důvodu pro-
ticovidových opatření, zato stánků byl velký počet, asi 40. Trh 
provázelo deštivé počasí, a to pravděpodobně zapříčinilo nižší 
množství návštěvníků. Koho to neodradilo, mohl si nakoupit 
čerstvé pečivo, ovoce, mléčné výrobky, ale i keramiku a spoustu 
dalšího zboží. Děti zase čekala pohádka v sále Městského muzea, 
tentokrát v podání loutkového divadla V Boudě. Tento trh byl 
poslední v letošní sezóně. Pokud to situace dovolí, čeká nás 
v neděli 29. listopadu ještě trh adventní.

foto Pavel Motejzík
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Slovo starosty

Vážení občané,
v listopadových novinách nenajdete aktuální 
informace o opatřeních proti šíření epidemie 
covidu-19. Situace se mění rychle a v době 
vydání by byly zcela jistě již zastaralé.

Sledujte proto web města, kde jsou zprávy 
čerstvé a informační kanál NIKA-TV, kde se 
jednou týdně aktualizují také. A dodržujte 
prosím všechna protiepidemická nařízení.

NIKA-TV je tématem tohoto čísla novin. 
Vnímáme tento formát zpráv jako poněkud 
zastaralý a chtěli bychom znát i váš názor. 
Budeme rádi, když vyplníte anketní lístek, 
který najdete na straně 17.

I v této době pokračujeme v investičních 
akcích. O tom, co se právě staví, informujeme 
na straně 5. Co plánujeme do budoucna, to 
prozradím v bilančním rozhovoru, který jsem 
opět po roce novinám poskytl.

V dalších rozhovorech se vracíme k sto-
letému výročí nepomuckého fotbalového 
klubu. Protože naplánované oslavy se 
konat nemohly, snad vás potěší popovídání 
s nepomuckými fotbalisty Václavem Houš-
kou a Janem Boltíkem a plzeňskou hvězdou 
Františkem Plassem, který je s Nepomukem 
také spjat.

Není to jediné výročí, nepomučtí pionýři 
oslavili 30 let obnoveného Pionýra velkou 
výstavou ve své klubovně. Oběma spolkům 
přeji bohatou a úspěšnou činnost i v dal-
ších letech.

Jsme optimističtí, a  tak zveřejňujeme 
v novinách i pozvánky na plánované kulturní 
akce. Doufejme, že se alespoň některé budou 
moci uskutečnit.

Přeji nám všem co nejdříve normální život 
bez restrikcí a hodně štěstí.

Jiří Švec, starosta města

Předvánoční setkání seniorů

Plánovaný termín akce: 12. prosince 2020
Vzhledem k aktuální situaci (nouzový stav) bude o konání akce rozhodnuto v průběhu 
listopadu. Zdraví seniorů, kteří patří do ohrožené skupiny obyvatel, je nyní nejdůleži-
tější. Informace přineseme v prosincovém čísle novin.

Město Nepomuk

Návštěvníci si prošli novou naučnou stezku 
Klejnot při jejím oficiálním otevření

V pondělí 5. října se sešla asi dvacítka zájemců o slavnostní otevření naučné stezky Klejnot 
na hrázi Nového rybníka. Pod vedením Pavla Motejzíka, vedoucího oddělení kultury 
a  památkové péče, si prošli hlavní okruh procházkové trasy, prohlédli si informační 
tabule, dřevěné sochy a další instalované prvky a dozvěděli se informace o ideji a realizaci 
stezky. 

Stezka je vybudována jako okruh od Nového rybníka skrz malou chatovou osadu 
k rybníku Klejnot, který dává celé procházkové trase jméno. Od rybníka pokračuje cesta 
přes Suchý vrch k bývalému statku Silov. Odtud vede hlavní trasa okolo semenné plantáže 
severním směrem. Zde je možné se napojit na naučnou stezku, kterou realizovala Základní 
škola v  Žinkovech. Trasa pokračuje po pohodlných lesních cestách až k  Vražednému 
rybníku a zpět k rybníku Novému. Celková délka (včetně odboček) je asi 11 km.

Pro stezku bylo navrženo jednoduché značení na stromech doplněné čtyřmi 
asi 60 – 100 cm vysokými dřevěnými sochami zvířat. Hlavním spojovacím motivem 
jsou regionální pověsti i  místopisná a  historická fakta. Podle pověsti o  zjevení vodní 
dívky v  rybníce a  náhrdelníku z  perel (klenotu), který byl věnován soše Panny Marie 
Zelenohorské, je stezka stylizovaná jako jednotlivé perličky - klenoty/místa zastavení. 
Těchto zastavení je šest, zde umístěné informační tabule jsou doplněny odpočinkovými 
přístřešky, ale i herními a naučnými prvky, jako jsou stolky s hracími deskami, dendrofon 
nebo pexeso s poznáváním lesních dřevin a bylin.

Stezka byla pořízena za cenu 623 tisíc korun z  dotace Programu rozvoje venkova 
Státního zemědělského intervenčního fondu.

foto Hana Staňková
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Z jednání Zastupitelstva  
města Nepomuk (ZMN) 
24. září 2020:
 
•  ZMN schválilo přijetí možné dotace finančních prostředků z pro-

gramu IROP výzva č. 36 Stanice integrovaného záchranného 
systému na projekt „Stanice IZS – novostavba požární zbrojnice 
pro JPO III Nepomuk” ve výši 23 milionů korun (celková dotace 
z IROPU + dotace 5 % ze státního rozpočtu ve výši 1,4 milionu 
korun). Nákladová cena dle kalkulace roku 2018 představuje 
částku 37 milionů korun včetně DPH. Město při souhlasu s rea-
lizací zaplatí 10% ze způsobilých výdajů tj. 2, 7 milionu korun + 
zbývající nezpůsobilé výdaje ve výši 9, 6 milionu korun (ponížené 
o náklady za již provedené práce).

•  ZMN schválilo finanční příspěvek města Nepomuk na restauro-
vání litinové sochy sv. Jana Nepomuckého, objevené ve Lnářích, 
ve výši 182 tisíc korun v případě obdržení kladného stanoviska 
Ředitelství silnic a dálnic k umístění sochy sv. Jana Nepomuc-
kého na kruhový objezd u Pyramidy. Socha byla převedena 
do vlastnictví nepomucké farnosti, která sochu po její obnově 
hodlá zdarma poskytnout k umístění na okružní silniční křižo-
vatku u Pyramidy v Nepomuku. Odhalení sochy je plánováno  
k 300. výročí blahořečení SJN v březnu 2021.

•  ZMN schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy 
městské policie uzavřené mezi městem Blovice a městem Nepo-
muk. Městská policie Blovice bude provádět měření rychlosti 
projíždějících vozidel v lokalitě Plzeňská ulice v Nepomuku 
obdobným způsobem jako v roce 2020.

•  ZMN vydalo změnu č. 1 Územního plánu Nepomuk. Jednalo se 
zejména o úpravu vymezení veřejně prospěšných staveb - míst-
ních a krajských komunikací (malý obchvat Dvorce - příjezd do 
průmyslové zóny a místní komunikace v připravované obytné 
zóně Pod Oborou) a rozšíření ploch městského území smíše-
ného na úkor ploch veřejné zeleně (možnost rozšíření prodejny 
Norma směrem k západu o cca 15m).

Kompletní zápis z jednání najdete na www.nepomuk.cz.
Příští zasedání ZMN je plánováno na 10. prosince.

Autobusy jezdí  
v prázdninovém režimu

Od 19. října přešly spoje veřejné linkové dopravy na prázd-
ninový režim a to do odvolání vládních opatření omezujících 
výuku na školách. 

Na vybraných linkách jsou zrušeny nedělní spoje. Podrobnosti  
najdete na: www.idpk.cz/cz/omezeni-autobusove-dopravy- 
-od-19-10-2020

Martin Fencl, POVED s. r. o.

Pošta má nové provozní hodiny
 
Po 10:00–12:00, 13:00–18:00
Út 08:00–12:00, 13:00–16:00
St 10:00–12:00, 13:00–18:00
Čt 08:00–12:00, 13:00–16:00
Pá 08:00–12:00, 13:00–16:00
So 08:00–12:00
Ne zavřeno

Pošta 3 Dvorec
Po 11:00–12:00, 13:00–18:00
Út 08:00–12:00, 13:00–15:00
St 11:00–12:00, 13:00–18:00
Čt 08:00–12:00, 13:00–15:00
Pá 08:00–12:00, 13:00–15:00
So zavřeno
Ne zavřeno

Nepomucké noviny / listopad 2020

Režim A programu Antivirus 
prodloužen do konce roku
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s vylepšením, které 
ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže. Program 
Antivirus A, který je určený pro podniky s nuceným omezením 
provozu, se prodlouží do konce letošního roku. 

Do 14. října 2020 měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na 
náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově 
získává zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na  
50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. 

Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % na zaměst-
nance v karanténě.

Pravidla a více informací ohledně případného prodloužení 
ostatních programů na: mpsv.cz/antivirus

Zároveň vláda schválila i pokračování programů COVID – kul-
tura a COVID – sport:
mpo.cz/kultura  
agenturasport.cz/covid-sport

Lukáš Mácha, specialista CSS

Nabídka zaměstnání  
- město Nepomuk
 
Tajemník MěÚ Nepomuk vyhlašuje výběrová řízení na obsazení
pracovních pozic:

VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK ODBORU 
DOPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU NEPOMUK
pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 1. 2021.

Termín podání přihlášky: do 20. 11. 2020

GARANT NOVÝCH SLUŽEB A PRACOVNÍK 
DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB (VOLNOčASOVÉ CENTRUM FÉNIX)
odboru vedení, oddělení školství a volnočasových aktivit
Městského úřadu Nepomuk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 30. 04. 2023 (po dobu
realizace projektu). Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, zají-
mavou práci v mladém kolektivu, možnost profesního růstu, zaměst-
nanecké stravenky a možnost prodloužení pracovního poměru.

Nástup od 1. 1. 2021
Termín pro podání přihlášky do 9. 11. 2020 včetně

Více informací k pozicím na úřední desce města Nepomuk,
nepomuk.cz/obcan/uredni-deska/
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 •  Byla dokončena výměna oken v Pivovarské ulici č. 570, 571, 572, 
což byl jeden z posledních kroků před procesem převodu bytů 
do osobního vlastnictví.  

 •  Pracuje se na kanalizaci v Přesanické ulici, kde skála a vyřešení 
dopojení oddílné kanalizace hasičárny zpomalilo průběh práce 
– bude muset být prodloužen termín realizace.

 •  Byla nám poskytnuta krajská dotace na opravu hřbitovní zdi 
u urnového háje a oplocení urnového háje, který bude rozší-
řen a tím bude zvýšena kapacita hrobových míst. Zde proběhla 
soutěž na zhotovitelskou firmu a výherce – Silnice Nepomuk 
začne s opravou.

 •  Proběhlo vše potřebné k podání dotace na Víceúčelové hřiště 
u ZŠ. Výsledky budeme znát někdy počátkem prosince. V pří-
padě, že uspějeme, proběhne po Novém roce soutěž na zhoto-
vitele a realizace bude moci být rozložena do dvou let (může být 
rozložena, ale nemusí).

 •  Na stavbě obytné zóny Pod Oborou probíhá vše podle harmo-
nogramu. Silnice Nepomuk pro letošek končí z důvodu splnění 
letošní části a profinancování letošního rozpočtu. Na jaře pro-
vedou sanační práce a dokončení díla.

 •  Zastupitelstvo obce Třebčice odsouhlasilo na svém zasedání 
zařazení sjezdu z I/20 do svého územního plánu, čímž se celá 
věc obchvatu Nepomuka a Dvorce opět posunula, ale je to ještě 
běh na dlouhou trať.

 •  Byla vysoutěžena firma na akci „Realizace energeticky úsporných 
opatření v MŠ Dvorec“. Vítěznou firmou je Senco Chaloupek, 
která zahájí práce příští rok tak, aby hlavní činnosti proběhly 
o prázdninách a co nejméně omezily provoz školky.

Prodej Palivového dřeva 
v délkách dle vašeho Přání

cena od 300,-kč
Možnost využít naši dopravu.

Tel: 737 290 440
email: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: dřevo leSY Salák
Web: www.drevolesysalak.cz

Investiční akce města pokračují

 •  V pondělí 5. října byla slavnostně otevřena pro veřejnost Naučná 
stezka Klejnot. Tak mohlo dojít k  vyúčtování dotace, z  níž  
100 procent hradí Ministerstvo zemědělství.

Pracujeme ještě na přípravě dalších akcí (Fénix, Blatenská, par-
kovací místa v sídlišti...) tak, aby bylo možné ve chvíli, kdy budou 
volné finance (nejen dotační), začít s realizací.

Vladimír Vokurka, místostarosta

Pokládka kanalizace v Přesanické ulici, foto Pavel Motejzík



6 zprávy / tipy pro občany Nepomucké noviny / listopad 2020

Letošní výlov Špitálského rybníka v Nepomuku, který se konal 
v sobotu 10. října, byl silně ovlivněn opatřeními proti šíření koro-
navirové epidemie. Byl zrušen tradiční prodej ryb na hrázi a taktéž 
na výlov nebyla vpuštěna široká veřejnost.
Rybník byl pro výlov připravován celý týden, kdy se postupně 
upouštěla voda, až na výšku vodní hladiny potřebnou pro samotný 
výlov. 

V návaznosti na uvedená opatření se na hrázi rybníka v sobotu 
před rozedněním sešla lovící četa a členové výboru místní orga-
nizace Nepomuk v počtu cca 15 lidí. Rybáři si do loviště připravili 
všechno potřebné vybavení a v půl osmé se vrhli na samotný výlov. 
Ten začal zatažením lovící sítě a odlovem prvních ryb. 

Ryby v rybníku rostly dva roky. Na první zátah lovící četa ulo-
vila převážně kapry, amury, štiky a candáty. Celkový počet odlo-
vených ryb byl ovlivněn celoroční přítomností vydry říční, která 
je vrcholným rybožravým predátorem. 

Výlov byl po dvou hodinách ukončen vylovením posledních 
kusů. Ryby putovaly do řeky Úslavy, kterou má MO Nepomuk na 
starosti. 

Všem členům lovící čety děkujeme za pomoc při výlovu a městu 
Nepomuk za jeho podporu v naší činnosti.

S pozdravem Petrův Zdar 

Výbor MO Nepomuk

Špitálský rybník byl letos vyloven bez diváků

foto Hana Staňková
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Výsledky krajských voleb 2020 v Nepomuku

účast voličů: 35,14 % Výsledky krajských voleb 2020 v Plzeňském kraji

účast voličů: 38,80 %

Výsledky jsou seřazeny dle mandátů:

Volební komise ve volební místnosti v Malé galerii, foto Svatoslava Kožíková

Konečné výsledky Procenta

STAN, Zelení, PRO Plzeň 23,69 %

ANO 2011 22,19 %

ODS s podporou TOP 09  
a nezávislých starostů 15,86 %

Česká pirátská strana 9,94 %

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 8,03 %

Komunistická strana Čech a Moravy 6,43 %

Česká strana sociálně demokratická 5,02 %

Trikolóra hnutí občanů 3,11 %

Koalice pro Plzeňský kraj: KDU-ČSL, 
ADS a Nestraníci 3,01 %

Demokratická strana zelených 1,00 %

ROZUMNÍ - Petr Hannig 0,50 %

DSSS - Čistý kraj 0,40 %

Strana soukromníků ČR 0,40 %

Aletrnativa pro nezávislé kandidáty 2020 0,30 %

Koruna Česká (monarchistická strana) 0,10 %

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST,  
 SOLIDARITA 0,00 %

Konečné výsledky Mandáty Procenta

ANO 2011 12 22,50 %

ODS s podporou TOP 09 
a nezávislých starostů 11 21,23 %

STAN, Zelení, PRO Plzeň 7 14,90 %

Česká pirátská strana 7 13,56 %

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 3 6,18 %

Česká strana sociálně demokratická 3 5,85 %

Komunistická strana Čech a Moravy 2 5,48 %

Koalice pro Plzeňský kraj: KDU-ČSL, 
ADS a Nestraníci 0 4,36 %

Trikolóra hnutí občanů 0 2,47 %

Demokratická strana zelených 0 1,03 %

Zdroj: www.novinky.cz
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Spolu venku – cesta  
nejen k lesnímu klubu  
(lesní mateřské školce)

Rádi bychom informovali všechny milovníky přírody a příznivce hesla 
„Jedno kdy, hlavně venku“, že vznikla nová platforma, zatím fungující 
především na facebookových stránkách, která si klade za cíl sdružovat 
nabídku venkovních aktivit pro děti i dospělé. Spolu venku je inicia-
tiva, do které se může zapojit každý jako lektor či účastník. Prvními 
vlaštovkami jsou kroužky Poznáváme svět všemi smysly pro děti od 
7 let, který organizuje Volnočasové centrum Fénix, a kroužek Spolu 
venku s Beruškou, pořádaný MC Beruška, z. s. pro děti do 6 let s rodiči.

Vše špatné je pro něco dobré, proto mohly tyto aktivity vzniknout 
právě v této nelehké době. Oba kroužky mají stejnou vizi, a to nabíd-
nout dětem i dospělým možnost trávit více času venku, nenásilně 
se naučit porozumět přírodě a uvědomit si své místo v ní, pečovat 
o ni a vážit si její jedinečnosti. Nástrojem pro takové poznávání je 
bezpečné prostředí, které respektuje potřeby jednotlivce, nediktuje 
jediný možný pohled na věc, navrhuje, inspiruje a nechává dostatek 
prostoru k samostatnému objevování a vyjádření se.

Detaily jednotlivých kurzů najdete na webových i FB stránkách 
pořádajících organizací. Na facebookových stránkách Spolu venku 
pak budou přibývat tipy na venkovní aktivity, výlety či venkovní hry 
a tvoření a přispívat mohou i další spolky i jednotlivci se svými nápady 
či aktivitami.

A proč lesní klub? V posledních letech vzrostl zájem o různé 
možnosti předškolního vzdělávání dětí a jednou z nich jsou lesní 
mateřské školky či kluby. Co přesně takové zařízení je, najdete na 
webových stránkách lesnims.cz. Myslíme si, že se v Nepomuku 
a okolí objevuje čím dál více zájemců a sympatizantů takového 
druhu vzdělávání, a proto chceme podpořit touto iniciativou i je. 
Jste rodič, zájemce o umístění dítěte do lesního klubu, máte tip na 
místo pro lesní klub, nápad na jeho aktivity, chcete vznik podpořit 
finančně či osobně? Propojíme se přes FB Spolu venku nebo na 
emailu spoluvenku@gmail.com.

Za realizační tým

Tereza Kotlanová, lektorka MC Beruška, z. s.

Ježíšek nakupuje v infocentru 
či z pohodlí domova

V Informačním centru Nepomuk zakoupíte Svatojánská vína, 
lihoviny firmy Jenčík a dcery, lázeňské oplatky, hrnečky, sošky, 
Skašovské hračky, publikace, obrázky, mapy, hudebniny, vstu-
penky na akce a další dárkové předměty. 
 
• Eva Urbanová: Open Air Nepomuk
Vstupenky na největší koncert svatojánských oslav s královnou 
opery Evou Urbanovou a dalšími hosty (30. května 2021) – vstu-
penky v rozmezí 300–990 Kč. Předprodej rovněž přes www.plzen-
skavstupenka.cz.
• Kalendář Nepomuk 2021
Nástěnný kalendář s tématem 300 let blahořečení sv. Jana Nepo-
muckého – k dostání od 20. listopadu.
• Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích
Životní publikace Bohuslava Šotoly, vydaná těsně před jeho úmrtím, 
přibližuje na 600 pohlednicích 48 obcí regionu Nepomucka.
• Osobnosti Nepomucka 2
Druhý díl osobností z pera Karla Barocha seznamuje čtenáře 
s kolekcí dalších regionálních osobností, od těch dávno zapome-
nutých až po současníky.
• Poslední mise Miss Fortune
Kniha rozplétá příběh tragické události na Plzeňsku za druhé svě-
tové války, kdy byl Němci sestřelen US Bombardér B-24J Libera-
tor s jedenáctičlennou posádkou na palubě. Bombardér se zřítil  
22. února 1944 na vrch Dubeč v katastru obce Prádlo u Nepomuka.
• Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu
Nový svatojánský sborník přináší zajímavé informace související 
s nejvýznamnějším nepomuckým rodákem. Témata nejsou jen 
evropského charakteru, ale týkají se například i Brazílie, kde je 
tento světec rovněž ve velké úctě.
• Zelená Hora v sevření smrtihlavů
Obsáhlá publikace Patrika Kellera se zabývá Nepomuckem v letech 
1938–1945. Text vychází nejen ze studia archivních pramenů, ale 
i z výpovědí téměř padesáti pamětníků a potomků místních osob-
ností protektorátní historie. Vše je doplněno fotografiemi, z nichž 
většina dosud nebyla publikována. Cílem knihy je ukázat, jak se 
velké dějiny mohou střetnout s osudy občanů českého maloměsta.
• Předplatné Nepomuckých novin
V IC Nepomuk je možné si za cenu poštovného předplatit dor-
učování Nepomuckých novin do schránek pro sebe, či jako dárek 
pro své blízké, které osud zavál za hranice města. Roční poštovné 
stojí 240 Kč. Pro občany Nepomuku a Dvorce budou noviny nadále 
doručovány zdarma.
 
Otevírací doba Kulturního a informačního centra Nepomuk: 
PO – PÁ 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00 hodin. Po dobu protie-
pidemických nařízení vlády je bohužel infocentrum zavřeno.

Nepomucké noviny / listopad 2020

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

PŘIJME PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování.

• Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.
• Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0

• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE  
– studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.

• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné,  
nebo na tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373
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Jiří Švec – rok šestý 
Bilanční rozhovor se starostou 
Jiřím Švecem

Text: Hana Staňková
Foto: Milan Demela

Druhý mandát starosty Jiřího Švece je ve své polovině. Požádali jsme 
ho tedy opět o rozhovor a ohlédnutí za uplynulým rokem v úřadu.

Starosta Jiří Švec při projevu před rozsvícením vánočního stromu 1. prosince 2019
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Asi se nemusím ptát, co vám vytane na mysli, když se 
ohlédnete za letošním rokem. Jaké plány jste musel kvůli 
epidemii koronaviru přehodnotit?

Museli jsme omezit investice, či je přesunout na roky 2021–2022. 
Také jsem zrušil návštěvu partnerských měst Krupina, Bušince, 
Anykščiai a Kemnath. V osobním životě jsem pak musel vzdát 
pobytu v termálních lázních v Maďarsku.

Co bylo největší výzvou?
Realizace zdvoukolejnění dráhy Plzeň-Koterov – Nepomuk a s tím 
související spolupráce všech zainteresovaných organizací (ŘSD, 
SÚS, obec Třebčice) na sjezdu z I/20 mimo Třebčice a Dvorec a tím 
odklonění kamionové dopravy mimo město.

Hlavně dvorečtí obyvatelé netrpělivě čekají na realizaci 
obchvatu Dvorce. Zakopaný pes je prý v územním plánu 
obce Třebčice. Jaký je aktuální stav?

Obec Třebčice v půlce října odhlasovala kladně změnu územního 
plánu. Bude moci vykupovat či směňovat pozemky dotčené stavbou.

Co považujete za úspěch?
Znovuzařazení projektu zbrojnice SDH Nepomuk do dotačního 
titulu (cca 25 milionů korun) s realizací do roku 2023. Dále pří-
slib uzavření memoranda mezi Ministerstvem kultury, Krajským 
úřadem Plzeňského kraje, obcí Klášter a městem Nepomuk o revi-
talizaci zámku Zelená Hora.

Na letošní léto byla naplánována také cesta do Brazílie, 
kterou nebylo možné uskutečnit. Jste s kolegy z part-
nerských měst v kontaktu? Víte, jak zvládají koronavi-
rovou krizi oni?

Jsem v kontaktu prostřednictvím překladatelky Jany da Conceicao. 
Uzavřel se kurz českého jazyka a nyní čekám, jak dopadnou volby 
v São João Nepomuceno, zda bude pan prefekt spolu s radním pro 
kulturu pokračovat.

Epidemiologická situace vytvořila tlak na elektronic-
kou komunikaci například při školní výuce nebo jednání 
s úřady. Je podle vás v budoucnu možná „elektronizace“ 
Městského úřadu Nepomuk, aby občané, kteří chtějí, 
mohli vyřizovat své záležitosti doma od počítače?

To by nesměl požadovat úředník i státní správa v přenesené 
působnosti duplicitně kopie elektronické komunikace v papírové 
verzi. Elektronizaci musí smysluplně zavádět centrální orgány 
shora. Nový stavební zákon bude první vlaštovkou plné elektro-
nizace, ale ještě před vydáním je předmětem obecné kritiky.

Po krajských volbách se rýsuje nové vedení Plzeňského 
kraje. Bude to znamenat nějaké změny pro Nepomuk?

Nová koaliční vláda KÚPK slibuje příznivější přístup k naší oblasti 
jihozápadu, ale není radno předbíhat události.

Jaké investice plánuje město v příštím roce? Počítá se 
i s opravou Blatenské ulice, na jejíž havarijní stav si lidé 
stěžují na diskuzním fóru?

Jedná se o rekonstrukci chodníku v Blatenské ulici, musím ale 
podotknout, že ve Dvorci se v letech 2014–2020 proinvestovalo 
cca 72 milionů korun (KODUS, hotel, přestupní uzel, parkoviště 
a další).

Co je pro vás prioritou v následujícím období?
Výstavba zbrojnice SDH, vybudování multifunkčního hřiště 
u základní školy a možnost rekonstrukce fotbalového hřiště taktéž 
u ZŠ, dovybudování obytné zóny Pod Oborou.

Jste v polovině svého současného mandátu. Už víte, zda 
budete v roce 2022 v obecních volbách znovu kandidovat 
na post starosty města?

Vychovávám si nástupce. V současné době o další kandidatuře 
neuvažuji, pouze možná na doplnění kandidátky jako člen finanč-
ního výboru.

Co byste chtěl na závěr občanům říci?
Chtěl bych zejména všem obyvatelům popřát štěstí a trpělivost 
v boji s covid-19. Jsem přesvědčen, že nákazu do Nepomuka při-
vlekli „tzv. pendleři“ z Plzně a chalupáři z Prahy. A dále optimi-
smus a úspěšné vykročení do roku 2021. „Blbou“ náladu nechte 
v letošním roce.

Všem přeju pevné zdraví.

Děkuji za rozhovor a přeji vám též pevné zdraví.

rozhovorNepomucké noviny / listopad 2020

Benzina v Nepomuku prochází renovací 

V rámci rekonstrukce čerpací stanice Benzina v Nepomuku 
(Kozlovická 357) dochází k modernizaci vnitřních prostor a roz-
šíření nabídky rychlého občerstvení Stop Cafe. Zákazníci se 
tak mohou těšit nejen na výběrovou fairtrade kávu a oblíbené 
hotdogy, ale také na čerstvé sendviče, panini, kuřecí stripsy, 
hranolky, sýrové nugetky, belgické vafle a další pochutiny. 
Rekonstrukce je realizována od 15. září do 19. listopadu, při-
čemž čerpací stanice bude po celou dobu v provozu. Vzhledem 
k probíhající rekonstrukci pouze došlo k částečnému omezení 
doplňkového prodeje. Do běžného provozu již byla uvedena 
zmodernizovaná mycí linka.

Michal Procházka, UNIPETROL RPA, s. r. o. foto Hana Staňková
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Krátké zprávy

Eva Urbanová obdržela cenu OSA. Ochranný svaz autorský 
(OSA) 29. září již popatnácté vyhlásil vítěze svých výročních 
cen za rok 2019. Cenu za propagaci a šíření české hudby získala 
sopranistka Eva Urbanová. Zlatou cenu OSA za celoživotní přínos 
si odnesl Jaroslav Uhlíř. Slavnostní udílení se z důvodu probíhající 
pandemie koronaviru konalo komorně bez diváků a bylo živě 
přenášeno na www.cenyosa.cz. Zdroj: www.osa.cz

Správa železnic plánuje přesunout zastávku Mileč. V rámci 
zamýšlené modernizace železniční tratě Horažďovice předměstí 
Plzeň – Koterov bude zastávka Mileč posunuta o cca 900 m po 
směru staničení trati blíže k obci. Plánována je úprava trati 
v celém úseku, v úseku Nepomuk – Plzeň Koterov její zdvoukolej-
nění. Všechny dotčené železniční stanice budou modernizovány, 
nástupiště budou bezbariérová. 

Na blovické radnici jsou od 12. října trvale vyvěšeny slavnostní 
symboly. Jedná se o nově pořízený originál československé, poz-
ději české státní vlajky, jejímž autorem byl blovický rodák Jaroslav 
Kursa. Dále je v zasedací místnosti vystavena slavnostní ručně 
vyšitá městská vlajka s historickým městským znakem, udělená 
městu Blovice předsedou poslanecké sněmovny PČR 26. 6. 2008, 
a replika pamětní desky z objektu Americká 88, kde se Jaroslav 
Kursa narodil. Zajímavým exponátem je nově pořízený závěsný 
odznak starosty města a dále historická pečetidla s městským 
znakem. Expozice byla realizována blovickou firmou ARTEO CZ 
s.r.o. Zdroj: www.blovice-mesto.cz

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

V období od 15. září do 14. října se nepomučtí policisté zabývali 
řadou případů, rádi bychom vás seznámili alespoň s některými 
z nich. Nejprve se zaměříme na „hříšníky“ z oblasti BESIP.

Dne 15. září v odpoledních hodinách bylo hlídkou OOP Nepo-
muk zastaveno v Rožmitálské ulici v obci Dvorec osobní vozidlo 
zn. Opel Agila. Jeho řidička byla podrobena testu na přítomnost 
návykových látek, který byl pozitivní na látku pervitin. Stejná 
hlídka ve večerních hodinách téhož dne zastavila v téže ulici 
osobní automobil zn. Ford Transit. Řidič vozidla se podrobil 
dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 0,96 promile alko-
holu v dechu.

V dopoledních hodinách dne 19. září hlídka OOP Nepomuk 
kontrolovala v obci Vrčeň osobní automobil zn. Hyundai Matrix. 
Během toho bylo zjištěno, že jeho řidič má zadržený řidičský 
průkaz. Tatáž policejní hlídka krátce před půlnocí téhož dne zasta-
vila v obci Bezděkovec osobní automobil zn. Hyundai i10. Řidička 
vozidla se podrobila dechové zkoušce, při které displej přístroje 
ukázal hodnotu 0,83 promile alkoholu v dechu. U této řidičky se 
nejednalo o první takové provinění.

Dne 8. října ve večerních hodinách nepomučtí policisté zasta-
vili v obci Klášter osobní automobil zn. Seat Ibiza. Jeho řidič byl 
podroben testu na přítomnost návykových látek, který byl pozi-
tivní na přítomnost látky pervitin.

Ve zmíněném období se útvar OOP Nepomuk zabýval čtyřmi 
případy narušení veřejného pořádku. Poprvé se tak stalo v odpo-
ledních hodinách 28. září na silnici mezi obcemi Nepomuk a Žin-
kovy. Zde se nacházel muž, který byl pod silným vlivem alkoholu, 
pohyboval se ve vozovce a po projíždějících autech házel předměty. 
Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že dotyčný je ve stavu, 
kdy není schopen podrobit se dechové zkoušce. Byl proto eskor-
tován na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.

Druhý případ se odehrál hned následujícího dne odpoledne 
v Plzeňské ulici v obci Nepomuk. Silně opilý muž zde bouchal na 
dveře jednoho z místních obchodů a hlasitě křičel. Policistům 
„nadýchal“ 2,20 promile alkoholu v dechu. I on putoval na plzeň-
skou protialkoholní záchytnou stanici.

Dne 5. října v podvečerních hodinách byl v Zelenohorské ulici 
v obci Nepomuk nalezen ležící opilý muž. Tento se podrobil 
dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 2,42 promile alkoholu 
v dechu. Osoba byla hlídkou OOP Nepomuk eskortována do Plzně 
na protialkoholní záchytnou stanici.

Ke čtvrtému případu došlo na vlakovém nádraží v obci Dvorec 
v podvečerních hodinách 10. října. V čekárně zde pobýval opilý 
muž, který byl zmatený a částečně nahý. Dorazivším policistům 
odmítl provedení dechové zkoušky. Protialkoholní záchytná sta-
nice byla v té době zaplněna, a tak vzhledem k dalším okolnos-
tem byl muž umístěn do jiného zdravotnického zařízení v Plzni. 

OOP Nepomuk se dále v současné době zabývá případem, kdy 
neznámý pachatel v období od 7. do 11. října posprejoval Červený 
most přes potok Mihovka v katastru obce Klášter.

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací nepo-
mučtí policisté zatím řešili jediný případ porušení opatření 
Ministerstva zdravotnictví. Jednalo se o bar v obci Nepomuk, 
jehož provozovatel dne 25. září překročil nařízení o zavírací 
době o dvě hodiny. V době kontroly provozovny se v ní nachá-
zelo zhruba 40 dalších osob.

Opět proto apelujeme na všechny občany, aby důsledně dodr-
žovali vládní protiepidemická nařízení.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Když sliby jsou chyby 

V září, když jsem psala pozvánku do Nepomuckých novin na 
pochod Podzim pod Zelenou Horou, tak jsem slibovala, že náš 
pochod 17. října 2020 bude.  

Bohužel vzhledem k současné stále se zhoršující situaci s náka-
zou koronavirem a patřičným vládním nařízením jsme byli nuceni 
v pátek 9. října s velkou lítostí už připravený pochod zrušit. Do 
poslední chvíle jsme doufali, že tahle situace nenastane, ale 
stalo se.

Tímto bych se chtěla za celou situaci omluvit všem, které jsem 
na tento pochod zvala, lákala na krásné, perfektně připravené 
trasy a slibovala to, co jsem dodržet nemohla.

Doufám ale, že jste na nás tímto nezanevřeli a v roce 2021 
se všichni sejdeme na 39. ročníku pochodu Podzim pod Zele-
nou Horou.

Těším se na všechny z vás, kteří k nám na pochod přijdete, 
a pevně doufám, že budete jako vždy spokojeni.  

Poučena zkušenostmi však již nic neslibuji.

Helena Sedláčková,  
hlavní organizátorka pochodu 
Podzim pod Zelenou Horou
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Internetové připojení v Nepomuku  

Reakce na reklamní článek zveřejněný 
v říjnových Nepomuckých novinách

Jako technik, který se pohybuje v oblasti IT více než 25 let, jsem 
si po přečtení článku v říjnovém vydání Nepomuckých novin při-
padal také jako Marťan. I když vezmu zmíněný článek jako pla-
cené reklamní sdělení, tak i přesto by měl být uveden na pravou 
míru. Již svým nadpisem se velmi liší od standardní reklamy 
a navozuje dojem objektivního průzkumu internetové nabídky 
poskytovatelů v Nepomuku. V článku autor zmiňuje pouze jednu 
společnost, přitom v Nepomuku poskytuje internetové služby 
cca sedm poskytovatelů.

V úvodu je důležité si položit otázku, jak je možné, že za při-
bližně stejných geografických podmínek existují v našem okolí 
firmy, které nabízejí bezdrátové internetové tarify s dramaticky 
rozdílnými rychlostmi. Z článku z minulého čísla uvádím příklad 
tarifu s rychlostí 300 Mbit s poznámkou, že místní konkurence 
nabízí tarify s rychlostí pouze okolo 20 Mbit, a to poskytované 
bezdrátovou technologií. Nebudu hodnotit, zda vybrané srov-
nání je adekvátní, či nikoliv, ale pozastavím se u hodnoty 300 
Mbit pro koncového klienta, tedy běžného uživatele.  

V kontextu znalostí z fyziky základní školy se mi rychlost 
300 Mbit nabízená pro širší využití a po bezdrátové technologii 
v nelicencovaném pásmu (frekvence, za které se neplatí) již od 
pohledu jeví jako nereálná. Ano, za ideálních podmínek a v licen-
covaných pásmech (frekvence, které jsou placené) je elektromag-
netické vlnění rychlejší než světlo a je možné přenášet daleko 
vyšší rychlosti, ale za běžných podmínek? Pro více připojených 
zákazníků? V různých vzdálenostech? Pochopitelně technologie, 
které uvedené rychlosti lehce dosáhnou, existují. Třeba rádia 
v pásmu 60 GHz. Jsou to však zařízení znatelně dražší a mají 
také své limity, např. nízkou připojitelnou vzdálenost, nízký 
počet připojitelných klientů, větší náchylnost k vlivům počasí 
a další. Na optické síti jsou tyto rychlosti běžně dostupné, ale 
v Nepomuku v článku zmíněná společnost žádná optická vedení 
nevlastní, a tedy nemá cenu tuto informaci nijak komentovat. 
To ovšem neznamená, že v Nepomuku optické trasy neexistují. 
Optická vedení v Nepomuku uložena jsou, ale to není předmě-
tem tohoto textu. Informace o optice poskytneme v příštím 
čísle novin.

Až 300 Mbit! Proč je ale před číslovkou udávající rychlost 
poskytovaného internetu magické slůvko „AŽ“? To je zajímavá 
otázka, na kterou je velmi jednoduchá odpověď. Toto kouzelné 
slůvko znamená, že není předem jasně stanovená rychlost nabí-
zeného internetu. Je to pouze reklamní tahák na spotřebitele. 
Čím vyšší číslo, tím se internetové tarify lépe prodávají. Bohu-
žel tento trik není v naší legislativě na ochranu spotřebitele 
nijak upraven. Tedy zatím. 1. ledna 2021 se situace změní. Český 
telekomunikační úřad (ČTÚ) již připravil implementaci tohoto 
nařízení do národní legislativy. Pozorný čtenář jistě namítne, že 
tento tahák na spotřebitele mohou využít přeci všichni poskyto-
vatelé internetových služeb. Odpověď ale zní – nemohou. Někteří 
poskytovatelé mající sídlo společnosti v Plzeňském kraji prošli 
v průběhu let 2017-2018 kontrolou ČTÚ, který je přiměl, aby har-
monizovali své smluvní dokumenty a technické parametry nabí-
zených služeb – tedy i rychlosti nabízených tarifů s Nařízením 
EU 2015/2120. Tímto Nařízením se stanovují společná pravidla 
pro zajištění rovného a nediskriminačního nakládání s pro-
vozem při poskytování služeb přístupu k internetu a zajištění 
souvisejících práv koncových uživatelů. Mezi společná pravidla, 
která budou platná právě od 1. ledna 2021 je i přesné definování 
technických parametrů rychlostí nabízených poskytovatelem. 

Každý poskytovatel bude muset dle tohoto Nařízení definovat 
u každého nabízeného tarifu tři úrovně technických parame-
trů, tedy rychlostí. Inzerovanou, běžně dostupnou a minimální 
rychlost. Mezi těmito definovanými rychlostmi budou jasně sta-
novené odchylky, které bude muset každý poskytovatel dodržet. 
Výsledkem pak bude pro spotřebitele transparentní trh nabíze-
ných internetových tarifů s přesně danými rychlostmi napříč 
všemi poskytovateli. Už žádné magické slůvko „AŽ“!

Pokud máte jakýkoliv problém, zavolejte nejdříve svému 
poskytovateli, dejte mu příležitost napravit případné nedostatky. 
On o nich ani nemusí vědět. Děkuji.

Miloslav Kubík, 
SKY Trade a KTV Nepomuk 

Podpořte restaurace 
a provozovny

Sokolovna Nepomuk, Švejk restaurant, Hotel Dvorec i Pizzerie 
Marshall fungují formou výdejního okénka, případně rozvozu.

•  Restaurace Hotel Dvorec nabízí zdarma rozvoz obědů po 
Nepomuku, Dvorci a okolí i v době současného stavu nouze. 
Objednávejte na telefonu 732 228 621.

•  Švejk restaurant Nepomuk má denní menu formou výdejního 
okénka (tel. 371 580 371), www.hotelnepomuk.cz/restaurace. 
Pivo Zlatá kráva je možné zakoupit i v automobilu naproti staré 
benzině. 

•  Restaurace Sokolovna Nepomuk vydává jídla s sebou v době 
od 10.30 do 14.00 hod. S sebou je možné si odnést i kávu, pivo 
a nealko v PET lahvi. Každý den od 18.00 do 20.00 hod. výdej 
nápojů s sebou u dveří. Rezervace a objednávka na telefonu  
373 700 968. Sledujte www.sokolovnanepomuk.cz či na FB. 

•  Kebab v Panském domě na náměstí je otevřen. Ve výdejním 
okénku nabízí i pizzu.

•  Pizzerie Marshall Nepomuk jídlo rozváží (11.00-20.00 hodin, 
je zde možnost přijít si osobně „k okénku“). Tel. 725 429 640,  
www.pizzerienepomuk.cz

•  Jídlo s sebou na základě telefonické objednávky nabízí Angus-
farm Soběsuky.  Pravidelně jejich auto naleznete na parkovišti 
naproti staré benzině od pondělí do soboty a to v čase od 11.00 
hod. do 19.00 hod. Mají připravené špekáčky, párky, sekanou, 
maso na vaření a mnoho dalších produktů od jejich řezníků.  
Tel. 724 744 740, www.angusfarm.cz/restaurace.

•  Jindřiška Jandečková – sýrárna Jarov funguje (lépe telefo-
nicky objednat), výdejní okénko v Jarově otevřeno pátek a sobota. 
Tel.: 604 939 450.
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V období od 16. září do 15. října vyjela dobrovolná nepomucká jed-
notka ke dvěma dopravním nehodám a jedné technické pomoci. 
Ve čtvrtek 24. září po půl sedmé ráno došlo u Neuraz na silnici 
II/187 k vyjetí osobního auta do příkopu, kde narazilo do mostku. 
Z ohlášení na tísňovou linku nebylo jasné, zda je řidič zaklíněn 
ve vozidle a jak vážně je zraněn. K nehodě byly tedy vyslány obě 
nepomucké jednotky, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. 
Hasiči zabezpečili místo nehody a ošetřili zraněnou osobu, která 
si stěžovala na bolest zad a krku. Po příjezdu lékaře byla zraněné 
osobě nasazena Spencer dlaha a pomocí páteřové desky byla vyn-
dána ven z vozu a naložena do sanitky ZZS. Z vozidla neunikaly 
provozní kapaliny ani nepřekáželo provozu, událost si převzala 
Policie ČR a obě jednotky se vrátily zpět na základnu. 

V sobotu 10. října po poledni byla naše jednotka povolána 
k dopravní nehodě osobního auta na silnici I/20 u Prádla. Po pří-
jezdu k události jsme zajistili místo nehody, provedli jsme protipo-
žární opatření a lehce zraněné osobě jsme přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu. Protože havarované vozidlo částečně zasaho-
valo do komunikace, usměrňovali jsme provoz kyvadlově. Po pří-
jezdu jednotky HZS Nepomuk, která přejížděla od jiného zásahu, 
jí bylo místo události předáno a naše jednotka se vrátila zpět na 
základnu. 

Činnost nepomuckých dobrovolných hasičů

Ve středu 14. října došlo během vydatného deště vlivem zane-
sení koryta potoka Mihovka v Zeleném Dole k ohrožení přilehlých 
zahrad a domů stoupající vodou. Ke zprůchodnění toku vyslalo 
operační středisko obě nepomucké jednotky. Pomocí ženijního 
nářadí a motorové pily byl úsek mezi Daníčky a Zeleným Dolem 
vyčištěn od naplavených větví a jiných nečistot. Poté hladina vody 
klesla na bezpečnou výšku a jednotky se vrátily na základnu. 

Jednotka HZS Nepomuk zasahovala v období od 16. září do 15. října 
u 22 událostí, jednalo se například o dopravní nehodu se zraněním 
u Kasejovic, požár lesního porostu u Vlčtejna nebo o výše zmíněné 
zprůchodnění potoku Mihovka v Zeleném Dole.

V sobotu 19. září jsme pořádali sportovní odpoledne pro děti 
a rodiče. Akce se konala v areálu hasičské zbrojnice a byla z části 
náhradou za zrušenou májku a z části „kolaudací“ zrekonstru-
ovaného hřiště a přilehlých ploch. Soutěžilo se v různých dis-
ciplínách, například ve vybíjené, přetahování lanem nebo ve 
střelbě vzduchovkou.

Více informací, fotek a videí najdete na našem facebooku Hasiči 
Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz. 

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

  

Nabídka platí od 4.11. do 1.12.2020 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  18.11. do 1.12. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 18.11. do 1.12.2020 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Nabídka platí od  4.11. do 17.11. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Kapucín plnotučný tvaroh kelímek 250g                                                
Gouda hranol 48% tvs cena za 1kg
Rodinné 82% 200g                                                                     
Bobík tvarohový 125g mix druhů                                                             
Vepřové párky HOT DOG cena za 1kg  
Salám Slovenský cena za 1 kg 

Romadur 100g mix druhů                                               
JČ tvaroh s jogurtem 135g mix druhů                                                              
Zlatá Niva 60% tvs cena za 1kg                                                           
Písecká játrová paštika cena za 1kg                                                              
Javořické párky cena za 1kg                                                                            

Papírové ubrousky 3vrstvé potisk                                                                     
Persil prášek box 72 praní                                                                               

Lipánek MAXI 130g mix druhů                                                               
Dr. Halíř tvaroh 20% vanička 250g                                                       
Kunín smetana 12% 200g + 15 g zdarma                                             
Gothaj Dle gusta cena za 1kg                                                                
Váhalova slanina cena za 1kg                                                             
Debrecínské párky cena za 1kg                                                           

18,90 Kč                                    
139,00 Kč
19,90 Kč
14,90 Kč

119,00 Kč
69,00 Kč

21,90 Kč
10,90 Kč

199,00 Kč
119,00 Kč
79,00 Kč

15,90 Kč
279,90 Kč

15,90 Kč
16,90 Kč
12,90 Kč
89,00 Kč

189,00 Kč
169,00 Kč

foto Archiv SDH Nepomuk 
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Humoriáda – zasmějte se s námi
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč

Co všechno u nás vyřídíte, 
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

• Řešení právních vad nemovitosti.
• Řešení nesrovnalostí mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností. 
• Vyklízení, úklid, drobné opravy, údržba zeleně.
• Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
• Inzerce na podstatných placených realitních serverech.
• Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• PENB

Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

• Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
• Kompletní právní servis včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• Pojištění majetku, ale i životní pojištění.
• Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
• Rekonstrukce malé i zásadní.
• Stavební práce.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk
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Prodej zemědělské usedlosti, 
Pozemek 8.137 m2, Vrčeň
usedlost s krásným výhledem, obytná 
část 2+1, garáže, dílny. stodola po 
rekonstrukci, na pozemku objekt 
bývalého katru.

kód: 48032

Cena: 5.500.000 Kč

staVební Pozemek, 1.229 m2,  
noVotníky
Prodej zahrady na klidném a tichém 
místě, mírný svah, sítě v dosahu. na 
pozemku je stavba stodoly, zástavba 
podle ÚP možná.

kód: 47664

Cena: 525,-/m2

Prodejte s nÁmi!
zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?

Vše potřebné zařídíme. jsme jediná realitní společnost 
v mikroregionu nepomucko s tzv. „kamennou“ kanceláří.

jsme zde s Vámi už 5 let.



Téma: Informační kanál NIKA-TV
Město Nepomuk bylo jedním z prvních měst v České republice, které se dalo do výstavby kabelového 

televizního rozvodu. Důvodem pro zřízení byl nekvalitní příjem televizního i rozhlasového 
vysílání na území celého města. To byla příležitost i pro zřízení městského informačního kanálu, 
který se stal přímou náhradou zrušeného veřejného obecního rozhlasu. Kabelová televize, jejímž 
provozovatelem je firma KTV Nepomuk s.r.o., má na přípojkách více než dva tisíce potenciálních 

diváků. Provozovatelem informačního kanálu NIKA-TV je město Nepomuk, které jej spravuje 
prostřednictvím nepomucké firmy MULTIMEDIA ACTIVITY. Vysílání probíhá v podobě nepřetržité 

smyčky identického obsahu obrazově-textových informací (podobně jako teletext). Aktualizace 
probíhá jedenkrát týdně, v úterý, v případě potřeby častěji. Obsah vysílání tvoří různé informace 

a oznámení Městského úřadu, dalších institucí a spolků. Dále jsou to pozvánky na kulturní i 
společenské akce a akce sportovní, sportovní výsledky a v neposlední řadě inzerce firem i občanů. 

V současné době NIKA-TV kopíruje informace zveřejňované na webových stránkách 
města a slouží především pro občany, kteří nemají internet.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:

„Jak by měl být podle vás informační kanál 
NIKA-TV využíván v budoucnu?“

16 téma k diskuzi

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Nejsem počítačový odborník, abych dokázal sdělit, jak by měl ve 
stávajících technických podmínkách městský infokanál vypadat. 
Jak jej zmodernizovat je otázka pro provozovatele, eventuálně 
odborníky.  

Václav Novák (KSčM)
Město by mělo více využívat tento infokanál pro aktuální zprávy 
z vedení města, publikovat na něm třeba vyhlášky. Také by měl být 
častěji aktualizován, aby se tam neobjevovaly pozvánky na akce, které 
už proběhly.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)
Nepomucký informační kanál NIKA-TV je médium, prostřed-
nictvím kterého jsou uveřejňovány různorodé informace. Dle 
mého názoru je potřeba docílit zejména toho, aby uveřejňované 
informace byly odpovídajícím způsobem aktualizovány a kore-
spondovaly s informacemi, které jsou mj. uveřejňovány na webu 
města Nepomuk. V opačném případě může uživatelů NIKA-TV 
ubývat, a to i s ohledem na oblíbenost jiných médií (internet 
a sociální sítě).
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Oslovili jsme také vedoucího oddělení kultury 
a cestovního ruchu v Nepomuku Pavla Motejzíka:
Určitě vnímáme potenciál informačního kanálu NIKA-TV a jeho 
smysl především pro starší generaci a rádi bychom proto pra-
covali na jeho zlepšení. Povedlo se nám již dobře nastavit, že je 
kanál aktualizovaný pravidelně, nezůstávají v něm staré informace 
a téměř plnohodnotně zastupuje rubriku aktuality webu nepo-
muk.cz. Ideou je časem kanál rozšířit i o videa a reportáže, ale to 
nyní dle sdělení technika stávající systém neumožňuje. Dovedu si 
představit, že se na kanálu objeví části jednání zastupitelstva, části 
koncertů či besed, které občas město vysílá i živě prostřednictvím 
facebookové stránky. Využívat můžeme i reportáže, které pro 
nás zpracovává Filmpro Klatovy. Kanál NIKA-TV se rovněž velmi 
osvědčil v současné době pandemie koronaviru, kdy město může 
operativně informovat občany i prostřednictvím tohoto kanálu, 
protože v rámci rychle měnících se pravidel nestačí Nepomucké 



Vážení občané, 
využíváte informační kanál NIKA-TV? 
Jaké informace tam hledáte?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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Podpořte sv. Jana Nepomuckého 
na kruhový objezd 

Pět let trvají spory, jaké dílo umístit na kruhový objezd v Nepo-
muku. V  loňském roce byla náhodně nalezena ve Lnářích 
pohřbená v zemi dva metry vysoká litinová socha světce z roku 
1913 (patrně ukryta za 2. světové války), která byla darována nepo-
mucké farnosti.

Restaurování sochy bude financováno městem. Nyní myšlenku
umístění této sochy na kruhový objezd u Pyramidy podporuje 
rovněž nadace ČSOB. Líbí se vám tento nápad? Podpořte snahu 
o získání financí na umělecký podstavec pod sochu svým hla-
sováním na: csobpomaharegionum.csob.cz (Plzeňský kraj,  
do 20. 11. 2020). Za hlasy předem děkujeme!

Václav česák, 
předseda Matice sv. Jana Nepomuckého

✂

noviny dost dobře reagovat a to, co bylo jeden den tak, může být 
druhý den úplně jinak. Bylo by dobré, aby si kanál mohli pustit 
lidé i přes internet nebo ve své televizi, i když nemají nepomuc-
kou kabelovku.

Zašktněte prosím jednu z následujících možností:

Jak často sledujete NIKA-TV?
o  častěji než 1x týdně
o  2-3x měsíčně
o  méně často
o  nesleduji

Sledujete webové stránky města Nepomuk?
o  ano
o  ne

Jaké informace v NIKA-TV vás zajímají?
o  informace z Městského úřadu
o  pozvánky na kulturní a sportovní akce
o  sportovní výsledky
o  jiné (uveďte jaké): ..............................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................

Uvítali byste na NIKA-TV zprávy ve formě videí?
o  ano
o  ne

Měli byste o kanál NIKA-TV zájem, 
i pokud nemáte kabelovou televizi?
o  ano
o  ne

Kolik je vám let?
o  méně než 25
o  25 – 45
o  45 – 65
o  více než 65

Napište, co a jak by podle vás měla NIKA-TV 
vysílat v budoucnu:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Uvítáme, když vyplníte níže uvedený anketní lístek 
a odevzdáte jej do schránky u Informačního centra v Nepomuku.
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Výlet čtvrťáků do ZOO v Plzni    

V době, kdy bylo možné absolvovat část výuky mimo školu, se naši 
čtvrťáci vypravili do plzeňské zoologické zahrady a zde jsou jejich 
osobní zážitky: 
 
Jeli jsme se školou na výlet do Plzně. Šli jsme na výukový program 
Primáti. Nejdříve jsme šli k šimpanzům, moc se mi líbili. Viděli jsme 
mnoho jiných zvířat. 
David  

Byli jsme na výletě v ZOO Plzeň a šli do pavilonu motýlů. Moc se mi 
tam líbilo. Viděli jsme i tučňáky, dokonce i obří želvy, lemury a byli tam 
i medvědi. Jeden spal a druhý chodil po trávě. A viděli jsme malé šim-
panzátko Cailu. Na začátku jsme viděli bílé klokany a měli jsme skvělou 
paní průvodkyni.    
Stela                                                                  

Začátkem září 2020 jsme jeli autobusem do ZOO Plzeň. Když jsme tam 
přijeli, tak jsme měli velikou radost. V 9:30 h jsme si dali přestávku 
a potom nás prováděla průvodkyně a povídali jsme si o šimpanzech. 
Měli dokonce i malé šimpanzátko, které se narodilo 1. 1. 2020. Viděli 
jsme mnoho druhů zvířat. 
Natálie                   

 Moc se mi v ZOO líbila malá Caila. Caila je malé šimpanzátko, nemohli 
jsme se od něj hnout.
 Alžběta    

V pavilonu opic se mi moc líbilo, dokonce jsem viděla malé mládě šim-
panzů, opičku Cailu. A taky jsem viděla lemury. 
Andrea                      

V ZOO Plzeň je spousta krásných zvířat. Jeli jsme do ZOO 9. září 2020. 
Jeli jsme tam se třídou. V autobuse jsem se hrozně pobavila, protože tam 
byla spousta kamarádek. 
Nela 

Jeli jsme do ZOO Plzeň. Měli jsme prohlídku šimpanzů. Byli moc super. 
A průvodkyně taky.  
Nikola    

Byli jsme se školou v ZOO Plzeň na primátech. Viděli jsme lva a klokany, 
ale nejlepší bylo šimpanzátko Caila.  
Michal  

Den v lese

Velmi zajímavý den s názvem podzimní objevování strávili v lese 
naši čtvrťáci. Spolu s lektorkou paní Mgr. Dvořákovou, která 
pracuje pro společnost Ekologické výukové programy pro školy, 
si dívky a chlapci vyzkoušeli celou řadu činností, které jim uká-
zaly dosud nepoznané. Šikovná lektorka připravila pro celodenní 
program velké množství zábavně naučných aktivit a dětem se ani 
nechtělo věřit, že byl najednou konec. Den opravdu utekl jako 
voda, ale dojmů bylo mnoho. Protože krátce po této zajímavé 
aktivitě byly všechny školy uzavřeny, máme k dispozici zatím jen 
malý souhrn ohlasů, které děti zpracovaly formou dopisu babičce:

Milá babičko!
V pátek jsme šli do lesa. Byla jsem tam se třídou. Jmenovalo se to 
V přírodě na podzim. Na začátku jsme se rozdělili do skupin. Já jsem 
byla s Eli, Májou a s Didi. Dostali jsme papír, na kterém byly barvy, 
podle kterých jsme měli najít listy. Pak jsme běhali s plyšovým psem. 
Také jsme si hráli, že někdo je houba a někdo houbař.
Zbytek Ti řeknu, až se uvidíme příští týden.
Tvoje Jitka

 Milá babičko!
V pátek jsme byli se třídou v lese. Ve skupině jsem byla s Andrejkou, 
Kájou a Áďou. Dělali jsme různé úkoly, třeba jsme dostali papír a na 
ten jsme lepili listy různých barev. Hráli jsme si i na houby a houbaře. 
Malovali jsme řepou a nakonec jsme si vyrobili vlhkoměr.
Pusu posílá
Deniska  

Milá babičko!
V pátek jsme šli se školou na V přírodě na podzim. Bylo to v lese 
u Tesasu. Hráli jsme si na houby a houbaře a malovali jsme ve sku-
pinkách obrázky z řepy. Chodili jsme v lese a tahali jsme za sebou 
ponožkového psa, ze kterého jsme pak tahali semínka.
Moc se mi to líbilo.
Pusu posílá
Majda
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Výuka němčiny na 1. stupni 

Někdy ke konci školního roku 2019–2020 se telefonicky ozvali 
zástupci Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějo-
vicích s velmi zajímavou nabídkou v rámci programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. V případě 
našeho zájmu nám nabídli financování kurzu německého jazyka 
pro žáky 2. a 3. ročníků. Na nás bylo zajistit aprobovaného lektora 
nebo lektorku. Kvalifikovanou vyučující německého jazyka máme 
a pak už zbývalo jen oslovit rodiče tehdejších prvňáčků a druháků 
a výuku němčiny jim nabídnout. Snímek je z jedné z prvních 
výukových hodin, při které se žáci učili, jak se druhého zeptat na 
jméno a představit se. Děti by měly během jednoho školního roku 
absolvovat 30 vyučovacích hodin, v plánu jsou i exkurze a navázání 
kontaktu s partnerskou školou v Německu. To všechno je ze strany 
VŠTE plně hrazeno a pro žáky je celý kurz s názvem Projekt 298 
Společný jazyk – společná budoucnost zdarma. Podle smlouvy by 
měla vysoká škola hradit kurz německého jazyka zatím dva roky.
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Řemeslo má zlaté dno 

Už řadu let naše škola úzce spolupracuje se Střední školou v Osel-
cích. Zaměstnanci školského odboru Plzeňského kraje si dlouho-
době uvědomují obrovský nedostatek zájemců o řemeslné obory 
a snaží se žáky škol motivovat k tomu, aby si po ukončení povinné 
školní docházky vybrali střední školu, která má v nabídce klasické 
řemeslné obory a absolventi po úspěšném složení závěrečných 
zkoušek dostávají výuční list. Pro vybrané obory jsou každoročně 
připraveny kufříky s profesionálním nářadím, které adeptům 
různých řemesel poslouží jak při odborném výcviku, tak i při 
další profesionální praxi. Na vybraných středních školách jsou 
pak krajským úřadem financovány tzv. kroužky a projektové dny. 
Oselečtí každoročně připravují pro žáky několika základních škol 
z blízkého okolí projektový den, kterého se účastní i žáci naší školy.

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském 
kraji navštívili zájemci z 9. tříd Střední školu v Oselcích, kde 
pod dohledem vedoucích odborného výcviku měli možnost vidět 
a vyzkoušet si své dovednosti truhlářské, kovářské a automecha-
nické. Nahlédli zde také do galerie výrobků v rámci závěrečných 
prací a dozvěděli se podrobnosti o studiu v této vzdělávací insti-
tuci. Škola se může pochlubit mnoha moderními stroji, které se 
v rámci různých grantů neustále obnovují, v kovářské dílně však 
na nás čekala poctivá výheň a masivní kladivo. Žáci si odnesli 
domů krásné vlastnoručně zhotovené výrobky v podobě advent-
ního svícnu z třešňového dřeva a vykovaného přívěsku na klíče. 
Jako škola budeme i v dalších letech spolupracovat se SŠ Oselce 
v rámci polytechnického kroužku.

Pavel Pelcr

Oprava fasády

V posledním čísle Nepomuckých novin jsme informovali o likvidaci 
terasy a železné konstrukce. Fasáda je v těchto místech opravena 
a současně s těmito pracemi zaměstnanci firmy KH Stazap opravili na 
pěti místech otvory, které si krátce po zateplení celé školy v zateplo-
vacích materiálech vybudovali malí ptáci a zahnízdili zde. Na snímku 
pracovník firmy začisťuje jeden z vykotlaných otvorů.

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Práce v kovárně

Nepomucké noviny / listopad 2020

Instruktáž v truhlárně
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To byl zápas, pro který 
stálo za to hrát fotbal 
Rozhovor s Františkem Plassem

Pane Plassi, jak vzpomínáte na působení v Nepomuku?
Už je to hodně let, co jsem tady působil. Myslím, že jsme tenkrát hráli 
krajský přebor. Bylo to celkem dobré mužstvo. Po podzimu jsme byli 
skoro poslední, ale nakonec jsme se docela v klidu zachránili.

Ano, tenkrát se hrál v Nepomuku krajský přebor. Vzpo-
mínáte si na někoho konkrétně?

Jak jsem řekl, už je to hodně dlouho a trénoval jsem během své trenér-
ské kariéry hodně fotbalistů. Ale vzpomínám si na hráče Herouta. Byl 
dobrý. Znám také Honzu Boltíka z jeho trenérského působení v Plzni 
a také Ferdu Jiskru. Pamatuji si také na Josefa Michka a na Františka 
Viktoru, se kterým jsem hrál ve Svéradicích.

Jak jste se do Nepomuku dostal?
Přes syna Petra, který tady chvíli hrál. Měli jsme chalupu ve Ždírci, 
takže jsem to měl do Nepomuku blízko.

Kdy jste začal s fotbalem?
Tenkrát se necestovalo tak jako dnes. Byl jsem proto více doma a kopal 
jsem si na dvorku. Později jsem se přesunul na plovárnu. Prvním 
klubem byl Petřín, dnes je to Dynamo ZČE Plzeň. Sehrál jsem tam za 
žáky několik zápasů. Než mi ale vyřídili registračku, začal jsem hrát 

za ČSAD. Bylo mi deset let. Mým vzorem byl Rudolf Sloup. Jeho hra 
měla totiž myšlenku. V roce 1960 jsme dokonce jako dorostenci vyhráli 
krajský přebor a to byla tenkrát pro klub velká událost. Vzpomínám si, 
že nám za odměnu sjednali zápas s ligovým dorostem pražské Dukly 
a my překvapivě vyhráli 2:1.

Zkoušel jste také jiné sporty?
Na Prazdroji jsem hrál tenis, ale více úspěšný jsem byl ve stolním 
tenisu. Hrál jsem 1. ligu a nastoupil jsem proti takovým hráčům, jako 
byl třeba Vlado Miko, budoucí trenér reprezentace, anebo mistr světa 
Ivan Andreadis. S tím jsem dokonce vyhrál set.

Proč vyhrál nakonec fotbal?
Nešlo dělat tolik sportů najednou z časových důvodů. Musel jsem se 
rozhodnout a logicky to vyhrál fotbal. V ping pongu jsem totiž hrál 
proti soupeřům starším i o dvacet let a ve fotbalu jsem hrál proti svým 
vrstevníkům. A nikdy nemůže mít větší radost z úspěchu tenista než 
fotbalista. Společná radost je totiž daleko větší a tu mi nabízel fotbal.

Co bylo dál?
V sedmnácti letech jsem byl, ještě jako dorostenec, společně se spo-
luhráči a kamarády Jirkou Němcem a Vaškem Kořínkem povýšen do 

Text: Karel Baroch
Foto: archiv FC Viktoria Plzeň, Klára Šelmátová

Když jsem byl malý, jezdili jsme občas s tátou na ligu do Plzně. 
Jezdili jsme nejen na Škodovku, ale také na Františka Plasse. Byl tehdy 
velkou hvězdou nejen plzeňského fotbalu, ale i československého. 
Ale osudy hvězd nejsou vždy šťastné. Kvůli sparťanské mstě byla 
zásadně ovlivněna jeho kariéra, a to i ta reprezentační. Nakonec se ale 
dočkal satisfakce. Za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu mu Fotbalová 
asociace české republiky 5. května 2020 udělila cenu JUDr. Václava Jíry, 
tedy nejvyšší fotbalové ocenění v republice. Při jeho 75. narozeninách 
mu ve stoje tleskal zaplněný stadión ve Štruncových sadech.
Náš rozhovor probíhal při několika setkáních v kavárně na Zelenohorské 
poště. Byla to milá setkání. Setkání se skromným a příjemným člověkem.
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V těchto Nepomuckých novinách jsme chtěli rozhovory s osobnostmi ze světa fotbalu navázat na oslavy 
100 let fotbalu v Nepomuku, které se měly konat v pondělí 28. září. Dlouho připravovaná akce však byla 
z důvodu opatření proti koronaviru zrušena. Snad tedy fotbalové fanoušky (a nejen je) potěší následující stránky.
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týmu mužů, který tehdy hrál divizi. Všichni tři jsme většinou nastu-
povali v základní sestavě. Tehdy jsem se hodně naučil. Tenkrát mi to 
opravdu šlo a v roce 1962 jsem se dokonce dostal do dorostenecké 
reprezentace Československa. V dubnu toho roku se hrál v Rumunsku 
dorostenecký turnaj UEFA. Jednalo se vlastně o mistrovství Evropy. 
Nakonec jsme skončili na krásném třetím místě. Naše utkání o bronz 
s Tureckem sledovalo osmdesát tisíc diváků. Byl to velký úspěch čes-
koslovenského fotbalu.

Zanedlouho přišel jeden z největších momentů vaší kariéry…
Ano, máte pravdu. V lednu roku 1963 jsem přestoupil do prvoligo-
vého Spartaku Plzeň, který se později přejmenoval na Škodu. Převzal 
jméno patronátního závodu. Za přestup jsem měl dostat tisíc korun, 
ale nedostal. Já jsem ale více miloval fotbal než peníze, takže mi to 
ani příliš nevadilo.

Vzpomínáte si na první prvoligový zápas?
Ano. Bylo to v prvním jarním kole sezóny 1962–1963. Jeli jsme do 
Ostravy a podařilo se nám tam vyhrát 2:1. Vzhledem k tomu, že 
jsme byli poslední, to byla velká senzace. V dalším kole přijel do 
Plzně Prešov a prohrál s námi před deseti tisíci diváků 0:1. Tam 
jsem si ovšem přivodil zlomeninu nohy. V krátké době druhou 

za sebou. Poprvé to bylo před půlrokem v Mariánských Lázních. 
Doktoři mě strašili, že už nebudu moci hrát vrcholový fotbal, ale 
zaplať pánbůh, nebyla to pravda.

Bez zranění se asi kariéra fotbalisty neobejde…
Mimo těchto dvou zlomenin jsem měl ještě vykloubený loket, zlome-
nou jařmovou kost, zraněná kolena a také jsem prodělal žloutenku. 
Těch zranění bylo ale víc.

Důležitým mezníkem sportovce bývala vojna, fotbalisty 
nevyjímaje. Někdo se dokázal prosadit do armádního 
klubu, jiný naopak se sportem dokonce přestal. Jak to 
bylo u vás?

Ani mě vojna samozřejmě neminula. V červenci 1963 se na Stra-
hově rozhodovalo o tom, kam budeme zařazeni. Doufal jsem, že 
půjdu do Dukly Praha a že se snad časem dostanu i do hvězdného 
dukláckého mančaftu. Podle trenéra Musila jsem ale nebyl po 
zlomenině nohy ještě stoprocentně zdravý. Já jsem se ale zdravý 
cítil. Nakonec jsem skončil v jiné Dukle, ve Slaném. Hodně mě to 
mrzelo, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Ve Slaném se tehdy hrála 
2. liga a fanoušci si toho velmi vážili a na zápasy chodily několi-
katisícové návštěvy.
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Nepříjemnost jsem zažil po zápase s mateřským Spartakem Plzeň. 
Vyhráli jsme 4:3 a já jsem vstřelil dva góly. Po zápase mi jeden plzeň-
ský funkcionář sprostě vynadal. Asi si myslel, že budu hrát tak, aby 
vyhráli, ale k tomu bych se nikdy v životě nesnížil.

Když dnes na vojnu vzpomínáte, jaká byla?
I když mi bylo z počátku líto, že jsem se nedostal do Prahy, nako-
nec jsem nelitoval. Hrál jsem 2. ligu a to nebylo málo, lidé nám fan-
dili a vůbec tam panovala taková rodinná atmosféra. Trenér Musil 
potřeboval v červnu 1964 posílit juniorku Dukly a vzpomněl si na 
mě. Jeli jsme do Jugoslávie na populární turnaj Kvarnerská Riviéra. 
Ale dobře jsme tenkrát nedopadli. Nepostoupili jsme ze skupiny.                                                                                                       
Ve Slaném nás tenkrát trénoval major Jelínek. Byl to dobrý trenér, on 
stál za vzestupem fotbalu ve Slaném. Měl jsem se tam dobře. Ve sto-
pérské dvojici jsem hrál s pozdějším reprezentantem Vaškem Miga-
sem. I když jsme v porovnání s ostatními vojáky měli lehčí službu, 
základní vojenské povinnosti jsme si museli plnit. Z nás fotbalistů byla 
vytvořena sportovní četa regulovčíků. Při cvičení jsme na křižovatkách 
ukazovali, kudy mají kolony jet. Mám dojem, že někteří dnešní kluci 
by vojnu potřebovali jako sůl, i když to vlastně byly dva ztracené roky.

Přišla ale další zdravotní komplikace…
Ano, po skončení podzimní mistrovské sezóny roku 1964 jsem na 
dovolené v Plzni dostal žloutenku. Léčil jsem se v Janově. Vojnu mi 
to zkrátilo o půl roku. V Janově pracoval jako laborant funkcionář 
Spartaku Václav Hrabík. Oznámil to v klubu a ten začal ihned jednat. 
Přijeli za mnou, dali mi stovku na přilepšenou a já za to musel slíbit, 
že nikam jinam nepřestoupím a po uzdravení budu hrát za Spartak.
V Janově jsem se seznámil s jednou laborantkou, slečnou Zdenou 
Kutákovou. Začali jsme spolu chodit a ještě toho roku byla svatba. Za 
rok se nám narodil syn Petr, také dobrý fotbalista s výbornou kopací 
technikou. Hrál i několik druholigových zápasů. Chybělo mu ale 
takové to nadšení, kterého je pro fotbal třeba. S manželkou jsme se 
po patnácti letech rozvedli.

Jak se vaše kariéra vyvíjela dál?
Začal jsem hrát stabilně za Spartak a po jeho přejmenování na Škodu 
se ze mě stal škodovák. Za Škodovku jsem hrál do roku 1976. A potom 
jsem přestoupil do Chebu. Ale vrátím se zpátky ke Škodovce. V sezóně 
1966–1967 jsme vyhráli 2. ligu a postoupili jsme do 1. ligy, ale dlouho 
jsme se tam neohřáli a po roce opět sestoupili. Totéž jsme zopakovali 
o rok později. Až od sezóny 1972–1973 jsme trvale hráli nejvyšší soutěž. 
Většinou to ale byl boj o záchranu.

Hrál jste stále jen za Škodovku. Lanařily vás jiné týmy?
Chtěly mě získat jak Slavia, tak Sparta. Za Slavii za mnou jezdili vyjed-
navači herci Josef Bek a Jaroslav Štercl. Hučeli do mě, ale já jim říkal 
ne. To samé jsem říkal i Spartě, i když mi nabízela sto tisíc korun, a to 
tehdy byly velké peníze. Zůstal jsem věrný Plzni, kde jsem se fotbal 
naučil a kde jsem měl hodně fandů. Nechtěl jsem je zklamat.

Mělo to nějaký vliv na vaši další kariéru?
Zásadní. Sparta se mně pomstila. Právě byla rozehraná kvalifikace 
o mistrovství světa v Mexiku v roce 1970. Všem bylo jasné, že do Mexika 
pojedu, ale sparťanští funkcionáři tak tlačili na trenéra reprezentace 
Jozefa Marka, že mě do Mexika nevzal. Místo mě tam jel sparťan 
Migas. Ještě mám doma dopis od Marka, v němž se mi omlouvá, že 
nemohl jinak. Zápasy mistrovství světa jsem mohl sledovat akorát tak 
v televizi. Když jsem slýchal písničku Michala Tučného Všichni jsou 
už v Mexiku, do smíchu mi nebylo.

Nevyužil Marko pro vaše vyřazení kvalifikačního zápasu 
proti Maďarům?

Určitě myslíte ten zápas, který skončil 3:3. V tom zápase jsem měl 
podporovat ofenzívu a krajní obránci Hagara s Pivarníkem a stopér 
Horváth se měli držet vzadu. Bylo to ale obráceně. Po jejich útočných 

choutkách jsem se situaci dvakrát pokoušel zachraňovat, ale marně. 
Za obdržené góly jsem vinu nenesl. O poločase jsem byl střídán. Bylo 
mi jasné, že se Mexiko vzdálilo. Máte pravdu, asi to nejen Markovi, 
ale i některým funkcionářům přišlo vhod.

To byl konec vaší reprezentační kariéry?
Ještě mě Marko povolal ke třem přátelákům, ale to bylo spíš, aby 
se neřeklo.

Kdyby se to vrátilo, udělal byste to jinak?
Kdybych přestoupil, měl bych pravděpodobně delší reprezentační 
kariéru a určitě více úspěchů. Možná bych byl mistr ligy, odehrál bych 
určitě daleko více pohárových zápasů v Evropě. Možná jsem to měl 
udělat, to už by byl ale jiný příběh.

Vám ale utekla i olympiáda v roce 1968, která byla také 
v Mexiku.

Máte pravdu. Na olympijské hry byl z každého klubu nominován jeden 
hráč. Měl jsem to být já, ale se mnou se počítalo na mistrovství světa. 
Za Škodovku byl tedy nominován Miloš Herbst. Všichni mě ubezpe-
čovali, že se tam podívám za dva roky na mistrovství světa. A vidíte, 
nevyšlo ani jedno.

V 1. lize jste vstřelil jedenáct gólů. Někomu se to možná 
zdá málo, ale vy jste nebyl střelec. Měl jste na hřišti 
jiné úkoly.

Je to pravda, nebyl jsem střelec. Spíše jsem spoluhráčům góly připra-
voval. Mojí předností bylo to, že jsem dokázal fotbalově přemýšlet. Byl 
jsem takovým volným hráčem, kterému se říkalo libero.

Vždyť vás také přirovnávali ke hráči Bayernu a německé 
reprezentace Franzovi Beckenbauerovi…

Víte, že Beckenbauer nebyl můj vzor? Mým vzorem byl Angličan Bobby 
Charleton. Snažil jsem se mu co nejvíce přiblížit a učil jsem se kvůli 
tomu kopat levou nohou. Nejlepším hráčem byl ale podle mě Pelé. 
Fotbalově byl téměř dokonalý. Uměl úplně všechno. Prostě největší 
hráč, který kdy běhal po fotbalových trávnících. Hráli jsme proti němu 
v roce 1968 na turnaji Octagonal v Chile a v Argentině. On hrál za FC 
Santos a my prohráli 1:4.

Do Jižní Ameriky jsem se podíval ještě o dva roky později. Sehráli 
jsme tam pod hlavičkou Českého lva, což byl vlastně nároďák, něko-
lik přáteláků. A nebyl to špatný zájezd. Porazili jsme třeba Peru 
nebo Kolumbii.

Tehdejší doba neumožňovala zahraniční angažmá. Měl 
jste přesto nějaké nabídky?

Měl. Chtěl mě Feynoord Rotterdam, na zájezdu do Jižní Ameriky jsem 
měl nabídky od předních chilských klubů Universidad Santiago nebo 
Colo Colo Santiago. Bratranec mého otce měl nad Santiagem hotel. 
Navštívil jsem ho tam. Přemlouval mě, abych tam zůstal, že budu hrát 
v Chile fotbal a že jednou zdědím hotel. Ale copak jsem tam mohl 
zůstat? Vždyť jsem měl v Plzni manželku s dvouletým synem.

A dokonce po zápase s Bayernem prohlásil jeho trenér Udo Lattek, 
že by si mě dokázal představit v týmu.

A na to se vás právě chci zeptat. Na ten památný zápas 
v Poháru vítězů národních pohárů 15. září 1971 proti 
Bayernu Mnichov.

To byl zápas, na který se nezapomíná. Do Štruncových sadů tehdy 
přišlo třicet tisíc diváků a ti vytvořili skvělou atmosféru. My jsme byli 
druholigoví a Bayern byl světový velkoklub. Přesto jsme s ním dokázali 
hrát vyrovnaně. Podařilo se nám uhlídat vyhlášeného střelce Gerda 
Müllera. Měli jsme i vyložené šance, Karel Süss nastřelil tyč a já břevno. 
Jediný gól zápasu nám vstřelil v 77. minutě Sühnholz. Prohráli jsme 0:1, 
ale za výkon jsme se vůbec nemuseli stydět. Tenkrát proti nám nastou-
pil také Beckenbauer a byl výborný. Byl to jeden z vrcholů mé kariéry.
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František Plass se narodil 18. dubna 1944 v Plzni. 
Vyučil se strojním zámečníkem, vystudoval strojní 
průmyslovku, má maturitu.

Téměř celou profesionální kariéru fotbalisty strávil 
ve Škodě Plzeň. V 1. lize nasbíral 163 zápasů a vstřelil 
11 gólů.
Reprezentace:
7x za dorost československa
4x za juniory
4x za olympioniky
11x za A mužstvo československa
Ocenění a úspěchy:
1968 nejlepší fotbalista československa – 4. místo
1968 nejlepší fotbalista československa v anketě 
internacionálů v deníku Mladá fronta
1968 Cena fair play
2020 Cena JUDr. Václava Jíry za celoživotní zásluhy 
o rozvoj fotbalu
1962 bronzová medaile dorosteneckého turnaje UEFA 
(Mistrovství Evropy)
1970–1971 vítěz českého a finalista českosloven-
ského poháru
1970–1971 účastník Středoevropského poháru
1971–1972 účastník Poháru vítězů pohárů
2011 člen jedenáctky století Viktorie Plzeň a druhý 
nejlepší viktorián století
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Jaký byl další vrchol?
Tak to byl zápas proti budoucím mistrům světa Brazilcům. V jejich 
sestavě nastoupily hvězdy Carlos Alberto, Tostao, Gérson, Rivelino 
nebo Jairzinho. Pelé chyběl. Hrálo se v Bratislavě na Těhelném poli 3. 
června 1970 před šedesáti tisíci diváky. Vyhráli jsme 3:2. Všechny naše 
góly vstřelil Jožo Adamec. To je další zápas, na který se nezapomíná 
a pro který stálo za to hrát fotbal.

Jediným klubem, do kterého jste jako profesionální fot-
balista přestoupil, byla v roce 1976 RH Cheb. Poté jste 
v tomto klubu usedl na trenérskou lavičku. Můžete mi 
přiblížit více svou trenérskou kariéru?

Ano. Cheb byl moje první trenérské angažmá. Rád na tu dobu vzpo-
mínám. Dělal jsem asistenta Jirkovi Lopatovi a v sezóně 1978–1979 se 
nám povedlo postoupit do 1. ligy. Byl to velký úspěch. Měli jsme ten-
krát k dispozici kvalitní kádr. Hráli za nás Ivan Bican, Jozef Chovanec, 
Vladimír Hruška a další výborní fotbalisté. Ve druhé ligové sezóně 
jsme byli dokonce šestí.

Po pár letech jsem se ale vrátil do Plzně. Škodovka byla tenkrát 
druholigová a já měl za úkol vrátit ji do 1. ligy. Nepodařilo se to. Kádr 
nebyl kvalitní. Po třech sezónách jsem odešel do Chomutova, který 
hrál 1. ČNL. První rok jsme byli dokonce druzí. Tam jsem byl dva roky.

Další vaší štací byly Blšany. Spolu s Františkem Chvalov-
ským jste stál na počátku „blšanského zázraku“.

Do Blšan, tehdy se klub ještě jmenoval JZD, jsem přišel v sezóně 
1987–1988. Hned v první sezóně jsme vyhráli krajský přebor 
a v roce 1990 jsme vyhráli divizi. Za další dva roky jsme byli druzí 
ve 2. NFL. Pro vesnici, která nemá ani tisíc obyvatel, to byl neví-
daný úspěch. V kádru bylo tehdy hodně kvalitních hráčů, třeba 
Aleš Laušman, Libor Smetana, Josef Fujdiar, Vladimír Hruška. 
Velkou zásluhu na blšanském úspěchu měl Franta Chvalovský.

A to, jak všichni vědí, nebylo zdaleka všechno. Blšanům se 
podařilo postoupit až do 1. ligy. U toho jsem ale nebyl, neboť jsem 
v roce 1992 dostal nabídku od pražské Dukly. Ve spojení s Blšany 
jsem ale byl stále. Až do roku 2007 jsem pro Chmel pracoval jako 
vyhledávač talentů.

Dukla, když jsem tam přišel, na tom nebyla příliš dobře. Už byla 
vlastně odsouzena k sestupu. Převzal jsem tým plný nešvarů, které 
jsem musel odstraňovat. Kádr ale nebyl kvalitní a podle toho to také 
na hřišti vypadalo. Nakonec jsem byl odvolán.

Dukla se tedy nepovedla. Co bylo dál?
Po necelé sezóně v Dukle jsem šel do Ústí nad Labem. Vyhráli jsme 
divizi a v sezóně 1993–1994 FK vedl dokonce ČFL. Přišel ale šok. 
Naprosto bezdůvodně jsem byl odvolán. Cítil jsem to jako velkou 
křivdu, ale tak to prostě ve fotbalu chodí. Bohužel, trenérská židle 
bývá vratká.

Ale přišla další angažmá. Se Slávií Karlovy Vary postup do divize. 
Návrat na dva roky do Chebu. Union byl prvoligový, ale vždy nás čekaly 
záchranářské práce. Ligu se ale podařilo udržet. Potom jsem byl 
v Rakovníku, v Tachově a v sezóně 1999–2000 tady u vás v Nepomuku.

Potom jsem se vrátil do Plzně. To už byla Viktoria. Cíl, udržet ligu, 
se splnit nepodařilo.

Úplně poslední klub, který jsem trénoval, byl Sokol Měčín. Šel jsem 
tam kvůli tomu, že tam hrál syn Petr. Hrál se tam klatovský okresní 
přebor. Podmínky tam byly nevyhovující. Na tréninky chodilo málo 
hráčů, nic se nedalo nacvičovat. Nakonec jsem zápas proti sušickému 
béčku prostě už neunesl a ještě před koncem jsem odešel pryč. A tím 
jsem jako trenér skončil úplně.

Musím říci, že vaše trenérská angažmá, až na výjimky, 
byla dost riziková. často jste ani neměl klid na práci a čas 
na prosazení svých plánů. 

Když se někdy dívám na nějaký zápas z doby, kdy jste hrál, 
zdá se mi to podle dnešního fotbalu o hodně pomalejší…

Samozřejmě, že fotbal je rychlejší. Stejné zůstaly jen rozměry hřiště, 
jsou jiné kopačky, dresy i diváci. Zdá se mi, že tenkrát fotbalu rozuměli 
víc. Nejen fotbal, ale každý sport se zrychlil. Ale i za nás byli stejně 
rychlí fotbalisté jako dnes. Hrálo se ale jinak. Dneska se mužstvo desít-
kami přihrávek dostane k velkému vápnu, ale když zjistí, že se blíž 
nedostane, zase hru vrátí až před vlastního brankáře a začíná znovu. 
Ve statistikách zápasu má potom stovky úspěšných přihrávek třeba 
i jen na dva metry. A to se mně nelíbí. Za nás se hrálo na volného hráče 
– libera, který potom průnikovými přihrávkami posílal spoluhráče do 
šancí a bylo na co koukat. Hrálo se techničtěji, promyšleněji. Věřte mi, 
že o moc pomalejší ten fotbal nebyl. To se jen zdá.

Co říkáte současnému „plzeňskému zázraku“?
Klub má dobré vedení. Vzali to za dobrý konec. Podařilo se dát dohro-
mady kvalitní kádr, přivedli dobré fotbalisty. Takže to není zázrak, ale 
logické vyústění dobré práce. A samozřejmě, bez peněz by to nešlo.

Jsou dnešní fotbalisté jiní, než byla vaše generace?
Trochu se to změnilo. Ti dnešní mají daleko lepší podmínky a možná 
některým chybí i pokora.

Pane Plassi, jste již pár let ve fotbalovém důchodu. Jak 
trávíte volný čas?

Mám rád přírodu. S přítelkyní trávíme hodně času na chalupě na 
Šumavě. Chodíme na houby, na ryby. Stále ale také sleduji fotba-
lové dění.

Dostali jsme se k závěru našeho rozhovoru. Úplně 
poslední otázka. Co vám dokáže spravit náladu a co 
vám ji naopak zkazí?

Náladu mi zkazí srážka s blbcem a zlepší mi ji setkání se sluš-
ným člověkem.

Pane Plassi, děkuji vám za rozhovor.
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Fotbal je kolektivní hra, 
takže mým úspěchem 
bylo každé vítězství 
Rozhovor s Václavem Houškou 
a Janem Boltíkem

Jak jste se dostali k fotbalu a kdo vás k němu přivedl?
VH. Na hřiště jsem to měl 150 metrů. Tam se scházela parta kluků. 
Hráli jsme na dvě nebo kopali na jednu branku. A když nás to neba-
vilo, hráli jsme karty pod starou dřevěnou tribunou. Nebyly žádné 
žákovské kategorie, jako jsou dnes přípravka, mladší nebo starší žáci.
JB. Otec chytal za tehdejší SK Nepomuk a po přejmenování ještě 
dlouho za Sokol. Proto jsem i já celkem přirozeně začal s fotbalem.

Jaké byly vaše začátky?
VH. Vzpomínám, že jsem dostal první registrační průkaz a fotbalový 
dres. To už jsem byl opravdový fotbalista. V roce 1955 jsem šel na školu 
do Karlových Varů a po návratu domů jsem ještě stihnul hrát za dorost.
JB. Začínal jsem za místní žáky. A Vašku, máš pravdu, tenkrát nebyly 
ještě žádné věkové kategorie. Takže za jedno mužstvo hráli jak osmiletí 
tak i čtrnáctiletí. To bylo ještě před otočením hřiště.

Jaké bylo tehdy zázemí pro hráče a rozhodčí?
JB. Tehdejší šatny ještě stojí, jen dřevěná bouda, kde se svlékali roz-
hodčí, už není. Na mytí byly kýble se studenou vodou, nohy jsme si 
myli ve vaničce.
VH: Máš pravdu. Vodu jsme měli od Hajšmanů. Cákali jsme ji na sebe 
a byli jsme osprchovaní.
JB. V kabinách byly jen obyčejné lavice. Já si ještě pamatuji starou 
dřevěnou tribunu.
VH: Kadibudka byla dřevěná, stlučená z prken.

Jaké byly vaše hráčské kariéry?
VH. Angažmá od Sparty jsem nedostal (smích), takže jsem ještě jako 
dorostenec hrál již za A mužstvo. Začínal jsem v okresním přeboru, 
postoupili jsme do krajského přeboru. Jeden rok se postoupilo a další 
rok se zase sestupovalo. Tak to šlo pořád.
JB. Hráčskou kariéru jsem do vojny prožil v Nepomuku. Hrál jsem 
částečně za dorost a potom po povýšení do mužů za muže. Abych 
mohl hrát za muže, musel jsem být povýšen na sedmnáct let. Teh-
dejší funkcionáři to nějak zařídili, i když mi ještě nebylo ani šestnáct 
let. Vojnu jsem strávil převážně v RH Sušice, kde jsem hrál divizi. Po 

návratu z vojny jsem přestoupil do Lokomotivy Plzeň a tam jsem hrál 
také divizi. Myslím, že se mi tam dařilo a patřil jsem mezi nejlepší 
střelce v oddíle. Po čtyřech letech jsem se jednak z rodinných důvodů, 
ale hlavně po přemlouvání nepomuckými funkcionáři vrátil domů. 
Doma jsem hrál a přitom jsem trénoval mládež i dospělé. V 37 letech 
jsem skončil hráčskou kariéru a věnoval se plně trénování. Ještě chci 
dodat, že krátce jsme s manželkou dělali správce hřiště.

Po skončení hráčské kariéry jste oba začali trénovat.
VH. Když jsme padali z Krajského přeboru dolů, tak jsem řekl dost. 
Ukončil jsem aktivní činnost jako hráč a začal jsem trénovat dorost. 
Byl jsem asi blázen, svážel jsem si hráče třeba až ze Železného Újezda. 
Kluci hráli dobře a myslím, že jsme ani jednou neprohráli. Dopadlo to 
tak, že nejstarší pan Míčko, předseda klubu, řekl: „Vezmi si áčko.“ Tak 
jsem začal trénovat u A týmu. Dařilo se nám, jako okresní přeborníci 
jsme postoupili do 1. B třídy. Výbor nám připravil oslavy u Zeleného 
stromu. Kluci mě tam vyhodili i do vzduchu jako Vrbu v Plzni (smích). 
Dostal jsem knížku s věnováním.
JB. Trenérskou dráhu jsem začal v Sokole Nepomuk. Trénoval jsem 
jak muže, tak žáky současně. Po skončení hráčské kariéry jsem si 
postupně dělal trenérské licence a vše jsem zakončil v roce 1985 
vystudováním II. nejvyšší trenérské třídy v tehdejším Československu. 
Přešel jsem trénovat do tehdejší Škody Plzeň. Začínal jsem u mlad-
šího dorostu. Postupně jsem se dostal ke staršímu dorostu, kde jsem 
s krátkými přestávkami strávil 16 let. Měl jsem štěstí, že jsem mohl 
pracovat s trenérskými legendami, jako byli a jsou Žaloudek, Kopecký, 
Michálek, Mysliveček, Böhm, Lopata a někteří další. Dále jsem trénoval 
Blatnou, Klatovy, několikrát Blovice, Žinkovy a také jsem se vrátil do 
Nepomuka. Na závěr kariéry jsem pomohl utvořit v Klášteře družstvo 
žáků, které působí dodnes. Krátce jsem je i trénoval.

Co považujete za největší úspěch, kterého jste ve fot-
balu dosáhli?

JB. Největším trenérským úspěchem společně s Milošem Kopeckým 
byl zisk přeborníka tehdejšího Československa v kategorii mladšího 
dorostu. Ve finále na dva zápasy doma – venku, jsme porazili Slovan 

Text: Karel Baroch
Foto: archiv FK Nepomuk

Pánové Václav Houška a Jan Boltík jsou pamětníky nepomuckého fotbalu. Sté výročí 
založení fotbalu v Nepomuku je vítanou příležitostí si s nimi popovídat.

rozhovor
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Bratislava. V kádru byl současný trenér nepomuckých mužů Josef 
Viktora. Když jsem trénoval divizní mužstva, tak to bylo umístění 
na 4. místě se Svéradicemi, kde kádr byl slabší, ale byla to výborná 
parta. Dále to bylo 2. místo s Přešticemi, postup s FK Nepomuk do 
krajského přeboru v době, kdy jsme vlastně neměli výhodu domácího 
prostředí. Všechny domácí zápasy jsme odehráli ve Svéradicích, pro-
tože v Nepomuku se dělala tráva. V následujícím ročníku krajského 
přeboru jsme skončili na 7. místě. Tato soutěž byla tehdy velmi silná, 
hrály tam Klatovy, Rokycany, Doubravka, SK Cheb, Slávie Karlovy 
vary, SK Plzeň, Horní Slavkov, FC Plzeň B, Domažlice. Stále mě mrzí, 
i když je to už hodně dávno, že po tak úspěšné sezóně jsem musel na 
přání několika jedinců mužstvo opustit.
VH. Fotbal je kolektivní hra, takže mým úspěchem bylo každé vítěz-
ství. Naše generace to měla těžké v tom, že se zvelebovalo hřiště. 
Chodilo se na brigády, budovaly se šatny, sociální zařízení, tribuna. 
Já osobně, ale i další hráči jsme si stavěli družstevní byty. Považuji 
za úspěch postavení bytu při fotbalu a to, že to se mnou manželka 
vydržela už 59 let. Slavili jsme po zápase porážku i vítězství, neměla 
to lehké. Za to jí děkuji.

Během bohaté kariéry jste měli mnoho spoluhráčů. Na 
které nejvíc vzpomínáte?

JB. Během své kariéry jsem poznal spoustu hráčů a na všechny rád 
vzpomínám. Hodně mě potěšilo, když někteří hráči z plzeňského 
dorostu to dotáhli do reprezentace, a když jsem je potkal, tak se ke 
mně hlásili.
VH. Spoluhráčů jsem měl dost a myslím, že někteří byli i velmi dobří. 
Vzpomínám třeba na Jaromíra Schröpfera, Vencu Míčka, Láďu Lence, 
Ferdu Jiskru, bráchy Frantu a Pepíka Viktory, Jardu Ochoce, Josefa 
Kalabzu nebo Jana Boltíka staršího.
JB. Na tyhle kluky já také rád vzpomínám.   

Jednou z důležitých událostí fotbalového oddílu bylo 
otočení hřiště. Pamatujete si na to?

JB. Otočení hřiště pamatuji. Hlavní práce tam dělala firma Silnice. 
Nejvíce tam pracovali starší hráči.
VH. V roce 1960 na podzim jsem šel na vojnu. Začínalo se dělat bed-
nění pro betonovou zeď mezi lomem a Němejcovými, aby se mohl lom 
zavážet. Otec mi na vojnu psal, že třeba dali moc betonu a bednění se 
jim rozvalilo. Otočení hřiště jsem prožil tedy na vojně. Po vojně jsem 
již hrál na novém.

Další důležitou událostí byla výstavba tribuny.
JB. Výstavbu tribuny si také moc nepamatuji, to jsem byl na vojně. 
Bylo to v letech 1965–1967.

VH. Výstavba tribuny se dělala v akci „Z“, tedy svépomocí, brigád-
nicky. Dohady byly ohledně sloupů, že už jich je moc, ale i o dal-
ších věcech. Stavební dozor měl pan Košan. Stavělo se s chutí, 
brigádníků bylo dost, hráči i funkcionáři. Nevím, jestli by se to 
dneska tímto způsobem postavilo.

Jak se vám líbí současná hra nepomuckých fotbalistů?
VH. Jsem spokojen hlavně s tím, že je dobrá základna mládeže. Fotbal 
je rychlejší. Za nás jsme si moc hráli s míčem, také bylo jiné hřiště, 
škvárové. Byly jiné kopačky i míče.
JB. Současná hra nepomuckých fotbalistů odpovídá stavu kádru, 
i když některá domácí utkání šla po taktické stránce asi zvládnout lépe.

Je sportovní nabídka pro mládež v současnosti v Nepo-
muku dostatečná?

VH. Myslím, že kdo chce sportovat, tak má možnost, i když chybí 
cvičitelé, trenéři i funkcionáři. Vždyť v Nepomuku se hraje kopaná, 
florbal, tenis, cvičí se v Sokole, dále jsou tady šachy, judo. Jen dostat 
děti od počítačových her. Rodiče by je měli více vést ke sportu.
JB. Myslím si, že by mohla být lepší. Všichni ale víme, jak to vypadá 
s tréninkovým hřištěm u školy, kde nejde udělat lepší povrch. Důvo-
dem je užívání hřiště jinými spolky při jejich akcích.

Jaký máte názor na víceúčelové hřiště u školy?
JB. Víceúčelové hřiště u školy je dobrá věc, kde při nepřízni-
vém počasí, ale hlavně v zimě mohou mužstva trénovat, což 
dříve nebývalo a hlavně v zimě to bylo špatné. Teď mám na mysli 
to minihřiště.
VH. Každé zařízení pro sport, a to hlavně pro školu, vítám. Postavit je 
ale jedna věc a druhá věc je pravidelná údržba.

Nepomucký fotbal slaví letos 100. výročí vzniku. To je 
krásné jubileum. Co byste mu popřáli do dalších let?

JB. Nepomuckému fotbalu přeji, aby i nadále pokračoval v práci s mlá-
deží, tak jak pracuje. Mužům, aby se posunuli do středu krajského 
přeboru a neměli problém se záchranou.
VH. Hodně úspěchů do dalších 100 let. Hodně funkcionářů, bez nich 
nejde zabezpečit chod klubu. Výsledky na hřišti musí zajistit trenéři 
a hráči. Tak hodně zdaru.

Pánové, děkuji vám za příjemné povídání, ať vám přeje zdraví. 
A já přeji nepomuckým fotbalistům, aby hráli hezký fotbal 
a měli i úspěchy, ale hlavně dobrou partu a radost ze hry.

Zleva: Václav Houška, Jan Boltík st., Jan Boltík ml., účastník rozhovoru, 60. – 70. léta 20. století. Stojící zleva: Josef Kleisner, Jan Bohatý, Václav Houška, Václav Ptáček, ???, 
Jan Boltík, Ferdinand Jiskra. Klečící zleva: Ladislav Lenc, Josef Vlk, Jaromír 
Schröpfer, Josef Holý, Stanislav Míčko, 60. – 70. léta 20. století.
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Od 12. listopadu bude v Městském muzeu a galerii Nepomuk 
k vidění retrospektivní výstava nesoucí název Naděje. Jedná se 
o abstraktní foto-malby plzeňské výtvarnice, fotografky a pub-
licistky Evy Hubatové. 

„Pravé umění vzniká jen tvorbou z vlastního nitra a po vlastních 
cestách“, zní motto kreativní umělkyně, ztotožňující se s výrokem 
věhlasného malíře Františka Kupky, což potvrzují i následující 
slova. 

Světově uznávaný histolog a embryolog prof. MUDr. et. RNDr. 
Jaroslav Slípka, DrSc. se na adresu autorčiny tvorby vyjádřil slovy: 
„Umělecká fotografka Eva Hubatová hledá zákonitosti mikrostruk-
tur u neorganických předmětů, které nás všude bez povšimnutí 
obklopují. Její výjimečnost tkví právě v tom, že si všímá toho, co 
většina lidí nevidí. Ono netušené bohatství tvarů a struktur, které 
svým okem povyšuje na abstraktní umělecká díla. Její obrazy vedou 
k zamyšlení nad jakýmsi vyšším a tajemným principem, jemuž je 
vše podřízeno. Oči Evy Hubatové prostřednictvím její kamery dove-
dou přetvořit banální předmět ve smysluplný tvarový celek a někdy 
dokonce v zázrak.“ 

Výstižné je též vyznání předního českého fotografa Josefa 
Chuchmy u příležitosti konání jedné z jejích mnoha pražských 
výstav: „Děkuji za vynikající výstavu umělkyně neobyčejně empa-
tického výrazu a dokonalého ztvárnění obrazů, které svou krásou 
se vymykajícím způsobem vryjí do duše a srdce diváka. Je to 
abstrakce, která hladí po duši, mistrovská kompozice, obsah 
a tvar. Umělkyně tvoří duší a dokonale chápe citovou stránku 
výtvarného umění.“ 

Byť se vysokoškolsky vzdělaná čtyřiašedesátiletá žena začala 
výtvarné tvorbě věnovat až ve svých dvaapadesáti letech, díky 

otevřeno úterý - sobota 10.00 - 16.00

Pozvánka na výstavu mezinárodně oceněné umělkyně

vrozenému talentu a zejména neobyčejné pracovitosti a píli, 
dosáhla nebývalých výsledků. V roce 2008 se pro zanícenou foto-
grafku stal fotografický záznam nic neříkajících prvků vykazujících 
známky značné destrukce základním stavebním kamenem v její 
fotograficko-výtvarné tvorbě. Šmouhy na omšelé zídce a detaily 
zašlých zákoutí bezmeznou fantazií obdařená umělkyně pomocí 
počítačových technik přetvářela na unikátní abstraktní díla. Pro 
výše uvedenou osobitou uměleckou výpověď zvolila přiléhavý 
název FOTOINFORMEL. V roce 2014 jí byla přiznána i ochranná 
známka. 

Po řadě tuzemských i zahraničních výstav, několika vyda-
ných knihách, mnoha ilustracích a zejména potvrzením výraz-
ných uměleckých kvalit byla Eva Hubatová v roce 2016 uvedena 
do mezinárodní encyklopedie významných osobností OXFORD 
ENCYCLOPEDIA. Záhy na to v roce 2018 obdržela za významnou 
kulturní a uměleckou činnost mezinárodní cenu – Zlatou Europeu 
(viz foto). Současně se stala první ženou ze všech kontinentů oce-
něnou za přínos do soudobého fotografického umění. 

O všestranné osobnosti svědčí i pětadvacetiletá publikační 
a fotoreportérská činnost. Jako členka Syndikátu novinářů ČR 
přispívá do tištěných periodik a na internetové portály. V oblasti 
žurnalistiky si rovněž vybudovala zasloužené renomé. 

Eva Hubatová s cenou EUU, foto archiv Evy Hubatové

Výstava bude přístupná v případě příznivé 
epidemiologické situace
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Městské muzeum a galerie 
chystá nové výstavy 

V předvánočním období nabídne Městské muzeum a galerie 
Nepomuk řadu nových výstav. Od 12. listopadu si návštěvníci 
budou moct prohlédnout retrospektivní výstavu abstraktní foto-
malby plzeňské výtvarnice, fotografky a publicistky Evy Hubatové. 
Výstava je nazvaná „Naděje“ a potrvá do 5. ledna 2021. 

V neděli 22. listopadu zahájíme výstavu k příležitosti 120. výročí 
od narození Viktora Peška, významného rodáka z Nepomuka, 
portrétisty a krajináře, který svůj život zasvětil ztvárnění nepo-
mucké krajiny i obyvatel. Výstava bude umístěna v přednáškovém 
sále muzea, k vidění budou i dosud nevystavovaná díla slavného 
rodáka. 

První adventní neděli otevřeme výstavu betlémů sběratele 
Milana Baše, návštěvníci tak uvidí rozličné betlémy z celého světa, 
různých materiálů a velikostí. Výstava betlémů bude umístěna ve 
stálých expozicích muzea a dotvoří tak krásnou vánoční atmo-
sféru. Společně se zahájením výstavy betlémů se uskuteční tra-
diční vánoční tvoření pro děti i dospělé.

Doufáme, že všechny plánované akce se v nadcházejícím období 
budou moct uskutečnit, v Městském muzeu a galerii Nepomuk 
dodržujeme veškerá hygienická nařízení spojená s výskytem koro-
naviru. Aktuální informace o akcích se dozvíte na stránkách:  
www.nepomuk.cz

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk 

Na Urbanovou se stála fronta

Sborník Pod Zelenou 
Horou získal ocenění

Redakce vlastivědného sborníku jižního Plzeňska si připsala další 
významný úspěch. V těchto dnech obdržela zápis z jednání poro-
ty novinářské soutěže Média na pomoc památkám XXIII. ročníku 
za rok 2019, v němž mj. hodnotila i XXII. ročník obnovené podoby 
Zelené Hory. Hodnoceny byly tradičně kategorie: Rozhlas, Televi-
ze, Internet a Publicistika. V posledně jmenované kategorii porota 
posuzovala množství článků se vztahem ke kulturnímu dědictví. 
Uspěli jsme ve velmi dobré společnosti celostátních médií, jako 
jsou Propamátky a Na cestu, odborného časopisu Bazén– Sauna, 
časopisu obvodního úřadu Prahy 7 Hobulet a obou plzeňských Ví-
taných hostů (v Plzeňském kraji a na Šumavě). 

U našeho čtvrtletníku porota ocenila zejména výpovědi o lo-
kálních zajímavých místech a  dějištích historických událostí 
(např. články Třicetiletá válka či Lípy svobody). 

Společnost PRO BOHEMIA spolu se Syndikátem novinářů 
České republiky proto udělila 2. místo PRIX NON PEREANT 2019 
v kategorii publicistika vedoucímu redaktorovi PZH Romanu Ty-
kalovi. 

Poděkování však patří i všem našim dopisovatelům, sympati-
zantům a stálým odběratelům!   

Věra Kokošková 

Zhruba stovka vstupenek se prodala již během první hodiny před-
prodeje na koncert této světové divy, plánovaný v našem městě na 
květen 2021. Zájem pokračoval i po spuštění předprodeje přes web 
plzenskavstupenka.cz a infocentra regionu. „V tuto chvíli je myslím 
výhodou, že se jedná o venkovní akci na velkém prostoru náměstí, 
kde budou jednotlivé sektory odděleny samostatnými vchody a lidé 
tak mají důvěru v to, že akce proběhne,“ uvedl vedoucí nepomucké 
kultury Pavel Motejzík. „Koncert bude v mnoha ohledech jedi-
nečný, bude se jednat o divácky nejpočetnější koncert svatoján-
ského výročí, nikdy také na náměstí nestálo tak velké pódium, 
určitě dojde i na narozeninový přípitek k životnímu jubileu této 
královny opery,“ doplnil Motejzík. Díky svažitému terénu náměstí 
budou mít návštěvníci hezký výhled ze všech nabízených míst. Vstu-
penky začínají na 300 Kč. Veškeré podrobnosti k akci jsou uvedeny 
na svatynepomuk.cz.

Pozn.: Vstupenky je možné po dobu nouzového stavu zarezervovat 
na tel. 604 442 409 a následně vyzvednout a zaplatit na podatelně 
Městského úřadu Nepomuk.

foto archiv města Nepomuk
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 
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AKCE A SEMINÁŘE:

Seminář zdobení mozaikou – zrcadlo nebo podložka, neděle 1. 11., 
14:00–17:00 hodin. Oblíbený tvořivý a relaxační seminář se Zuzanou 
Smith. Přihlášení a platba předem, materiál je v ceně 390 Kč.

3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný kurz, 
čtvrtek 5. 11. Informace a tipy k sestavování vlastní tiskárny, 16:00–
17:30 hodin pro děti 10+ a 18:00–20:00 hodin pro dospělé (190 Kč / 
250 Kč).

Seminář základů šití na stroji, neděle 8. 11., 14:00–17:00 hodin. 
Obsluha stroje, typy jehel, nití… trocha teorie a praxe – šití látkového 
sáčku na chleba, bylinky apod. V ceně 390 Kč je materiál, přihlášení 
předem, Klára Kučerová, @Planet-Ka.

Seminář výroby vánočních ozdob z korálků, neděle 22. 11., 14:00–
17:00 hodin, se Zuzanou Smith. Domů si odnesete 4 kusy ozdob (dle 
vlastního výběru), 390 Kč.

čchi kung pro ženy, čtvrtek 26. 11., 18:00–20:00 hodin, s Hanou 
Reitspiesovou, 390 Kč. Seminář se cvičením, v plánu je navázat pravi-
delným kurzem. CCHI KUNG doslova znamená práce s energií. Patří 
mezi nejpopulárnější energetická cvičení, jeho stáří se odhaduje až 
na 3 tisíce let. CCHI KUNG je sestava různých jednoduchých fyzických 
a mentálních cviků, které dodávají energii do těla. 

Adventní jarmárek při příležitosti adventního trhu a rozsvícení 
stromu, neděle 29. 11., 14:00–17:00 hodin. Dílničky, vystoupení, 
občerstvení. 

HLEDÁME PRODEJCE: Vyrábíte doma něco krásného, co by mohlo 
potěšit i ostatní? Ozvěte se nám a dejte o sobě díky Fénixu vědět!

28 Fénix Nepomucké noviny / listopad 2020

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk.

Otevírací doba kanceláře 
(může se změnit dle konání kurzů)
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 10:00–12:00, 13:00–16:00
středa 13:00–18:00
tel. 606 032 707 fenix@urad-nepomuk.cz  

Lucie Korbová a tým Fénixu

Jak všichni víme, kurzy v novém pololetí k naší lítosti nezačaly. Naši 
lektoři, převážně z okolí Nepomuku, řeší jako ostatní maminky 
a tatínkové výuku svých dětí doma, případné práce z domova a sta-
rosti o své blízké. Lektorování ve Fénixu je pro všechny z nich akti-
vita nad rámec jejich práce a povinností, na kterou se připravují 
ve svém volném čase a další čas věnují dojíždění. Všechny je totiž 
spojuje touha předávat své znalosti dál, touha rozvíjet se a přispívat 
k rozvoji svého okolí. Všichni naši lektoři mají potřebné vzdělání či 
zkušenosti k výuce. Trend nových lektorů, kteří se sami přihlásí 
s nabídkou na kurz či seminář, je stále aktuální, za což jsme velmi 
rádi. A pochvala od rodičů za naši práci nás vedle radosti dětí na 
kurzech také velmi hřeje. A tak Fénix tvoříme vlastně všichni spo-
lečně, bez jedné strany nitě by nemohla být ta druhá – buďme si 
toho vědomi.

Chcete rozšířit tým Fénixu? Hledáme dva nové zaměstnance na 
plný úvazek. Informace na úřední desce a webu města Nepomuk. 
Přihlášky do 9. listopadu včetně.

A TEď UŽ PRAKTICKY:

Na některých kurzech jsou volná místa, je možné se přihlásit 
a kurzovné zatím neplatit. Pokud by nedošlo k otevření kurzů, 
budeme samozřejmě již zaplacené kurzovné vracet.

STÁLE AKTUÁLNÍ NOVINKY:

Taneční kurz Salsa Rueda de Casino, nejsou třeba žádné před-
chozí zkušenosti s tancem, naučíme vás vše od úplného začátku. Ve 
stylu Rueda de Casino se tancuje v kruhu a partneři se střídají za 
letu během tance. Je to zábava, ale i výzva! Není vyžadována žádná 
speciální obuv ani oblečení, Michal Kabát s partnerkou Markétou, 
15 lekcí / 900 Kč za osobu do 26 let, 1150 Kč za osobu 27+.

Keramika pro děti 4+ s rodiči, nový termín tvoření s oblíbenou lek-
torkou Jitkou Kahounovou, pátek 14:00–15:30 hodin, 15 lekcí / 800 Kč.
Kurz angličtiny pro věčné začátečníky, podle učebnice Angličtina 
pro začátečníky krokovou metodou s CD se 3 hodinami poslechů. 
Věra Burdová, úterý 18:00–19:00 hodin, 15 lekcí / 1650 Kč.

Německý jazyk pro začátečníky/mírně pokročilé, čtvrtek 17:00–
18:00 hodin, Alena Rattayová, 15 lekcí / 1500 Kč.

Počítačová grafika pro děti 10+, fotomontáž, video s hudbou, retu-
šování, Inkscape, Sketchup…, Lenka Křepelková, pondělí 15:00–17:00 
hodin, 15 lekcí / 1300 Kč.

Poznáváme svět všemi smysly pro děti 7+, čtvrtek 14:00–16:00 
hodin. Převážně venkovní kroužek za účelem poznávání přírody, 
svého okolí i sebe sama. Koloběh roku – aktivity dle měsíců a roč-
ního období. Aktuální témata. Inspirace navzájem. Program se 
bude utvářet podle skupiny. Jak děti vnímají svět, když mají důvěru 
a prostor? Lucie Korbová, 15 lekcí / 800 Kč.

Fénix optimisticky posouvá zahájení kurzů

foto Pavel Motejzík
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Naše pobočka patří do firemního seskupení ProMinent, které má 
pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je 
výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma 
byla založena v roce 1993 a v současné době má přes 300 
zaměstnanců. 

 
 

NABÍZÍME: 
 

- práci v přátelském a moderním prostředí v Blovicích nebo v Plzni 

- firemní dopravu z Plzně a okolí Blovic zdarma, nebo příspěvek na dopravu 

- zázemí silné zahraniční společnosti 

- stravování ve firemní kantýně 

- 5 týdnu dovolené 

- měsíční bonusy  

- Vánoční odměny (50% z platu) 

- možnost jazykového a dalšího vzdělávání 

- interní náborová prémie 
 
 
 
 
 
 
 

 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO NAŠEHO TÝMU! 
 

 

Zástupce mistra – SOU elektrotechnického směru, vyhláška 50/78 Sb., AJ/NJ výhodou, znalost 5S 
výhodou 

Technik BOZP a PO – SŠ, praxe v BOZP a PO, odborná způsobilost, AJ/NJ výhodou 

Obsluha perforexu – SOU, praxe na obdobné pozici, AJ/NJ výhodou, samostatnost, zodpovědnost 

Vedoucí projektu – SŠ/VŠ, AJ/NJ nutností, znalost SAP výhodou, organizační schopnosti 

 

 

V případě zájmu volejte nebo piště na: kariera@prominent.com; 378 227 168 / 378 227 148 
www.prominentsystems.cz  
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Pionýr v Nepomuku 
oslavil jubileum

Nepomucké noviny / listopad 2020

Pionýři uspořádali 
kavárenský kvíz

Klub P3 z Pionýrské skupiny Nepomuk pořádal v sobotu 26. září první 
kavárenský kvíz této sezóny. 

Tématem tohoto kvízu bylo „Zpátky do školy“. Soutěžící tak odpo-
vídali na otázky zaměřené na jednotlivé školní předměty – od češtiny 
či matematiky až po biologii a vlastivědu. 

Tohoto kvízu se zúčastnilo šest týmů a po čtyřiapadesáti školních 
otázkách z něj vítězně vzešel tým s názvem „Géniusové“.  

Původně měl tento kvíz dva termíny a měl se konat v blovické 
kavárně Café de Blowitz. Ta ovšem oba dva kvízy tři dny před zahá-
jením odřekla. Naštěstí nám ale vyšel vstříc nepomucký restaurant 
Švejk, kde jsme tento kvíz nakonec organizovali. Tímto mu ještě 
jednou moc děkujeme. 

Finální pořadí je tedy následující: 
1. místo: Géniusové – 76 bodů 
2. místo: Epickoprávní felláci z gymplu – 73 bodů
3. místo: čtyřicet dva – 73 bodů 
4. místo: Řízkova vejce – 64 bodů 
5. místo: Rovnák na vohejbák – 62 bodů 
6. místo: Lankvary – 60 bodů 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se aktivně zúčastnili 
příprav kvízu – především pak Miloslavě Růžičkové, Radoslavu Růžič-
kovi a Karlu Brejchovi. Miloslavě Růžičkové pak patří vřelé díky za 
poskytnutí techniky a sponzorských darů. 

Rádi bychom vás tímto pozvali na další kvíz, bohužel však nemů-
žeme. Vzhledem ke koronavirové situaci v Česku jsme nestanovili další 
termín. Pokud vás však naše kvízy zaujaly, doporučujeme sledovat 
naše webové stránky www.kavarenskykviz.webnode.cz. 

Jaroslav Brejcha, P3 z Pionýrské skupiny Nepomuk 

foto Hana Staňková

Vítězný tým „Géniusové” (zleva doprava: Martin Dobiáš, Magdalena Roušalová, 

Jindřich Vaněk, Karel Kühnl a Hana Vincourová). Foto Miloslava Růžičková

Pionýrská výstava k 30 letům obnoveného Pionýra se uskutečnila 
na pionýrské klubovně ve dnech 29. září – 2. října. Byla uspořá-
dána v celém našem pionýrském domě, a to v osmi místnostech, 
na chodbách, dvorku, a dokonce i na půdě. 

Za třicet let naší bohaté činnosti jsme nashromáždili bezpo-
čet materiálů, které sloužily pro prezentaci naší práce s dětmi 
a mládeží. Na výstavě bylo k vidění 33 nových panelů, 177 zpra-
covaných tabel k táborům, akcím a celoroční činnosti. Vystaveno 
bylo i 35 kronik, výročních zpráv a soutěžních prací. Nechyběla 
ani naše ocenění poháry, plaketami a diplomy. Nejvíc si ceníme 
pohárů nejlepší pionýrské skupiny Plzeňského kraje, diplomů 
z Pionýrského sedmikvítku, kterých bylo za deset let celkem třicet 
šest. Ocenění v soutěži Sami o sobě bylo 14, ale na desáté první 
místo v této republikové pionýrské soutěži jsme už nedosáhli, 
protože ji raději zrušili. Chlubíme se pohárem předsedy vlády 
ČR za výtvarnou činnost za rok 2019, který získal náš oddíl Pusík 
a Knoflíci. V klubovnách byl k zhlédnutí bezpočet výrobků jejich 
výtvarného tvoření. 

Největší zájem byl o naši táborovou činnost. Pořádáme pravi-
delně šest prázdninových táborů na naší základně v Přebudově, ale 
také příměstské tábory a puťáky. Na vystavených tablech a fotogra-
fiích se hledalo, kdo a kdy byl na táboře. Zajímavá byla i táborová 
trička a hrnečky druhého táborového běhu. Ty nejmenší zajímala 
naše pohádková půda s rekvizitami z táborů rodičů s dětmi a s při-
pravenými soutěžními úkoly. Na dvorku si mohli všichni zahrát 
s čerty a čarodějnicemi. 

Po celou výstavu účastníky doprovázela naše Vlaštovka a její sou-
těžní kvíz o pionýrské odměny. Účastníci výstavy mohli také udělat 
dobrý skutek, a to zakoupením kytičky v rámci akce Český den 
proti rakovině, do které se pionýři z Nepomuka také zapojují. Co 
víc si k našemu výročí přát? Aby děti do našich oddílů rády chodily, 
měli jsme dostatek vedoucích a zajímavých nápadů na pěkné akce. 

Miroslav Dvořák, PIONÝR, z. s. 
– Pionýrská skupina Nepomuk
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů 
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí,  přestože městu 
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

Ladislav Janovec, veterinář
Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti 
s epidemií koronaviru očekávám pochopitelně omezení činnosti 
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi 
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.

Marcel Klaus, Klaus Timber a. s.
Ač to bude možná pro někoho překvapením, my jsme zde spoko-
jeni. Se zástupci města se vždy domluvíme, podporují nás a vychází 
nám vstříc. Jediné, co nás trápí, je nedostatek pracovní síly, nic-
méně s tím se potýká většina fi rem napříč všemi obory nehledě 
na místo podnikání. Situace ohledně koronaviru se vyvíjí velmi 
rychle. V době vydání novin už naše současné vyjádření nebude 
aktuální. Je jasné, že epidemie bude mít na naši společnost určitý 
dopad – je jen otázkou, jak velký. Opatření proti šíření viru jsme 
každopádně zavedli a řídíme se jimi jako fi rma i jako jednotlivci. 
S rodinou jsme například zrušili lyžařskou dovolenou v Itálii – 
ačkoliv se bohužel našli zlí jazykové, kteří šíří mylnou informaci, 
že jsme v zahraničí byli. S pracovníky, kteří se v kritických oblas-
tech v uplynulých týdnech pohybovali, jsme přistoupili k variantě 
home offi  ce. Obecně apelujeme na pečlivou hygienu, opatrnost 
a ohleduplnost. Dle našeho názoru není v silách města Nepomuk 
učinit takové kroky, které by virus zastavily. Každý musí začít pře-
devším sám u sebe. Klíčové je, aby se všichni chovali zodpovědně 
a nevystavovali sebe ani své okolí zbytečnému riziku.

Oslovili jsme tentokrát i místní podnikatele s otázkami: 
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí? 

Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti 
s epidemií koronaviru a opatřeními proti jeho šíření?

Jak by vám mohlo město Nepomuk pomoci 
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?

Firma 
KOVO KASEJOVICE 

MONT s.r.o.

přijme do svého kolektivu  
pracovníky těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník

pomocné dělníky do výroby

Nabízíme: 
dobré platové podmínky,

zaměstnanecké benefity, příspěvky

tel.: 724 758 577,  
e-mail: info@kovokasejovice.cz

Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice

ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339, 335 01 Nepomuk

HLAVNíM VýROBNíM PROgRAMEM JSOU:
-  subdodávky dílů pro stavební a průmyslové stroje                                                                    
-  subdodávky sestav a dílů pro dřevoobráběcí stroje
-  subdodávky montážních sestav pro textilní stroje

Hlavní zákazníci :  Homag Group, Caterpillar, Hamm, Rieter

ELITEX Nepomuk a.s. hledá pro posílení pracovního kolektivu pracovníky těchto profesí:
 

Pracovník/ - ice technické kontroly
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, znalost Aj nebo Nj výhodou

vhodné i pro absolventy

Obsluha vysekávacího lisu, Laseru, Ohraňovacího lisu
SOU, 3 směnný provoz

Svářeč
SOU, svařovací průkaz CO2 

Skladník 
SOU, průkaz na obsluhu VZV výhodou, 1 směnný provoz-prodloužené směny

Nabízíme zajímavou a perspektivní práci, zázemí stabilní společnosti, závodní stravování, jazykové kurzy, 
nárůst mezd a další benefity. Další informace o společnosti na : www.elitexnepomuk.cz

V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte 
na tel.č. 601350657, 724432974 nebo emailu ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
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Berušky se i nadále setkávají, a to na čerstvém vzduchu

MC Beruška, z. s. reaguje na potřebu rodičů a pokračuje 
v organizaci společných setkávání i přesto, že aktuálně nemá 
k dispozici vnitřní prostory. Po dobu, kterou město Nepomuk 
potřebuje na vytvoření nových místností pro mateřské cent-
rum, se mohou rodiče s dětmi potkávat na kroužku, který se 
odehrává v přírodě v okolí Nepomuku.

Smysluplné a zábavné aktivity pro děti předškolkového věku 
připravují jako obvykle lektorky, které kroužky vedly i ve vnitř-
ních prostorách. Hry a úkoly jsou inspirované lesní pedagogikou 
s důrazem na pohyb venku. Toto setkávání pod názvem „Klo-
kánek v přírodě“ se uskutečňuje pravidelně jeden den v týdnu 
a může se ho účastnit široká veřejnost, stejně jako kroužku 
„Spolu venku“. I tyto kroužky respektují všechna doporučení 
a nařízení týkající se koronaviru. 

„Potěšilo nás, že místní rodiče vyjádřili přání účastnit se 
kroužků pro nejmenší i přesto, že se musí z provozních důvodů 
konat venku. Jsme sice limitováni počasím, ale s o to větší radostí 
využíváme volnosti v rozhodování, kde se kroužek uskuteční. 
Máme tak jedinečnou možnost seznámit děti a mnohdy i dospělé 
s krásami Nepomucké přírody, a to zábavnou, nenásilnou cestou,“ 
uvedla jedna z vedoucích kroužku K. Buriánová.

Spolu venku se koná každé úterý od 15:30 ve Dvorci na místě 
bývalého kynologického klubu. Místo a čas konání kroužku Klo-
kánek v přírodě je vždy upřesněno na webových a FB stránkách 
spolku (www.beruska-nepomuk.webnode cz., FB: Mateřské cen-
trum Beruška Nepomuk), kde zájemci naleznou i jiné inspirace 
na smysluplné aktivity s dětmi, tipy na zdokonalování svých 
rodičovských kompetencí a pozvánky na zajímavé přednášky 
s rodinnou tématikou.

Rekonstrukce prostor ve Fénixu, kde bude mateřské cen-
trum nově sídlit, hradí město Nepomuk z městských dotací 
a probíhá od září roku 2020. Předpokládaný termín dokončení 
stavebních prací a přestěhování MC Beruška, z. s. je během 
prosince 2020. 

MC Beruška, z. s. je mateřské centrum, které pořádá pra-
videlné i  jednorázové akce pro rodiče a děti. Hlavním cílem 
spolku je nabízení smysluplných aktivit sbližujících rodinu 
s možnostmi rozvíjení rodičovských kompetencí a vytváření 
příjemného prostředí pro navazování nových přátelství s důra-
zem na respektování a toleranci rozdílných přístupů rodičovské 
výchovy i životního stylu.

Tým MC Beruška, z. s.
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Městys Žinkovy nabízí k pronájmu 

nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 84 
v Žinkovech o celkové ploše cca 65 m²

Přednost mají nabídky využití prostor k poskytování služeb občanům, 
např. prodejna potravin, prodejna smíšeného zboží, poštovní úřadovna apod.

Kontakty pro získání podrobnějších informací:
Tel. č. 603 195 068, e-mail: starosta@zinkovy.cz

foto archiv MC Beruška



Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben (pondělí–sobota 8.30–11.30 
/ 12.00–16.00 hodin)
Po dobu protiepidemických nařízení vlády 
je bohužel infocentrum zavřeno.

Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Nepomuk
30. 5. 2021 Eva Urbanová OPEN AIR – koncert k poctě sv. Jana 
Nepomuckého v předvečer 300 let blahořečení (sopranistka Eva 
Urbanová a mladí hosté za doprovodu Komorního orchestru 
Národního divadla, dirigent David Švec), náměstí Augustina 
Němejce, všechny informace na http://www.svatynepomuk.cz/
eva-urbanova/

Termíny akcí a jejich uskutečnění se může měnit v souvislosti 
s aktuální epidemiologickou situací.
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na inter-
netu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
změna programu vyhrazena

NEPOMUK / říjen 2020

Kulturní a informační centrum Nepomuk

OKOLÍ NEPOMUKA / září 2020
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Nepomuk v detailech – výstava Fotoklubu Nepomuk, Zelenohor-
ská pošta

do 18. 11. Zelená Hora za vlády totality – výstava k historii PTP a TP, 
otevřeno úterý–sobota 10.00–16.00 hodin, Městské muzeum a gale-
rie Nepomuk

do 20. 11. Výstava historických kostýmů Venduly Ptáčkové (výstava 
je součástí prohlídky muzea), otevřeno úterý–sobota 10.00–16.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

1. 11. Seminář zdobení mozaikou – oblíbený tvořivý a relaxační semi-
nář se Zuzanou Smith, od 14.00 do 17.00 hodin, přihlášení a platba 
předem (materiál je v ceně 390 Kč), Centrum volnočasových akti-
vit Fénix

3. 11. Gruzie – přednáška Libora Drahoňovského, od 17.00 hodin, Měst-
ské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné 

5. 11. 3D tisk – úvodní přednáška nejen pro zájemce o pravidelný 
kurz, od 16.00 do 17.30 hodin (pro děti  10+ za cenu 190 Kč) a od 18.00 
do 20.00 hodin (pro dospělé za cenu 250 Kč), Centrum volnočasových 
aktivit Fénix

8. 11.   Seminář základů šití na stroji s Klárou Kučerovou (obsluha 
stroje, typy jehel, nití… trocha teorie a praxe – šití látkového sáčku na 
chleba, bylinky apod.), od 14.00 do 17.00 hodin, přihlášení předem, cena 
kurzu 390 Kč (vč. materiálu), Centrum volnočasových aktivit Fénix

10. 11. Seminář Zdravá strava v pohodě II. s Dagmar Slimákovou, 
od 17.30 do 19.30 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstup 
zdarma, pořádá Mateřské centrum Beruška (akce se uskuteční za 
podpory Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku), rezervace 
na materskecentrum@centrum.cz (kapacita je omezena)

12. 11. – 5. 1. NADĚJE - retrospektivní výstava Evy Hubatové, ote-
vřeno úterý–sobota 10.00–16.00 hodin, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, vstup zdarma

22. 11. – 27. 2. 120. let od narození Viktora Peška, otevřeno úterý–
sobota 10.00–16.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

22. 11. Seminář výroby vánočních ozdob z korálků se Zuzanou 
Smith, od 14.00 do 17.00 hodin, cena 390 Kč, Centrum volnočasových 
aktivit Fénix

26. 11. čchi kung pro ženy – S Hanou Reitspiesovou – seminář se cvi-
čením, od 18.00 do 20.00 hodin, cena kurzu 390 Kč, Centrum volno-
časových aktivit Fénix

29. 11. Tradiční adventní trh a rozsvícení vánočního stromu – bohatý 
doprovodný program (hudební vystoupení, workshopy,…), od 14.00 do 
19.00 hodin, náměstí A. Němejce

29. 11. – 1. 2. Výstava betlémů sběratele Milana Baše, otevřeno úterý–
sobota 10.00–16.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk, v den 
otevření vstup zdarma

29. 11. 4. vánoční rukodělný jarmárek (přijďte se zahřát domácími dob-
rotami, vyrobit si medovou svíčku, zakoupit si ruční výrobky, seznámit 
se s Fénixem…), program je v přípravě

16. 11. Lampionový průvod Dožice

28. 11. Tradiční rozsvícení stromečku v Mladém Smolivci 

11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů, od 9.00 do 15.00 hodin, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, Měšťanská beseda, Spá-
lené Poříčí

17. 11. Běh 17. listopadu, pořádá Muzeum jižního Plzeňska v Blovi-
cích, p. o.

19.–21. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů, zámek Spá-
lené Poříčí

19. 11. Zakarpatská Ukrajina – cestopisná beseda, od 18.00 hodin, 
zámek Spálené Poříčí

19. 11. – 28. 2. Výstava Království hraček ze Skašova, Muzeum již-
ního Plzeňska v Blovicích, p. o.

21. 11. Papírová sobota – tvořivé odpoledne – NOVÝ TERMÍN!, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

28. 11.  Zdobení stromku, stavění betlému, od 15.00 hodin, náves Číčov

28. 11. Rozsvícení stromku, náves Hořehledy

29. 11. Rozsvícení stromku se zpíváním a trhy, od 17.00 hodin, Restau-
race Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

listopad Lampionový průvod (golfové hřiště), Golf Club Hořehledy z. s.

5. 12. Mikulášské trhy – rozsvícení vánočního stromku, od 13.00  
do 17.00 hodin, náměstí nebo zámek Spálené Poříčí 

5. 12. Adventní trh, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
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Svatojánský koutek

Jan z Pomuku jako rektor na padovské univerzitě

Padovská univerzita byla univerzitou velice živou. Jak jsme se 
minule zmínili, první písemná zmínka o ní je z roku 1222. Toto 
univerzitní studium vzniklo netradičním způsobem. Papež 
Honorius III. poslal padovského biskupa Jana Maltraversiho do 
Boloně, aby tam urovnal nějaké spory mezi mnichy. Výsled-
kem bylo, že s ním do Padovy přišla skupina schopných mistrů 
a studentů, kteří byli v Boloni nespokojeni a projevili 
přání být v Padově. To se stalo pro Padovu vpravdě 
cenným pokladem.

Studenti tvořili dvě skupiny – jedna byla 
složena z domácích Italů (tzv. citramon-
táni) a druhá z cizinců (tzv. ultramontáni). 
Cizinci se dále dělili podle „národů“ 
(rozdělení nebylo podle národností, ale 
podle území, z kterého přišli). V době 
příchodu Jana z Nepomuku, v roce 1383, 
což je doloženo zápisem v pamětech 
padovské univerzity, bylo na univer-
zitě „národů“ devět. Nejpočetnější byli 
Němci, ale i Čechů bylo dost. Každý rok 
byl volen z jednoho národa rektor. V roce 
1386 připadla volba rektora na Čechy – byl 
zvolen Jan Nepomucký.

Představme si dnes našeho Johánka ve 
funkci rektora. V lecčems se současná i tehdejší 
funkce rektora univerzity shoduje. V současné době 
je rektor univerzity její hlavou a voleným orgánem, což platilo 
i pro 14. století. Ale aby mohl být tehdy do funkce zvolen, musel 
rektor splňovat několik předpokladů: musel mít manželský původ 
(být z dobré rodiny), muselo mu být minimálně 25 let, musel stu-
dovat alespoň pět let (z toho na padovském učení tři roky) a mít 
nižší svěcení – tedy musel být alespoň klerikem, když ne kanov-
níkem, arcijáhnem či dokonce biskupem. To vše by samozřejmě 
nestačilo ke zvolení rektorem, kdyby se mezi studenty netěšil 
výborné pověsti, kdyby nebyl důvěryhodný a kdyby nebyl uznáván 
za autoritu; studenti věděli, že bude nad nimi uplatňovat značnou 
pravomoc. Byl vlastně v nejvyšším postavení na univerzitě – nejen 
nad studenty, ale i nad profesory. 

Nedisponoval žádným platem a veškeré náklady spojené s výko-
nem své funkce si musel zaplatit sám. Výdaje rektora nebyly malé, 
proto ve výjimečných případech si mohl pro sebe uspořádat sbírku. 
Dokonce se stávalo, že se rektoři pokoušeli o tajný útěk předtím, 
než jim vypršela lhůta jejich dvanáctiměsíčního rektorování, aby 
unikli finančním výdajům. Jan nepocházel z bohaté rodiny, ale 
jako farář u sv. Havla v Praze měl roční plat 100 zlatých. Výdaje 
rektora začaly už v den slavnostního uvedení do úřadu. Na jeho 
útraty byla pořádána hostina pro jeho voliče a přátele, konal se 
slavnostní tanec a zápasy – rektor musel zápasníkům pořídit dvě 
stě kopí a rukavic! Musel si také zaplatit dva rektorské hávy, jež byly 
obšity zlatem a kožešinou – jeden pro zimní období a druhý lehčí, 
hedvábný, na léto. Tyto pláště musel povinně nosit na veřejnosti 
a podle stanov si byl nucen vydržovat dokonce dva livrejované sluhy! 
Byla mu prokazována velká úcta ze strany představitelů města 
(měl k nim kdykoli volný přístup) i ze strany vysokých církevních 
hodnostářů. Představa důstojně kráčejícího téměř čtyřicetiletého 
Jana v hedvábném plášti zdobeném zlatem a obklopeného sluhy je 
poněkud zvláštní – vzhledem k navyklému zpodobení mučedníka, 
jež máme vtisknuté do paměti. A přece je pravdivá.

Slavnostní mše v listopadu 2020  
ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, 
Neurazy), Vrčeň, Prádlo, Kasejovice, 
Koutouň a Budislavice

Neděle 1. 11. v 15.00 Řesanice, kostel Všech svatých  
– mše svatá s omezeným počtem věřících
Pondělí 9. 11. v 10.00 Neurazy, kostel sv. Martina 
– mše svatá s omezeným počtem věřících

Jaké byly povinnosti rektora? Uzavíral smlouvy s profesory 
a určoval výši jejich platů, slavnostně přijímal studenty do aka-
demické obce, určoval svátky, mohl promíjet poplatky za zkoušky 
a doporučovat k doktorátu chudé studenty. Měl dohled nad komisí, 
která kontrolovala obchod s knihami, dále nad komisí, jež sta-
novovala ceny za ubytování studentů a nad komisí kontrolující 

vyučování (studenti například sledovali, zda profe-
soři probrali vyučovací látku). Profesoři museli 

dokonce žádat studenty o  dovolení opus-
tit město. Ale ani rektor se nesměl vzdá-

lit z města bez svolení studentské rady, 
jež byla jeho poradním orgánem. Rektor 
musel v určité dny předsedat soudním 
řízením ve sporech mezi studenty nebo 
mezi studenty a profesory a musel dbát 
o provedení rozsudku. Dochovaly se 
zápisy rektora Jana z Pomuku, pode-
psané prostě: „Jan z Čech.“ 

Po návratu do Čech byl Jan jmenován 
kanovníkem u sv. Jiljí a poté postoupil 

v církevní hierarchii ještě výše – stal se 
generálním vikářem u arcibiskupa Jana 

z  Jenštejna. Lepšího spolupracovníka si 
arcibiskup zvolit nemohl – Jan mu byl oddaný, 

vynikal ctnostmi, byl spravedlivý, vzdělaný, pilný, 
ovládal němčinu, italštinu i klasickou latinu. Jeho svě-

domitá činnost v tomto úřadě, jeho obrana církevních práv před 
rozzuřeným králem Václavem IV. vyústila v mučednickou smrt. 

Malý dodatek: příští rok, kdy si připomeneme 300. výročí bla-
hořečení Jana Nepomuckého, což byl první stupínek k jeho sva-
tořečení o osm let později (1729), přivítáme v Nepomuku – dá-li 
Bůh – také dva renomované profesory z Univerzity Karlovy, kteří 
pronesou přednášky o sv. Janu. Jeden je kanovníkem a proboštem 
Kolegiátní kapituly u kostela Všech svatých na Pražském hradě 
(Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.) a druhý prorektorem 
Univerzity Karlovy (prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., DSc.). Oba dva 
si pokládají za čest promluvit v Nepomuku o tomto světci, jehož 
jsou velkými ctiteli. 

Marie Bílková

V textu: Znak univerzity v Padově. Mottem univerzity je: UNIVERSA UNIVERSIS PATAVINA 

LIBERTAS, což můžeme přeložit jako: Padovská svoboda je všeobecná, pro všechny.
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Žádná smrt nemůže být zlá,
které předchází dobrý život.

Dne 6. listopadu 2020 uplyne 20 let, co nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček 
pan Jan Kohlenberger.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

vzpomínka
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řádková inzerce

Dne 14. listopadu 2020 to bude 
již 15 let, co nás navždy opustil 
pan Vojtěch Posavád z Nepomuka.
V prosinci by se dožil 80 let.

Stále vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

vzpomínka

V neznámý svět odešla jsi spát.
Zaplakal každý, kdo tě měl rád.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
to, že čas rány hojí, je pouhé zdání,
v srdci nám zůstane jen tiché vzpomínání.

Dne 3. listopadu uplyne pět smutných let, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
dcera, sestra, teta a vnučka 
Mgr. Jitka Trhlíková.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra 
s rodinou a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme, děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

ANGLIČTINA – online výuka (Skype apod.), www.anglickyjazyk.net. Tel. 724 015 347 

Nabízím domácí vánoční cukroví, více info na domacizakusky@seznam.cz nebo na  
tel. 775 223 640

Prodám klec na křečka s příslušenstvím a rohovou sedačku rozkládací. Odběr Nepomuk. 
Tel. 724 288 510

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 do 1. patra v Nepomuku. Tel. 728 878 789

Prodám lyžařskou soupravu Alpine Pro barva červená, vel. 134, cena 299 Kč. Tel. 777 117 358

Prodám různé oblečení pro chlapce věk 10-12 let, bundy, kalhoty, mikiny atd. Velmi levně. 
Tel. 777 117 358

Koupím motor Simson S51 a jiné díly na tento motocykl. Tel. 728 382 374

Prodám křeslo „ušák“ se šupletem a kolečky, houpací židli, rybář. skládací židli, spací pytel, 
páns. zimní bundu – vše 1000 Kč. Tel. 776 693 073

Prod. plast. poklop na jímku průměr 100 cm, zářivku ke kuchyň. lince d. 50 cm, krumpáč, 
rychlovarnou konvici 1,5l, mikrovlnku OK stav. Tel. 776 693 073

Prodám autogen – kompletní souprava, bomby naplněné, neevidované. Na Š. Felicia různé 
náhr. díly. Tel. 723 075 681

Prodám na Š. Felicia alternátor po GO, z. pruž. pérování – nová, 4 letní pneu 7–8 mm, 4 zim. 
6–7 mm na diskách 165x13. T. 723 075 681

Těžba a přibližování dřeva v okolí Nepomuka. Tel. 720 215 911

Koupím kari sítě oka 10x10. Tel. 728 382 374

Hledám partnera pro bezpečné večery ve dvou. Roušky mám. PZ3@post.cz

Koupím garáž v Nepomuku. Tel. 725 872 586

Prodám veterána Saab 900 GLE, pojízdný, platná STK. Tel. 604 374 522

Prodám cirkulární pilu domácí výroby, 2 pilové kotouče. Dvě nádoby na plyn PB. Tel. 731 730 245

Prodám dvě drátěnky, velmi zachovalé. Prodám středně velkou kárku – ruční, nafukovací 
kola. Prodám funkční telef. Nokia. Tel. 704 268 799

Prodám 10 m Al žebřík 2x 20 příček. Prodám 3 ks litinových plátů – nové. Prodám olejové 
zubové čerpadlo na štípač dříví. Tel. 704 268 799

Nepomucké noviny / listopad 2020

Prodej vánočního cukroví lenka Müllerová
objednávky do 15. 11. 2020

cena 450 kč/kg Tel.: 724 707 610
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dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

INTERNET
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

ŠůS - V+M
  

spol. s r.o. 

Strojní a dřevovýroba
Firma nabízí prodej 
hutního materiálu pro občany 
i v době mimo pracovní dobu   
po předchozí domluvě 
na telefonu 371 591 770

Dvorec 223
335 03 Nepomuk
tel. 371 591 772
fax. 371 591 403
www.susvm.cz

sponzor měsíce




