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Foto na titulní straně: Petr Schmidt u pracovního stolu, kde opravuje betlém z kostela sv. Jana Nepomuckého, 
foto Hana Staňková

Vrčeňáci si vysázeli novou alej
V neděli 14. listopadu si občané z Vrčeně vysázeli novou ovocnou alej 
podél polní cesty vedoucí od viaduktu ve Dvorci k Barochovu mlýnu 
v lukách. Sázely se slivoně, hrušně a jabloně, celkem 38 mladých 
stromků. Malí i velcí zahradníci přidali ruku k dílu, za chvilku bylo 
vše hotovo. Každý se mohl stát kmotrem vlastnoručně zasazeného 
stromku. Kmotři se jistě budou zajímat, jak se jejich stromkům daří, 
a budou se též těšit na první chutné plody. Odměnou všem bylo při-
pravené občerstvení. 

Sadební materiál obstaral Václav Kovář z firmy ARBOCOM. Projekt 
byl podpořen z dotace Státního fondu životního prostředí.

Miroslav Anton

foto webové stránky obce Vrčeň

Křížek na Daníčkách září po renovaci
Na Daníčkách u Myslivny byl obnoven polozničený křížek na věčnou 
památku všech obětí covidu a za lepší budoucí časy. Obnovu reali-
zovalo město Nepomuk ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko 
za finanční podpory Plzeňského kraje. 

foto Pavel Motejzík

Sv. Jan Nepomucký v městské knihovně
V Městské knihovně Nepomuk proběhl ve spolupráci ve Sva-
tojánským muzeem projekt k 300. výročí blahořečení sv. Jana 
Nepomuckého. Děti ze ZŠ Nepomuk byly seznámeny s živo-
tem i legendami prostřednictvím krátkého animovaného filmu, 
následně luštily tajenku z tematického pracovního listu, sezná-
mily se s chodem knihovny a jejími prostorami. Zapojené třídy 
budou pracovat i na svatojánském komiksu, vybrané obrázky 
budou v knihovně vystaveny na přelomu roku 2021/22. Náklady 
projektu na lektorné i výtvarné pomůcky jsou hrazeny z grantu 
Ministerstva kultury – knihovna 21. století.

foto Pavel Motejzík
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Vážení občané,
tento čas přináší zprávy špatné i dobré. 

O situaci ohledně šířícího se covidu-19  
už jsem toho řekl dost, zkrátka očkujte se. 

Druhou špatnou zprávou je, že jsme 
museli odmítnout dotaci na novou hasičskou 
zbrojnici pro naši jednotku dobrovolných 
hasičů. Náklady na stavební práce vzrostly 
za poslední rok tolik, že si zbrojnici město 
i s dotací nemůže dovolit.

Ale přejděme k těm dobrým zprávám. 
Hned na této straně si můžete přečíst, že 

bylo podepsáno memorandum o spolupráci 
na obnově a využití zámku Zelená Hora. Snad 
se tedy blýská na lepší časy, a to nejen zámku. 

Plánujeme revitalizaci veřejných ploch 
na sídlišti Na Vinici. Byli bychom rádi, kdy-
byste se do proměny sídliště aktivně zapojili, 
podrobnosti jsou na stranách 6 a 7.

Nepomucké noviny slaví 30 let existence, 
tak přeji jim i nám plno dobrých zpráv.

A vám všem přeji klidný advent, radostné 
vánoční svátky prožité ve zdraví a mnoho 
štěstí do nového roku.

Jiří Švec, starosta města

Nepomucké noviny / prosinec 2021

Slovo starosty

Signatáři memoranda po podpisu ve středu 24. listopadu v salonku restaurace U Zeleného stromu 
v Nepomuku, foto Hana Staňková

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města 
Nepomuk, které se bude konat 9. prosince.  
Další informace budou dostupné na webu města.

Ve čtvrtek 25. listopadu po podpisu všech zúčastněných stran vstoupilo v platnost memo-
randum o spolupráci na obnově a využití zámku Zelená Hora.

Sedm subjektů, Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj, Obec Klášter, Město Nepomuk, 
Ústav pro studium totalitních režimů, Post Bellum, z. s. a Matice svatého Jana Nepomuc-
kého, z. s., se v memorandu zavázalo vyvíjet úsilí směřující k celkové rekonstrukci zámec-
kého objektu s přilehlým areálem a k realizaci projektu se záměrem na vytvoření centra 
obnovy k překonání důsledků perzekuce (nejen) církví a věřících za totalitních režimů. 

Projekt je budován na třech pilířích:
• Obnova kulturního dědictví a jeho strategické využití pro současnost i pro budoucnost;
•  Výzkum, vzdělávání a popularizace pro širokou veřejnost – využití znalostí našich 

předků při řešení současných i budoucích výzev naší civilizace a při budování občan-
ské společnosti;

•  Využití genia loci Zelené Hory u Nepomuka.

Memorandum bylo uzavřeno na dobu devíti let, aktivity by měly vyvrcholit připomínkou 
300. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého v roce 2029.

Zelená Hora má naději na obnovu
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Vánoční sbírka  
pro útulek Borovno

Kulturní a informační centrum Nepomuk pořádá vánoční sbírku 
pro opuštěné psy ve Víceúčelovém zařízení Borovno. 

Vzpomeňte v době adventu na opuštěné pejsky a podpořte je ale-
spoň malým darem. Víceúčelové zařízení Borovno již od roku 2011 
řeší problematiku toulavých, opuštěných nebo týraných psů v našem 
regionu. Jsme proto rádi, že jim občané Nepomucka mohou vyjádřit 
svou podporu ve vánoční sbírce.

V útulku by byli vděčni za psí konzervy, případně kapsičky nebo 
paštiky, pomohly by i čisticí prostředky (prací gely, mýdlo, Savo, 
čisticí prostředky na podlahu atd.). 

Své dary můžete nosit do Informačního centra Nepomuk, a to 
až do 20. prosince. Otevřeno máme od pondělí do soboty v čase 
od 8:30–16:00.

Přispět také můžete zasláním libovolné finanční částky na pro-
vozní účet útulku, ze kterého je hrazeno krmení, veterinární péče, 
mzdy, elektřina, topení a jiné provozní náklady.

Číslo účtu: 2747015349/0800

Vaší pomoci si velice vážíme a moc děkujeme!

Testovací místo v Čížkově 
ukončilo provoz

Testování bylo ukončeno v reakci na nová vládní opatření, jejichž 
součástí je neuznávání antigenních testů na covid-19.

Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 18. října 2021:

ZMN schválilo odmítnutí přiznané dotace ve výši 23, 3 milionu 
korun na výstavbu nové požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk. 
Původní rozpočet stavby ve výši 37 milionů korun totiž vycházel 
z cen roku 2017 a 2018. V současné době byl rozpočet aktualizován 
z důvodu nárůstu cen stavebních prací a rozpočet přepracovaný 
na ceny roku 2021 je ve výši 52,4 miliony korun, což by město zatí-
žilo příliš velkým schodkem.

Od ledna bude fungovat 
městská policie

Již od 1. listopadu realizujeme přípravy potřebné k založení měst-
ské policie, která schválením OZVM č. 3 2021 nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2022. 

Služebna městské policie bude mít sídlo v  domě služeb 
v Nádražní ulici č. 476, kde budou zajištovat službu tři strážníci, 
po konsolidaci provozu se plánuje i trvalá noční služba.

Na úvod je zcela nezbytné zdůraznit, že městská policie v Nepo-
muku nebude pouze složkou represivní, to znamená, že jejím 
hlavním úkolem nebude jen řešení přestupků za každou cenu 
formou „blokové pokuty“, ale strážník má možnost přestupci 
domluvit a upozornit ho, jakého přestupku se dopustil. Filozofie 
městské policie bude zaměřená na pomoc občanům v nouzi a při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku přispěje 
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Mezi další úkoly měst-
ské policie patří dohled nad dodržováním pravidel občanského 
soužití, policie také zajišťuje dohled u mateřských a základních 
škol, provádí odchyt zaběhnutých zvířat a zajišťuje navrácení 
zvířete zpět majiteli, dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích a řeší veškeré připomínky a žádosti 
občanů. Represivní stránku městské policie využijeme v případě 
závažných přestupků a při marné předchozí výzvě, aby se toto 
jednání již neopakovalo.

Občané se mohou od 1. ledna 2022 obrátit na městskou policii 
zavoláním na telefonní číslo 602 162 102 nebo osobně na služebně 
městské policie v Nádražní ulici č. 476.

Město Nepomuk

Nepomucké noviny / prosinec 2021

Plzeňský kraj podpoří pořízení 
ekologického vytápění  
pro nízkopříjmové občany

Předmětem podpory poskytované vlastníkům nebo spoluvlastní-
kům je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přiklá-
dáním nesplňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, a to za 
nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (tepelné čerpadlo, kotel 
výhradně na biomasu, plynový kondenzační kotel) v rodinném 
domě, bytové jednotce v bytovém domě nebo trvale obývaném 
rekreačním objektu na území Plzeňského kraje. 

Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 
1. 1. 2021. 

Základní kritérium pro splnění podmínky domácnosti s nižším 
příjmem je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, 
která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého 
příjmu na osobu měsíčně. Sledovány budou běžné příjmy za rok 
2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Lhůta pro doručení žádostí: 
Zahájení příjmu žádostí: 15. 11. 2021 8:00:00
Ukončení příjmu žádostí: 12. 1. 2022 14:00:00

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků činí 270 mili-
onů korun.
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 130 000 Kč.
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS
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Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato 
jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se 
z dluhové pasti, probíhá po dobu tří měsíců, a to od 28. 10. 2021 
do 28. 1. 2022.  

Principy:
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde 
je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním 
exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se 
mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či penále). 

Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí: 
• Česká republika,
•  územní samosprávný celek, včetně městské části nebo měst-

ského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
•  státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná 

instituce nebo veřejná vysoká škola,
• dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
• příspěvková organizace územního samosprávného celku,
• ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
•  obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním 

samosprávným celkem,
• státní podnik nebo národní podnik,
• zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize nebo
•  právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek 

sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby 
(dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní pod-
niky, technické služby obcí a měst, ČEZ.

Na co si dát pozor?
•  Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných 

soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé 
léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.

•  Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut 
milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona 
č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25. 

Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů 
a začít znovu normální život: „Milostivé léto je unikátní příleži-
tost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro 
lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká dluhový 
analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

Pro více informací můžete volat na helplinku organizace Člověk  
v tísni 770 600 800, a to každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hodin.

Tereza Králová, Člověk v tísni, o. p. s., 
regionální pobočka v Plzeňském kraji

Milostivé léto pomůže s dluhy

Před rodinou procházející rozvodem stojí výzvy a rozhodnutí, 
které se týkají každého jejího člena. Rozvod s respektem je způsob, 
jak znovuvytvořit vhodnou síť rodiny i po změnách, které ji čekají. 
Jak ji vytvořit s respektem k dětem, sami k sobě, druhému rodiči, 
příbuzným, zákonům, spoustě praktických změn, své minulosti 
i dobré budoucnosti.

Umožňuje rodičům co nejklidnější ukončení vztahu s minimál-
ním dopadem na děti, dohodnout se na budoucnosti a vyhnout se 
zbytečným soudům a právním tahanicím. Vede rodiče k porozu-
mění a respektu k trápením a emocionálním i psychickým potře-
bám dětí, které ztrácejí svoje dosavadní životní jistoty. Podporuje 
děti, aby rozuměly rozvodu, získaly dostatek potřebné podpory ke 
zvládnutí změn a důvěrně znaly svoje nové místo, staly se součástí 
rozhodování, měly oporu v rodičích a neztratily ze života pro ně 
důležité další osoby jako příbuzné a kamarády. 

Pracujeme s rodiči jako párem, aby zvládli překonat kon-
flikty i dohodnout praktické věci, a to formou mediace a terapie. 
Poskytujeme dospělým individuálně poradenství a terapii, aby se 
vyrovnali se situací a viděli dobrou budoucnost svoji i svých dětí. 
Pomáháme dětem formami odpovídajícími jejich věku vytvořit 
znovu pevný život a důvěru v něj. Vytváříme prostředí pro rodiče 
a dítě k rekonstrukci vztahu.

Poskytujeme služby bezplatně dle zákona 108/2006 Sb., spolu-
pracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí v celém Plzeň-
ském kraji a stavíme na principech Cochemské praxe. Kontakt: 
Archa pro rodiny s dětmi, Resslova 12, 301 00 Plzeň, www.roz-
vodsrespektem.cz.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Archa pro rodiny s dětmi nabízí 
službu Rozvod s respektem 

Nepomucké noviny / prosinec 2021
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Zapojte se do proměny sídliště

Sídliště Na Vinici je nejhustěji osídlená část města, kde žije téměř 
třetina jeho obyvatel. Vzhledem k tomu, že od výstavby sídliště došlo 
postupným vývojem k nejrůznějším změnám, vzrostl počet automo-
bilů, vysazené stromy vyrostly…, chystá se jeho revitalizace.

Jelikož je možné revitalizovat celá starší sídliště z dotačního titulu 
s vysokým krytím, bylo by dobré, aby si lidé, kteří v těchto lokalitách 
bydlí, sami určili, jak má proměna dopadnout.

Zapojení veřejnosti a zpracování architektem jsou nedílnou součástí 
žádosti o dotaci. To jsou záruky, že s financemi bude vynaloženo ke 
spokojenosti obyvatel. Znamená to, že tam, kde je třeba přidat par-
kovací místa, nevybudujeme místo parku prostě jen parkoviště, ale 
bude dodržena architektonická vyváženost.

Potřeby veřejnosti je třeba znát před zadáním pro architekta, pro-
tože málokdy se stane, že by takový počet lidí měl stejný názor.

Plusem celého záměru je, že dokážeme v jednom kroku vyřešit nejen 
parkování, ale také nové povrchy silnic, zeleň, koutky pro děti atd. 
bez toho, aby při zaměření na jedno utrpělo druhé. Je to komplexní 
řešení, kdy můžeme dosáhnout na takové spolufinancování, na které 
se v jednotlivých krocích nikdy nedostaneme.

Pokuste se tedy zamyslet, zda stromy u vaší bytovky vyhovují svým 
vzrůstem, zda naznačené doplněné parkovací plochy postačují, zda 
někam doplnit ještě herní prvky, ale hlavně očekávám nějaké návrhy, 
co s bývalým hřištěm uprostřed sídliště, které je pouze sečeno a jinak 
nevyužito. Nehodlám ustupovat některým argumentům, pokud vět-
šina bude mít jiný názor.

Na protější straně najdete obrazový návrh ploch určených k revitalizaci.

Svoje náměty prosím zasílejte do redakce nebo na moji adresu: mís-
tostarosta@urad-nepomuk.cz, případně je můžete nechat na poda-
telně Městského úřadu Nepomuk – vždy prosím označte nápisem 
„Revitalizace sídliště“.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

Nepomucké noviny / prosinec 2021

Informace o probíhajících 
investičních akcích

•  Přesanická ulice: Probíhá úprava podloží a montáž uličních vpustí, 
aby bylo možné začít s obrubníky a pokládkou dlažby. Vše půjde zpět 
do žuly. Předpokládaný konec akce platí – do konce roku.

•  ČOV u Červeného mostu: V čistírně proběhlo odčerpání, vyčištění 
a demontáž stávající technologie na jedné lince a montují se nové 
prvky technologie.

•  Vrt  HV 1A: Nový vrt je vyvrtán, proběhnou čerpací zkoušky a vrt bude 
připraven k připojení na soustavu. Stávající vrt HV 1 byl demonto-
ván a zakonzervován.

•  Bytový dům v Nádražní ulici: Vzhledem k povětrnostním podmín-
kám se nám podařila oprava vestavků  pouze ze strany do dvora, na 
plášti začneme opět na jaře. Přes zimu se budeme věnovat výměně 
stropů v podkroví.
Tolik k akcím, které jsou v běhu.
Poněkud nespokojený jsem odcházel z jednání ohledně opravy 

chodníku v Blatenské ulici.
Investiční technik zastupující SÚS Plzeňského kraje mi sdělil, že 

výměnu obrubníku u silnice povolí pouze, když odvodníme komuni-
kaci Blatenská. Odpověděl jsem mu otázkou, jak ji mají odvodněnou 
dosud, na což nebyl zcela schopen odpovědět. Tady je asi zakopaný 
pes, proč nevyšel plán Františka Holuba v roce 2017 chodník opravit, 
jelikož tím by se náklady násobně vyšplhaly. Toto je pouze moje úvaha.

Jelikož se s tím nemíním smířit, obrátil jsem se na nadřízené orgány 
s dotazem, proč by město mělo investovat do cizího majetku, když to 
zákon jasně vylučuje.

Uvidíme, jakou odpověď dostaneme.

Vladimír Vokurka, místostarosta Nepomuku

foto Pavel Motejzík

Pátráme po starých fotografiích 
soch ze sídliště Na Vinici

Vážení spoluobčané! 
Prosíme všechny, kdo mají staré snímky nepomuckých zvířecích 
soch ze sídliště Na Vinici, zda by je mohli poskytnout – zapůjčit. 

V současné době se uvažuje o jejich budoucí rekonstrukci. 
Své fotografie prosím zasílejte ofocené či naskenované na: 

redakce@nepomuk.cz či je doneste osobně do Kulturního a infor-
mačního centra Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk.

Děkujeme za spolupráci!

foto Lukáš Mácha 
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná
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V uplynulých letech se podařilo opravit cestu z obce Neurazy na 
místní lokalitu Rousovy, kde je rovněž tůňka se sportovním hři-
štěm, malým ovocným sadem a ohništěm. Cesta je hodně využí-
vána k procházkám, po cestě však chyběly další lavičky, kde by 
si především starší občané či děti mohli posedět, odpočinout, 
sníst svačinu apod. Coby součást stezky proto vznikly v dílně 
Libora Belfína umělecké lavičky – nová galerie osobností Neuraz.

Najdeme tak u hřbitova lavičku se zvoničkou faráře Bohumila 
Fürbachera, který se v 50. letech spoluzasloužil o záchranu vyba-
vení kostela ze Zelené Hory před armádou, když ho prozíravě 
nechal převést do neurazského kostela. Následně podél cesty 
potkáme i další lavičky: Ak. mal. Ladislava Rady (profesora, 
malíře a ilustrátora), PhDr. Františka Fröhlicha (překladatele ze 
severských jazyků a profesora) a JUDr. Vojtěcha Jandečky (práv-
níka a politického vězně).

Akci realizovala obec Neurazy ve spolupráci s Mikroregionem 
Nepomucko, finančně byla podpořena Plzeňským krajem.

V Neurazech mají 
lavičky osobností

Nepomucké noviny / prosinec 2021

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

V období od 15. října do 14. listopadu se policisté z nepomucké 
služebny státní policie zabývali celou řadou případů, tímto způ-
sobem bychom vás chtěli seznámit s některými z nich. Opět 
začneme „hříšníky“ z oblasti BESIP.

Dne 22. října v pozdních večerních hodinách hlídka OOP Nepo-
muk zastavila mezi obcemi Čečovice a Liškov osobní vozidlo zn. 
Škoda Fabia. Na místě bylo zjištěno, že jeho řidič má do června 
2023 vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.

V dopoledních hodinách dne 30. října nepomučtí policisté 
zkontrolovali v Rožmitálské ulici ve Dvorci řidiče osobního 
automobilu zn. Ford Focus. Byl podroben testu na přítomnost 
návykových látek, který detekoval marihuanu.

Následujícího dne dopoledne byla hlídka OOP Nepomuk při-
volána účastníky dopravní nehody do obce Klášter. Zde se na 
mostě přes Úslavu střetla dvě osobní vozidla. Policisté na místě 
zjistili, že řidič jednoho z nich měl v minulosti vysloven zákaz 
řízení, který mu byl v létě 2021 na základě jeho žádosti ukončen. 
Dotyčný si však řidičský průkaz do současné doby nevyzvedl. 
Z tohoto důvodu mu hrozí další zákaz řízení motorových vozidel.

Nepomučtí policisté zastavili dne 3. listopadu v nočních hodi-
nách v Kozlovické ulici v Nepomuku vozidlo zn. Audi A3. Jeho 
řidič se podrobil testu na přítomnost návykových látek, který 
byl pozitivní na marihuanu.

V odpoledních hodinách dne 8. listopadu hlídka OOP Nepo-
muk zkontrolovala v obci Dvorec automobil zn. Ssangyong, který 
měl za sebou přípojné vozidlo, které nebylo opatřeno registrační 
značkou a navíc nemělo od listopadu 2018 platnou technickou 
kontrolu. Za toto jednání hrozí řidiči uložení zákazu řízení.

Následujícího dne, rovněž v dopoledních hodinách, nepomu-
čtí policisté zastavili v katastru obce Klášter poblíž restaurace 
„Na Vyskočilce“ motorové vozidlo zn. Škoda Fabia. Za volantem 
seděl tentýž muž jako v případu ze dne 22. října.

Ve služebním obvodu OOP Nepomuk byl v uvedeném období 
zjištěn nárůst majetkové kriminality. 

V souvislosti s blížícími se Vánocemi bychom chtěli upozor-
nit všechny čtenáře, aby v případě nákupů přes internet dbali 
zvýšené opatrnosti. V tomto období se totiž často objevují nej-
různější falešné či pochybné e-shopy a výhodné nabídky. Před 
každým takovým nákupem proto doporučujeme řádně si daného 
prodejce prověřit.

Ve dnech těsně předcházejících tiskové uzávěrce byl bohu-
žel zaznamenán enormní nárůst případů nemoci covid-19. Lze 
důvodně předpokládat, že orgány státní správy přistoupí k regu-
lačním a preventivním opatřením. Důrazně proto apelujeme na 
čtenáře, aby se těmito opatřeními řídili a omezení dodržovali.

Na závěr bychom vám chtěli popřát krásné a klidné Vánoce 
a všechno nejlepší do roku 2022.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

foto Libor Belfín

Nepomucké noviny / duben 2020 35
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

inzerce / informace
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foto Barbora Vladyková

Čtvrt roku s Divočátky 

Divočátka mají za sebou první čtvrtrok fungování, je tedy nejvyšší 
čas s vámi sdílet malé ohlédnutí za uplynulými dny. 

Díky příznivému počasí se nám daří být co nejvíce času venku, 
ať už na zahradě, nebo na průzkumu okolí. To se s postupují-
cími dny moc nemění, co se ale změnilo hodně, je naše zahrada, 
kterou se nám daří postupně zabydlovat. Nutno podotknout, že 
bez skvělých podporovatelů by to nešlo, díky rodičům Divočátek 
tak máme třeba posekanou zahradu, krásné houpačky nebo pís-
koviště. Díky blovické betonárce jsme ho mohli naplnit pískem 
a stalo se z něj nejoblíbenější místo zahrady. Další poděkování 
míří do zahradnictví Arbocom, ze kterého nám darovali jedlé 
keře. Můžeme se tak těšit třeba na sklizeň malin, ostružin nebo 
rakytníku. 

A co jsme kromě bagrování tunelů v písku, stavění bunkrů 
a dovádění, které jsou součástí každého dne, dělali? Naučili jsme 
se toho hodně o ptácích a stromech, seznámili se se sv. Václavem 
i sv. Martinem, dozvěděli jsme se o vzniku České republiky i jejích 
symbolech, dlabali dýně, vařili na ohni, tvořili, zpívali, recitovali, 
hodně si hráli a podnikali spoustu a spoustu dalších věcí. Za spe-
ciální zmínku pak stojí program lesní pedagogiky od Lesů ČR, 
který u nás realizoval lesník Pavel se svoji psí kamarádkou Julčou. 
Dozvěděli jsme se hodně nového, třeba o zvířecích stopách, vábení, 
pohádkových bytostech i péči o les. 

Co považujeme za největší úspěch? To, že děti vytvořily fungující 
partu. Ta má stále místo pro nové parťáky. Pokud máte doma nebo 
ve svém okolí někoho, na koho jste během čtení článku mysleli jako 
na vhodného kandidáta na Divočátko, neváhejte a přijďte se za 
námi společně podívat. Zatím fungujeme dva dny v týdnu, v úterý 
a ve středu, a to od 8:00 do 16:00, docházku je ale možné kombi-
novat se státní školkou či jinými typy předškolních zařízení. Volný 
čas u nás mohou trávit také prvňáčci na domácím vzdělávání. 

Pokud se chcete dozvědět více informací nebo jen sledovat, jak 
se nám daří, navštivte naše webové stránky www.divocatka.cz 
nebo facebookovou stránku Lesní klub Divočátka.

Barbora Vladyková, LK Divočátka

Ve Dvorci se hrál opět 
mariášový turnaj

Město Nepomuk a Klub přátel žaludského esa (KPŽE) Budisla-
vice uspořádaly dne 28. října turnaj s názvem Memoriál Václava 
Vodáka. Václav Vodák z Nepomuka byl jedním ze zakladatelů sou-
těžního mariáše. Memoriál se stal součástí Jižanského poháru. 

Sešlo se zde 54 hráčů z Plzeňského kraje, ale i ze středních a již-
ních Čech. Zúčastněné hráče přivítal starosta Nepomuka Jiří Švec.

Turnaj se hrál na tři soutěžní kola po jedné hodině a dvaceti 
minutách a celkovým vítězem se stal Pavel Benedikt z Přehýšova.

KPŽE děkuje sponzorům za věcné ceny, které v závěru obdrželi 
zúčastnění hráči.

Sponzoři: Agrochov Kasejovice – Smolivec a.s., MS Čihadlo Kasejovice, MěÚ 
Nepomuk, Ing. Václav Šampalík, Žinkovy, Josef Vocelka, Kasejovice, Rabbit Trhový 
Štěpánov, KPŽE Budislavice, Elektro Holub Nepomuk.

Luděk Blovský

foto Luděk Blovský
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Krátké zprávy

Norma bude znovu otevřena. Zrekonstruovaná a rozšířená prodejna 
Normy bude opět sloužit zákazníkům. Původní termín otevření 
2. prosince byl posunut na 9. prosince.

Vylepšení železniční tratě z Plzně na jihovýchod prošlo procesem EIA. 
Projekt za odhadovaných deset miliard korun úspěšně prošel proce-
sem posouzení vlivu na okolí (EIA), když získal souhlas ministerstva 
životního prostředí. Modernizace tratě má probíhat v letech 2023 až 
2026 a její zásadní součástí bude především zdvoukolejnění zhruba 
třicetikilometrového úseku Plzeň – Nepomuk. Zdroj: zdopravy.cz

V listopadu byl Volbou sládků ChocoChilli Stout Ty krávo! Tak se jme-
nuje pivo uvařené ve spolupráci Plzeňského Prazdroje a farmářského 
pivovaru Zlatá kráva z Nepomuku. Tmavě černé pivo s intenzivní 
vůní hořké čokolády, jehož původní receptura vycházející z pro-
duktu minipivovaru byla vylepšena přidáním chilli papriček, bylo 
v listopadu k dostání na čepech hospod a restaurací zapojených do 
programu Volba sládků po celé České republice.

Trpaslík je zase doma. Na kruhový objezd u sokolovny se vrátil oblí-
bený trpaslík. Protože se tak stalo při příležitosti státního svátku 
28. října, byl doplněn českou vlajkou.

Areál loveckého zámečku Tři trubky v nitru Brd se promění v návštěv-
nické centrum. V někdejších hospodářských objektech vznikne Dům 
přírody Brd a rekonstrukce čeká i vlastní památkově chráněnou 
budovu. Hotovo by mělo být v roce 2023.  Zdroj: novinky.cz 
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Do Fénixu s důvěrou

Přednáška poskytla netradiční 
pohled na ADHD

Setkali jste se již s dítětem, které se nedokáže řádně soustředit, 
snadno se vyruší z činnosti, kterou dělá, často zapomíná a ztrácí 
své věci? K tomu se ještě může při všech svých činnostech vše-
možně vrtět, pobíhat, poskakovat nebo stále mluvit a vykřikovat. 
Takové děti jsou většinou nepřehlédnutelné a v očích mnohých 
dospělých jsou to ty „nevychované“. Tato živelnost a nepředví-
datelnost ale často není dána výchovou, mohou se za nimi skrý-
vat nenaplněné základní potřeby dětí nebo tzv. ADHD – porucha 
pozornosti s hyperaktivitou.

Pro rodiče těchto dětí, které vyžadují speciální péči nejen ve 
škole ale i v běžném životě, je každodenní opatrování často velmi 
náročné a vysilující. Proto jsme velmi rádi, že naše pozvání do 
Nepomuku přijal Petr Mudra, který v rámci projektu Do Fénixu 
s důvěrou zájemcům ukázal netradiční pohled na ADHD. Před-
náška proběhla v úterý 19. října a pan Mudra velmi zajímavě a pou-
tavě mluvil o věcech praktických, použitelných pro život rodin 
s malými i většími školáky. Dozvěděli jsme se mnohé o tom, jak 
pomoci dětem s i bez ADHD k lepšímu soustředění při učení nebo 
jak děti motivovat k vypracování školních úkolů s radostí. Získali 
jsme recept na to, jak skončit s nudou, nezájmem nebo hyperak-
tivitou dětí a přitom si uchovat zdravý rozum. 

Bylo to moc milé, příjemné setkání a těšíme na další přednášku!

Jsme projekt Do Fénixu s důvěrou. 
Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás! 

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk 
a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost 
pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.
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Nabízíme akreditované kurzy 
pro sociální pracovníky

Zvládání obtížných komunikačních situací 
při práci s klientem
Cílem programu je procvičit komunikační situace, zejména mani-
pulace a konflikty, uvědomění vlivu prožívání a zvládání emocí 
spojených s náročnými situacemi, nácvik zvládání konkrétních 
situací z praxe účastníků kurzu s pořízením videozáznamu s oka-
mžitým rozborem lektora.

Zkuste se podělit o svoje zkušenosti a najít cesty k řešení.

Problematika komunikace  
s nespolupracujícím klientem
Jaké jsou osvědčené techniky motivace klienta? Kdo je „nemo-
tivovaný“ klient? Jaké jsou specifické formy komunikace s tzv. 
nemotivovaným klientem? Kde děláme nejčastější chyby a jak se 
jich vyvarovat? Absolvent programu získá přehled o problematice 
motivace a spolupráce, naučí se nahlížet na své a klientovy motivy 
ve spolupráci z jiné perspektivy, získá informace o dalších mož-
nostech komunikace a spolupráce, získá přehled o osvědčených 
technikách motivace klienta, zapojí se do diskuze o dilematických 
situacích vycházejících z praxe účastníků.

Kapacita míst je omezena, přihlašujte se prosím 
na www.nepomuk.cz, nebo na tel: 601 554 804. 
Kurz se v případě nutnosti uskuteční i online formou.

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
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Pojeďte s námi do divadla

Kulturní centrum Nepomuk pořádá 22. ledna 2022 zájezd do praž-
ského divadla PALACE na komedii PRACHY!!! 

Ondřej Vetchý chce okamžitě emigrovat do Barcelony. Má k tomu 
pádný důvod. Prachy! V metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný 
bankovkami. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší 
než k nim přijít…

Hrají:
Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Sabina Laurinová / Nela Boudová 
/ Andrea Hoffmannová, Pavel Kikinčuk, Michal Novotný, Richard 
Trsťan, Jiří Štrébl, Zdeněk Košata / Rudolf Slivka

Podařilo se nám zakoupit slevové poukázky, proto cena vstu-
penky včetně dopravy činí pouze 660 Kč. Autobus odjíždí ze 
Dvorce od ČD v 15.00 hodin, další zastávky Na Vinici, u hřiště 
a na náměstí A. Němejce. Návrat zpět kolem půlnoci. Zájemci se 
mohou hlásit na telefonu: 371 580 337 nebo osobně v KIC Nepomuk, 
nám. A. Němejce 126. 

Nepomucké noviny / prosinec 2021

 

Jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti plastových obalů v ČR s tradicí od 
roku 1992 hledá pro dlouhodobou spolupráci  

Obchodní zástupce ambulantního prodeje pro Plzeňský kraj 

Požadujeme: 

• Řidičský průkaz sk. B (dodávkové vozidlo) 
• Zkušenost obchodního zástupce výhodou     
• Znalost práce na PC 
• Komunikativní a organizační schopnosti, cílevědomost 
• Samostatnost a aktivitu 

 

Nabízíme: 

• Stabilní zázemí velké obchodní společnosti 
• Pružnou pracovní dobu 
• Nadstandartní platové ohodnocení – fixní plat + flexibilní složka dle výsledků 
• Přátelský kolektiv a seriózní přístup 
• Úvodní profesní zaškolení 
• Možnost parkování doma 
• Prostor pro seberealizaci 

Telefon: 605 247 208 

e-mail: jednatel@obreta.cz 

na tel. 607 208 988n

TANEČNÍ  STUDIO
QUICK  DANCE  PLZEŇ

Od února 2022 pro Vás připravuje 
v sále KD Hotel Dvorec u Nepomuka

POKRAČOVACÍ
taneční kurzy pro MLÁDEŽ 

Informace:
na tel. 607 208 988

nebo na e-mailu dkounovska@seznam.cz

      Zápis :
Do tanečních kurzů probíhá od listopadu 2021                                                         

 

Milý a zároveň profesionální přístup je pro nás samozřejmostí



Téma: Nepomucké noviny  
vycházejí 30 let

První číslo Nepomuckých novin bylo vydáno v prosinci roku 1991. Bylo černobílé  
a mělo osm stran. A o čem se v něm psalo? Nepomuk plánoval na červen 1992 sjezd rodáků  

a možnou návštěvu papeže Jana Pavla II. při příležitosti 600. výročí mučednické smrti  
sv. Jana Nepomuckého v roce 1993. A na Zelené Hoře se od 4. listopadu 1991  

začal natáčet film Černí baroni.

14 téma k diskuzi Nepomucké noviny / prosinec 2021

Titulní strana 
prvního čísla 
Nepomuckých 
novin 
z prosince 1991



Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Náhodou doma mám první číslo Nepomuckých novin, které vyšlo 
před Vánocemi 1991. Samozřejmě se se současnými novinami 
nedají srovnat. Ale to je prostě vývoj. Tenkrát neměli ti, co je při-
pravovali, žádné zkušenosti s touto činností. Velmi pokročila také 
technika. Ale i tak to byl velký posun vpřed.

S obsahem novin jsem spokojený. Myslím, že je tam dosta-
tek informací, zajímavých článků. K oživení také napomáhají 
rozhovory se zajímavými lidmi. Noviny včas reagují na důležité 
události. Je to především zásluha nynější šéfredaktorky paní 
Staňkové i  jejího předchůdce pana Motejzíka a také redakční 
rady. Není náhoda, že Nepomucké noviny byly před něko-
lika lety vyhlášeny nejlepším regionálním periodikem v celé 
České republice.

Jak by měly vypadat v budoucnu? To nedokážu říci. Ti, co vydá-
vali první noviny, také jistě netušili, jak budou vypadat ty dnešní. 
Třeba již nebudou vůbec v papírové podobě. Ale to opravdu nevím.

Říká se, že co je zadarmo, ztrácí svoji cenu. O Nepomuckých 
novinách to ale rozhodně neplatí. Jestliže na to jsou peníze, 
proč ne?

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Nechce se ani věřit, že Nepomucké noviny mají za sebou 30 let 
existence. Za tu dobu se výrazně změnily především rozsahem 
a hlavně graficky. Podoba několik posledních let je dle mého 
názoru velmi pěkná, k obsahu novin nemám žádné připomínky. 

Pokud to bude možné, jsem pro noviny bez předplatného.

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce, bezp.)
Celkově lze říci, že vydávání novin je dobrý počin, lze prezento-
vat vše, co se v Nepomuku děje. Možná by prospělo méně reklam 
a více smysluplného textu, to nechám na redakci.

Myslím si, že názory zastupitelů a představitelů radnice jsou 
sice důležité, ale větší prostor by měli dostat občané města, ti by 
měli prezentovat, co je trápí. Zastupitelstvo se sice může pochválit 
klidně samo, ale to problémy občanů mnohdy nevyřeší. My bychom 
měli reagovat až na připomínky občanů, ti by měli dostat mnohem 
větší prostor v těchto novinách.

Miroslav Němec st. (SNK – Pro Nepomuk, bezp.)
Za posledních 30 let se Nepomucké noviny měnily až do současné 
podoby. Myslím, že jsou plné informací z politického, kulturního 
i společenského života města. Velmi zajímavé jsou rozhovory 
s významnými osobnostmi, které mají k městu nějaký vztah. 
Takže do budoucna by mohly vycházet ve stejné podobě a být pro 
občany města zdarma – předpokládám, že z převážné části si na 
sebe vydělají reklamou.

Stejné otázky jsme položili i předsedovi 
Redakční rady Miroslavu Antonovi:

Nepomucké noviny patří určitě ve své kategorii periodik obecních 
samospráv k tomu nejlepšímu v Česku. Za těch uplynulých třicet 
let se díky práci minulých i současných redaktorů a přispěvovatelů 
ustálily do formátu, který je čtivý a zajímavý. Zásadní informace 
v nich nepostrádám, možná, že by neškodilo více zpráv z čin-
nosti radnice, které nejsou psány strohým úředním jazykem. Ke 
čtenářsky atraktivním tématům určitě patří články o minulosti 
Nepomuku i okolních obcí, v tomto ohledu bych doporučoval 
pokračovat a nadále využívat místní kroniky, pamětníky apod. 
Myslím, že do budoucna není třeba plánovat radikální změny, 
periodika tohoto typu se v čase mění přirozeně po obsahové 
a zejména po grafické stránce. Otázku, zdali zdarma, či nikoliv, 
bych ponechal na rozhodnutí vydavatele, čili Městského úřadu 
Nepomuk. Při zvažování eventuálního zpoplatnění je vždy třeba 
brát v úvahu nejen výdaje na redakci, tiskárnu a grafické zpraco-
vání, ale zejména čtenářský zájem, náklad, distribuci atd.  

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
„Jak hodnotíte Nepomucké noviny? Co vám v nich chybí a co by tam naopak

být nemuselo? Jak by měly vypadat v budoucnu? A měly by být i nadále zdarma?“

téma k diskuzi 15

Vážení občané, 
jaká je vaše nejoblíbenější rubrika 
Nepomuckých novin?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?

Nepomucké noviny / prosinec 2021
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POLYGRAPH INTERNATIONAL, 
TISKÁRNA, spol. s r.o.
provozovna: Nepomuk, Na Vinici II. 518

PŘIJME PRACOVNÍKY
na domácí práci (vhodné pro důchodce, ženy na mateřské dovolené)

INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA TEL. ČÍSLE: 724 386 553

Nepomucké noviny / duben 202014 téma k diskuzi / inzerce

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?

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

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
Svářeč /svařovací průkaz CO2 /

 
Zámečník
Lakýrník

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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Stále je co zlepšovat

Vážení zastupitelé města Nepomuk,
nedá mi to a musím reagovat na články v Nepomuckých novinách 
z měsíce října.

1. téma: Doprava v Nepomuku
Z vyjádření našich zastupitelů jsem nabyl dojmu, že v Nepomuku 
máme všechny komunikace v super stavu. Já si tedy myslím, že 
je stále co zlepšovat. Rád bych dostal vysvětlení, proč se např. 
přednostně rekonstruovala ulice ke školce, která byla oproti jiným 
komunikacím v relativně dobrém stavu. Když budu konkrétní, 
uvedu Přesanickou ulici, která se již (po vydání článku) zapo-
čala opravovat.

A jen si dovolím poznamenat, že by se o zahájení prací a uzavření 
ulice slušelo dát lidem vědět předem. A ne, že jedete z odpolední 
domů a tam je zákaz vjezdu a bagr přes cestu! 

A také ulice, ve které bydlím – Na Jednotě. Žijeme téměř na 
staveništi, protože po uložení elektrického vedení se vše pouze 
provizorně zahrnulo a bylo nám bývalým panem tajemníkem 
slíbeno, že rekonstrukce proběhne společně s ulicí Přesanickou. 
Dočkáme se někdy konečné úpravy povrchu naší ulice? Mám totiž 
pocit, že pro naše město neexistujeme. Minimálně patnáct let, jen 
co si pamatuji, tu město nebylo ani posekat trávu…

Úsměv na tváři mi vyvolal výrok našeho pana starosty. Chvála-
bohu, že pan starosta nebyl na dovolené například v Keni, kde je 
stav komunikací ještě daleko horší než u našich sousedů, protože 
potom by se nemuselo nic dělat ani s Přesanickou ulicí.

2. téma: Zřízení městské policie
Podle mého názoru by do takového rozhodnutí měli zasáhnout 
všichni občané ať už hlasováním, nebo v referendu. Co se týče 
funkce městské policie, jako taková by měla zajišťovat bezpeč-
nost města a jeho občanů, tudíž fungovat 24 hodin denně a ne 
pouze v denních hodinách, kdy je celkem bezpečno a kdy bude 
maximálně řešit špatné parkování nebo překročení rychlosti jako 
např. v Blovicích.

3. téma: Kamerový systém
I o něm by měli rozhodnout občané. Navíc vidím spojitost s druhým 
tématem. Trochu mi to zavání tím, že městská policie v terénu 
nebude téměř vůbec, ale bude sledovat převážně obrazovku.

4. téma: Trochu zamyšlení
Jen bych potřeboval vysvětlit, proč si město neváží daru od míst-
ních podnikatelů a takovou krásnou věc, jako je křížová cesta, 
nechá zarůst tak, že není téměř vidět?

Děkuji za vyjádření ke všem bodům.

Karel Polívka

Reakce vedení města Nepomuk 

Ke komunikacím jsem se vyjádřil, že nejsou v dobrém stavu a že 
chci postupně místní komunikace opravovat.

Co se týče výběru ulice mezi školkou a poliklinikou, tak ta byla 
opravována na dotaci. To je celkem zásadní, jelikož pominu-li, 
že se měnila tři šoupata před školkou (aby se nemusela odsta-
vovat při poruše celá Vinice), dělalo se připojení dvou rodinných 
domů a oprava dalšího šoupěte, jsou to tedy celkem čtyři výkopy 
v docela frekventované části sídliště. Ale proč jsem mluvil o dotaci. 
Jedním z největších bodových ukazatelů je, kde se opravovaná ulice 
nachází, jaké body spojuje a jaký je tam pohyb. Zde jde o spojnici 
MŠ–poliklinika, blízko je prodejna a zastávka autobusů, pohybuje 
se tam denně hodně lidí. Proto jsme dotaci získali. To by asi ulice 
Na Jednotě neuspěla. Tím neříkám, že ji nechceme opravit. Ale 
musíme ji udělat buď s Přesanickou (tedy za své), nebo s Nábřežní, 
kde budeme v příštím roce žádat.

Co se týče městské policie a kamerového systému, zarazil snad 
každého dopad článku v závislosti na výběru oslovených zastu-
pitelů, jelikož kdybych měl soudit jen podle článku v novinách, 
asi bych byl také skeptik. Je zde na místě zamyslet se nad tím, 
jak je možné, že to prošlo. Zaslechl jsem i názory, které spekulují 
o záměrném oslovení dle hlasování. Ale to jsou pouze spekulace 
a věřím, že to tak nebylo.

Někdy musí zastupitelé vzít odpovědnost na sebe, jelikož i v širo-
kém plénu veřejnosti by se našla skupina obyvatel pro, další proti 
a další, které je to jedno. O správnosti rozhodnutí je třeba pole-
mizovat s odstupem času, až bude vidět, co kladného to přineslo 
a zda cena za to je adekvátní. Jelikož nárůst vandalismu a pře-
stupků rapidně stoupl, věřím, že to bude stát za pokus.

Vladimír Vokurka, místostarosta

Nepomucké noviny / prosinec 2021

  

Nabídka platí od 8. 12. do 31. 12. 2021  
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  8. 12. do 31. 12. 2021  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 8. 12. do 31. 12. 2021 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Lacki Dammer 45% tvs cena za 1kg                                                          
Cremore DUO 190g mix druhů                 
Rodinné 82% 200g    
Studentské párky  cena za 1kg   
Uzené vepř. ocásky cena za 1kg      
Šunkový salám cena za 1 kg  

Selský jogurt 200g mix druhů                                                                 
Omega 250g       
Zlatá Haná 73% 250g       
Ceres Soft 330g                                                                             
Šunka od kosti výběr. cena za 1kg                                                       
Párky vídeňské cena za 1 kg                     
Kladenská pečeně cena za 1 kg    

Taft lak na vlasy 250ml                                                                                    
Ariel prášek Color 5,4 kg                                                                                
Silan Fresh Sky 1800 ml                                                                                   
Toaletní papír Harmony Soft 8    

189,00 Kč                    
15,90 Kč
23,90 Kč

  79,00 Kč
119,00 Kč
119,00 Kč

14,90 Kč
19,90 Kč
18,90 Kč
32,90 Kč

169,00 Kč
129,00 Kč
149,00 Kč

69,90 Kč
299,00 Kč

79,90 Kč
44,90 Kč

Poznámka redakce

Pro rubriku Téma k diskuzi jsou zastupitelé oslovováni s důrazem 
na vyváženost, ne každý z oslovených však prostor v novinách 
využije. Od lednového čísla budou otázky k diskuzi pro zastupi‑
tele směřovány vždy na celé zastupitelstvo.
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Železná Huť
třetí část

Nepomuk – Dvorec – Železná Huť – Vrčeň

Z historie sousedních obcí

Zaměstnanci dvorecké mlékárny, fotografie ze sbírky Lukáše Máchy

Číslování domů, nejasnosti kolem katastrů i samotného pojmeno-
vání obcí vedlo k mnoha sporům, zejména názvy obcí měly různé 
podoby: Železná Huť – Dvorec, Dvorec – Železná Huť… 

Ve 20. letech 20. století sílily i snahy po rozdělení obcí. Naopak 
Nepomuk dlouhodobě usiloval o připojení obcí k Nepomuku. 
Ačkoliv chválil výhody spojení, Dvorec – Huť odolávaly až do 
roku 1960. 

V roce 1924 zasílá zastupitelstvo obce, pracovalo tehdy ve složení: 
starosta Fait, náměstek V. Šlouf, radní Jan Petera, Josef Kužel, Karel 
Hroch a pokladník Václav Svach, na Okresní politickou správu 
v Přešticích žádost. V ní zastupitelé vysvětlují, proč občané chtějí 
tehdy oficiální název „Vrčeň I“ zrušit. Doslova cituji: „Uvedeným 
pojmenováním by povstaly veliké zmatky hlavně tím, že pro obec 
Dvorec docházející spisy a dopisy, patřící osadě Železná Huť, pod 
adresou Vrčeň I, v první řadě do Vrčeně posílány byly a teprve po 
několikadenní době do Železné Huti docházejí.“ 

Roku 1924 došlo k parcelaci velkostatku Zelená Hora, v té době 
byl ještě v držení Engelberta Auersperga. Železná Huť obdržela 29 
ha, Dvorec 11 ha. Dělila se výměra hutí. Část byla určená k zástavbě, 
zde začaly rychle růst nové domky, na části byl zřízen park. Dále 
byly děleny pozemky od Nohovic (ovčína) ke Klášteru. Pole nad 
cestou (Na vrchách) byla přidělena občanům z Huti, pole pod 
cestou zaměstnancům velkostatku. Z přídělu byli vyřazeni státní 

zaměstnanci. Žádost o přidělení Huťského rybníku obci byla 
zamítnuta. Parcelovány byly také louky Na rybníce. 

Roku 1931 přešla Zelená Hora z rukou Engelberta Auersperga do 
majetku Karla Plavce. Sbírky byly odvezeny (částečně) do Vídně. 

K elektrizaci obce došlo v roce 1925. O připojení k elektrické síti 
tehdy požádalo 29 majitelů ze Železné Huti a 11 občanů Dvorce.

V roce 1937 vydává Okresní úřad Přeštice výnos o názvu: Dvorec, 
osada Železná Huť. Pro Vrčeň označení: Osada a obec Vrčeň, díl II. 
Při sčítání lidu v roce 1930 žilo ve Dvorci 282 občanů, v Železné Huti 
427 občanů. V obou obcích podnikala řada živnostníků a řemesl-
níků. Kromě hospod a koloniálních obchodů tu bylo truhlářství, 
kolářství, výroba cementového zboží, krejčovství, obuvnictví, 
pila, mandl, strojnicko-mechanická dílna (nyní je v těchto mís-
tech Elitex), cukrárna, hodinářství, holičství, pekařství, strojní 
zámečnictví, trafika. Obchod s obilím provozoval K. V. Kuttan. 
V místech dnešního pekařství p. Pondělíka měl rozsáhlý objekt 
– část sloužila jako skladiště a část byla obytná. V této části pak 
byly úřadovny obecního úřadu.

V roce 1922 vznikla Česká mlékařská společnost, která pod 
názvem Rolnické mlékárenské družstvo podporovala rolníky 
z Plzně a okolí. V letech 1939–1941 expandovalo družstvo výstav-
bou dvou poboček. Filiálka ve Dvorci byla rozšiřovaná a moderni-
zovaná v 50. letech 20. století, byla koncipována jako vyrovnávací 
– v případě nižší výroby v hlavním závodě dodávala přímo do 
Plzně. Dvorecká mlékárna prosperovala. Zvyšovala příjem mléka 
od okolních rolníků, později od JZD. Vyráběly se zde nejen jogu-
rty, smetana, máslo, tvaroh, ale zejména vynikající sýry – t y byly 
vyváženy i do zahraničí. V současné době je zdevastována, rozkra-
dena. Její provoz byl definitivně ukončen 13. 6. 2015. 

Současné hodnocení významu hutí mohou dokumentovat údaje 
z Památkového katalogu z roku 2021: „Areál železáren předsta-
vuje významnou technickou památku a dominantu obce Dvorce, 
která si do současnosti uchovala svou průmyslovou tradici. Na 
jejím počátku stálo právě založení železáren. Dochovaná zástavba 
je také dokladem stavebního vývoje průmyslových objektů od  
18. stol. do počátku 20. století. Dochovaly se zde hodnotné his-
torické konstrukce a původní stavební materiály typické právě 
pro prostředí železáren. Jedná se například o uplatnění pro jižní 
Plzeňsko netypických hrázděných konstrukcí nebo použití strus-
kových tvárnic, které představují tradiční stavební materiál vyrá-
běný v místě z odpadního materiálu železáren“.

Marie Horová
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Zprávy ze základní školy Nepomuk

Máme za sebou první čtvrtletí školního roku 2021/2022. Na peda-
gogické radě jsme zhodnotili chování a prospěch žáků a také pro-
běhly třídní schůzky. Rozhodli jsme se pro kombinovanou formu. 
Kvůli neustále se zhoršující epidemické situaci se uskutečnily 
třídní schůzky v některých třídách online, v jiných se paní uči-
telky s rodiči setkaly klasicky ve třídách.

Opět jsme nuceni kvůli karanténě některých tříd přecházet na 
distanční vyučování. Naši žáci ale zatím tyto přechody mezi pre-
zenční a distanční výukou zvládají dobře a my doufáme, že online 
výuku budeme využívat co nejméně.

I přes nepříznivé podmínky ale proběhlo mnoho zajímavých 
akcí. Naši žáci byli v divadle Alfa, čtvrťáci navštívili Muzeum 
loutek. V Městské knihovně Nepomuk probíhá ve spolupráci 

se Svatojánským muzeem projekt k 300. výročí blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého a na 1. stupni a ve školní družině se 
konal Halloween.

Také jsme se zúčastnili filmového festivalu Juniorfest v Plzni. 
V samostatných článcích se dočtete o projektu Hasík ve druhých 
a třetích třídách a také o našich úspěšných florbalistkách.

V rámci probíhající spolupráce s Gymnáziem Blovice v projektu 
vzdělávání 4.0 měli naši žáci možnost zúčastnit se celodenního 
výletu do Prahy. Zde navštívili Mořský svět na výstavišti a pak také 
Svět medúz na Arkádách. Děti zde měly možnost zblízka vidět 
krásu i tajemno vodního světa. Třeba to některého návštěvníka 
bude inspirovat a v budoucnu přiloží ruku k dílu v objevování 
krás naší Země.
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Hasík navštívil děti  
z druhých a třetích tříd

Podzimní vyučování zpříjemnil druhákům a třeťákům dráček 
Hasík. Se svými průvodci, profesionálními hasiči z plzeňského 
oddělení IZS, přišel děti nejen potěšit, ale i poučit. V rámci pre-
ventivního programu vyzkoušel, co už děti umí, a prozradil jim 
spoustu nového. Děti si prakticky vyzkoušely, jak se volá na tísňo-
vou linku, dozvěděly se, jak se zachovat v případě požáru, dopravní 
nehody a při dalších případech ohrožení. Získaly i velmi důležitou 
informaci o mobilní aplikaci Záchranka, která může významně 
pomoci při hledání člověka, jenž zabloudil.

Děkujeme Vladislavě Růžičkové, která se svým kolegou celý 
program připravila, a už teď se těšíme další návazný program! 
Kdy proběhne? Až nám epidemická situace dovolí.

Alice Kotylová

Dívky se zúčastnily 
turnaje ve florbalu

Vážení sportovní nadšenci,
i v těchto nelehkých časech se snažíme s dětmi navštěvovat nej-
různější sportovní akce, pokud je to jen trochu možné. V úterý 
9. listopadu se naše dívky zúčastnily okresního kola ve florbalu, 
které již tradičně proběhlo v Přešticích. Přestože tělesná výchova 
vlivem proticovidových opatření v loňském roce silně utrpěla, celý 
měsíc jsme se snažili poctivě připravit na tento turnaj. Na předve-
deném výkonu velmi oceňujeme nezměrnou snahu našich hráček, 
k lepším výsledkům nám však chyběly kvalitnější herní činnosti.

Mladší dívky po remíze s Chlumčany a prohře s Přešticemi 
obsadily 2. místo a odvezly si medaile. Starší dívky bohužel pro-
hrály všechna utkání (Přeštice, Chlumčany, Dobřany) a skončily 
na 4. místě. 

Mladší žákyně: Martina Benediktová, Anežka Vokáčová, Daniela Tro‑
jánková, Karolína Čekanová, Dominika Forejtová, Nikola Broučková, 
Tereza Nová, Eliška Šišková, Adéla Průchová a Elena Cinová.
Starší žákyně: Anna Gulová, Žaneta Chodorová, Karolína Dlouhá, 
Natálie Kubešová, Klára Bašturová, Šárka Polívková, Zoe Maršalková, 
Nela Brudnová, Tereza Šroubková a Adéla Nezbedová.

Všem hráčkám děkujeme za jejich výkony a snahu reprezentovat 
ZŠ Nepomuk.

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel

Hasík ve 3. B Dívky na turnaji ve florbalu
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Betlém je jako  
sektorový nábytek   
Rozhovor s Petrem Schmidtem

Jak jste se dostal k restaurování?
Já to řeknu úplně od začátku. Už od svých dvanácti let maluju 
obrazy. V posledních letech maluju kopie barokních a renesanč-
ních obrazů. 

Pocházím z Prádla, a když mi bylo dvanáct, odstěhovali jsme se 
do Plzně. Tam jsem začal navštěvovat základní výtvarnou školu, 
a protože se mi povedlo dostat se k dobrým učitelům, pokračo-
val jsem celých šest let a ještě jsem si udělal nástavbu na grafiku.

Otec ale chtěl, abych měl taky výuční list, to se muselo, takže 
jsem chodil do výtvarné školy, do střední odborné školy, do auto-
školy a na angličtinu. Dělal jsem čtyři školy najednou.

Někdy jsem nechodíval vůbec spát, protože mě malování tak 
bavilo, že když jsem si odbyl všechny povinnosti, měl jsem čas 
třeba až v osm hodin večer. Tak jsem k tomu zasedl, skončil jsem 
ve čtyři ráno a v šest hodin už jsem vstával do školy. Zůstalo mi 
to, maluju dodneška.

Když jsem se vrátil z Plzně, začal jsem bydlet v Prádle na faře.
Na faře je taková místnost, říká se jí Kajetánka, protože se tu 

údajně zastavil Josef Kajetán Tyl na cestě do Plzně a dostal zde 
polévku. Byl už těžce nemocný a tři měsíce nato zemřel. Ta Kaje-
tánka je taková relikvie.

Když jsem se na faru nastěhoval, byla ta místnost už šedesát tři 
let zavřená a byl v ní archiv. Tak jsem si udělal šperhák a odemkl ji.

Co jste tam objevil?
Našel jsem poklad, spoustu věcí od čtrnáctého až do dvacátého 
století. 

Prádlo byla svým způsobem středisková obec, tak tam byla 
matrika, všechny záznamy pohřbů, narození, oddání, biřmování. 
Dokumentace tady z kraje, Zelená Hora, školství a hodně knih. 

Pak tam byly šaty, jestli znáte ty pohádky, jak měly princezny šaty 
zlatem a stříbrem vyšívané, tak takových jsem našel několikero. 

Všechno jsem vytahal a začal jsem ty dokumenty studovat s pro-
fesorem Kortusem z Karlovy univerzity z Prahy. On jezdil do Plzně, 
já jezdil za ním, všechny materiály jsem mu vozil a probírali jsme 
to po dobu asi čtyř let. Bylo to v latině, v němčině, ve staré češ-
tině. Češtinu tak do roku 1790 jsem zvládal, ale starší už vůbec. 
Profesor mi hodně překládal, byl rád, že drží v ruce listiny staré 
třeba 600 let.

Čtyři roky jsem se s tím mazlil, všechno jsem viděl, všechno 
jsem si o tom přečetl. Pak jsem se sebral a zašel jsem do Blovic do 
archivu. Tam odtud přijeli, pak přijeli památkáři z muzea z Plzně 
a já jsem jim to odevzdal. 

Tam jste začal opravovat sochy?
Byla tam také socha Krista na kříži, tu jsem si nechal, ale když 
jsem se přestěhoval z té vlhké fary do suchého domu, tak se začala 
sesychat a najednou jsem zjistil, že se přede mnou rozpadá asi tak, 
jako když našli před padesáti lety vikingskou loď, a když ji vytáhli 
na břeh z moře, tak ji museli zase rychle ponořit do vody, jinak 
by se jim celá rozpadla. 

Chtěl jsem si to nejdřív od nějakého restaurátora dát opravit, 
ale pak jsem se do toho pustil sám. Sháněl jsem informace přes 
internet, měl jsem zkušenosti s malováním, nakonec jsem to asi 
po třech měsících dal dohromady.

Muselo se to celé rozřezat, noha byla asi na osm kusů rozpadlá, 
sundat z toho mechanicky barvy. To barvil kdekdo a kdečím, byla 
tam i suříková barva. V rukách měl stovky hřebíky – zahnuté, 
v hrozném stavu. Povedlo se mi to domodelovat, něco keramic-
kou hmotou, něco dřevem, pak kaučukem. Napustil jsem to proti 

Byla jsem pozvána, abych se přišla podívat, jak se restauruje betlém z kostela svatého Jana 
Nepomuckého. Pan Schmidt mě uvedl do obýváku, z něhož se linula vůně terpentýnového 
oleje. Pokoji vévodil truhlářský ponk s barvami a štětci, mezi nimiž byl usazen slon, velbloud 
a kůň. Další figurky z betlému stály na skříni v řadě jako vojáci a stádo oveček bylo vyrovnané 
v trojstupu na komodě. V tomto království jsme si u šálku čaje a výborného štrůdlu povídali.

Nepomucké noviny / prosinec 2021

Text: Hana Staňková
Foto: Hana Staňková, Petr Schmidt



21rozhovor měsíce Nepomucké noviny / prosinec 2021



22 rozhovor měsíce 

dřevomorce a červotoči, mikronátěry jsem to zakonzervoval. 
Všechno se muselo dělat pomalu, pomalu to vysychalo. Když jsem 
to sešrouboval, tak jsem udělal základní podbarvu a pak jsem na 
to maloval olejovými barvami. Dneska toho Krista tady mám, je 
z dob Napoleonských válek, 200 let starý. 

Takhle jsem se dostal k sochám.

Čím dalším se ještě zabýváte?
Já jsem přes to kulturno, ať už maluju obrazy, nebo dělám sochy. 
Taky trošku fušuju do psaní knížek, posílám je nakladatelům. 
Napsal jsem i pašijovou hru, to bych byl rád, kdyby se tu jednou 
hrála o velikonočních svátcích v kostele. Musel by se toho někdo 
chytit. Dřív tady bylo divadlo, ale Nepomuk už dneska divadelníky 
nemá a je to škoda. 

A kdy jste se pustil do betlémů?
Uplynuly tři, čtyři roky a požádala mě paní Bílková, jestli bych neo-
pravil betlém v Prádle. Tam je betlém sádrový, se sádrou je to zase jiná 
práce, ale všechno jde. Víceméně jsem to vyspravil, nabarvil, ale není 
to zrestaurované úplně celé. Taky jsem dal dohromady zadní kulisu, 
která tam chyběla, s Betlémem a s klenbou s hvězdami.

Paní Bílková to dodneška v Prádle staví, stará se i o kostel jako 
takový. 

Ona tam také každý rok pořádá výstavu betlémů. Studovala ve 
Francii a přivezla si betlémy i odtud.  

Jak se u vás ocitl betlém z kostela sv. Jana?
Loni jsem se sebral a šel jenom tak do kostela a tam se zrovna 
stavěl betlém.

Hned mě farář chytnul pod křídlo a říká: „Pojďte, vy jste tako-
vej šikovnej, tady ty stromky dáme dohromady.“ Byl jsem tam 
od osmi hodin ráno asi do dvanácté, zmrzlý jak preclík. Ženské, 
když se to všechno postavilo, říkaly: „Ještě musíme do Jakuba, 
tam stavíme taky.“

Já se bránil, že už nikam nejdu, že kdybych věděl, co budu dělat, 
tak jsem se pořádně oblékl. Ale než jsme skončili, tak jsem viděl, 
že je betlém hodně poničený. Spousta sošek neměla vůbec ruce, 
neměly hole nebo byly olámané, někteří andělé neměli křídla, sva-
tému Josefovi se sloupl plášť, celá záda. A protože jsem z tohoto 
kraje, tak jsem se rozhodl, že to opravím.

Dělám to zcela bezplatně, jediné, co mně bude proplaceno, 
jsou barvy. Vůbec netuším, kolik by to dneska stálo, restaurovat 
betlém. A taky kdo by to vzal, je to velmi nimravá, pečlivá práce. 

Některou postavu malujete takzvaně jedním dechem. Vez-
mete figuru, uchopíte ji za stojánek, točíte s ní, opíráte si ruku 
a můžete malovat. Jenomže takhle do jedné ruky už nevezmete 
koně, který má půl kila, a už vůbec ne slona, toho neudržíte. Tak 
to namalujete z jedné strany, opřete to a čekáte, až to uschne. Pak 
stejně z druhé strany a takhle ta figura trvá třeba týden. Tady ten 

velbloud má teprve základ a ještě ho budu zdobit zlatem. Nako-
nec půjde slon, tam bude ještě mnoho práce, je vyštípnutý a celý 
bok má rozpadlý. Vyřízl jsem to šikmo, aby to bylo do klínu, musí 
to sedět přesně, přiklepnu to lehce hřebíčky, přetmelím, musím 
doformovat chobot, ten budu dělat z keramické hmoty, a až to 
všechno vytvrdne, budu nanášet barvu.

A to je prasklé vlhkem?
Ne, ono to spadlo a rozbilo se to, část se už vůbec nenašla, tříska, 
co někam odlétla. Jak to staví ty babičky, občas jim něco upadne 
ze stolu, někam to zaběhne pod koberec, pak to vyluxují. Takhle 
to je, no.

Ta dutina ve slonovi zůstane?
Ona je to víceméně schránka, tak jsem navrhnul, že by bylo hezké, 
aby se do toho slona umístila zdravice, přece se říká: paměť jako 

Nepomucké noviny / prosinec 2021
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slon. Paní Bílková tam za Matici SJN napsala dopis. Oslovil jsem 
pana faráře, ten je také svolný s tím, že tam dá dopis. Já napíšu, 
že jsem to opravil. Zalepí se to, převáže šňůrkou a vsune dovnitř. 
Zespodu toho slona bude destička, na té bude napsáno, že uvnitř 
je schránka a že se musí vyklepnout prkýnko, aby se dala otevřít, 
a s žádostí, aby to otevřeli až za sto let. Až bude rok 2121, jestli tady 
ještě budou lidé a kostely. 

Z jakého dřeva figurky jsou?
Zřejmě to bude z lipového dřeva, a co se týče stáří, odhaduje se 
mezi lety 1880–90 až 1920. 

Ta figura nikdy není z jednoho kusu dřeva, je třeba ze tří, čtyř, 
osmi kusů a ty dílce jsou slepené. Je to dané tím, jak mají třeba 
ruce od sebe a to dřevo by šlo napříč léty, ale je to i u oveček, 
které mají přidělávané nožičky, ouška. Všechno se nastavovalo, 
dodělávalo, dali to dohromady a pak tomu udělali podstavce 
a různé ozdoby.

Třeba tomu lukostřelci jsem musel udělat nový luk, napařil jsem 
ho ve vodě a ohnul, aby to byl doopravdy luk. A například Josef 
a Marie jsou z každý z jiných betlémů nebo od někoho jiného a ten 
Ježíšek, ten je keramický. 

Takže ten betlém není od jednoho autora?
Betlém, to je něco jako sektorový nábytek. Pořád se dá přidělávat. 

A lidé se živili jejich výrobou, v zimě je vyřezávali a na jaře pro-
dávali na jarmarcích.

Byly na to i specializované dílny a okolo roku 1900 začalo být 
populární loutkové divadlo, takže tam vyřezávali i loutky. 

Tenkrát se nejdřív koupil základ, to byla Svatá rodina a pár 
figurek. Pak přikoupili tři krále, potom dokupovali ovečky a další 
zvířata. Pan farář chodil po trhu, vybíral figury, které ještě neměl, 
další rok koupil zase jinou a postupně se betlém rozšiřoval.

Takhle máte třeba betlém na Chodském náměstí v Plzni, ten je 
dělaný pomocí desek s výjevy, jsou to dřevořezby. Hlavní je zase 
Svatá rodina a po stranách se přidávají do půlkruhu jednotlivé 
obrazy. Dneska už to má délku možná pět, šest metrů a ty poslední 
v koutech, co je na jednom konci, nevím, ale na tom druhém z roku 
1930–32 je Emil Škoda, jak jde k betlému se škodováky.

My jsme byli předloni před Vánoci v Bamberku a tam je 
zvykem přidat každý rok k betlému nějakou aktuální scénu. 
Tehdy tam měli demonstraci proti klimatickým změnám Grety 
Thunbergové. Z jedné strany šli k betlému pastýři a z druhé 
strany demonstrace s transparenty.

Ono je to tak, betlém je lidová umělecká tvořivost. Vždycky byl. 
Umělecký je Třebechovický betlém nebo betlém ve františkánském 
kostele v Plzni, kde jsou figury v životní velikosti, ale 99 procent 
betlémů byla lidová tvořivost. V podstatě každý jeden z nás jsme 
se tam mohli nějakým způsobem zviditelnit, byť bychom tu figu-
rku jenom koupili a přidali tam. 

Je ten betlém zdokumentovaný ve stavu před restaurováním? 
Existuje třeba nějaká starší fotka?

Existuje, já jsem si ho sám fotil, dělal jsem si i malé video, ale 
hlavně ho dokumentovalo loni děkanství. Dokumentovalo všechny 
betlémy, které jsou v kostelích, co pod děkanství spadají. Je to asi 
jedenáct kostelů, co opatruje zdejší farář. 

Jak práce probíhala?
Betlém byl vystavený až do Tří králů, desátého ledna mi ho sem 
přivezli. Tady čtrnáct dnů vysychal. 

Je tu 33 lidských postav, 40 oveček a asi deset dalších zvířat, 
kolem osmdesáti figur jako takových, což už je velké množství, 
ono se to nezdá.

Sošky byly úplně bílé od plísně, ta se musela sundat, všechno 
jsem mechanicky očistil. A viděl jsem, že je všechno černé, pastevci 

měli tak černé obličeje, že nebyly vůbec poznat vousy. Zkusil jsem 
různé techniky čištění, nefungovalo to. Až mě to naštvalo, vzal 
jsem smirek a jednomu jsem slabounce jemným smirkem obrousil 
nohu a uviděl tu barvu pod tím.

Bylo mi hrozně divné, proč je to všechno tak černé.

Přišel jste na to?
Přemýšlel jsem, no dobře, je to sto let staré, ale je to v kostele, 
v zimě, celý rok je to zavřené v bednách, každá figura zabalená 
do novin.

A pak mi to došlo – sto let to nebalili do ničeho jiného než do 
starých novin, byly zavlhlé, tiskařská čerň se do toho vsakovala 
každý rok víc a víc, až to dopadlo, jak to dopadlo.

Ten Ježíšek, to byl černoch. A to plátno, co má přes sebe, bylo 
jako hadr, když vytřete schody. Takhle ten betlém nevědomky ničili.

Nakoupil jsem pergamenové papíry, do kterých se to teď bude 
balit, aby to za dvacet, třicet let nezačalo černat zase.

Sošky jsou vyčištěné, ale není z nich sundaná ta stará barva. 
Je na ní natažená nová, je to malované olejovými barvami. Už je 
to suché, ale ta barva musí ještě takzvaně vyzrát a olejová barva 
zraje tři měsíce. Kdyby se to hned vrátilo zpátky do kostela, kde 
je vlhko, tak by to přestalo schnout, dřevo pod tím by bobtnalo 
a poničila by se struktura té barvy. Proto to mám ještě tady v bytě, 
kde je osmistupňová vlhkost. 

Figury jsou skoro hotové, co vás čeká dál?
Bude následovat druhá etapa, a to krajina. Na Vánoce se figurky 
vystaví do staré krajiny, bude krásně vidět rozdíl toho starého 
a nového. Pak se ta stará krajina sundá a přiveze sem.

Ta betlémská scéna má rozměr asi tak tři metry, ta krajina je 
ze dvou dílů a je celá, včetně lišt kolem dokola, které vypadají 
jako dřevěné, z papíru. Je to celé rozpadlé a prolámané, místy 
ten papír už chybí. 

Celou tu krajinu bych potáhl novým papírem, nově nabarvil. Už 
mám i vyzkoušené, jak to udělat, jak tvrdý ten papír má být. Chlév 
bych asi zlikvidoval a udělal stejný z nových prkýnek. A až dokon-
čím krajinu, musím do ní ještě udělat stromy, protože ty stromky, 
co tam jsou, jsou smrky z modelů vláčků. Já si říkám, tam přece 
mají být palmy, tak tam musím udělat ty palmy.

A pak bych ještě chtěl udělat tu tvarovanou zadní kulisu.

To je ta obloha a v pozadí město Betlém?
Ano a samozřejmě s nápisem Pokoj lidem dobré vůle. Buď by to 
bylo celodřevěné, ale protože je to tři metry dlouhé, muselo by 
to být ze dvou kusů. Také by se dal udělat rám, na něj natáhnout 
plátno a namalovat to na plátno. Musí to být lehké, aby to ženské, 
co betlém staví, unesly.

Krajinu chci mít hotovou příští rok, a když se to stihne, tak 
i oblohu. Když ne, tak by to vyšlo ještě na jeden rok.

A jaké máte další plány?
No uvidíme, když budou spokojeni, měl bych takovou vizi, že bych 
se podíval na každý ten betlém ve farnosti, v jakém je stavu a jestli 
nepotřebuje restaurátorskou práci. Tenhle potřeboval, bylo to 
opravdu za pět minut dvanáct. 

Spíš se stavím do role člověka, který maluje obrazy, ale tohle je 
výzva a to se mně líbí. Jako výzva by to mohlo být na pár let. Než mě 
to, neříkám, že přestane bavit, ale přijde výzva jiná a přesměruje mě 
někam jinam.

Tak ať se dílo daří, děkuji za rozhovor.
 I já vám děkuji a chtěl bych poděkovat svým rodičům, kteří mě 
v mládí ve výtvarném umění podporovali, a díky i Karlu Sykovi, 
mému učiteli a velkému příteli, jenž mě naučil vidět svět z pláten 
obrazů a se štětcem v ruce a který i formoval moji osobnost. 

Na shledanou Petr Schmidt
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Kostel sv. Jana Nepomuckého na Tetíně

Jsme v posledním měsíci roku 2021 – roku, v němž se zaskvěla 
jména dvou našich světců: sv. Ludmily a sv. Jana Nepomuckého. 
Připomněli jsme si 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily na 
Tetíně a 300. výročí blahořečení Johánka z Pomuku.

Tetín u Berouna, významné místo českých dějin, se stal vdov-
ským sídlem kněžny Ludmily, kde vychovávala svého vnuka Vác-
lava. Lze říci, že také na tomto starobylém místě se utvářela 
křesťanská duše českého národa. A na památném Tetíně, na skalní 
ostrožně nad řekou Berounkou, kde stávala přemyslovská pevnost 
s vnitřním hradem (akropolí) a předhradím, jež střežila význam-
nou cestu do západních a jižních Čech a dále do Bavorska, tu také 
stojí kostel dnes zasvěcený sv. Janu Nepomuckému! Dokonce ústní 
tradice říká, že dvorec kněžny Ludmily stával u dnešního kostela 
SJN, ale jisté to není. Na Tetíně najdeme ještě dva další kostely – 
románský kostel sv. Kateřiny (původně zasvěcený sv. Ludmile) 
z poslední čtvrtiny 12. století a barokní chrám sv. Ludmily ze 
17. století. Tyto dva však – na rozdíl od kostela SJN – s přemyslov-
ským hradištěm nesouvisí.

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl původně zasvěcen sv. Micha-
elovi Archandělovi – toto zasvěcení trvalo až do roku 1836. Má se 
jednoznačně za to, že na tomto místě byla kněžna Ludmila původně 
pohřbena, než v roce 925 její ostatky nechal kníže Václav dopravit 
na Pražský hrad, do baziliky sv. Jiří. Nad jejím hrobem byl vysta-
věn nejprve jakýsi dřevěný přístřešek, později románský kamenný 
kostel sv. Michaela Archanděla, jenž byl v barokní době přestavěn 
s tím, že část románského zdiva byla ponechána. V 19. století byl pak 
zchátralý kostel rekonstruován a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. 
Proč nebylo kostelu ponecháno zasvěcení sv. Michaelovi? Světci, 
kterému se připisovala úloha provázet zemřelé duše do věčné bla-
ženosti a chránit je před ďáblem? Nové zasvěcení reflektovalo to, že 
kněžniny ostatky jsou už jinde a dále se na Tetíně odehrálo násle-
dující: v zahradě tetínského zámečku spojeného se statkem nechal 
svatovítský kanovník v roce 1704 vystavět kapli ku cti Jana Nepo-
muckého – bylo to ještě před Janovým blahořečením a připomíná to 

postavení kaple na jedné pražské soukromé vinici Na Skalce v roce 
1697, o kterém jsme se zmínili minule. Ta byla také posvěcena sva-
tovítským kanovníkem. V 19. století se tetínský zámeček a zahrada 
dostaly do majetku rodiny Vojáčkových, kteří kapli zrušili, protože 
v zahradě chtěli mít sušárnu, ale v náhradu za to kostel sv. Micha-
ela, který už byl v dezolátním stavu, rekonstruovali a přenesli na něj 
patrocinium zrušené kaple. Za kostelem má rod Vojáčků hrobku. 
Říká se, že kostel má jedno z nejnádhernějších krajinných umístění 
na vysoké skále nad řekou – proto byl často ztvárňován malíři. Uvnitř 
nad oltářem je umístěn obraz sv. Jana, jak putuje do Staré Boleslavi 
k Palladiu země české – lepší motiv nemohl být vybrán, neboť exi-
stence Palladia je spjata dle legendy právě s kněžnou Ludmilou. 
V současné době neslouží památkově chráněný kostel bohoslužeb-
ným účelům, nýbrž galerijním. Nedá mi to, abych ještě nepřipo-
jila jednu tetínskou zajímavost, i když s naším tématem nesouvisí: 
jistě mnozí čtenáři znají píseň „Nad Berounkou, pod Tetínem, růže 
již se červená. Vedle stráně tam s vojínem dlí panenka blažená…“ 
Nuže, panenka, o níž se zpívá, je Anna Vojáčková (1816–1896), dcera 
z tetínského zámečku, proslulá svou nevšední krásou. Autor slov 
písně z roku 1835, která se zpívala po celých Čechách, obrozenský 
básník Josef Krasoslav Chmelenský, prý zahlédl Aničku v okně 
zámečku, když procházel tetínskou návsí. A inspirován půvabem 
dívčí tváře napsal Růži tetínskou. Text zhudebnil na motivy jedné 
Weberovy melodie jeho přítel, kněz Josef Vorel ze Zdic, který Tetín 
rád navštěvoval. Nápěv písně se každou hodinu line od roku 1998 
ze zvonkohry instalované na průčelí zámku.

Ludmila a sv. Jan Nepomucký se „potkali“ nejen na Tetíně, ale 
i v rámci letošního roku, jenž byl jak ludmilský, tak i svatojánský. 
Neznáme přesné datum narození ani jednoho z obou světců, jen 
datum jejich mučednických smrtí, které jsou od sebe odděleny 
více než půltisíciletím. Oba byli krutě zbaveni života nemilosrd-
nou vládnoucí mocí.     

         
Marie Bílková

Svatojánský koutek

Původně románský kostel 
svatého Jana Nepomuckého 
v Tetíně u Berouna, zdroj: Wikipedie

Datum Nepomuk Vrčeň Prádlo Neurazy/Žinkovy Kasejovice Kotouň/ 
Budislavice

NE 19. 12. 
4. neděle adventní JK - 11.00 MS 8.00 MS 9.30 MS

Vánoční koncerty
JK - 22.12. 

v 19.30 Rybova 
mše svatá  

Budislavice 
23.12. v 17.30

PÁ 24.12. 
Štědrý večer JK - 22.00 MS 20.00 MS 16.00 MS

SO 25. 12. 
Narození Páně 11.00 MS Neurazy 8.30 MS Kotouň 

9.45 MS

NE 26. 12. 
Svaté rodiny, Sv. Štěpána JN - 11.00 MS 8.00 MS 9.30 MS

PO 27. 12. 
Sv. Jána

Budislavice 
15.00 MS

Út 28. 12 
Svatých Mláďátek

Měcholupy 
16.15 18.00 MS

ST 29.12. 
Sv. Tomáše Beketa JN - 7.30 MS 18.00 MS

ČT 30.12. 
Sv. Evžen

Žinkovy DPS 
10.15 MS

PÁ 31. 12. 
Sv. Silvestr 

JN – Adorace, MS 
16.00 – 17.00

18.00 MS,  
Adorace

SO 1. 1. 2022 
P.  Marie a Nový rok JK - 11.00 MS 8.00 BS

NE 2. 1. 2022 JK- 11.00 MS 8.00 MS 9.30 MS
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Konference Genius loci českého jihozápadu 
se věnovala sv. Janu Nepomuckému

Na začátku listopadu se v prostorách zámku Hradiště v Blovicích 
uskutečnila XVIII. konference Genius loci českého jihozápadu 2021. 

Konferenci pořádalo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., 
a Městské muzeum a galerie Nepomuk ve spolupráci se spolkem 
Genius loci – Společnost pro studium života v regionu, o. s. 

Konference se uskutečnila u příležitosti oslav 300. výročí bla-
hořečení sv. Jana Nepomuckého, a byla tedy zaměřena na témata 
spojená s tímto světcem. Příspěvky se zabývaly například pověstmi 
a skutečnostmi z rodiště Jana Nepomuckého, dále oslavami, které 
proběhly tento rok v Nepomuku, jazykovou stránkou nepomu-
cenských kázání, kostelem sv. Jana Nepomuckého na Chodském 
náměstí v Plzni a řadou dalších témat. 

Zájemci si příspěvky budou moct přečíst v roce 2022, kdy se 
plánuje vydání sborníku z konference.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum a galerie Nepomuk
Pavel Motejzík, vedoucí oddělení kultury a památkové péče, vítá účastníky 
konference. Foto: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Datum Nepomuk Vrčeň Prádlo Neurazy/Žinkovy Kasejovice Kotouň/ 
Budislavice

NE 19. 12. 
4. neděle adventní JK - 11.00 MS 8.00 MS 9.30 MS

Vánoční koncerty
JK - 22.12. 

v 19.30 Rybova 
mše svatá  

Budislavice 
23.12. v 17.30

PÁ 24.12. 
Štědrý večer JK - 22.00 MS 20.00 MS 16.00 MS

SO 25. 12. 
Narození Páně 11.00 MS Neurazy 8.30 MS Kotouň 

9.45 MS

NE 26. 12. 
Svaté rodiny, Sv. Štěpána JN - 11.00 MS 8.00 MS 9.30 MS

PO 27. 12. 
Sv. Jána

Budislavice 
15.00 MS

Út 28. 12 
Svatých Mláďátek

Měcholupy 
16.15 18.00 MS

ST 29.12. 
Sv. Tomáše Beketa JN - 7.30 MS 18.00 MS

ČT 30.12. 
Sv. Evžen

Žinkovy DPS 
10.15 MS

PÁ 31. 12. 
Sv. Silvestr 

JN – Adorace, MS 
16.00 – 17.00

18.00 MS,  
Adorace

SO 1. 1. 2022 
P.  Marie a Nový rok JK - 11.00 MS 8.00 BS

NE 2. 1. 2022 JK- 11.00 MS 8.00 MS 9.30 MS

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2021-2022 V NEPOMUKU 
a farnostech odtud spravovaných

MS – Mše svatá      BS – Bohoslužba slova
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Fotoklub vystavuje v galerii 
městského muzea 

Až do konce ledna je v nepomuckém Městském muzeu a galerii 
výstava Fotoklubu Nepomuk. Výstava byla zahájena k příležitosti 
nedožitých 90. narozenin Bohuslava Šotoly. V loňském roce vydaná 
publikace Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích využila 
z valné části bohatý archiv pana Šotoly. Členové fotoklubu si z knihy 
vybrali necelou stovku fotografií a stejná místa v Nepomuku a okol-
ních obcích nafotografovali znova. 

Dvojice fotografií prezentované na výstavě s názvem Proměny 
Nepomucka dokumentují, jak se změnilo prostředí, které je pro 
nás domovem.

Na snímku pohled do výstavních prostor při vernisáži výstavy 
19. listopadu.

Milan Demela

foto Milan Demela 
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Zelená Hora pro dlouhé večery

Poslední číslo vlastivědného sborníku jižního Plzeňska Pod Zele-
nou Horou chce svým čtenářům zpříjemnit závěr letošního roku. 
Jako obvykle se vyznačuje pestrou paletou témat.

V úvodu přináší výsledek pátrání dvojice badatelů, který konečně 
zaplní jedno bílé místo, a sice určení místa rodného domu Jakuba 
Jana Ryby v Přešticích. Tomuto zásadnímu faktu se zatím nikdo 
z mnoha životopisců našeho slavného rodáka nevěnoval. Zjistíme, 
že název dnešní Rybovy ulice asi nebyl zvolen náhodou, ačkoliv 
o jejím významu v době pojmenování ještě nikdo nic nevěděl! 

Další prací, nazvanou „Nálezy antických mincí na jižním Plzeň-
sku“, potěšíme zejména numismatiky. Z přehledu celkem třiadva-
ceti nálezů z různých časových období vyplývá, že jejich četnost 
souvisí s dávnými obchodními stezkami a nejmladší naleziště vděčí 
svému objevení především novodobým hledačům kovů. Ve výčtu 
se nejčastěji objevují Chotěšov, Žinkovy a Stod, přičemž u Stoda 
byla nalezena jediná keltská mince na jihu Plzeňska! Významnému 
krajinotvornému prvku se pak věnuje další článek: „Zrcadla v kra-
jině aneb bývaly ve Štěnovicích rybníky“. 

Kuriózní postavou byl na Všeobecné zemské jubilejní výstavě 
v Praze roku 1891 měčínský tkadlec a „dudák“ Václav Tureček. 
Třebaže na výstavě měl dudy v ruce poprvé, zajistil svým vystu-
pováním pavilonu České chalupy mimořádnou účast. 

Sborník se nevyhýbá ani aktuálnímu dění, a tak zachytil jak 
zahájení opravy přeštického chrámu, tak projekt přeštické školy 
ke 190. výročí narození Josefa Hlávky. 

A o tom, jak se ocitl sv. Jan Nepomucký na kruhovém objezdu 
v Nepomuku, podává emotivní svědectví stejnojmenný příspěvek 
zastupitele obce Lnáře, kde byla socha nalezena.

Věra Kokošková

Po roce jsme se dočkali výstavy obrazů Viktora Peška

Předposlední listopadovou sobotu se uskutečnila vernisáž výstavy 
„Viktor Pešek 120 let od narození“. Původně se výstava měla 
uskutečnit již loni, ale z důvodu nařízeného uzavření muzeí byla 
výstava přesunuta o celý rok. Na výstavě jsou k vidění hlavně 
obrazy zapůjčené paní Danou Ployer z rakouského Bad Leon-
feldenu, většinu vystavených obrazů si návštěvníci mohou nejen 
prohlédnout, ale i zakoupit. Vernisáž zahájil Pavel Motejzík, 

který následně předal slovo paní Daně Ployer, ta se s návštěv-
níky podělila o své vzpomínky na významného malíře Nepo-
mucka. Na vernisáži vystoupil dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk  
„Pšeničky“.

Svatoslava Kožíková, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

Vernisáž výstavy oživily 
Pšeničky lidovými písněmi,
foto Pavel Motejzík
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Kalendář na rok 2022 ozdobily 
pastely pana Böhnela

Město Nepomuk vydalo na příští rok 
nástěnný kalendář s oblíbenými motivy 
půvabné nepomucké krajiny od malíře 
Richarda Böhnela. Kalendář je k zakou-
pení v nepomuckém infocentru za 190 Kč.

Děkujeme rodině pana Böhnela za svo-
lení k použití jeho děl.

Muzeum krojů v Březí 
představuje výstavu quiltů 
a textilních obrazů 

Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Březí u Žinkov pořádá do 
neděle 8. ledna 2022 výstavu patchworku Harmonie stehů skupiny 
HiS (Eva Bovoli, Jana Haklová, Monika Tilschová). 

Po úspěšných zahraničních výstavách v Německu, Francii, 
Holandsku, Japonsku, Rakousku i v tuzemsku se nám podařilo 
získat kolekci, která již sklízela mnoho úspěchů. Již vernisáž 
23. října potvrdila, že i v Čechách je o tento druh ručních prací 
značný zájem. Na základě ohlasů návštěvníků tuto výstavu vřele 
doporučuji obyvatelům Nepomuka a okolí. 

Muzeum je otevřeno na základě telefonické objednávky na 
telefonním čísle 603 219 131.

 
Jiří Tetzeli

Nepomucké noviny / prosinec 2021

foto Anna Žlábková

V sobotu 11. prosince 
od 10:00 do 12:00 hodin 
vás zveme na Den 
otevřených dveří 
s možností si vozítka 
vyzkoušet a projet se. 

Občerstvení zajištěno.

Krásné a klidné prožití vánočních svátků  
a do nového roku 2022 pevné zdraví

přejí všem nepomuckým občanům  

Ladislav Čáslavský a malíři 

z Ateliéru „K“ Augustina Němejce v Nepomuku
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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

inzerce 28

VŠECHNY AKTUÁLNÍ POZICE NALEZNETE
NA NAŠICH STRÁNKÁCH

WWW.PROMINENTSYSTEMS.CZ/KARIERA/

K A R I E R A @ P R O M I N E N T . C O M  
+ 4 2 0  3 7 8  2 2 7  2 1 1  

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ
V BLOVICÍCH

PŘIDEJ SE K NÁM

- Svářeč plastu

- Montér

- Elektromontér

- Zámečník

- Obsluha obráběcího stroje

- Obsluha formátovací pily

 

 

Nepomucké noviny / duben 202032 zveme vás / inzerce

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

PRODEJ ZAHRADY, 952 m2, DVOREC

K  prodeji nabízíme zahradu s  možností 
výstavby (plocha pro produkční využití). 
Elektřina a vodovod na okraji pozemku.  
P. č. 65/1, LV 242. Kód: 53991

PRODEJ CHALUPY 4+1, 170 m2,  
POZEMEK 1.877 m2, NEHODIV

K prodeji nabízíme chalupu v rekonstrukci 
se stodolou a garáží. Na konci zástavby, 
s velkou zahradou. Kód: 53606

PRODEJ POZEMKU,  2.787 m2, VRČEň

K prodeji nabízíme louku o výměře 2.505 m2 

s přilehlým korytem vodního toku na levém 
břehu Úslavy. LV 812.
Kód: 54069

Cena: 700 Kč/m2

Cena: 3.250.000 Kč Cena: 25 Kč/m2 + právní servis

PRODEJ POZEMKU,  1.041 m2, DVOREC
K  prodeji nabízíme zahradu s  přilehlými 
pozemky o celkové výměře 1.041 m2 s možností 
zástavby (plocha pro produkční využití). P. č. 
63/2, 63/1, 63/3 a  63/4, LV 242. Elektřina  
a vodovod na okraji pozemku. Kód: 53989

PRONÁJEM KOMERČNíHO PROSTORU 
110 m2, NEPOMUK
K pronájmu nabízíme prostory na náměstí 
Augustina Němejce. Lukrativní místo se 
širokým využitím. Nájemné 12.000,-Kč 
měsíčně + energie + provize RK. Kód: 53705

PRODEJ POZEMKů,  6.114 m2, DVOREC

K prodeji nabízíme zemědělské pozemky 
o celkové výměře 6.114m2 mezi Dvorcem 
a Třebčicemi. P.č. 388/2, 397, 339 a  338,  
LV 242. Kód: 54067

Cena: 700 Kč/m2

Cena: 12.000 Kč/měsíc Cena: 20 Kč/m2+ právní servis

NOVINKA

Nepomucké noviny / prosinec 2021

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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Z činnosti nepomuckých hasičů

foto archiv SDH Nepomuk

V období od 16. října do 15. listopadu nebyla naše jednotka povo-
lána Krajským operačním střediskem Hasičského záchran-
ného sboru Plzeňského kraje k žádné události. Přesto jsme 
s naší technikou několikrát vyjížděli mimo zbrojnici. S Tatrou 
 815-7 CAS 30 jsme provedli několik nouzových dovozů vody po 
Nepomuku a blízkém okolí, několik hospodářských jízd jsme 
odjeli i s DA Mercedes Sprinter. Od pátku 8. do neděle 10. října 
jsme prováděli kropení trati na kramolínském závodišti, kde se 
jela v rámci podniku Mistrovství světa Velká cena ČR v sajdkár-
krosu. Mimo to jsme během závodu několikrát asistovali zdra-
votníkům s ošetřením zraněných osob a jejich transportem do 
sanitních vozidel.

Jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice Nepomuk vyjížděla 
v uvedeném období k 26 zásahům. Nejvíce zásahů se týkalo odstra-
nění stromů padlých přes silnice. Ve třech případech jednotka 
vyjížděla na žádost Zdravotnické záchranné služby v rámci sys-
tému „First Responder“ k pacientům s náhlou zástavou oběhu, kdy 
hasiči do příjezdu posádky ZZS, která v tu dobu nebyla v Nepo-
muku přítomna, prováděli resuscitaci včetně použití automati-
zovaného externího defibrilátoru. Ve všech případech se u osob 
podařilo obnovit srdeční činnost. Jednotka HZS také zasahovala 

u několika požárů, z nichž největší byl požár truhlářské dílny 
a přilehlé pergoly u rodinného domu v Seči.

 
Noční toulání pod Zelenou horou 
V sobotu 23. října jsme ve večerních hodinách pořádali tradiční 
podzimní soutěž Noční toulání pod Zelenou horou. Zázemí, pre-
zence týmů a vyhodnocení probíhaly v areálu hasičské zbrojnice. 
Samotná trasa startovala v lese u Tesasu, vedla kolem čistírny 
odpadních vod a bývalých kasáren pod zámkem a končila u „Kná-
rovky“. Soutěž startovala v 18:00 hodin a zúčastnilo se jí 27 družstev 
mladých hasičů ze sborů okresu Plzeň-jih. Konec včetně vyhod-
nocení byl po 22. hodině.

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk vám přeje klidné a poho-
dové prožití adventního času, především vám všem přejeme 
pevné zdraví.

Více informací, fotek či videí najdete na www.sdhnepomuk.cz 
a na facebooku Hasiči Nepomuk.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 
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ADVENT

S CARMINOU

Obec Neurazy Vás zve na adventní vystoupení ženského 
pěveckého sboru Carmina v kostele 

sv. Martina v Neurazech.

v pátek 10. 12. 2021 od 19 hod.

Vstup bude umožněn pouze po předložení platného dokladu dle aktuálního nařízení vlády.

VST
UP ZDARMA

 

 

 

 

o skončení koncertu před kostelem

tradiční sousedské setkání
ým občerstvením 

P r o s ím e  o  d od r ž e n í  p l a t ný c h  p r o t i ep i d em i c k ý c h  o p at ř e n í .
V s t u p n é  d o b r o v o l n é

BUDISLAVICKÉ 
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NEPOMUK / prosinec 2021 okolí Nepomuka / prosinec 2021

Kulturní a informační centrum Nepomuk

do 29. 12. Krása zrakům ukrytá – výstava původního mobiliáře 
zámku Zelená Hora včetně exponátů opery Libuše, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 
a 12.00–16.00 hodin, výstava je součástí prohlídky muzea

18. 11. – 29. 1. Proměny Nepomucka – Bohuslav Šotola 90, výstava 
fotografií Fotoklubu Nepomuk a pohlednic z knihy Nepomucko 
na starých pohlednicích a fotografiích Bohuslava Šotoly, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 
a 12.00–16.00 hodin, vstup zdarma

15. 11. – 31. 1. Vánoční výstava panenek s betlémky, Svatojánské 
muzeum, otevřeno úterý–pátek 10.00–16.00 (neděle pro skupiny 
po domluvě) 

20. 11. – 2. 4. Viktor Pešek – 120 let od narození, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–11.30 a 12.00–
16.00 hodin

11. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu – otevřený turnaj pro 
všechny příznivce stolního tenisu, Sportovní hala Nepomuk, 
pořádá Pionýr z. s.

11. 12. Předvánoční setkání seniorů, od 14.30 hodin, Kulturní 
dům Dvorec, nutná rezervace místa předem

18. 12. Vánoční setkání v nepomuckém muzeu – komentovaná 
prohlídka výstavy Krása zrakům ukrytá s hudebním vystoupe-
ním Michaely Katrákové v doprovodu kytaristky Soni Vimrové, 
od 14.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk

18. 12. Prohlídka betléma nově zrestaurovaného Petrem 
Schmidtem, 8.00–16.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého
 
22. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby, od 19.30 hodin, kostel  
sv. Jakuba Většího, vstupenky k zakoupení pouze na místě

Další akce pořádá Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk 
(www.fenix-nepomuk.cz) a Mateřské centrum Beruška 
(https://beruska-nepomuk.webnode.cz/)

21. 10. – 26. 3. Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký  
a barokní doba – výstava, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

23. 10. – 9. 1. Výstava quiltů a textilních obrazů – pořádá Skupina 
HiS (Harmony in the Stitches) – Eva Bovoli, Jana Haklová, Monika 
Tilschová, Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňska – 
Březí, otevřeno na tel. 603 219 131

4. 12. Mikulášské trhy, od 13.00 do 17.00 hodin, náměstí Svo-
body, Spálené Poříčí

15. 12. Zpívání koled s Českým rozhlasem v Kasejovicích, Spá-
leném Poříčí, Letinech a dalších městech Plzeňského kraje, od 
18.00 hodin

19. 12. Adventní koncert kapely Roháči, od 17.00 hodin, kostel 
sv. Mikuláše Spálené Poříčí

25. 11. – 8. 1. Sladké a voňavé Vánoce – vánoční výstava plná vůní 
i chutí… – o tradicích vánočního období v oblasti gastronomie, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E–mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí–sobota 8.30–11.30 / 12.00–16.00 hodin

Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na inter‑
netu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena. Konání akcí závisí na aktuální 
situaci ohledně pandemie a vládních nařízeních. 

Manětínské uzeniny 
Nová prodejna otevřena naproti kostelu

Plzeňská 156, Nepomuk 
(pod náměstím naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého)

Tel: 727 918 130

Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–17:00

Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–17:00

Pátek: 8:00–17:00
Sobota: 8:00–11:00

Neděle: zavřeno

Otevírací doba:
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Zimní nadílka ve Fénixu

Semináře: 

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, 
tel. 606 032 707,  fenix@urad-nepomuk.cz 

Máme YOUTUBE kanál a Instagram, najdete nás pod celým 
názvem Volnočasové centrum Fénix Nepomuk.

Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během 
roku, pokud to kapacita a náplň kroužku umožní, kurzovné 
za proběhlé lekce vám odečteme. Svým zájmem spolutvoříte 
nabídku Fénixu. 

Nabízíme dárkové poukazy na naše kurzy, platnost 6 měsíců 
a zvolit můžete jakoukoliv hodnotu.

Otevřený Fénix – domluvte se a využijte vybavení ateliéru nebo 
zrcadlového sálu jen pro sebe (bosu, velké míče, overbally, činky, 
jógamatky). Vstupné 100 Kč.

Kancelářské místo – pracujete z domova a potřebujete klid či 
změnit prostředí? Nabízíme místo v počítačové učebně (počítač 
nebo připojení pro vlastní notebook), tiskárnu, kávu či čaj, 100 Kč 
/ jedna návštěva, 400 Kč / 5 návštěv.

Od 3. 11. Taneční kurz Salsa Rueda de Casino – středa 17:00–18:00 
hodin. Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti s tancem, nau-
číme vás vše od úplného začátku. Ve stylu Rueda de Casino se 
tancuje v kruhu a partneři se střídají za letu během tance. Michal 
a Markéta Kabátovi, 15 lekcí / 900 Kč za osobu do 26 let, 1150 Kč 
za osobu 27+.

Od 17. 1. Pravidelný kurz Čchi-kung pro ženy s Hankou Reitspie-
sovou, pondělky 18:00–19:15 hodin. Čchi-kung je umění práce 
s životní energií. Je to tajemství dlouhověkého, stabilního, spoko-
jeného bytí ve vitálním těle s bystrou klidnou myslí. Tato cvičení 
může cvičit kdokoliv, jsou jednoduchá, velmi efektivní. 15 lekcí  
/ 1300 Kč (1100 Kč maminky na RD, senioři, samoživitelé).

Vzdělávací cyklus s koučem Michalem Holíkem: pondělky 18:00–
20:00 hodin, lze zakoupit jeden seminář nebo zvýhodněně celý 
cyklus pěti seminářů.
•  13. 12. Jak pracovat se stresem a posílit radost? Když pocho-

píte, že zdrojem stresu i štěstí jsou naše touhy, potřebujete se 
s nimi naučit pracovat. K tomu nám pomůže naše vnitřní dítě. 
Dnes se dozvíte, jak na něj, jednoduše, hravě.

•  10. 1. Jak udělat z „MUSET“ „CHTíT“? Pořád něco musíme. Do 
práce, vydělat peníze, postarat se o domácnost, naplňovat něčí 
očekávání… Dokud budeme žít ve formě MUSET, nedokážeme 
se z života pořádně radovat. Jenom přežíváme. Jak to ale změnit?

•  7. 2. Jak odložit nebo překonat STRACH? Strach nám brání 
být sami sebou, dělat věci, které bychom chtěli a žít život podle 
našich představ. Dnes se naučíte, jak s ním pracovat. Jak ho 
odložit nebo překonat.

•  14. 3. Vděčnost jako základní kámen spokojenosti. Většina lidí 
je stále s něčím nespokojena a snaží se z toho utéct. Konečně 

to vyřešit, něco změnit. Dokud ale nezmění samotnou podstatu 
nespokojenosti na vděčnost, stejně to nebude fungovat.

•  11. 4. Jak fungují naše touhy? Naše touhy jsou pro nás zdrojem 
radosti, ale i stresu. Když si něco přejete, můžete se na to těšit. 
Také se ale můžete bát, že to nedopadne. Když pochopíte své 
touhy, porozumíte sami sobě.

2. 12. Výroba keramické vánoční aromalampy. S naší lektorkou 
Jitkou Kahounovou si vytvoříte vánoční lampičku s betlémem. 
V ceně 450 Kč je předpřipravená lampa výšky cca 20 cm, průměr 
cca 10 cm, glazura, (případně engoba), výpal, lektorné (dodání  
do Vánoc), čaj nebo káva.

4. 12. 16:00–18:00 hodin Háčkování trojcípého šátku. Naučíte 
se základy a začnete tvořit svůj jedinečný výrobek (nutné mít 
vlastní přízi a háček – ideálně yarnart flowers (1000 m) a háčky od  
2.5 do 4.5 dle popisu na obalu příze. Martina Sedláková, přihlášení 
předem, 200 Kč.

6. 12. 18:00–20:00 hodin Ženská ekohygiena a cykličnost. Prak-
tický seminář na ženská témata s důrazem na ekologičnost a šetr-
nost, ukázky pomůcek a návodů. Lucie Korbová, 200 Kč.

12. 1. 17:30–20.00 hodin Ušní a tělové svíce. Praktický prožit-
kový seminář s přednáškou o účinku a využití včetně vzájemného 
ošetření. Zažijte okamžitý nádherný pocit úlevy i uvolňovacích 
účinků ušních a tělových svící. Technika známá z Indie, Číny, 
Egypta i Ameriky se úspěšně používá i dnes např. k odstranění 
toxinů a zánětů z těla, snížení bolesti, při nespavosti, nachlazení, 
odstranění migrén, pro posílení imunity, atd. Hanka Reitspiesová, 
450 Kč včetně materiálu, děti pouze 100 Kč za svíčky.

Předvánoční výprava pro děti 7–12 let 22. nebo 23. 12., podle 
otevřených škol. Půldenní nebo celodenní program s výpravou 
do lesa, kde nazdobíme stromeček pro zvířátka. Oběd si uvaříme 
ve Fénixu (200 Kč / 350 Kč celý den).

21. 1. Burza hraček a knížek – děti dětem. Děti si přinesou max. 
10 kusů hraček a knížek, které chtějí s dalšími dětmi vyměnit. 
Pokud chcete něco darovat, pošleme potřebným.

4. 2. Den ve Fénixu pro děti 7–11 let, 8:00–13:00 hodin.

7.–13. 2. 2022 Náš první zimní příměstský tábor pro děti 7–11 let. 
Hry, tvoření, společné vaření, venkovní aktivity, výlet s obědem 
na ohni dle počasí, 1500 Kč.

Ve dnech 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 je Fénix zavřený a kurzy se neko-
nají. Přejeme krásný vánoční čas naplněný tím nejdůležitějším, co 
máme, zdravím a láskou.

Kancelář v prosinci: po 13:00–16:00, út 10:00–17:00, 
st 13:00–16:00, čt 10:00–18:00, pá 13:00–17:00

Lucie Korbová a tým Fénixu
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Háčkování trojcípého šátku
s Martinou Sedlákovou
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Zdeněk Světlík (1932–2021)
Dne 22. října 2021 zemřel v Bezděkovci ve věku 

nedožitých devadesáti let významný český výtvarník 
a grafik Zdeněk Světlík.

Excelentní výtvarník Zdeněk Světlík se narodil v Chebu, 
ale jeho rodinný a profesní život byl bytostně spojený 
s Plzní. Byl hlavním výtvarníkem veletrhu EX Plzeň, Květ-
nová knižní Plzeň, autorem expozic města Plzně, či pre-
zentací koncernu Škoda Plzeň na strojírenských veletrzích. 
Jeho milovaná výtvarná disciplína byl aradekor a plakát, 
se kterým dosáhl mnohé tuzemské i zahraniční úspěchy.
Zdeněk Světlík před padesáti lety objevil pro svoji rodinu 
kouzelný kout v Bezděkovci. Na chalupě, v čísle popisném 
43, vytvořil řadu svých děl, ale o tom největším žádné bede-
kry psát nebudou. Tvořil prostou lásku a niternou souná-
ležitost mezi námi i tímhle náramným krajem a umně ji 
transplantoval do našich srdcí. A za tohle dílo mu budu 
do smrti vděčný.  

Díky táto.

Jiří Světlík

Marika Gombitová 
se rozloučila s Mirom Žbirkou

Se zpěvákem a skladatelem Miro Žbirkou, který zemřel 
po delší nemoci 10. listopadu 2021, se dojemně rozloučila 
Marika Gombitová fotografií na facebooku z pohádkového 
muzikálu Neberte nám princeznu z roku 1981, který se 
v roce 1980 natáčel na zámku Žinkovy. 

Môj drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si v mojom 
srdci navždy.

S láskou
Tvoja princezná 

Jiří Karmazín (1932 – 2021)

S lítostí oznamujeme, že 31. října 2021 zemřel malíř a peda-
gog Jiří Karmazín ve věku nedožitých 89 let.

Jiří Karmazín, jemuž učarovala krása jižních Čech a také 
Itálie a Bretaně, pocházel z Dožic u Mladého Smolivce. 
Věnoval se malbě, kresbě, grafice, později také keramické 
mozaice a malbě na porcelán.

Studoval na Vyšší škole umělecko průmyslové v Praze, poté 
malířství na Akademii výtvarných umění v Praze a později vyhrál 
konkurs na Mezinárodní mozaikářskou školu v Itálii. 

V roce 1971 nastoupil na AVU jako asistent profesora Fran-
tiška Jiroudka. Až v roce 1986 mu byla umožněna habilitace 
a stal se docentem a vedoucím pedagogem krajinářské 
a figurální školy. 

Po odchodu do penze v roce 1991 se vrátil z Prahy zpět do 
jižních Čech, do svého ateliéru v Laciné. Donedávna aktivně 
tvořil a pořádal výstavy. 

Jeho díla můžeme najít v Národní galerii v Praze a ve sbír-
kách dalších českých a moravských galerií. V zahraničí pak 
například ve Francii, Itálii, Anglii, Německu, ale i v Austrálii, 
Mexiku, Paraguayi nebo Nikaragui.

Bez povšimnutí nemohou zůstat ani rozměrné mozaiky, 
které jsou realizovány v architektuře na několika místech v ČR.

Rozhovor s Jiřím Karmazínem vyšel v Nepomuckých novinách v říjnu 2017.
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Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 8. prosince 2021 uplynou tři roky, co 
nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Václav Vladař z Nepomuka.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

V úctě rodina

vzpomínka

řádková inzerce

Dne 31. prosince 2021 uplyne 15 let, kdy 
nás navždy opustil pan Václav Baroch.

Vzpomíná manželka, syn s rodinou, 
vnoučata, pravnoučata.

Děkuje rodina

vzpomínka

Dne 19. prosince 2021 uplyne 15 smutných let, 
co nás navždy opustil pan Miloslav Vokurka.

Stále vzpomíná a nezapomene manželka 
Marie a synové s rodinami.

Děkujeme těm, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 27. listopadu 2021 
uplynulo 10 let, kdy 
zemřela naše milovaná 
maminka a babička, paní 
Miloslava Jedličková
a dne 20. prosince 2021 
tomu bude již 18 dlouhých 
let, co nás navždy opustil 
náš drahý tatínek a dědeček, 
pan Václav Jedlička.

Vzpomínají dcera 
a syn s rodinami.

vzpomínka

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:

ne
ko

m
er

čn
í z

da
rm

a 
/ 

ko
m

er
čn

í 5
0 

K
č

Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze 
jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón doručte do redakce 
Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 8.30-16.00 hod.

Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce a další práce 
dle domluvy. Tel. 721 757 399.

Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR. www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

Nabízím domácí vánoční cukroví, více info na tel. 775 223 640.

Sháním jakékoli staré střešní tašky na vyspravení cesty. Sám odvezu. Volejte 777 230 620.

Prodám míchačku tovární výroba, na 1 kolečko. Cena 1500 Kč. Tel. 777 230 620.

Prodám mlýnky na maso, ovoce, strouhanku, kokosové cukroví, šicí šlapací stroj Minerva 
ponorný se skřínkou, OK stav, levně, dovezu. SMS 776 693 073.

Kdo by pomohl sestavit rodokmen? Data mám, jen nevím, jak začít. SMS 776 693 073.

Prodám vejce z domácího chovu, zavařovací sklenice, tři postele chromové, dvě dřevěné, 
matrace, kola Favorit a Liberta. Tel. 704 268 799.

Prodám psací stroj Consul, šicí stroj stolní, čerpadlo Darling 60l Al, žebřík 6 m, litinové 
nové 3 ks, ruční kárku, malou decimálku. Tel. 704 268 799.

Prodám běžky s vázáním NN75 140, 160, 190 cm. Cena za pár 200 Kč. Sjezdové boty  
č. 40. Tel. 722 724 414.

Prod. dět. přilbu na kolo, vel. 44–48, řehtacího houpacího koně, kolo BMX – 20. Levně. 
Tel. 604 969 785.

Prodej el. krbová kamínka nová, zabalená, dět. auto Tatra velké na písek, nové zabal.,  
dět. encykl. dinosauři, nová, vše levně. Tel. 605 437 676.

Prodej dám. zimní bundy XL–XXL, málo nošené, dámské náušnice kruh. chirurg. ocel aj. 
Zdr. důvody, vše levně, dohodou. Tel. 605 437 676. 

Nabízím doučování pro žáky ZŠ, matematika, fyzika, chemie, jazyky, včetně přípravy na 
přijímací zkoušky. Více info na tel. 776 412 109. 
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Jízdní řády autobusů obsluhujících Nepomuk 

ARRIVA STŘEDNí ČECHY s. r. o.

Linka Spoj Platnost

Nepomuk, 
žel. stanice

Nepomuk 
město

odjezd příjezd

450444 3 × 4,09 4,17

450444 5 × 5,09 5,17

450411 2 × 5,40 5,47

450448 1 × 5,45 5,53

450455 2 × 6,00 ke hřišti

450444 7 × 6,14 6,22

450434 5 × 6,15 6,23

450411 4 ×, 42 6,40 6,48

450444 9 × 6,53 7,02

450454 11 ×, 42 7,18 Třebčická

450450 10 × 7,31 7,41

450458 3 ×, 42 7,43 7,53

450411 6 × 7,55 8,03

450446 2 ×, 42 8,35 8,42

450411 106 6, †, 79 8,35 8,42

450450 12 1,3,15 8,53 9,03

450411 108 6, †, 79 10,35 10,43

450444 11 × 10,37 10,45

450455 4 1, 3, 15 10,55 ke hřišti

450448 3 × 10,55 11,03

450411 10 ×, 42 11,35 11,43

450450 14 × 11,52 12,02

450456 5 ×, 32 11,55 12,02

450411 110 6, †, 79 12,35 12,43

450444 13 × 12,37 12,46

450455 ×, 42 12,55 ke hřišti

450455 8 ×, 32 12,55 ke hřišti

450448 5 × 13,00 13,08

450434 23 × 13,40 13,48

450456 7 ×, 42 14,05 14,16

450444 15 ×, 42 14,37 14,46

450411 112 6, †, 79 14,35 14,43

450444 17 ×, 32 14,37 14,46

450456 9 ×, 42 14,55 15,02

450448 7 × 14,55 15,03

450455 10 ×, 32 15,03 ke hřišti

450455 12 ×, 42 15,03 ke hřišti

450434 25 × 15,40 15,48

450448 9 × 15,55 16,03

450411 114 6, †, 79 15,55 16,03

450411 116 6, †, 79 16,35 16,43

450444 21 ×, 31 16,37 16,45

450434 27 × 16,38 16,46

450455 14 ×, 31 16,55 ke hřišti

450448 11 ×, 31 17,55 18,03

450411 118 6, †, 79 18,35 18,43

450411 14 ×, 31 18,35 18,43

450411 8 ×, 79 19,52 19,58

450411 16 ×, 79 20,35 20,43

450411 18 ×, 79 23,30 23,37

 

Linka Spoj Platnost

Nepomuk 
město

Nepomuk,  
žel. stanice

odjezd příjezd

450411 1 × 3,47 3,56

450444 2 × 4,51 5,00

450448 2 × 4,55 5,04

450434 2 × 5,11 5,20

450411 3 × 5,55 6,04

450448 4 × 6,15 6,24

450444 4 × 6,19 6,28

450446 1 ×, 42 6,55 7,03

450448 6 × 6,58 7,09

450411 105 6, †, 79 7,15 7,24

450444 6 ×, 32 7,19 7,28

450434 6 × 7,34 7,44

450444 8 ×, 42 7,35 7,45

450456 2 ×, 32 7,39 7,47

450411 5 × 8,55 9,04

450411 107 6, †, 79 9,15 9,24

450450 11 × 10,20 10,28

450444 10 × 11,12 11,21

450411 109 6, †, 79 11,15 11,24

450450 13 1, 3, 15 11,50 11,58

450448 8 × 12,39 12,49

450456 6 ×, 32 12,48 12,58

450458 6 ×, 42 12,55 13,04

450446 3 ×, 42 13,00 13,08

450411 111 6, †, 79 13,15 13,24

450454 6 × 13,37 13,49

450450 15 × 13,45 13,54

450444 12 × 14,12 14,21

450434 20 ×, 32 15,08 15,16

450434 22 ×, 42 15,12 15,20

450411 113 6, †, 79 15,15 15,24

450448 10 × 15,41 15,51

450434 24 × 16,09 16,17

450444 14 × 16,12 16,21

450411 115 6, †, 79 16,15 16,24

450444 16 × 17,12 17,21

450411 117 6, †, 79 17,15 17,24

450448 12 ×, 31 17,38 17,48

450444 18 ×, 31 18,12 18,21

450411 7 ×, 31 18,50 18,59

450411 119 6, †, 79 18,55 19,04

450444 20 ×, 31 19,12 19,21

450411 11 ×, 79 19,58 20,06

450411 13 ×, 79 21,15 21,24

Platí od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
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Linka Spoj Platnost

Nepomuk  
od hřiště

Nepomuk  
žel. stanice

odjezd příjezd

450411 1 × 3,49 3,56

450444 2 × 4,53 5,00

450455 1 × 4,53 5,01

450448 2 × 4,57 5,04

450434 2 × 5,14 5,20

450411 3 × 5,57 6,04

450448 4 × 6,17 6,24

450444 4 × 6,21 6,28

450446 1 ×, 42 6,57 7,03

450448 6 × 7,01 7,09

450444 6 ×, 32 7,21 7,28

450411 105 6, †, 79 7,17 7,24

450455 3 ×, 42 7,13 7,23

450455 5 ×, 32 7,15 7,23

450434 6 × 7,37 7,44

450444 8 ×, 42 7,38 7,45

450456 2 ×, 32 7,41 7,47

450411 5 × 8,57 9,04

450411 107 6, †, 79 9,17 9,24

450450 11 × 10,22 10,28

450444 10 × 11,14 11,21

450411 109 6, †, 79 11,17 11,24

450450 14 1,3,15 11,52 11,58

450455 7 1,3,15 11,58 12,04

450448 8 × 12,42 12,49

450456 6 ×, 32 12,51 12,58

450458 6 ×, 42 12,57 13,04

450446 3 ×, 42 13,02 13,08

450411 111 6, †, 79 13,17 13,24

450454 6 × 13,40 13,49

450450 15 × 13,47 13,54

450455 9 × 13,59 14,05

450444 12 × 14,14 14,21

450434 20 ×, 32 15,10 15,16

450411 113 6, †, 79 15,17 15,24

450434 22 ×, 42 15,14 15,20

450448 10 × 15,44 15,51

450444 14 × 16,14 16,21

450434 24 × 16,11 16,17

450411 115 6, †, 79 16,17 16,24

450455 11 ×, 32 16,44 16,52

450411 117 6, †, 79 17,17 17,24

450448 12 ×, 31 17,41 17,48

450444 18 ×, 31 18,14 18,21

450411 7 ×, 31 18,52 18,59

450411 119 6, †, 79 18,57 19,04

450444 20 ×, 31 19,14 19,21

450411 11 ×, 79 20,00 20,06

450411 13 ×, 79 21,17 21,24

 ×  JEDE v pracovní dny 

 †  JEDE v neděli a ve státem uznané svátky 

 1  jede v pondělí 

 3 jede ve středu 

 6  jede v sobotu 

 15 NEJEDE 18. 4. 2022, 6. 7. 2022, 28. 9. 2022

 31 nejede 31. 12. 2021

 32 JEDE od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022, 4. 2. 2022, od 7. 2. 2022   
  do 13. 2. 2022, 14. 4. 2022, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022,  
  27. 10. 2021, od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022

 42  NEJEDE od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022, od 7. 2. 2022  
  do 13. 2. 2021, 14. 4. 2022, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022,  
  od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022

 79 NEJEDE od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022
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Jízdní řád Českých drah – vlaky obsluhující Nepomuk 
Platí: od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022

Vlak
Nepomuk 

odj.
Plzeň 

hl.n. příj. Poznámky Vlak
Plzeň 

hl.n. odj.
Nepomuk 

příj. Poznámky

Os 8900 4.08 4.47 13 Os 8941 5.08 5.50 jede v W
Os 7270 4.51 5.30 jede v W R 661 6.03 6.29 jede v W
Os 8902 5.08 5.47 jede v W R 631 6.03 6.29 38
Os 8940 5.25 6.02 jede v W Os 8901 6.08 6.52
Os 8904 6.08 6.48 Os 8943 7.08 7.50
Sp 1696 6.31 7.02 jede v W R 663 8.03 8.29 jede v W
Os 8942 6.39 7.18 jede v W R 633 8.03 8.29 25
Os 8906 7.08 7.47 Os 8903 8.08 8.46 25
R 658 7.29 7.57 jede v W Os 8905 8.08 8.49 jede v W
R 628 7.29 7.57 38 Os 8945 9.08 9.50 25
Os 8944 8.08 8.49 R 665 10.03 10.29 jede v W
Sp 1698 8.30 9.01 jede v W R 635 10.03 10.29 25
Os 8908 9.11 9.47 Os 8907 10.08 10.46
R 656 9.29 9.57 jede v W Os 8947 11.08 11.50 jede v W
R 626 9.29 9.57 25 R 667 12.03 12.29 jede v W
Os 8910 11.11 11.47 R 637 12.03 12.29 25
R 654 11.29 11.57 jede v W Os 8909 12.08 12.46
R 624 11.29 11.57 25 Os 8911 13.08 13.49 jede v W
Os 8946 12.08 12.49 R 669 14.03 14.29 jede v W
Os 8912 13.08 13.47 R 639 14.03 14.29 25
R 668 13.29 13.57 jede v W Os 8913 14.08 14.46
R 638 13.29 13.57 25 Sp 1697 14.58 15.29 jede v W
Os 8948 14.08 14.49 jede v W Os 8949 15.08 15.50
Os 8914 15.11 15.47 R 655 16.03 16.29 jede v W
R 666 15.29 15.57 jede v W R 625 16.03 16.29 25
R 636 15.29 15.57 25 Os 8915 16.08 16.49
Os 8950 16.08 16.49 Os 8917 17.08 17.49 jede v W
Os 8916 17.08 17.47 R 657 18.03 18.29 jede v W
R 664 17.29 17.57 jede v W R 627 18.03 18.29 36
R 634 17.29 17.57 25 Os 8919 18.08 18.46
Os 8952 18.08 18.49 jede v W Os 7283 18.27 19.05 23
Os 8918 19.11 19.47 Os 8953 19.08 19.50 10
R 662 19.29 19.57 jede v W R 659 20.03 20.29 23
R 632 19.29 19.57 36 R 629 20.03 20.29 35
Os 8954 20.08 20.48 10 Os 8921 20.08 20.49
R 660 21.29 21.57 23 Os 7285 21.08 21.50 23
R 630 21.29 21.57 35 Os 8923 22.47 23.25 12

Vlak Nepomuk 
odj.

Blatná  
příj.

Poznámky Vlak Blatná  
odj.

Nepomuk 
příj.

Poznámky

Os 27902 4.53 5.29 jede v W Os 27901 4.09 4.47 jede v W
Os 27904 6.41 7.18 jede v W Os 27903 5.46 6.24 jede v W
Os 27906 8.33 9.09 Os 27905 6.46 7.24
Os 27908 12.33 13.09 Os 27909 10.46 11.24
Os 27910 14.00 14.36 jede v W Os 27911 13.16 13.54 jede v W
Os 27912 15.32 16.08 jede v W Os 27913 14.46 15.24
Os 27914 16.41 17.18 25 Os 27915 16.46 17.24 63
Os 27916 17.53 18.29 jede v W Os 27917 18.46 19.24 12
Os 27918 18.41 19.18 64
Os 27920 20.33 21.09 12

Nepomuk - Plzeň

Nepomuk - Blatná

Plzeň - Nepomuk

Blatná - Nepomuk
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Přejeme všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a rodinnou pohodu,  
do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o.



VÁNOČNí SETKÁNí  
V NEPOMUCKéM MUZEU

u příležitosti 800. výročí první  
písemné zmínky o Zelené Hoře

V sobotu 18. prosince od 14:00 hodin
Městské muzeum a galerie Nepomuk

Komentovaná prohlídka výstavy Krása zrakům ukrytá 
– původní mobiliář Zelené Hory. Krátké hudební vystoupení 

Michaely Katrákové v doprovodu kytaristky Soni Vimrové.
Vstup zdarma

V případě nepříznivé epidemické situace 
bude vysíláno online přes www.nepomuk.cz

Pořádá spolek Pod Zelenou Horou z. s. 
ve spolupráci s městem Nepomuk


