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Ani Dvorec nezůstal pozadu. Ve čtvrtek 1. prosince na terase Komu-
nitního domu seniorů vystoupily děti z dvorecké mateřské školy, 
sváteční slovo pronesl místostarosta Pavel Motejzík a vánoční strom 
rozzářil prostor před nádražím.

foto Pavel Motejzík

zprávy / fotografie / tiráž

Nepomucké noviny Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.
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Kamnář Ondřej Šplíchal při práci,
foto Dušan Skala
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Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, 
návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu 
redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.
Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by 
měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

První adventní neděli 27. listopadu se konal na náměstí A. Němejce 
adventní trh. Krásné počasí, bohatý program i množství stánků 
přilákaly nebývalý počet návštěvníků. Mohli zhlédnout vystoupení 
pěveckého sboru Písnička a ZUŠ Nepomuk, skupiny středověké 
hudby Holba nebo taneční skupiny Shahinez. Po svátečním slovu 
starosty Vladimíra Vokurky a faráře Jiřího Špiříka byl slavnostně 
rozsvícen vánoční strom. Akci zakončili R.U.M. (Rádoby umělci 
měcholupští) zpěvem vánočních písní.

Další program nabídly i Městské muzeum a galerie, Zelenohor-
ská pošta či Mateřské centrum Beruška. Vánoční duchovní hudbu 
si návštěvníci mohli poslechnout v kostele sv. Jana Nepomuckého, 
kde se konal koncert Martina Bělohlávka (baryton), Marie Šimůn-
kové (soprán) a Filipa Šťovíčka (varhany).

foto Hana Staňková

Ve středu 30. listopadu se opět zaplnilo nepomucké náměstí, pro-
tože přijel nazdobený vánoční kamion Coca-Cola. Zábavný pod-
večer určený hlavně dětem nabídl pod vedením Santa Clause se 
skřítky soutěže, písničky a focení. Akce podpořila Český čer-
vený kříž.

foto Pavel Motejzík

Advent v Nepomuku byl pestrý
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1. Volby se uskuteční:  
v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb:
volební okrsek č. 1
volební místnost v budově Městského muzea – Nepomuk, nám. A. Němejce 126
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v těchto ulicích: 
A. Berndorfa, Husova, J. J. Ryby, J. Kubíka, Klášterecká, Kozlovická, Lesní, Luční, Myslivecká, 
Na Daníčkách, Na Čihadle, Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní, nám. A. Němejce, 
Nové Město, Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické nám., Slunečná, Sportovní, Swal-
menská, Školní, Třebčická, U Daliborky, U Elektrárny, U Hřiště, U Pošty, U Potoka, U Rybníka, 
U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská 

volební okrsek č. 2
volební místnost v budově Mateřské školy – Nepomuk, Na Vinici II. 395
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v ulicích Družstevní, 
Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III

volební okrsek č. 3
volební místnost v budově firmy Elitex – Nepomuk-Dvorec, Železniční 339
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v části Dvorec

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem).

 
4.  Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.  

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vladimír Vokurka, starosta města Nepomuk

Oznámení o době a místě konání 
volby prezidenta České republiky

Vážení spoluobčané,

Máme za sebou Vánoce, které byly snad 
pro všechny dobou odpočinku a setkávání 
s přáteli. Někteří jsou zase rádi, že je vše za 
námi a vracíme se do normálního režimu.

Vstoupili jsme do nového roku, kde nás 
hned na začátku čeká důležitý krok, volba 
prezidenta. Doufám, že k volbám přijdete 
a vybereme šťastně. 

Vývoj situace přiměl město ke zdra-
žení poplatků za likvidaci komunálního 
odpadu, vodného a stočného. Informace 
najdete v novinách na straně 5. Dočtete 
se také o městských dotačních progra-
mech a plánu investic. A též o  tom, že 
v našem regionu působí i opravdoví řeme-
slníci. O jejich cestě k úspěchu a uznání 
vypráví rozhovor s Ondrou Šplíchalem 
a jeho kolegou.

Do nového roku vám přeji hodně zdraví, 
pohody a elánu.
 

Vladimír Vokurka,
starosta města Nepomuk

Slovo starosty
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Z jednání Zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) 8. prosince:

Poděkování

Děkuji městu Nepomuk, které přes projekt Do Fénixu s důvě-
rou pomáhá lidem, kteří doma pečují o své blízké. Mně osobně 
pomohlo sehnat zdravotnické pomůcky, chodítko a  toaletní 
židli pro maminku. Také zařídilo konzultaci s fyzioterapeutem, 
který nám pomohl s polohováním a přemísťováním maminky. 
Chtěla bych tímto poděkovat za ochotu pomáhat lidem, kteří to 
opravdu potřebují.

Děkuji a těším se na další milou spolupráci.

Lucie Šelmátová

Dotace Obchůdek 2021+ 
v Plzeňském kraji (2. výzva)

Účelem podpory je udržení provozu maloobchodu v obcích do  
1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní část/
části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maxi-
málně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů 
a tabákových výrobků. Žadatelem o poskytnutí dotace z tohoto 
programu může být podnikatelský subjekt (podnikající právnická či 
fyzická osoba nebo obec), který maloobchodní prodejnu provozuje. 
Žadatelé o poskytnutí dotace musí splňovat také další podmínky 
stanovené pravidly programu.

Důvodem podpory z tohoto programu je zachování dostupnosti 
prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území 
Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele ztrá-
tová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou 
skupinu obyvatel neexistuje náhrada a nemohou z objektivních 
důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích a městech. 
Místní obchod je pro starší či nemocné občany často jedinou šancí, 
jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy o jediné místo 
v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.

Lhůta pro doručení žádostí: 
Žádosti od: 9. 1. 2023 0:00:01
Žádosti do: 19. 1. 2023 12:00:00
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků:  4 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 100 000 Kč
Více informací na: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista DSO

Mikroregion má nové vedení

Valná hromada Mikroregionu Nepomucko na svém prosinco-
vém jednání zvolila nové orgány dobrovolného svazku obcí na 
roky 2022–2026.

Předseda: Pavel Motejzík
Místopředseda: Tomáš Chouň
Výkonná rada: Pavel Motejzík, Tomáš Chouň, Václav Houlík, František 
Konvář, Jindřich Jindřich
Revizní komise: Anna Sivčáková, Jiří Švec, Lukáš Brož

Nepomuk si mírně pohoršil 
v kvalitě života

Portál projektu Obce v datech zveřejnil 8. prosince přehled kvality 
života ve 206 obcích České republiky pro rok 2022. Nepomuk se 
zařadil na 71. místo v ČR a osmé v Plzeňském kraji. V roce 2021 byl 
v ČR na 66. místě a sedmý v kraji.

V Plzeňském kraji se na prvním místě umístily Přeštice, na druhém 
Rokycany a třetí skončil Stod. Na prvním místě v republice se dlou-
hodobě drží středočeské Říčany.

Více o kritériích hodnocení i celém projektu na www.obcevdatech.cz

•  ZMN zvolilo finanční výbor ve složení: Marie Čechurová, Aleš 
Hetzer, Václav Kovář, Vlastimil Kovář.

•  ZMN zvolilo kontrolní výbor ve složení: Michaela Zajícová, Lenka 
Sedláková, Hana Valentová, Petr Čekan.

•  ZMN schválilo nový jednací řád výborů Zastupitelstva 
města Nepomuk.

•  ZMN schválilo rozsah kompetencí Rady města Nepomuk ve věci 
rozpočtových opatření.

•  ZMN vzalo na vědomí kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalen-
dářní rok 2023, kterou předložila společnost KAV Starý Plzenec a. s., 
a schválilo zvýšení cen vodného a stočného pro kalendářní rok 
2023: vodné 51 Kč včetně DPH / m3, stočné 44 Kč včetně DPH / m3.

•  ZMN schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2023 
a souhlasilo se sazbou poplatku ve výši 900 Kč / osoba.

•  ZMN schválilo uzavření kupní smlouvy se společností Enery GOAT 
s. r. o. na prodej pozemkových parcel v k. ú. Kozlovice za účelem 
vybudování fotovoltaické elektrárny.

•  ZMN schválilo rozpočet města Nepomuk na rok 2023, v němž příjmy 
činí 123 127 000 Kč, běžné výdaje 114 360 000 Kč a kapitálové výdaje 
42 000 000 Kč. Deficit rozpočtu ve výši 33 233 000 Kč bude kryt 
z naspořených finančních prostředků z minulých let.

•  ZMN schválilo pravidla dotačních programů města Nepomuk pro 
rok 2023 (podrobnosti na straně 6).

Plánované termíny zasedání zastupitelstva v letošním roce: 
2. března, 4. května, 22. června, 7. září, 9. listopadu a 7. prosince.

Nepomucké noviny / leden 2023
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Byly navýšeny ceny 
vodného a stočného

Jako na konci každého roku byl sestaven rozpočet města, který 
schválili nepomučtí zastupitelé.

Většinou bývá shoda na jasných výdajích týkajících se provozu 
školy, školek, úřadu nebo domu s pečovatelskou službou, ale dis-
kuze vždy vyvolávají nepopulární kroky, které vedou ke zdražení 
poplatků. Ani tentokrát jsme se nevyhnuli zdražování v oblasti 
dodávky vody a likvidace odpadních vod a kalů. U našeho správce 
těchto sítí, společnosti KAV Starý Plzenec a. s., jsme si nechali 
vypracovat velmi podrobný rozbor a analýzu cenotvorby. Prakticky 
by se nemuselo zdražovat vůbec, nebo minimálně, pokud by nedo-
šlo v našem státě k rapidnímu nárůstu cen energií. Jen pro infor-
maci uvádím údaj o tomto nárůstu ve vztahu k vodě a stočnému.

V roce 2022 činily náklady na elektrickou energii 1 743 tisíc korun. 
V roce 2023 to je již 3 513 tisíc korun, což je zhruba dvojnásobek. 
Naše investice do modernizací technologií obou čistíren odpad-
ních vod přinesly nějaké úspory energií, které však tento násobek 
dokázaly pouze snížit. Největší podíl na spotřebě energie má ale 
čerpání a úprava vody. Tento meziroční rozdíl se tedy projevil 
v celkovém zdražení o 17 %.

Vodné pro rok 2023 bude činit 51 Kč včetně DPH za m3 a stočné 
44 Kč včetně DPH za m3, 

dohromady tedy 95 Kč/m3 (pro porovnání, cena v Blovicích je 
120 Kč/m3). 

V jednání pro rok 2023 je projekt na fotovoltaickou podporu při 
výrobě vody, která je více než žádoucí. Již jsme zadali vstupní data 
pro tvorbu projektu. Pevně věřím, že vynaložené investice pomo-
hou v dalších letech cenu udržet a nezdražovat.

Vladimír Vokurka, starosta města Nepomuk

Informace o odpadech

Obyvatelé Nepomuka vyprodukují každý měsíc více než 100 
tun odpadů. S odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí 
i náklady na jejich svoz a využití či likvidaci. Město na odpa-
dové hospodářství doplácí z rozpočtu zhruba 2 miliony korun 
ročně a tento doplatek stále roste. Na rok 2023 již bylo městu 
oznámeno firmou Marius Pedersen a. s. finanční navýšení  
o 20% inflaci. Tato situace není dlouhodobě udržitelná, proto pro 
rok 2023 dojde k navýšení poplatku za svoz odpadu na občana 
z 800 Kč na 900 Kč.

Navíc jak v průběhu let narůstá poplatek za skládkování, tak 
naopak klesá limit pro tzv. „třídící slevu“, v rámci níž mají obce 
do určitého množství odpadu nárok na snížení tohoto poplatku. 
Pro město i občany samotné je tedy řešením jednak omezit pro-
dukci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit. Město 
v tomto půjde občanům i nadále vstříc, kromě domácích kom-
postérů bude rozšiřovat či měnit typy kontejnerů na tříděný 
odpad. Zvony v průběhu roku 2023 budou nahrazeny klasickými 
plastovými kontejnery, s kterými je možné lépe manipulovat i lze 
efektivněji rozšiřovat jejich počet. Na Daníčkách II přibyde nový 
„chytrý“ box na použitý textil. 

Nepomuk již léta nabízí občanům široké možnosti uložení tří-
děného odpadu, a to jak do kontejnerů na papír, plasty, sklo, kovy, 
tak také do nádob na odkládání olejů a tuků, bioodpad a oblečení. 
K dispozici mají obyvatelé města sběrný dvůr ve Dvorci a každou 
první sobotu v měsíci probíhá svoz plastů. Na svoz a zpracování 
obalových odpadů navíc přispívá společnost EKO-KOM. Prosíme 
proto všechny občany o efektivní třídění.

Pavel Motejzík, místostarosta města Nepomuk

Platba poplatku za komunální odpad a poplatku 
ze psů v Nepomuku v roce 2023

Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2023 činí:
• 900 Kč za poplatníka
• 750 Kč za nemovitost, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba 
a vlastník nemovitosti má trvalý pobyt na území města Nepomuk

Sazba poplatku ze psů pro rok 2023 činí (poplatek platí držitel psa):
• 600 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech
•  200 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech, jehož 

držitel je osoba starší 65 let
• 150 Kč za kalendářní rok a každého psa v ostatních nemovitostech

Způsob úhrady poplatků:
Město Nepomuk již nebude zasílat složenky za komunální odpad 
a za psy.
Nájemci městských bytů i členové společenství vlastníků bytových 
jednotek si budou poplatek za odpad hradit sami přímo na účet 
města či na podatelně MěÚ Nepomuk.

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 28. 2. 2023
Poplatek lze platit hotově nebo kartou na podatelně Městského 
úřadu, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A.
Při platbě na pokladně je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště 
a rodné číslo.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–18:00
Další možnost platby poplatků je převodem z účtu nebo složenkou.
Pro způsob bezhotovostní platby je nutné vyplnit:
číslo účtu příjemce: 19 - 725 628 399 / 0800
variabilní symbol: KOMUNÁLNÍ ODPAD = 337 nebo POPLATEK 
ZE PSŮ = 341
specifický symbol: prvních 6 čísel rodného čísla
případně lze uvést do poznámky  bližší specifikaci.
 
Veškeré informace k poplatkům poskytneme v podatelně Měst-
ského úřadu Nepomuk, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A, 
tel.: 371 519 711, e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Nepomucké noviny / leden 2023
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Dne 8. prosince schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk pravidla 
pěti městských dotačních programů pro rok 2023. Na tyto pro-
gramy má Nepomuk v rozpočtu připraveny finanční prostředky 
ve výši 1 050 000 korun.

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení 
volného času cílové skupiny. Dotační program je určen na pod-
poru celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, 
kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím orga-
nizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.
Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které 
provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom 
kroužku 5–25.
Výše dotace:
Celková alokace v dotačním programu: 220 000 Kč
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu poda-
ných žádostí.
Termíny dotačního programu:
1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace 
30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a  závě-
rečné zprávy
Administrátor: 
Mgr. Jana Berkovcová
telefon: +420 371 519 742, 
e-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz
2. Podpora kulturních akcí 
Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě 
Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních 
akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku. 
Možní žadatelé:
Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.
Výše dotace:
2 000 – 20 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na rea-
lizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 120 000 Kč
Termíny dotačního programu:
1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace 
30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a  závě-
rečné zprávy
Administrátor: 
Ing. Petra Šašková 
telefon: +420 371 580 337, e-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz 
3. Podpora sportovních akcí 
Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, spole-
čenského života a aktivního životního stylu. Dotační program je 
určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných 
ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí.
Možní žadatelé:
Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem 
na území města Nepomuku.
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.
Výše dotace:
2 000 – 20 000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na rea-
lizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 120 000 Kč

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace 
30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a  závě-
rečné zprávy
Administrátor:
Mgr. Jana Berkovcová 
telefon: +420 371 519 742, 
e-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz
4. Podpora činnosti neziskových organizací
Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života 
a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu čin-
nosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působí-
cích ve městě Nepomuku. 
Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.
Výše dotace:
2 000 – 45 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na rea-
lizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 340 000 Kč
Termíny dotačního programu:
1. 2. 2023 – 28. 2. 2023 – podávání žádostí o dotace 
30. 6. 2023 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2024 – konec lhůty pro předložení vyúčtování a  závě-
rečné zprávy
Administrátor:
Ing. Jaroslav Somolík
telefon: +420 371 519 735, e-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz 
5. Obnova historického jádra města Nepomuku
Cílem programu je podpora obnovy a oprav domů a dalších budov 
(neprohlášených za kulturní památky) ležících na území historic-
kého jádra města s důrazem na zachování či obnovu historického 
vzhledu dotčených objektů a tradičního rázu sídla.
Možní žadatelé:
Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na 
území historického jádra města Nepomuku.
Výše dotace:
20 000 – 100 000 Kč. Maximálně 60 % uznatelných nákladů na 
realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 250 000 Kč
Termíny dotačního programu:
1. 3. 2023 – 31. 3. 2023 – podávání žádostí o dotace 
30. 6. 2023 mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace 
01. 9. 2023 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné 
kontroly 
17. 11. 2023 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování spo-
lečně se stanovenými doklady 
Administrátor:
Eva Járová Honsová 
telefon: +420 371 519 743, e-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz 

Podrobnější informace k jednotlivým městským dotačním pro-
gramům na rok 2023 budou zveřejněny na webových strán-
kách města Nepomuk (urad.nepomuk.cz/mestsky-urad/
mestske-dotacni-programy)

Jaroslav Somolík, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pověřený vedoucí 
odboru finančního a majetkového Městského úřadu Nepomuk

Městské dotační programy pro rok 2023
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Představení architektonické 
studie rekonstrukce 

sportovní haly

Město Nepomuk zve na setkání veřejnosti a zastupitelů 
města k představení architektonické studie rekonstrukce 
a modernizace sportovní haly Nepomuk, kterou zpracovala 
architektonická a projekční kancelář Sportovní projekty s.r.o.

Setkání se koná ve středu 
18. ledna 2023 od 17:00 hodin 

v Sokolovně Nepomuk.

Pojeďte do Bad Leonfeldenu

Pojeďte s námi v neděli 26. března na poznávací zájezd do Bad 
Leonfeldenu, který organizuje Mikroregion Nepomucko. V pro-
gramu zájezdu bude návštěva rakouského lázeňského města Bad 
Leonfelden, které se nachází v Horních Rakousích v okrese Urfa-
hr-okolí. Leží v oblasti Mühlviertel, na jižním úpatí šumavské hory 
Sternstein, zhruba 25 kilometrů severně od Lince, a žije zde při-
bližně 4 200 obyvatel. Městečko se postupem času stalo vyhláše-
ným lázeňským střediskem, které proslavily především vzdušné, 
Knappovy a slatinné lázně využívající rašelinu přímo z okolních 
slatinných lesů.

Společně cestou navštívíme Vyšší Brod, kde nahlédneme do 
areálu cisterciáckého kláštera a místního kostela, po příjezdu 
do Bad Leonfeldenu si prohlédneme centrum města se sochou  
sv. Jana Nepomuckého, starou radnicí, školou a kostelem sv. Bar-
toloměje, navštívíme také Velikonoční výstavu v Haus am Ring 
a rovněž se zastavíme ve firemní prodejně Kastner na nákup per-
níčků, keksů a vaflí. Později se přesuneme do Muzea selského 
nábytku v Hirschbachu (vstupné zahrnuto v ceně zájezdu).

Zájezd do Bad Leonfelden 26. 3. 2023 – cena 600 Kč/osoba – zahr-
nuje dopravu autokarem a průvodce

Rezervace místa v autobuse je platná po zaplacení ceny zájezdu! 
Ukončení rezervací ihned po naplnění kapacity zájezdu. Příjem při-
hlášek: Informační centrum Nepomuk.

Přihlášky do 6. 2. 2023 v Infocentru Nepomuk, platba pak od  
15. 1. 2023 do 3. 3. 2023. 

Zájezd se uskuteční při plné obsazenosti autokaru, tj. 42 osob. 
Podle termínu přihlášení budou přidělena místa v autokaru.

Při přihlášení uveďte jméno, příjmení, počet a jména všech osob, 
telefon a místo nastoupení.

Odjezdová místa Nepomuk: nádraží ČD 6:30, sídliště zastávka MHD 
6:35, náměstí u OD COOP 6:45
Očekávaný návrat: kolem 21:00 na nepomucké náměstí
Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu a každý účastník je 
povinen si jej zajistit samostatně na vlastní náklady.
Storno podmínky: Zákazník může svou rezervaci převést na náhrad‑
ního účastníka, v jiných případech činí storno poplatek 100 % částky.
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Do světa na zkušenou aneb 
nabídka, která se neodmítá

Je ti 18–30 let a potřebuješ změnu? Vyraz do světa jako dobrovolník! 
Jak to udělat? 
Zaregistruješ se na webu Evropského sboru solidarity https://
europa.eu/youth/solidarity, vybereš si projekt, který tě osloví, 
a kontaktuješ nás jako vysílající organizaci. My už ti pomůžeme 
s dalším zařizováním, kam patří sepsání životopisu a motivačního 
dopisu a pohovor s přijímající organizací. V případě, že budeš na 
projekt vybrán (ano, není to samozřejmostí, je třeba trochu nad-
šení a motivace), pomůžeme se zajištěním cesty a budeme ti krýt 
záda během celého tvého pobytu.

Co znamená být dobrovolníkem?
V rámci účasti na dobrovolnickém projektu Evropského sboru 
solidarity je možné vyjet na 2–12 měsíců do 53 zemí světa. Dobro-
volníci se podílí na dobrovolnických projektech, v nichž pomáhají 
své přijímající organizaci v konkrétních činnostech a současně zís-
kávají náhled na život v jiném prostředí. Poznávají nové lidi, nové 
zvyklosti a samozřejmě získávají i profesní dovednosti.

O finance nemusíš mít strach: cestu tam i zpět budeš mít hra-
zenou, stejně jako ubytování a zdravotní pojištění. Budeš dostávat 
i kapesné, které si můžeš ušetřit anebo použít přímo na místě – 
bude záležet jen a jen na tvém rozhodnutí. 

Máš vybráno? Kontaktuj Adélu Maškovou adela.maskova@mas-
nepomucko.cz nebo Jaromíra Kastnera jaromir.kastner@masnepo-
mucko.cz nebo si ještě projdi více informací na našem webu https://
www.masnepomucko.cz/chci-byt-dobrovolnikem.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku získala Známku 
kvality Evropského sboru solidarity, číslo akreditace: 2019-1-CZ01-
ESC52-078234. Známka kvality (Quality Label) je certifikátem, který 
držitele opravňuje k vysílání a hostování dobrovolníků. 
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Vánoční tvoření pro děti z Dětského domova Nepomuk
První adventní týden se nám povedlo propojit děti z Dětského domova 
Nepomuk a seniory z DPS Nepomuk při krásné adventní akci – zdo-
bení perníčků a lepení lineckého cukroví ve Volnočasovém centru 
Fénix. Děti nepřišly k hotovému, ale pod bedlivým dohledem paní 
Jankovičové, Vetché a Kohoutové se učily míchat správně cukrovou 
polevu. Odměřovaly gramy ingrediencí, oddělovaly žloutky od bílků 
a seznámily se se správným postupem, jak vše udělat, aby poleva nes-
tékala nebo neucpávala zdobicí pytlík. Linecké cukroví spojovaly děti 
domácí marmeládou a muselo se i ochutnat, to dá rozum. Veškeré 
korpusy na zdobení a slepování nám v místní cukrárně napekla paní 
Müllerová. Moc děkujeme paním z DPS Nepomuk za úžasnou ukázku 
jejich práce s výkladem a těšíme se s dětmi na další společnou akci. 

zprávy

Do Fénixu s důvěrou 

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města 
Nepomuk a  byl podpořen z  Operačního pro-
gramu Zaměstnanost pod registračním číslem  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.

Jak na vztahy mezi sourozenci – přednáška Evy Mikešové
Dne 22. listopadu se konala v prostorách Volnočasového centra Fénix 
přednáška Mgr. Evy Mikešové na téma Jak na vztahy mezi souro-
zenci. Čas strávený na těchto seminářích vždy utíká „až moc rychle“, 
protože je naplněn mnoha informacemi, tipy a zajímavými radami. 
Tentokrát jsme diskutovali na téma jak udržet zdravé sourozenecké 
vztahy, jak nepodporovat žárlivost, závist a zlobu mezi sourozenci 
a proč je důležité umět se vžít do konkrétní situace jednotlivých dětí. 
Neminulo nás ani ožehavé téma srovnávání dětí, „nálepkování“ a to, 
jak přistupovat k „problémovému“ dítěti. Společně jsme objevili, co 
nám do života přineslo, zda jsme jedináčkem, nejstarším, nejmlad-
ším či prostředním sourozencem. Někdy si ani neuvědomujeme, jak 
moc nás v našich partnerských vztazích i v rodičovské roli ovlivňuje 
pořadí našeho vlastního narození.

Surrealismus na vlastní kůži 
Propojení seniorů se studenty oboru Výtvarná tvorba a kultura Peda-
gogické fakulty ZČU Plzeň se podařilo v polovině listopadu 2022 na 
workshopu, na kterém kromě přednášky o tomto uměleckém směru 
došlo i na kreativní výtvarné a básnické tvoření. Že surrealismus není 
žádná nuda, se na vlastní kůži přesvědčili i účastníci tohoto kurzu, 
kteří se těší na pokračování a ukázku dalšího uměleckého směru. 

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

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

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

Foto archiv projektu

S paní Mikešovou nás 24. ledna 2023 čeká další velmi zajímavé téma 
– Jak na život a vztahy v komponované rodině: NEVLASTNÍ RODIČ. 
Seminář pro všechny, kteří chtějí být spokojení v roli nevlastního 
rodiče nebo v této roli podpořit svého partnera. 

Na seminář se můžete přihlásit sami, nebo i s partnerem. Kapacita 
míst je omezená, je nutné se přihlásit na: fenix-nepomuk.cz nebo na 
tel: +420 601 554 804
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Plán investic města Nepomuk na rok 2023

Zastupitelstvo města schválilo dne 8. prosince rozpočet města Nepomuk na rok 2023. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 123,1 milionů 
korun a běžnými a kapitálovými výdaji ve výši 156,4 milionů korun. Deficit rozpočtu ve výši 33,2 milionů korun bude kryt z naspo-
řených finančních prostředků z minulých let. Schválený rozpočet v podrobném členění je zveřejněn na internetových stránkách 
města www.nepomuk.cz/obcan/rozpocet-mesta.

Níže je uveden plán investic, na které připadá 42 milionů korun.

Pokračující investice Rozpočet na rok 2023 
v Kč

Křižovatka u Normy 500 000

Prodloužení komunikace u Normy 2 000 000

Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu 250 000

Sjezd I/20 u Třebčic 700 000

Cyklotrasa č. 2042 ‑ I. etapa 500 000

Chodníky Dvorec ‑ Blatenská, Tojická 3 000 000

Chodník a parkoviště u Sokolovny 1 000 000

Chodník s cyklostezkou Nepomuk ‑ Dvorec 100 000

Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení 500 000

Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07) 1 800 000

Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daníčkách 1 500 000

Kanalizace Nepomuk ‑ Dvorec 300 000

Dětská, workoutová hřiště 100 000

Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303 800 000

Rekonstrukce střechy Nádražní 476 3 000 000

Rekonstrukce a modernizace sportovní haly 500 000

Obytná zóna Pod Oborou ‑ II. a III. etapa 100 000

Nákup pozemků 2 000 000

Celková revitalizace parku ve Dvorci v Huti 500 000

Vozidlo pro terénní pečovatelskou službu 400 000

Kamerový systém 1 500 000

Nové investice

Rekonstrukce povrchu náměstí 500 000

Požární přívěs pro hašení pro JSDH Nepomuk 700 000

E‑government 7 500 000

Rekonstrukce povrchu komunikace ‑ ulice Za Výtopnou 1 200 000

Rekonstrukce povrchu komunikace ‑ ulice Nábřežní 2 500 000

Rekonstrukce povrchu komunikace ‑ ulice U Potoka 1 700 000

Rekonstrukce povrchu komunikace ‑ ulice J. J. Ryby 2 000 000

Studie krajiny 1 900 000

Osobní motorové vozidlo Toyota 500 000

Rekonstrukce staré školy 1 700 000

Rekonstrukce plynové kotelny ‑ nám. A. Němejce 72 500 000

Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí 250 000

Celkem 42 000 000

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík
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V Muzeu jižního Plzeňska 
v Blovicích vystavují 
manželé Sýkorovi

Výstava „Úsměv, prosím! 
Fotograf a  jeho ateliér“ 
vznikla ve spolupráci s foto-
grafem Emilem Sýkorou 
a jeho manželkou fotograf-
kou Jindrou Sýkorovou. 
Manželé Sýkorovi na výstavě 
představují část vybavení 
svého nepomuckého foto-
grafického ateliéru.  

Tato výstava zavede 
návštěvníky do prostředí 
historických i současných 
fotografických ateliérů. Té- 

ma historické a soudobé fotografie představí díky tvorbě regio-
nálních i nadregionálních fotografů, ale seznámí i s fenoménem 
amatérské fotografie. Mezi vystavenými exponáty naleznete vyba-
vení fotografických ateliérů, temných komor, ale také profesionální 
i amatérské fotografické přístroje používané od počátku minulého 
století až do současnosti. Výstava vznikla ve spolupráci s pracov-
níky Západočeského muzea v Plzni, p. o. a se soukromými sběrateli. 
Výstavu můžete navštívit v otevírací době Muzea jižního Plzeňska 
v Blovicích až do 8. dubna 2023. 
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Marek Baroch (ANO prosperitě a sportu, bezp.)
Aktuální podoba dotačních programů města vznikla v letech 2014/2015 
a myslím, že jejich rozsah odpovídá zejména potřebám místních 
spolků. Pro rok 2023 je u dotačních programů města v rozpočtu počí-
táno s částkou 1 050 000 Kč, došlo k navýšení o částku 150 tisíc korun 
u dotačního programu „Obnova historického jádra města Nepomuk“. 
Pokud jde o výši dotačních prostředků, je to věcí diskuze a finanční 
kondice města. Někdo preferuje kulturu, někdo sport. Myslím si, že 
je třeba podporovat všechny (zejména místní spolky), kteří chtějí svojí 
činností zlepšit podmínky nejen pro vlastní aktivity, ale i život ostat-
ních občanů tak, aby se nám ve městě a jeho okolí žilo lépe. Spolkovou 
činnost a její pestrost v Nepomuku považuji za důležitou, protože bez 
aktivit a organizovaných akcí místních spolků by skomíral společen-
ský život ve městě.

Pavel Jiran (Sdružení nezávislých pro Nepomuk, bezp.)
Dotační programy města se staly trvalou a podle mne smysluplnou 
součástí městského rozpočtu; konečně já sám jsem byl iniciátorem 
jejich zavedení před nějakými dvaceti lety. Od samého počátku se 
jedná hlavně o podporu činností mnoha místních spolků se zaměře-
ním především na mládež, kulturu a sport. Dovolím si připomenout, 
že Nepomuk, v porovnání s podobně velkými městy, se může ke své 
chvále pyšnit nevídaným množstvím obyvatel všech věkových katego-
rií, kteří se dobrovolně a rádi zapojují do širokého spektra volnočaso-
vých aktivit. To považuji za velmi pozitivní jev života v našem městě, 
který potvrzuje, že tato podpora je vynakládána správným směrem.

Se schválenými dotačními programy na rok 2023 ve vztahu 
k nedávno schválenému rozpočtu města jsem vcelku spokojen. Sou-
časně si myslím, že šíře podporovaných oblastí je dostatečná.

Téma: Městské 
dotační programy

Na zastupitelstvu 8. prosince byly schváleny dotační programy města na rok 2023.
Město podpoří kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity dětí a mládeže, činnost neziskových organizací 

a pokračování obnovy historického jádra města.

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé. Odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)

„Jste spokojen(a) se schválenými dotačními programy? Které aktivity či akce vy osobně podporujete?

 Je nějaká oblast, která tam podle vás chybí?“

12 téma k diskuzi

Jan Kohout (ODS, bezp.)
Úplně spokojen nejsem, protože otázka podpory spolků je každý 
rok velmi diskutována a o její potřebě hovoří i značný převis 
požadavků dle předložených žádostí. Rozhodně je dobře, že se 
v rozpočtu na rok 2023 dorovnal propad u podpory obnovy his-
torického jádra města, kterým se výše dotace u toho programu 
vrátila na původní stav. A pokud si představím, do jaké situ-
ace spolky v Nepomuku vstupují, tak rozhodně schválená částka 
nebude dostačující na pokrytí navýšení energií a služeb. Proto si 
myslím, že by v nadcházejícím období mělo docházet k valorizaci 
celkové částky podpory.

Podle mého názoru se za celou dobu podpory spolků formou 
dotačních programů města jednotlivé dotační oblasti stabilizo-
valy a jsou přiměřené. Možná by bylo na čase pozměnit pravidla 
jednotlivých oblastí, ale to je práce pro příslušné komise, aby si 
je aktualizovaly. Já osobně nejvíce oceňuji jakékoliv činnosti, kde 
je zapojena co nejširší veřejnost, hlavně děti a mládež. Vše, co 
přinutí občany se zapojit do spolkových činností, přináší impulsy 
pro zkvalitňování žití v Nepomuku.

Jiří Kouba (Volba Pro Nepomuk, bezp.)
S dotacemi jako takovými je to vždy trochu ošemetné. V první 
řadě si musíme uvědomit, kolik můžeme „rozdat“ při schodko-
vém rozpočtu obce. Každopádně jsem pro podporu sportovních 
akcí, volnočasových aktivit dětí a mládeže. Ale rozdávat peníze 
soukromým osobám, sic na obnovu historického jádra města, mi 
přijde mimo. Zvláště když některé městské objekty také nejsou 
zrovna ukázkyhodné.

Nepomucké noviny / leden 2023
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Václav Novák (KSČM)
Jsem proti podpoře obnovy historického jádra města, protože 
tím město přispívá soukromým osobám na jejich objekty. Peníze 
z tohoto programu bych raději přesunul na volnočasové aktivity 
dětí a mládeže. Také podporuji dotace na sportovní akce, u těch 
kulturních omezeně, protože často se jedná o akce pro malé množ-
ství návštěvníků. Preferoval bych spíš dát peníze na větší událost 
pro širokou veřejnost. Jsem také zásadně proti vyplácení peněz 
církvi, neboť restituční nároky již byly vypořádány.

Pavel Zeman (Volba Pro Nepomuk, bezp.)
Co se týká dotačních programů na podporu kulturních a spor-

tovních akcí, volnočasových aktivit dětí a mládeže a programy na 
činnosti neziskových organizací, je rozhodně v pořádku tyto činnosti 
podporovat. Jedná se již o delší dobu zaběhnutý proces podpory nezis-
kových organizací, které jsou pro naše město smysluplné.

Vzhledem k tomu, co se děje v letošním roce s rostoucími cenami, 
a to nejen u energií, dojde i v letošním roce pro občany Nepomuka 
opět ke zdražení vodného, stočného, odpadů, a tím bohužel mnoho 
občanů bude muset řešit nemalé finanční problémy.

Z tohoto důvodu si myslím, že by se mělo zvážit navyšování dotač-
ního programu na podporu obnovy historického jádra města, který 
navyšuje rozpočet města, ale podporuje pouze jednotlivce. Tyto 
finance z rozpočtu města bych viděl raději použité na výše uvedené 
služby nebo na zkvalitnění pitné vody v Nepomuku, čímž by byli pod-
pořeni všichni občané Nepomuka.

téma k diskuzi / inzerce 13

Vážení občané, 
jak se vám líbí dotační programy 
města Nepomuk?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?

Nepomucké noviny / leden 2023

Informace o změnách kabelové 
TV Nepomuk na rok 2023

Vážení uživatelé kabelové TV, vážení spoluobčané,
předně nám dovolte, abychom vám v tomto prvním čísle novin 
popřáli do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

Velmi si vážíme vašeho dlouhodobého zájmu o využívání služeb 
KTV Nepomuk a nejen z tohoto důvodu stále usilujeme o rozšiřování 
programové skladby kabelové TV. V uplynulém roce jsme rozšířili pro-
gramovou nabídku o několik TV programů. Např. Prima CNN, Nova 
Lady, Šlágr Premium a Arcadia TV World. Většina nabízených pro-
gramů je vysílána v HD kvalitě. KTV Nepomuk jako jedna z mála posky-
tovatelů přeneseného vysílání udržela prémiové programy, jako jsou 
Discovery, Eurosport 1 a 2 a Animal Planet, a to i přes skutečnost, že 
cena za vysílání těchto bonusových kanálů se každým rokem zvyšuje.

Pro rok 2023 vyjednáváme s mediálními domy další rozšiřování 
televizních programů, které bychom mohli zařadit do naší progra-
mové skladby.

Bohužel v souvislosti s rostoucí cenou energie jsme nuceni od  
1. 1. 2023 zvýšit o 4,7 % roční platbu za službu KTV. Chápeme, že ros-
toucí ceny veškerých komodit jsou nepříjemné, a proto jsme se roz-
hodli pro své stálé zákazníky zavést možnost měsíčního poplatku za 
služby KTV. Pro rok 2023 je stanovena měsíční platba na 250 Kč s DPH.

V neposlední řadě vás chceme informovat o připravované tech-
nologické inovaci KTV, která krom rozšíření o možnost sledování 
KTV technologií IPTV přinese i zvýšení kvality a stability přenoso-
vého signálu.

Věříme, že i přes tuto skutečnost je programová nabídka KTV 
Nepomuk jedinečná a výhodná, a to nejen co do rozsahu progra-
mové nabídky, ale i co se ceny týče.

Přejeme vám poklidný start a pohodový rok 2023.

Tým KTV Nepomuk
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V období od 15. listopadu do 12. prosince se příslušníci OOP 
Nepomuk zabývali řadou případů, chtěli bychom vás seznámit 
alespoň s některými z nich.

Dne 18. listopadu krátce po poledni nepomučtí policisté zasta-
vili v Žinkovech osobní vozidlo zn. Honda CRV. Jeho řidič se 
podrobil dechové zkoušce, displej přístroje ukázal hodnotu  
1,69 promile alkoholu v dechu. Ve věci byly zahájeny úkony trest-
ního řízení. 

Krátce před půlnocí 26. listopadu vykonávala hlídka OOP Nepo-
muk hlídkovou službu v Mladém Smolivci. Během toho ji něko-
lik místních občanů upozornilo, že poblíž rybníku na návsi před 
chvilkou spatřili trojici podezřelých osob. Když policisté přijeli 
na místo, nalezli poblíž rybníčku muže, kterého se rozhodli 
zkontrolovat. Záhy ovšem zahlédli na opačné straně vodní plochy 
dalšího muže, který se dal na útěk. Jeden z policistů se za mužem 
rozběhl, ovšem ten se dostal do cesty občanům, kteří na pode-
zřelé upozornili. Díky pomoci jednoho z nich se podařilo osobu 
zadržet. Následně bylo zjištěno, že se jedná o recidivistu, který 
je již od září 2022 na útěku. Muž byl proto zadržen a eskortován 
do policejní cely. Současně byly ve věci zahájeny úkony trestního 
řízení pro podezření z přečinu maření úředního rozhodnutí 
a vykázání. Druhého muže policisté propustili. On však počkal, 
až hlídka odjede a po nějaké době násilným způsobem vnikl do 
místní prodejny, kde odcizil zboží. Ve spolupráci s příslušníky kri-
minální policie se k činu o dva dny později doznal. Tímto bychom 
chtěli poděkovat zmíněným občanům za pomoc při dopadení 
dlouhodobě hledané osoby. 

Jelikož se blíží závěr roku, dovolili bychom si seznámit vás 
s menší statistikou za období od 1. ledna do 6. prosince 2022. 

Celkem se policisté ve služebním obvodu OOP Nepomuk zabý-
vali 157 trestnými činy, z nichž největší část tvořila majetková 
trestná činnost. Část z tohoto objemu případů si převzali pří-
slušníci služby kriminální policie a vyšetřování.

V případě přestupků bylo ve služebním obvodu za uvedené 
období evidováno 746 činů, z nichž 556 se týkalo porušení pravi-
del BESIP. Nutno však podotknout, že toto číslo zahrnuje i činy 
evidované příslušníky služby dopravní policie. Za povšimnutí 
stojí také 113 přestupků proti občanskému soužití.

Dalším údajem je 85 případů, kdy policisté řešili zvěř sraženou 
motorovým vozidlem. Číslo 1 170 se váže k úkonům provedeným 
nepomuckými policisty na vyžádání jiných útvarů Policie ČR, na 
vyžádání orgánů veřejné správy a k přijatým oznámením, která 
nebyla kvalifikována jako podezření z přestupku či trestného 
činu. Pod tímto číslem si může čtenář představit žádosti o pro-
vedení výslechů, dožádání ze strany soudů, oznámení o nepře-
dání dítěte ve střídavé péči, o stromě ležícím na silnici, o nálezu 
peněženky apod. 

Poslední údaj se týká využití institutu omezení osobní svobody, 
ke kterému museli policisté sáhnout v 56 případech.

Na závěr našeho krátkého příspěvku bychom vám chtěli popřát 
všechno nejlepší do roku 2023.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

Spolek veteránů Policie ČR 
se setkal v Nepomuku

Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnilo setkání členů Spolku 
veteránů Policie ČR, územní odbor Plzeň-jih v restauraci Švejk 
v Nepomuku. Zástupkyně týmu projektu města Nepomuk „Do 
Fénixu s důvěrou“ ve spolupráci s pracovnicí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví města Nepomuk si připravily prezentaci na 
téma „Oblasti sociální problematiky na Nepomucku“. 

Účastníkům byla vysvětlena oblast sociální problematiky, která 
se týká osob se zdravotním postižením nebo duševním onemoc-
něním, osob pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob 
s různým stupněm omezení způsobilostí k právním úkonům, 
osob ohrožených sociálním vyloučením, osob žijících rizikovým 
způsobem života, obětí agrese, trestné činnosti, osob nezaměst-
naných a rodin s dětmi. Zájemci si vyslechli konkrétní formu 
pomoci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, formy podpory 
Úřadu práce, možnosti Domova s pečovatelskou službou, formu 
homecare – domácí ošetřovatelské péče a dále náplň a zaměření 
pomoci projektu „Do Fénixu s důvěrou“. Tento projekt pomáhá 
neformálním pečovatelům, osobám ohroženým vícenásobnými 
riziky, osobám pečujícím o jiné závislé osoby, rodičům samoži-
vitelům a sociálním pracovníkům. 

V diskuzi byly zodpovězeny dotazy účastníků a zaznělo podě-
kování. Je totiž důležité vědět, kam se v tíživé životní situaci 
obrátit. Součástí poděkování od veteránů bylo i konstatování, že 
tento přístup k osvětě v sociálně právní oblasti je nejen výbornou 
navigací pro ty, kteří se do tíživé situace dostanou, ale je i zdrojem 
informací pro všechny, kteří ve svém okolí znají osoby, jež se do 
uvedených situací již dostaly a tyto informace nemají.

Bylo konstatováno, že je to velmi záslužná činnost a pomoc, 
kterou je v dnešní době potřeba zvlášť ocenit a prezentovat. Je 
nezbytné vyzvednout obětavou práci autorů a realizátorů.

Zároveň bylo vysloveno přání, aby na některé z příštích schůzek 
byla tato informace aktualizována a byly sděleny novinky, které 
se uvedené problematiky dotýkají a mohou být rozšířeny mezi 
co nejširší okruh lidí.

Jana Berkovcová, vedoucí oddělení školství a volnočasových aktivit
Bohumír Pošvic, člen Prezídia a koordinátor pro Plzeňský kraj

Nepomucké noviny / leden 2023
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Z činnosti Městské policie Nepomuk

S příchodem chladného počasí v uplynulém období se strážníci 
zaměřili na kontrolu míst, která jsou útočištěm nepřizpůsobivých 
osob. Především čekárna ČD ve Dvorci láká k posezení v teple. 
Ovšem i zde se musí dodržovat určitá pravidla, která jsou bohu-
žel uvedenými osobami porušována. Strážníci na nádraží prová-
dějí pravidelné kontroly a osoby, které nechtějí dodržovat nejen 
zákony, ale i provozní řád, jsou řešeny na místě. Jedná se nejčastěji 
o požívání alkoholu v čekárně nebo kouření na peronu. Ve dvou 
případech strážníky volala ostraha nádraží, která upozornila muže, 
že porušují zmiňovaný provozní řád. V obou případech muži na 
upozornění reagovali agresivně vůči ostraze. Uklidnili se až s pří-
jezdem strážníků, kteří celou událost na místě dořešili.  

Dne 16. listopadu si hlídka MP na křižovatce ulic Blatenská 
a Tojická ve Dvorci všimla dvou pobíhajících psů. Strážníci psy 
odchytli a předali majitelce, která ještě nestihla postřehnout, že 
jí doma chlupáči chybí. 

Ještě téhož dne hlídce MP předal průvodčí peněženku s penězi 
a doklady s tím, že ji někdo ve vlaku ztratil. Strážníkům se poda-
řilo zjistit majitele a kontaktovat jeho rodiče, kterým byl celý nález 
v pořádku předán.

Ve středu 23. listopadu byla ve spolupráci s Městským úřadem 
Nepomuk provedena sociální pracovnicí kontrola problémového 
muže v jeho obydlí.

Téhož dne hlídka projížděla ulicí Za Kostelem, kde si všimla 
úplně otevřeného okénka u vozidla. Podařilo se kontaktovat maji-
telku, která si vozidlo zabezpečila.

Dne 23. listopadu ve večerních hodinách byla hlídka požá-
dána z  důvodu mlhy o  asistenci při odstraňování vozidla 
z dopravní nehody.

V pátek 25. listopadu obdržela hlídka MP oznámení na pobí-
hající koně u silnice mimo ohradu. Vzhledem k tomu, že koně se 
pohybovaly mimo katastr Nepomuku a u obce, se kterou není ani 
uzavřena veřejnoprávní smlouva o působnosti strážníků, nemohla 
na uvedené místo hlídka MP vyjet. Nicméně strážníci obdrželi 
potřebné informace, které vedly ke zjištění majitele koní, který 
byl následně vyrozuměn.  

Odpoledne téhož dne hlídka přijala oznámení na možné vlou-
pání do hostince na Zelené Hoře. Na místě bylo zjištěno, že se 
oznámení zakládá na pravdě, proto byla přivolána hlídka Policie 
ČR, která si celou událost převzala.

Ve středu 30. listopadu prováděla hlídka MP kontrolní činnost 
v ulici Nábřeží, kde u Špitálského rybníka zaregistrovala tři osoby, 
z nichž jedna držela v ruce rybářský prut, druhý měla při sobě 
a chytala ryby. Dále bylo zjištěno, že ani jedna osoba nedisponuje 
povolením k lovu ryb. Ulovené ryby byly na popud hlídky puštěny 
zpět do vody. K lovu se doznala pouze jedna osoba, které byly 
pruty s navijáky odňaty. Veškeré zjištěné informace i s pruty byly 
předány na příslušný úřad k dořešení.

Téhož dne přijel na náměstí v Nepomuku vánoční kamion Coca-
Cola. Vzhledem k hojné účasti návštěvníků prováděli strážníci 
dohled nad veřejným pořádkem a především se zaměřili na BESIP.

Dne 30. listopadu a 1. prosince byla hlídka požádána o spolupráci 
při usměrňování dopravy na silnici v Budějovické ulici z důvodu 
obnovy vodorovného značení.

Dne 1. prosince prováděli strážníci dohled nad veřejným pořád-
kem při rozsvícení stromečku ve Dvorci, zaměřili se i na BESIP.

V pátek 2. prosince byl strážník na žádost přítomen jako nezú-
častněná osoba při úkonech OOP ČR Nepomuk.

Téhož dne byli strážníci požádáni o zajištění bezpečnosti seni-
orky při kontrole neobývaného domu, jehož je majitelkou a kde 
bylo dříve podezření z vloupání.

V odpoledních hodinách 2. prosince byli strážníci požádáni 
hasiči o spolupráci při zajištění stromu proti nekontrolovatel-
nému pádu.

Dne 6. prosince obdržela hlídka MP oznámení na volně se pohy-
bující psy v komunikaci směrem na obec Soběsuky. V danou dobu 
se psy nepodařilo nalézt. Dne 10. prosince se oznámení na stejné 
psy opakovalo. Tentokrát se chlupáče podařilo nalézt. Ovšem 
vzápětí bylo zjištěno, že se jedná o psa a fenku, která právě rodila 
štěňata. Z uvedených důvodů byla fena převezena na veterinární 
kliniku. 

V rámci kontrolní činnosti bylo 9. prosince zjištěno, že dlou-
hodobě odstavené vozidlo, které strážníci řešili, bylo z místa již 
odstraněno. Tím se uvolnilo další parkovací místo pro obyvatele 
Nepomuku. 

V loňském roce byl strážníky proveden monitoring a zakreslení 
dopravního značení na katastrálním území Nepomuku, který při-
spěl k návrhům úprav a doplnění chybějícího dopravního značení.

V rámci BESIPU a vzhledem k povětrnostním podmínkám stráž-
níci MP Nepomuk upozorňují řidiče na nutnost zachování prů-
jezdnosti ulic z důvodu probíhající zimní údržby. 

Strážníci Městské policie Nepomuk přejí v novém roce všem 
obyvatelům hodně zdraví, štěstí a co nejméně starostí.

Gabriela Černá, zástupce velitele městské policie

Poděkování za dárečky 
pro seniory

Děkujeme dětem z MŠ Čížkov za vánoční přání a drobné dárečky 
pro naše seniory v DPS Nepomuk.

Pečovatelská služba
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Michaela Katráková zpívala 
filmové melodie

Hudební sál Arciděkanství hostil 12. listopadu koncert sopranistky 
Michaely Katrákové pojmenovaný Hollywoodská noc. Jak název 
napovídá, zazněly skladby ze známých filmů.

Koncert pořádalo Svatojánské muzeum, partnery akce byly 
město Nepomuk a Pod Zelenou Horou, z. s.

Jů a Hele i Muf bavili 
děti v Nepomuku

Ve čtvrtek 15. prosince se v sále Městského muzea v Nepomuku 
představila loutkoherecká skupina Loudadlo, spolupracující 
s Českou televizí Praha na pořadu pro děti Studio kamarád. Nej-
menším divákům přivezla loutkovou revue Vánoční čas.

foto Pavel Motejzík

foto Pavel Motejzík

Nová kniha Karla Barocha 
byla uvedena do života

V neděli 18. prosince se v hostinci Na Vyskočilce konal křest novely 
nepomuckého kronikáře Karla Barocha Tenkrát v září. Knihu 
vydalo plzeňské nakladatelství Nava a zakoupit ji můžete v její 
distribuční síti. Akce se zúčastnila řada přátel, knihu pokřtily 
dcery autora a rovněž Lucie Korbová (vpravo), která byla autorovi 
inspirací pro jednu z hlavních postav příběhu.

foto Pavel Motejzík
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Čertovská nadílka v podání páťáků

Konec prvního pololetí školního roku 2022/2023 se blíží. Máme 
tady nový rok 2023 a všichni doufáme, že už bude snad klidnější 
než léta předchozí. Leden bývá obvykle hektický, všichni se činí, 
aby pololetní vysvědčení bylo co nejlepší, a proto se až do polo-
letní pedagogické rady každý snaží vylepšit, co ještě zlepšit lze.

Za námi jsou vánoční prázdniny. Snad pod stromečkem všichni 
našli, co si přáli. My všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho 
sil do dalšího roku.

Naší školou prošli 5. prosince čerti společně s Mikuláši a anděly. 
Páté ročníky si připravily pro své spolužáky z prvního stupně tra-
diční čertovskou nadílku.

Hned v úterý 6. prosince nám zahrála v nepomucké Sokolovně 
cimbálová muzika Réva, která svá vystoupení doplňuje vtipnými 
skeči, jež jsou u dětí velmi populární. Ale hlavně jsou to skvělí 
muzikanti, kteří jsou schopni zahrát jakoukoli písničku – lidovou 
nebo klidně rockovou pecku.

Ve středu 7. prosince proběhl tradiční Vánoční jarmárek. Naši 
žáci společně se svými učiteli připravili obrovské množství 
výrobků, které nabízeli zájemcům. Od jedné hodiny odpolední 

navštívily naši školu stovky lidí. Návštěvníci se přišli nejen podí-
vat, ale také si odnesli množství krásných dárků. Jarmárek zakon-
čilo vystoupení divadelního souboru Johánek a pěveckého sboru 
Písnička. Moc děkujeme všem, kteří se na přípravě Vánočního 
jarmárku podíleli, a  také rodičům, prarodičům, příbuzným 
a kamarádům, kteří nás navštívili a postarali se o skvělou atmo-
sféru. Výtěžek opět půjde z velké části na charitativní projekty, 
jež vyberou žáci naší školy.

Od letošního školního roku máme novou učebnu dílen, kterou 
jsme vybudovali s pomocí města Nepomuk. Aby mohli naši žáci 
v dílnách pracovat, potřebují samozřejmě materiál. Obrovský dík 
patří firmě KLAUS Timber a. s., jež nám bezplatně poskytla dřevo, 
které se budou děti učit opracovávat a budou z něj vyrábět výrobky.

Základní škola Nepomuk ještě jednou přeje všem čtenářům 
Nepomuckých novin co nejlepší rok 2023.

Stránky o ZŠ připravuje Jaroslav Tolar, ředitel

Vánoční jarmárek Firma Klaus Timber a. s. poskytla materiál pro naši dílnu
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Zimní menu

 

 

 

Tatarák z Angus zadního,

lanýžová majonéza,

cornichons okurky, parmazán,

toust

 

 

Kulajda, hříbkové ragú, 

zastřené vejce

 

 

Jelení hřbet, celerové pyré,

pečená řepa, máslové noky,

šípková omáčka

 
 

 

Bílá čokoláda, hruška, 

červené zelí

 

a mnoho dalšího

 

 

27. 1. 2023 - od 19:00
Martina Makovičky a pavla bubleho

vás zve na

GASTRO 
Sommelierský večer

SOBĚSUKY 9, 335 01  NEPOMUK                      TEL.: +420 724 744 740                E-MAIL: SOBESUKY@ANGUSFARM.CZ 

 Angusfarm 
Sobesuky  

www.angusfarm.cz@angusfarm_
ˇ
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Jak se staví 
kachlová kamna 
Rozhovor s kamnáři Ondřejem Šplíchalem 
a Janem Branžovským

Dům manželů Klausových č. p. 78 U Tří růží v Zelenohorské ulici prošel nedávno zásadní  
rekonstrukcí. Z nenápadného šedivého stavení se vyklubala urbanistická perla celého Nepomuka.  
Dům získal zpět svoji barokní tvář. V interiéru domu vznikla, zásluhou památkáře Pavla Kroupy, 
na místě původních zaniklých kachlových kamen nová krásná kamna a stala se ozdobou domu. 
Autory tohoto vskutku uměleckého díla jsou kamnáři Ondřej Šplíchal a Jan Branžovský.
Nedalo mi to a zeptal jsem se jich, jak se taková kamna staví.

Text: Karel Baroch
Foto: Dušan Skala

V dílně Luďka Fábery (uprostřed) v Hoděníně u Bechyně, vlevo Ondřej Šplíchal, vpravo Jan Branžovský
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Pánové, stojíme vedle krásných kachlových kamen. Můžete 
mi o nich říci něco bližšího?

OŠ: Na základě nalezených fragmentů původních kachlů, které na 
svou dobu jsou velmi dobře propracované, lze soudit, že v tomto 
domě bydlel bohatý člověk. Prý to byl zelenohorský lékař. Na 
původních kachlích byl ztvárněn jeden z evangelistů, svatý Matouš. 
Fragmenty kachlů pocházejí z období končící renesance a počí-
najícího baroka.

Začněme pěkně popořádku tím, co člověka na kachlových 
kamnech nejvíce upoutá, tedy kachli samotnými.

OŠ: Ruční formování je časově a technologicky velice náročnou 
disciplínou. Každý kus vezmete mnohokrát do ruky a do poslední 
chvíle nemáte jistotu, že se s kachlem během složitého výrob-
ního procesu něco nestane. V tomto konkrétním případě jsme 
vyvíjeli kachle od prvotního modelu pro sádrové formy. Nejprve 
kolega Honza Branžovský vymodeloval modely všech potřebných 
tipů kachlů.
JB: Když se modelují modely kachlů, je nutné počítat se smrštěním 
hlíny sušením a výpalem. Proto se musí vymodelovat trochu větší.
OŠ: Tady musím zmínit naši paní profesorku ze Střední průmyslové 

školy v Bechyni Alenu Kissovou, která nám pomáhala s retušováním 
a domodelováním detailů na reliéfech kachlů. Je to naše dobrá duše 
a morální podpora všech našich bláznivých kachlařských projektů.

Kolik potřebných typů kachlů se muselo vyrobit?
JB: Reliéfní kachle s evangelistou Matoušem, hladké kachle, potom 
kachle poloviční, rovné, římsa a rohová římsa. Zkrátka každý jeden 
typ potřebný pro celou stavbu kamen.

Jak jste pokračovali dál?
OŠ: Poté bylo zapotřebí vyrobit na tyto sádro-plastové modely 
formu. Tato forma se zaretušovala a do ní se odlil finální model 
kachlů ze sádry nebo, u  složitějších reliéfů, ze silikonu. Na 
takto zhotovené modely se pak vyrobily jednotlivé formy, někdy 
i vícedílné.

A protože na stavbu těchto kamen bylo zapotřebí asi sto sedm-
desát kachlů včetně rezerv, musely se ještě formy namnožit. Od 
každého typu sádrové formy několik stejných kusů. K tomu je 
zapotřebí tzv. rozmnožovací zařízení, tedy formy na formy. Až do 
takto zhotovených nazvětšovaných a vysušených sádrových forem 
jsme začali formovat samotné kachle.

Kachlová kamna v domě U Tří růží Původní kachel

Nový kachel Při stavbě kamen – vlevo Ondřej Šplíchal, vpravo Jan Branžovský
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Můžete čtenářům přiblížit výrobu samotných kachlů?
JB: Napřed se na plátovačce vyrobí rovné pláty kachlové hlíny 
o správné tloušťce. Takto připravený a vyhlazený plát se formuje, 
neboli namačká, do připravené sádrové formy. Po zaformování se 
přilepí a domodelují žebra kachle.

Co jsou to žebra kachle?
OŠ: Kachel se skládá ze dvou částí, z žebra a líce. Žebro je zezadu 
kachle a slouží jako konstrukční prvek kachle. Za žebra se lepí 
a stahují kramličkami z drátů kachle k sobě. Líc je pohledová část 
kachle, to, co vidíme, a je naglazovaná glazurou. Žebra a druhé 
strany kachlů se neglazují, aby se k nim dobře lepila kamnářská 
hlína, kterou jsou kachle propojeny mezi sebou. Při výrobě kachlů 
se u těchto atypů dolepovaly specifické tvary žeber ručně na ”šlikr”, 
což je řídká kaše z kachlové hlíny. S tím nám pomáhal syn našeho 
kamaráda Adam Mareš.

Co se děje dál, když jsou přilepena a domodelována žebra?
JB: Kachel se nechá zavadnout a po nějaké době, když sádra odsaje 
z hlíny vodu, se opatrně vyklopí na sádrovou desku. Potom nastává 
u reliéfních kachlů několikahodinová retuš líce kachle, která se 
provádí pomocí špachtliček a zubařského náčiní.
OŠ: Dalším krokem je sušení kachlů. To trvá přibližně čtrnáct i více 
dnů. Sušení musí být pomalé, aby nedocházelo k deformacím 
a popraskání. Kachle se musí různě zatěžkávat, aby se nekroutily.
JB: Po usušení přichází drobná retuš, obroušení hran, vyhlazení 
povrchu, zamytí houbičkou.
OŠ: Potom se kachle nakládají do pecí a dochází k prvnímu výpalu 
kachlů při 1050 °C. Tomu se říká „přežah“ a tím dojde ke slinutí 
kachlové hlíny. Následuje kalibrování všech přežahlých kachlů 
pomocí blokové pily, ručního brusu nebo flexy. Kachle se musí 
kompresorem ofoukat od prachu, omýt a nechají se osušit.
JB: Když jsou kachle čisté, umyté, tak se glazují. To probíhá tak, 
že se ručně polévají surovou glazurou. Následně se kachle musí 
zamýt na žebrech a umýt od přebytečné glazury. Zahlazují se 
drobné vady na nanesené glazuře.

Potom dojde k ostrému výpalu při 980 °C. Tím se vytaví glazura. 
Jednotlivé kusy se musí do etáží pece velmi opatrně nakládat. 
Nesmí se totiž nikde dotýkat glazurou, jinak by se k sobě navzá-
jem přitavily. Po vyndání z pece se ještě obrušuje stečená glazura 
na hranách kachlů.

Tak to je docela složité.
OŠ: Jak vidíte, je to opravdu dost složité. A to se ještě musí od 
každého typu vyrobit o dvacet procent kusů navíc, protože při 
tak složité výrobě se musí počítat s určitými vadami. Na stavbu 
kamen se musí vybrat opravdu ty nejlepší kachle.
JB: Já bych ještě doplnil, že na technologický postup výroby těchto 
kachlů jsme museli přijít sami.

Proč jsou zelené?
OŠ: Je to barva co nejpodobnější nalezeným střepům z původních 
kamen. Typická barva renesančních kachlů byla zelená a hnědá. 
Je to vlivem železnatého barvítka v glazuře kachlů.

Kde jste kachle vyráběli?
OŠ: Převážná část výroby kachlů probíhala ve staré škole v Hodě-
níně u Bechyně. Tam má totiž společně se svým otcem náš kama-
rád Luděk Fábera keramickou dílnu. My oba se s Luďkem známe 
již od školy. Všichni tři jsme studovali na Střední průmyslové 
škole v Bechyni.

Ještě musím poznamenat, že standardní typy kachlů, také ručně 
formované, ale klasické formáty 22x22 cm, mi dodnes vyrábí 
náš další a čtvrtý bechyňský spolužák a kamarád Michal Weigel. 
Z těchto kachlů stavíme takové ty standardní stavby například 
kachlové sporáky.

Ondřej Šplíchal a Jan Branžovský a spolu s nimi i Luděk 
Fábera vystudovali Střední průmyslovou školu v Bechyni. 
Ondřej Šplíchal se následně ještě vyučil kamnářem a ko-
miníkem. V roce 2009 si založil živnost Kamnářství Šplíchal.

V roce 2016 se profesně spojil s Janem Branžovským 
a spolu začali s vlastní výrobou kachlů a také s vlastním 
designem kamen.

Úzce spolupracují s dalším spolužákem Michalem Wei-
glem, který pro ně vyrábí klasické kachle formátu 22x22 cm, 
ze kterých staví standardní stavby, např. kachlové sporáky.

Další důležitou součástí kamen je topeniště. Jaké je 
v těchto kamnech?

OŠ: V těchto kamnech je moderní zplynovací biotopeniště na 15 kg 
paliva a za ním je vystaveno sedm metrů šamotových tahů, kudy 
prochází spaliny a předávají tak postupně teplo plášti kamen.

To zní opět dost složitě…
OŠ: Systém ohřevu kamen se jmenuje hypokaust. Mezi topeni-
štěm s tahy a pláštěm kamen z kachlů je vzduchová mezera pět 
až deset centimetrů. Topeniště a sedm metrů tahového systému 
se od spalin proudících uvnitř tahů nahřejí na 150 až 200 stupňů 
povrchové teploty a předávají tak teplo sáláním vzduchu rotují-
cího uvnitř kamen, neboť teplý vzduch je lehčí a má tudíž ten-
denci se tlačit samovolně do nejvyšších míst uvnitř kamen a tím 
i k rovnoměrnému předávání tepelné energie plášti kamen, který 
následně sálá povrchovou teplotou do místnosti okolo 30 až 50 °C. 
Tím docílíme toho, že kamna topí od spodku a všude po celém 
plášti a ještě do vedlejší místnosti, i když tam zrovna za kachli 
není blízko topeniště či tahový systém. Vypadá to složitě, ale je to 
velmi jednoduchý princip vnitřní cirkulace vzduchu uvnitř tělesa 
kamen, který znali již staří Římané, kteří jím vytápěli svoje lázně.
JB: Samozřejmě, že musí být vše správně nadimenzované 
a spočítané.

Jsou tahle kamna něčím zvláštní?
OŠ: Jsou zvláštní především tím, že jiná taková kachlová kamna 
v širokém okolí nenajdete. Podobná se nestaví každý den. Stavba 
samotných kamen trvala tři měsíce a s výrobou kachlů téměř 
celý rok.

Děkuji za rozhovor a přeji vám, 
ať postavíte ještě mnoho takových krásných kamen, 
jako jsou ta v domě U Tří růží.
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foto archiv KČT Nepomuk

Jaký byl 41. ročník pochodu Podzim pod Zelenou Horou?

Letos se konal ve dnech 14. a 15. října a byl jedním slovem MOKRÝ! 
Pouze v pátek začal za nádherného slunečného počasí již tra-
dičním a vyhlášeným pivním pochodem 6P – letos Podvacáté 
Pěší Páteční Průzkumný Pivní Pochod. Na jeho trasu vyrazilo  
257 nedočkavých turistů.

Ani ve snu by mě před lety nenapadlo, když jsme o jedné silve-
strovské noci s kamarádkou Zdeňkou Gulovou u nás doma a za 
pozdější porady mého bratra Václava Malovického tenhle pivní 
pochod vymysleli, že jednou bude mít takový úspěch. Prvního 
ročníku se z pouhé zvědavosti zúčastnilo 110 osob v čele s před-
staviteli města, mikroregionu a hlavního sponzora pochodu Radka 
Sochora, majitele restaurace a hotelu U Zeleného stromu. První 
ročník byl doopravdy průzkumný. Hodně kilometrů a nespočet 
dnes již zaniklých hospod jako Kozlovice – U Špetů, Nepomuk 
– Na Otáčce, Nepomuk – Símalka nebo Nepomuk – Myslivna 
nás postupně donutily trasy trochu upravit. Pochod, později už 
pod vedením Mirka Dvořáka, doznal změn až do dnešní podoby 
s tajnou kontrolou na trase, s občerstvením i pobavením v podobě 
klauna, sněhuláka apod. A zažívá neskutečný úspěch a popularitu. 
V cíli v místní Sokolovně vítala účastníky živá hudební produkce 
k poslechu i tanci.

V sobotu ráno jsem byla zaskočena změnou počasí. Pršelo, jen 
se lilo. My všichni pořadatelé, kteří jsme se od brzkého rána chys-
tali na obvyklý nápor příchozích turistů, jsme z toho byli hodně 
nešťastní a smutní, ale zároveň i zvědaví, kolik lidí za takového 
počasí přijde. První přišli čtyři muži, kteří chtěli vyrazit na trasu 
50 km hned po sedmé hodině. Nevím, jestli mám říci hrdinové, 
nebo blázni, protože za počasí, že by jeden psa ven nevyhnal, jít 
tolik kilometrů je pro mě nepochopitelné. O necelé dvě hodiny 
později čtyři osoby (dvě ženy a dva muži) neměly o nic lepší počasí 

a stejně si na kolech vyjely a vybrané trasy zvládly v pohodě. Prý 
už jsou všichni na nepřízeň počasí zvyklí.

Letos jsme pro turisty připravili úžasné vyhlídkové trasy, na které 
je vyvezly autobusy až do Nehodíva. Bohužel deštivé počasí nesplnilo 
naše ani jejich očekávání, takže z kopců Šumavy viděli pramálo. Ti, 
co jeli posledními autobusy, už na tom byli lépe, ale ani pro ně to 
nebyla žádná sláva. Z Nehodíva nad Myslívem turisté společně vyra-
zili na tu kterou vybranou trasu přes Pohoří až na Velký kámen nad 
Neurazy, kde se rozdělili. Patnáctikilometrová trasa šla po červeném 
značení po tzv. Křižíkově cestě až do Kozlovic, dále na Šibeniční vrch 
– Lipák, odtud po nové zajímavé křížové cestě až do Nepomuka do 
cíle v Sokolovně. Trasy 25 a 35 km vedly až do Žinkov, kde čekalo pře-
kvapení v podobě živé kontroly nejen s občerstvením, ale i uvítáním 
samotným „zámeckým pánem”. Trasa 25 km pak vedla po naučné 
stezce Klejnot k Novému rybníku a dále do Novotník, Prádla až na 
Poustevnu (Na Skalici). Odtud přes Červený most a okolo Knárovky 
do cíle v nepomucké Sokolovně. Trasa 35 km od Žinkov se protáhla 
až do Letin lázní, Svárkova, Jarova a Prádla. Odtud pokračovala jako 
trasa 25 km do cíle v Nepomuku.

Všichni příchozí, i přes to nepříznivé počasí, byli spokojeni. 
Nejvíce lidí, rovných sto, bylo na trase 15 kilometrů. Kromě vyhlíd-
kových tras jsme připravili i městskou trasu v délce 10 km, která 
vedla od Sokolovny přes výstavu hnětýnek na staré poště, infor-
mační centrum, muzeum kostela sv. Jana Nepomuckého až do 
církevního muzea s úžasnou průvodkyní Štěpánkou Kodýtkovou, 
která zájemcům umožnila i prohlídku kostela sv. Jakuba. Pak se 
pokračovalo ke hřbitovu a po křížové cestě na Šibeniční vrch – 
Lipák a odtud už pohodlně po silnici do cíle v Nepomuku.

Poslední naší a nejvíce očekávanou byla trasa pro rodiny s dětmi 
Toulavý kočárek. Na této trase, kterou skvěle zajišťuje Pionýr 
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Nepomuk, bývalo i 200 lidí. Letos trasu perfektně připravila 
a zajistila paní Alena Březáková. Pro déšť a zimu se zúčastnilo jen 
50 osob s dětmi a oddíly dětí z Horažďovic a Chotíkova. Na trase 
byli i naši nejmladší účastníci: Mareček Wallenfels, 6,5 měsíce, 
vše krásně prospal v kočárku. To druhý nejmladší, jeden a půlletý 
Lukášek Čubr, si za asistence svého tatínka i zasoutěžil v hodu na 
plechovky. Soutěže si vzaly na starost Kristýnka a Anetka Nových. 
Byly to hrdinky, když za špatného počasí čekaly na příchozí. 
Naštěstí rozumný tatínek jim tam přistavil později auto, aby se 
měly za největšího lijáku kam schovat. Pro ostatní byly připra-
vené a po stromech až k Lipáku rozvěšené různé kvízy z historie 
i současnosti, z kultury i všeobecných znalostí. V cíli, který jistily 
pionýrky Eliška a Terezka, si všechny děti k úžasným měkouč-
kým perníkům od firmy Pondělík mohly vybrat něco z drobností 
s logem Pionýra.

Samozřejmě nejen pro ně, ale i pro všechny, kteří si vyšlápli na 
trasy, čekal v cíli výborný chléb se sádlem, škvarky a cibulí i teplý 
čaj a v restauraci Sokolovny nějaký výborný oběd.

V cíli obdrželi všichni krásný diplom s motivem zámku v Žin-
kovech od Zdeňka Jindry. Bylo možné zakoupit dvě nové vizitky: 
Pivní pochod a pochod Pod Zelenou Horou. Vznikly za přispění 
Mirka Dvořáka a vzbudily příznivý ohlas. Odpoledne se počasí 
umoudřilo, přicházeli spokojení turisté, kteří dokonce přinesli 
pořadatelům i cestou nasbírané houby.

Poslední, dle očekávání, přišli do cíle pochodníci z trasy 50 km. 
Všichni došli dvě hodiny před dvanáctihodinovým limitem urče-
ným pro tuto trasu. Jsou to pašáci, i když ráno v mých očích tomu 
tak nebylo.

V 18.00 hodin jsme mohli pochod slavnostně ukončit, spokojeni, 
že se nikomu nic nestalo, nikdo se nezranil ani neztratil, a říci si: 
41. ročník je k naší plné spokojenosti zdárně za námi.

Nezbývá než poděkovat všem, co nám umožňují pochod Podzim 
pod Zelnou Horou uspořádat, a to: MěÚ Nepomuk v čele s Vladimí-
rem Vokurkou, Miloslavu Kubíkovi, nájemci restaurace Sokolovna, 
firmě Pondělík, SEKO BUS a v neposlední řadě i MVDr. Ladislavu 
Janovcovi, který nám celá léta zachovává přízeň. Děkujeme i všem 
dalším, kteří nám při pochodu pomáhali. A hlavně všem vlast-
ním členům Klubu českých turistů, kteří dělali pro zdar našeho 
pochodu maximum.

Trocha statistiky na závěr určitě neškodí:
Pochodu se zúčastnilo celkem 546 lidí (pátek 257, sobota 289 osob) 
+ 22 pořadatelů.
Nejvíce účastníků měla trasa 15 km: 100, dále měly trasy: 25 km: 44, 35 km: 
10, 50 km: 4, cyklotrasa: 4 a Toulavý kočárek 50.
Nejstarší účastníci: 85 let Vladimír Votlučka, Praha, 82 let Jan Leibl, 
Rakovník, 80 let Tibor Szolga, Praha
Nejmladší účastníci: 6,5 měsíce Marek Wallenfels, Nepomuk, 1,5 roku 
Lukáš Čubr, Nepomuk, 1,5 roku Anežka Brigita Vlčková, Nepomuk
Nejpočetnější dětský kolektiv: Pionýři z Horažďovic 23 dětí + 3 vedoucí 
+ 1 pes na trase 6 km
Nejpočetnější turistický oddíl: děti a mládež ze ZŠ + MŠ Chotíkov 
15 dětí + 2 vedoucí
Nejpočetnější skupina: dospělí turisté z Tachova 16 osob
Nejvzdálenější účastníci: 1 Čech z Brna a 3 Němci
A odkud k nám přijeli? Z celé republiky: Brna, Kutné Hory, Nové Paky, 
Chebu, Strakonic, Prahy, Plzně, Klatov i Domažlic.
I přes nepřízeň počasí se Podzim pod Zelenou Horou určitě povedl, a tak 
věřím, že se příští rok, snad za příznivějšího počasí, tentokrát ve dnech 
20. a 21. 10. 2023 na 42. ročníku pochodu všichni sejdeme.

Za všechny organizátory
Helena Sedláčková, hlavní pořadatelka pochodu

Senioři si užili předvánoční 
čas na tradičním setkání

Tradiční předvánoční setkání seniorů, které se konalo v sobotu 
10. prosince v Kulturním domě ve Dvorci, obohatila v letošním 
roce svým vystoupením Michaela Dolinová. Nechyběla ani video 
zdravice dětí z Mateřské školy Nepomuk či úvodní slovo předsta-
vitelů města. Michaela Dolinová se vrátí do Nepomuka i v lednu se 
svým divadelním představením Domácí@štěstí.hned.

Český zahrádkářský 
svaz Dvorec přeje svým 

členům i nečlenům mnoho 
zdraví a krásné výpěstky 

v novém roce.
Výbor ČZS

foto Pavel Motejzík
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Fénix nabízí od ledna kurzy stávající i nové

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. 

Na konci ledna 2023 budou na webových stránkách VC Fénix, fenix-nepomuk.cz, v rezervačním systému znovu otevřeny veškeré kurzy, 
kde si budete moci vybrat a zarezervovat místa. Podmínky přihlášení také naleznete na webových stránkách. 

Na pozvánce, která přišla Prádelským do jejich e-mailových schrá-
nek, bylo kromě data a místa přednášky (2. prosince 2022, hasičská 
zbrojnice) vtipně uvedeno: Nechte se osvítit! Tím, kdo osvětloval půl-
druhé hodiny dychtivým posluchačům, jak to bylo s těžbou uranu 
v Prádle, resp. v Novotníkách, byl vysokoškolský student oboru 
jaderná chemie Jakub Sochor z Blovic, v současné době konající 
stáž v Řeži u Prahy. Bc. Jakub Sochor se  „uranovým tématem" začal 
zaobírat již na střední škole – zná toho více než dost a umí o tom 

zajímavě mluvit. Pro Prádelské připravil i velmi pěknou obrazovou 
prezentaci. Asi čtyřicítka přítomných posluchačů ocenila, že si našel 
ve svém nabitém předvánočním programu čas a připomněl oby-
vatelům Prádla a Novotník erudovaně, ale přitom srozumitelným 
a svěžím způsobem, kus místní historie z počátku 60. let 20. století. 
Děkujeme, Jakube! 
 
Marie Bílková 

Kancelář: 
pondělí až pátek 8:00–12:00 hodin nebo po telefonické domluvě

Petra Voblizová a lektoři Fénixu

Radioaktivní Prádlo

Začínáme nový kurz pod vedením paní Martiny Vlasové, ve kterém 
bude logopedická prevence probíhat formou her, dechovými cvi-
čeními, posilováním jazyka, rozvojem slovní zásoby apod. Lektorka 
Martina Vlasová není klinický ani školní logoped. Absolvovala kurz 
logopedického asistenta. Tvoří pro děti logopedické chvilky, pomáhá 
posilovat mluvidla, rozvíjet slovní zásobu. Může cíleně procvičovat 
konkrétní hlásky po konzultaci s rodiči, nedělá diagnózy.
Více informací na havlickovamart@seznam.cz, +420 77410706090.
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Malíř Jiří Karmazín by se v prosinci dožil devadesáti let

V listopadu 2021 jsme se rozloučili s malířem, který by se loni 
přesně na Štědrý den dožil 90 let. Ač rodák z Dožic, kde mu místní 
postavili důstojný pamětní kámen s deskou, část mládí prožil 
s rodiči a sourozenci v Blatné. Je nás již poskrovnu, kteří pama-
tují, když hezký, černovlasý mladík vycházel z tajemného domu 
u Kohnů, jenž stával v místech dnešního kruhového objezdu na 
konci náměstí Míru. Odtud vyjížděl vlakem do gymnázia ve Stra-
konicích, kde rozvíjel jeho výtvarný talent profesor Rejžek, Čas-
tokrát se stavěl u malíře Karla Hildprandta ve Škvořeticích. Pak 
následovala studia na Vyšší škole uměleckoprůmyslové a v roce 
1957 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vlastimila 
Rady, v jehož rodině dokonce nějaký čas bydlel. Následuje abso-
lutorium s hlavní cenou AVU za rok 1963, získává čestný rok na 
AVU, v roce 1966 absolvuje tříleté aspirantské studium, v roce 1970 
následuje studium na Mezinárodní mozaikářské škole v italské 
Raveně, kterou vedl profesor Giussepe Sallieti. Po návratu v roce 
1971 se vrací na AVU jako asistent profesora Františka Jiroudka. Po 
patnáctileté pedagogické praxi získává v roce 1986 titul docenta, 
je vedoucím krajinářské a figurální školy na AVU.

Ani po získání vysokých poct a postavení nezpychl, vážil si 
studentů, často s nimi jezdíval na studijní stáže do jižních Čech 
a přímo k Labuti, největšímu rybníku na Blatensku, blízko jeho 
chalupy a ateliéru na Laciné. Výmluvná i úsměvná je příhoda, 
kterou mně vypravovali malíři Pešek ze Škvořetic a Josef Synek 
z Blatné. Jednou Pešek rozmaloval obraz a dlouho nevěděl, jak dál. 
Přišel za malířem Synkem a ten mu v legraci poradil: „Pojeďme 
za docentem Karmazínem, Jirka bude vědět.“ Tak se vypravili 
přímo na Akademii do Prahy. Jiří se zachoval jako kavalír, pro-
vedl je budovou, nakonec šli do jeho ateliéru, vzal několik štětců, 
namíchal barvy a pár tahy profesionálně vyřešil složitou kompo-
zici obrazu k úplné spokojenosti malíře Peška.

V minulých letech jsme mohli vidět dvě výstavy Jiřího Karmazína 
doma v Blatné. Poslední reprezentativní výstavu pak malíř s rodi-
nou uskutečnili v Nepomuku, kde jsme mohli spatřit množství jeho 
kreseb, olejů, zrcadel i porcelánu.

Malíř s nápadem Nepomuckých ochotně sou-
hlasil nejen proto, že se v nedalekých Dožicích 
narodil, ale v mládí v Nepomuku s rodiči též bydlel, 
a dokonce tam v kostele ministroval. Sám při-
znával, že krásné krajiny kolem Dožic, Vrčeně, 
Kláštera, Nepomuku a Zelené Hory ho fascinovaly 
a měly na jeho dětskou duši a ranou výtvarnou 
tvorbu výrazný vliv.

Jsem rád, že jsem měl možnost sledovat malíř-
ské dílo Jiřího Karmazína od mladých let, kdy 
chodil se skicákem a dychtivě kreslil lidi, zvířata, 
domy, dvory a krajiny. Ochotně kreslil přes dvě 
strany obrázky do památníků žákům jeho sestry 
Marcely, učitelky na základní škole v Blatné. Sle-
doval jsem, jak si vypracoval osobitý způsob kresby 
i malby, a tak si přirozeně vytvořil dominantní 
pozici v malířské komunitě. Malířské ostruhy zís-
kával v nesčetných samostatných i společných 
výstavách a mnohých realizacích v architektuře. 
Jeho díla dosáhla nejvyššího uznání a ocenění 
a jsou zastoupena v soukromých, veřejných i stát-
ních galeriích nejen u nás, ale i v cizině. Na mne 
nejvíce zapůsobilo rozměrné barevné plátno „Svět 
divadla“ v technické budově Národního divadla.

Jiří Karmazín ve svém ateliéru na Laciné

Obraz Jihočeská krajina

Malíř Jiří Karmazín patří mezi ty umělce, kteří dosáhli uznání 
i přes některé úklady již za svého života. Těšil se ze svých úspěchů 
a hlavně měl radost ze svých potomků, v nichž úspěšně rozvíjel 
výtvarné nadání.

Malíř zemřel, ale jeho dílo stále žije. Bude nás dále těšit, bavit, 
povzbuzovat, inspirovat a povznášet.

Jiří Karmazín je pochován v  rodinném hrobě na hřbitově 
v Blatné. Ještě za svého života hrob rodičům vkusně vyzdobil barev-
nou mozaikou.

Karel Zíka

Rozhovor s Jiřím Karmazínem přinesly Nepomucké noviny v říjnu 2017.

Městské muzeum a galerie v Nepomuku připravuje na srpen letošního 
roku výstavu – průřez dílem Jiřího Karmazína.
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Kaplička sv. Prokopa, foto Jan Fridrich

Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Obec Nekvasovy se nachází asi osm kilometrů jižně 
od Nepomuku, v nadmořské výšce 479 m n. m. Má roz-
lohu 604 hektarů, z toho 70 je zastavěno. V jednom 
sídle zde žije 183 obyvatel, 95 mužů a 88 žen. Prů-
měrný věk obyvatel je 46 let. 

Obcí protéká Nekvasovský potok, přímo ve vsi 
je rybník Zahrádkářů. Severovýchodním směrem 
od ní se vypíná vrch Čihadlo s nadmořskou výškou 
601 m, jihozápadně vrch Vráž s nadmořskou výškou 
616 m. Severně se nachází několik vodních mlýnů.

Obcí prochází cyklotrasa č. 2046. Železniční sta-
nice Nekvasovy na trati Plzeň – Horažďovice je 
umístěna asi kilometr od centra obce. V obci je 
konzum, pošta a mateřská škola.

Od října 2019 je starostou Nekvasov Ing. Jan 
Majorszký, Ph.D., kterého jsme se jako obvykle  
zeptali:

Jaké máte v obci historické nebo turistické zajímavosti?
V zalesněném kopci Vráž se v době středověku těžila zlato-
nosná ruda. Bylo to v době, kdy obec vznikla a existovala jako 

dvůr cisterciáckého kláštera pod Zelenou horou. 
Do dnešních dnů jsou v některých místech patrny 
zatarasené vstupy do důlních štol.

Z dochovaných církevních památek stojí nad 
obcí kaplička sv. Prokopa jako památka na zmi-
ňovanou středověkou těžební činnost. Další cír-
kevní památkou je kříž na opracovaném žulovém 
podstavci, který byl zbudován na památku zrušení 
roboty roku 1848.

V obci se nachází čtyři pomníky. Pomník míst-
ních občanů padlých ve světových válkách, pomník 
M. Jana Husa, pomník k pětistému výročí bitvy 
u Lipan, která se odehrála 30. 5. 1434, a pomník 
k třicátému výročí konce 2. světové války.

Dne 21. 6. 1621 byla na Staroměstském náměstí 
v Praze vykonána poprava 27 českých pánů. Jedním 

z popravených byl i Friedrich z Bílé. Zajímavostí, která se v této 
souvislosti k naší obci váže, je to, že jedním z potomků rodu 
Friedricha z Bílé byla mlynářka Petrovičová z nekvasovského 
mlýna. Na jejím pomníčku, který je dnes umístěn v areálu kos-
tela sv. Jakuba v Nepomuku, je vytesán znak Friedricha z Bílé.

Nekvasovy – zlatonosná ves
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Co považujete za úspěch za období, kdy vedete obec?
Koupili jsme nemovitost na návsi, která za minulého režimu slou-
žila jako centrum dění. Konaly se zde nejrůznější společenské akce, 
divadelní vystoupení, zábavy, promítání atd. Po revoluci zde byla 
zámečnická dílna. My bychom z této nemovitosti chtěli rovněž vybu-
dovat multifunkční kulturní zařízení, které by sloužilo lidem. Už 
se nám povedla s pomocí dotací Plzeňského kraje částečná rekon-
strukce. Máme novou střechu na sále, novou kotelnu a pokračují 
stavební práce na zbudování nové prodejny potravin – konzumu.

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Máme zde školku. Je krásné vidět malé špunty chodit na pro-
cházky v naší vesnici. S tím jsou samozřejmě spojené i nějaké 
starosti. Velkou radost mi dělají brigády, na kterých se pravi-
delně scházíme a postupně vlastnoručně opravujeme svoje kul-
turní zařízení. Občané, chataři i chalupáři se ve velkém počtu 
sejdou, udělají spoustu práce a pobaví se. Radost mi samozřejmě 

dělá i to, jak se nám daří společně organizovat společenské 
akce, jako je masopustní průvod, stavění máje, dětský den, pouť 
s pouťovou zábavou, rozsvícení vánočního stromečku, vánoční 
turnaj ve stolním tenise atd. To vše buduje náš vesnický kolektiv.

Fungují u vás nějaké spolky?
V obci máme Sbor dobrovolných hasičů, Základní organizaci 
Českého zahrádkářského svazu Nekvasovy a myslivecký spolek.

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Jak jsem již zmínil, dokončit rekonstrukci objektu č. p. 1, bývalé 
hospody, v multifunkční centrum, které se stane centrem kul-
turního a společenského dění obce.

Děkujeme za rozhovor.

region 27

Nekvasovská náves, vlevo obecní úřad, vpravo multifunkční kulturní centrumMasopust v Nekvasovech
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Nechte děti přicházet ke mně

Ježíš jednou řekl svým apoštolům: „Nechte děti a nebraňte jim při-
cházet ke mně – vždyť právě takovým patří nebeské království!“ 
(Bible, Matouš 19,14)

Dnes se někteří rodiče domnívají, že není správné již v dětském 
věku vyučovat děti náboženství. Buď z důvodu, že to nemohou ještě 
pochopit, nebo se odvolávají na tvrzení, že až dorostou, tak se samy 
rozhodnou, zda v Boha věřit, či ne. Tento postoj je alibistický, oba 
důvody nejsou správné.

Zastavme se nejprve u prvního z nich. Již řečtí filosofové se snažili 
o ctnostný život a nabádali k výchově ve ctnostech. Hovořili o potřebě 
čtyř základních, kardinálních ctností: moudrosti, spravedlnosti, mír-
nosti (zdrženlivosti) a statečnosti. Toto učení poté rozvinuli a dopl-
nili křesťanští teologové o tzv. tři božské ctnosti: víru, naději a lásku.

Hned vidíme, jak je pro děti obtížné pochopit a jednat podle těchto 
přirozených, kardinálních ctností. Moudrost se získává až po dlou-
hém čase na základě zkušenosti. Spravedlnost (rovné zacházení 
s každým člověkem) ještě dítě moc nechápe, naopak pod dohle-
dem rodičů vnímá, že je pro ně nejdůležitější na světě. Zdrženli-
vost lze u dětí vyžadovat snad jen výjimečně, naopak je dobré, že 
touží a poznávají mnoho věcí ze světa. A statečnost? Mnoha věcí se 
dítě bojí a je dobré, že takto funguje dětská psychika, která ho tím 
chrání, dokud nedoroste.

Podívejme se teď na božské ctnosti: víru, naději a lásku. Ty jsou pro 
dětský věk naopak nejen vhodné, ale přímo nepostradatelné. Správný 
psychologický růst u dítěte nastane, pokud bude věřit rodičům, ale 
také Bohu. Dítě si mnoho věcí nedokáže představit a pochopit, musí 
věřit v Toho, kdo stvořil tento svět a v ty, kteří ho do tohoto světa 
přivedli. Bez naděje si rovněž dětský svět nelze vůbec představit. 
Vždyť kolika jen nemocemi či jinými těžkostmi jsme museli projít 
a mít naději, že zítra bude opět lépe. A nakonec láska. Dítě potřebuje 
lásku, lásku rodičů, která je jen tehdy opravdovou nezištnou láskou, 
pokud odráží lásku Boha k nám lidem, lásku, kterou nám ukázal Ježíš.

Je tedy zřejmé, že psychice dítěte lépe odpovídají ctnosti božské 
a přijímají je velice snadno. A čím více dospíváme, stávají se pro 
nás víra, naděje a láska obtížnější a musíme je podporovat ctnostmi 
přirozenými: moudrostí, spravedlností, zdrženlivostí a statečností.

Zastavme se ještě u druhého důvodu, který občas rodiče uvádějí: 
„Až dospěje, samo se rozhodne, nic mu nechci vnucovat.“ Za prvé, 
to že děti učíme o Bohu, není žádné vnucování, to bychom o veš-
kerém vzdělání a výchově mohli říct, že je to vnucování. Tak jako se 
snažíme dětem dát to nejlepší vzdělání a výchovu, měli bychom je 
seznámit s tím nejlepším na světě: s Ježíšem. I samotní kritici církve 
či víry v Boha uznávají: v historii světa se nenašel vznešenější a mou-
dřejší člověk, než Ježíš. A co se týká samostatného rozhodnutí, až se 
z dítěte stane dospělý člověk, v mnoha věcech, řekl bych dokonce 
skoro ve všech věcech, se rozhodne sám a jinak, než jsme ho sami 
učili. Aby se však mohl jako dospělý rozhodnout svobodně a správně, 
musí mít o tom co nejlepší poznání. Pokud dítě nic neučíme, jeho 
rozhodování v dospělosti bude jen těžko svobodné a správné. Bude 
deformované tím, co jsme mu nedali a co jsme mu zatajili.

Ježíš jednou postavil dítě doprostřed mezi učedníky a řekl jim: 
„Kdo nepřijme království Boží jako dítě, vůbec do něho nevejde“. 
(Mk 10,15) Rozumíme tomu tak, že člověk musí přijmout víru v Boha, 
naději a Jeho lásku do svého srdce s dětskou otevřeností. Spasitel 
jako dítě, touto cestou přišel na svět, a není jiné cesty, jak bychom 
se mohli dostat do Jeho království.

P. Jiří Špiřík

Most ve Spáleném Poříčí 
ozdobila plastika  
sv. Jana Nepomuckého

V září loňského roku byla na nový most přes Bradavu ve Spáleném 
Poříčí osazena kovaná plastika sv. Jana Nepomuckého.

Ve Spáleném Poříčí se jedná o čtvrté ztvárnění tohoto světce ve 
veřejném prostoru. Dvě sochy jsou již umístěny ve Spáleném Poříčí 
a jedna v Těnovicích. 

Plastika sv. Jana byla navržena a zhotovena v uměleckém kovářství 
Jiřího Brože v Kvíčovicích na Domažlicku. Hlavním autorem díla je 
Dmytry Romaniuk.

Zdroj: Spálenopoříčský zpravodaj říjen 2022

Pater Holý zavítal do Nepomuku

U příležitosti 60. narozenin navštívil 11. prosince Nepomuk Pater 
Vítězslav Holý. Kromě setkání s přáteli a známými promítl rovněž 
fotografie ze své letošní cesty do Brazílie a nastínil i své plány 
do budoucna, například budování „poustevny“, kde chce trávit 
podzim svého života, i místo svého plánovaného budoucího posled-
ního odpočinku.

foto Pavel Motejzík
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Těšíme se 
na spolupráci v roce

 
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk a Svatojánské muzeum 

srdečně zvou na  

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
pěveckého sboru Canto nepomucenum 

Sobota 7. ledna 2023 

V 17 hodin 

Hudební sál arciděkanství 

Přesanické nám. 1, Nepomuk 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Od 1. do 15. ledna 2023 bude probíhat již 23. ročník Tříkrálové sbírky. 

 

V Nepomuku a okolí můžete tentokrát malé koledníčky 
potkat v ulicích i u Vás doma.

 

Začněte rok dobrým skutkem.
 

Výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá na Nepomucku již řadu let.
 

Stále hledáme další koledníčky a vedoucí skupinek - neváhejte
kontaktovat koordinátora sbírky 

na tel. čísle +420 737 402 831 (odpoledne) 
nebo na e-mailu e.majer@email.cz. 

Nepomucké noviny / leden 2023
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Léto a podzim v TJ Slavoj Dvorec

Vážení,
rádi bychom tímto poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě a pořádání kulturních a sportovních akcí Tělovýchovné jednoty 
Slavoj Dvorec v roce 2022. Velké díky samozřejmě patří návštěvníkům, přímým účastníkům a zejména sponzorům, bez jejichž pomoci 
by se tyto akce nemohly uskutečnit.

Dětský den                                                                                                                                                               
V sobotu 11. června se konal Dětský den a stal se znovu nezapo-
menutelnou akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Akce se vyda-
řila i díky velmi příjemnému počasí. 

Zhruba 300 dětí z celého širokého okolí čekalo mnoho zajímavých 
zážitků a ukázek. Zábava začínala tradičně netradičními disciplí-
nami v režii oddílů TJ a paralelně se děti účastnily různých doplňko-
vých atrakcí: nafukovací skluzavka, jízda na koních a nechybělo ani 
malování na obličej. Během dne pak bylo možno zhlédnout ukázky 
požárního útoku SDH Dvorec, juda a králičího hopu. SDH Nepomuk 
zajistil velmi oblíbenou pěnu a v závěru odpoledne na děti čekala 
tradiční „židlovaná“ a dětská diskotéka. Kromě odměn v soutěžích 
měly všechny děti zdarma pití a zmrzlinu.

Hlavní sponzoři: Město Nepomuk, Klaus Timber, Elitex Nepomuk, MDS 
Engineering, Ing. Josef Jiránek, Kominictví Ekotop servis a Sky Trade.
Další sponzoři: Kovo‑Holub, Kovovýroba Tojice, Truhlářství Zdeněk 
Müller, LM Cafe, Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY.

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 5. července uspořádal oddíl kopané na multifunkčním 
hřišti ve Dvorci 24. ročník tradičního turnaje v nohejbalu. Tur-
naje se zúčastnilo deset týmů.

Sponzoři: Město Nepomuk, Truhlářství Zdeněk Müller, Sky 
Trade, Mišron Music Team

foto David Lepší

Memoriál Jiřího Maška  
V sobotu 9. července se konal již 7. ročník Memoriálu Jiřího Maška 
v malé kopané, kterého se zúčastnilo pět týmů různé výkonnosti 
(od III. třídy až po divizi). Turnaj se odehrál formou ligy (každý 
s každým) jednokolově. Vítězem se stal tým složený převážně 
z fotbalistů nepomuckého „A“ týmu o jediný vstřelený gól v závě-
rečném finálním pořadí.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Jakub Zdvořáček, který přišel 
z TJ Sokol Lhota-Plzeň zpět domů do Dvorce, a nejlepším bran-
kářem byl Marek Baran, který obvykle hraje v útoku. 

Sponzoři: Město Nepomuk, Elitex Nepomuk, Klimex-N vzdu-
chotechnika a ZSE

foto Hana Augustová
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Přeložený Jarní turnaj judo
V sobotu 5. listopadu uspořádal oddíl juda XVI. ročník celostát-
ního turnaje ve sportovní hale v Nepomuku. Turnaje se zúčastnilo 
rekordních 269 závodníků. Závodníci ve věkovém rozmezí 7–18 let 
přijeli z 23 oddílů z celé České republiky. Turnaj v judu je dlouho-
době největším turnajem v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje 
v tomto sportovním odvětví.  

Kategorie: Mládě: ‑28 kg  3. místo Barnabáš Nový                                        

‑29 kg 3. místo Tobiáš Jiránek

‑32 kg 4. místo Pavol Kalina

‑36 kg 3. místo Šimon Bršlica

Ml. žák: ‑38 kg 5. místo Filip Eichler

Sponzoři: Město Nepomuk, MDS Engineering, Kominictví Ekotop 
servis, Sky Trade a Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY.

Za výkonný výbor TJ Slavoj Dvorec, z. s.
Josef Jiránek a Pavel Kalabza 

foto Josef Jiránek

Ve velmi silné konkurenci získalo našich 
pět mladých judistů tato pěkná umístění:

Rozpis sportovních činností 
oddílů TJ Slavoj Dvorec:

ODDÍL KOPANÉ (FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ DVOREC):
Muži      
ČTVRTEK 17:30–19:00
Trenér Pavel Kalabza

ODDÍL AEROBIK (TĚLOCVIČNA DVOREC):
FIT TRÉNINKY pro začátečníky i pokročilé: 
PONDĚLÍ A ČTVRTEK 19:00–20:00
Trenérka Pavlína Jiránková

ODDÍL JUDO (TĚLOCVIČNA DVOREC):
JUDO začáteční i pokročilí     
PONDĚLÍ A ČTVRTEK 17:00–18:30
Trenéři Josef Jiránek a Patrik Vaněček
GRAPPLING (sebeobrana) začáteční i pokročilí 
ÚTERÝ 17:00–19:00
Trenér Petr Králik

Všechny oddíly TJ Slavoj Dvorec vám přejí pevné zdraví 
a hodně sportovních úspěchů v roce 2023. 
Těšíme na společná setkání.

Velká cena Nepomuku

Dětský šachový turnaj známý jako Ampér se s novým názvem Velká 
cena dočkal i změny pravidel. V letošní šachové sezóně 2022/23 to 
byl již třetí šachový turnaj, který náš klub uspořádal. Hrály se tři 
„uzavřené“ turnaje A, B, C, každý o šesti hráčích. Do těchto turnajů 
jsou hráči nominováni podle předem stanoveného klíče dle jejich 
ELA a dosažených výsledků v předchozích turnajích. Zbývající hráči 
hrají čtvrtý turnaj – Open. Celkem si přijelo zahrát 60 dětí.

V uzavřených turnajích se hrálo systémem každý s každým 
a v Open švýcarským systémem na sedm kol. Vzhledem k rozdíl-
nému hracímu tempu a počtu kol se tentokrát hrálo nejen v jídelně 
základní školy, ale také v salonku v restauraci Sokolovna. 

Samozřejmě i letos jsme měli v turnajích slušné zastoupení. Petr 
Flajšman hrál mezi nejvýše nasazenými hráči v turnaji A. Se svými 
soupeři hrál velice podařené partie, čtyři z nich vyhrál, v jedné remi-
zoval a to mu zaslouženě vyneslo 1. místo o půl bodu před druhým 
Markem Janoušem reprezentujícím ŠK Říčany a před třetím Maty-
ášem Roubalem z Klatov.

V Open hrály děti společný turnaj a v konečném pořadí byly 
vyhodnoceny ve třech věkových kategoriích, zvlášť kluci a dívky. 
V kategorii starších byl z našich dětí nejlepší Filip Kodýdek, který 
se čtyřmi body vybojoval mezi kluky 5. místo. Vašek Záruba 
se 3,5 body obsadil 8. místo. V dívkách patřilo 8. místo Micha-
ele Malátové. V kategorii mladších vybojoval Vašek Kovář 9. místo  
a 13. skončil Mikuláš Mai.

Za poskytnutí příjemných hracích prostor děkujeme Základní 
škole v Nepomuku a restauraci Sokolovna. Také děkujeme Janu 
Pondělíkovi a jeho firmě Pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o. za 
poskytnutí sponzorské podpory.

Zdeněk Flajšman, ŠK Dvorec

foto Martin Kopřiva
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Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: pondělí až sobota 8.30–11.30 a 12.00–16.00 hodin 
1.–7. ledna ZAVŘENO – inventura
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete  
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena. 

1. 1. Novoroční špacír – pochod na Lipák, od 14.00 hodin, pořádá 
KČT Nepomuk

1.–15. 1. Tříkrálová sbírka v Nepomuku, pořádá Charita Horaž-
ďovice, zájemci o spolupráci jako koledníčkové mohou kontakto-
vat koordinátora sbírky na tel. čísle +420 737 402 831 (odpoledne)

7. 1. Tříkrálový koncert pěveckého sboru Canto nepomucenum, 
17.00 hodin, hudební sál Arciděkanství, pořádá Římskokatolická 
farnost arciděkanství Nepomuk a Svatojánské muzeum

14. 1. Rybářský bál, od 20.00 hodin, Kulturní dům Klášter, 
vstupné 150 Kč, k tanci a poslechu hraje Classic Band, bohatá 
tombola, pořádá ČRS z. s., místní organizace Nepomuk

18. 1. Představení architektonické studie rekonstrukce a moder-
nizace sportovní haly, setkání veřejnosti a zastupitelů města, od 
17.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

19. 1. DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED – divadelní představení, hrají: 
Michaela Dolinová, David Suchařípa a Iva Hüttnerová, od 19.00 
hodin, Sokolovna Nepomuk, předprodej KIC Nepomuk

27. 1. Hasičský ples, od 20.00 hodin, KD Dvorec, hraje Orchidea, 
bohatá tombola, vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek Potra-
viny Veselý Dvorec od 10. 1., pořádá SDH Dvorec a Vrčeň

do 4. 2. Výstava Zdeňka Světlíka – Život je sen, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, otevřeno úterý – sobota 10.00–11.30 a 12.00–
16.00 hodin

do 31. 1. Výstava betlémů a obrázků Jiřinky Havlové a výstava 
obrazů malíře Ladislava Čáslavského Nepomuk pod sněhem, 
Svatojánské muzeum, otevírací doba na webu Svatojánského 
muzea www.sjmn.cz

Další akce pořádá Volnočasové centrum Fénix Nepomuk (www.fenix-ne-
pomuk.cz) a Mateřské centrum Beruška (beruska-nepomuk.webnode.cz)

do 7. 1. Vánoce s Maruškou na zámku Hradiště, Muzeum Jižního 
Plzeňska v Blovicích

do 8. 4. Úsměv, prosím! Fotograf a jeho ateliér, výstava, Muzeum 
Jižního Plzeňska v Blovicích

do 22. 4. Chléb náš vezdejší, výstava, Muzeum Jižního Plzeň-
ska v Blovicích

do 31. 12. 2027 Dřevěný čas, výstava, Muzeum Jižního Plzeňska 
v Blovicích

17. 1. Lesk a bída středověkého církevního života na jižním 
Plzeňsku, přednáška Mgr. Jiřího Sankota, od 17.00 hodin, kaple 
sv. Ondřeje, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů 
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí,  přestože městu 
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

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

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

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

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

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

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

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

  

Nabídka platí od 4. 1. do 17. 1. 2023 
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  4. 1. do 17. 1. 2023 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 4. 1. do 17. 1. 2023 
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Romadur 100g   25,90 Kč                  
Pomazánkové 150g mix druhů 34,90 Kč
Gouda cena za 1kg 219,00 Kč
Libové párky cena za 1kg 99,00 Kč
Pařížský salám cena za 1kg 89,00 Kč
Tlačenka světlá cena za 1 kg 139,00 Kč

Selský jogurt 200g  mix druhů 15,90 Kč
Smetana 12% 200g 19,90 Kč                
Eidam 45% cena za 1kg 219,00 Kč
Šunka Dle Gusta st. cena za 1kg 149,00 Kč
Párky libové cena za 1 kg 109,00 Kč
Salám Turistický cena za 1 kg 199,00 Kč

Papír toaletní Big Soft Violet 29,90 Kč
Kuchyňské utěrky 2 role 47,90 Kč                    
Lavato prací gel 1,5l 59,90 Kč



Prodám bílé interiérové dveře, použité, vč. kování. 2x levé, plné, š. 60 cm, 
2x pravé, 2/3 prosklené, š. 80 cm. Cena dohodou. Tel, 737 815 399.

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

Koupím vojenskou vzduchovku VZ.47 nebo VZ.35. Stav nerozhoduje. 
Tel. 721 112 733.

Prodám 20 knih od Jana Vrby z Chodska, černou kož. bundu pánskou  
v. 62, dámské kolo „Lady“ červené, torpedo, košík. SMS tel. 776 693 073.

Prod. okno do campingu 80x80 pevné, brokátový přehoz na 2 lůžko, 
teplou bundu zimní v. 60 2 kusy – černou. SMS tel. 776 693 073.

Žena 65+ hledá kamarádku, která by se mnou občas zašla na pro‑
cházku, nákup, kávu nebo i na výlet. Možno i muž. Tel. 721 292 992.

Provádíme stavební zednické práce a opravy všeho druhu. Pokládka 
obrub, zámkové dlažby, stavby plotů, fasády, obklady. Tel. 777 065 229.

   
Areál SILNICE NEPOMUK s.r.o.

CZ - 335 01 Nepomuk (směr Mileč)

KLÁŠTER

PÍSEK

PLZEŇ

DVOREC

NEPOMUK

I/20 

I/20 

- široký sortiment betonů

BETONÁRNA NEPOMUK

www.sinepo.cz

 +420 728 965 352

- betonové mazaniny

- drcené kamenivo - doprava, MIX, pumpa

- recyklovaný materiál

- písky, štěrky, kačírek

betonarna@sinepo.cz

 +420 724 831 020
OBCHOD
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Dne 25. prosince uplynulo 
20 smutných let, co nás navždy 
opustila paní Libuše Zemanová.

S láskou vzpomínají děti a manžel.

Děkujeme za vzpomínku.

vzpomínka

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. 
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.

Nové ceny inzerce

Oznamujeme našim čtenářům, že jsme z důvodu rostoucích nákladů 
museli přistoupit k navýšení cen inzerce v Nepomuckých novinách.

Nový ceník je k dispozici na www.nepomuk.cz/obcan/nepomucke-
noviny (dole na stránce).

Řádkový inzerát bude stát od příštího čísla 50 Kč, a to komerční 
i soukromý.

Cena za vzpomínku či blahopřání bude činit 100 Kč, oznámení 
o nových občáncích zůstávají zdarma.

Dne 27. ledna 2023 již uplyne 
druhý velice smutný rok, kdy navždy 
dotlouklo předobré srdce našeho 
milovaného manžela, tatínka, 
tchána, dědečka a pradědečka 
pana Václava Košana z Novotník.

Nikdy nezapomeneme.

Manželka, děti s rodinami 
a ostatní, kdo vzpomenou s námi

vzpomínka

řádková inzerce

Nepomucké noviny / leden 2023
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Vlak Nepomuk odj. Plzeň hl.n. příj. Poznámky
Os 8900 4.08 4.47 13
Os 7270 4.51 5.30 jede v X
Os 8902 5.08 5.47 jede v X
Os 8940 5.25 6.02 jede v X
Os 8904 6.08 6.48
Sp 1696 6.31 7.02 jede v X
Os 8942 6.39 7.18 jede v X
Os 8906 7.08 7.47
R 658 7.29 7.57 jede v X
R 628 7.29 7.57 38
Os 8944 8.08 8.49
Sp 1698 8.30 9.01 jede v X
Os 8908 9.11 9.47
R 656 9.29 9.57 jede v X
R 626 9.29 9.57 25
Os 8910 11.11 11.47
R 654 11.29 11.57 jede v X
R 624 11.29 11.57 25
Os 8946 12.08 12.49
Os 8912 13.08 13.47
R 668 13.29 13.57 jede v X
R 638 13.29 13.57 25
Os 8948 14.08 14.49 jede v X
Os 8914 15.11 15.47
R 666 15.29 15.57 jede v X
R 636 15.29 15.57 25
Os 8950 16.08 16.49
Os 8916 17.08 17.47
R 664 17.29 17.57 jede v X
R 634 17.29 17.57 25
Os 8952 18.08 18.49 jede v X
Os 8918 19.11 19.47
R 662 19.29 19.57 jede v X
R 632 19.29 19.57 36
Os 8954 20.08 20.47 10
R 660 21.29 21.57 jede v X
R 630 21.29 21.57 39

Vlak Plzeň hl.n. odj. Nepomuk příj. Poznámky
Os 8941 5.08 5.50 jede v X
R 661 6.03 6.29 jede v X
R 631 6.03 6.29 37
Os 8901 6.08 6.51
Os 8943 7.08 7.50
R 663 8.03 8.29 jede v X
R 633 8.03 8.29 25
Os 8903 8.08 8.47 25
Os 8905 8.08 8.49 jede v X
Os 8945 9.08 9.50 25
R 665 10.03 10.29 jede v X
R 635 10.03 10.29 25
Os 8907 10.08 10.47
Os 8947 11.08 11.50 jede v X
R 667 12.03 12.29 jede v X
R 637 12.03 12.29 25
Os 8909 12.08 12.47
Os 8911 13.08 13.49 jede v X
R 669 14.03 14.29 jede v X
R 639 14.03 14.29 25
Os 8913 14.08 14.47
Sp 1697 14.58 15.29 jede v X
Os 8949 15.08 15.50
R 655 16.03 16.29 jede v X
R 625 16.03 16.29 25
Os 8915 16.08 16.49
Os 8917 17.08 17.49 jede v X
R 657 18.03 18.29 jede v X
R 627 18.03 18.29 39
Os 8919 18.08 18.47
Os 7283 18.27 19.04 jede v X
Os 8953 19.08 19.50 10
R 659 20.03 20.29 jede v X
R 629 20.03 20.29 35
Os 8921 20.08 20.49
Os 7285 21.08 21.49 jede v X
Os 8923 22.47 23.24 12

Vlak Nepomuk odj. Blatná příj. Poznámky
Os 27902 4.53 5.29 jede v X
Os 27904 6.41 7.18 jede v X
Os 27906 8.33 9.09
Os 27908 12.33 13.09
Os 27910 14.00 14.36 jede v X
Os 27912 15.32 16.08 jede v X
Os 27914 16.41 17.18 25
Os 27916 17.53 18.29 jede v X
Os 27918 18.41 19.18 31
Os 27920 20.33 21.09 12

Vlak Blatná       odj. Nepomuk příj. Poznámky
Os 27901 4.09 4.46 jede v X
Os 27903 5.47 6.24 jede v X

Os 27905 6.47 7.24

Os 27909 10.47 11.24
Os 27911 13.17 13.54 jede v X

Os 27913 14.47 15.24

Os 27915 16.47 17.24 28
Os 27917 18.47 19.24 12

Jízdní řád Českých drah                                                                                                      Platí od 11.  prosince 2022

Nepomuk - Plzeň Plzeň - Nepomuk

Nepomuk - Blatná Blatná - Nepomuk

Vysvětlivky:       
X pracovní dny + neděle a státem uznané svátky    
1 ‑ 6 dny v týdnu   10 nejede 24., 31.XII.  
12 nejede 24., 25., 31.XII.  13 nejede 25., 26.XII., 1.I.  
18 jede v X, nejede 23. XII. ‑ 2.I., 3.VIII.‑ 1.IX.     
25 jede v 6 a + 
27 jede v X, 6 a 7.IV., 5. VII., 28. IX. 17. XI, nejede 8.IV., 18.XI.   
28 jede v X a +, nejede 24., 25.XII., 7. ‑ 9., 30. IV., 7.V., 5.VII, 28.X., 17.XI.  
  

31 jede v +, nejede 24., 25. XII., 7.‑9.,30.IV., 7.V., 5.VII., 28.X., 17.XI. 
35 jede v 6 a +, nejede 24.XII., 25., 31.XII. 
36 jede v 6 a +, nejede 24., 31. XII.
37 jede v 6 a +, nejede 25.XII., 1.I.
38 jede v 6 a +, nejede 25., 26.XII., 1.I. 
39 jede v 6 a +, nejede 24 XII.
45 jede v X od 3.VII. do 1.IX. 
Informace: www.cd.cz; info@cd.cz; tel.: 221 111 122 
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Vana je prvek zabírající nejvíce místa z vaší koupelny a je tedy třeba 
věnovat dostatek času správnému výběru.

Nejprve je důležité si dle dispozic koupelny zvolit vhodný tvar 
vany (klasická, rohová nebo volně stojící) a její rozměry. Poté je třeba 
vybrat materiál, zda akrylát, smaltovanou ocel nebo litý mramor.

U plechových van se po vytvarování na speciálních lisech nanáší 
několik vrstev smaltu. Každá vrstva se následně vypaluje. Jedná 
se o rozměrově přesné výrobky, které umožňují snadnou a rych‑
lou montáž.

Při výrobě akrylátových van se využívá dvou druhů akrylátů – 
extrudovaný akrylát a litý akrylát. Litý akrylát je výrazně kvalitnější, 
protože si zachovává svůj tvar a je odolnější.

Vany z litého mramoru se vyrábí vléváním speciální směsi do 
připravených forem a výsledkem je vana, která má krásně hladký 
povrch, materiál udržuje teplotu a svým moderním designem se 
hodí do otevřených prostorů.

Zastavte se na naší prodejně, s výběrem vám rádi pomůžeme.

Podrobnější informace najdete i na stránkách www.koupelnysota.cz, 
nebo můžete zavolat na tel: 378 606 666.

JAK SPRÁVNĚ 
VYBRAT VANU

Průběžná 1940/3, 
500 09 Hradec Králové

IČO: 42194920
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 389

Provozovna Plzeň
Koterovská 522, 326 00 Plzeň

sponzor měsíce
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