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Slovo starosty

Vážení občané,

blíží se závěr roku, který nabízí pro‑
stor pro bilancování i nová předsevzetí. 
Věřím, že naše město se obou témat 
ujímá s důstojností a v letošním roce 
se podařilo realizovat mnoho zajímavých 
investičních i neinvestičních projektů. 
Stejně tak máme už teď před sebou řadu 
plánů i cílů do roku 2017. Máte ‑li nápady 
na to, co v našem městě zlepšit, disku‑
tovat můžete přijít nejen na radnici, ale 
například i na prosincové zasedání zastu‑
pitelstva. V tomto čísle novin nechybí 
ohlédnutí za návštěvou lidických pamět‑
níků, výzva k účasti na lednové Tříkrálové 
sbírce či vzpomínka na MUDr. Blanku 
Ackermannovou, lidi a události, které 
stojí za to si v tomto adventním čase 
obzvláště připomenout. Potěšil mě rov‑
něž rozhovor se senátorem, poslancem 
a filmařem Václavem Chaloupkem, těším 
se, až ho budu moci někdy osobně přiví‑
tat na návštěvě v našem městě. Zajímavá 
byla i účast v prostorách Valdštejnského 
paláce Senátu ČR, kde jsem převzal 
ocenění našeho nádraží v celorepubli‑
kové soutěži o nejkrásnější nádraží ČR 
za rok 2016. Noviny rovněž nabízí ohléd‑
nutí řady místních spolků, které jsou 
mnohdy hybateli kulturního i sportov‑
ního dění na Nepomucku. Buďme za ně 
rádi. Poděkování si zaslouží rovněž rodina 
Jiránkova z Nepomuku, jejichž nádherný 
strom ozdobil naše náměstí, a bude 
nám až do ledna dělat radost. Rád bych 
na tomto místě znovu po roce poděko‑
val za spolupráci kolegům zastupitelům 
i zaměstnancům úřadu a všem obyvate‑
lům města i regionu bych chtěl popřát 
klidné vánoční svátky a mnoho pevného 
zdraví, štěstí i spokojenosti do roku 2017.

Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy

Foto na titulní straně: Václav Chaloupek
autorka fotografie Taťána Typltová
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Ve Dvorci je nový přechod

V listopadu proběhla 2. etapa akce chodník a příslušenství v Rožmitálské ulici 
ve Dvorci. Jednalo se o dokončení úprav svedení povrchových vod do dešťové kanali‑
zace. Dále šlo o zhotovení nového chodníku v Rožmitálské ulici navazujícího na stá‑
vající v ulici Železniční a zhotovení nového osvětleného „místa pro přecházení“ 
(u parčíku pod Čihákem). 2. etapu prováděla firma Silnice Nepomuk za vysoutěženou 
cenu 289 000 Kč bez DPH. V 1. etapě byl položen propustek dešťové kanalizace pod 
komunikací II/191 od parčíku do rigolu na protější straně ulice (u Brázdů) a byly osa‑
zeny nové obrubníky – to provedla firma PORR, a. s. před pokládkou nového živičného 
povrchu komunikace II/191, která probíhala v letních měsících. Ve 3. etapě budou 
provedeny opravy rigolu a stávající dešťové kanalizace v Rožmitálské ulici až k ulici 
Ke Mlýnu. Zároveň s těmito akcemi města proběhla i akce PK potažmo SÚS PK – oprava 
povrchu v Železniční ulici, na které se město podílelo úpravou pouličních vpustí deš‑
ťové kanalizace a novým povrchem parkovacích stání před uhelnými sklady.

Tomáš Chouň

Město Nepomuk zve všechny občany 
na 15. zasedání městského zastupitelstva

které se bude konat dne 15. 12. 2016 od 18.00 hod.
v sálu Hotelu U Zeleného stromu.

Program jednání (včetně podkladů) bude od 5. 12. zveřejněn
na úřední desce a webových stránkách www.nepomuk.cz.

Bezplatná doprava ze Dvorce (a zpět) bude zajištěna mikrobusem,
odjezd z nádraží v 17. 45. 

 

Kroje Plzeňského kraje byly slavnostně pokřtěny. 
Manželé Tetzeliovi představili ve stodole Rodného 
domu Aug. Němejce svou novou knihu Kroje 
Plzeňského kraje, mapující tento druh oblečení 
našich prababiček napříč krajem. Publikaci 
zakoupíte v informačním centru Nepomuk 
za 300 Kč. K dostání je zde i starší publikace 
Jiřího Tetzeliho o Mistru Augustinu Němejcovi.

Zelenohorský kostel má bílá okna. Během letošního 
podzimu proběhla repase téměř všech oken 
v kostele a jedněch dveří do sakristie. Výsledný 
nátěr oken je z rozhodnutí pracovníků památkové 
péče bílý. Do kostela konečně po desetiletích 
nebude zatékat ani padat listí, interiér se postupně 
připravuje na návrat hlavního oltáře (termín byl 
upřesněn na 25. 6. 2017). Práce provedla firma 
KOŽELUHA ‑ČESKÝ TRUHLÁŘ, s. r. o. ve spolupráci 
s firmou Pegisan sta, s. r. o. za celkové náklady 
téměř 600 tisíc korun. Investorem byla obec Klášter 
za odborné asistence Mikroregionu Nepomucko. 
Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.

O adventní tvoření byl velký zájem. Plný sál 
Malé galerie přivítal 15. 11. Martinu Raiserovou 
na semináři Tvorba adventních a vánočních 
dekorací. Účastníci si mohli předvedené výrobky 
vyfotografovat a dle návodu vyrobit následně 
doma. K zakoupení byl i potřebný materiál.

Redakce Nepomuckých novin děkuje všem 
spolupracovníkům a přispěvatelům za spolupráci 
v roce 2016, čtenářům děkuje za přízeň a přeje 
všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí 
i příjemného počtení v roce 2017.

foto Jiří Beroušek
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Tipy pro občany – Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Upozornění pro podnikatele 
provozující živnost „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru“
Novelou živnostenského zákona záko‑
nem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru, dochází od 1. 12. 2016 ke zrušení 
vázané živnosti „Poskytování nebo zpro‑
středkování spotřebitelského úvěru“. 
Tato činnost přestává být živností. Podle 
přechodných ustanovení musí stávající 
podnikatelé, budou ‑li chtít v této čin‑
nosti pokračovat, požádat do 3 měsíců, 
tj. do 1. 3. 2017, Českou národní banku 
o licenci; o žádosti musí pak Česká 
národní banka rozhodnout do 15 měsíců.

Startuje Elektronická evidence tržeb
Kdo má povinnost evidovat tržby
Podnikatelé se budou v prvních dvou 
fázích zapojovat postupně takto:

1. fáze – od 1. prosince 2016
Ubytovací služby
Většinou krátkodobé ubytování, hotely, 
motely, hostely, botely, apartmány, kempy, 
penziony, tábořiště, ubytovny apod.

Stravovací služby
Nabízená jídla a nápoje k okamžité kon‑
zumaci na místě, restaurace, hospody, 
kavárny, kantýny, jídelny, bary, pivnice, 
čajovny apod.

2. fáze – od 1. března 2017
Maloobchod a velkoobchod
Velkoobchod zahrnující nákup a další 
prodej nového nebo použitého zboží 
(bez transformace) na vlastní účet; 

zprostředkování velkoobchodu a velko‑
obchodu v zastoupení (komisionářský 
obchod); Maloobchod zahrnující nákup 
a další prodej (bez transformace) nového 
a použitého zboží prostřednictvím 
prodejen, stánků, zásilkových domů, 
podomních a pouličních prodavačů, spo‑
třebních družstev apod.

Základní kroky podnikatelů před 
zahájením evidence tržeb

1. Zjistím si, zda mám povinnost
evidovat tržby
Povinnost evidovat tržby má podnikatel, 
který přijímá „evidované tržby“, tj. platby 
v hotovosti, platební kartou nebo jiným 
obdobným způsobem, která zahrnuje 
příjem z podnikání a nevztahuje se na ni 
výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodlé‑
hají platby realizované přímo převodem 
z účtu na účet nebo inkasem.

2. Ověřím si, odkdy budu evidovat
Evidence tržeb bude spuštěna postupně, 
ve 4 fázích. Podnikatel vyhodnotí, z jaké 
činnosti mu tržby plynou, a zařadí jed‑
notlivé činnosti do příslušných fází podle 
klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí 
vznik povinnosti podnikatele zahájit evi‑
denci tržeb.

3. Zvážím, zda mohu tržby evidovat 
ve „zjednodušeném režimu“
Zákon umožňuje evidovat některé tržby 
ve zjednodušeném režimu off ‑line 
(na základě zákona, nařízení vlády nebo 
povolení správce daně), tj. zasílat údaje 

o evidované tržbě správci daně nejpoz‑
ději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evi‑
dované tržby. Nicméně povinnost vystavit 
účtenku má podnikatel i v tomto režimu, 
a to nejpozději v okamžiku uskuteč‑
nění evidované tržby. Nejčastěji se bude 
jednat o situace, kdy podnikatel nemá 
k dispozici v místě uskutečnění tržby 
dostatečné internetové připojení.

4. Pokud nemám, pořídím si
nezbytné vybavení pro evidenci
K tomu, aby podnikatel mohl elektro‑
nicky evidovat tržby, si bude moci zvolit 
zařízení odpovídající jeho podnikatel‑
ské činnosti (např. pokladna, pokladní 
zařízení, ale i např. starší počítač, tablet 
nebo mobilní telefon propojený s tis‑
kárnou). Zařízení musí být technicky 
schopno odesílat prostřednictvím inter‑
netu požadované údaje o evidované 
tržbě serveru Finanční správy a vystavit 
účtenku zákazníkovi.

5. Zařídím si přístup do aplikace 
EET a získám certifikát
Před zahájením evidence tržeb podni‑
katel požádá Finanční správu o autenti‑
zační údaje, které mu umožní přihlášení 
na portál správce daně. Po přihlášení 
si podnikatel na portále zaeviduje své 
provozovny a požádá o vydání certifi‑
kátu, který si poté nainstaluje do svého 
pokladního zařízení.

Bohumila Rašková, 
vedoucí odboru, 
tel.: (+420) 371 519 749

Město je v dobré 
kondici

Město Nepomuk v roce 2016 hospo‑
daří podle rozpočtu, který byl schválen 
zastupitelstvem dne 10. 12. 2015 (USN‑
‑Z3‑172/2015). K 30. 9. 2016 činily pří‑
jmy 72 245 000 Kč a výdaje 67 752 000 Kč, 
z čehož vyplývá, že město Nepomuk 
za 9 měsíců roku 2016 hospodařilo 
s přebytkem ve výši 4 493 000 Kč. Město 
Nepomuk v rámci investičních akcí 
proinvestovalo za ¾ roku 2016 částku 
11 167 000 Kč. Investiční výdaje do konce 
roku budou navýšeny o realizované 
investice, z nichž největší část budou 
tvořit výdaje na rekonstrukci bývalého 
hotelu ve Dvorci. Výnosy z hlavní čin‑
nosti za stejné období činily 68 188 000 Kč 
a náklady 54 959 000 Kč. Výsledek hospo‑
daření dle výkazu zisku a ztráty činil zisk 
13 229 000 Kč.

Jaroslav Somolík

Nové parcely Na Daníčkách byly načrtnuty

V poslední době nebyly ve vlastnic‑
tví města Nepomuka již žádné volné par‑
cely pro stavbu rodinného domu. Jako 
aktuálně nevhodnější lokalita pro tento 
typ výstavby se z mnoha důvodů jeví poze‑
mek č. p. p. 204/30 ležící jihozápadně 
od nové čtvrti Na Daníčkách, směrem 
k Plzeňské ulici. Na této nemovitosti 
dlouho vázly církevní restituce. Touto 
dobou ale již spějí ke zdárnému konci 
jednání mezi římskokatolickou církví 
a Městem Nepomuk o převodu pozemku 
do vlastnictví města. Oproti jiným zvažo‑
vaným lokalitám (u školy V Korýtkách, 

Pod Oborou aj.) je zde nespornou výho‑
dou připravenost všech inženýrských sítí. 
S pokračováním výstavby totiž počítal 
již projekt na realizaci dnes stojící části 
čtvrti Na Daníčkách. V jádru lze říci, že 
první etapu výstavby je možné realizovat 
téměř okamžitě, neboť jde jen o obesta‑
vění druhé strany již existující ulice.
K návrhu parcelace dané lokality při‑
stoupilo město inovativním způsobem. 
Oslovilo totiž zájemce o stavbu rodinného 
domku v tomto místě a pozvalo je na plá‑
novací setkání s architektem, na němž 
se měli možnost vyjádřit k budoucí 
podobě nové zástavby, vybrat si vhodnou 
parcelu, případně si i nechat upravit její 
velikost. Zkrátka ‑ nechat si vytvořit poze‑
mek „na míru“. Na setkání, které se usku‑
tečnilo 9. listopadu, přišlo pět zájemců 
a výsledkem bylo hned pět předběžných 
rezervací. Podařilo se tak udat všechny 
pozemky na druhé straně poslední ulice 
Na Daníčkách. Dále se počítá s jednou 
ulicí běžící podél nivy potoka Mihovky, 
druhou rovnoběžnou ulicí na hranici 
nepomuckého katastru a úzkou spojovací 

uličkou mezi nimi. Nabízí se tak mož‑
nost, že realizace bude probíhat ve třech 
etapách. Nejprve dokončení stávající 
ulice, pak ulice u potoka (vč. uličky) 
a nakonec severozápadní ulice.

Návrh parcelace zpracovat 
Ing. arch. Marek Bečka, jehož kvality 
se projevily již při zpracovávání územní 
studie na lokalitu Pod Vinicí. Při návrhu 
parcelace se pokusil nejen reflektovat 
přání budoucích obyvatel nových ulic, 
ale také přihlížel k morfologii terénu, 
krajinným dominantám (zejména kos‑
tel sv. Jakuba), zapojení města do krajiny 
či průběhu historických cest. Důležitým 
faktorem byla v neposlední řadě eko‑
nomičnost celého záměru – tedy aby 
vybudování nové obytné zóny bylo co nej‑
levnější a nové ulice se v budoucnu dobře 
udržovaly.

Další zájemci o výstavbu v této loka‑
litě se mohou hlásit na e ‑mailové adrese: 
pavel.kroupa@urad ‑nepomuk.cz Předpo‑
kládaný termín realizace – 2017/18.

Pavel Kroupa, místostarosta

Co bude stát na „kruháči“?

Dne 23. 11. proběhlo hodnocení návrhů podaných do soutěže "Umělecké dílo na téma 
sv. Jan Nepomucký pro kruhový objezd v Nepomuku". Porota, složená z nezávislých 
odborníků i zástupců města, ohodnotila všech 26 návrhů. Výsledky budou zveřejněny 
na vernisáži výstavy soutěžních návrhů, která proběhne 1. 12. v 17 hod. v Malé galerii 
Nepomuk. Výstava potrvá do 29. 12.

Porota pracovala ve složení Mgr. Ing. P. Slávek Holý – předseda poroty, Mgr. Tomáš 
Vaněk, ak. mal. – rektor AVU, MgA. Pavel Karous – teoretik výtvarného umění, vysoko‑
školský učitel, Ing. arch. Petr Janda – architekt, výtvarník, Ing. arch Petr Lešek – architekt, 
Mgr. Zuzana Motlová – ředitelka Galerie města Plzně, Ing. Jiří Švec – starosta, PhDr. Pavel 
Kroupa – místostarosta. Výsledky budou začátkem prosince zveřejněny na webových 
stránkách města Nepomuk, představení nejlepších návrhů i názory porotců přineseme 
v lednovém čísle Nepomuckých novin.

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy –  
registr vozidel oznamuje, že dne 6. 12. 2016  
bude z technických důvodů (školení pracovníků) 
uzavřena kancelář registru vozidel. ! výkaz

zisku...

Sk
ic

a 
no

vé
 u

lic
e 

od
 M

ar
ka

 B
eč

ky



Nepomucké noviny / prosinec 20166 Nepomucké noviny / prosinec 2016 7zprávy / krátké zprávy přání / počasí

Tříkrálová sbírka 
pomáhá potřebným

Milí spoluobčané,

v lednu letošního roku proběhla v našem 
regionu již 5. Tříkrálová sbírka. Z vybra‑
ných peněz jsme poskytli dar Léčebně 
dlouhodobě nemocných v Horažďovi‑
cích, sociálně slabým rodinám a Nadaci 
pro transplantace kostní dřeně. Léčebně 
dlouhodobě nemocných v Horažďovicích 
jsme darovali částku 19 500 Kč na nákup 
polohovacích postelí. Tři rodiny s malými 
dětmi obdržely také částku 19 500 Kč. Zbý‑
vající část finančních prostředků ve výši 
9 750 Kč jsme zaslali Nadaci pro transplan‑
tace kostní dřeně. Všem dárcům srdečně 
děkujeme a vážíme si jejich přízně. 
Na začátku roku 2017 se bude koledovat 
ve dnech 6., 7. a 8. ledna v Nepomuku, 
Dvorci, Vrčeni, Neurazech, Klikařově, 
Vojovicích, Radochovech, Partolticích, 
Soběsukách, Myslívě, Nehodívě, Loužné, 
Milčicích, Polánce a Žinkovech. Tříkrálo‑
vým koledníkům bude požehnáno na Nový 
rok v neděli 1. ledna 2017 v závěru mše 
svaté. Těšíme se na setkání s vámi.

R. Batovcová, koordinátorka Tříkrálové 
sbírky Římskokatolická farnost, 
arciděkanství Nepomuk

Ceny za kabelovou 
televizi se nemění

Poplatky za kabelovou televizi pro příští 
rok zůstávají stejné. Roční platba 2200 Kč 
je splatná do 15. 2. 2017, pololetní platba 
1100 Kč pak do 31. 1. 2017 a do 31. 7. 2017. 
Poplatky lze převést bezhotovostně na účet 
u KB Nepomuk č. ú. 21304361/0100, 
variabilní symbol je číslo smlouvy. Dále je 
možné zaplatit hotově u paní Recmanové 
v areálu firmy TESAS TOP, s. r. o., 
U Daliborky 520, Nepomuk, 335 01.

Za TESAS MEDIC, s. r. o. Radka Hronková

Krátké zprávy

Dárek pod stromeček. Malířský Ateliér "K" Augustina Němejce v Nepomuku připravil 
pro občany Nepomuku dárek do nového roku 2017. Kalendář s názvem "Zátiší a jiná zti‑
šení" je sestaven z obrázků, které namalovali členové ateliéru. Kalendář je možno zakou‑
pit v Informačním centru Nepomuk za 149 Kč.

Naděje pro kapličku Šlépěje. V rámci tohoto projektu byla Josefem Valdmanem 
ze Sušice provedena oprava této barokní kapličky v Zeleném Dole. Celkové náklady čini‑
ly 84 596 Kč, 40 000 Kč byl grant od Nadace VIA. Lokálně byla odstraněna odfouklá omít‑
ka až na zdivo v exteriéru i interiéru kaple a v těchto místech byla provedena nová VPC 
štuková omítka, poté byla celá kaple barevně sjednocena silikátovým nátěrem KAIM. 
Barevnost byla zachována původní – barvy byly míchány dle odebraných vzorků.

Nejkrásnější nádraží mají v Mimoni. V rámci celostátní soutěže o Nejkrásnější nádra‑
ží 2016, kde se mezi finalisty objevil rovněž Nepomuk, vyhrálo nádraží z pálených cihel 
v Mimoni, ležící na trati Česká Lípa – Liberec. Nepomuk získal spolu s dalšími finalisty 
zvláštní uznání.

Bude v Brdech radar? Po vítězství Donalda Trumpa ve volbách na amerického prezi‑
denta znovu ožilo téma výstavby amerického radaru v CHKO Brdy. Premiér Bohuslav 
Sobotka k tématu uvedl, že dle jeho názoru jde o sci ‑fi, které se nenaplní: radar by zna‑
menal další „vyeskalování“ vztahů s Ruskem.

PTPáci končí. Český svaz PTP v září odhlasoval, že svoji činnost kvůli pokročilému 
věku členů ukončí. Dle jejich slov chtějí ze scény odejít důstojně, nejmladšímu členu 
je 83 let. Plzeňští kolegové se ale rozhodli pokračovat, a to i navzdory datu narození. 
Zakládají Spolek PTP Plzeň ‑ Západní Čechy, a to z důvodu, že chtějí být i nadále protiv‑
níky KSČM.

Infocentrum má nové publikace. V IC Nepomuk nově zakoupíte knihy nakladatelství 
Starý most: průvodce Baroko v Plzeňském kraji a publikaci Sága rodiny Škodů.

Nejlepší snímky v OC Úslava. V obchodním centru na nepomuckém náměstí je mož‑
né od 7. prosince zhlédnout nejkrásnější fotografie z letošní fotosoutěže Mikroregionu 
Nepomucko s názvem „Pozor, vyletí ptáček!“. Představuje se zde celkem 17 nejlepších 
snímků spolu s novoročenkami Nepomuckého fotoklubu.

Vznikne u Mihovky Potoční park? Město v budoucnu plánuje úpravy v nivě poto‑
ka Mihovka (mezi centrem města a lokalitou Na Daníčkách). Za tímto účelem pro‑
běhlo 20. 11. první plánovací setkání s občany za účasti krajinářské architektky Kláry 
Salzmann a místostarosty Pavla Kroupy. Mezi místními byla za nejpalčivější problém 
označena zejména blátivá pěšina, spojující Daníčka s městem. I ta by se měla do bu‑
doucna zlepšit. Výměnu by si zasloužila i samotná lávka přes potok. Na základě podnětů 
od občanů připraví město menší projekt na 1. etapu revitalizace tohoto území.

Nepomuk rozjíždí přípravu nového územního plánu. Ve výběrovém řízení na zhotovite‑
le zvítězil renomovaný pražský atelier UNIT architekti s.r.o. První projednání s veřejnos‑
tí, které bude mít za cíl zejména sbírání podnětů a formulování "vize města" proběh‑
ne v polovině ledna. Podněty pro zadání nového územního plán je možné již teď zasílat 
místnímu stavebnímu úřadu či místostarostovi.

Schodiště podél bývalé školy 
olemovalo stromořadí

Šest lip nahradilo čtyři sakury, které musely být odstraněny vloni na podzim. Oproti 
sakurám, které rostly podél cesty, bylo zvoleno umístění inspirované historickou úpra‑
vou této části náměstí z počátku 20. století, kdy zde po levé straně budovy bývalé školy 
rostlo stromořadí hlohu. Kultivar lip Rancho, který tu byl v listopadu vysazen, dorůstá 
v koruně šíře pouze 5‑6 metrů, přičemž by měl vytvářet působivý koridor, jakési zelené 
loubí. Výsadbu provedla firma Arbocom, s. r. o.

Klimatologická charakteristika prosince ve městě Nepomuk

Zpracoval Pavel Vacík

Jev Den (rok) Hodnota

Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961‑90) – ‑1,1°C

Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961‑90) – 35,8 mm

Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Prosinec 2015 4,3°C

Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Prosinec 1962 ‑6,3°C

Maximální měsíční úhrn srážek Prosinec 1993 92,2 mm

Minimální měsíční úhrn srážek Prosinec 1972 2,3 mm

Maximální teplota vzduchu 5. 12. 1961 16,9°C

Minimální teplota vzduchu 29. 12. 1996 ‑29,2°C

Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 5. 12. 1961 12,8°C

Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 21. 12. 1969 ‑20,2°C

Nejnižší maximální denní teplota 21. 12. 1969 ‑13,7°C

Maximální denní úhrn srážek 20. 12. 1993 45,8 mm

Maximální výška sněhové pokrývky 2. 12. 2010 27 cm

Maximální výška nového sněhu za den 17. 12. 1975 19 cm

Nejvyšší počet dnů se sněhovou pokrývkou Prosinec 1952, 1962 31

Nejnižší počet dnů se sněhovou pokrývkou Prosinec 1997, 2015 0

Nejvyšší počet arktických dnů (TMA < ‑10°C) Prosinec 1996 4

Nejvyšší počet ledových dnů (TMA ‑0,1°C a nižší) Prosinec 1969 26

Nejnižší počet ledových dnů (TMA ‑0,1°C a nižší) Prosinec 2011 0

Nevyšší počet mrazových dnů (TMI ‑0,1°C a nižší) Prosinec 1963 31

Nejnižší počet mrazových dnů (TMI ‑0,1°C a nižší) Prosinec 2015 11

působivý koridor...
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Nepomuk zve 
na tureckou kávu
Počátkem příštího roku přiveze 
do Nepomuku Agentura Harlekýn diva‑
delní představení s názvem TURECKÁ 
KAVÁRNA. Tuto komedii budete moci 
zhlédnout ve čtvrtek 19. ledna 2017 
od 19.00 hod. v sále hotelu U Zeleného 
stromu v Nepomuku. Vstupné činí 
340 Kč. Zdánlivě všední situace ze zdán‑
livě všedního dne se odehrávají v útulné 
pařížské kavárničce. Těšte se na tři 
téměř detektivní příběhy s Václavem 
Vydrou v hlavní roli. Dále hrají: Jana 
Boušková, Naďa Konvalinková, Martin 
Davídek nebo Martin Kubačák. Vstu‑
penky můžete zakoupit i jako vánoční 
dárek svým blízkým. Předprodej vstupe‑
nek v Kulturním a informačním centru 
Nepomuk, nám. A. Němejce 126, více 
informací na tel.: 371 580 337.

Předvánoční 
setkání seniorů
Město Nepomuk srdečně zve všechny 
seniory na Předvánoční setkání seniorů

sobota 10. prosince 2016 
od 14.00 hodin
Sokolovna Nepomuk

Program:
• přivítání starostou města
• vystoupení dětí z MŠ Nepomuk
• krátká přednáška Ing. Václava 

Malovického na téma Velká válka 
očima gastronomie aneb O kulinár‑
ním dědictví c. k. armády

• hudba k poslechu i tanci – PiňaKoláda

Autobusová doprava z Nepomuka 
do Dvorce a zpět zajištěna. 13.15 hod. – 
odjezd autobusu od budovy ČD ve Dvorci, 
další zastávky: u křížku, Na Vinici, 
Třebčická ulice, náměstí A. Němejce, 
u staré benzinové pumpy, Sokolovna. 
Zpět odjíždí autobus v 19.15 hod.

Protiturecké hradby, podzemní chodby 
i přírodní rezervace – to je Krupina

Okresní město Krupina, další z partnerských měst našeho Nepomuku, jejíž název "Saxo‑
nes de Corpona" se objevil v roce 1238, patří mezi nejstarší města na Slovensku. Podle 
zachované výsadní listiny byla Krupina svobodným královským městem s plnou správní, 
soudní, náboženskou a hospodářskou samosprávou.

Základy vzniku se vážou s hornictvím, ale pro nedostatek vydatných ložisek se začali 
obyvatelé živit hlavně zemědělstvím, vinohradnictvím a ovocnářstvím. Ve 14. století 
nastal rozmach řemesel a obchodu. Okolí města je přitažlivé pro milovníky pří‑
rody a turistiky (státní přírodní rezervace Mäsiarsky bok a Štiavnické vrchy, chráněný 
přírodní výtvor Štangarígeľ, Sixova stráň.) Ve středu města se nachází původní proti‑
turecké hradby, bašta a nad městem se tyčí strážní protiturecká věž zvaná Vartovka. 
Dominantou města je římsko ‑katolický kostel Narození Panny Marie v románském 
slohu. Nemalou zajímavostí jsou i krupinské podzemní chodby. Ve městě stojí novo‑
dobá socha sv. Jana Nepomuckého a v nedalekém Senohradu pak kaple sv. Jána 
Nepomuckého (1748), kterou věřící nazývají Růžencovou kaplí.

Nepomuk pečuje o své historické dědictví

Historické kulturní dědictví je bohat‑
stvím našeho města, jeho rozvojovým 
potenciálem. Městská samospráva 
se proto logicky snaží o tuto hodnotu 
pečovat. V letošním roce se, obvykle 
s větším či menším přispěním města, 
uskutečnilo nikoliv zanedbatelné množ‑
ství akcí obnovy památek, respek‑
tive historického stavebního fondu.

O obnově kapličky a sochy sv.    
Barbory v Železné Huti i o opravách 
chodníků v historickém jádru města 
přineslo zprávu minulé číslo Nepomuc‑
kých novin. O renovaci kapličky Šlépěje 
se píše na jiné stránce tohoto vydání.

Největší dopad na vzhled historic‑
kých staveb mají ale bezesporu dva 
dotační programy, které administruje 
referát památkové péče zdejšího měst‑
ského úřadu. Žádosti podané v obou 
těchto programech hodnotí a výši pří‑
spěvku navrhuje naše městská komise 
památkové péče.

Starší z obou dotačních programů 
je financován přímo z prostředků Mini‑
sterstva kultury a slouží pro podporu 
obnovy nemovitých kulturních pamá‑
tek na území ORP Nepomuk. Letošní 
alokace finančních prostředků v tomto 
programu činila 555.000 Kč. Podpořeno 
bylo devět záměrů obnovy v celkové výši 
téměř 1,5 mil. Kč. Přímo v Nepomuku 
se dočkaly podpory hned čtyři projekty. 
U chalupy č. p. 30 v Zeleném dole došlo 
na dílčí opravu stodoly, konkrétně vrat 
a části krovu. Zbývající tři akce se usku‑
tečnily na hodnotném Přesanickém 
náměstí. Pokračovala zde rekonstrukce 
vnějších omítek na kostele sv. Jakuba. 
Dům s pozoruhodným asymetrickým 
štítem č. p. 3 vedle arciděkanství zís‑
kal novou zelenou fasádu, jejíž nezvyklá 
barevnost byla zvolena na základě restau‑
rátorských průzkumů. Stará nepomucká 
škola č. p. 179 z roku 1699, ležící hned 

přes ulici, získala příspěvek na opravu 
konstrukce střechy. Pokrývačské práce 
na tomto domě, v němž prožil dětství 
slavný skladatel Jakub Jan Ryba, by měly 
být hotové do konce roku.

Druhý dotační program byl letos 
vypsán teprve podruhé. Přesto lze říci, že 
se osvědčil. Je určen nikoliv pro objekty 
zapsané v ústředním seznamu kultur‑
ních památek, ale pro „obyčejné“ domy 
ležící na území historického jádra města. 
Prostředky v tomto programu pocházejí 
přímo z městského rozpočtu. Přestože 
alokovaná částka není nikterak závratné, 
letos šlo o 250 tis. Kč, bylo podpořeno 
celkem pět záměrů obnovy s celkovým 
rozpočtem přes 800 tis. Kč. Oproti před‑
chozímu grantovému programu tu nejsou 
kritéria na obnovu tak přísná, přeci jen 
se nejedná o památky. Je zde důleži‑
tým aspektem i obecně zlepšení vzhledu 
veřejných prostranství, zároveň je ovšem 
přihlíženo také k zachování a obnově his‑
torického rázu vymezené části města.

Novou fasádu tak i díky programu 
získala někdejší kovárna č. p. 261 v Koz‑
lovické ulici. Při opravách byly použity 
vápenné omítky a silikátové nátěry, obno‑
vena byla původní barevnost a členění 
fasády, odstraněn byl nevhodný kabřin‑
cový obklad soklu. Nedaleko, v Husově 
ulici byla položena nová krytina na domě 
č. p. 248. Původní tašky – bobrovky nahra‑
dily opět bobrovky. Tento historicky 
nejrozšířenější formát pálené střešní kry‑
tiny nám v Nepomuku bohužel postupně 
mizí, zde se jej díky podpoře města 
podařilo zachovat. Novou střechu zís‑
kal i dům č. p. 167 v Plzeňské ulici. Tady 
sice nebylo ze statických důvodů možné 
přemýšlet o bobrovce, ale nová pálená 
krytina v režné barvě je dalším krokem 
k postupné záchraně tohoto architek‑
tonicky pozoruhodného domu. Majitel 
domu v Úzké ulici č. p. 120 získal drobný 

příspěvek na nová dřevěná vrata zhoto‑
vená dle fotografie z počátku 20. století. 
Nejvýraznější změna se pak udála přímo 
před Svatojánským chrámem od K.I.Di‑
entzenhoffera. Někdejší drogerie U Petrů 
prošla kompletní rekonstrukcí čelní 
fasády, která jí vrátila původní klasicistní 
výraz, lehce šmrncnutý 1. republikou. 
Dle historické fotografie z 30. let tak byly 
obnoveny plastické šambrány kolem oken 
i stopa původního centrálního průjezdu, 
zazděného ve 2. polovině 20. století. 
Jemná šedobílá barevnost fasády byla 
opět zvolena na základě restaurátor‑
ského průzkumu. Finální nátěr, bohužel, 
kvůli nepřízni počasí, bude proveden až 
na jaře. Citlivé repase se dočkala okna, 
opraveny budou i prvorepublikové výlohy, 
a to včetně zprovoznění původních roleto‑
vých mříží. V příštím roce by pak měly být 
obnovena i boční a dvorní fasáda. Mimo‑
řádná kvalita této stavební akce není 
samozřejmě jen výsledkem městského 
dotačního programu, ale i odpovědného 
přístupu majitele, kterého s domem pojí 
rodinná historie a v neposlední řadě jak 
profesionality, tak zapálení pracovníků 
realizační firmy.

V příštím roce by měly oba dotační 
programy, pokud s tím vyjádří sou‑
hlas zastupitelstvo, pokračovat. Žádosti 
o dotaci bude možné podávat zřejmě 
do března. Právě teď je tedy nejvhod‑
nější čas, aby majitelé objektů, které leží 
v historickém jádru města, případně 
vlastníci památek, kteří chtějí provádět 
opravy a rekonstrukce svých nemo‑
vitostí, zašli zkonzultovat svůj záměr 
na referát památkové péče Městského 
úřadu. Rádi a bezplatně vám pomů‑
žeme připravit projekt obnovy tak, aby 
měl šanci získat podporu z dotačního 
programu.

Pavel Kroupa, místostarosta Socha sv. Jana Nepomuckého v Krupině, zdroj: wikipedie

Č. p. 3 a č. p. 179 (vpravo) během oprav Dům U Petrů s novou fasádou
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Otázky pro Karla Barocha, 
nového zastupitele města

Vážení čtenáři, na moje otázky v tomto 
vydání novin odpovídá pan Karel 
Baroch, který v zastupitelstvu města 
Nepomuka nahradí od prosince 2016 
paní Markétu Duchoslavovou.

Pane Barochu, představte se nám krátce.
Jmenuji se Karel Baroch, je mně 60 let. 
Mám dvě dospělé dcery a pět vnou‑
čat. V současnosti pracuji ve Státním 
oblastním archivu v Nepomuku jako 
bezpečnostní pracovník. Jsem dlouho‑
letým členem Sokola, rád hraji tenis 
a pétanque. Mojí další zálibou je histo‑
rie, a to především historie Nepomucka. 
Jsem městským kronikářem.

 
Co konkrétně budete mít jako 
zastupitel na starosti?
Jak už jsem předeslal, mám rád sport 
‑ a rád bych se zaměřil právě na tuto 
oblast. Ale budu samozřejmě prosazovat 
všechno, co bude prospěšné pro občany 
našeho města.

Jak vás mohou občané kontaktovat 
(mail, telefon, facebook, skype.)?
Na e ‑mailu: karel.baroch@email.cz 
či při osobním setkání.

Oznámkujte jako ve škole činnost 
předchozího zastupitelstva.
3

Vaše oblíbená kniha, film.
Knihy od E. M. Remarqua, přede‑
vším Tři kamarádi, a Egypťan Sinuhet 
od Waltariho, ale je jich daleko víc. 

Z filmů Markéta Lazarová, Pelíšky, Modrý 
samet, Základní instinkt.

Uveďte jednu věc z porevoluční 
historie města, která se předchozím 
zastupitelům nepovedla.
Podle mě je to totální umrtvení budovy 
bývalé školy na náměstí. Určitě mohla 
a měla najít jiné využití, než má nyní. 
Doplatilo na to centrum města.

Uveďte jednu věc z porevoluční 
historie města, která se předchozím 
zastupitelům povedla.
Zákaz hazardních her.

Váš oblíbený citát, motto, vtip.
S úsměvem jde všechno líp.

Jedna vaše špatná a jedna 
dobrá vlastnost.
Často lidem ustupuji a někteří toho zne‑
užívají. A ta dobrá? Snad že nejsem lho‑
stejný k problémům, které lidi sužují.

Jste členem politické strany, spolku, 
neziskové organizace, klubu?
Jsem členem Strany zelených, sportovní 
komise při MÚ, Společnosti přátel sta‑
rého Nepomuka a Sokola. V Sokole jsem 
předsedou revizní komise, předsedou 
oddílu pétanque a členem oddílu tenisu.

Prozraďte jméno osobnosti, 
která vás inspirovala.
Václav Havel

Co vás potěší?
Být s rodinou, s vnoučaty a být s lidmi, 
se kterými si mám co říci.

Uveďte jednu věc, kterou vy osobně 
chcete prosadit ku prospěchu 
občanů Nepomuka a Dvorce 
za svoje funkční období.
Vybrat jednu věc je dost obtížné. Budu 
zkrátka podporovat všechno, co povede 
k prospěchu občanů Nepomuka, aby 
se jim tady žilo dobře.

Chápu, že je tohle nelehká otázka, 
ale prosím vás tak, jako jsem žádala 
i mnohé jiné zastupitele před vámi, 
napište jednu věc, kterou chcete 
prosadit. Stačí mi jedna jediná.
Tak když mám vybrat jednu, tak si mys‑
lím, že by bylo velmi prospěšné vybudo‑
vat u školy stadiónek s atletickou dráhou. 
Nabídka sportovního vyžití zejména pro 
dívky není v Nepomuku příliš široká, 
a tímto by se tato záležitost určitě zlepšila. 

 
Děkuji za rozhovor. 
Martina Krumpholcová
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Školu navštívily „lidické děti“

"Aby děti vždycky měly domov a rodiče… 
Když se tohle ztratí, tak ztratíte všecko!"
Marie Šupíková

Dne 3. 11. zavítali do ZŠ Nepomuk dva přeživší pamětníci 
z Lidic, obce vyhlazené za války nacisty, Marie Šupíková a Pavel 
Horešovský, kteří už navždy budou označováni za tzv. „lidické 
děti“. Besedy se zúčastnili rovněž studenti z Obchodní akade‑
mie v Plzni. Vzpomínalo se i na lidického rodáka MUDr. Karla 
Podzemského, který žil později v Nepomuku, a proto unikl 
lidické tragédii.

Marie Šupíková se narodila 22. 8. 1932 v Lidicích. Po útoku 
na Lidice 9. 6. 1942 byla celá její rodina večer doma zatčena. 
Po třech dnech zadržení s lidickými ženami a dětmi v budově 
kladenského gymnázia putovala Marie se skupinou dětí vla‑
kem do sběrného tábora v Lodži v Polsku, zde ji nacisté vybrali 
na převýchovu do německé rodiny. Do roku 1946 žila pod 
jménem Ingeborg Schiller v polské Poznani a později v Boizen‑
burgu v Německu. Díky aktivitě českého repatriačního výboru 
ji v červenci roku 1946 adoptivní rodina nahlásila českým úřa‑
dům a Marie Doležalová se vrátila do Československa. Otec 

a dědeček byli v Lidicích zastřeleni, babička zemřela v kon‑
centračním táboře, matka se vrátila z koncentračního tábora 
v Ravensbrücku vážně nemocná a byla v péči lékařů v Praze, 
kde zemřela v prosinci roku 1946. Bratr Josef překročil o dva 
měsíce hranici 15 let, takže spadal mezi muže. Byl popraven 
16. června 1942 v Praze ‑Kobylisích. Marie žila u tety v Kladně‑
‑Kročehlavech, kde se usadili i další obyvatelé z Lidic, kteří 
přežili válku. Dokončila střední vzdělání a odbornou zdravot‑
nickou nástavbu. Od roku 1951 pracovala jako administrativní 
pracovnice, odstěhovala se do Ostravy, kde se vdala, a v roce 
1955 se jí narodila dcera Ivana. Téhož roku se s rodinou odstě‑
hovala do nově vystavěných Lidic. Pracovala v Památníku 
Lidice, později na lidickém národním výboru. Od prosince 1970 
do června 1986 byla tajemnicí národního výboru. Od roku 1986 
je na penzi. Je aktivní v Českém svazu bojovníků za svobodu. 
Pavel Horešovský je nejmladším lidickým dítětem z původní vsi, 
v době vyhlazení obce mu byly pouhé 2 týdny. Celkem za války 
přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).

 
Více informací a fotografií z návštěvy lidických pamětníků 
v Nepomuku na http://bit.ly/2gkUBEn.

.hodně mě překvapilo, jak se německá 
rodina dozvěděla, že je jejich adoptivní 
dcera hledaná, že ji odvezli a ona se vrátila 
do Čech. Spíš jsem čekala, že si ji nechají.

.byli jsme všichni překvapeni, 
jak otevřeně mluvili.

.moc mě překvapilo, jak paní 
Šupíková uměla krásně vyprávět, 
i když její příběh je velmi smutný.

. obdivuji paní Šupíkovou, jak si ve svém 
věku všechno pamatovala data, detaily, 
sled událostí té tragické noci a i to, 
co potom zažila s ostatními dětmi.

.velkou novinkou pro mě bylo, jak 
hezky paní vyprávěla o německé 
rodině, která ji adoptovala.

.ráda jsem vyslechla vyprávění, jak 
nám paní dokázala vyprávět o hrozném 
zásahu do života lidických dětí.

.za přednášku jsem byl opravdu rád, něco 
podobného už asi nikdy nevyslechnu.

.do hlavy se mi vryla jedna věc. Jak 
byly děti seřazeny v řadách, aby mezi 
nimi mohl procházet jeden muž. Měl 
vysoké holiny, rajtky a takovou tu 
hůlku, jakou mají dirigenti. Pokaždé 

si s ní klepnul o ty holiny. Z toho mě 
doteď mrazí, ale pro některé z dětí, 
včetně paní Marie, bylo poklepání 
na rameno hůlkou záchranou života.

.obdivuju je, že v takových 
podmínkách dokázali přežít.

.každý ví, že Lidice byly zničeny. Ale 
když ten příběh slyšíte od pamětníků, 
to si budu napořád pamatovat.

.celá přednáška byla velkým zážitkem.

.obdivuju paní Marii a další, že měli sílu 
se vrátit zpět do Lidic a žít tam dál.

Ohlasy nepomuckých žáků

foto Milan Demela
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Téma k diskuzi: Obnova Nepomuckých sympozií

Od roku 1998 do roku 2010 se pravi‑
delně v červenci konalo na nepomuckém 
náměstí sochařské a řezbářské sympo‑
zium. Po třináctém ročníku však bylo 
náhle ukončeno. Myšlenka, že bude pro‑
bíhat každý sudý rok, zůstala bez reali‑
zace a sympozium tak nadobro usnulo. 
Od posledních voleb do městského zastu‑
pitelstva se opět mluví o jeho vzkříšení.

Během sympozia totiž každý den 
do města přijížděla řada lidí, kteří pozo‑
rovali práci umělců a viděli, jak se každé 
dílo postupně vyvíjí pod šikovnýma 
rukama kamenosochařů či řezbářů. 
Nejednalo se přitom o umělce jen z ČR, 
ale například také z Austrálie, Bangladéše, 
Německa, Dánska, Holandska, Polska 
i Litvy. Vzniklo několik desítek soch 

a plastik, které dodnes zdobí nejen naše 
město. Ne vždy však na vysoké umělecké 
úrovni či vhodně umístěné. Nápadů 
na témata nových sympozií se objevilo 
hned několik, například vznik venkovního 
nepomuckého betlému, obnova zaniklých 
soch a křížků na Nepomucku či doplnění 
naučné stezky Pod Zelenou Horou o další 
umělecké prvky.

Zdeněk Bouše, radní, bez politické 
příslušnosti za Stranu zelených

1. Ano souhlasím s obnovou sympózií.

2. Myslím, že by sympózia měla mít pří‑
běh. Oslovení umělci by měli mít možnost 
se dopředu seznámit s účelem a prosto‑
rem, pro který budou tvořit. Mohou tak 
vzniknout díla, která například podpoří 
atmosféru vyhlídkové trasy nebo zpří‑
jemní prostory domu pro seniory či jiného 
veřejného místa. Mohla by vzniknout 
putovní výstava tematicky se vážící k osob‑
nosti sv. Jana Nepomuckého. Věřím, že 
témat by se našlo mnoho a bylo by to pro 
Nepomuk příjemné oživení.

3. Ano, právě tato část náměstí dle mého 
nepůsobí zrovna dobře. Soch je zde na jed‑
nom místě mnoho. Zároveň je z každoden‑
ního života patrné, že tato část náměstí 
je jedním velkým parkovištěm a někdy 
i jednotlivá parkovací stání právě oddě‑
lují samotné sochy. Nepůsobí to ani 
jako důstojné parkoviště, ani jako místo 
pro spočinutí či odpočinek. Přitom je to 
velmi hezká část náměstí, z které je roz‑
hled na oba kostely. Jsem tedy pro úpravu 
této části náměstí. Myslím, že by zde měl 
vzniknout příjemný a bezpečně oddělený 
prostor pro odpočinek a zároveň i pár par‑
kovacích míst.

Pavel Jiran, 
bez politické příslušnosti za SNK-ED 

1. V každém případě jsem pro obno‑
vení sympozia. Nepomucká sympozia 
měla v našem městě mnohaletou tradici 
a osobně jsem je vnímal jako hlavní sou‑
část nepomuckého kulturního léta.

2. Uvítal bych, abychom se v případě 
obnovení sympozia nesoustředili jen 

na sochaře a řezbáře, ale i na další umě‑
lecké obory. Pro začátek doporučuji určitě 
přizvat malíře, kteří by sympozium více 
oživili. K využití se nabízí více vhod‑
ných prostor v centru města, ať už tradiční 
místo před průčelím bývalé školy, nebo 
její nádvoří vč. stodoly rodného domu 
Augustina Němejce.

3. Terasy na horní části náměstí považuji 
za devastující prvek centra města. Je to hlu‑
chý a málo vzhledný prostor, který je navíc 
nevhodně zaplněn množstvím soch, které 
by si určitě zasloužily rozmístit na jiném, 
vhodnějším místě. Dovedu si představit 
horní část náměstí v navrácení do původní 
podoby s osázením řadou stromů podél 
budovy muzea s jejich přiměřeným odsaze‑
ním. Přitom by měla být uvolněná plocha 
zadlážděna opět v typické divoké dlažbě, 
která k šikmému náměstí patří. Podle 
mého názoru horní část náměstí přímo 
vybízí k započetí postupné rekonstrukce 
celého náměstí Augustina Němejce s vyu‑
žitím dobrých myšlenek architektů Vašuta 
a Vlacha.

Milan Demela, 
bez politické příslušnosti za SNK-ED 

1. Ano, ale v jiné podobě, než tomu bylo 
před lety.

2. Víceoborová. V poslední době 
se s podobnými akcemi po celé republice 
„roztrhl pytel,“ sympozií je moc, úroveň 
účastníků i výsledných prací různá. U nás 
bych byl pro delší časový interval a mělo by 
být jasné, co dál s hotovými díly.

3. Terasy v této podobě se mi nelíbí, 
důvod – betonová zámková dlažba a nesou‑
rodost soch, pro návštěvníka je těžko odha‑
litelný záměr měsíců v roce. Hlasoval bych 
pro přemístění soch.

Jiří Polívka, 
bez politické příslušnosti za ČSSD 

1. Domnívám se, že zájem o sympo‑
zia postupně vyprchával. Sympozia 
znamenají finanční náklady města 
a peníze lze využít pro úpravy veřejného 
prostoru. Navíc je faktem, že zájem 
o hotové výtvory, ač jistě kvalitní, pří‑
liš velký nebyl ani v Nepomuku, ani 
v okolních obcích. Sympozia bych proto 
neobnovoval.

3. Horní část náměstí s terasami 
a sochami tvoří relativně samo‑
statný menší prostor, cestou oddě‑
lený od další – centrální části náměstí. 
Současnou podobu s terasami i sochami 
bych ponechal, pouze bych nahra‑
dil betonové tvarovky v pochozí ploše 
celého komplexu maloformátovou žulo‑
vou dlažbou. Podstatně větší problém 
vidím ve znehodnocení centrální části 
náměstí vedle kostela zástavbou nákup‑
ního centra. S tím bohužel jen obtížně 
cokoli provedeme. Je však pravda, že 
náhrada historických budov "moderní" 
stavbou mohla dopadnout ještě mno‑
hem hůř.

Vladimír Rund, 
bez politické příslušnosti za ODS 

1. Určitě souhlasím s obnovou těchto 
akcí.

2. V každém případě jsem pro, aby tyto 
akce probíhaly v plném rozsahu, tedy co 
nejvíce mezioborové.

3. Terasy jsou dle mého názoru 
v pořádku, byl bych pro, aby byl zacho‑
ván současný vzhled. Sochy jsou 
dle mého názoru rozmístěny dobře. 
Určitě jsem pro, aby se provedl úklid.

Zeptali jsme se proto zastupitelů města:
1. Souhlasili byste s obnovou uměleckých sympozií v Nepomuku?
2. Jakou podobu by sympozia mohla podle vás mít a kdy a kde by se měla konat?
3. Líbí se vám terasy se sochami v horní části náměstí?

Martina Hlasová
Na vaši otázku mohu odpovědět tolik, že 
by vůbec nebylo na škodu obnovení umě‑
leckých sympozií v Nepomuku. Myslím 
si, že by to vrátilo punc městu, které zau‑
jalo umělce. A bylo by i příjemné, kdyby 
se tu obnovila i jiná řemesla než sochař‑
ská, např. řezbářské, malířské, kovářské, 
prostě zapomenutá řemesla venkova.

Zdena Brejsová
Jsem přesvědčena, že již předchozí sym‑
pozia byla známkou, že Nepomuk si 
zaslouží pozornost ze strany umění. 

Dodnes jej krášlí spousta zajímavých 
soch. Ale k vaší otázce bych chtěla dopl‑
nit zařazení ještě jiných uměleckých 
řemesel, ať už se jedná o sochařské 
(i když těch je tu nyní už dost), ale 
mohlo by se tu předvést řemeslo kovář‑
ské, řezbářské, ruční práce a další ‑ vždyť 
venkov byl vždy kolébkou uměleckých 
zážitků.

Marie Kolářová
Když jste mi položila tuto otázku, odpo‑
vím vám ráda. Uvítala bych znovu 
podobné akce, jako bylo již dříve 

sochařské sympozium. A to, že by se tu 
mohli představit i umělci z oblasti 
jiných řemesel, s tím mohu jen sou‑
hlasit. Akce kovářské sice probíhají při 
výjimečném otevření zámku Zelená 
Hora, ale představení tohoto řemesla 
v centru města by možná bylo při‑
tažlivější. A byli jsme svědky i jiných, 
téměř zapomenutých řemesel a já jsem 
přesvědčena, že je škoda neúčastnit 
se i nadále podobných akcí.

Vyjádřete svůj názor v anketě 
na www.nepomuk.cz

Anketa Kamily Dostálové k tématu: 
Souhlasili byste s obnovou uměleckých sympozií v Nepomuku? 
A jakou podobu by sympózia mohla podle vás mít?

?
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Jízdní řád ČD

pro období od 11 12 2016 do 9 12 2017

Vlak Nepomuk 
odj.

Plzeň 
hl.n. příj.

Poznámky Vlak Plzeň 
hl.n. odj.

Nepomuk 
příj.

Poznámky

Os 8940 4.12 4.54 11 Os 8943 5.08 5.54 jede v W
Os 8902 5.12 5.54 27 R 661 6.02 6.30 11, BEZDREV, Plzeň - Brno
Os 8942 5.38 6.25 jede v W Os 8901 7.08 7.50
Os 8960 6.09 6.53 48 R 663 8.02 8.30 PETR VOK, Plzeň - Brno
Os 8904 6.38 7.20 jede v W Os 8945 8.08 8.50

Nepomuk - Plzeň Plzeň - Nepomuk
pro období od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017

Os 8904 6.38 7.20 jede v W Os 8945 8.08 8.50
Os 8906 7.08 7.53 R 665 10.02 10.30 JAKUB KRČÍN, Plzeň - Brno
R 658 7.29 7.57 11, K.KLOSTERMANN, ČB-Plzeň Os 8903 10.08 10.50
Os 8908 8.08 8.53 jede v W Os 8947 11.08 11.50 jede v W
Os 8944 9.08 9.53 R 667 12.02 12.30 VAJGAR, Plzeň - Brno
R 656 9.29 9.57 JOSEF SKUPA, Jihlava - Plzeň Os 8949 12.08 12.50 jede v W
Os 8910 11.08 11.53 Os 8905 13.08 13.50
R 654 11.29 11.57 HEJTMAN, Havl. Brod  - Plzeň R 669 14.02 14.30 ROŽMBERK, Plzeň - Brno
Os 8946 12.08 12.53 jede v W Os 8907 14.08 14.50 jede v W
Os 8912 13.08 13.53 Sp 1969 14.58 15.29 jede v W
R 668 13.29 13.57 ROŽMBERK, Brno - Plzeň Os 8909 15.08 15.50
Os 8948 14.08 14.53 jede v W R 655 16.02 16.30 HEJTMAN, Plzeň - Havl. Brod
Os 8914 15.08 15.53 Os 8911 16.08 16.50 jede v W
R 666 15.29 15.57 VAJGAR, Brno - Plzeň Os 8913 17.08 17.50
Os 8950 16.08 16.53 jede v W R 657 18.02 18.30 16, JOSEF SKUPA, Plzeň - ČB
Os 8916 17.08 17.53 Os 8951 18.08 18.50 jede v W
R 664 17.29 17.57 JAKUB KRČÍN, Brno - Plzeň Os 8915 19.08 19.50
Os 8918 19.08 19.53 R 659 20.02 20.30 28, K.KLOSTERMANN, Plzeň-ČB
R 662 19.29 19.57 16, PETR VOK, Brno - Plzeň Os 8953 20.08 20.48 jede v W
Os 8952 20 54 21 33 jede v W Os 8917 21 08 21 50 10Os 8952 20.54 21.33 jede v W Os 8917 21.08 21.50 10
R 660 21.29 21.57 28, BEZDREV, Brno - Plzeň Os 8955 22.57 23.34 10

Vlak Nepomuk 
odj.

Blatná    
příj.

Poznámky Vlak Blatná    
odj.

Nepomuk 
příj.

Poznámky

Os 27902 5.40 6.19 jede v W Os 27903 4.28 5.08 jede v W
Os 27904 6.40 7.19 jede v W Os 27905 5.45 6.28 jede v W

Nepomuk - Blatná Blatná - Nepomuk

Os 27904 6.40 7.19 jede v W Os 27905 5.45 6.28 jede v W
Os 27906 8.37 9.16 61 Os 27907 6.45 7.25 61
Os 27908 12.37 13.16 Os 27909 10.43 11.22 25
Os 27910 14.37 15.16 62 Os 27911 11.54 12.29 jede v W
Os 27912 16.37 17.16 Os 27913 13.23 14.02 62
Os 27914 18.37 19.16 jede v W Os 27915 14.43 15.22
Os 27916 19.57 20.36 63 Os 27917 16.43 17.22 jede v W
Os 27918 20.37 21.16 28 Os 27919 18.43 19.22 10

Vysvětlivky:
W - pracovní dny Í - neděle a státem uznané svátky 48 - jede v W a Í a 15 IV 18 XI nejede 24 25 XII 1 I 14 IVW - pracovní dny                Í - neděle a státem uznané svátky 48 - jede v W a Í a 15.IV., 18.XI., nejede 24., 25., XII., 1.I., 14.IV.,
 @ - F - dny v týdnu        14.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
10 - nejede 24., 31.XII.      11 - nejede 25.XII., 1.I. 61 - nejede 27.XII. - 1.I.
16 - nejede 24.XII.             25 - jede v E a Í       62 - jede v D a 22.XII., 2.II., 12.IV., 25.X., 16.XI., nejede 23. - 30.XII.
27 - jede v W, E a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 15.IV., 18.XI.        3.II., 14.IV., 27.X., 17.XI.
28 - jede v W a Í, nejede 24., 25.XII., 14.-16., 30.IV., 7.V., 5.VII., 63 - jede v E a 25.XII., 14.-16., 30.IV., 7.V., 5.VII., 17.XI.,
       28.X., 17.XI.        nejede 24.,31.XII.

Informace:          www.cd.cz                    tel.: 221 111 122

Zpracoval dle SŽDC, s.o.                       Ing. Luboš Knížek

Jak Prádlo k Mikuláši přišlo

To bylo tak: Na „starém“ prádelském 
hřbitově, zrušeném v r. 1925, prostí‑
rajícím se kolem kostela, stála v rohu 
nevzhledná márnice. Teklo do ní stře‑
chou, foukalo otvorem, kterému se dříve 
říkalo okno, ze stropu visely shnilé trámy 
a válející se cihly dávaly tušit někdejší 
cihlovou podlahu. Zanedbaný kout pro‑
storu kolem kostela Povýšení Sv. Kříže. 
Jako stvořený pro činorodého Patera 
Slávka Holého. Začalo se opravou stře‑
chy a krovu. Bylo osazeno nové okno. 
Dlouho se nic nedělo. Proč se to vlastně 
opravuje? Nemělo by se to spíše zbourat? 
Letos v létě se u márnice objevil zedník. 
Excelentní. S opravou se doslova mazlil. 
Pater měl radost. Dal ve známost, že to 
bude kaplička zasvěcená sv. Mikulášovi – 
patronu všech možných řemeslníků, 
včetně lihovarníků. (V Evropě nenajdete 
ves, kde by byly hned tři výrobny alko‑
holu.) Vzápětí přišla starost. Biskup 

patera odvolává. Kdo kapličku dokončí? 
V den, kdy ta chmurná zpráva přišla, 
Slávek říká svým farníkům: „Je třeba zho‑
tovit dřevěný strop, já už to nezvládnu.“ 
Farníci, hledíce do smutných Slávkových 
očí, by snad slíbili i strop zlatý. Zlaté ruce 
pana Spitzera dřevěný strop bleskurychle 
vyrobily.

Ještě než Slávek odjel na Vysočinu 
pod ten bájný Křemešník, stačil při‑
vézt a připevnit na zeď oltářík a pověsit 
do něj milý obrázek sv. Mikuláše. Vysvě‑
tit kapličku jako nepomucký farář už 
nestačil. Ale přece ji vysvětil. V polovině 
září před prádelskou poutí se pelhřimov‑
ský farář v Prádle objevil. Poprchávalo. 
Pater se usmíval. Před vysvěcením při‑
nesl z auta krásný kovový kříž a položil 
jej před kapličku. Zatím. My víme, kam 
se dá. Bude to koruna kapličky. Vlastně 
nás ani nepřekvapilo, že pater dotáhl 
věc do samého konce. Včetně krásných 

dveří, jejichž instalaci řídil už z Pelhři‑
mova. Teď už je v kapličce i klekátko. 
Takže se tam dá v klidu pokleknout 
a pomodlit. Je to místo, které Slávek 
„vymyslel“, kde konal poslední pobož‑
nost na Nepomucku. Také místo, kde 
rád sedával a kde se jednoho večera 
s Prádlem loučil.

Z Prádla do Pelhřimova je daleko. 
Růže, kterou od sv. Mikuláše na cestu 
dostal, mu asi brzy zvadla. Chtělo by 
se napsat, že vzpomínka na něj nevadne, 
kdyby to nebyla tak otřepaná fráze. Tož 
tak se to má s novou prádelskou kaplič‑
kou. Přijďte se podívat. Zavzpomínat. 
Ale hlavně se pomodlit. Nejen za Patera 
Slávka Holého. Svátek sv. Mikuláše je 
za pomyslnými dveřmi. Ty skutečné vám 
ráda kdykoli otevře, nebudete ‑li se chtít 
dívat jen dvěma otvory v nich.

Marie Bílková

Viky je 9letý černý labra‑
dor, velmi přátelské, milé 
a nekonfliktní povahy, kte‑
rému zemřela majitelka, 
a tak hledá nový domov. 
Vhodný do domku se zahra‑
dou i k dětem. Ke zvířatům 
a k ostatním psům se chová 
přátelsky.

Kevin je 9letý labrador zlaté 
barvy, o kterého se majitelka 
již nemůže starat vzhledem 
k vysokému věku a zdravotním 
problémům. Kevin je čistotný 
a vychovaný pes, který má ale 
občas "svoji hlavu". Líbilo by 
se mu v domku se zahradou. 
Nevhodný do rodiny s dětmi.
Kříženec

Punťa byl nalezen na jaře 
v příkopu u silnice blízko 
Nepomuka a měl obrovské 
štěstí, že jej nálezce zahlédnul, 
když už byl na pokraji smrti. 
Punťa je vděčný a milý psí sta‑
řík, který by si zasloužil dožít 
svůj psí život "doma".

Bobík je zatím naše útulková 
stálice. Ačkoliv je to moc milý, 
hodný a vděčný pes, nemá 
to štěstí si najít nový domov. 
Bobík je kříženec němec‑
kého ovčáka a byl by vhodný 
zejména do domku se zahra‑
dou. K dětem velmi přátelský.

Kompletní nabídka a informace 
na www.utulekborovno.cz a tel.: 723 598 853.

Andrea Kolmanová
Lučiště 17, Spálené Poříčí

Udělejte na Vánoce dobrý skutek – 
nabídka psů z útulku Borovno

jízdní řády region

Nové jízdní řády vlaků a autobusů v elektronické podobě na: http://bit.ly/2fSvXaj 
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Smolivec je nadějí pro živý venkov

Obec Mladý Smolivec se letos poprvé při‑
hlásila do krajského kola soutěže Vesnice 
roku. I přes rekordní počet přihlášených 
obcí (30) získala naše obec ocenění Cena 
naděje pro živý venkov – obec Mladý 
Smolivec (okres Plzeň ‑jih) a v této katego‑
rii postoupila do celostátního kola. Milé 
ocenění doprovázel i šek od Plzeňského 

kraje ve výši 10 000 Kč. V celostátním kole 
zvítězila v této kategorii a Cenu naděje pro 
živý venkov získala obec Vepříkov z kraje 
Vysočina. Všechny obce, které zvítězily 
v krajských kolech, byly pozvány na stu‑
dijní cestu do sídla Evropského parla‑
mentu ve Štrasburku. Cesta se konala pod 
záštitou SMS ČR ve dnech 25.–27. 10. 2016. 

Ve Štrasburku nás přivítal osobně před‑
seda SMS ČR a europoslanec pan 
JUDr. Stanislav Polčák. Setkání bylo velice 
milé a spolu s asistentem panem Felcanem 
nám umožnili prohlédnout si „politiku“ 
z jiné strany. Bylo to zajímavé a přínosné.

Eva Kubová, starostka

Svatá Dobrotivá, obec Zaječov

Naše dnešní brdské okénko se otevře mimo stávající Plzeňský 
kraj, do Hořovicka v kraji Středočeském. Avšak v minulosti, ještě 
za c. a k. monarchie tomu bývalo jinak. Svatá Dobrotivá, součást 
obce Zaječov, byla tehdy proslaveným poutním místem s klášte‑
rem v nejvýchodnějším výběžku Plzeňska. Tehdy spadala do poli‑
tického a školního okresu Rokycany a soudního okresu Zbiroh.

Čím se místo proslavilo, že patřívalo k frekventovanému 
cíli zbožných poutníků? Za příčinou se musíme vydat hlu‑
boko do středověku, do časů, kdy z hradu Valdeku ovládal 
zdejší krajinu mocný rod pánů Zajíců z Valdeka. V noci z 23. 
na 24. března 1262 měl pan Oldřich Zajíc neobyčejně živou 
vidinu: svatí apoštolové Petr a Pavel jej odvedli na místo nazý‑
vané Ostrov, obtékané dvěma rameny potoka. Zde se mu zjevila 
líbezná Panna Maria a přikázala, aby tu vystavěl kostel a založil 
nový klášter. Již dva dny nato Oldřich skutečně položil základní 
kámen. A ten, na němž se mu ukázalo zjevení Matky Boží, je 
dodnes k vidění ze zadní strany hlavního oltáře velkého kos‑
tela. Leč nepředbíhejme. Nevelký svatostánek Panny Marie, 
dnes menší boční kostel církevního areálu zasvěcený Sv. Miku‑
láši, posvětil biskup Jan z Dražic již v r. 1363. Vyrostl i klášter, 
zprvu spravovaný vilemity, jež později nahradili augustiniáni, 
kteří jsou zde i dnes. Zajíci z Valdeka, ale i z Házmburka byli 
štědrými patrony, takže brzy vyrostl vedle původního kostelíka 

velký gotický chrám. V r. 1320 pravnuk zakladatele, také Oldřich, 
dovezl z Říma vzácný svatý ostatek – tělo svaté Dobrotivé (Sancta 
Benigna) a o šest let později je klášteru věnoval. Od r. 1326 pak 
díky tomuto činu získalo celé místo jméno Svatá Dobrotivá.

R. 1421 byl však klášter vypálen husity, zprvu houfy Jana 
Žižky, později se k dílu zkázy přidali i Pražané a roku 1425 dovr‑
šili kompletní devastaci Sirotci.

Až v r. 1466 začal klášter obnovovat převor Mořic, který 
nechal vystavět malý kostelík, do něhož nechal z úkrytu přenést 
tajně uschované ostatky sv. Dobrotivé. Jako důležitý zdroj pří‑
jmů tenkrát fungovala klášterská huť s hamrem, zpracovávající 
rudy železa v okolí. Koncem 15. století byla huť pronajímaná 
drobným podnikatelům. Ti ale z výnosu platili zbirožskému 
panství, a tak zdroj příjmů klášteru vyschnul a mniši se rozešli. 
Za třicetileté války Svatou Dobrotivou vydrancovali již v r. 1620 
Uhři a klášter se znovu ocitl v rozvalinách. Ujal se jej až císařský 
hejtman Zbiroha Kolenec z Kolna, jenž obnovu platil ze svého. 
Mniši se vrátili až r. 1676, za císařského hejtmana Samuela 
Ignáce de Bois, jednoho z nejstrašnějších svého druhu vůbec. 
Utiskoval poddané, zpronevěřoval daně ‑ a vůbec, choval se ne 
jako správce, ale spíše dobyvatel. Stal se však štědrým donáto‑
rem kláštera, kde je v hlavním chrámu pohřben pod působivým 
náhrobním kamenem ze sliveneckého mramoru. Za Josefa II. 
hrozilo klášteru zrušení, avšak za splnění podmínky duchovní 
správy nové farnosti pro Zaječov, Kvaň, Olešnou a Jivinu zůstal 
zachován. Přečkal tak až do 50. let 20. století, kdy jej zrušili 
komunisté. Sloužil pak jako skladiště pro armádu a naposledy 
tu měl sklady Institut tělesné výchovy a sportu. V současnosti 
vstává klášter znovu jako bájný Fénix z popela a opět zde působí 
řád augustiniánů.

Barokizovaný, původně gotický chrám s menší kaplí, původ‑
ním kostelíkem sv. Mikuláše z Tolenta a s intimní kapličkou 
sv. Dobrotivé se pomalu a s obtížemi vrací do své původní krásy.

V interiéru hlavní lodi stojí hlavní oltář s obrazem líčícím 
příběh snu Oldřicha Zajíce. Mariánský kult místa podtrhuje 
zázračný obraz Rodičky Boží na stěně. Dva boční oltáře doku‑
mentují někdejší příslušnost Svaté Dobrotivé k Plzeňskému 
kraji. Jeden darovala Plzeň, druhý Rokycany.

Návštěvník obce Zaječov, jehož součástí je Svatá Dobro‑
tivá, má ‑li již dost památek a historie, může kromě poutního 
komplexu navštívit i okolí, jehož přírodu ozvláštňují naleziště 
drahých kamenů – achátů. Jsou specifické zajímavou kres‑
bou na řezu, kterou charakterizuje až expresivní tmavá linka 
železitých oxidů po obvodu a typická kresba rovnoběžně uspořá‑
daných jemných, pastelově hnědých lamel. Nalézají s v podobě 
kamenných hlíz, podle jejichž fádního povrchu by laik vůbec 
neusuzoval na krásu ukrytou v nitru.

Martin Lang, Muzeum Středních Brd 
www.muzeumstrasice.eu

Třídění odpadu na Nepomucku

Plast Nápojový karton

Historie plastů stará jen málo přes 100 let – 1. plast 
v r. 1855 1. zcela syntetický 1909. Plast je materiál, 
který se uplatňuje téměř ve všech oblastech lidské 
činnosti – v mnoha ohledech je už jen stěží nahraditelný 
a jeho spotřeba neustále roste. 26,9 kilogramu – tolik 
plastu vytřídí v průměru jedna česká domácnost 
za 365 dní. A co všechno vlastně do této skupiny 
patří? Seznam je poměrně rozsáhlý – od svačinových 
sáčků, igelitek a PET lahví až po plastové hračky. 

V ČR se začalo se sběrem a tříděním nápojových 
kartonů systematicky v roce 2003. Do té doby byly 
vnímány spíš jako nežádoucí příměs a jejich využití bylo 
sporadické. V současné době jsou nápojové kartony 
již plnohodnotnou součástí tříděného sběru – vždyť 
ze 75 % jsou tvořeny velmi kvalitním papírem. 

Plasty se vyrábějí z ropy. A jak jistě všichni víme, zásoby této 
suroviny, stejně jako dalších přírodních zdrojů, jsou omezené. 
Třídění a recyklace plastů je tedy rozhodně na místě. 

Nejčastěji z vytříděných plastů vzniká tzv. regranulát, který 
má podobu malých peciček a je již vstupní surovinou 
pro výrobu nových plastových výrobků. Na regranulát 
se zpracovávají hlavně fólie a obaly od potravin. Recyklované 
plasty najdete ve většině nových plastových výrobků. 
Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic 
a tepelných izolací. Ze směsných plastů se pak vyrábějí 
například ploty, zatravňovací dlažba, zahradní kompostéry 
nebo protihlukové zábrany. Z vytříděných PET lahví 
se vyrábějí nové PET lahve nebo technická a textilní vlákna, 
která se pak používají pro výrobu koberců nebo oděvů. 

Ve světě je recyklace nápojových kartonů zajišťována 
hlavně papírnami. Zpracování je prakticky stejné jako 
u sběrového papíru – nápojové kartony se rozmixují 
ve vodní lázni. Papírová vlákna se pak přidávají k běžné 
papírovině a nanáší se na papírenský stroj. Výsledkem 
jsou role nového papíru, které se používají na výrobu 
sáčků a tašek. Díky tomu, že nápojové kartony obsahují 
kvalitní papírenské vlákno, mohou se z nich vyrábět 
papírové obaly s menší hmotností, ale se zvýšenou 
pevností. Ze zbylé polyetylénové a hliníkové fólie se mohou 
vyrábět palety, školní pomůcky, květináče a jiné plastové 
výrobky nebo je lze využít jako palivo do cementáren.

Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba 
stavebních a izolačních desek. Nápojové kartony se nejprve 
rozdrtí na požadovanou velikost. Drť se pak nanáší do forem 
a při teplotách přesahujících 200°C se lisuje do desek. Ty 
mají podobné vlastnosti jako sádrokarton. Desky lze navíc 
kombinovat i s jinými materiály, jako jsou pěnový polystyren 
nebo polyuretan ‑ vznikají tak panely, ze kterých je možné 
montovat tepelně nebo zvukově izolační příčky, podhledy 
nebo izolace. Z panelů je možné postavit celý dům. 

Kolik plastu a nápojových kartonů vytřídíme na Nepomucku

Na Nepomucku máme celkem 99 kontejnerů na plast. 
Celkově se nám v minulém roce podařilo vytřídit 140 tun 
plastu, což znamená, že jsme dokázali naplnit plných 1 500 
žlutých kontejnerů. Kdybychom všechny tyto kontejnery 
vyskládaly vedle sebe, utvořily by řadu dlouhou 12 km.

 Na Nepomucku máme zatím jen 1 kontejner 
na nápojový karton. I přesto jsme dokázali 
nasbírat 2 tuny tohoto materiálu k recyklaci.

Každý plný kontejner vytříděných plastů ušetří recyklací až 30 litrů ropy.
Není potřeba vyhazovat zvlášť víčka a zvlášť lahve. Zpracovatelé je umí jednoduše odstranit.
Průměrná česká domácnost vytřídí za celý rok téměř 26,9 kg plastů.
Z 50 PET lahví může být vyrobena nová fleecová bunda.
Další úprava plastů na dotřiďovacích linkách je velmi náročná a souvisí především s množstvím druhů a barev jednotlivých 
typů plastů, jejich tvarů, ale především s technologickými možnostmi a požadavky na jejich další zpracování.

Z nápojových kartonů se vyrábějí stavební a izolační desky.
Nápojové kartony se skládají až ze 7 vrstev, ve kterých se střídá papír, hliníková fólie a polyethylen.
Nápojové kartony se třídí zejména kvůli velmi kvalitnímu papíru, který obsahují.
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Vzniká Místní akční plán rozvoje školství

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) realizuje pro‑
jekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk (MAP), 
se kterým uspěla v loňském roce (11/2016) v rámci výzvy z ope‑
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání administrované 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Místní akční plán vzdělávání bude prioritně zaměřen na roz‑
voj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdě‑
lávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt připravila 
a za významné podpory Evropské unie realizuje Místní akční sku‑
pina sv. Jana z Nepomuku, jež se v realizaci projektu snaží zúročit 
své dlouholeté zkušenosti s akčním plánováním i projektovým 
řízením. Fyzická realizace projektu byla zahájena k 1. 6. 2016 
a samotná realizace bude trvat 24 měsíců, tj. do 31. 5. 2018. Veš‑
keré aktivity související s realizací projektu jsou financovány 
ve výši 100 % skutečných výdajů ze zdrojů Evropské unie ‑ operač‑
ního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Co je to MAP? Co se skrývá pod touto zvláštní zkratkou?
Místní = strategie se bude vázat na konkrétní 
území ORP Nepomuk.
Akční = strategie bude zpracována v interakci 
a v kontaktu se všemi zainteresovanými subjekty.
Plán = vznikne strategie prioritně zaměřená na rozvoj 
kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

K čemu nám to všechno bude?
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základ‑
ních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol 
a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informo‑
vání, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně 
specifických problémů a potřeb.

Rozvoj spolupráce povede k:
• systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ 

prostřednictvím dlouhodobého plánování
• orientaci na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
• podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji 

potenciálu každého žáka
• zlepšení spolupráce v území.

Pro naplnění stanovených cílů projektu bude realizována celá 
řada vzdělávacích aktivit, pracovních setkání, workshopů a nefor‑
málních setkání. Hlavní platformou a také hlavním pracovním 
orgánem projektu MAP je tzv. Řídící výbor, jehož role je přímo 
spjatá s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Řídící 
výbor byl ustanoven na svém ustavujícím zasedání dne 22. 6. 2016 

a v současné době jej tvoří 14 členů složených ze zástupců MAS, 
zástupce krajského akčního plánu (KAP) a zástupce Plzeňského 
kraje, zástupců zřizovatelů škol, zástupců vedení mateřských, 
základních a praktických škol, zástupců organizací neformál‑
ního a zájmového vzdělávání, zástupce základní umělecké školy, 
zástupců rodičů. Všechna jednání Řídícího výboru jsou otevřená, 
pravidelně jsou zváni i zástupci škol, školských zařízení a dalších 
subjektů podílejících se na tvorbě MAP. Vedle Řídícího výboru 
jsou sestaveny menší, tzv. pracovní skupiny projektu, zabývající 
se vybranými tématy MAP:

1.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2.  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3.  Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí 

ohrožených školním neúspěchem
4.  Kariérové poradenství v základních školách
5.  Rozvoj kreativity, podnikavosti a iniciativy dětí
6.  Prevence a řešení výskytu sociálně 

patologických jevů u žáků II. stupně

Výstupem projektu MAP bude vytvoření dohody o prioritách vzdě‑
lávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP a dále soubor 
aktivit s návrhy konkrétních řešení místních problémů v dohod‑
nutých prioritách. V rámci projektu vzniká webový portál projektu, 
prostřednictvím kterého bude veřejnost seznamována s činností 
a postupem zpracování MAP. Současně bude tento portál sloužit 
jako platforma pro rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání v území 
a současně efektivním pracovním nástrojem pro zapojené part‑
nery projektu a rozcestníkem informací pro oblast vzdělávání 
v ORP Nepomuk.

MAP bude dále sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operač‑
ního programu věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). Informace 
z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro vyhlašo‑
vání výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy. 
MAPy budou současně využity pro cílení výzev z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), a to ve smyslu koordi‑
nace investičních akcí a podpory řízení efektivního využití investic 
v území, s tím, že v IROP je soulad s MAP rozvoje vzdělávání speci‑
fickým kritériem přijatelnosti projektů.

Pevně věříme, že se nám projekt podaří zrealizovat tak, že pří‑
nosy partnerské spolupráce budou natolik pozitivní, že aktivity 
projektu založené na aktivní partnerské spolupráci a koncepčním 
přístupu budou pokračovat i v budoucnosti, což se zcela jistě pozi‑
tivně projeví na atraktivitě vzdělávacího systému v území.

 
Adéla Mašková a Jiří Kozák

Ve škole 
probíhaly svatby

V rámci předmětu výchova k občan‑
ství a ke zdraví probírají žáci 6. tříd 
mj. i manželství, vztahy mezi příslušníky 
rodiny atd. Letošní šesťáci kromě teorie 
připravili a uskutečnili svatební obřad. 
Obstarali si potřebné rekvizity, rozdělili 
úlohy, nahráli si svatební pochod, sesta‑
vili řeč oddávajícího a samozřejmě se jako 
opravdoví svatebčané na obřad patřičně 
vyšňořili. Po splnění nezbytných admini‑
strativních formalit svatebního obřadu 
došlo i na svatební tradici v podobě hodu 
kytice mezi "svobodné" slečny. Vyučující 
Mgr. V. Šlajerová pak své žáky překva‑
pila pozváním ke slavnostní tabuli, kde 
na celou třídu čekaly svatební muffiny.

Nabídky pro 
vycházející žáky
Pro deváťáky nastává období závaž‑
ného rozhodnutí, kam podat přihlášky 
na střední školu. Do konce listopadu musí 
být odeslány přihlášky na školy s umělec‑
kým zaměřením, do ostatních škol je čas 
do března. Zástupci některých středních 
škol navštívili naši školu a deváťákům 
představili nabídku učebních i studijních 
oborů. Mgr. Jitka Englerová ve spolupráci 
s ředitelem Ing. Vl. Grégrem formou pre‑
zentace ukázali vybavení školy v odborných 
učebnách, dílnách, cvičných kuchyních, 
školní ateliér a pracoviště budoucích gra‑
fiků. Současně v rámci prezentace sezná‑
mili žáky s možnostmi uplatnění v praxi, 
ukázali pestré formy spolupráce s různými 
pracovišti, dokonce navázali kontakt i spo‑
lupráci s populárním televizním kuchařem 
Zdeňkem Pohlreichem. V závěru nabídli 
zcela nový obor ‑ FOOD Design, který nabí‑
zejí jako jediná škola v ČR. Od září se bude 
v Horažďovicích připravovat třída specia‑
listů, kteří v budoucnu najdou uplatnění 
ve špičkových hotelových zařízeních při 
finální úpravě nabízených pokrmů. Kromě 
návštěv zástupců středních škol pomohla 
vycházejícím žákům Hospodářská komora 
Plzeň ‑ jih. V kulturním domě ve Stodě 
se uskutečnila akce s názvem Veletrh per‑
spektivy řemesel, na kterém měly možnost 
školy nejen z Plzeňského kraje prezento‑
vat nabídku učebních a studijních oborů. 
Deváťáky z celého okresu svezly do Stoda 
objednané autobusy a zájemci z řad vychá‑
zejících žáků si mohli pohovořit o oborech, 
studiu i odborném výcviku jednak s peda‑
gogy zúčastněných škol, jednak se součas‑
nými studenty.

Milan Demela, ředitel

Družstvo basketbalu má bronz

V úterý 15. 11. 2016 jsme se s družstvem dívek 8.–9. tříd zúčastnili okresního kola tur‑
naje v basketbalu v Přešticích. V prvním utkání jsme narazili na velmi silného soupeře 
ze ZŠ Merklín, se kterým jsme prohráli 2:10. Přesto náš výkon nebyl špatný a dával 
naději do dalších zápasů. V dalších utkáních jsme přidali na bojovnosti a nasazení 
a po napínavém průběhu porazili ZŠ Chlumčany 6:4 a ZŠ Dobřany 8:2. Přestože jsme 
v dalším zápase utrpěli drtivou porážku 0:24 s pozdějším vítězem celého turnaje ZŠ 
Přeštice, naše holky zaslouží obdiv a uznání za to, že po celou dobu hrály bez ohledu 
na bodový stav a nic nezabalily. V závěrečném utkání o konečné 3. místo jsme nastou‑
pili proti ZŠ Blovice. Po napínavém průběhu, kdy ještě v závěrečných vteřinách jsme 
měli několik střeleckých možností, došlo na prodloužení. Žádná z hráček se neprosa‑
dila, a proto rozhodovala střelba z čáry trestného hodu. Jako jediná z hráček svůj pokus 
proměnila Denisa Milotová, a tím rozhodla o našem konečném 3. místě. Naši školu 
reprezentovaly: Kristýna Michálková, Gabriela Lazariková, Petra Fialová, Aneta Šedivá, 
Václava Kulová, Eliška Týmlová, Jana Týmlová, Katka Pleskačová a Denisa Milotová. 
Všem našim hráčkám blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Pavel Pelcr

Žádost na domácí kompostéry podána

Celkem 16 obcí se zapojilo do dvou projektů s názvem Separace bioodpadů v DSO 
Mikroregion Nepomucko v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014‑2020, 
40. a 41. výzva. Předmětem projektů je pořízení domácích kompostérů pro biologicky 
rozložitelné materiály rostlinného původu z jednotlivých domácností, soukromé zeleně 
a obecní zeleně. Celkem má být pořízeno 692 plastových a dřevěných kompostérů, 
štěpkovač, nakladač na traktor a zhruba 20 kontejnerů. Celkové náklady dosahují výše 
4,2 miliony Kč vč. DPH. Výsledky dotací by měly být známy v průběhu jara, v případě 
úspěšnosti je dodání kompostérů do domácností předpokládáno v průběhu roku 2017. 
Projekty byly zpracovány ve spolupráci s firmou DAOS CONSULTING, s. r. o. v rámci 
projektu Centrum společných služeb.

Pavel Motejzík, manažer CSS

Tip na dotaci – Dotace na čističku odpadních vod

Potvrzeno! 100 milionů putuje do obcí na výstavbu domov‑
ních čistíren odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR spus‑
tilo zcela nový dotační program na výstavbu domovních čis‑
tíren odpadních vod v rámci Národního programu Životní 

prostředí (NPŽP).  Maximální výše podpory na jeden pro‑
jekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.  Více informací 
na http://bit.ly/2g1qmzI.

Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj Mikroregionu
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Rozhovor 
s Václavem Chaloupkem

Český režisér, scenárista, televizní redaktor 
a publicista, ochránce a milovník přírody, politik. 
Po absolvování pedagogické fakulty nejprve vyučoval 
výtvarnou výchovu na základní škole, později 
působil jakožto propagační pracovník ČSAD či 
kulturně výchovný pracovník v plzeňské zoologické 
zahradě. V roce 1989 se stal krajským redaktorem 
Československé televize resp. České televize pro 
Západočeský kraj, pro kterou natáčel zpravodajské 
reportáže. Známý je především díky televizním 
večerníčkům o zvířatech. Od roku 2014 je zastupitelem 
města Plzně i městského obvodu Plzeň 3, od roku 
2016 pak senátorem za obvod č. 7 – Plzeň ‑město 
(včetně jižního Plzeňska) a zastupitelem Plzeňského 
kraje. Žije střídavě v Plzni a na hájovně nedaleko 
zámku Kozel. Je ženatý, má dvě dcery a jednoho syna.

Text: Pavel Motejzík
Foto: Taťána Typltová

Pane Chaloupku, rád bych vám na úvod poblahopřál 
k říjnovému zisku senátorského křesla. Po zvolení 
jste uvedl, že je to pro vás i vaši rodinu úžasná 
satisfakce. Vysvětlete to prosím blíže.

To by bylo na dlouhé vyprávění. Vyrůstal jsem v rodině, která 
neměla štěstí a už vůbec ne něco zadarmo. Narodil jsem se 4 měsíce 
po zatčení otce a pár dnů po jeho odsouzení na 30 let vězení (tenkrát 
mu bylo 22 let). Rodinu i s nemocnými prarodiči dvakrát vystěhovali, 
otcovy věci včetně oblečení zabavili. Můj děda z matčiny strany byl 
nepohyblivý (měl Bechtěrevovu nemoc), babička byla také nemocná 
a veškerá starost o zabezpečení byla na mámě. Byli jsme občané 
druhé kategorie.

Rovněž jste zmínil, že vezmete maminku 
a pojedete říci tátovi o svém volebním úspěchu 
na hřbitov do Vrčeně. Proč je otec pochován 
právě v našem kraji pod Zelenou horou?

Táta pochází ze Srb č. p. 18, jeho rodiče byli chalupníci. Měli asi 
3 ha polí, děda pracoval jako cestář a babička později v JZD Vrčeň. 
Od dětství jsem k nim jezdíval na neděli a oni nám zase pomáhali 
vajíčky, mlékem, smetanou a občas zabíjačkou. Pamatuji si na posví‑
cení s houpačkami a kolotočem ve Vrčeni i na poutě v Nepomuku. 
Přiznám se, že jsem tyhle akce nesnášel stejně jako povinnou účast 
na Nepomuckém trojúhelníku. Stroje, motory i motorky mi byli cizí. 
Krásné byly ale letní i zimní večery, kdy mne v noci budilo řinčení 
řetězu krávy Straky a štěkot psů ve vsi a ráno kohouti a švitoření vla‑
štovek. Když mi bylo 19, prarodiče zemřeli a naši museli chalupu 
prodat, JZD vyhrožovalo, že nám vyčlení pole.

Už jste měl možnost se v senátu trochu rozkoukat?
V senátu jsem složil slib, zúčastnil se fotografování a seznámil 
se s některými senátory, jiné jsem znal z televize. Už vím, že budu 
členem Klubu starostů a nezávislých, Výboru pro vzdělávání, vědu, 
kulturu, lidská práva petice a Komise pro sdělovací prostředky.
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Máme předvánoční čas, a tak pojďme opustit politiku 
a věnovat se spíše tomu, co má rád snad každý – od malých 
dětí po staré diváky. Vaše večerníčky. V roce 1997 
jste natočil svůj první televizní seriál Tuláček. Jak jste 
se dostal k tvorbě večerníčků a jak vám v této oblasti 
pomohl slovenský kameraman a režisér Jindro Vlach?

Poznal jsem ho ještě jako pracovník ZOO Plzeň v roce 1989. Byl to 
úžasný člověk a brzy jsme si porozuměli. On točil slovenské večerníčky 
s živými zvířaty a já mu několik let pomáhal. Vypadá to jako rozsáhlá 
práce, ale bylo to vždy jen několik dnů, já sháněl zvířata, která potře‑
boval. Jindro byl o 20 let starší a měl jiný postup práce než později já. 
Tuláček byla zkouška. Nevěděl jsem, jestli na to budu stačit a jestli 
to lidé vezmou. Nečekal jsem, že jeden díl se stane z pohledu diváků 
nejoblíbenějším pořadem, který ČT v roce 1997 vyrobila a odvysílala.

Následovali například Pruhovaní kamarádi, 
Kluci ze zámku, Méďové, Vydrýsek, Méďové II 
či Méďové na cestách. Řada z aktérů se záhy 
stala opravdovými celebritami. S jakými zvířaty 
se vám spolupracovalo nejlépe a proč?

Každý z večerníčků (bylo jich 12 seriálů a celkem 179 dílů) měl 
jinou atmosféru při natáčení a na každý rád vzpomínám. Určitě 
nejlépe se žilo a pracovalo s medvíďaty, úžasný byl i Vydrýsek, 
Madla a Ťap i další zvířata ve vedlejších rolích.

A kdo byl naopak největší potížista?
Trochu problémy byly s vlky, kteří se často vzdalovali, až jsem 
měl o ně strach. Největší potížisté ale byli určitě někteří ježci 
a bažantí kuřátka.

Kouslo vás někdy nějaké zvíře během filmování?
Žádné z mých zvířat mne doopravdy nekouslo, některá mi při hře 
poranila ruce do krve. Jednou jsem nedával pozor a chytil mne výr, 
nevěřili byste, jakou má sílu v pařátech.

Kolik kilometrů jste nachodil například 
s prvními medvědy během natáčení?

Statistiku jsem si nevedl, ale na procházky jsem s nimi začal chodit 
v dubnu a byly stále delší a později jsme chodil 2x denně a trvalo 
to do 10. října. Myslím, že to bylo každý den tak v průměru 10 km.

Kdysi jste také řekl, že medvědi mají při natáčení rádi 
cyklisty a ženské, protože si holí nohy. A oni ty nohy 
můžou cumlat. Povězte nám, prosím, ještě nějakou další 
veselou historku z natáčení některého z večerníčků…

Já se, pokud možno, na procházkách lidem vyhýbal. Medvíďata 
se na každého vrhala a chtěla ho ocumlat. Nejvíce překvapila mne 
i nudisty na jezu ve Šťáhlavech. Nevěřili byste, jak rychle se nudisté 
dokážou obléci.

V dubnu opustil tento svět medvěd Vojta, jeden 
ze tří medvědích brášků. Ráno se šel vycachtat 
do bazénku v berounském medvědáriu a selhalo mu 
srdce. Jeho sourozenci se mu ještě snažili pomoci 
a vytáhnout ho z vody. Zasáhl vás jeho odchod 
stejně, jako když ztratíte dobrého přítele?

Pokud to jde, vracím zvířecí herce do přírody. Jen s medvědy, vlky, 
rysem a vydrami to nebylo možné. Vždycky jsem se postaral o to, 
aby jejich život byl co nejlepší. Pokud nemusím, nenavštěvuji je. 
V medvědech je i po 16 letech silný vztah ke mně, rozruší se a já 
mám pocit, že nemohu splnit, to co ode mne očekávají a že jim 
rozbíjím denní stereotyp. Když umřel Vojta, promítal jsem si 
v duchu náš společný život a najednou jsem měl pocit, že odešel 
někdo blízký.

Důležití během vzniku večerníčků byli jistě 
i lidští spolupracovníci, například Petr 
Haničinec a Jarda Samson Lenk. Připomeňte 
čtenářům, proč zrovna oni dva.

Se Samsonem si už dobře rozumíme a on ví, co od něj budu chtít, 
jaké jsou moje představy. Petr Haničinec mi chybí, moc dobře 
jsme si rozuměli a já ho navštěvoval až do chvíle, kdy zemřel. 
Večerníčky četli i další úžasní lidé a herci – J. Somr, V. Preiss, 
J. Dvořák, O. Vetchý a J. Paulová.

Jaký váš večerníček měl při premiérové 
řadě největší sledovanost?

Nejoblíbenější byli určitě Méďové, ale blíží se k nim Vydrýsek 
a Madla a Ťap nebo Pruhovaní kamarádi. Večerníčky vysílali ve více 
než 20 zemích.

Ještě zpátky k vašemu původnímu zaměstnání. Co jste 
měl na starost coby propagační pracovník ČSAD?

Ta funkce se jmenovala „Vedoucí výtvarník propagace, ale toho 
výtvarného moc nebylo. Naučil jsem se dělat nástěnky, nakreslit 
jedním tahem hlavu Lenina z profilu, a když jsem dělal plakáty 
„Na cesty do zaměstnání i na výlety jedině s autobusy ČSAD“ ode‑
šel jsem. Měl jsem pocit zbytečnosti a marnosti, jiné autobusy 
přece ani nebyly.

Jak vzpomínáte na léta strávená v ZOO Plzeň?
V ZOO Plzeň jsem prožil 9 let a rád na ně vzpomínám. Je pravdě‑
podobné, že kdyby mne ředitel dva měsíce před 17. listopadem 
nevyhodil, dělal bych tam dál. Dnes je plzeňská zoo krásná, já ji 
pořád tak trochu považuji za svoji.

Budete mít ještě vůbec čas na natáčení? A na co 
dalšího od vás se můžeme případně těšit?

Já nevím, kolik času mi ještě zbývá, a už dlouhodobě moc neplá‑
nuji. Brzy pojedu do ČT domluvit se, co bych mohl ještě natočit. 
Doufám, že se mi to podaří skloubit s prací senátora, i když to chci 
dělat naplno. Ale něco pro děti mám ještě v záloze. Od nového roku 
začne ČT vysílat na Déčku nový seriál Novinky z přírody‑ 52 sedmi‑
minutových okének do přírody – celkem 365 minut.

Čemu se nejraději věnujete ve volném čase?
Ve volném čase rád čtu, chodím po lese a ze všeho nejradši vnímám 
proměny přírody v průběhu roku. Každé roční období je něčím 
krásné a každá krajina je něčím zvláštní. Kdysi jsem hodně lovil, 
jako myslivec jsem byl hodně náruživý. Poté, co se v naší domác‑
nosti vystřídala spousta zvířat, mám s jejich lovením a zabíjením 
čím dál větší problémy. Večerníčky mi vzaly loveckou vášeň i touhu 
po trofejích. Teď se na zvířata dívám jako na tvory, kteří mají 
spoustu lidských vlastností, a víc si jich vážím. Snad je to i spojeno 
s věkem. Často když nevystřelím a nechám zvěř odejít, mám lepší 
pocit, než když přijdu ke zhaslému úlovku. Myslivost s loveckou 
horečkou chápu, ale když nemusím, nelovím.

Kdybyste měl doporučit k návštěvě tři místa 
na jižním Plzeňsku, která by to byla a proč?

Jsem rád, že se ptáte po volbách, aby moje odpověď nevyzněla jako 
agitace. Kraj na jih a na západ od Plzně až k Českým Budějovicím 
a Šumavě je můj domov. Doma jsem všude, odkud můžu vidět 
Radyni. A 3 tipy?

1) Zámek Kozel s lesy kolem, zříceninami Lopaty a Radyně, s plzenec‑
kou rotundou. Když je jasno, podívejte se z ochozu Radyně kolem.
2) Vyhlídka v Brdech Na Marásku a na Třemšíně, odkud je vidět 
Zelená Hora a modré pásmo Šumavy a Českého lesa.
3) Nepomuk a Zelenou Horu, která má 3 velké historické milníky:
nález Rukopisů / Černé barony / já jsem tam byl v roce 1978 na vojen‑
ském cvičení.O tom se ale v dějepisu zatím neučí. Zatím! (smích)

Jaké je vaše životní motto?
Životní motto nebo hledání smyslu života se u mne v průběhu 
života měnilo. Dnes zastávám názor, že by se člověk neměl těšit 
na příjemné a krásné věci, které přijdou, ale užívat to krásné, 
co právě teď prožívá. Těšení je rychlejší zkracování života, ubírá 
přítomnost.

Co byste popřál našim čtenářům 
k Vánocům a novému roku 2017?

Čtenářům bych chtěl popřát, aby si ve vánočním shonu udělali 
čas na vzpomínky a aby se netěšili, že třeba ten příští rok bude 
lepší než minulý, aby se dokázali radovat z maličkostí. Přeji Vám 
klidné vánoční svátky. Moje Vánoce jsou s Nepomuckem spo‑
jeny a patří k nejkrásnějším vzpomínkám na dětství. Býval jsem 
u babičky a dědečka v Srbech, děda velice skromně ozdobil stro‑
mek a na Štědrý den po obědě přijela pro mne ze Šťáhlav maminka. 
Přivezla smaženého kapra, rybí polévku, salát, kompot a dárky 
tátovým rodičům. Po tmě jsme pak šli na vzdálenou zastávku, bylo 
ticho a za okny chalup svítily svíčky na stromcích. Dlouhá cesta 
nás pak čekala i ze šťáhlavského nádraží k lesu, kde jsme bydleli. 
Doma čekal ozdobený stromek se spoustou dárků. Často to byly 
bílé vánoce s koledami a krásnou atmosférou. Nebyla televize, 
a když nás přestalo bavit rádio, děda mi četl z knížek, které jsem 
našel pod stromečkem. Byl to smutně krásný čas.

 
 

 
 
Děkuji za rozhovor, 
přeji krásné vánoční svátky 
a hodně elánu do budoucích činností.



Nepomucké noviny / prosinec 201624 Nepomucké noviny / prosinec 2016 25vzpomínka spolky / sport

FÉNIX „Fénix děkuje

městu Nepomuk

za 4. rok podpory

provozu centra“

náměstí A. Němejce 88, Nepomuk 
www.fenix ‑nepomuk.cz 
info@fenix ‑nepomuk.cz

Facebook FÉNIX 
tel.: (+420) 733 301 255
tel.: (+420) 607 057 999

MUDr. Blanka Ackermannová, rozená Hartlová
(otec Bohdan Theo Hartl z Pardubic,
matka Josefa Hartlová Šebestová z Klatov)
děti Blanka a Richard, zeť Bernd a vnuk Robby

* 9. 6. 1929 v Praze
+ 3. 10. 2016 v Klatovech

Jak plný, bohatý a pohnutý může být život člověka, který zažil 
první republiku, druhou světovou válku a slávu po osvobození. 
Po něm čas nadějí a pak dlouhou komunistickou nadvládu. 
Báječné osvobození z ní a nový, ale krátký život ve svobodném 
opět demokratickém státu. Kolik zážitků a radostí, zklamání 
a štěstí. Kolik rozhodování se v těžkých situacích, na životních 
křižovatkách, na osudových milnících a morálních zátočinách. 
Vždy ale s noblesou a s rozhledem.

Přirovnám matku k orlovi, kterému na začátku života zastři‑
hli křídla, přesto se ale nikdy nestal holubem. Šedesát let svého 
života jsem prožila velmi intenzivně se svou matkou, někdy 
také vedle ní. Šedesát let učení, diskutování, výměn názorů, 
vzdoru a přiznávání pravd ‑ a hlavně lásky. Poznala jsem člo‑
věka dobromyslného, vstřícného, laskavého a plného humoru. 
Člověka se srdcem na pravém místě, velmi nekompromisního, 
hledajícího vždy pravdu i za cenu ponížení a ujařmení. Člověka 
hluboce milujícího rodinu a přátele, odmítajícího lháře, snoby 
a morální ubožáky.

Matka byla vždy pevnou skálou v příboji života. Kolik 
vln se přeneslo, kolik malérů se valilo, vždy však bylo řešení 
a východ na slunce, do nového života plného elánu. Pracovala 
a žila s respektem k bližním. Byla někdy nedočkavá, ale tím 
nás burcovala k plnému nasazení, pryč od lenosti, pohodlnosti 
a výmluv. Byla pilná a optimistická.

Lékařský život v podstatě ukončila po roce 1968, kdy neo‑
dešla s kolegou do Mnichova, kde se jí nabízel život plný 
nečekaných pracovních možností. Neopustila své milované 
rodiče ani nás děti. Nikdy toho ale nelitovala a nedávala nic 
najevo. Sloužila bližním jako závodní a obvodní lékařka, 
s malou prolukou, kdy primářovala na rehabilitačním oddělení 
nemocnice v Chomutově.

Nemohla skoro celý aktivní život cestovat, vystačila sobě 
i nám s božskými výlety do Bulharska, na které nikdy neza‑
pomenu. I zde se ukázala jako kreativní člověk a učila nás 
tábořit, chytat ryby, bruslit a lyžovat, milovat krušnohorskou 
a šumavskou přírodu, poznávat houby, ptáky, zvěř a stromy. 
Vzdělávala nás daleko přes nutné školní znalosti a tím nám 
otvírala nové horizonty, ze kterých čerpám dodnes. Nesmírně 
přísně mne spolu s mým dědečkem Hartlem vedla k slušnému 
chování, prvotřídnímu stolování a dobrému chování a úctě 
ke starším. Mělo to vždy takový ten prvorepublikový šmrnc. 
Nabádala mě vždy ke skromnosti a potlačení pýchy. Jedli jsme 
doma bramborovou polévku se šumavskými hříbky na míšeň‑
ském porcelánu a stříbrnou lžící. Bylo to u nás normální 
a hlavně zábavné.

Matka měla plno dobrých přátel; strýc Vašek ze Žinkov 
byl její debatní kolega, hádali se spolu o politice, zahradě ale 
i o dětech. Vždy se však milovali a ctili. Teta Helena vařila 
kafe s rumem, dělala obložené chlebíčky a všichni se už těšili 
na další návštěvu. Štrikovalo se, vařilo a diskutovalo se o všem 
možném. O politice, plněných paprikách, sušení sena, léčivých 
bylinách, pravoslavích, o lékařské latině a lásce. Odchod Vaška 
máma nesla velmi těžce.

Dalším významným člověkem v jejím životě byla teta 
Andula. Coby celoživotní souputnice se milovaly tou tichou, 
hlubokou láskou a úctou a mohly se na sebe vždy plně 

spolehnout. Nikdy si spolu však netykaly. Zdeněk z Kasejovic 
byl mámin kolega, přítel a ochránce. Obdivovala jeho morální 
pevnost, jeho zahrádku a pochovala k němu pod azalku svého 
milého psíka Barču. Milovala psy a kočky, kanáry a papoušky 
a vždy jim připravila prvotřídní život plný radosti a skotačení.

Po roce 1989 začala cestovat. Obdivovala všechna evropská 
města a nebojácně se pouštěla do jejich objevování. Potkala 
v nich zajímavé lidi a psala o nich krásná a dobrodružná ces‑
tovní pojednání. Ke konci svého života natrefila na báječné 
kamarády, byť o hodně mladší ‑ Hášu a Petra s jejich dětmi. 
Ctila jejich životní postoj, jejich skautské rozhodování, výle‑
tíčky a stanování v mrazu a sněhu. Obdivovala jejich pracovní 
nasazení a milovala jejich děti. Mohla bych ještě vyjmeno‑
vat plno lidí, kteří s mámou běželi životem nebo se jen mihli 
okolo. Neznám je všechny, byli ale vždy přítomni, obdivováni 
a ctěni, někteří z nich i milováni.

Nikdy nezapomenu na výletíčky do nepomuckého okolí 
s našimi přáteli a psíky. Na podzimní zavařování, vánoční 
pečení a jarní barvení velikonočních vajíček. Vždy v chumlu 
intelektuálů, prostých lidí, studentů a mladých kavalírů i krás‑
ných dívek. V tolerantním přátelském ovzduší, plném dobré 
nálady a pochopení. Matka milovala mladé lidi, přála jim vždy 
úspěch a nutila je k rozletu a vizionářství.

Matka malovala krásné pozitivní obrázky z Českého ráje, 
Šumavy a Nepomucka: děti bruslící na zmrzlých rybnících, 
černé a strakaté pejsky, kádě s kapry na zimních náměstíč‑
kách, husy a kachny na říčkách, rozkvetlé louky plné upolínů 
a kopretin se stády oveček. Hnědobílé kravky s pasáčky, hrad 
Kost a Kašperk, všechny naše kočičky a psíky, lesy plné velkých 
hříbků a červených puntíkatých muchomůrek, udivené laňky 
a jeleny. Obrázky plné štěstí, pohody a nadějí, že to tak jednou 
také bude. Skoro na každém byl vznosný nebo ukrytý svatý Jan 
Nepomucký u křížku nebo v kapličce. Mnoho těchto obrázků 
visí v dětských ordinacích dávných kolegů nebo u přátel v obý‑
vacích pokojích mezi Kubišty, Engelmaiery a Penkem. Tyto 
obrázky musel každý milovat, vracel se v nich do dětství a šťast‑
ných bezstarostných časů. O to také mojí matce šlo, vymalovat 
se z denních problémů a dělat okolí spokojeným a veselým. 
Alespoň na chvíli zapomenout na svá trápení a bolesti.

To, co jí samotné bylo upřeno, vkládala do dalších generací. 
Všechna svá přání, tužby a sny. Svého vnuka Robbyho milovala 
nade vše na světě a kompenzovala si jím pozitivně svůj dávný 
a přetrvávající smutek za svým těžce postiženým synem.

Vychovala nás dobře. S plným nasazením a bez umdlení, 
nabádající nás ctít své rodiče a přátele, nepropadat velikáš‑
ství a vždy pečovat o rodinu. Do posledních chvil ve své nemoci 
si uchovala důstojnost a noblesu. Jsem šťastna, že jsem 
s mojí matkou směla prožít šedesát let svého života v dobrých 
i méně dobrých časech. Vždy mi stála po boku jako věrný pří‑
tel a rádce. Odešel mi milovaný člověk, který bezpodmínečně 
akceptoval mou osobu takovou, jaká je. Člověk, který rozu‑
měl beze slov. Do konce svého života budu čerpat ponaučení 
a moudrost ze studnice její dobroty a pozůstalosti. Nezapo‑
meňme na ni. 

Děkuji všem lidem dobré vůle, kteří se se mnou o maminku 
do konce ochotně a s plným nasazením starali. Mikešovi, 
Robinkovi, Berndtovi, Petrovi a Háše, Lucce a Radce, paní dok‑
torce Štáhlichové, Elišce a Vojtovi, paní Tremlové. Děkuji tetě 
Heleně za povzbuzení a teplý čaj. Děkuji mé rodině, Berndtovi 
a Robinkovi za pomoc a krásný život i v těžkých časech.

Blanka Jun.

Vzpomínka

Dárkový certifikát 
pod vánoční stromeček
Využijte možnosti obdarovat své blízké 
Dárkovým certifikátem na jejich jméno. 
Pokud si vyberete kroužek, který již 
probíhá, odečteme vám z ceny hodiny, 
které již proběhly od října do prosince. 
Certifikát vám zdarma ve FÉNIXU vytisk‑
neme v barvě, zalaminujeme a bude 
na jméno obdarovaného (bez uvedení 
ceny). Pokud se obdarovanému nebude 
dárek líbit, vrátíme vám veškeré zapla‑
cené peníze. Naše tipy: pro dědečka 

nebo babičku: Počítačový kurz pro 
začátečníky, pro maminku: čtvrteční 
večerní Keramika nebo Orientální tance, 
pro tatínka: Jazykový kurz, pro děti: 
Muzikálové divadlo. Do všech kroužků, 
které nejsou plně obsazeny, můžete při‑
stoupit v průběhu pololetí za sníženou 
cenu. Vyberte si dárek i sami pro sebe.

Přejeme vám pohodu, 
klid a mír v rodině, práci i v duši. 
Za tým FÉNIX Miroslava Brožová

Kancelář v prosinci otevřena:
Pondělí a čtvrtek 
13.30 – 18.00 hodin
Úterý a středa 
13.30 – 16.00 hodin
Pátek – Pouze telefonické informace
Prázdniny ve FÉNIXU: 
19. prosince – 8. ledna

Nepomucký 
pionýrský podzim

Pionýři z oddílu Pusíci a Knoflíci připra‑
vili 2. listopadu v klubovně Dýňování. 
Knoflíci vytvářeli z malých dýní nádherné 
podzimní aranžmá a Pusíci dotvářeli 
pro změnu kukuřice. Všechno se nám 
to hodilo na naši výstavku v naší Galerii 
na dvorku. Výstavka byla dýňová a pohád‑
ková. Byli tam král, princezna, rytíř a také 
drak. Nechyběli vodníci a čarodějnice. 
Velké dýně na naši výstavku nedora‑
zily, ale i ty nejmenší "dýničky" byly moc 
pěkné. Vyhodnotili jsme i naše celoroční 
výtvory, které zašleme do pionýrské sou‑
těže Sedmikvítek. Bodovali jsme také 
táborová tabla. Víte, že tam byly i dvě dor‑
tové dýně? Drakiáda napodruhé se nám 
vydařila v neděli 30. 10. 2016. Poprvé 
nám pršelo, ale tuto neděli nám svítilo 
sluníčko a také foukal vítr. Přes dvacet 
draků vylétlo k obloze a nepřetržitě celou 
hodinu jich létalo šest. Nejdéle a nejvýše 
létal doma vyrobený drak Týnky, šňůra 
měla 200 metrů. Stejně jsme vyhodno‑
tili i draky Káji, Ondry, Kubíka, Petry 
a Doubravky. Všichni účastníci naší 
Nepomucké drakiády získali pamětní list 
s naším podpisem, odznak a sladkost.

Míra Dvořák, PS Nepomuk

Senzační vstup šachového klubu Dvorec do sezóny 2016/2017

V započaté sezóně bojuje pět týmů našeho klubu ve čtyřech růz‑
ných soutěžích. Tolik družstev mají pouze tři kluby v celém 
západočeském kraji, a tak naše malé městečko patří ke kraj‑
ské šachové špičce. V průběžném pořadí je družstvo ŠK Dvorec 
A na prvním místě tabulky krajské soutěže a v posledním kole zví‑
tězilo na půdě družstva Tachov B s maximálním možným výsled‑
kem 8:0. Družstva ŠK Dvorec B a ŠK Dvorec D jsou v průběžném 
pořadí plzeňského regionálního přeboru na 1. a 2. místě.Družstvo 
ŠK Dvorec C bojuje v klatovské regionální soutěži a v průběž‑
ném pořadí je na 1. místě. Družstvo ŠK Dvorec E hraje 2. regio‑
nální soutěž a prozatím je na chvostu tabulky. Tým je ale určen 
pouze pro malé začínající šachisty, kteří postupně nabírají zku‑
šenosti v dlouhých vážných partiích. Družstvo v 1. lize mládeže je 

zatím na 4. místě tabulky ve velice silné konkurenci. Další boje 
na šachovnici je budou čekat v Teplicích. V klubu se scházíme 
3x do týdne. V úterý od 15.30 do 19.00 h jsou tréninky vyhrazené 
dětem. Tímto srdečně zveme všechny zájemce, aby se v doprovodu 
rodičů přišli podívat na první hodinu. Připojit se je možné kdyko‑
liv. Ve čtvrtek od 19.00 jsou tréninky dospělých a opět jsou srdečně 
zváni všichni příznivci královské hry. V neděli od 10.00 probíhají 
zápasy s ostatními družstvy. Ty někdy trvají i více jak pět hodin 
a jsou to opravdové bitvy na šachovnicích. Vždyť co může být krás‑
nějšího, než zahrát krásnou kombinaci, na jejímž konci soupeřovi 
sdělíte: ŠACH MAT.

Šachový klub Dvorec, z. s.

KURZ KARATE
pro  Terezu Kramolínovou
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Setkání včelařů 
z Nepomuku a Kemnathu

Historie setkávání včelařů z Nepomuku s partnery z Kemnathu je zatím velice krátká. 
První písemné kontakty proběhly již v měsíci listopadu roku 2015. Bylo dohod‑
nuto setkání zástupců obou včelařských spolků, které se konalo 26. 1. 2016 v hotelu 
U Zeleného stromu v Nepomuku. Společně jsme poobědvali a následně navštívili 
výstavu „Kde se bere med?“, kterou jsme tehdy pořádali v Muzeu jižního Plzeňska 
se sídlem v Blovicích. Při kávě v cukrárně jsme se dohodli na termínu návštěvy u vče‑
lařů v Kemnathu. Ale dosti historie. Nejvhodnějším časem pro setkávání včelařů je 
čas od pozdního podzimu do konce zimy. Čas, kdy naši pichlaví miláčkové, shluknuti 
v zimním hroznu, svými tělíčky zahřívají matku a čekají na zimní slunovrat. V té době 
začne matka klást uprostřed svých dcer vajíčka, základ nového života včelstva. V pátek 
14. října v ranních hodinách vyrazili včelaři D. Mareška, V. Mertl, J. Turč a Ing. I. 
Mukenšnáblová, jako překladatelka, na setkání se včelaři v Kemnathu. Program, při‑
pravený německými včelaři, byl zajímavý a pestrý. Na místo jsme dorazili v 9 hodin. 
Průvodcem nám byl pan Hans Rösch, včelař, myslivec a znalec místní historie v jedné 
osobě. Setkání se zúčastnili ještě další tři včelaři a dvě včelařky. Naše první kroky vedly 
do muzea starých hracích strojků, orchestrionů a dalších hudebních automatů. Malá, 
ale velmi zajímavá expozice. Následovala návštěva místního Vlastivědného muzea, 
jehož součástí je stálá expozice starých ručních palných zbraní, které se zde dříve vyrá‑
běly. Budova muzea byla postavena v letech 1749 až 1750 jako vězení krajského soudu. 
Je zachována v téměř originálním provedení až do současnosti. Ve vězeňských celách 
jsou zachovány fresky, ukazující výjevy ze života arestantů. K našemu velkému překva‑
pení následovala návštěva místní radnice a přijetí u starosty. Dobu, zbývající do oběda, 
jsme vyplnili prohlídkou náměstí a jeho blízkého okolí. Na oběd jsme byli pozváni 
do restaurace, kde místní včelaři pořádají svá setkání, vzdálené asi 10 minut jízdy 
autem od centra města Kemnath. Posledním bodem našeho programu byla návštěva 
na včelnici u jedné z členek místního včelařského spolku (viz foto). Během prohlídky 
se vedla debata, jak jinak než o včelách. Probíralo se jejich ošetřování či léčení. Čas 
ubíhal a tak nám pozvání na kávu a zákusek přišlo vhod. Odjížděli jsme po 16. hodině. 
Myslím, že jsme byli všichni dost unaveni, ale spokojeni. Závěrem chci poděkovat paní 
Ing. I. Mukenšnáblové za její pomoc při překonávání jazykové bariéry. Naše setkávání 
budou mít pokračování koncem jara příštího roku. Už nyní přemýšlíme o tom, co přá‑
telům z Kemnathu ukážeme.

Jan Turč

Kuchařky Nepomuckých 
kuchařinek
Na základě mnoha podnětů od našich přátel a především účast‑
níků různých akcí, kde se náš spolek Nepomucké kuchařinky z. 
s. prezentuje, a také u příležitosti konání již 10. ročníku soutěžní 
výstavy Nepomucká hnětýnka, jsme sestavili a vydali sešit kuchař‑
ských receptů pod názvem „Čtvero ročních období v kuchyních 
našich babiček“. Musíme neskromně přiznat, že se náš první 
počin setkal s velkým úspěchem a první vydání bylo již téměř 
rozebráno. Je tedy připraveno vydání další. V současné době 
pilně pracujeme na druhé knize receptů zaměřené na nastá‑
vající období s názvem „Vánoce v kuchyních našich babiček“. 
Předložíme opět oblíbené a především vyzkoušené recepty, které 
se v našich rodinách dědí a předávají a bez kterých si nedovedeme 
tradiční sváteční tabuli představit. Vánoční kuchařka bude poprvé 
k dispozici na „jarmárku Nepomuckých kuchařinek“. První díl je 
již k dostání v IC Nepomuk. Zima je dlouhá, co tedy dělat? A tak 
připravujeme další sešit oblíbených a tradičních receptů, a to pro 
velikonoční období. V plánu máme vydávat sešity v pravidelných 
cca čtvrtletních intervalech. Naše akce můžete sledovat na face‑
bookových stránkách: Nepomucké kuchařinky.

Jana Augustová

X. Nepomucká hnětýnka 
je minulostí

„Bez vody neuvaříš, ale posvícenské hnětýnky upečeš!“ To 
bylo motto jubilejního desátého ročníku regionální výstavy 
Nepomuckých kuchařinek z. s. Ve dnech 15.–22. října letoš‑
ního roku se ve výstavních prostorách Zelenohorské pošty usku‑
tečnila tradiční výstava tohoto posvícenského pečení. Celkem 
33 kuchařinek představilo svoje výtvory, které byly rozděleny 
do dětské a dospělácké kategorie. Odborná porota měla opravdu 
dost práce, aby, podle předem stanovených kritérií, vyhodnotila 
nejlepší výrobek. Spokojeni byli všichni, protože součástí udě‑
lených cen byly i nová kuchařka spolku „Čtvero ročních období 
v kuchyních našich babiček“, která byla vydána u příležitosti 
desátého výročí. Soutěž a výstava hnětýnek trvala celý týden, cel‑
kem ji navštívilo 680 návštěvníků. Snad nejvíce návštěvníků při‑
šlo o víkendu, a to v rámci jak turistického pochodu Podzim pod 
Zelenou horou, tak i sobotního městského jarmarku. Velkým 
lákadlem bylo i společenské odpoledne s harmonikou a snad 
i jarmárek s ručními pracemi. Pravidelně přicházejí na výstavu 
děti z mateřské školy a letos byl zájem i ze strany základní školy. 
Každý den dopoledne bylo, po domluvě, připraveno pro děti 
nějaké dovednostní zaměstnání a předvedení tradičních řeme‑
sel. Dovednostní dílničky pokračovaly i každé odpoledne. Nejen, 
že jsme zdobili hnětýnky, také jsme leptali skleničky, skládali 
qvilinkové květy a pletli vlněná srdíčka. Závěr týdne, páteční 
odpoledne, patřil všem přátelům Nepomuckých kuchařinek, 
pro které jsme připravili odpoledne plné povídání, vzpomínání 
i dobrého jídla. Součástí výstavy hnětýnek je vždy nějaká tema‑
tická výstava. Letos to byla nejen domácnost našich babiček, 
ale také jejich svatby. Dobové svatební obrazy, fotografie, sva‑
tební oznámení, ale i šaty, to všechno bylo k vidění. Poděkování 
za pomoc při organizování a uskutečnění akce patří především 
majitelům Zelenohorské pošty a Městu Nepomuk, našim rodi‑
nám děkujeme nejen za pomoc, ale především toleranci, a také 
děkujeme všem návštěvníkům.

Nepomucké kuchařinky z. s.

Poděkování
Mateřské centrum Beruška by chtělo moc 
a moc poděkovat vedení města Nepomuk 
za podporu a umožnění vymalování celého 
centra. Díky penězům od města jsme 
mohli najmout profesionálního malíře ‑ 
a na výsledku je to znát. Zveme všechny 
maminky: Přijďte se samy přesvědčit, 
rády vás centrem provedeme a vše vám 
ukážeme. Ještě jednou moc děkujeme.

Monika Nová, MC Beruška

Podporujte Mateřské 
centrum Beruška 
Nepomuk při online 
nakupování

Nakupujete přes internet? Rádi byste 
finančně podpořili naše Mateřské 
centrum Beruška, aniž byste překročili 
své plánované výdaje? Zapojili jsme 
se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete 
na internetu – od svetru, přes parfém 
a televizor, až po dovolenou – anebo si 
objednáváte jídlo domů, můžete nás 
podpořit. Jak na to?

1.  Před svým nákupem 
půjdete na www.givt.cz.

2.  V modré liště vyberete Mateřské 
centrum Beruška Nepomuk a e ‑shop, 
na kterém chcete nakoupit.

3.  Kliknete na tlačítko „Zahájit nákup“ 
a nakoupíte, jak jste zvyklí.

 
To je celé! Nebude vás to stát ani korunu 
navíc, přičemž část zaplacené částky 
poputuje na Mateřské centrum Beruška 
Nepomuk. Nákup lze provést anonymně. 
Není proto nutné se nikam registrovat. 
Pokud byste měli strach, že na nákup přes 
GIVT zapomenete, neváhejte a stáhněte 
si rozšíření do internetového prohlížeče, 
které vás upozorní vždy, když budete 
na e ‑shopu, který s projektem GIVT spolu‑
pracuje. Rozšíření najdete na www.givt.cz/
aplikace. Nakupování online dostává nový 
rozměr. Staňte se součástí tohoto skvělého 
projektu a podpořte naše děti. Děkujeme.

Monika Nová, MC Beruška

Mariášníci se tradičně 
sešli v Nepomuku

V sobotu 29. 10. 2016 se uskutečnil v Nepomuku na Sokolovně 
mariášový turnaj ve voleném mariáši, již 19. ročník memoriálu 
Václava Vodáka, který je součástí Jižanského poháru. Turnaje 
se zúčastnilo 46 hráčů, mezi nimi jediná žena, paní Kateřina 
Mesnerová z Příbrami. Hrála se tři kola, každé jednu hodinu 
a dvacet minut. Vítěz každého kola byl odměněn 500 Kč (1. kolo 
Pavel Sedlecký, 2. kolo Václav Kučera a 3. kolo Jarmil Andrlík). 
Celkovým vítězem mariášového turnaje se stal Jarmil Andrlík 
z Rokycan, druhý skončil Václav Leština z Kadova, třetí Pavel 
Sedlecký z Klatov, čtvrtý Jiří Lis z Blatné, pátý Jaroslav Darda 
z Březiny u Rokycan. Poslední skončil pan František Trefný 
z Rožmitálu pod Třemšínem, který obdržel 100 Kč a hrací 
karty. Pro všechny účastníky turnaje byly zajištěny hodnotné ceny 
díky sponzorům: město Nepomuk (hlavní sponzor), Agrochov 
Kasejovice ‑ Mladý Smolivec, a. s., myslivecké sdružení Čihadlo – 
Kasejovice, Klub přátel zelené sedmy Řesanice, Ing. Václav 
Šampalík ‑ Žinkovy, Štefan Šmíro – Čížkov, KPŽE Budislavice.

Lubomír Kříž, organizátor
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děkujeme
městu...

i přes velkou 
zimu se sešlo...

Lampiónový průvod

V neděli 13. 11. uspořádalo Mateřské centrum Beruška 
„Lampiónový průvod“. Sešli jsme se před 17. h. na dětském hři‑
šti před školou, společně jsme prošli branou do „Země čaroděj‑
nice Klotyldy“, abychom pomohli vysvobodit chlapečka Karlíka, 
kterého čarodějnice začarovala, protože byl zlobivý. Cestou jsme 
museli plnit úkoly, abychom Karlíka vysvobodili, což se nám 
také povedlo. V cíli na nás čekalo občerstvení v podobě teplého 
čaje a vynikajících buchet, nafukování a malování balónků. 
I přes velkou zimu se sešlo hodně rodičů s dětmi. Doufáme, že 
se jim průvod líbil, a těšíme se na viděnou na další akci. Tímto 
bych chtěla poděkovat všem, kdo se na uspořádání akce podíleli.

Monika Nová, MC Beruška
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Sokol Nepomuk / oddíl tenisu 
Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2016

Na tenisových kurtech letos trénovalo pod vedením pěti trenérů 
asi 40 dětí a pravidelně v oddíle sportuje přibližně 30 dospělých. 
Odehrálo se tady v průběhu sezóny spoustu soutěží a turnajů. 
Do soutěží jsme měli přihlášeno celkem 6 družstev. Hráli jsme 
soutěže v kategorii mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí. 
Nejúspěšnějším družstvem v letošní sezóně bylo družstvo star‑
ších žáků, kterému se podařilo vyhrát všechny zápasy a postoupit 
do nejvyšší krajské soutěže smíšených družstev pro rok 2017 – 
JUNIOR TOUR „O putovní pohár prezidenta Českého tenisového 
svazu“. Družstvu dospělých v soutěži neregistrovaných družstev 
(DAVIS CUP) se povedlo postoupit do 2. divize okresní soutěže.

Konečné umístění družstev: 

Dospělí ODO I. A  Sokol Nepomuk A 4. místo
Dospělí ODO II. A Sokol Nepomuk B 4. místo
Dorost ODR II. A Sokol Nepomuk 3. místo
Starší žactvo OŽA II. tř. Sokol Nepomuk 1. místo
Mladší žactvo OŽM II. A Sokol Nepomuk 3. místo
Dospělý DAVIS CUP  
(neregistrovaná soutěž) Sokol Nepomuk 1. místo

Vítězná sestava st. žactva : Adam Vincour, Tomáš Michálek, 
Dominik Brašna, Ondřej Pomahač, David Tolar, David Hodek, 
Denisa Milotová, Aneta Šedivá, Jana Týmlová. 

Vítězná sestava Davis Cupu : Petr Beneš, Jiří Pupík, Martin 
Kovanda, Pavel Toman a Karel Baroch.

V letošním roce jsme pořádali několik celostátních turnajů jed‑
notlivců (minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, dorost 
a dospělí), okresní přebor st. žactva a dospělých a dále 2 oddí‑
lové turnaje čtyřher. Již pátým rokem jsme zahájili letní sezónu 

oddílovým turnajem „Dřeváci“. Jedná se o turnaj čtyřher s dřevě‑
nými raketami a dobovým oblečením. Dále se opět o prázdninách 
uskutečnil na našich dvorcích tenisový kemp pro mládež.

Úspěchy mládeže na turnajích jednotlivců:
 
Daniela Kulová (dorost) 
Březnice (1. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře), Březnice 
(2. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře), okresní přeborník 
dorostu (dvouhra i čtyřhra)
Denisa Milotová (starší žákyně) 
Nepomuk (3. místo),  
Stod – okresní přebor (3. místo),  
Nepomuk – okr. přebor dorostu (3. místo)
Tomáš Michálek (mladší žák) 
Nepomuk (2. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře),  
okr. přeborník ml. žactva
Adam Vincour (starší žák)  
Nepomuk (3. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře)
Vojtěch Zahradník (mladší žák)  
Blovice – okr. přebor (2. místo)
Aneta Šedivá (starší žákyně)  
Nepomuk – okr. přebor dorostu (2. místo)
Jana Týmlová (starší žákyně)  
Stod – okr. přebor (2. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře)
Eliška Týmlová (starší žákyně) 
Stod – okr. přebor (3. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře)
Andrea Houšková (mladší žákyně) 
Blovice – okr. přebor (3. místo)
 
Děkujeme všem našim hráčů  
za dobrou reprezentaci našeho oddílu. 
Vlastimil Kovář, Sokol Nepomuk

Ohlédnutí za činností 
Nepal z. s. roce 2016
Hlavním smyslem existence zapsaného spolku (dříve občan‑
ského sdružení) Nepal je obohacování a rozšiřování kulturního 
dění v Nepomuku, a to zejména o dimenze, které na malém 
městě nejsou úplně samozřejmé. I v letošním roce členové Nepal 
z.s. uspořádali několik zajímavých akcí pro širokou veřejnost.

Nejvýznamnější z nich byly Nepomucké pivní slavnosti, tra‑
diční oslava dobrého piva, jídla a hudby, které se letos opravdu 
vydařily, a to počasím, účastí pivovarů i návštěvností. Díky 
významné podpoře města i mnoha místních firem bylo možné 
nabídnout kvalitní hudební program, i když je vstup zdarma.

Další výjimečnou akcí je festival alternativní hudby, nepro‑
fesionálního divadla a nezávislého filmu Nefestík, který se opět 
uskutečnil v příjemném areálu Zelenohorské pošty, kde náš 
spolek má již několik let i klubovnu, nově vybavenou zkolau‑
dovaným barem. Nefestík letos hostil velice zajímavé projekty 
na poli hudebním i divadelním. Zmínku si zaslouží zejména 
mladá, krásným hlasem obdařená, reggae soulová zpěvačka 
Bechy, legendární brněnský psychedelický projekt Shivanam, 
který hrál na mnoha největších evropských festivalech, Roman 
Černík, jeden z nejvýznamnějších postav plzeňské alternativní 
divadelní scény, a kritiky oceňované nové objevy Core Belief 
a Frank Bigsby and His Satanic Majesty. Dále Nepal z.s. připra‑
vil již třetí Zelenohorské vinobraní, které letos kromě degustace 
kvalitních vín a pestré hudební produkce nabídlo i oprav‑
dový gurmánský zážitek v podobě menu, stvořeného ze surovin 
od místních farmářů, jež připravil šéfkuchař, a dlouholetý člen 
spolku, Jan Čief. Mimo zmíněných událostí, které navštívily 
stovky i tisíce lidí, uspořádali Nepálci i několik menších akcí, 
například koncert plzeňské klezmer kapely Mi Martef, který byl 
překvapivým zpestřením pátečního pivního pochodu i další akce 
spíše komunitního typu, jako třeba tradiční narozeniny mluv‑
čího spolku Standy Vaníka, na nichž zahrály kapely Positive 
Mind a P. V.A. Důležitým milníkem pro náš spolek je, že jsme 
si, s přispěním městského dotačního programu, čerstvě poří‑
dili zařízení Traktor DJ, čímž jsme zkompletovali naší DJskou 
techniku tak, že lze profesionálně hrát nejen z vinylových desek, 
ale i z digitálních formátů jako mp3, wma a dalších. Nyní tedy 
můžeme začít i s kurzy DJingu, které jsme dlouho plánovali. 
Tímto bychom tedy rádi pozvali všechny, kteří by si chtěli DJing, 
tedy umění mixovat skladby, vyzkoušet, aby se nám přihlásili.

Aktivních členů našeho spolku je dnes patnáct, příznivců asi 
sedmdesát. Vzhledem k neodvratně stárnoucí členské základně 
a také ke stále se zvyšujícímu počtu milých dětských přírůstků 
v rodinách našich členů, je ovšem čím dál složitější organizačně 
zvládat naši činnost. Zkrátka času na spolkové aktivity máme 
každý méně a méně. Proto bychom rádi vyzvali všechny, kteří 
mají zájem o alternativní hudební žánry, chtěli by pořádat kul‑
turní akce a účastnit se dalších činností, jimiž se zabýváme, aby 
se nestyděli a přišli mezi nás. Vítán je každý. Mladou krev totiž 
potřebujeme jako sůl.

Jakub Kurc, mluvčí z. s. Nepal

SDH Dvorec se omlouvá všem návštěvníkům a příznivcům 
Hasičského plesu a Dětského bálu v Hotelu ve Dvorci, 
že v roce 2017 se tyto plesy konat nebudou. Vzhledem 
ke stavebním úpravám hotelu a sálu jsme nuceni naše 
jistě příjemná setkání o rok odložit. I přesto se budeme 
těšit na vaši návštěvu Hasičského plesu opět v hotelu 
27. ledna 2018. Děkujeme za pochopení a stálou přízeň.

PF 2017
Výbor zahrádkářů přeje všem členům 
i nečlenům krásné prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví a krásných 
výpěstků v novém roce.

Za rok na shledanou

Skončil 35. ročník Pochodu pod Zelenou Horou a tím i rok 
našich výročí, 40 let od obnovení organizované turistiky 
v Nepomuku a 35 let od pořádání prvního ročníku Pochodu pod 
Zelenou Horou. Celá turistická akce se, jako zatím vždy, vyda‑
řila, během třech dnů se jí zúčastnilo 760 pochodníků z celé 
republiky. Jediným pochodem, kterého se v hojném počtu 
účastní nepomučtí občané, je pochod šesti P ‑ Počtrnácté Pěší 
Páteční Průzkumný Pivní Pochod, který se obešel tentokrát 
bez deště, ale jako vždy s úžasnou tajnou kontrolou a bohatým 
občerstvením v dvorecké moštárně. Sobota 15. října: den hlav‑
ního pochodu byl sice hodně studený, ale to turistům, kteří star‑
tovali z Rodného domu Augustina Němejce, nevadilo. S tvorbou 
A. Němejce se v domě mohli seznámit zcela zdarma, a to díky 
pochopení starosty města Nepomuka Ing. Jiřího Švece. Nejdříve 
vyrazili pochodníci na delší trasy, a to na 50, 35 a 25 km, aby 
včas dorazili do cíle pochodu, který byl pro všechny trasy 
do 18.00 hod. Nejlépe na tom byli turisté na trasách 12 a 14 km, 
kteří se k východišti tras popovezli autobusem, což bylo kvi‑
továno s povděkem, protože i ti, kdo chodí jen krátké trasy, 
se rádi podívají dál, než jim určuje počet daných kilometrů. 
Na delší trasu je autobus dovezl do Kotouně, odtud pak šli přes 
Kloubovku do Oselec, kde se napojili na trasu 12 km, se kterou 
šli společně až na sv. Markétu, kde obdrželi vrcholové razítko 
i razítka příležitostná a měli zde možnost úžasného občers‑
tvení, které zajišťoval pan Forman s rodinou. Pak už všichni 
směřovali do cíle, který byl v nepomucké Sokolovně, kde na pří‑
chozí kromě diplomu čekal i tradiční čerstvý chleba se sádlem. 
Nejkratší trasa pro děti i rodiče byl sedmikilometrový Toulavý 
kočárek v pohádkovém lese pod Zelenou Horou, kde na všech 
šesti stanovištích čekalo nejen pro děti, ale i pro dospělé vždy 
nějaké překvápko v podobě různých soutěží. Pro všechny, kteří 
se necítili moc unavení, se konal od 20.00 hod turistický bál. 
Poslední den pochodu byl Světový den chůze – WWD, který star‑
toval na nádraží ČD. Jeho dvanáctikilometrová trasa vedla až 
na vrchol Štědrého, odkud byl nádherný výhled po okolí, modrá 
obloha a cestou dolů plno hub. Po naučné stezce Sv. Vojtěcha 
se dostali všichni bez problémů do cíle pochodu, do restaurace 
Pod Hrází Sv. Vojtěcha. Poděkování patří samozřejmě nejen 
organizátorům, ale hlavně Městu Nepomuk a všem, kteří nás 
v naší činnosti podporovali a umožnili nám tuto velkou akci 
zajistit. Bez jejich pomoci by to nebylo možné. Děkuji. A tak 
skončil 35. ročník pochodu Podzim pod Zelenou Horou, který 
bude od roku 2017 jen dvoudenní a také trochu jiný. Myslím, že 
všichni se máme na co těšit, tak volám, ať žije a vzkvétá turistika 
v Nepomuku se svými pochody, vycházkami a výlety. Za všechny 
naše členy, kteří se na pořádání pochodu podíleli, zdravím 
a říkám: těšíme se na vás za rok na shledanou.

Helena Sedláčková

http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2013/soutez/3975/druzstvo/3
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2013/soutez/3977/druzstvo/1
http://www.cztenis.cz/dorost/druzstva/sezona/2013/soutez/3980/druzstvo/5
http://www.cztenis.cz/starsi-zactvo/druzstva/sezona/2013/soutez/3982/druzstvo/7


Nepomucké noviny / prosinec 201630 Nepomucké noviny / prosinec 2016 31farnost kulturní servis

Kulturní servis prosinec 2016

Předprodej vstupenek a informace o akcích
Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E ‑mail: infocentrum@nepomuk.cz

Infocentrum Nepomuk: 
pondělí – sobota 8.30 – 16.00 hodin
Městské muzeum a galerie Nepomuk: 
úterý – sobota 10.00 – 16.00 hodin

NEPOMUK

1. 12. Přednáška, Mateřské centrum 
Beruška, www.mc ‑beruska.webnode.cz

1. 12. – 29. 12. Výstava soutěžních návrhů 
na výtvarné ztvárnění nového kruhového 
objezdu u benzínové pumpy, Městské 
muzeu a galerie Nepomuk, otevřeno 
úterý – sobota 10.00 – 16.00 hodin

2. 12. Jarmárek ZŠ Nepomuk, 
od 14.00 hodin, ZŠ Nepomuk

3. 12. Dětská Mikulášská s vystoupením 
dětské taneční skupiny Čiperkové, 
od 14.30 hod., Sokolovna Nepomuk

3. 12. Kabát revival Plzeň, 
od 21.00 hod., Sokolovna Nepomuk

4. 12. Slavnostní žehnání sochy a kaple 
sv. Barbory, od 15.00 hod., Železná Huť

4. 12. S čerty nejsou žerty a Mikuláše 
se nebojíme, od 16.00 do 18.00 
hod., klubovna Pionýra

5. 12. Mikuláš v Mateřském 
centru Beruška, od 9.30 hod.

6. 12. Vánoční jarmark a předvánoční 
posezení s Dětským domovem Nepomuk, 
od 14.30 hodin vánoční jarmark, od 16.00 
vystoupení dětí, Sokolovna Nepomuk, 
od 17.30 posezení v DD Nepomuk

7. 12. – 31. 12. Pozor, vyletí ptáček!, 
výstava nejlepších snímků fotosoutěže 
Mikroregionu Nepomucko, OC Úslava

10. 12. Předvánoční setkání 
seniorů, od 14.00 hod., Sokolovna 
Nepomuk, hraje PiňaKoláda

16. 12. Zpívání u kapličky ve Dvorci, 
od 16.00 hodin, zazpívají děti z MŠ Dvorec 
a „Srbští muzikanti“, po vystoupení 
občerstvení v podobě „svařáku“, pořádá 
Český zahrádkářský svaz Dvorec

17. 12. Posezení maminek, od 20.00 
hod., Mateřské centrum Beruška

17. 12. Zpívaná – Když se sejdem, 
od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

18. 12. Adventní koncert ZUŠ Nepomuk, 
od 15.00 hod., aula ZŠ Nepomuk

21. 12. Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk, 
od 17.30 hod., aula ZŠ Nepomuk

26. 12. Vánoce s Karmínou, vánoční 
koncert, od 16.00 hodin, kostel 
sv. Jakuba Většího, Nepomuk

28. 12. Česká mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby, kostel sv. Jakuba, od 18 hod.

1. 1. Novoroční čtyřlístek ‑ špacír 
kolem Zelené Hory, začátek 13:30 
u kruhového objezdu u sokolovny, 
www.kctnepomuk.cz.

NEPOMUCKO

3. 12. – 10. 12. Slavnostní otevření 
nové expozice o vánoční a adventní 
výzdobě, Muzeum lidových krojů, 
Březí 35 u Žinkov, otevřeno 3. 12. 
14–16 hod., dále 10. 12. 10–17 hod. + 
telefonické objednávky předem ‑ Ing. 
Tetzeli  (tel.: 603 219 131). Vstupné 
je perníček nebo větvička jmelí. 

14. 10. – 10. 12. Krajina mého srdce ‑ 
návraty (Blovicko a Šumava), výstava 
obrazů prezentuje tematicky sjednocenou 
část díla blovické rodačky Růženy 
Šeré, Muzeum jižního Plzeňska

16. 11. – 20. 1. 2017 Výstava Martin 
Koranda – dosavadní tvorba, Muzeum 
středních Brd, Strašice, otevírací doba 
středa 13.00 – 17.00, sobota a neděle 
10.00 – 12.00 a 13.00 ‑ 17.00)

27. 10. – 28. 2. Keltové v západních 
Čechách, výstava přibližující 
každodenní život v době laténské, 
včetně keramiky a keltského šperku, 
Muzeum jižního Plzeňska

3. 12. Mikulášské trhy, od 13.00 
do 17.00 hodin, náměstí nebo 
špejchar, Spálené Poříčí

10. 12. Adventní trh, od 9.00 
do 16.00 hodin, Muzeum jižního Plzeňska

10. 12. Vánoční Roháči, koncert, 
od 18.00 hod., zámek Spálené Poříčí

10. 12. Zvlášňý škola, Music 
sklep, Spálené Poříčí

12. 12. Vánoční koncert ZUŠ, od 16.30 
hod., kulturní centrum Kasejovice

15. 12. – 21. 1. O čase nejen vánočním, 
výstava chronometrů ‑ kinetických 
dřevořezeb vytvořených Jiřím Špinkou 
z Chválenic a dřevěných betlémů 
ze sbírek Muzea jižního Plzeňska 
v Blovicích, Muzeum jižního Plzeňska

16. 12. Vánoční koncert, Česká 
mše vánoční, od 18.00 hod., 
kostel, Spálené Poříčí

17. 12. Vánoční den v útulku Borovno, 
10 –17 hod., www.utulekborovno.cz

17. 12. Vánoční koncert s pěvkyní Editou 
Adlerovou, od 18 hod., Spálené Poříčí, 
předprodej na www.plzenskavstupenka.
cz či v IC Nepomuk a Spálené Poříčí.

18. 12. Živý Betlém, divadelní hra, 
od 14.00 hod., náměstí / kostel 
sv. Mikuláše, Spálené Poříčí

20. 12. Vánoční koncert ZUŠ 
ze Starého Plzence, od 16.00 
hod., zámek Spálené Poříčí

24. 12. Půlnoční mše svatá, bohoslužbu 
povede Páter Jiří Špiřík a doprovodí ji 
Smíšený pěvecký sbor Vrčeň, 20.00 – 
21.00 hodin, kostel sv. Vavřince, Vrčeň

24. 12. Zpívání koled na návsi 
v Číčově, od 16.00 hodin

25. 12. Lucie revival, vánoční koncert, 
Music sklep, Spálené Poříčí

26. 12. Vánoční turnaj ve stolním 
tenise, Sokolovna Spálené Poříčí

26. 12. Vánoční setkání 
k milečském kostele, od 14 hodin, 
kostel sv. Petra a Pavla

31. 12. Silvestr na hasičárně, Zahrádka

31. 12. Silvestrovský běh, Spálené Poříčí

31. 12. Hudební legendy ožívají 
v  Milči na Silvestra! (Freddy, Elvis, 
Jim, Prince...). Vstupenky ke koupi 
v restauraci U Cafourků v Milči 
(předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč)

Vánoční bohoslužby 2016–2017 v Nepomuku 
a farnostech odtud spravovaných

Datum Nepomuk Mileč Myslív Vrčeň Prádlo Měchlupy Žinkovy Neurazy

sv. Jana sv. Jakuba sv. Petra 
a Pavla

Nanebevzetí
Panny Marie

sv. Vavřince Povýšení
sv. Kříže

sv. Cyrila a 
Metoděje

sv. Václava sv. Martina

24. 12. 
Štědrý den

23.00 MS 21.30 MS 20.00 MS 22.00 BS

25.12.  
Narození Páně

9.45 MS 
koledy

8.00 MS 11.15 MS

Prohlídka jesliček 14–16 14–16 14–15 14–15 15 ‑ 16 13.30‑14.30 14–15 12.00–12.30

26. 12.  
Sv. Štěpána

9.45 MS 16.00
Vánoční 
koncert

14.00
Koledy,  
duchovní slovo

11.15 BS 11.15 MS

27.12. 
Sv. Jana

18.30 MS 16.30  MS

28. 12.
Svatých Mláďátek

8.00 MS

29.12. 14.00 MS 10.15 DKS

30.12. 
Sv. Rodiny

8.00 DPS

31.12. 
Silvestr

18.30 MS
Děkovná 
bohoslužba

17.00 MS 15.30 MS

1.1. 2017 
P. Marie a Nový rok

9.45 MS 8.00 MS 11.15 MS 11.15 BS

MS – Mše svatá    BS – Bohoslužba slova    DPS – Dům s pečovatelskou službou v Nepomuku    DKS – Dům klidného

Kam se poděl advent 
a proč předchází svátkům vánočním?

Když v prosinci navštívíte nějaký obchoďák nebo restauraci 
z reproduktorů nemilosrdně utočí neustále opakované koledy, 
někdy dokonce prostřídané „Vánoční mší svatou". Vánoce tu 
ještě nejsou, ale „byznys jsou peníze", je třeba navodit atmo‑
sféru. A betlémy často stojí na náměstích měst a obcí již dávno 
před samotným svátkem. Z života lidí se vytratilo období, které 
se nazývá ADVENT (lat. adventus ‑ příchod). A je to na škodu, 
i kvůli samotným svátkům vánočním, ztrácí se jejich duchovní 
rozměr, tedy to, čím Vánoce ve skutečnosti jsou.

Co je to období adventu a proč je tak důležité, abychom 
i samotné svátky vánoční prožili s radostí? Období čtyř neděl 
před Vánocemi nám připomíná především dvojí očekávání. Jed‑
nak dlouhou starozákonní historii, kdy izraelský národ toužebně 
očekával na příchod Mesiáše. Proto se také čtou a rozjímají slova 
proroků ohlašujícího vrcholný moment dějin, kdy se Bůh skloní 
k lidem, do světa hříchu vkročí „Kníže pokoje", který přinese 
spásu všem lidem.

Zároveň je však advent uvědomením si konce dějin světa, 
kdy se Kristus opět vrátí na zem. Čtou se Kristova slova varování: 
„Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opil‑
stvím a pozemskými starostmi. Proto bděte a modlete se v každé 
době." Nikdo sice neví a nemůže vědět, kdy to nastane, ale záro‑
veň žádná generace není vyjmuta z Božího soudu. Člověk tak 
v sobě obnovuje vnitřní napětí plynoucí z vlastní omezenosti 

a nejistoty, co do své budoucnosti. Nenechme se oklamat, bez 
Ježíše Krista pro nás žádná budoucnost není! Advent je tedy čas, 
kdy se vracíme k tomu, jaký by náš život měl před Bohem být. 
Mnohé naše sliby a zbožná předsevzetí se totiž z našeho života 
vytratily. Připravujeme svá srdce, vracíme se k modlitbě, opou‑
štíme své hříšné jednání, aby nás Kristův příchod nezastihl 
znenadání, abychom nepromarnili čas jeho milosti. Duchovní 
hloubka a pokoj svátků vánočních nezávisí na ceně dárků pod 
stromečkem, zhlédnutých filmech v televizi, ani množství dobrot 
na stole, ale je důsledkem naší adventní přípravy, kdy toužíme 
po Bohu a setkání s ním.

Splnily se proroctví prvního příchodu Krista na svět, narodil 
se v Betlémě z Panny Marie. Zároveň se na každém z nás napl‑
ňují jeho slova a my můžeme toužebně očekávat, že se v dějinách 
definitivně naplní i jeho druhým příchodem, kdy Boží králov‑
ství pokoje dá těm, kteří ho v hloubi srdce očekávají. A v tom je 
podstata Vánoc, pokoj a radost této tiché noci příchodu Boha 
k člověku. Když tedy v neděli před Vánocemi zapálíme i poslední 
čtvrtou adventní svíci, světlo adventního věnce by mělo naplnit 
nejen náš domov, ale především naši pokorně připravenou duši: 
„Vstoupil jsi Ježíši do světa lidí, snad nic nebrání, abys mohl 
vstoupit i do mého srdce a přinést mu radost a pokoj."

P. Jiří Špiřík

http://www.mc-beruska.webnode.cz/
http://www.plzenskavstupenka.cz/
http://www.plzenskavstupenka.cz/
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Římskokatolická farnost 
arciděkanství Nepomuksrdečně zve na koncert

Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby

28. prosince od 18 hodin v kostele sv. Jakuba
Provede Spálenopoříčský pěvecký sbor (sbormistryně 

Vladimíra Machoňová) a Lidová muzika z Chrástu.
Sóla zpívají sólisté z Nové české písně.

Vstupné: dospělí 100 Kč / snížené 50 Kč

Vánoční setkání 
v milečském kostele

26. prosince od 14.00 hodin v kostele
sv. Petra a Pavla v Milči

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Duchovní slovo P. Jiří Špiřík,
varhany Zdeněk Konečný, koledy žáci ZŠ Mileč.

Vstupné dobrovolné. Za pořadatele zvou 
Evžen Nový a obec Mileč.

POZVÁNKA
NA PŘEDVÁNOČNÍ 

POSEZENÍ
Sněhové vločky k zemi se snáší,

mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,

vánoční čas nastává.
 

DĚTSKÝ DOMOV, NEPOMUK
vás srdečně zve

v úterý 6. prosince 2016
do restaurace Sokolovna Nepomuk

14.30–16.00 – vánoční jarmark
16.00–17.00 – vystoupení dětí

od 17.30–posezení v DD Nepomuk
 
 
 
 

dovolte dětem, aby vás potěšily svým vystoupením
přijďte se nechat okouzlit vánoční atmosférou

využijte možnosti nakoupit si vánoční dárky a dekorace
inspirujte se našimi výrobky

po skončení akce vás zveme na předvánoční posezení 
s občerstvením do DD Nepomuk

Těšíme se na setkání
děti a zaměstnanci DD Nepomuk
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vzpomínka

Dne 27. listopadu 2016 uplynulo 5 let, kdy 
zemřela naše milovaná maminka a babička,
paní Miloslava Jedličková.

a dne 20. prosince 2016 tomu bude již 
13 dlouhých let, co nás navždy opustil 
náš drahý tatínek a dědeček,
pan Václav Jedlička.
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

vzpomínka

Dne 19. prosince 2016 uplyne 10 roků, 
kdy nás navždy opustil
 
pan Miloslav Vokurka.
 
Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

vzpomínka

Měl jsi nás rád, my tebe ještě víc,
přišla zlá chvíle a tys musel odejít.
Dobro a lásku jsi rozdával,
proto v našich srdcích žiješ dál…
Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 8. prosince 2016 uplyne osm let,
co nás navždy opustil
pan Vojtěch Kalabza.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
manželka, synové s rodinami a vnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád.

Dne 20. listopadu 2016 uplynulo 10.let, 
co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Pondělík ze Dvorce.

Stále vzpomínají manželka Marie, synové 
Jan, Pavel a dcera Jindra s rodinami.

vzpomínka

Dne 31. prosince 2016 uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Václav Baroch. 

Vzpomíná manželka, syn s rodinou, 
vnoučata, pravnoučata a ostatní 
příbuzní.

85 let, Vladimír Jimel
88 let, Mikuláš Horecký 
89 let, Karel Janouš 

Gratulujeme!Vánoční otevření 
dveří v útulku Borovno

V sobotu 17. 12. 2016 
od 10 do 17 hod.
 
Přijďte nám pomoci ozdobit psí vánoční stromeček,
dát si s námi kafe, čaj, svařák, vyvenčit naše čtyřnohé přátele. 

Od 14 hod. připravený program pro děti.
Dárky pod stromeček pro psy vítány
(dle vašich možností). Srdečně zveme!
www.utulekborovno.cz

Vánoční koncert 
Edity Adlerové
 
Koncert přední české mezzosopranistky 
za klavírního doprovodu Tomáše Hály. 
17. 12. 2016 od 18 hodin. 
Sál zámku ve Spáleném Poříčí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena: 100 Kč / Snížená: 50 Kč 
Předprodej: IC Nepomuk, IC Spálené Poříčí 
a www.plzenskavstupenka.cz
Pořádá Mikroregion Nepomucko 
a město Spálené Poříčí.
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Za odvoz daruji pultový mrazák. 
Tel.: 606 149 424. Dvorec.

Věnuji spoustu oblečení po dvou dětech 
od 1 roku do cca 5 let. Tel.: 773 982 680.

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký 
byt v Nepomuku, velikost 4+1. Volný 
od ledna 2017. Tel.: 776 362 161

Byt 1+1 v RD, pronájem, nekuřácký, kauce. 
Volat po 17. hod. Tel.: 605 437 676.

Prodám byt v OV 2+1 68 m2 se zaskl. 
lodžií ve IV. NP v Nepomuku 
Na Vinici III. Mob. 722 722 620.

Prodám autosedačku Chicco 9‑12 kg 
po 2 dětech, daruji sportovní kočár 
tříkolka Quinny starší + fusak, 
slunečník. Tel.: 773 982 680.

Prodám kameninová 40 l kadečka na zelí. 
Dále větší krouhák na zelí. Tel. 723 151 014.

Prodám dětskou sedačku na kolo na nosič, 
cena 500 Kč. Prodám postel s úložným 
prostorem, cena 2000 Kč. Tel.: 607 107 216.

Prodám 2 péřové deky, 5 polštářů, 
nepoužité. Tel.: 774 208 862.

Prodám foťák Olympus, 2x použitý. 
Pořizovací cena 1750 Kč, nyní 750 Kč. Klíč 
na radiátory 200 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám gumačky č. 9 – 150 Kč. Filcáky 
č. 9, kabát vaťák č. 54 – vše nové 
cena dohodou. Tel. 776 814 094.

Zahradní lavička bez opěradla 190 Kč, 
s opěradlem 500 Kč. Ruční plech. zahr. 
kolečko (bantam) 500 Kč, lopata, krumpáč, 
pila, sekerka vše po 90 Kč. Tel. 776 693 073.

Lavička ze 2 židlí 150 Kč, sklád. 
ženijní lopatka 100 Kč, lampa 
na hrob (není kradená) 200 Kč, 
sklenice twist 0,7 l kus 3 Kč s víčkem, 
berle 200 Kč. Tel.: 776 693 073.

Kadeřnictví pro celou rodinu, krátké 
objednací časy. Tel.: 603 942 390. Nepomuk.

Udělám výměnu zipů a drobné 
opravy oděvů, dále výroba 
přáníček. Tel.: 732 765 416.

Bagrem cokoliv + bytové doplňky – 
žaluzie, sítě, dveře. Odvoz materiálu, 
vyklízení půd + sklepů, atd. 
Nepomucko. Tel.: 603 309 702.

Tesco fin. služby. Výhodné hotovost. 
půjčky, sloučení půjček. Poskytujeme: 
zaměstnanec, mateřská d., 
důchodce. Tel.: 722 600 239.

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. 
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón 
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

Řádková inzerce Nabídka platí od 1. 12. do 31. 12.2016  
v prodejně „U Stodoly“

Kamadet královský sýr porce 120 g   19,90
Lacki Dammer cena za 1 kg   159,00 
Monte 4 x 55 g krupice  19,90
Bramborový salát cena za 1 kg   79,00 
Písecký gothaj cena za 1 kg  79,00
Sváteční uzené bez lepku cena za 1 kg  139,00 
Kuřecí stehenní řízky 500 g zmrazené 49,00
Sekt Sovetskoe Igristoe DEMI sec 0,75  99,00 
 
Mimořádná nabídka na Vánoce – PEČENÍ
Nabídka platí od 18. 11. – 31. 12.2016

Šumavská mouka pšeničná hladká 1 kg  9,50
Korunní cukr moučka 1 kg 22,90
Droždí FALA kostka 42 g 3,90
Tuzemák 37,5% Marshall 0,5 l  89,90 
Hera 250 g  12,90 
Piškoty dětské 120 g Dolcezza 7,90

Nabídka platí od 23. 11. do 6. 12. 2016  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Stella cukrářská 250 g s máslovou příchutí  12,90 
Perníkové koření 23 g 14,90
Skořice celá 10 g  10,90 
Brick pomazánková sádla 150 g různé druhy  21,90
BIO Bi‑Fi Drink 230 ml různé druhy   16,90
Zakysaná smetana krémovitá 15% 190 g 10,90
Český salám cena za 1 kg 69,00
Šunkové koleno ručně skládané cena za 1 kg   119,00
Excelent 11° 0,5 l lahev 11,90

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

—  Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo 
výborné platové podmínky

—  Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO 
s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče 
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou

—  Montážní dělník/dělnice výrobků 
z kombinovaných materiálů v Kasejovicích

—  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

—  Čalouník nábytku

—  Lakýrník, přípravář v lakovně

Pracoviště: INTERIORS manufacture & design, a. s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned,
možnost zařídit zaměstnancům ubytování

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka 
Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors ‑mnd.com

PRODEJ RYB – 
KAPR I. TŘ. 
(cca 2–2,5 kg) – 55 Kč/kg
 

výběr (cca 2,5–4 kg) – 60 Kč/kg
Prodej denně 8-18 hod.
Šampalíkovi, Polánka u Kasejovic 17
tel.: (+420) 728 714 103

KOSMETICKÝ SALON
OC Dvorec 56, 
 
tel.: (+420) 603 116 019
Speciální hodinové ošetření pleti pomocí 
ultrazvukové špachtle – 264 Kč.
Vánoční poukazy – 199 Kč a 264 Kč

inzerceNepomucké noviny / prosinec 201636 inzerce
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Nepomuk včera a dnes – Zelený Důl
Obrázek, který vám dnes přinášíme, byl namalován v roce 
1963. Ukazuje Zelenodolskou ulici tak, jak vypadala před 
demolicí domu v místě, kde je v současnosti vjezd k domům 
za kostelem sv. Jana Nepomuckého. Zelený Důl býval před 
100 lety jakousi „průmyslovou zónou“ Nepomuku. Byly zde 
postupně dvě cihelny a domky dělníků a drobných řemeslníků. 
Několik těchto domků je na starém obrázku i s těmi, které 

musely ustoupit nové výstavbě. Pamětníci si jistě vzpomenou, 
která z těch stavení odvál běh času, a mohou srovnávat součas‑
nost. Fotografie je pořízená z téhož místa, kde jsem obrázek 
před 53 roky namaloval.

Všechny Vás zdraví a klidný adventní čas 
přeje Ladislav Čáslavský

PŘIDEJTE SE K NÁM!

www.ks-europe.com

Kateřina - operátorka

firemní doprava 

Hledáme nové zaměstnance a brigádníky do výroby. 

čisté pracovní prostředí 

příspěvek na stravování 

směnný provoz 

motivační příplatky 

5 týdnů dovolené 
dobrý kolektiv 

rehabilitace a masáže 

stabilní společnost 

Volejte tel.: 377 350 530 email: personal@ks-europe.com 

www.ks-europe.com
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PROVOZ PLZEŇ - KŘIMICE

PROVOZ ŠŤÁHLAVY

PROVOZ PLZEŇ - KŘIMICE

PROVOZ ŠŤÁHLAVY

inzerce / včera a dnesinzerce

TUMPACH 
detektivní kancelář a ochranná služba

Jsme českým podnikem zabývajícím  
se komerční bezpečností od roku 1999.

www.tumpach-security.cz



Sponzor měsíce


