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Úvodník starosty

Vážení občané,
končı́ nám rok 2015, který přinesl
mnoho zajıḿavých akcı́ i projektů.
Město je opět o kousek krásnějšı́
i modernějšı́. V prosinci nás čeká
ještě rozsvıćenı́ vánočnıh́o stromu
ve Dvorci u nádražı́ (6. 12.) či tra-
dičnı́ zpıv́ánı́ u kapličky (18. 12.),
v Nepomuku pak setkánı́ spolků a
akčnıćh lidı́ se zastupiteli i veřej-
nostı́ (3. 12.). Děkuji panı́ Lence
S�ůsové ze Dvorce za věnovánı́
krásného vánočnı́ho stromu pro
nepomucké náměstı.́
Závěr roku nabı́zı́ zastavenı́ a
zamyšlenı,́ a proto jsem rád, že je
v tomto čıśle novin věnována pozor-
nost napřı́klad Pateru Vı́tězslavu
Holému, Marii Poledňákové či
Václavu Malovickému a jejich
vzpomı́nkám. Potěšila mě akce
členů družstva mladšı́ch žáků FK
Nepomuk, kteřı́ se opět rozhodli
podpořit dětské pacienty onkolo-
gického oddělenı́ FN Praha – Motol.
Pozitivnı́ je rovněž narůstajı́cı́
sbıŕka na nový zelenohorský oltář,
věřı́m, že podobný ohlas přinese
i lednová sbıŕka Třıḱrálová. Potěšil
nás zájem veřejnosti při Plánova-
cıḿ setkánı́ s architektem u areálu
ZS�. Přı́jemné počtenı́ s několika
zajıḿavými rozhovory a články je
zároveň i vánočnı́m dárkem pro
čtenáře těchto novin.
Rád bych na tomto mıśtě poděkoval
všem zástupcům mıśtnıćh oddıĺů,
kulturnıćh a zájmových spolků či
aktivnıḿ jednotlivcům za prezen-
taci města Nepomuk v letošnı́m
roce, kolegům zastupitelům pak za
jejich dosavadnı́ práci pro město,
všem občanům popřál klidné
prožitı́ vánočnı́ch svátků, hodně
zdravı,́ štěstı́ a spokojenosti v roce
2016, který už nynı́ chystá dalšı́
zajı́mavé možnosti k setkávánı́
i spolupráci. Za všechny mohu již
nynı́ prozradit napřıḱlad sraz býva-
lých nepomuckých gymnazistů dne
28. 5. 2016.

Jiří Švec

www.pecupondelik.cz

Město Nepomuk zve všechny občany na

IX. zasedání městského zastupitelstva,

které se bude konat dne 10. prosince 2015 od 18.00 hod.

na sále hotelu U Zeleného stromu.

Program jednánı́ bude od 1. prosince 2015 zveřejněn na úřednı́
desce a webových stránkách www.nepomuk.cz

Bezplatná doprava ze Dvorce (a zpět) bude zajištěna mikrobusem,
odjezd z nádraží v 17.45 hod.

Rozhovor měsíce s Paterem Vítězslavem Holým, sušicko - nepomuckým vikářem, str. 14-15
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Město Nepomuk srdečně zve na

Setkání spolků
a aktivní veřejnosti

se zastupiteli
ve čtvrtek 3. 12. 2015

od 18.00 hod. na sále hotelu
U Zeleného stromu

Předmětem setkánı́ budou
prezentace činnostı́ a podpora

spolků i jedinců.

Nově vysázené stromořadı́ k VyskočilceNově vysázené stromořadı́ k Vyskočilce Foto: Pavel MotejzíkFoto: Pavel Motejzík Sakury v Nádražnı́ uliciSakury v Nádražnı́ ulici Foto: Kamila DostálováFoto: Kamila Dostálová

Město zvelebilo během podzimu za finančnı́ podpory
Plzeňského kraje hned tři veřejná prostranstvı́. Proběhla
výsadba nových stromků mezi Zelenohorskou poštou a
hostincem Vyskočilka (obnova historické aleje z města k zám-
ku), u stezky Helenka nad Huťským rybnıḱem i při silnici od
polikliniky do Dvorce. Druhý snıḿek, tentokrát z Nádražnı́
ulice, s dodatkem, že „pohled na krásně vytvořený podzimnı́

obraz matkou přıŕodou může člověka oblažit a přinést radost
do života“, nám do redakce zaslala Kamila Dostálová.

(red)

Stromořadı́ v Nepomuku

JAN PONDĚLÍK – PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ DVOREC s.r.o.,
RODINNÁ FIRMA

Foto: Lukáš Mácha



3SPONZOR VYDÁNÍ | ZPRÁVY www.nepomuk.cz12/2015

Vozidlům v depozitu hrozı́ zánik

Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk upozorňuje
vlastnıḱy vozidel, kteřı́ uložili registračnı́ značky do depozitu
před 1. 7. 2013, že se musı́ nejpozději do 31. 12. 2015 dostavit
na evidenci vozidel s velkým technickým průkazem a na-
hlásit, kde se vozidlo nacházı́ a k jakému účelu bude užito.
Pokud tak neučinı,́ dojde po 1. 1. 2016 k trvalému zániku
vozidla.

Jiří Bešta, vedoucí odboru dopravy MěÚ Nepomuk

Odstávka systému občanských
průkazů a pasů

Upozorňujeme, že v době od 24. 12. do 31. 12. proběhne
celostátnı́ odstávka systému pro nabıŕánı́ žádostı́ a předávánı́
nových občanských průkazů a cestovnıćh dokladů. Důvodem
přerušenı́ jsou technické úpravy, které vyžadujı́ odstávku
systému. V době odstávky bude možné pouze požádat o vy-
dánı́ občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s do-
bou platnosti 1 měsı́c, za jehož vydánı́ nebude vybı́rán
správnı́ poplatek. (red)

Zelená Hora opět bez
nájemce

Francouzská společnost CCEC (SPOLEC�NOST ZA�MKU�
V C�ESKU s.r.o.) je bohužel dalšıḿ z nájemců Zelené Hory,
který zůstal jen u plánů. Hotel, pivovar ani ubytovna z jejich
financı́ na zámku nevzniknou. Jednánı́ s tıḿto investorem a
obcı́ Klášter (vlastnıḱ zámku) probıh́ala od řıj́na 2004, nájem-
nı́ smlouva na 60 let byla podepsána v dubnu 2010. Společ-
nost byla ale spıš́e pasivnıḿ nájemcem, do zámku neinvesto-
vala a hradila v podstatě pouze udržovacı́ poplatky. Vypově-
zenı́ nájmu na areál zámku i dvůr S�ternberk vyplynulo z nepl-
něnı́ podmıńek smlouvy, do roku 2015 měla být Zelená Hora
navıć zrekonstruována a připravena nabıźet výše uvedené
služby. (red)

Nově vysázené stromořadı́ k Vyskočilce Foto: Pavel Motejzík Sakury v Nádražnı́ ulici Foto: Kamila Dostálová

JAN PONDĚLÍK – PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ DVOREC s.r.o.,
RODINNÁ FIRMA

Firma ě – ř ř ,Jan Pond lík peka ství a cukrá ství Dvorec s.r.o.

přeje svým zákazníkům a odběratelům

šťastné Vánoce a hodně zdraví

a pohody do nového roku 2016.

JAN PONDĚLÍK – PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ DVOREC s.r.o.,
RODINNÁ FIRMA

JAN PONDĚLÍK – PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ DVOREC s.r.o.,
RODINNÁ FIRMA

Obchodní oddělení 371 519 319
Fakturace 371 519 320
Expedice cukrárna 371 519 311
Expedice pekárna 371 519 312
prodejna Dvorec 371 592 697
prodejna Blovice 371 522 405
Email:             info@pecupondelik.cz

www.pecupondelik.cz

Foto: Lukáš MáchaFoto: Lukáš Mácha



4 www.nepomuk.cz

Vážení čtenáři,
v tomto vydánı́ novin na moje otázky odpovıd́á pan .Vladimír Rund

� Představte se nám, prosím, krátce:
je mi 58 let, jsem ženatý, mám syna, dceru a dva vnoučky. Pracuji ve firmě VSP Auto Plzeň.
Ve volném čase se věnuji svému konıč́ku: myslivosti a všemu, co s nı́ souvisı.́

� Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti?
Jsem členem stavebnı́ komise a spolupracuji při řešenı́ záležitostı́ souvisejıćıćh s činnostı́ této
komise.

� Jak Vás mohou občané kontaktovat (mail, telefon, facebook, skype…)?
Můj e-mail je: vladimir.rund@seznam.cz , telefon 606 404 772.

� DESATERO:

Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuk

Děkuji za rozhovor. Martina* Krumpholcová

ROZHOVOR

Vladimír Rund
zastupitel města Nepomuk

12/2015

1

2 Vaše oblíbená kniha, film.

3

4

5 Váš oblíbený citát, motto, vtip.

6 Jedna vaše špatná a jedna dobrá vlastnost.

7

8 Prozraďte jméno osobnosti, která vás inspirovala.

9 Co vás potěší?

10

Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího
zastupitelstva.

Jsem přesvědčen, že si minulé zastupitelstvo plně
zaslouží za svoji činnost známku 2.

Moje oblíbená kniha je Revír bez hranic od Rudolfa
Luskače, film S tebou mě baví svět od Marie
Poledňákové.

Uveďte jednu věc z porevoluční historie města, která
se předchozím zastupitelům nepovedla.

Jelikož rád plavu, musím konstatovat, že v minulosti
se nepovedla záležitost týkající se koupání a bazénů
v Nepomuku. Současná brouzdaliště u školního
hřiště jsou naprosto nevyhovující.

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

V tomto bodě budu opakovat názor některých
zastupitelů, kteří se vyjádřili přede mnou. Je to
zřízení obce s rozšířenou působností.

Citát od řeckého dramatika a básníka Publilia Syra –
Dělat dvě věci najednou, je jako nedělat žádnou.

Špatná - občas řeknu něco, co bych neměl. Dobrá –
snad dochvilnost a přesnost.

Jste členem politické strany, spolku, neziskové
organizace, klubu?

Nejsem členem žádné politické strany. Jsem členem
mysliveckého spolku „Pošumaví Vojovice“.

Spisovatel Jaroslav Foglar, který ve svém
celoživotním díle poukazoval na čestné jednání,
pravdomluvnost a přátelství. Toto se bohužel
z našeho současného života téměř vytratilo.

Největší radost mám samozřejmě z rodiny, dětí a
vnoučat.

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

Rád bych prosadil, aby byl zajištěn pro občany
Nepomuka klid a pořádek v nočních hodinách
v celém městě nejen v týdnu, ale hlavně o víkendech
a svátcích.
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Zprávy z jednánı́ Rady města Nepomuk (RMN)
Jednání ze dne 7. 10. 2015:

RMN schválila smlouvu mezi městem Nepomuk a C�EZ
Distribuce, a.s. na realizaci přeložky třı́ sloupů z chodnıḱu na
pozemek Sokola Nepomuk. Předpokládaná výše nákladů
spojených s přeložkou činı́ 175 000 Kč bez DPH.

RMN souhlasila s bezplatným pronájmem sportovnı́ haly a
zajištěnıḿ zázemı́ v Sokolovně pro turistické akce Podzim
Pod Zelenou Horou.

RMN souhlasila se záměrem zpracovatele projektové
dokumentace firmy SAG Elektrovod, a.s., kde technickým
řešenıḿ je rekonstrukce elektrického vedenı́ nıźkého napětı́
v ulici Tojická. Stávajı́cı́ vzdušné vedenı́ bude nahrazeno
kabelem uloženým do země.

RMN schválila zadávacı́ dokumentaci k výběru zhotovitele
v rámci neveřejné soutěže o návrh na nové grafické zpracová-
nı́ vizuálu Nepomuckých novin a dalšıćh městských sdělova-
cıćh prostředků.

RMN schvaluje zpracovánı́ územnı́ studie pro lokalitu V Ko-
rýtkách (louka u ZS�Nepomuk).

RMN vzala na vědomı́ výsledek výběrového řıźenı́ na výsadbu
stromů mezi historickým centrem města Nepomuk a
zámkem Zelená Hora. Zároveň schválila uzavřenı́ objednávky
s firmou ARBOCOM, s.r.o. na částku 51 818,80 Kč vč. DPH.

RMN vzala na vědomı́ cenové nabıd́ky na připojenı́ vrtu HV6,
zároveň schválila uzavřenı́ smlouvy o dıĺo s firmou KANALI-
ZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. za částku 399 436 Kč
bez DPH.

RMN schválila zadávacı́ podmı́nky a seznam firem pro
poptávku výběrového řıźenı́ na dodávku žacıh́o stroje se
středovým výhozem.

Jednání ze dne 21. 10. 2015:

RMN schválila prodej dřeva z městských lesů pomocı́ nabıd́ky

uveřejněné na internetových stránkách města. Kupnı́
smlouva bude uzavřena s firmou, která nabıd́ne nejvyššı́
cenu.

RMN schválila poskytnutı́ přı́spěvku Mikroregionu Nepo-
mucko na realizaci projektu „Obnova drobných sakrálnıćh
památek v obcıćh Mikroregionu Nepomucko“ ve výši 14 754
Kč. Jedná se o spolufinancovánı́ obnovy dvou křıž́ků ve Dvorci
a jednoho na hřbitově.

RMN schválila rozhodnutı́ o poskytnutı́ dotace na financovánı́
akce „Přıŕodnı́ hřiště při MS�Nepomuk”, kde výše podpory činı́
1 322 703,33 korun.

RMN schválila prodlouženı́ termı́nu realizace přeložky
nıźkého napětı́ do 30. 11. 2015 z důvodu přesunu pilıř́ku
měřenı́ v prostoru skladu materiálu firmy Unibrick.

RMN vzala na vědomı́ cenové nabıd́ky a zároveň schválila
uzavřenı́ objednávky na termohydraulické vyregulovánı́
vytápěných prostor ZS� Nepomuk s firmou Ing. Martin
Hadrava za cenu 60 850 Kč bez DPH.

RMN schválila umı́stěnı́ přı́jmové anténky pro přı́jem
internetu pro zubnı́ ordinaci v Nepomuku, Nádražnı́ 476.

RMN vzala na vědomı́ výsledek výběrového řıźenı́ na dodava-
tele opravy mıśtnıćh komunikacı́ v ulici Na Vinici II u zahrá-
dek a v ulici U Daliborky technologiı́ SILKOT. Zároveň
schválila uzavřenı́ objednávky s firmou Asfalt OK s.r.o. za
částku 71 940 Kč bez DPH.

RMN vzala na vědomı́ výsledek výběrového řıźenı́ na dodáv-
ku žacıh́o stroje se středovým výhozem a zároveň schválila
uzavřenı́ kupnı́ smlouvy s firmou AGROWEST a.s. za částku
390 000 Kč bez DPH.

Kompletnı́ zápisy usnesenı́ RMN jsou dostupné na webové
adrese: http://www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-za-rok-
2015

(red)

12/2015

Třıḱrálová sbıŕka pomáhá potřebným
Váženı́ spoluobčané,
v lednu letošnıh́o roku se v našem regionu uskutečnila již 4. Třı-́

králová sbıŕka.
Z vybraných peněz jsme poskytli dar Léčebně dlouhodobě

nemocných v Horažďovicı́ch ve výši 16.345 Kč na zakoupenı́
zdravotnického přı́stroje – koncentrátoru kyslı́ku. Dvě sociálně
slabé rodiny s malými dětmi z našeho regionu obdržely finančnı́
pomoc také ve výši 16.345 Kč. Zbývajıćı́ finančnı́ prostředky 8.174
Kč jsme zaslali na konto Nadace pro transplantaci kostnı́ dřeně.
Všem ochotným dárcům srdečně děkujeme, vážıḿe si vašı́ štědrosti.

Na začátku nového roku se bude koledovat ve dnech 8., 9. a 10.
ledna v Nepomuku, ve Dvorci, v Neurazech, Klikařově, Vojovicıćh,
Radochovech, Partolticıćh, Myslıv́ě, Nehodıv́ě, Loužné, Milčicıćh a
Polánce. Třıḱrálovým kolednıḱům bude požehnáno 3. ledna 2016
v kostele sv. Jana v Nepomuku v 9.45 v závěru mše svaté.

Těšıḿe se na shledánı́ v novém roce.
R. Batovcová, koordinátorka Tříkrálové sbírky,

Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk
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Tipy z městského úřadu Nepomuk – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
www.nepomuk.cz

Do konce roku 2015 majı́ držitelé dočasných průkazů
osoby se zdravotnı́m postiženı́m (OZP) a průkazů
mimořádných výhod možnost zajistit si výměnu za nový
průkaz OZP. V přıṕadě, že tak neučinı,́ nebudou moci po 1. 1.
2016 využıv́at žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictvı́
průkazu vyplývajı.́

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně
jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je
odolný proti poškozenı́ a chráněný vůči jeho padělánı́.
Nahrazuje všechny dosavadnı́ průkazy OZP. Všechny tyto
doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. U�řad práce C�R (U�P
C�R) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem
k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisıć klientů, je ještě
stále řada lidı,́ kteřı́ se s žádostı́ o výměnu na U�P C�R dosud
neobrátili. Chtěli bychom tı́mto apelovat na klienty, aby
nenechávali vše na poslednı́ chvı́li, a vyhnuli se tak

U�řad práce C�R upozorňuje, že některým přı́jemcům
přıśpěvku na mobilitu končı́ k datu 31. 12. 2015 nárok na
tento přıśpěvek. Znamená to tedy, že tito klienti si budou
muset v lednu 2016 uplatnit novou žádost o přıśpěvek na
mobilitu.

Jedná se o osoby:
- kterým byl přiznán přıśpěvek na mobilitu v letech 2012 a

2013 na základě přechodných ustanovenı́ § 38 odst. 8 zákona
č. 329/2011 Sb., tedy na základě držitelstvı́ průkazu
mimořádných výhod typu ZTP a ZTP/P;

- kterým byl přiznán přıśpěvek na mobilitu v letech 2012 a

zbytečnému čekánı́ ve frontách v závěru prosince.
Pro účely vydánı́ nového průkazu OZP je třeba doložit

aktuálnı́ fotografii, která odpovıd́á formátu podobizny určené
na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při
všech úřednıćh jednánıćh musı́ držitel průkazu také prokázat
svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým U�P C�R
přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusı́ vyplňovat žádnou
žádost. Stačı́, aby pouze doložili fotografii a podepsali
přıślušný formulář, který dostanou na přepážkách U�P C�R.
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy,
které vydávaly obecnı́ úřady do konce roku 2011) a
dočasných průkazů OZP, které U�P C�R vydával podle legislativy
účinné do 31. 12. 2013, musı́ před samotnou výměnou podat
„Z�ádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může
U�P C�R průkaz v nové podobě vydat.

2013 ve standardnıḿ správnıḿ řıźenı,́ jehož součástı́ bylo
posouzenı́ zdravotnıh́o stavu, dle legislativy účinné do 31. 12.
2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).

Klientům, kterých se podánı́ nové žádosti o přıśpěvek na
mobilitu týká zašle U�řad práce C�R na začátku prosince 2015
informačnı́ dopis o nutnosti podánı́ nové žádosti o přıśpěvek
na mobilitu. Do obálky s tıḿto informačnıḿ dopisem bude
současně vložen i papıŕový formulář „Z�ádost o přıśpěvek na
mobilitu.“ Je však nezbytné, aby klienti nové žádosti o přı-́
spěvek na mobilitu podávali na U�řad práce C�R až po 1. 1. 2016.

Jaroslav Somolík, vedoucí odboru, tel. 371 519 735

Nekončı́ vám platnost průkazů?

Nekončı́ vám přıśpěvek na mobilitu?

Již na 300 lidı́ využilo možnosti registrace do SMS InfoKanálu města Nepomuk.
Přihlásit se k němu můžete buď na webové stránce www.nepomuk.cz,
nebo zaslánıḿ SMS zprávy:

Bydlıt́e-li přıḿo v Nepomuku, platı́ tvar SMS:
REGISTRUJ NEPOMUK ULICE CISLOPOPISNEmezera mezera mezera

Pro mıśtnı́ část Dvorec je tvar SMS:
REGISTRUJ DVOREC ULICE CISLOPOPISNEmezera mezera mezera

- dvojslovné názvy oddělte mezerou
- pro registraci chaty je potřeba za čıślo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na čıślo: 371 519 714

Pro občany, kteřı́ nemajı́ nebo nevyužıv́ajı́ mobilnı́ telefon, umožnı́ systém doručenı́
SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Služba je pro obyvatele zdarma. (red)

SMS InfoKanál sloužı́ k informovánı́ občanů

Nepomucký chrámový sbor se svými hosty provede

Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby

u příležitosti oslav 250. výročí
skladatelova narození

o půlnoční mši svaté dne 24. 12. 2015
ve 24.00 hod.

v kostele sv. Jakuba
(tj. v 00.01 dne 25. 12. 2015,

jak uvádí P. Vítězslav Holý).

Dílo zazní také v Milči 26. 12., v Myslívě 27. 12. a
v Nepomuku 3. 1. 2016. Podrobnosti před akcemi na
plakátech či webových stránkách www.nepomuk.cz
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Město Nepomuk srdečně zve všechny
seniory na

Předvánoční setkání s důchodci
sobota 12. prosince 2015

od 14.00 hodin
Sokolovna Nepomuk

Program:
� přivítání starostou města
� vystoupení dětí z MŠ Nepomuk
� krátká přednáška PhDr. Pavla Kroupy na

téma Proměny Nepomuka v 2. polovině
20. století

� hudba k poslechu i tanci – Dalibor
Ondrušek

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.

Nepomucký chrámový sbor se svými hosty provede

Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby

u příležitosti oslav 250. výročí
skladatelova narození

o půlnoční mši svaté dne 24. 12. 2015
ve 24.00 hod.

v kostele sv. Jakuba
(tj. v 00.01 dne 25. 12. 2015,

jak uvádí P. Vítězslav Holý).

Dílo zazní také v Milči 26. 12., v Myslívě 27. 12. a
v Nepomuku 3. 1. 2016. Podrobnosti před akcemi na
plakátech či webových stránkách www.nepomuk.cz

Nepomucký chrámový sbor se svými hosty provede

Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby

u příležitosti oslav 250. výročí
skladatelova narození

o půlnoční mši svaté dne 24. 12. 2015
ve 24.00 hod.

v kostele sv. Jakuba
(tj. v 00.01 dne 25. 12. 2015,

jak uvádí P. Vítězslav Holý).

Dílo zazní také v Milči 26. 12., v Myslívě 27. 12. a
v Nepomuku 3. 1. 2016. Podrobnosti před akcemi na
plakátech či webových stránkách www.nepomuk.cz

Tradičnı́ svatoštěpánské setkánı́ v milečském kostele sv.
Petra a Pavla uvedou svým vystoupenıḿ taktéž již tradičně
děti ze zdejšı́ základnı́ školy. O hlavnı́ část programu se
tentokrát postará Nepomucký chrámový sbor se svými hosty,
který provede k uctěnı́ 250. výročı́ skladatelova narozenı́
C�eskou mši vánočnı́ Jana Jakuba Ryby. Setkánı́ pak uzavře
promluva patera Vı́tězslava Holého. Takže jsou všechny
důvody zamıř́it 26. prosince t. r. ve dvě odpoledne do Milče
nadýchnout se výjimečné vánočnı́ atmosféry. (rb)

V sobotu na sv. S�těpána

C�eská mše vánočnı́ v Milči

Předvánoční setkání s důchodci
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Pozvánka

Počátkem přı́štı́ho roku přiveze do Nepomuku Agentura
Harlekýn divadelnı́ představenı́ s názvem .PŘÍBĚH COCO CHANEL
Tuto hru budete moci zhlédnout ve čtvrtek 14. ledna 2016 od
19.00 hod. v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.
Vstupné činı́ 290 Kč.

Královna módy, jedna z nejbohatšıćh žen světa, toužila vždy mıt́
to, co většina žen: manžela a dıt́ě. Měla však "štěstı́ v kartách a smůlu
v lásce". A byly to lásky napřıč́ spektrem národů i bankovnıćh kont:
následnıḱ ruského trůnu, anglický lord, chudý francouzský básnıḱ,
německý nacistický důstojnıḱ... Poznejte blıž́ osud ženy, která se
stala legendou a nesmrtelným symbolem ve světě módy.

Hrajı:́ Michaela Dolinová, Libuše S�vormová, Jan C�enský a Lumıŕ
Olšovský.

Předprodej vstupenek v Kulturnı́m a informačnı́m centru
Nepomuk, nám. A. Němejce 126, vıće informacı́ na tel: 371 580 337.

Pozvánka na pohádku
Kulturní a informační centrum společně se Základní
školou Nepomuk zve děti i dospělé na pohádku
O MILOSTNÉM PSANÍČKU, kterou zahrají herci
českobudějovického Divadélka KOS v sobotu
23. ledna 2016 od 10.00 hod. v aule ZŠ Nepomuk.
Vstupenky za 20 Kč
můžete zakoupit
v předprodeji
v KIC Nepomuk,
nám. A. Němejce 126,
tel.: 371 580 337
nebo na místě.

Malá galerie Nepomuk srdečně zve na výstavu

JANA KRAUSOVÁ

DAVID KRAUS

DAN MAHA

OBRAZY A KERAMIKA

Výstava potrvá od 8. ledna do 19. března 2016.

V průběhu výstavy se uskuteční autogramiáda autorů

s dalším doprovodným programem.

O všem budeme včas podrobně informovat.
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prosinec 2015Nepomucký kulturní servis
5. 12. , od 17.00 hod., zámeckémTradiční mikulášská nadílka
nádvořı,́ Lnáře
5. 12. , od 17.00 hod., náměstı́Rozsvícení vánočního stromu
Spálené Pořıč́ı́
5. 12. , tradičnı́ mikulášské nadělovánı,́Mikuláš, andělé a čerti
Chanovice
5. 12. , hostinec Na Faře, VrčeňVepřové hody
5. 12. , od 14.00 hod., KD Klášter, pořádá obecMikulášská nadílka
Klášter a SDH Klášter (plánované vystavenı́ Zelenohorské madony
zrušeno).
6. 12. , divadelnı́ představenı́Adventní odpoledne s Fénixem
Sněhuláci a vánočnı́ dıĺny, vstupné pro veřejnost 70 Kč dospělı́ a
50 Kč děti (divadlo + dıĺny), pro návštěvnıḱy kurzů ve Fénixu (kteřı́
zaplatili kurzy před jejich začátkem) zdarma, pořadatel a mıśto
konánı:́ Centrum volnočasových aktivit Fénix, Nepomuk
8. 12. , vystoupenı́ ZUS�Nepomuk, BudislaviceSetkání důchodců
9. 12. , od 17.00Předvánoční šálek čaje s Hanou Gerzanicovou
hod., zámek Spálené Pořıč́ı́
12. 12. , Muzeum jižnıh́o Plzeňska v Blovicıćh,Adventní trh
přıśpěvková organizace - Hradiště 1, Blovice
12. 12. – C�eská mše vánočnı,́ od 18.00 hodin,Vánoční koncert
kostel sv. Mikuláše, Spálené Pořıč́ı́
16. 12. , bohatýVánoční zpívání koled s Českým rozhlasem
kulturnı́ program, občerstvenı́ zajištěno, od 17.00 hodin, sál
kulturně společenského centra, Kasejovice
16. 12. , od 18.00 hodin, Spálené Pořıč́ı́Společné zpívání koled
17. 12. Od adventu do Vánoc, posezení u kamen v Infocentru
Spálené Poříčí, od 17.00 hodin
17. 12. , vystoupenı́ ZUS�Nepomuk, od 16.30Vánoční koncert
hodin, Kulturně společenské centrum Kasejovice
19. 12. Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů, od 18.00 hodin, předvánočnı́ koncert,
zámecký areál Chanovice
20. 12. v kostele sv. Jakuba, od 10.30 do 11.00Betlémské světlo
hodin, Kasejovice
20. 12. , od 14.00 hodin, náměstı,́Živý Betlém – divadelní hra
kostel sv. Mikuláše, Spálené Pořıč́ı́
20. – 21. 12. , možnost přinést pejskůmVánoční dny v psím útulku
dárek, podıv́at se nebo i vyvenčit pejska, od 10.00 do 16.00 hod.,
Vıćeúčelové zařıźenı́ a útulek pro psy Borovno (Lučiště 17, Spálené
Pořıč́ı,́ tel. 723 598 853), www.utulekborovno.cz
24. 12. v kostele sv. Jakuba, od 10.00 do 12.00Betlémské světlo
hodin, Kasejovice
24. 12. – 1. 1. , od 14 do 16 hodin, kostel sv.Jesličky v kostele
Mikuláše, Spálené Pořıč́ı́
25. a 26. 12. , od 13.oo do 17.oo hodin, svátečnı́Chanovický betlém
vánočnı́ setkávánı́ ve skanzenu Chanovice
26. 12. , tradičnı́ svatoštěpánskéČeská mše vánoční v Milči
setkánı,́ vystoupenı́ dětı́ ZS�Mileč, Nepomucký chrámový sbor se
svými hosty, od 14.00 hodin, kostel sv. Petra a Pavla, Mileč
26. 12. , Sokolovna Spálené Pořıč́ı́Vánoční turnaj ve stolním tenise
26. 12. , hasičský klub, pořádáVánoční turnaj ve stolním tenise
SDH Lučiště
26. 12. , vánočnı́ mše J. J. Ryby v podánı́ absolventů„Hej Mistře“
plzeňské konzervatoře a Z�eleznorudského smıš́eného sboru, od
17.oo hodin, kostel Chanovice
29. 12. , knihovnické soutěže a kvıźy,Vánoční hraní v knihovně
čtenı,́ společenské hry, diskotéka, nocovánı́ v knihovně, od 18.00
hodin (do 30. 12. 16.00 hodin), Obecnı́ knihovna v Kasejovicıćh
31. 12. TJ Sokol Spálené Pořıč́ı́Silvestrovský běh
31. 12. , hřiště C�ıč́ov, pořádá SDH C�ıč́ovPůlnoční ohňostroj
31. 12. , Vinárna Joachim Lewidt, Spálené Pořıč́ı́Oslava Silvestra
31. 12. , od 20.oo hodin, silvestrovská veseliceMyslivecký Silvestr
s bohatou zvěřinovou tombolou, hraje skupina Melodion, KD
Chanovice
31. 12. , Angusfarm SoběsukySilvestr 2015

NEPOMUK

Akce zveřejňujeme zdarma zde v novinách, v kapesním přehledu i na internetu, podklady zasílejte na e-mail: infocentrum@nepomuk.cz nebo telefonicky: 371 591 167.

6. 11. – 30. 12. Výstava fotografií Heleny Liškové a obrazů
Richarda Böhnela Objektivem a pastelem podruhé, otevřeno
úterý – sobota 10.00 – 16.00 hodin, Malá galerie
2. 12. , Dětský domov Nepomuk, od 14.00 hod.,Dětská besídka
Sokolovna Nepomuk
3. 12. - Chcete znát jejı́Beseda Komunikace je základ úspěchu
tajemstvı?́ Vstupné 50 Kč, od 17 hod., Mc Beruška
3. 12. , od 18Setkání spolků a aktivní veřejnosti se zastupiteli
hod., sál hotelu U Zeleného stromu, pořádá Město Nepomuk
4. 12. , od 16.30 hod., Dům pionýrůNebe peklo na pionýráku
Nepomuk
4. 12. , od 14.00Charitativní vánoční jarmáreček ZŠ Nepomuk
hodin, ZS�Nepomuk, od 16.00 hodin ,koncert žáků ZŠ Nepomuk
aula ZS�Nepomuk
5. 12. s vystoupenıḿ dětské skupiny C�iperkové,Dětská Mikulášská
od 13.30 hodin, Sokolovna Nepomuk
5. 12. , od 21.00 hod., Sokolovna NepomukKabát Revival Plzeň
6. 12. u nádražı,́Rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci
vystoupenı́ ZUS�Nepomuk a MS�Dvorec, pořádá Město Nepomuk,
www.nepomuk.cz
11. 12. , adventnı́ a vánočnı́ koncert, odAdventní koncert - Chairé
18.00, aula ZS�Nepomuk, pořádá Město Nepomuk
12. 12. , odjezdVánoční výprava do Rožmitálu a Březnice
autobusu v 8.30 hodin, informace Pionýr Nepomuk, M. Dvořák tel.:
721746812
12. 12. , od 14.00 hodin,Předvánoční setkání s důchodci
Sokolovna, pořádá Město Nepomuk, www.nepomuk.cz/cs
15. 12. , od 17.30 hodin, aula ZS�Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk
Nepomuk
18. – 19. 12. , od 16.30 hodin, Pionýr klubVánoce s Pusíkem
Nepomuk
19. 12. , sportovnı́ hala Nepomuk,Vánoční turnaj ve stolním tenise
pořádá Pionýr Nepomuk
19. 12. , od 20.00 hod., Sokolovna NepomukZpívaná
19. 12. , turnaj, od 20.00 hod., Sokolovna NepomukPOKER
20. 12. , od 15.00 hodin, aula ZS�NepomukAdventní koncert ZUŠ
24. 12. u přıĺežitosti oslavČeská mše vánoční Jakuba Jana Ryby
250. výročı́ skladatelova narozenı́ ,o půlnoční mši svaté
v provedenı́ Nepomuckého chrámového sboru a jejich hostů, od
24.00 hodin, kostel sv. Jakuba, Nepomuk
26. 12. , Hotel DvorecRockový koncert
31. 12. , S�vejk restaurant U Zeleného stromuSilvestr

NEPOMUCKO
3. 12. 2015 – 7. 2. 2016 ,Výstava věnovaná dílu Bohumila Krse
Muzeum jižnıh́o Plzeňska v Blovicıćh, výřez tvorby obsahujıćı́ mimo
jiné i dosud neuveřejněné črty a nákresy zaměřené na Blovice a okolı́
3. 12. – 24. 1. ,Výstava Medové Vánoce aneb kde se bere med
Muzeum jižnıh́o Plzeňska v Blovicıćh
4. 12. , akce je součástı́Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
projektu C�eský Ježıš́ek, balónky s přánıč́kem obdržıt́e zdarma, od
14.30 hodin, u klubu sv. Václava, Z�inkovy
4. 12. , menu Jiřıh́o S�tifta,G&S – Gastronomie & Sommelier
Angusfarm Soběsuky
4. 12. aneb živý betlém, vystoupenı́ spolkůRozsvícení stromečku
Březáčata, Březanky a Březáci, občerstvenı́ zajištěno, od 18.00
hodin, u hasičárny v Březı́
4. 12. , od 21.00 hod., Music Sklep, SpálenéZimní Basinfirefest
Pořıč́ı́
5. 12. , od70. výročí zahájení výuky v budově ZŠ a MŠ Žinkovy
13.00 do 18.00 hodin, od 13.00 hodin koncert žáků, pak prohlıd́ky
školy, www.zszinkovy.cz
5. 12. , od 13.00 do 17.00 hodin, náměstı́ neboMikulášské trhy
špejchar, Spálené Pořıč́ı́

KULTURNÍ SERVIS



10 www.nepomuk.cz ZVEME VÁS 12/2015

Foto redakce

Archiv Marie Kolářové

Základní škola Vrčeň
zve rodiče žáků, příznivce školy a veřejnost

18. prosince 2015 (pátek) na školní zahradu na

ŠKOLNÍ VÁNOCE
Jarmark od 15.00 do 17.00 hodin

Vystoupení dětí v 16.00 hodin

K dostání: svícny, občerstvení,

ozdoby, keramika, drobné dárky.

Pokud se s Vámi neuvidíme, přejeme Vám šťastné

Vánoce a krásný nový rok 2016.
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Jako malou ji oslovovali Maři. Když tehdy zaslechla v rádiu
pıśeň „Moře, pohádko má…“ nadšeně zvolala: „Tati, mně volajı́
z rádia!“ Od té doby jı́ otec začal řıḱat Moře.

A tohle oslovenı́ slyšela po celých šedesáti letech i z úst své
dávné kamarádky, Marie Jiskrové-Kolářové, která ji přijela
spolu s dalšıḿi Nepomučáky poblahopřát do Erbovnıh́o sálu
v Horšovském Týně na Juniorfest k zıśkánı́ festivalové Zlaté
rafičky. Nevšednı́ program plný překvapenı́ přichystala
Helena Ježková, koordinátorka doprovodných akcı.́ A bylo to
opravdu dojemné setkánı,́ slovy Marie Poledňákové doslova
srdıč́kové. Panı́ režisérce byly předány dárky, promıt́nuto
několik snıḿků z jejıh́o dětstvı,́ pro ni dosud neznámých,
napřıḱlad ze svatého přijıḿánı́ v kostele sv. Jakuba. Mezi
dalšıḿi gratulanty na svátečnıḿ setkánı́ dne 8. listopadu
nechyběli Vlastimil Harapes, Pavel Nový či vnuk Vašek
Poledňák. Vzpomıńalo se nejen na komedii stoletı́ S tebou mě
bavı́ svět, ale i na dalšı́ filmy této oblıb́ené režisérky.

A jak ona sama vzpomıńá na Nepomuk?
Blížil se konec války. Němci ustupovali a občané Nepomuku

už nadšeně vyvěšovali vlajky. Ale když se hnala další horda
Němců, prapory zas rychle svěsili. Městečkem prolétl strach.

„Jednou v noci někdo zaklepal na okno,“ vyprávěla moje
máma. V kuchyni poslouchali kromě mě i její vnuci. Už jim bylo
kolem sedmnácti let. „Pepík od Kotěšovců netrpělivě ťukal:
„Jandojc, vstávejte, je povstání!““

Tohle si pamatuju já: táta nebyl několik nocí doma a pak,
když nečekaně za tmy přišel, viděla jsem škvírou ve dveřích
umyvadlo plné krve a naříkající mámu, jak mu obvazuje
prostřelné koleno. V lese na Lipáku, kam jsme dohlédli z okna,
měl otec celou válku zakopaný revolver.

Konečně do Nepomuku dorazili Američani. Posádka bydlela
v sokolovně, štáb měli v budově národního výboru na náměstí a
k nám domů jezdívali tankem. Protože tank byl širší než
cestička k domu, pás vyryl do svažité země hluboký zářez, který
je tam dodnes.

„Jako by ten kousek nemohli jít pěšky!“ durdila se máma. Ještě
víc ji zlobilo, že Harry sedával v kuchyni s nohama na stole a
v jídle, které mu připravila, se jen povrtal vidličkou. „Jako čuně.“

Bylo mi necelých pět let a při seskoku ze zídky jsem si o kámen
rozsekla bradu. Crčela mi krev. Táta mne popadl do náruče,
Harry nastartoval a tankem mě přes náměstí vezli k doktorovi.
Dodnes mám na bradě jizvu, která mi zůstala po šití.

Ale jinak bylo u nás doma hodně veselo. Táta pouštěl
gramofon. Vidím tři americké vojáky, tancovali, pili a zpívali
v naší kuchyni. Máma vařila a všechny obsluhovala.

Jednou jsem objevila na kredenci čokoládu. Kousek jsem
potají ochutnala a v šoku vyplivla. Byla slaná! Zato mi chutnala
pomazánka z burského másla, kterou Američani rozdávali ze
zásob UNRRA.

Když odjížděli, nechali tátovi na památku gramofonové
desky. Po válce se u nás začal trvale objevovat jeden Rus.
Jmenoval se Michal Michaljanič. Táta ho celou válku ukrýval,
o čemž máma neměla tušení. V březnu 1945 se objevil ještě
Saša, Michalův osmnáctiletý nejstarší syn, kterému otec taky
pomohl najít na pár měsíců úkryt.

Vybavuje se mi obraz z Nepomuku. Jak oba vešli na
rozsvícenou verandu. Michal udiveně mámě líbal ruku a v očích
měl slzy, když s dojetím děkoval, jakého má úžasného a stateč-
ného manžela!

VIII. ročnıḱ mezinárodnıh́o filmového festivalu pro děti a
mládež JUNIORFEST se uskutečnil od pátku 6. listopadu do
středy 11. listopadu 2015 v pěti městech Plzeňského kraje –
Horšovském Týně, Plzni, Domažlicıćh, Dobřanech a Přeš-
ticıćh. Každoročně šestidennı́ maraton filmů a doprovodných
akcı́ navštıv́ı́ vıće než 11 tisıć diváků. Každý rok jsou oceněni
festivalovou Zlatou rafičkou dvě osobnosti dětské filmové
tvorby. Letos to byl kromě Marie Poledňákové ještě režisér
Filip Renč.

V článku byly se souhlasem autorky použity úryvky z knihy:
Marie Poledňáková: S kým mě bavil svět (2013)

(red)

Nepomucké překvapenı́ pro Marii Poledňákovou

Foto redakceFoto redakce

Setkání po šedesáti letech. Marie Jiskrová-Kolářová
(vlevo) s Marií Poledňákovou.

Svaté přijímání u kostela svatého Jakuba v Nepomuku.
Marie Poledňáková je v první řadě čtvrtá zleva.

Archiv Marie KolářovéArchiv Marie Kolářové
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Aquapark nebo hokejový stadion, i to si přejí lidé v Nepomuku
V sobotu 21. 11. proběhlo v Nepomu-

ku Plánovacı́ setkánı́ s architektem,
jehož cıĺem bylo společné nalezenı́ nové
podoby prostranstvı́, které obklopuje
základnı́ školu – tedy sportovnı́ho
areálu a louky. Zhruba 80% těchto
pozemků je ve vlastnictvı́ města a
současný územnı́ plán počıt́á s obytnou
zástavbou celé louky. Setkánı́ probıh́alo
ve formě procházky po areálu a násled-
né řıźené diskuse v sokolovně. U�častnila
se ho téměř stovka občanů napřıč́ gene-
racemi, mezi nimi zástupci školy i všech
zájmových skupin, které územı́ využıv́a-
jı.́

„Na základě podnětů zıśkaných z to-
hoto setkánı,́ a dále na základě rozhovo-
rů se spolky, které prostor využıv́ajı́,
odbornými komisemi a ostatnı́mi
vlastnı́ky pozemků, navrhne tým
architektů C�ervený-Bečka studii
daného územı́. Návrh bude v druhé
polovině února 2016 představen
veřejnosti a bude jej možné dále
připomı́nkovat, kritizovat, upravovat,
zkrátka společně hledat to optimálnı́
řešenı́. Finálnı́ návrh, již ve formě
regulérnı́ územnı́ studie, bude nakonec
předložen ke schválenı́ městskému
zastupitelstvu. Poté se stane součástı́
územně plánovacı́ dokumentace města,“
uvedl mıśtostarosta Pavel Kroupa.

Setkánı́ ukázalo, že nedostatků je
v tomto územı́ celá řada. Napřıḱlad „dıŕa
v plotě“, která sloužı́ coby přıśtup do
školy ze sı́dliště, nevyhovujı́cı́ stav
sportoviště i skateparku, váznoucı́
údržba areálu, zastaralost dětského
hřiště, umı́stěnı́ bazénů v blı́zkosti
silnice a jejich malá kapacita, absence
sociá lnı́ho zázemı́ č i zázemı́ pro
sportovce. Nebo také chybějıćı́ přecho-
dy pro chodce, špatný přıśtup ke škole a
problematické parkovánı́ . Bývalý
starosta Josef Michek by si přál: „umıśtit
parkoviště zcela mimo areál školy, aby
se tak ten zcela oprostil od aut.“ Mirosla-

va Brožová zase upozornila na absenci
atrakcı́ pro většı́ děti 9 – 15 let.

Jako dalšı́ nápady, některé již po-
někud odvážnějšı,́ co by mohlo v lokalitě
vzniknout, zazněly napřı́klad in-line
dráha, komplexnı́ sportovnı́ areál
včetně tartanové atletické dráhy,
přı́rodnı́ koupaliště – tzv. biotop,
amfiteátr, hřiště pro minigolf, dennı́
stacionář pro seniory, kavárna či
levnějšı́ ubytovna, ale i zahradnı́ vilová
čtvrť. JUDr. Vladimı́r Vätter, majitel
několika pozemků v lokalitě, uvedl, že
„město má již nynı́ problémy s údržbou
veřejných prostranstvı́ i sportovnı́ch
areálů, a je proto jednoznačně pro, aby
využitı́ louky zůstalo dle současného
územnı́ho plánu, tedy pro zástavbu
rodinnými a bytovými domy. S tı́m
souvisı́ i logické propojenı́ zástavby
Nepomuku a Dvorce v jeden celek.“
Většina přıt́omných ale žádnou rozsáh-
lejšı́ obytnou výstavbu nepožadovala,
spıš́e naopak, přesto by si ji na části
územı́ dokázala představit.

Zástupci dětského parlamentu školy
pod vedenıḿ deváťáka Pavla Bohatého
by uvıt́ali hokejový stadion, beachvolej-
balové hřiště, mıśto pro setkávánı́ dětı́
u školy či konánı́ sochařského sympozia,
které by obohatilo areál budoucı́ho
parku o nové plastiky. Michala Marečko-
vá, rovněž z deváté třıd́y, k setkánı́ uvádı:́
„Podle mého názoru nebude jednodu-
ché se dohodnout, protože těch potenci-
onálnıćh uživatelů plochy bude zaprvé
asi hodně. Zadruhé chybı́ vedoucı́
zájmových a sportovnı́ch kroužků.
V tom vidıḿ velký problém. Lıb́il se mně
nápad spolužačky Elišky Braumové,
která navrhovala založenı́ atletického
kroužku a k tomu vybudovánı́ sporto-
viště.“ Pro Elišku Braumovou bylo
odpoledne velmi přıj́emným překvape-
nıḿ: „Moc se mně lıb́ila diskuze v soko-
lovně, každý účastnı́k mohl svými
nápady přispět a společně jsme si pak

vyslechli, co jiného navrhovali dalšı́
účastnıći setkánı.́ Moc jsem si to užila a
těšıḿ se na dalšı́ setkánı.́“

V hlasovánı́ veřejnosti nejvıće bodů
zıśkaly park na relaxaci, in-line dráha,
venkovnı́ fitness stroje, hřiště pro velké
hry (volejbal, hokejbal…) či nová
budova ZUS�, na kterou je již několik let
zpracován projekt. Jako důležitý
nedostatek byla vnı́mána absence
správce sportovnıh́o areálu. V závěreč-
né fázi se přı́tomnı́ rozdělenı́ do
několika menšı́ch pracovnı́ch skupin
pokusili umıśtit favorizované nápady
přıḿo do slepé mapy územı.́ Ukázalo se,
že v mnoha otázkách nenı́ snadné najıt́
shodu, v jiných naopak ano. Celkem
jasně napřı́klad vyplynulo, že je za-
potřebı́ řešit parkovánı́ a nový přıśtup
ke škole, a to v trase dnešnı́ vyšlapané
pěšinky podél bazénů. Konsenzus
nakonec také panoval v přesunutı́
koupaliště do jihovýchodnı́ části louky
či v řešenı́ dráhy pro in-line brusle.

Teď již bude na architektech, aby
zı́skané podněty proměnili v návrhy
územnı́ studie, nepochybně v několika
variantách. Akvapark ani hokejový
stadion ale asi nečekejte. Jak uvedl
závěrem setkánı́ Ing. arch. Jan C�ervený:
„Cıĺem našı́ práce je spojit ušlechtilé
vize s reálnými možnosti, aby vše
nezůstalo jen na papı́ře.“ Většina
přıt́omných hodnotila akci pozitivně, ať
již s ohledem na účast, průběh i výsle-
dek. C�asto s přánıḿ, aby se z takového-
to postupu plánovánı́ veřejných staveb
a investic stala samozřejmost.

Celá akce se uskutečnila v rámci
projektu Kompas - komunikace a parti-
cipace samozřejmostı́ pod vedenı́m
CpKp Západnı́ C�echy, finančně je pod-
pořena grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Vıće fotografiı́ zde: http://www.ne-
pomuk.cz/cs/fotogalerie-setkani-s-
architektem (red)

Diskuze v sokolovně

Foto Milan DemelaFoto Milan Demela

První skupina na vycházce areálem

Foto redakceFoto redakce

Foto Petr Mevald
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Proč jen několik málo slov

Nepomuk je na facebooku

Dobrý skorovečer, přátelé.
Dovolte, abych učinil zadost zvyku

pronést za nás oba, tedy za dceru Helenu
a mou maličkost, na zahájení vernisáže
něco málo slov. Něco málo proto, že ctíme
dávno pronesená moudrá slova vynikají-
cího rakouského malíře Gustava Klimta:
„Kdo se o mně chce něco dovědět, ať si po-
řádně prohlédne mé obrazy.“ S ohledem
na to, že tu najdete i naše velestručné
životopisy a konec konců i nás samé,
ochotné k hovoru, dovolím si jen upozor-
nit na ono v Nepomuckých novinách
inzerované překvapení v řadě mých
výtvorů. Iniciativa tentokrát nevyplynula
z úvah mých, ale synových. Zeptal se mě,
zda bych nebyl ochoten ke svým dosavad-
ním toulkám krajinou a toulkám vlastní
hlavou přičinit ještě něco toulek kvanto-
vou fyzikou.

Já a kvantová fyzika?! Krve by se ve
mně v ten okamžik nedořezal.

Ale pak přišlo uklidnění: Neboj,
náměty bych ti dodal.

A dodal. I s vysvětlením, které jsme ve

Už před několika týdny přibyl do
rodiny mı́stnı́ch informačnı́ch médiı́
nový člen. Mimo Nepomuckých novin,
kabelové televize a webových stránek
má nynı́ Nepomuk i profil na populárnı́
sociálnı́ sı́ti Facebook. Pokud patřı́te
mezi ty, kteřı́ využıv́ajı́ tento fenomén
modernı́ doby, můžete „olajkovat" FB
stránku Nepomuk a zıśkat tak přıśtup k
prakticky každodenně aktualizované-

zkrácené verzi pro jistotu k jednotlivým
pastelům této řady připojili.

Takže to je ono ohlášené, jednorázové
překvapení, neboť naděje na to, že bych
ve svých zájmech přesedlal na kvantovou
fyziku je vskutku praprapramalá.

Dcera Helena zůstala věrna svému
pohledu na okolní svět. Pohledu, který
umí vyhledat, někdy i vyšťourat ten
správný, zajímavý, oku běžného poutníka
povětšině unikající polodetail či detail, a
často jej dokonce i vtipně okořenit. Ale i u
ní se lze právě na této výstavě setkat se
změnou. Vy, kteří jste tu byli přede dvěma
roky, jste si možná už povšimnuli.
Autorka si uvědomila, že velký formát
sice dokáže mnohdy pregnantněji
vyjádřit její záměr, už na prvý pohled
získat více divákovy pozornosti, za-
ujmout jej, ale nedokáže to neméně
důležité: usídlit se trvale na stěně
běžného venkovského či městského bytu.
Proto tentokrát i ta řada menších
fotografií.

Na samý závěr bych se rád veřejně

mu zpravodajskému kanálu. Aktuality
z radnice, města a jeho okolı,́ pozvánky
na kulturnı́ a společenské akce, články
z nepomuckých i regionálnıćh novin – to
vše a mnohem vıće najdete mezi přı-́
spěvky na nepomuckém facebooku. Jak
zkušenı́ uživatelé této sociálnı́ sı́tě
samozřejmě vědı,́ všechny přıśpěvky je
možné sdıĺet, šıř́it dál a také komento-
vat, rozvádět o nich diskuzi. Někteřı́

ztotožnil se slovy malíře Oty Janečka
„Dnešní umění – to jsou pomníky
bezradnosti a zoufalství. Vytratilo se
potěšení dívat se na svět.“

A ještě něco. František Nepil ,
zahajující výstavu obrazů Karla Franty
mj. řekl: „… Jeho obrázky mě okouzlují.
Snad se na mne nehněvá, že používám
pojmu obrázky pro to, co každý vzdělaný
literát nazývá dílem. Já ne… Protože dílo
člověka ne vždy okouzluje, častěji
ohromuje a člověk se před ním scvrkává,
takže dílo bych mít doma vlastně ani
nechtěl. Ale obrázky, to je něco jiného. Ty
člověka okouzlují a blaží, ty bych doma
mít chtěl.“

Nuže – ať je vám dobře s našimi
obrázky, přátelé!

Richard Böhnel

radnı́ a zaměstnanci úřadu FB také
použıv́ajı,́ takže se do debaty, pokud
bude věcná, mohou také zapojit .
Nepomucké facebookové stránky by
měly napomoci lepšı́ komunikaci města
se svými občany i naopak - a to zcela
v kontextu roku, který se právě pıš́e.
Přıḿý odkaz na stránku:
www.facebook.com/Nepomuk-63071703604

Pavel Kroupa, místostarosta

Foto Milan Demela Foto redakce

Z vernisáže výstavy

Foto Petr MevaldFoto Petr Mevald

Lampionový průvod
V neděli 15. 11. uspořádalo Mateřské

centrum Beruška Nepomuk tradičnı́
lampionový průvod. Toho dne našı́ akci
počası́ vůbec nepřálo, odpoledne se
však vyčasilo a průvod se tak k radosti
dětı́ mohl uskutečnit. I když foukal velký
a nepřı́jemný vı́tr, na sraz na dětské
hřiště u školy přišel slušný počet dobře
oblečených rodičů s dětičkami. Všichni

měli možnost zahřát se čajem, občer-
stvit se domácı́m makovcem Venduly
Hofmanové a byli obdarováni sladkost-
mi a světelným náramkem. Bohužel
začalo zanedlouho pršet, a tak jsme
rychle vyrazili na cestu Nádražnı́ ulicı́ a
pokračovali ulicı́ Třebčickou na náměs-
tı.́ Po cestě jsme minuli dvě stanoviště se
sladkostmi a dýněmi rodiny Kinclových.

V cı́li na všechny čekalo avizované
překvapenı́ – ohnivá show. Za mateřské
centrum děkuji vystupujı́cı́ skupině
i všem, kteřı́ se na přı́pravě akce
podıĺeli. Na viděnou přıš́tı́ rok!

Petra Šampalíková,
předsedkyně Mc Beruška Nepomuk

Úvodní slovo vernisáže výstavy fotografií Heleny Liškové
a obrazů Richarda Böhnela, Malá galerie Nepomuk, 6. 11. 2015

Prodejní výstavu je možné navštívit zdarma v Malé galerii Nepomuk až do 30. prosince
a pořídit na výstavě nebo v informačním centru regionální vánoční dárky.
Otevřeno je pondělí – sobota 8.30 – 16.00 hodin.
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Rozhovor měsíce

Pater Vıt́ězslav Holý,
Narodil se v Pıśku, domov má v Miro-

vicı́ch, má bratra lékaře, sestra je
matkou čtyř dětı́. Vystudoval nejprve
učebnı́ obor s maturitou v Blatné - STS,
pak absolvoval mechanizačnı́ fakultu na
Vysoké škole zemědělské v Praze -
Suchdole, rok byl na vojně na letišti
v Brně, po vojně dva roky měl na starosti
dopravu v Kooperaci pro živočišnou
výrobu v Blatné a nakonec měl dva a půl
roku co dočiněnı́ s přidruženou výrobou
v JZD Plıš́kovice u Mirovic. Pak přišel
zlomový rok 1989, kdy nastoupil do
semináře a na Teologickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1995
byl vysvěcen na kněze a poslán do
Sušice a okolı.́ Po sedmi letech služby, ač
měl již umıśtěnku do Týna nad Vltavou,
přišla tragická událost v podobě skonu
Patera Cibuzara, a tak byl snad osudem
povolán do Nepomuku a okolı,́ kde je
administrátorem doposud. Okrskovým
vikářem sušicko – nepomuckého vika-
riátu je od roku 2008. V současné době
spravuje kostely v Nepomuku, Milči,
Z�inkovech, Neurazech, Myslı́vě, Prádle,
ve Vrčeni a kapli v Klášteře, stěžejnıḿ
úkolem jeho poslánı́ je duchovnı́ péče
o lidi. Je protektorem Svatojánské mati-
ce a iniciátorem řady projektů vedou-
cıćh k propagaci a odkazu svatého Jana
Nepomuckého.

Každý prý svým způsobem věřı́ na
něco mezi nebem a zemı́ a přiznám se, že
já se doopravdy modlil jen jednou. To
když jsem měl vážně pohmožděnou
nohu a v nı́ ukrutné křeče. Jinak to mám
spıš́e jako Eva Urbanová, která vystihla
mé pocity poměrně přesně v zářijovém
rozhovoru s Karlem Barochem v těchto
novinách. Když vidıḿ, co jsou národy
schopné kvůli svým modlám uskutečnit
a kolik životů a památek zničit, když
pravidelně napřı́klad od lidických
pamětnıḱů slyšıḿ, jaké hrůzy se děly za
druhé světové války a že těch nevinných
zavražděných dětı́ bylo nakonec 13
milionů, nevěřı́m, že by tomu někdo
s mocı́ řıd́it tenhle svět a osudy lidı́ mohl
netečně přihlıž́et. Ale na druhou stranu
nenı́ v Nepomuku mnoho těch, kteřı́ by
měli můj obdiv a důvěru, jako ji má
právě nepomucký Pater Slávek Holý.
Když promluvı́ napřıḱlad na městském
zastupitelstvu, je vidět, že tenhle člověk
je mimořádně chytrý, vzdělaný a má
nevšednı́ úctu i dar řeči.

Slávku, máme adventní čas, a tak
pojďme špatnosti tohohle světa hodit za
hlavu a zrekapitulovat to dobré, co se
letos událo. Třeba tady u nás. Nové Svato-
jánské muzeum otevřené kardinálem
Dominikem Dukou, dokončená obnova
prvních soch Lazara Widemanna v Žin-
kovech, zrod Zelenohorské madony nové
generace, významná inaugurační slav-
nost v zelenohorském kostele, snahy
o obnovu tamního hlavního oltáře, pos-
tupná obnova dalších kostelů ve Vaší
správě a plánované vyhlášení soutěže na
Svatojánskou plastiku na novém kru-
hovém objezdu U Pyramidy. Anebo Vámi
sloužené mše v kostele svatého Jeronýma
ve Vídni i v mariánském chrámu v Ebra-
chu. Říkám si, že jste měl letošní rok
mimořádně povedený. Jak ho hodnotíte
Vy?

On každý rok je něčıḿ požehnaný, Pán
Bůh mi stále do cesty posıĺá lidi dobré
vůle, bez kterých by se to nedalo
uskutečnit. Někdo řekne náhoda, já na
náhody nevěřıḿ, třeba kostel v Z�inko-
vech – hned v prvnıḿ měsıći mého pů-
sobenı́ se objevila štědrá donátorka a
vlastně i ty Pavle, a projekty se zdárně
posouvajı́ kupředu.

Musím se dále přiznat, že o Vás v Nepo-
muku kolují neskonalé legendy, co Vás
vedlo k tomu stát se farářem. Mám za to,
že je na čase udělat jim přítrž, přeci jen
jste u nás již téměř 14 let, a to je dosta-
tečná doba na to považovat Vás za
starousedlíka a jednoho z Nepomučáků.
Smím-li se tedy ptát, jak a kdy jste dospěl
k tomu, že svůj život zasvětíte Bohu?

Bylo to jak blesk z čistého nebe.
Zlomový rok 1989. Začátkem listopadu,
kdy nikdo z nás ani skrytě nedoufal, že
vláda komunistů vezme za své a železná
opona nás již nebude nadále svıŕat, jsme
autem vyrazili do R�ıḿa na svatořečenı́
Anežky C�eské. Byla to národnı́ pouť a
přes všechny překážky, které komunisti
kladli, se nás tam sešlo deset tisıć – div
divoucı.́ K pouti patřı́ obtıž́e, tak i prosby
a já v té době hledal své životnı́ zacıĺenı,́
zda je v manželstvı,́ nebo zasvěcenı́ se
Bohu – být knězem. Tak jsem prosil tuto
světici o přı́mluvu, abych to zřetelně
poznal. A skutečně, v pondělı́ 13. listo-
padu v 8 hodin večer při mši svaté na
závěr této pouti to ve mně zarezonovalo
– být knězem. Nejprve se objevil strach,

protože jsem se vracel do totalitnı́
země, která křesťanům vůbec nepřála.
A tak jsem si v duchu dodal odvahy:
„I kdybych měl utéct, tak toto volánı́
naplnı́m". Události však měly rychlý
spád. My přijeli domů v pátek 17. lis-
topadu v 9 večer, otevřeli televizi a tam
události z Národnı́ třı́dy, do měsı́ce
Václav Havel prezidentem, zbortila se
železná opona, svobodné volby... Pro
mě to bylo jasné dotvrzenı́, kudy se
bude vinout má dalšı́ cesta životem.

Jakého světce máte nejraději a proč? Je
to svatý Jan Nepomucký, nebo někdo
jiný?

Z výše uvedeného je to sv. Anežka
C�eská, naše růžička bı́lá, která mě
inspirovala radikalitou proměny svého
života. Ona princezna aspirujı́cı́ být
královnou, či dokonce cı́sařovnou,
rozpoznává Božı́ volánı́, vstupuje do
kláštera a sloužı́ těm nejubožejšıḿ a
nejpotřebnějšı́m, a tak buduje „kari-
éru“ služby druhým. Pak je to sv. Václav,
náš knıž́e, pro něhož křesťanská vıŕa je
součástı́ jeho životnıh́o stylu, za ni se
nestydı,́ k nı́ se hlásı́ a do poslednıh́o
dechu ji žije - „Bůh ti odpusť, bratře“.
A jistě sv. Jan, náš rodák, statečný a
pečlivý kněz, který má rovnou páteř,
kterou neohýbá před zlovůlı́ a svévolı́
mocných tohoto světa. Jeho pohled je
upřen na Ježıš́e Krista, věčného Vládce
a Dárce pokoje, lásky, dobra, sprave-
dlnosti a věčnosti. S nıḿ se ztotožňuje a
jej očekává.

Od všech slyším, že máme v regionu
dva hlavní poklady: zámek Zelená Hora
a svatého Jana Nepomuckého, ale že
neumíme jejich potenciálu využít.
Z nápadů mě osobně nadchla myšlenka
umělecké prezentace Nepomuku přímo
u sochy na Karlově mostě, pozitivně
hodnotím vznik Svatojánské matice,
Svatojánského muzea nebo projekt
obnovy kostelních zvonů. Je pravda, že
aktualizaci by si zasloužily také hlavní
webové stránky www.sjn.cz, kde je
poslední informace z roku 2008. Co ale
více udělat, abychom odkaz svatého
Jana Nepomuckého prezentovali co
nejlépe?

Jsem přesvědčen, že do „genomu na-
šeho města" je zakódováno mimořádné
duchovnı́ sepjetı́ s křesťanskými

�]

Foto archiv redakce

V roce 2004 při žehnánı́ sochy sv. Vojtěcha ve Vrčeni Foto Jiří Beroušek
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kořeny. Na úsvitu našı́ historie, koncem
10. stoletı́, nesmazatelné šlépěje sv.
Vojtěcha, v polovině 12. stol. pomucký
klášter – centrum křesťanských duchov-
nı́ch hodnot, vzdělanosti a lidského
umu, kult Madony Zelenohorské a 300
let trvajı́cı́ svatojánská úcta, to jsou
fundamenty, na kterých byla vystavěna
prosperita našeho města. U�dobı́ 50 let
komunismu se na nás podepsalo
mnohými šrámy, které jsou mnohdy
hlubšı́, než si dokážeme připustit, a
dnešnı́ doba nenabıźı́ jejich uzdravenı,́
přesto nemusı́ být určujı́cı́ pro naše
zacıĺenı.́ Proto latinıći pravı:́ „Ad fontes“
- k pramenům, ke kořenům. Myslıḿ si,
že pouhá prezentace čehokoliv bez
patřičného srdečnı́ho vztahu nikam
nevede. Vždycky mě drobet nadzvedne,
když se nepomučtı́ rádoby prezentujı́
před ostatnı́mi, že se u nich narodil
nejznámějšı́ světec sv. Jan, a to je
všechno nebo ještě následuje dlouhý
monolog, co všechno by se mělo či
nemělo dělat, ruku k dıĺu však nepřiložı́
a nabıźené akce nepodpořı.́ Tudy cesta

k prosperitě nevede. Ta
vede přes spojovánı́ a
propojovánı́ lidı́ dobré
vůle pro blaho našeho
města, přes upevňovánı́
dobrých vztahů a v nepos-
lednı́ řadě ve vıř́e v Pána
Boha, Otce i Syna a Ducha
Svatého, toho, který je
kalibrem a garantem sku-
tečných hodnot.

A na závěr. Co byste
popřál lidem k Vánocům a
k novému roku?

Jak se zpı́vá v jedné
pı́ sni : „Nic než ádáme
jenom to samé, aby nás
Pán Bůh miloval, miloval,
hřıćhy odpustil, nebe dal,
nebe dal. Z�ivijó, živijó,
živijó!“

Děkuji za rozhovor.
Pavel Motejzík,

šéfredaktor

sušicko - nepomucký vikář

Na mši U Vojtěcha ve Vrčeni, rok 2014

Foto archiv redakceFoto archiv redakce

V roce 2004 při žehnánı́ sochy sv. Vojtěcha ve VrčeniV roce 2004 při žehnánı́ sochy sv. Vojtěcha ve Vrčeni Foto Jiří BeroušekFoto Jiří Beroušek



� Vychloubánı́ se Zelenou Horou. Na Zelené Hoře byl v srpnu natáčen oblıb́ený pořad
Vychloubánı́ Richarda Langera. Dostupný je již také online, pustit si ho můžete pod
tıḿto odkazem: https://youtu.be/2Z-bGyaM_MA, najdete ho také na facebooku města
Nepomuk.
� U Kokořova vyhasl dalšı́ život. Tragická nehoda mezi Nepomukem a Přešticemi si
27. 10. vyžádala jeden lidský život a několik zraněných. Podle prvotnıh́o šetřenı́
policistů se měl řidič terénnıh́o auta vyhýbat zvěři a poté došlo ke střetu s dodávkou.
� Nepomuk má Genius loci. Konference nazvaná Genius loci českého jihozápadu 2015
zavıt́ala během exkurze dne 4. 11. do Nepomuku. U�častnıći si prohlédli pod vedenıḿ
Mgr. Josefa Koželuha centrum města a nové Svatojánské muzeum.
� Zástupci euroregionu jednali u S�vejka. Dne 6. 11. zasedalo v Nepomuku, pod
vedenıḿ náměstka hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grünera, politické Prezidium
Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Nejvyššı́ představitelé evropského regionu
se zde seznámili s aktualitami z činnostı́ jednotlivých znalostnıćh platforem, v nichž
majı́ češtı,́ bavorštı́ a rakouštı́ odbornıći možnost rozvıj́et své nápady a připravovat
projekty s přıńosem pro celý euroregion. K největšıḿ událostem letošnıh́o roku
patřila akce „Chutě Evropského regionu Dunaj-Vltava“.
� „Zajda“ je hráčem kola. Hráčem 12. kola Okresnıh́o přeboru Plzeň - Jih ze dne 7. 11.
se stal nepomucký hráč Lukáš Zajıć.
� James Bond v Nepomuku. Nové propagačnı́ video Plzeňského kraje s podtitulem
„Kraj, ze kterého se neodcházı“́ ve stylu Bondovek bylo natáčeno rovněž v Nepomuku.
Prohlédnout si ho můžete pod tıḿto odkazem: www.youtube.com/watch?v=J5rozEY-
F9g
� Obce žalujı́ stát. Podánı́ provedlo šest dotčených obcı́ lokality Březový potok
podpořených ORP Horažďovice. Podánı́ žaloby souvisı́ s pracemi směřujıćıḿi k přı-́
pravě hlubinného úložiště radioaktivnıćh odpadů v této lokalitě.
� Vrčeňskou kapli doplňoval ambit. Dozvěděli se o tom účastnıći přednášky Mgr.
Luďka Krčmáře dne 10. 11. v Nepomuku. Jak je patrné z mapy 1. vojenského mapovánı́
z druhé poloviny 18. stoletı,́ obklopoval kapli sv. Vojtěcha v minulosti ambit – klenutá
zděná chodba ve tvaru pıśmene U sloužıćı́ předevšıḿ pro odpočinek a rozjıḿánı́
poutnıḱů.
� Z Austrálie do Spáleného Pořıč́ı.́ V rámci své zpátečnı́ cesty navštıv́il Jaroslav „šnek“
Král 19. 11. Festival outdoorových filmů ve Spáleném Pořıč́ı.́ Narodil se se srdečnı́
vadou a lékaři mu zakazovali jakýkoliv sport. V květnu 2013 sedl na kolo a dojel až do
Austrálie. Okolnosti mu nedovolily dokončit jeho vysněnou cestu kolem světa, přesto
dokázal téměř nemožné. V budoucnu plánuje svůj sen dokončit.
� Klášterský most v nové publikaci. V právě vycházejıćı́ publikaci "100 staletých
mostů" - 1. dıĺ od Ing. Petra Vlčka je uveden dvouobloukový most přes U�slavu z Klá-
štereckého rybnıḱa. V dalšıḿ dıĺe plánuje autor uvést „C�ervený most“.
� Zámek Z�inkovy za 250 000 korun. Minimálně tolik musejı́ od řıj́na zaplatit zájemci
za svatebnı́ obřad na této perle jižnıh́o Plzeňska. Aktuálnı́ informace k současnému
stavu najdete pod tıḿto odkazem: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/zavreno-
zinkovy-jsou-soukrome-20151103.html
� Ikony na výstavě v Praze. Výstava s názvem Smysl pro uměnı́ - ceny C�eské akademie
věd a uměnı,́ jejıž́ vznik inicioval lužanský Josef Hlávka a stal se rovněž prvnıḿ
předsedou, máte možnost navštıv́it až do 10. 1. 2016 v Salmovském paláci v Praze.
Výstava Smysl pro uměnı́ poprvé představuje umělecká dı́la, jejichž prestiž
akademické ceny podpořily v letech 1891–1952. C�lenem této akademie byl napřıḱlad
i Mistr Augustin Němejc, od roku 1901 dopisujıćıḿ a od 1923 řádným.
� Prvnı́ vodnı́ galerie bude v Horažďovicıćh. Právě tam totiž odstartoval zajıḿavý
projekt mladých lidı́ Překvapenı́ na Otavě – 1. vodnı́ galerie v C�R. Zapojenıḿ mıśtnıćh
obyvatel, širšı́ veřejnosti, umělců, profesionálů a dalšıćh zvědavců bude vytvořeno 20
– 30 ks krátkodobých i dlouhodobých Land Art objektů, které budou umıśtěny v bez-
prostřednı́ blıźkosti břehu řeky nebo přıḿo v řece samotné. Vıće informacı́ najdete na
www.landartnarece.cz
� Konec střednı́ školy ve Spáleném Pořıč́ı́ je definitivnı.́ Koncem června bude ukončen
provoz Cıŕkevnı́ střednı́ odborné školy ve Spáleném Pořıč́ı.́ Ta přesune svoji výuku do
Plzně a zároveň se rozšıř́ı́ o základnı́ stupeň vzdělávánı.́ Pro zámek, který je ve vlast-
nictvı́ Metropolitnı́ kapituly u sv. Vıt́a v Praze, se bude hledat nové využitı.́

(red)

Krátké zprávy ze života
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Známe nový
grafický vzhled
Nepomuckých
novin

Anonymnı́ grafická soutěž na nový
vzhled Nepomuckých novin, která
probı́hala v uplynulých týdnech, má
svého vıt́ěze. Stal se jıḿ návrh č. 4, pod
kterým se skrýval nadaný grafik Martin
Bušek, spolupracujıćı́ napřıḱlad s pl-
zeňským divadlem, společnostı́ Plzeň
2015 či se Západočeskou galeriı.́

Redakčnı́ rada ocenila na jeho návr-
zıćh předevšıḿ geniálnı́ jednoduchost,
čistotu a originalitu, s kterou byl kon-
cept zpracován. Pečlivost zpracovánı́
i malých detailů v sazbě svědčı́ o pro-
fesionalitě a znalostech tohoto grafika.
Vıt́ězný návrh skončil v poradnıḿ hod-
nocenı́ veřejnosti na webových strán-
kách města Nepomuk až na třetı́m
mıśtě. Dle přizvaného odbornıḱa Jana
Pelce, pracovnı́ka plzeňské Fakulty
designu a uměnı,́ to svědčı́ o nadčaso-
vosti daného návrhu. C�ásti veřejnosti
nějaký čas potrvá, než se s podobou
sžije. Jak tedy budou Nepomucké
noviny od přıš́tıh́o čıśla, kdy vstupujı́ do
25. ročnı́ku své existence, vypadat?
Přikládáme koncept titulnı́ strany. Těšit
se v něm můžete napřıḱlad na rozhovor
s mezzosopranistkou Editou Adlero-
vou. Přetvořenı́ novin nenı́ jednoduché
a předem se zároveň omlouváme,
pokud dojde k vydánı́ lednového čıśla
novin se zpožděnıḿ (kolem 11. 1.).

(red)
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Obnova S�umavanu je na dobré cestě

Poděkovánı́ za květinovou výzdobu města

Blıž́ı́ se konec roku 2015, a tak vás
chci informovat o stavu projektu, který
nám byl nabıd́nutý 19. 12. 2014 s mož-
nostı́ odprodeje původnıḿ vlastnıḱem.
Jedná se o objekt bývalého S�umavanu za
objektem hostince Vyskočilka. V sou-
časné době dobıh́á změna stavebnıh́o
povolenı́ stavby před jejıḿ dokončenıḿ
do právnı́ moci. Dokončujı́ se také
prováděcı́ projekty, dle kterých se
stavba bude realizovat. Také jednáme se
skupinou, která bude dělat technický
dozor investora po dobu celé výstavby.
Probıh́á výběrové řıźenı́ na zhotovitele

Skončilo obdobı,́ ve kterém jsme se
mohli těšit pohledem na krásnou
květinovou výzdobu našeho města – na
náměstı́, ve všech parčı́cı́ch a dalšı́ch
osázených plochách. Děkuji městu
Nepomuk a panı́ zahradnici Tereze
S�vecové, která je všechny v pěkných
barevných kombinacıćh na jaře osázela,
na počátku léta obměnila a po celou
sezónu za pomoci pana zahradnı́ka

stavby. V pátek 4. 12. 2015 je 3. kolo a po
skončenı́ bude vybraný zhotovitel, s kte-
rým chceme do Vánoc uzavřıt́ smlouvu
o dıĺo.

Předpoklad zahájenı́ je v cca v polo-
vině 1. čtvrtletı́ roku 2016 s plánovaným
dokončenıḿ na kolaudaci stavby v listo-
padu 2016. Dořešuje se profinancovánı́
objektu. Po Novém roce by mělo dojıt́
k symbolickému aktu poklepánı́ základ-
nıh́o kamene. Objekt má být adaptován
na seniorský dům a léčebnu Alzheime-
rovy choroby se 140 – 160 lůžky, zahr-
nuje i parkovou úpravu.

Konvalinky zalévala a ošetřovala.
Nechválı́m jen za sebe. Slyšela jsem
mnoho obdivných vyjádřenı́ mnohých,
kterým nenı́ lhostejný vzhled našeho
města, a oceňujı,́ kolik se v této oblasti
zlepšilo. Začalo to už za minulého
vedenı́ města umı́stěnı́m závěsných
květináčů na sloupy veřejného osvětle-
nı,́ letos však bylo vše dotaženo téměř
k dokonalosti. Je znát, že pro panı́ za-

Jsme si velmi dobře vědomi, že
projekt je pro město Nepomuk velmi
důležitý, a také k tomu tak přistupuje-
me. Za dosavadnı́ tvůrčı́ spolupráci
s městem Nepomuk vám jménem našı́
developerské skupiny velice děkujeme.
Pokud by takto pracovali všichni
komunálnı́ zákonodárci, naše země by
vzkvétala mnohem vıće, bylo by vıće
dobré nálady a pocitu uspokojenı́
prováděné práce.

Jiří Brůček, jednatel společnosti
BM DEVELOP, s. r. o.

hradnici nenı́ práce jen zaměstnánıḿ,
že má ke květinám vztah a dělá to ráda.
Přispıv́á k dobrému dojmu z Nepomu-
ku z pohledu turistů našich i zahranič-
nıćh, kterých rok od roku přibývá. Ještě
jednou děkuji. Těšıḿ se na jaro a léto
s kvetoucıḿi záhony našı́ panı́ zahrad-
nice a přeji lepšı́ počası,́ aby jejı́ práci
neničilo sucho jako letos.

Marie Kotylová
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Do novin lze jedním inzerentem umístit
maximálně dva inzeráty do každého čísla.
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Rozvoz jídel
Hostinec Na Faře, Vrčeň

MENU – 65 Kč
(hlavní jídlo + polévka)

� denně výběr ze tří jídel + polévka

� v nabídce i minutková jídla

� pro firmy i jednotlivce

� osobní přístup

� týdenní nabídku, ale i objednávky lze zasílat
i mailem

� platba denně, týdně, měsíčně (hotově nebo
fakturou)

DOPRAVA ZDARMA

Tel.: 737 784 458

E-mail: hostinecnafarevrcen@seznam.cz

www.hostinecnafare.cz

NEBOJTE SE NÁS NEZÁVAZNĚ VYZKOUŠET

Řeznictví a uzenářství
Vratislav Chodora

Husova ul. Nepomuk
Čen nezávislého seskupení řeznctví a uzenářství ČESKÝ ŘEZNÍK.

Zákazníkům poskytujeme každých 14 dní slevy na 13 vybraných výrobků.
I letos se těšíme na vaši návštěvu.

Přeje svým zákazníkům
hodně štěstí, zdraví

a spokojenosti v novém roce 2016.

ZDRAVÁ VÝŽIVA NEPOMUK
nabízí mimořádnou akci pro své zákazníky. Ti si mohou zakoupit výrobky
Amway ZA VELKOOBCHODNÍ CENY v době od 3. 12. do 10. 12. 2015 z celého
sortimentu výrobků, tyto budou pak dodány až do jejich domova. Můžete
využít nabídky dárkového poukazu ve výši, jakou si určíte, a obdarovaný si
může vybrat ze širokého sortimentu zdravé výživy nebo služeb dle svých
potřeb dárek, který splní jeho očekávání.
Každý zákazník si může v předstihu objednat zboží ze zdravé výživy, které
prodejna dosud nevede.

Chtěla bych touto cestou popřát všem občanům krásné a klidné vánoční
svátky, stálé zdraví a osobní spokojenost v novém roce do každé rodiny.

Přeje Edita Růžičková
e-mail: , telefon .edita1ruzickova@seznam.cz 724 957 376

Nová Zelená úsporám
Nová Zelená úsporám rozdělila za dva měsıće 900 000 000 korun. Zájem

byl obrovský. Občané nemuseli provést všechna opatřenı́ naráz, ale mohli
učinit opatřenı́ dıĺčı.́ Dotace pokrývaly až 50% nákladů na vynaložené
výdaje. Od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2015 je program znovu otevřen s obdob-
nými podmıńkami. K čerpánı́ je připraveno 520 000 000 korun. Uvádıḿe
přıḱlady, na jaké penıźe můžete dosáhnout zpětně od 1. ledna 2014:
Snižovánı́ energetické náročnosti stávajıćıćh rodinných domů – zateplenı,́
Výstavba rodinných domů s velmi nıźkou energetickou náročnostı,́ Výměna
zdrojů tepla (kotlů), Instalace solárnı́ch termických a fotovoltaických
systémů. Pro bezstarostný proces lze využı́t ke zpracovánı́ žádosti
některou z renomovaných dotačnı́ch firem. Vı́ce informacı́ zı́skáte na
www.novazelenausporam.cz, tel. 800 260 500. (red)



Firma

INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo
a Anglii

Zajímavé pracovní ohodnocení

* Přípravář / technik pro výrobu nábytku
– min. vzdělání VOŠ

* Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích

strojů na výrobu dřevěných výrobků

* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných

oborech

Pracoviště:
Interiéry a schodiště, s. r. o.,

Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit
zaměstnancům ubytování

Kontaktní osoba:
Mag. phil. Lenka Šampalíková, 734 440 523
lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz

Nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 2015 v prodejně „U Stodoly“
Eidam cihla 30% cena za 1 kg . ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 109.00
Zakysaná smetana 15% 180 g . ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 8,90
Jogobella Panna Cotta 150 g ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 8,90
Bramborový salát cena za 1 kg ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . 79,00
Vinná klobása ve skop. střívku cena za 1 kg ..... ...... ...... ...... 109,00

Nabídka platí od 1. 12. do 14. 12. 2015 v prodejnách
ve Dvorci a NS Nepomuk
Choceňský smet. Jogurt 150 g různé příchutě .. ...... ...... ...... ... 9,90
Jogurt bílý krémový RANKO 120 g . ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 4,90
Sedlčanský Hermelín původní 100 g .... ...... ...... ...... ...... ...... . 21,90
Gouda sýr 48% cena za 1 kg ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . 89,00
Křemešník cena za 1 kg ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 229,00
Vánoční paštika s brusinkami hrubá 200 g .. ...... ...... ...... ...... . 25,90
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Do novin lze jedním inzerentem umístit
maximálně dva inzeráty do každého čísla.
Do novin lze jedním inzerentem umístit

maximálně dva inzeráty do každého čísla.

Nepomucké noviny do schránek
mimo Nepomuk a Dvorec
za cenu poštovného

Pro občany Nepomuku a Dvorce jsou, a i v roce 2016
budou, Nepomucké noviny distribuovány do schránek
zdarma, mimo tato územı́ je možné je v současné době zıśkat
v koloniálech ve Vrčeni, Tojicı́ch a Mohelnici, přičemž
distribučnı́ okruh by měl od ledna 2016 ještě mıŕně vzrůst.

Dalšı́m zájemcům jsou noviny distribuovány za cenu
poštovného, 17 korun/čı́slo, ročnı́ poštovné je tedy
dohromady 204 korun. Spolu s kompletnı́ novou grafickou
podobou novin od ledna 2016, stále zajıḿavějšıḿ obsahem s
mnoha praktickými informacemi, rozhovory a zajıḿavostmi,
se může jednat i o hezký vánočnı́ dárek pro nepomucké
patrioty, které již osud zavál mimo naše město. Zaplatit je
třeba do konce prosince buď v hotovosti v Informačnıḿ
centru Nepomuk, nebo prostřednictvıḿ poštovnı́ poukázky
typ C.

Návod k vyplnění poukázky:
C�ástka v Kč: 204
Adresát: Město Nepomuk, Nám. A. Němejce 63,
335 01 Nepomuk
Odesıĺatel: vaše jméno a adresa vč. PSC�
(přıṕadně jméno a adresa obdarovaného)
Zpráva pro adresáta: POS�TOVNE�NEP. NOVIN 2016
Shodné údaje nezapomeňte uvést také na kontrolnıḿ útržku.

(red)

®

PLZEŇ
s. r. o.

REALIZACE STAVEB • OBCHODNÍ ČINNOST

Brojova 16
307 04 Plzeň

Tel.      377 242 337-8
Fax      377 242 339
Mobil  602 463 934

jednatel společnosti

Ing. JAN SALÁT

Hledám paní na úklid
domácnosti invalidních důchodců v rodinném domě 2 km
od Nepomuka.
Požadujeme pečlivost a spolehlivost.

Tel. 602 245 532



Kupón slouží pro podání řádkové inzerce v jednom vydání Nepomuckých novin
o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění.

Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon/e-mail:                                         Požadované č. vydání:

Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu:
KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk

nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po – Pá 07.30 – 16.00 hod.

Řádková inzerce na kupónu – nekomerční , komerční za 50 Kč:ZDARMA
nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) . . . . . . ZDARMA
nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) . . . . . . 50 Kč

KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI
nekomerční , komerční za 50 KčZDARMA

inzerceŘádková

Příjem inzerce:
KIC – Kulturní a informační centrum,

nám. A. Němejce 126,  335 01 Nepomuk,
tel.: 371 580 336, e-mail: noviny@nepomuk.cz

www.kovoodpad.cz

MĚCHOLUPY 37, mob: 605 185 771, www.truhlarstvi-bdl.cz, info@truhlarstvi-bdl.cz

N
A

B
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E:

Zakázkové truhlářství pro každého ...

založeno v roce 1995

- vážení na digitální
autováze

- ekologická likvidace
autovraků včetně
potvrzení a odvozu
ZDARMA

- pneuservis a
prodej pneu

Kontakty: Seč 88, 336 01 Blovice, tel.: 602 414 219

� Pronajmu nekuř. 1+1 v RD. Tel. 606 123 682

� Pronajmu zařízený byt, 2+kk v Nepomuku. Možné od ledna
2016. Tel. 720 377 569

� Pronajmu ihned dlouhodobě garáž Na Vinici za domem
pečovatelské služby. Tel. 728 499 029 (po 19 hod.)

� Prodám zemědělský pozemek v k.ú. Dvorec – 14674 m2-orná
půda, v blízkosti průmyslové zóny. Tel. 371 723 417

� Prodám Agapornis škraboškový violet (t. modrý), letošní
odchov cena od 350 Kč. Tel. 602 117 358

� Prodám velmi levně 4 disky R14, střešní nosič aj. Vše na starší
Fiestu. Tel. 776 592 324

� Prodám kamna na uhlí dřevo, pásovou pilu, šlapadlo Orbitrac
exifit. Tel. 722 963 905

� Prodám železné sloupky na plot a nové rámy na vrátka a vrata
z nových trubek – levně. Tel. 725 540 605

� Prodám svářecí trafo tovární výroby – velmi zachovalé, plynulá
regulace proudu do 150A na 220V. Tel. 725 540 605

� Prodám dvě kuchyňské váhy s mosaznými miskami a malou
decimálku – levně. Tel. 725 540 605

� Prodám dřevěné hraněné plaňky na plot. Tel. 725 540 605

� Prodám kari sítě 10 ks, síla drátu 6 mm, oko 100x100 mm,
dohoda. Tel. 723 569 217

� Pro sběratele: vizitky, svatební oznám., písemnosti z 1.
republiky, sýrové nálepky, lampa jako kahan, litin. hmoždíř. Tel.
776 693 073

� 3 knihy o koních, 2 díly Řídících Márinka, 20 ks zednických
skobek, kempinkový stolek skládací, 1 plot. el. vařič. Tel.
776 693 073

� 20 skel na pařeniště 60x140 cm, nové štafle 2 m, lopata,
krumpáč, sud na vodu, vnitř. dveře 80L, tresor 170x110x60 cm.
Tel. 776 693 073

� Silná rozbruska a vrtačka, sada závitníků na vod. trubky,
údržbářská kožená brašna plná ručního nářadí, nové štafle. Tel.
776 693 073

� Brusle Kanady vel. 7, 9, 11, sáně pro 2, dětská matrace 60x120
m, trampolína prům. 1 m, skládací žehlicí prkno a žehlička „Eta“.
Tel. 776 693 073

� Invalidní stolek 50x70, dřevěné podpažní hole, kancelář. lampa
na stůl, nový bezdr. telefon „Ufo“, koš na brambory. Tel.
776 693 073

� Kazety s trampskými písněmi, výstražný trojúhelník do auta,
malá sekerka, nový hoblík „Římsák“, několik kladiv. Tel.
776 693 073

� Hledám kamaráda, přítele. Kolem 60 let. Tel. 605 437 676

� Koupím el. nabíječku k Nokii 1660 nebo 1662. Tel. 725 540 605

� Opět otevíráme kadeřnictví v solariu – nehtová modeláž. Info i
objednávky: tel. 603 942 390 – Jana.

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

AMK Nepomuk nabízí k pronájmu od sezóny 2016

restauraci Koliba v ATC Nový rybník.

Písemné nabídky zasílejte na e-mail:

amk@nepomuk.cz do 15.1.2015.

Informace na tel. čísle 603 897 674.
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Pr Minent spol. s r. o.o Systems
Fügnerova 567
336 01 Blovice

Společnost ProMinent Systems spol. s r. o. patří do firemního seskupení ProMinent
(www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba
zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné
době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008”.

Výrobní závod Prominent Systems spol. s. r. o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního
týmu spolupracovníky na pozici:

KONSTRUKTÉR
Min. SŠ vzdělání, technické znalosti,AJ nebo NJ, znalost SolidEdge /AutoCad

DISPONENT PRO TUZEMSKÝ SERVIS
Min. SŠ vzdělání, technické znalosti,AJ nebo NJ výhodou, znalost MS Office

KONTROLOR KVALITY
SOU/SŠ technické vzdělání,AJ nebo NJ velkou výhodou, praxe v oddělení kvality

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/DOKUMENTARISTKA
Min. SŠ technického vzdělání, znalost technické dokumentace, znalost AJ nutná, znalost
programů SAP,AdobePro výhodou

PROJEKTANT/KAELEKTRO
Min. SŠ vzdělání v elektrotechnickém oboru, komunikativní znalost NJ nebo AJ, zkušenost
s řídicími systémy SIEMENS výhodou

VEDOUCÍ PROJEKTU
Min. SŠ vzdělání technického oboru,AJ nebo NJ, praxe na samé pozici

MISTR SMĚNY
SOU/SŠ, technické vzdělání, praxe, komunikativní znalost NJ neboAJ, odolnost vůči stresu

ELEKTROMONTÉR
SOU elektrotechnické (silnoproud nebo slaboproud), vyhláška č. 50 výhodou

SOUSTRUŽNÍK CNC, FRÉZAŘ CNC
SOU v oboru, popř. praxe, znalost Siemens nebo Heidenhein, orientace v technických výkresech

SVÁŘEČ PLASTŮ
SOU technického oboru, praxe ve svařování plastů výhodou, manuální zručnost

NABÍZÍME:
zajímavou a perspektivní práci, zázemí silné zahraniční společnosti, každoroční nárůst mezd,
závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání, vánoční prémie a mnoho dalších výhod.
Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti.
Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na www.prominentsystems.cz v sekci „Kariéra”.
V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č.: 378 227 168 /148 nebo na
e-mailu trojanova@prominentsystems.cz – kontaktní osoba: Trojanová Jarmila – personální
vedoucí.
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Životní jubilea

84 let Jimel Vladimír

87 let Horecký Mikuláš

88 let Janouš Karel

89 let Králová Irena

Srdečně všem oslavencům blahopřejeme!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA | BÁSEŇ

Báseň

Oltář na Zelené Hoře

Kéž v tomto století vědy,
robotů a technologie
u tohoto stolu duše
láskou a mírem ožije.

Kéž tento stůl
je oázou na poušti života,
kde v písku hodin
člověk opět rozkvétá
a láskou nasycen
vrací se s nadějí
v další nový den.

Kéž tento oltář je útočištěm pro
všechny naše kraje
a bránou na cestě
do nebeského ráje.

Hana Gerzanicová
u příležitosti snah o obnovu hlavního
zelenohorského oltáře

12/2015

SUDOKU
Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce.

Tabulka je rozdělená na 9×9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců
(3×3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby
platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla
použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žád-
ném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia

Středně těžké

Vzpomínka

Dne 27. listopadu 2015 uplynuly čtyři
roky, kdy zemřela naše milovaná
maminka a babička,

paní Miloslava Jedličková

a

dne 20. prosince 2015 tomu bude již
dvanáct dlouhých let, co nás navždy
opustil náš drahý tatínek a dědeček,

pan .Václav Jedlička

Vzpomínají dcera a syn s rodinami

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 19. prosince 2015 uplyne již 9 let,
kdy zemřel
pan .Miloslav Vokurka

Stále vzpomínají manželka a synové
s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.

Dne 8. 12. 2015 uplyne sedm let, co
nás navždy opustil
pan .Vojtěch Kalabza
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka, synové s rodinami a
vnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
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é h
o

d
ıt́

ět
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á

br
ut

ál
n

ě
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ič
ek

je
vl

as
tn

ě
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15.000 Kč na oltář
FE�NIX děkuje všem, kteřı́ přispěli na rekonstrukci interiéru kostela na Zelené Hoře. Finančnı́ sbıŕka se uskutečnila během

léta 2014 při otevřenı́ Zelené Hory FE�NIXEM a dosáhla výše 15.000 Kč. Všechny vybrané penıźe byly v listopadu odeslány na
účet určený pro rekonstrukci oltáře na Zelené Hoře. Děkujeme, Vaše penıźe pomohou dobrému projektu. Dalšı́ sbıŕka se
uskutečnı́ prodejem použitých hraček a knih v rámci Adventnı́ neděle 6. 12. ve FE�NIXU. Budeme na akci nabıźet hračky a knihy
a za vámi darované penıźe za dětské knıž́ky a hračky poté zakoupıḿe žebřiny a gymnastický koberec do Zrcadlového sálu, aby
si vaše děti mohly lépe užıt́ chvıĺe sportu. Pokud můžete, přineste nám do FE�NIXU svoje použité hračky a knihy, zařadıḿe je do
prodejnı́ burzy. Pomůže dalšı́ dobré myšlence.

Zdarma divadelní představení 6.12.
Zveme vás na adventnı́ vánočnı́ dıĺny a divadelnı́ představenı́ Dva sněhuláci o Vánocıćh. Adventnı́ odpoledne se uskutečnı́

ve FE�NIXU v neděli 6.12 v čase 13 – 18 hodin. Volné vstupenky jsou připravené pro všechny včas platıćı́ zákaznıḱy FE�NIXU
(vyzvednutı́ do 3.12., včas zaplacený kurz = volná vstupenka). Přijďte si se svými dětmi užıt́ výtvarné dıĺny, zdobenı́ pernıč́ků,
výrobu vánočnıćh dekoracı́ a od 14.00 hodin představenı́ divadla Dráček. Výtvarné dıĺny budou doprovázet od 13 do 18 hodin
malé prodejnı́ adventnı́ trhy, ochutnávky čajů, burza knıž́ek a hraček. Vstupné 70 Kč na celé odpoledne (50 Kč děti). S�iroká
veřejnost vıt́ána, rezervace mıśt předem vám zaručı́ volné mıśto v sále na divadelnıḿ představenı.́
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Nám. A. Němejce 88, Nepomuk
www.fenix-nepomuk.cz | info@fenix-nepomuk.cz

Fénix |      733 301 255, 607 057 999

12/2015

pondělí a čtvrtek 13.00 – 18.00 hodin

úterý a středa 13.00 – 16.00 hodin

pátek pouze telefonické informace

Vánoční prázdniny: 21.12. – 3.1.

Zimní
nabídka

ve FÉNIXU

Program 6.prosince ve FE�NIXU:
13-18.00 Malé adventnı́ trhy,
ochutnávky čajů, burza knih a
hraček
14.00 Divadlo „Dva sněhuláci“
13-18.00 Výtvarné vánočnı́ dıĺny
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GRAFIKA – výtvarná dıĺna (J. Kahounová, ateliér)

Středa 9. prosince (18-20 hodin)
Vyrobıt́e si krásné a originálnı́ PF přánı́ nebo vánočnı́ pohlednici na grafickém lisu. Vstupné: 200 Kč včetně materiálu, děti

za 50% vstupné. Rezervace mıśta předem nutná.

ORIGINÁLNÍ VITRÁŽE – výtvarná dıĺna (S�. Kašparová, ateliér)

Sobota 16. ledna (14-18 hodin)
Využijte přıĺežitosti naučit se vyrábět krásné šperky nebo dárkové vitráže ze skla - tiffany technika. Vstupné: 450 Kč včetně

veškerého materiálu, děti: 300 Kč. Rezervace mıśta předem nutná.

Taichi a Chikung – (S. S. Karkula, přednáška a ukázky cvičenı,́ sál)

Sobota 16. ledna (14-17 hodin)
Nabıźıḿe druhé setkánı́ s dlouholetým cvičitelem Stanislavem Karkulou. V přıṕadě zájmu je možné se na této akci

domluvit na pravidelná cvičenı́ a semináře přıḿo v Nepomuku ve FE�NIXU. Chikung je soubor speciálnıćh cvičenı́ pro tělo, mysl,
energii a dýchánı.́ Cıĺem cvičenı́ je posıĺit a ozdravit tělo, harmonizovat psychiku a stejně jako u Taichi zdokonalit uměnı́
koncentrace a práce s energiı́ Chi. Taichi se zaměřuje také na rozvoj psychických a fyzických kvalit člověka. Je to meditace,
relaxace i cvičenı́ zároveň. Zmıŕňuje stres, učı́ správnému dýchánı́ a koordinaci pohybů, udržuje tělo pružné a mladistvé do
vysokého věku. Rezervace mıśta předem nutná. Vstupné: 90 Kč.

Počítačové kurzy pro začátečníky – (L. Staňková, počıt́ač. učebna)

V lednu nebo v únoru (6 lekcí, 650 Kč, 450 Kč senioři)
Kurz vhodný pro úplné začátečnıḱy bez rozdıĺu věku. Výuka bude 6x v pondělı́ od 17.30 hodin nebo si můžete zakoupit

celodennı́ sobotnı́ kurz. Pro mıŕně pokročilé rádi připravıḿe za stejnou cenu samostatný kurz. Obsah se přizpůsobı́ vašim
potřebám. Přijďte se informovat o možnostech naučit se lépe rozumět počıt́ači. Kurzy jsou vhodné i jako vánočnı́ dárek pro
babičku nebo dědečka. Dárkový certifikát vyhotovıḿe zdarma.

Připravujeme od zimy 2016 (přihlášky již nynı)́

Jazykové kurzy pro začátečníky – Ruský jazyk (U�t), Italština (dle domluvy), Německý jazyk (Po), Angličtina pro děti od 3 let/
od 6 let (U�t), ceny: 1500 Kč za 15 lekcı,́ u dětského kurzu 50% cena

Power jóga (středy 18.10-19.10 h., L. Doušová, 1000 Kč za 15 lekcı)́

Dopolední cvičení jógy (pondělı́ 10-11 h., O. Sedláčková, 1000 Kč za 15 lekcı,́ rádi zajistıḿe hlıd́ánı́ dětı́ 40 Kč á hodina)

Dopolední cvičení pro rodiče s dětmi (středy 10-11 h., V. Halıř́ová, 550 Kč za 15 lekcı)́

Kytara pro začátečníky (pondělı,́ 17-18 h., J. Ekstein, 550 Kč za 15 lekcı)́

Čarokráska (vždy poslednı́ sobotu v měsıći)

Klub tvořivých žen (vždy poslednı́ středu v měsıći)

Počítačové kurzy (v pondělı́ nebo v sobotu, 6 lekcı́ za 650 Kč, senioři 450 Kč)

Univerzita III. věku (nový semestr začıńá v únoru – přijıḿáme nové studenty, téma: HOUBY, 390 Kč za semestr)

Do všech našich aktivit můžete přistoupit i v průběhu roku, pokud jsou v kurzu volná místa. Cenu kurzovného vám
snížíme o neabsolvované hodiny. Náš kurz můžete věnovat jako dárek pod vánoční stromeček. Dárkový certifikát
vám rádi vyhotovíme zdarma ve FÉNIXU.

Za tým FE�NIX pohodové a klidné adventnı́ dny
a dobrou náladu při vstupu do Nového roku

přeje Miroslava Brožová
Info@fenix-nepomuk.cz

733 301 255
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Václavem Malovickým, propagátorem

Když jsem dával dohromady seznam
možných respondentů pro rozhovory
do této rubriky, jednıḿ z prvnıćh, kdo
mě napadl, byl Václav Malovický. Jednak
je to velký nepomucký patriot a za
druhé člověk činný a i úspěšný v něko-
lika oblastech. Jak po stránce profesnı,́
tak i po stránce umělecké. Zkrátka, byla
by škoda nepoložit panu Malovickému
několik otázek.

Narodil jste se 31. července 1943 v Ne-
pomuku rodičům Amalii Gothové a
Václavovi Morgensrernovi, ale vy se
jmenujete Václav Malovický...

Narodil jsem se 31. července 1943
jako Václav Morgenstern v plzeňské
porodnici a své prvnı́ nepomucké
vzpomıńky znám jen z vyprávěnı.́ Jak
americký kotlář zastavil vlak ve Z�dıŕci
v zimě 1944 a v kočárku přes Chejlavu
jsem vydržel spát až do Kláštera a pak na
svou větu „Tenoch jodu jede“ aneb
„C�ernoch vodu veze“, čıḿž jsem měl na
mysli amerického černošského vojáka,
řidiče cisterny na vodu Jimmyho
Yarboro, který pobýval v Nepomuku
v květnu 1945 a utkvěl mi v paměti. Na
fotografiı́ch z osvobozenı́ Nepomuka
jsem jej znovu uviděl. Také jsem
slýchával o pradědečkovi Janu Kouten-
ském, který byl správcem nepomuckého
panstvı́ , o Zelené Hoře a osudech
zámeckých pánů i mıśtnıćh rodů.

Po skončenı́ války se otec vrátil do
armády a byl převelen na divizi do
C�eských Budějovic. Stěhovali jsme se
tam a ve vojenském bytě žili až do "vıt́ěz-
ného" února. Ještě před únorem v celé

republice nastalo u státnıćh zaměstnan-
ců odstraňovánı́ německých přıj́menı,́ a
tak jsme se s rodinou stali Malovickými.
Monogram se přeci nesmı́ změnit.

Po "vítězném únoru" byla vaše rodina
perzekuována. Otec, major generálního
štábu armády ČSR, byl poslán do dolů a
po měnové reformě v roce 1953 zatčen a
uvězněn a matka, učitelka, také byla
nucena potýkat se s mnoha potížemi. Jak
to nese desetileté dítě?

Po U�noru následoval otcův vyhazov
z armády, dostal povolánı́ do dolů,
výpověď z vojenského bytu byla tehdy
samozřejmá, a kam tedy může jıt́ rodina
se třemi malými dětmi? Využili jsme
velkého rodinného domu, který si děda
Morgenstern jako správce Blatenského
panstvı́ postavil, a přestěhovali jsme se
do Blatné. Otec se štěstıḿ dostal práci
jako dělnıḱ ve Strakonických železár-
nách, kam dojıž́děl. Nakonec byl otec
v dramatickém roce 1953 v politickém
procesu po výhrůžkách nejvyššı́mi
tresty odsouzen téměř k dvouletému
vězenı́ a zbavenı́ všech hodnostı́ a
vyznamenánı́ . Bohužel se ji ž své
rehabilitace po sametové revoluci
nedožil. Jako dıt́ě jsem vnıḿal spıš́ jako
přednost, že v Nepomuku jsem nesměl
být přijat do Pionýra. Ale lidé byli
většinou skvělı́ a znalı́ reality doby.

V té době jste tedy bydleli v Blatné.
Mělo následovat nucené stěhování do
Přimdy na Tachovsku. Pamatujete si
ještě, jak to probíhalo a jak to celé
dopadlo?

Ano, nastalo nucené stěhovánı.́ Po
otcově nespravedlivém a nesmyslném
odsouzenı́ mamince doručili rozhodnu-
tı́ z Okresu o vysıd́lenı́ celé rodiny na
Přimdu. A zanedlouho přijelo nákladnı́
auto s milicionáři v rádiovkách, kteřı́
začali nakládat nábytek. Maminka
Amálie řıḱala, že žádný z nás, z dětı,́ po
celou dobu ani nezaslzel. Když jsme jeli
přes Nepomuk, před domem babičky je
požádala o zastavenı́ a složenı́ nábytku.
K babičce den před námi vystěhovali
z Plzně jako živnostnici naši tetu Jožku
Gothovou, která v Plzni měla velký
módnı́ salon. Ale naproti měla domek
babičky sestra, naše prateta, a tam jsme
se tedy do dvou mıśtnostı́ nastěhovali.

Jedna sloužila jako skladiště nábytku,
ve druhé jsme žili. Na chodbě dřez na
mytı́ a malý gauč. Když otce pustili,
zıśkal mıśto v Zelekvětu ve Lnářıćh jako
účetnı́, později pracoval jako vrchnı́
pokladnı́k u C�SD. Mamka řadu let
nesměla v Nepomuku dostat mı́sto
učitelky, a tak na černo šila šaty, sukně,
garderoby.

Stíhání rodiny se jistě podepsalo na
vašich budoucích studiích...

Jistě, ani s vyznamenánıḿ po osmé
třıd́ě jsem nesměl na žádnou střednı́
školu a mohl jsem jıt́ pouze do učenı́ na
hornı́ka, hutnı́ka, frézaře, celulózaře
nebo zednıḱa. Obdobné problémy měla
později i má sestra a můj bratr. Tak jsem
v létě 1957 nastoupil do Plzeňských
státnıćh pracovnıćh záloh a vyučil se
zednıḱem. A tady nastal paradox doby.
Jako jeden z nejlepšıćh učňů jsem se
stal vlastně "dělnickým kádrem", a tak
následovala dělnická přı́pravka na
studium, vystudoval jsem Stavebnı́
průmyslovku v Plzni a i přijetı́ na vyso-
kou školu bylo pro mne - jako toho děl-
nického kádra - samozřejmostı.́

Nicméně i tahle doba ztratila ostří a
přišla zlatá šedesátá. Jak se tehdy žilo
v Nepomuku?

I v Nepomuku byly vidět změny.
Maminka zıśkala mıśto v Zemědělské
škole a přednášela v kurzech šitı́ po
celém Nepomucku, já hrál fotbal a
v Plzni vesloval, se spolužáky a spolu-
žačkami jsme hráli v Sokolovně divadlo,
prožıv́ali své velké lásky, založili jsme
tanečnı́ kroužek, který soutěžil v před-
tančenı́ch na tanečnı́ch soutěžı́ch
v Plzni, Mariánských Láznıćh, Františ-
kových Láznı́ch, dělali jsme městský
mládežnický rozhlas, takové drobné
informace do městského rozhlasu pro
mladé o kultuře a akcıćh. Já si pamatuji
na svou spolumoderátorku, Anny
Noháčkovou, jak jsme se i napsané
zprávy, třeba i pozvánı́ na schůze,
snažili čı́st vždy volněji, veseleji.
Mládež aktivně pomáhala s přestavbou
kavárny a sálu U Zeleného stromu,
rozjel se Sokol i KC�T. Pro mne to byla
léta velmi aktivnı́ a i přes dojıž́děnı́ do
Plzně jsme žili atmosférou uvolňovánı.́
Prali jsme se s Klášteráky na tanečnıćh

Můj šálek kávy s…
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gastronomie, spisovatelem a patriotem
zábavách, milovali swing orchestru
Ferry Manna. Rádi jsme tančili "obıh́á-
ka" - jakýsi český rokenrol. Pořadatelé
ale nemıv́ali rádi uvolněné tancovánı.́
Zejména ve Dvorci nás i vyváděli.

Já osobně vás, pane Malovický, Marii
Poledňákovou, Václava Zahradníka i Vá-
clava Gregoriadese považuji za takovou
zlatou nepomuckou generaci narozenou
na počátku čtyřicátých let. S Václavem
Zahradníkem jste byli téměř stejně staří,
bydleli jste doslova pár metrů od sebe.
Kamarádili jste spolu? Paní Poledňáková
odešla z Nepomuku do Prahy ještě jako
malá, ale i vy jste tam později přesídlil.
Byla někdy příležitost, abyste se setkali?

S Vaškem Zahradnı́kem, Pepı́kem
Holým a Venou S�veců jsme byli neroz-
lučná čtyřka. Hráli jsme fotbal, stanovali
jsme na zahradě našı́ babičky, kde jen
plot nás dělil od Zahradnıḱů, objevili
jsme mı́sto pro tábořenı́ a oheň na
hrádku, chodili za holkami. S Vaškem
Zahradnıḱem jsme se později setkávali
v Plzni, kde začıńal hrát jazz, byl také
absolventem Stavebnı́ průmyslovky, ale
stavařinu nedělal. Byl muzikant od
boha. A v Praze, kam jsem odešel
studovat na C�VUT, ta naše setkánı́ byla
častějšı́, stejně jako s řadou „nepo-
mučáků“. S Mariı́ Poledňákovou jsem se
nepotkal, tu v Televizi potkávala moje
žena Milena, která tam kdysi působila.
Po ukončenı́ C�VUT jsem sice nastoupil
inženýrskou dráhu v Praze, kde jsem byl
v letech 1978 - 1982 dokonce ředitelem
závodu Výstavby sıd́lišť - Výstavby hl. m.
Prahy, ale touha po psanı́ byla stále
silnějšı.́

Na základě úspěšného konkurzu jste
začal pracovat v Rozhlasu. Můžete
čtenářům tuhle svoji práci přiblížit?

Rozhlas se mi stal a stále je pro mne
milovaným médiem. Od mládı́ jsem se
snažil psát o všem zajıḿavém, zejména
o historii , architektuře, regionu,
etnografii, zvycıćh i gastronomii. Využil
jsem konkurzu a v roce 1982 jsem
odešel do C�eskoslovenského rozhlasu,
kde jsem se stal tajemnı́kem Hlavnı́
redakce zábavy, a později i autorem
devatenácti mikrokomediı́, kabaretů,
scének atd.

Setkal jsem se tam se spoustou

autorů, herců, hereček, zpěváků, práce
to byla velmi časově náročná a na novou
rodinu a vlastnı́ psanı́ jsem neměl přıĺiš
času. Možná vás překvapıḿ, ale zkuste
několik hodin poslouchat, hodnotit a
redigovat stovky anekdot či scének
namluvených špičkovými herci. To se
v práci zasmějete jen tehdy, když se
někdo z kolegů polije kafem. S C�eským
rozhlasem spolupracuji dodnes. Vıć než
dva roky jsme s Jiřı́m S�obrem točili
každých čtrnáct dnů povıd́ánı́ s recepty
z celého Plzeňska, dnes pravidelně
připravuji gastronomické pořady,
i hodinové, zejména pro C�eský rozhlas
Hradec Králové, který kdysi založil
českou tradici rozhlasového gastro
vysıĺánı.́ Ale spolupracuji i s Dvojkou a
Radiožurnálem, moje každoročnı́
spolupráce s Vltavou na Silvestrech mi
zı́skala za seriál o vı́deňské kuchyni
v roce 2012 Střıb́rný hrozen na Meziná-
rodnıḿ festivalu televiznıćh i rozhlaso-
vých pořadů o gastronomii Znojemský
hrozen.

Stranou nezůstala ani televize...
S televizı́ jsem se setkal ještě na

Výstavbě sıd́lišť. Nebyly to jen rozhovo-
ry, ale napsal jsem několik scénářů
o historických stavbách, architektuře,
životnıḿ prostředı.́ Ty se vysıĺaly, ale na
scénář hraného filmu jsem se tehdy
necıt́il. Pomohla mi moje žena Milena,
která byla v té době již renomovanou
scénáristkou a přednášela scenáristiku
osmnáct let na FAMU. Můj připravovaný
film o staviteli Hlávkovi rozcupovala a
vlastně mě tak začala zasvěcovat do
tohoto náročného a drsného řemesla
scénáristického. Spolu jsme napsali tři
televiznı́ filmy, já ještě sólo přı́běh
Přátelská výpomoc s Dášou Veškrnovou
a Naďou Konvalinkovou jako hrdinkami
krimi komedie inspirované přı́běhy
nepomucké zubnı́ laboratoře. A v roce
2006 jsem začal jako scénárista i účin-
kujı́cı́ spolupracovat s TV Prima na
pořadu Prima vařečka, kde jsem měl na
starosti regionálnı́ kuchyně. Tam jsem
dokonce uvedl Janu Augustovou a sestru
Helenu Sedláčkovou, které tam týden
vařily s úspěchem kuchyni Nepomucka.
Občas se ještě na obrazovce objevı́
některé staršı́ dıĺy z té doby.

Se svojí paní, spisovatelkou a
scénáristkou Milenou Mathausovou jste
založili menší nakladatelství MMM. Co
vydáváte?

Moje panı́ Milena nečekaně zemřela
v roce 2013. Napsala čtrnáct televiz-
nı́ch filmů (velmi populárnı́ byla
pohádka ), proHospoda U Bílé kočky
rozhlas několik her, za které zı́skala
řadu cen, sedm seriálů Večernıč́ků a pět
knih, vydánı́ té poslednı́, historické
detektivky , se všakMrtví na vinici
nedožila. Vydávali jsme knihy o S�umavě
i jejı́ch bájı́ch, vlastivědné kuchařky,
věnovali jsme se také dětské literatuře.
Dnes nakladatelstvı́ vedu já, poslednı́
kniha vyšla vloni a dalšı́ připravuji.

Jak se v dnešní době daří malým
nakladatelstvím?

Jsem rád, že stejně jako ve světě se
vracı́ do našich knihoven dıĺa nezná-
mých, povětšinou regionálnıćh autorů
a regionálnı́ témata. Nenı́ to jen o peně-
zıćh, jak se často řıḱá, je to o nadšenı́ a
možnosti zıśkat serióznı́ podklady pro
tahle psanı́. To se týká nejen cen
fotografiı́, ilustracı́, autorských po-
platků či přıśtupu do archivů a knihove-
n. Dnešnı,́ až slepá vıŕa v internetové
texty, je cestou falešnou. Když hledám
serióznı́ poznatky, informace o svém
připravovaném psanı,́ věřıḿ tištěným
textům, archivům, muzeıḿ, kronikám,
ale i regionálnı́mu tisku vı́c než
rychlokvašeným internetovým textům.

Píšete převážně knihy o gastronomii.
To znamená shromáždit stovky receptů.
Jak a kde je sháníte?

Já měl velké štěstı́ na rodinný archiv.
Knih i vzpomı́nek, známostı́ s řadou
muzejnı́ch pracovnı́ků, historiků,
sběratelů, archivářů, kronik po C�e-
chách. Ono zıśkat recepty - i ty historic-
ké - nenı́ zase tak obtıž́né. V knihách,
povětšinou psaných německy, bavor-
sky, rakouskou němčinou, česky
i dialekty českých Němců, najdeme pro
dobu, kterou popisuji - 19. a počátek 20.
stoletı́ - vlastně vše. Dozvıt́e se o teh-
dejšıćh hospodách i jejich majitelıćh,
ale těžšı́ je zjistit, co v té době svým
hostům nabıźely. Jıd́elnı́ lıśtky povětši-
nou křıd́ou psané na tabuli smazal čas.

>>>
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Napsal jste také velmi úspěšnou
knihu pro děti Matýskovo putování
tajemnou Šumavou. Je to hodně odlišné
od psaní kuchařek? A plánujete ještě
něco pro děti v budoucnu napsat?

Mat ýskovo putování tajemnou
Šumavou má dnes aktuálnı́ druhé
vydánı.́ Ilustrace panı́ Zdeny Krejčové
byly vystaveny na knižnı́m veletrhu
v Praze ve výběru nejlepšı́ch ilustracı́
roku 2010. Tato kniha je výsledek
mnohaletého sběru šumavských bájı́
mou ženou, proputovaná krajem, po
mnoha kolizı́ch nakonec nevznikl
plánovaný večernıč́kový seriál. Nedáv-
no jsem na besedě v žinkovské škole byl
přıj́emně překvapený dotazy a zájmem
dětı.́ Ptaly se i na pokračovánı.́ Už se
v hlavě pomalu rodı́ , ale vyjde až
v přıš́tıḿ roce.

Vaše knihy byly několikrát oceněny...
Mé vlastivědné kuchařky zı́skaly

skutečně několik cen. Kuchyně starého
Pošumaví obsadila 2. mıśto v prestižnı́
soutěži Asociace kuchařů a cukrářů C�R.
A zatı́m poslednı́, Bez vody neuvaříš,
zıśkala v roce 2014 1. mıśto v soutěži
Kuchařská kniha roku jako Tradičnı́
česká a regionálnı́ kuchařka.

Kdo by v Nepomuku neznal Nepo-
mucké kuchařinky? Obě dámy - Jana
Augustová a vaše sestra Helena Sedláčko-
vá - jsou velmi aktivní. Také se na jejich
činnosti podílíte?

Nepomucké kuchařinky je občanské
sdruženı,́ které jsme s Janou Augusto-
vou a mojı́ sestrou Helenou Sedláčkovou
založili pro zachovánı́ tradic zdejšı́
kuchyně. Po úspěchu v Prima vařečce
jsme nejdřıv́e uspořádali v roce 2009
soutě ž Nepomuckých pouťových
koláčů, ale skutečný vznik našeho
gastrospolku je spojen s doprovodným
programem třıĺeté mezinárodnı́ výstavy
Kloss - Knödel - Knedlík, která se konala
v letech 2007 - 2009 v Bavorsku,
Frankách a Chebu, kde byla tehdy
ředitelkou Eva Dittertová, rovněž
rodačka a patriotka Nepomuka. S touto
výstavou, kde Kuchařinky poprvé
vystoupily s vařenıḿ a pečenıḿ, jsme se
dostali do pražského Národnı́ho
zemědělského muzea a od té doby se
zde staly tradičnı́ součástı́ gastronomic-
kých akcı,́ kde se s nimi několikrát ročně
potkávajı́ Pražané. Letos byl v Nepomu-
ku již 9. ročnıḱ Nepomuckých hnětýnek.

Spolupracujeme i s Muzeem jižnı́ho
Plzeňska v Blovicıćh - vloni jsme jim
např. pekli ukázky svatebnıh́o pečenı.́

Máte v Nepomuku a na Nepomucku
ještě jiné aktivity?

Jistě, pomáhám ve spolupráci s Mik-
roregionem nejen na akcıćh Kuchařinek
či Hnětýnkách, ale spolupracuji s Bla-
tenskými aktivistkami na besedách
o gastronomii, ve Vrbně u Kadova se
podıĺıḿ na Martinské huse, kdy na téhle
masivnı́ gastronomické akci pro vıć než
osmdesát hostů již sedm let pomáhám
s doprovodnými programy a soutěžemi
o ceny. Aktuálně připravuji besedu o tra-
dičnı́ české kuchyni v Z�inkovech, Pıśku,
Kašperských Horách a Prachaticıćh. Těšı́
mne i spolupráce se sehraným týmem
Sester v akci, které za podpory Mikrore-
gionu pořádajı́ v Radochovech úžasné
gastroakce a vždy k nim vydajı́ i tematic-
kou minikuchařku. Obdivuji stálý elán
Radovana Sochora, který vymyslel
největšı́ český gastronomický koncept
S�vejk restaurantů a znovu vybudoval
Zelený strom, kde se stále podıĺıḿ na
koncepci gastronomických tematických
vı́kendů, často čerpajı́cı́ch z mých
kuchařek.

Ve svých knihách většinou píšete o čes-
ké kuchyni. Řeklo by se, že máte rád pře-
devším česká jídla, ale co ostatní kuchy-
ně?

Mám rád řıźky i svıč́kovou, ale to ve
skutečnosti nejsou tradičnı́ česká jıd́la,
palačinky a španělské ptáčky také ne.
Chutná mi maďarská a bavorská ku-
chyně, thajská i francouzská regionálnı.́
Nejsem ale nadšencem tzv. české
kuchyně. Snažıḿ se dokonce přednášet
na téma, zda vůbec tradičnı́ česká
kuchyně existuje. Naše dnešnı́ kuchyně
je důkaz středoevropanstvı́ vı́c než
politické projevy. Je kuchynı́ regionů,
předevšı́m Bavorska, se stopami
kuchyně židovské, uherské, haličské,
vı́deňské i rakouských regionů. Ale
nemáme se za co stydět. Vždyť do
německých kuchařek od 16. - 19. stoletı́
pronikly naše Wuchzeln - buchty,
Dalken - vdolky, Mosanz - mazance,
Golatschen - koláče, Palatschinken,
Powidl…

Co v současnosti Václav Malovický
připravuje?

To mohu prozradit. Jednak v hlavě

domýšlıḿ Matýska II. a před ukonče-
nıḿ je knıž́ka o mýtech a pověrách ve
znalostech tradičnı́ české kuchyně. Pro
gastro časopisy připravuji seriály
článků o kuchynıćh 19. a počátků 20.
stoletı́. Jsem redaktorem časopisu
Gastro Hotel profi revue, členem vedenı́
Mezinárodnıh́o festivalu televiznıćh a
rozhlasových pořadů o gastronomii
Znojemský hrozen, předsedou poroty
soutěže o Nejlepšı́ kuchařskou knihu
roku. A to je práce na celý rok. Nejlepšı́
knihy nám sice nominuje asi sto
odbornı́ků v gastronomii z cel é
republiky, autorů knih, novinářů,
kuchařů. Nezapomıńám ani na nepo-
mucké hlasy. Pak nominuji kvalitnı́
odbornou porotu, knihy, které bude
objektivně hodnotit, musıḿ shromáž-
dit a v několikastupňovém hodnocenı́
porotu dovést k jednoznačnému
verdiktu. Což v C�echách nenı́ práce
jednoduchá a přıĺiš vděčná. Pro Rozhlas
připravuji podzimnı́ pořady o posvıće-
nı́ch, kuchyni slezské a vinařské a
pomalu už musı́m začı́t s přı́pravou
pořadů pro Advent, Vánoce a Silvestra.

Co vám dokáže udělat radost, navodit
pohodu, a co vás naopak dokáže pěkně
vytočit?

Radost mi dělá vnuk Ondrášek, má
dcera, skvělý zeť, rodina, každé
překonánı́ mých obtıž́ı́ zdravotnıćh či
lenosti. A co mě vytáčı?́ Nepoučitelnost
kolem nás. Nechuť si přiznat chybu,
blbá nálada.

A ještě poslední otázka, pane
Malovický. Žijete sice v Praze, ale jste, jak
sám říkáte, nepomuckým patriotem. Co
byste popřál Nepomuku do budoucna?

Jsem nepomucký patriot, držı́m
palce nepomuckým novotám, dlouho
mne vytáčela pomalost nepomuckých
změn a jsem zvědavý na nový kruhový
objezd. Držı́m palce současnému
vedenı́ města a vůbec nové podobě
města. A jakkoli musıḿ chodit s holemi,
sice těžce, ale rád chodıḿ do „lomu“, jak
se od časů babičky řıḱá nepomuckému
náměstı́ a jeho dlažbě, ale těšıḿ se tam
nejen na tamějšı́ akce, ale i stále milejšı́
podobu.

Za rozhovor poděkoval
Karel Baroch

Můj šálek kávy s…
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Rozloučení s rokem kultury 2015

Nová cesta v Životicích

Letos zažila Plzeň jako Evropské
hlavnı́ město kultury vıće než 600 akcı.́
Divadlo, koncerty, výstavy, akce ve
veřejném prostoru, nový cirkus... Do
povědomı́ umělecké veřejnosti se vrátili
plzeňštı́ rodáci Jiřı́ Trnka, Gottfried
Lindauer i Ladislav Sutnar, v duchu
loutkářské tradice se městem prošly
obřı́ španělské loutky, na které se přišlo
do ulic podıv́at sto tisıć lidı.́ Na industri-
álnı́ tradici navázal nově otevřený areál
Kreativnı́ zóny DEPO2015, propojujıćı́
uměnı́ s podnikánıḿ. Kultura se stala
každodennı́ součástı́ života města, které
bylo dřı́ve známé jako metropole
průmyslu a piva. Přestože řada akcı́
bude mıt́ pokračovánı́ i v přıš́tıḿ roce,

Z důvodu havarijnıh́o stavu mıśtnı́ komunikace 402/1 v
obci Z�ivotice se obecnı́ zastupitelstvo usneslo, že provede jejı́
rekonstrukci. Na počátku letošnıh́o roku vyhlásil Plzeňský
kraj možnost čerpánı́ z titulu PSOV PK 2015 - Projekty obcı.́
Obec zažádala o finančnı́ podporu a byla úspěšná. Souběžně
s tıḿ probıh́alo výběrové řıźenı́ na dodavatele rekonstrukce.
Podmıńky zadánı́ splnily dvě firmy z poptaných čtyř. Nakonec
byla vybrána firma s nejnižšı́ cenovou nabı́dkou Eurovia
Silba. Ve dnech 5. - 7. srpna byla provedena přı́prava a
položenı́ živičného povrchu a 17. srpna dokončenı́ krajnic. Na

v polovině prosince přijde čas se s
titulem Evropského hlavnı́ho města
kultury rozloučit.

„V rámci slavnostního zakončení
projektu nechystáme opulentní oslavy,
ale chceme si společně připomenout
zážitky z pestrého kulturního programu
a poděkovat divákům, umělcům i par-
tnerům, kteří se na této výjimečné akci
podíleli,“ vysvětluje programový ředitel
Plzně 2015 Jiřı́ Sulženko.

Rozloučenı́ s kulturnıḿ rokem v týd-
nu od 7. do 12. prosince nebude jedinou
velkou akcı,́ naopak nabıd́ne řadu akcı,́
které zaujmou různé skupiny diváků.
Společně s Malým tanečnıḿ orchestrem

mimořádné schůzi zastupitelstva dne 19. srpna bylo všemi
hlasy schváleno převzetı́ rekonstrukce bez závad.

Bohumil Němejc, starosta obce

Universal Divadla Sklep oslavıḿe 140
narozeniny Adolfa Loose, s Plzeňskou
filharmoniı́ a aktuálně nejzářivějšı́
hvězdou českého opernı́ho nebe
Adamem Plachetkou vás pozveme na
opernı́ gala do DEPO2015, kde se ve
spolupráci s plzeňskou firmou Horsefe-
athers odehrajı́ také snowboardové
závody evropského formátu. Vyvrcho-
lenıḿ rozloučenı́ bude pokus o světový
rekord s nejdelšı́m fotoalbem, do
kterého vybereme fotografie z akcı́
roku 2015 a které si pak budete moci
odnést domů na památku.

Podrobný program najdete na
www.plzen2015.cz/zakonceni

Monika Bechná

Kompostéry na bioodpad v Hradišti
V letošnıḿ roce bylo možné z Ope-

račnı́ho programu Z�ivotnı́ prostředı́
zıśkat dotace na pořıźenı́ kompostérů
pro biologický odpad. Minimálnı́ částka
pro podánı́ žádosti byla 500 000 Kč.
Tento limit nebyl pro naši obec akcepto-
vatelný. Obec Hradiště uvıt́ala nabıd́ku
města Nepomuk na spolupráci. Město
Nepomuk žádost podalo a s žádostı́
uspělo. Všem občanům našich obcı́ byly
kompostéry nabı́dnuty a zájemci se
přihlásili na Obecnıḿ úřadě v Hradišti.
Poté byla mezi městem Nepomuk a obcı́
Hradiště uzavřena Smlouva o výpůjčce

kompostérů na likvidaci biologicky
rozložitelného odpadu. Ti občané, kteřı́
o kompostér požádali, ho v současné
době po podpisu smlouvy a protokolu
o předánı́ dostávajı́ do užıv́ánı.́

Obec Hradiště uzavıŕá s vypůjčiteli
„Smlouvu o výpůjčce a darovacı“́. Před-
mětem této smlouvy je zahradnı́ kom-
postér, který sloužı́ ke kompostovánı́
biologicky rozložitelného odpadu. Doba
trvánı́ výpůjčky je sjednána na 5 let od
data podpisu smlouvy. Po uplynutı́ této
doby je předmět výpůjčky bezplatně
přenechán do vlastnictvı́ vypůjčiteli.

Věřı́m, že využitı́ kompostérů na
biologický odpad přispěje ke zkvalitně-
nı́ třıd́ěnı́ odpadu.

Jaroslava Ladmanová,
starostka obce
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3. kolo se Falcons celkem vydařilo (v rámci možnostı)́

ADVENT (latinské slovo adventus - tzn. přıćhod)

Dalšı́ florbalové kolo se konalo opět v
Nezvěsticıćh. Do prvnıh́o zápasu jsme
šli proti týmu Panthers jako favoriti
tohoto zápasu, a to jsme i celkem lehce
potvrdili výhrou 4:1. Tenhle zápas vyšel
všem hráčům z našeho týmu na jednič-
ku. Předevšıḿ bych vyzdvihl rozehráv-
ku standardnıćh situacı,́ ze kterých jsme
dali 2 góly.

Do druhého zápasu proti Chlumča-
nům, které byly v tabulce o bod před

Průvodcem doby adventnı́ je uvitý
zelený věnec se čtyřmi svıćemi. Advent
v sobě pojıḿá vždy čtyři neděle, avšak
doba jeho trvánı́ je proměnlivá, letos má
26 dnı́. Zelený věnec je symbolem
vı́tězstvı́ a náležité odměny věčného
života, který nám svým narozenı́m
daroval Ježıš́ Kristus. Svıće jsou symbo-
lem Kristovy přıt́omnosti, on je Světlo
světa, kdo v tomto světle kráčı,́ nikdy
neklopýtne. O jednotlivých nedělıćh se
svıće postupně rozžıh́ajı,́ aby se stále
většı́ intenzitou osvěcovaly naše nitro,
abychom ve světle Ježıš́ova života mohli

námi, jsme vstupovali s vervou urvat
nějaké body. Bohužel naše úsilı́ a pod-
pora brankáře nestačily, na vı́tězstvı́
jsme nedosáhli a zápas skončil 5:3 pro
tým Chlumčan. Přesto se v tabulce stále
držıḿe na mıśtě, které nám zaručuje
postup do play-off. Týmu opět nechybě-
la bojovnost a chuť po vıt́ězstvı,́ a to je
to nejdůležitějšı.́

Martin Šůs

rozpoznat naše zlozvyky a hřıćhy, zřekli
se jich a vydali se na cestu dobra.

Advent je tedy dobou přı́pravy a
zároveň nás otvıŕá radostnému očeká-
vánı́ a těšenı́ na přı́chod Krista, jeho
královstvı́ l ásky, pokoje, pravdy,
spravedlnosti a dobra, jak o Vánocıćh,
tak v našı́ přıt́omnosti, tak jednou v jeho
plnosti na konci časů. A na to vše je
potřeba pořádně se připravit, jak
v našich domovech, tak v našich srdcıćh.

P. Slávek Holý

Pionýrská světýlka
Pionýrská skupina Nepomuk připra-

vila ve dnech 4. - 5. 11. 2015 na klubovně
výstavku nazvanou „Pionýrská světýl-
ka“. V letošnıḿ roce se nám neurodily
dýně, a tak muselo svıt́it něco jiného. Na
našem pionýrském dvorku, půdě a v klu-
bovnách bylo světýlek k nespočı́tánı́.
Pionýrské logo „Bavıḿe se celý rok“ bylo
hlavnı́m motivem našı́ výstavky. Na
dvorku byli naši velikonočnı́ králı́ci,
dubnové čarodějnice, řıj́nový Hallowee-
n, a dokonce již i Vánoce. Zajıḿavě zde
svı́til plastový vánočnı́ stromek a na
zemi velké vánočnı́ ozdoby. Půda byla
celá táborová z dekoracı́ prvnı́ho a
nultého běhu. V klubovnách byly
vystaveny letošnı́ výtvory dětı́ a bylo jich
vıć jak čtyřicet. U�častnıći našı́ výstavy
dostali za úkol vyhodnotit nejhezčı́
výrovky v kategorii Pusı́k, Knoflı́k a
táborové tablo. Vyhodnocené výtvory
zašleme na celostátnı́ výstavu Pionýr-
ský sedmikvı́tek. Rovněž můžeme
napsat, že se naše výstavka lıb́ila všem.

Text a foto Miroslav Dvořák

Předávané dárky a útočnı́k Slavie Stanislav Vlček

Z�áci s Milanem S�kodou, útočnı́kem
Slavie Foto 2× archiv oddílu
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Členové družstva mladších žáků
FK Nepomuk podpořili dětské pacienty
onkologického oddělení FN Praha – Motol

Stejně jako v minulých letech, tak
i letos se rozhodli členové družstva
mladšıćh žáků FK Nepomuk podpořit
dětské pacienty onkologického oddě-
lenı́ FN Praha – Motol. Celá akce pro-
běhla opět prostřednictvıḿ fotbalového
oddıĺu SK SLAVIA Praha, kde proběhlo
předánı́ darů, které budou následně
předány přı́mo na onkologickém
oddělenı́ společně s dary, které věnujı́
hráči a klub SK SLAVIA Praha. Předánı́
proběhlo 21. 10. 2015 přıḿo v sıd́le SK
SLAVIA Praha a dárky osobně převzal
vedoucı́ „A“ mužstva mužů, Stanislav
Vlček.

Po předánı́ dárků byl pro naše
zástupce připraven program, který
zahrnoval prohlıd́ku veškerých prostor
fotbalového stánku v Edenu. Kluci tak
mohli navštıv́it šatny „A“ mužstva, posi-
lovnu a rehabilitačnı́ prostory, masérnu,
kanceláře trenéra a asistentů. Velkým
zážitkem pro kluky byla i možnost
podıv́at se na hlavnı́ hracı́ plochu z po-

hledu hráče.
Následně byli kluci přıt́omni trénin-

ku „A“ mužstva mužů a po jeho ukončenı́
měli možnost se vyfotit s několika hráči,
takže na památku majı́ společnou
fotografii napřıḱlad s Milanem S�kodou,
Martinem Latkou, Karlem Pitákem, Mar-
tinem Berkovcem a trenérem brankářů
Radkem C�erným.

Martin Berkovec - brankář klukům
slıb́il, že s kolegou z kabiny přijedou za
kluky do Nepomuka a společně pro ně
připravı́ metodický trénink, jak pro
hráče, tak i pro brankáře. S ohledem na
podzimnı́ počası́ a hernı́ vytı́ženost
proběhne tato akce v jarnıćh měsıćıćh
přıš́tıh́o roku. Na závěr tohoto tréninku
proběhne beseda.

Zároveň se nám podařilo zı́skat
přıślib účasti žákovského družstva na
halovém turnaji, který pořádá FK
Nepomuk 24. 1. 2016 v Městské spor-
tovnı́ hale v Nepomuku.

Závěrem bych chtěl poděkovat
sponzorům, kteřı́ věnovali hodnotné
dárky - panu Emilu Blažkovi z Bag-
master Plzeň, FK Nepomuk a řediteli ZS�
v Nepomuku za uvolněnı́ žáků Matěje
Berkovce a Jana Kohouta.

Josef Jiřinec, vedoucí družstva
ml. žáků FK Nepomuk

Předávané dárky a útočnıḱ Slavie Stanislav VlčekPředávané dárky a útočnıḱ Slavie Stanislav Vlček

Z�áci s Milanem S�kodou, útočnıḱem
Slavie
Z�áci s Milanem S�kodou, útočnıḱem
Slavie Foto 2× archiv oddíluFoto 2× archiv oddílu
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Souhrnný přehled odjezdů autobusových spojů
ze zastávky Nepomuk žel. Stanice do zastávky Nepomuk město a opačně

Platí od 13. prosince 2015 do 10. prosince 2016

Linka spoj platnost

Nepomuk Nepomuk

Linka spoj platnost

Nepomuk Nepomuk
žel.st město město žel.st.

odjezd příjezd odjezd příjezd
440615 2 x 4,07 4,13 450607 2 x 3,55 4,05
450603 4 x 5,10 5,18 450603 1 x 4,53 5,02
434115 2 x 5,15 ke hřišti 450607 6 x  32 4,57 5,07
450607 5 x  42 5,25 5,33 450613 2 x 4,59 5,07
450605 1 x 5,45 5,53 450607 4 x  42 5,00 5,07
450608 3 x 5,55 ke hřišti 440615 1 x 5,18 5,24
440615 4 x 6,15 6,23 450607 10 x  42 6,10 6,20
450613 3 x 6,15 6,23 450603 3 x 6,21 6,30
450612 1 x  42 6,30 6,38 450612 6 x  42 6,38 6,45
450603 6 x  42 6,45 6,53 450609 7 x  42 7,05 7,12
450603 8 x  32 6,45 6,53 450607 72 x 7,11 7,21
450610 4,16 x 6,51 6,59 450613 6 x 7,36 7,41
450609 14 x  32 7,22 7,31 440615 3 x 7,38 7,45
450609 8 x  42 7,24 7,33 450607 42 x 7,55 8,05
450611 23 x  42 7,30 7,45 450609 9 x 10,20 10,28
450614 6 x  42 7,41 ke škole 450607 20 x 11,30 11,39
450607 3 x  32 7,52 7,58 450610 9 1,3 - 73 11,55 12,02
450607 11 x  42 7,52 7,58 450603 17 1,3 - 61 12,12 12,21
440615 8 x  42 8,33 8,40 440615 7 x 12,55 13,02
450610 6 1,3 - 73 8,25 8,33 450611 22,24 x 13,38 13,47
450609 6 x 9,35 9,45 450609 11,5 x 13,45 13,55
450607 9 x 10,35 10,43 450610 7,13 x 13,47 13,55
450608 1 1,4 - 72 11,00 ke škole 450603 9 x 14,12 14,20
450608 21 1,4 - 30 11,00 ke hřišti 450613 8 x 14,40 14,49
450603 18 1,3 - 61 11,01 11,09 440615 9 x 15,52 15,58
450611 3,13 x 12,05 12,15 450605 2 x 15,53 16,05
450612 11 1,4 - 30 12,10 12,15 450613 10 x 16,02 16,10
440615 10 x  42 12,40 12,48 450603 13 x 16,16 16,24
440615 16 x  32 12,40 12,48 440615 11 x 18,15 18,21
450608 5 x  32 12,50 ke hřišti 450607 8 x  31 18,50 19,00
450608 7 x  42 12,50 ke škole
450607 71 x  42 13,05 13,14 Nepomuk Nepomuk
450607 73 x  32 13,05 13,14 od hřiště žel.st.
450614 4 x  42 13,14 13,21 434115 1 x 4,03 4,08
450613 7 x 13,40 13,47 450608 4 x 4,59 5,07
450612 3 x  42 13,55 14,02 450608 8 x 42 7,15 7,25
450603 10 x  32 14,35 14,43 450608 18 x 32 7,15 7,18
450603 12 x  42 14,35 14,43 450608 2 1,4 - 64 12,12 12,20
450607 23 x 15,08 15,14 450608 12 x 13,59 14,04
450612 7 x  42 15,10 15,25 450616 1 x  42 14,34 14,40
450608 9 x  32 15,10 ke hřišti 450608 16 x 16,08 16,14
450608 11 x  42 15,10 ke škole 434115 3 x 31 20,43 20,48
440615 12 x 15,47 15,55
450607 27 x 16,08 16,16
450603 14 x  31 16,35 16,43
450613 11 x 16,37 16,43 vysvětlivky x jede v pracovních dnech

450608 13 x 16,55 ke hřišti 1 jede v pondělí

450607 15 x  31 18,37 18,45 3 jede ve  středu

450607 37 x  31 19,55 20,03 3 jede ve středu

434115 4 x  31 23,36 ke hřišti 4 jede ve čtvrtek

30 JEDE od 23.12.15 do 3.1.16; 29.1.16; od 1.2.16 do 7.2.16; od 24.3.16 do 25.3.16; od 1.7.16 do 31.8.16; od 26.10.16 do 27.10.16;

nejede 24.12.15

31 NEJEDE 31.12.15

32 JEDE od 23.12.15 do 3.1.16; 29.1.16; od 1.2.16 do 7.2.16; od 24.3.16 do 25.3.16; od 1.7.16 do 31.8.16; od 26.10.16 do 27.10.16

42 NEJEDE od 23.12.15 do 3.1.16; 29.1.16; od 1.2.16 do 7.2.16; od 24.3.16 do 25.3.16; od 1.7.16 do 31.8.16; od 26.10.16 do 27.10.16

61 NEJEDE 28.3.16; 6.7.16; 28.9.16

64 NEJEDE 24.12.15; 28.3.16; 17.11.16

72 NEJEDE od 23.12.15 do 3.1.16; 29.1.16; od 1.2.16 do 7.2.16; od 24.3.16 do 25.3.16; 28.3.16; od 1.7.16 do 31.8.16;

od 26.10.16 do 27.10.16; 17.11.16

73 NEJEDE od 23.12.15 do 3.1.16; 29.1.16; od 1.2.16 do 7.2.16; od 24.3.16 do 25.3.16; 28.3.16; 6.7.16; 28.9.16; od 26.10.16 do 27.10.16

UPOZORNĚNÍ :Tento souhrnný jízdní řád je pouze orientační a v průběhu platnosti může dojít ke změnám !!

Foto archiv oddílu

Foto archiv oddílu
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Dospělí ODO I. A Sokol Nepomuk A 2. místo

Dospělí ODO II. A Sokol Nepomuk B 2. místo

Dorost ODR II. A Sokol Nepomuk 5. místo

Starší žactvo OŽA I. tř. - JUNIOR TOUR Sokol Nepomuk 8. místo

Mladší žactvo OŽM II. A Sokol Nepomuk 1. místo

Babytenis Sokol Nepomuk 6. místo

Minitenis Sokol Nepomuk 4. místo

Dospělý DAVIS CUP – neregistrovaná soutěž Sokol Nepomuk 3. místo

SOKOL NEPOMUK – oddıĺ tenisu

Na tenisových kurtech letos trénovalo pod vedenıḿ pěti
trenérů asi 50 dětı́ a pravidelně v oddıĺe sportuje přibližně 30
dospělých. Odehrálo se tady v průběhu sezóny spoustu
soutěžı́ a turnajů. Do soutěžı́ jsme měli přihlášeno celkem 8
družstev. Hráli jsme soutěže v kategorii minitenis, babytenis,
mladšı́ a staršı́ žactvo, dorost a dospělı́. Nejúspěšnějšı́m
družstvem v letošnı́ sezóně bylo družstvo mladšıćh žáků,
kterému se podařilo vyhrát všechny zápasy a postoupit do
nejvyššı́ krajské soutěže smıš́ených družstev pro rok 2016 -
JUNIOR TOUR „O putovnı́ pohár prezidenta C�eského teniso-
vého svazu“. Družstvu dospělých unikl v poslednıḿ zápase
postup do nejvyššı́ krajské soutěže „Divize“ a umıśtilo se
celkově na 2. mıśtě a družstvo dorostu se po loňském postupu
udrželo v krajské soutěži II. třıd́y.

V letošnı́m roce jsme pořádali několik celostátnı́ch
turnajů jednotlivců (minitenis, babytenis, mladšı́ žactvo,
staršı́ žactvo, dorost a dospělı)́, okresnı́ přebory žactva a
dospělých a dále 2 oddıĺové turnaje čtyřher. I na domácıćh
turnajıćh jsme zaznamenali úspěchy našich hráčů. Tomáš
Bárta jako prvnı́ domácı́ hráč v historii vyhrál celostátnı́
turnaj dospělých „Memoriál RNDr. Miroslava Kořı́nka“.
Denisa Milotová vyhrála turnaj v kategorii staršıćh žákyň a
Daniela Kulová se probojovala do finále na turnaji dorostu. Již
čtvrtým rokem jsme zahájili letnı́ sezónu oddıĺovým turna-
jem „Dřeváci“. Jedná se o turnaj čtyřher s dřevěnými raketami
a dobovým oblečenıḿ.

Úspěchy mládeže na turnajích jednotlivců:
Daniela Kulová – Sokol Nepomuk (2. mıśto), okresnı́(dorost)
přebornıḱ dorostu
Denisa Milotová – Sokol Nepomuk (1. mıśto),(starší žákyně)
okresnı́ přebornıḱ staršıh́o žactva
Filip Dvořák – Sokol Nepomuk (3. mıśto), okresnı́(starší žák)
přebornıḱ staršıh́o žactva
Jana Týmlová – Sokol Nepomuk (3. mıśto),(mladší žákyně)
Slavoj Stod (3. mıśto)
Eliška Týmlová – Sokol Nepomuk (3. mıśto)(mladší žákyně)

Děkujeme všem našim hráčů za dobrou reprezentaci
našeho oddıĺu.

Vlastimil Kovář, Sokol Nepomuk
Kompletnı́ tabulky výsledků najdete pod tıḿto odkazem:
http://www.nepomuk.cz/cs/ze-sportu/sokol-nepomuk-oddil-tenisu

Společné foto účastníků turnaje „Dřeváci 2015

Foto archiv oddíluFoto archiv oddílu

Postupující družstvo mladšího žactva. Zleva: Vojta
Zahradník, David Tolar, Jana Týmlová, Martin Kilbergr,
Eliška Týmlová, Tomáš Michálek

Foto archiv oddíluFoto archiv oddílu

Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2015

Konečné výsledky:
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Výprodej oddřevěných třívrstvých podlah 499 Kč/m
2

Akční slevy:

• OPTIMUMLaminátové podlahy 279 Kč/m
2

– dokonalá imitace dubových prken,

– pro silně zatěžované prostory, 5 dekorů

• –Bytové koberce se slevou 10 %

• –Bytové PVC se slevou 10 %

• Vybrané soklové a přechodové

lišty – se slevou 30-50 %

SPOLTEX spol. s r.o.,
U Trati 284, Dvorec
Otvírací doba:

– 7.00 – 18.00 hod.PO PÁ
mobil: 724 092 112

www.spoltex.cz

Ke každému nákupu ,dárek

k nákupu nad 5.000 Kč koupelnová souprava.
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Akce trvá do 31.12.2015 nebo do vyprodání zásob.

Po stopách svatého Martina. MŠ Nepomuk uspořádala pro vše-
chny děti, rodiče a známé dne 11. 11. oslavu svatého Martina.
Průvod s lampiony putoval od školky směrem k Zelené Hoře.

Adventní čas v Nepomuku. V neděli 29. listopadu se slavnostně
rozzářil na náměstí tento stříbrný smrk. Konal se zde také trh
s kulturním programem.

Foto Šárka BoušováFoto Šárka Boušová Foto redakceFoto redakce

Foto 2× archiv KČT NepomukFoto 2× archiv KČT Nepomuk



35www.nepomuk.czSPOLKY12/2015

Ohlédnutı́ za 34. ročnıḱem turistické
akce – pochod Pod Zelenou Horou
konané ve dnech 16. – 18. 10. 2015

S obavami jsme sledovali změnu
počası́ před blıž́ıćıḿ se termıńem této
turistické akce a dělali si starosti o účast
turistů z celé republiky a přı́znivců
turistiky. Pravda je, že skalnı́ turisty
neodradı́ od účasti ani déšť, ani jiná
nepřıźeň počası.́ Naše obavy se rozply-
nuly s odcházejı́cı́mi mraky v pátek
v odpolednı́ch hodinách a nesměle
vykukujıćı́ slunıč́ko vıt́alo prvnı́ turisty,
přicházejıćı́ či přijıž́dějıćı́ od vlakového
nádražı́ ještě před začátkem ubytovacı́
doby. Turisté už se nemohli dočkat
startu 13. Pěšıh́o pátečnıh́o průzkumné-
ho pivnıh́o pochodu. U�čast byla vskutku
rekordnı́: 204 osob a 10 pořadatelů,
kteřı́ se starali o zdárný průběh pocho-
du. Jako každý rok, tak i letos ocenili
účastnıći tzv. tajnou kontrolu, která byla
letos ve Dvorci v moštárně, kde je vıt́ali
Santa Claus a spol. s vánočnıḿi světýlky,
ale předevšıḿ s bohatým výběrem piv a
malým občerstvenıḿ.

V sobotu 17. řıj́na už od časného rána
byla většina účastnı́ků rozvážená
autobusem do Nehodiva, kde začıńaly
pěšı́ trasy 15, 25 a 35 km. Letos vedly
Kakovem, jakož i nejdelšı́ pěšı́ trasa 50
km. Tu ale museli turisté ujıt́ celou. Naši
kolegové z Plzně připravili několik tras
i pro cyklisty. Všichni zúčastněnı́ byli
s trasami spokojeni a chválili jejich
výběr i značenı.́ I při letošnıḿ Pochodu

pod Zelenou Horou se konal tzv. Toulavý
kočárek, 7 km trasa pro rodiny s dětmi.
S�li ji ale i někteřı́ méně zdatnı́ dospělı́
pochodujıćı.́ Těšı́ nás zvyšujıćı́ se zájem
o rodinnou turistiku. V sobotu nám
počası́ opět přálo, a tak nikdo do cıĺe
nespěchal. Zvláště pak, když dorazili
turisté ke kontrole s občerstvenı́m
v Prádle, kde nebyla nouze o legraci a
o něco dobrého do hladového břıš́ka. Na
sobotnı́ trasy vyrazilo celkem 549 osob
za podpory 39 pořadatelů. V cıĺi byl již
tradičně k dispozici chleba se sádlem,
škvarkami a cibulı́. Jako vždy neměl
chybu a moc chutnal. K dispozici byl
i horký čaj. Sobotnı́ pochod uzavřel
turistický bál. Bylo plno a k dobré
náladě přispěly i hudba a zpěv manželů
Ondruškových. Tancovalo a zpıv́alo se až
do 1 hodiny po půlnoci.

V neděli jsme se probudili do
deštivého počası,́ a tak na start Světové-
ho dne chůze přišlo jen 56 lidı,́ kterým se
věnovalo 9 pořadatelů. Napřıḱlad sestry
Sedlákovy se svojı́ kamarádkou Moni-
kou Benešovou přišly na start pochodu
za hustého mrholenı́ půl hodiny před
určenou hodinou startu. To se cenı́.
Nedělnı́ trasa měřila 11 km a vedla k Pa-
mátnı́ku amerických letců na Dubči.
Zde, i přes nepřıźnivé počası,́ čekala na
účastnıḱy kontrola s nabıd́kou něčeho
teplého pro zahřátı.́

Poslednı́ účastnıći přišli do cıĺe v So-
kolovně ve 14 hodin, a tıḿ skončil 34.
ročnıḱ Pochodu pod Zelenou Horou pro
pochodujıćı,́ nikoliv však pro organizá-
tory. Ty ještě čekala práce s úklidem a
dalšıḿi nezbytnými úkony, jak už to při
velkých akcıćh bývá.

Letošnı́ akci podpořili svojı́ účastı́ za
U�středı́ KC�T mı́stopředseda pan
Zdeněk Cabalka, předsedkyně kontrol-
nı́ komise panı́ Růžena Streiauftová a
celá sekce IVV. Celkem bylo na trasách
809 účastnıḱů a podporu jim dělalo 39
organizátorů. Napřı́klad z Tachova
přijel plný autobus turistů a ze zahrani-
čı́ dorazili 2 Slováci, 3 Němci a 1 turista
z Rakouska.

Veliký dıḱ patřı́ Městskému úřadu
Nepomuk, provozovateli restaurace Na
Sokolovně panu Miloslavu Kubı́kovi,
firmám i drobným podnikatelům z Ne-
pomuku a Dvorce, kteřı́ tuto akci dle
svých možnostı́ podpořili. Také členové
KC�TO Nepomuk věnovali přı́pravě
i průběhu celé akce hodně času a svých
sil, aby vše proběhlo ke spokojenosti
zúčastněných.

Již teď se můžeme těšit na 35. ročnıḱ
Pochodu pod Zelenou Horou.

Za Klub českých turistů,
odbor Nepomuk

2x foto na předchozí stránce
Marta Máchová

Patří se poděkovat
Když skončil letošnı́, už tolikátý

ročnı́k Pochodu, který zná většina
českých turistů, uvědomila jsem si, že to
nenı́ samozřejmé. Zbývá tedy poděko-
vat. Těm, kdo se o úspěch zasloužili, ač
situace nebyla jednoduchá:

Ing. Jiřıḿu S�vecovi, starostovi města
Nepomuk, za zajištěnı́ náhradnı́ho
ubytovánı́ pro turisty

Mgr. Milanu Demlovi, řediteli ZS�
Nepomuk, za možnost ubytovánı́ turistů
v hale školy

Mgr. Miloslavu Kubı́kovi, nájemci
sokolovny Nepomuk, za třı́dennı́ azyl
pro zajištěnı́ všeho potřebného na
pochod vč. stravy pro turisty

Ladislavu Sedláčkovi – fa SE-KO bus

za zajištěnı́ dopravy turistů na start
pochodů

Předevšıḿ však všem členům Klubu
českých turistů Nepomuk, zejména:

Luboši Jankovi, Jiřıḿu Niedermeie-
rovi, Jiřı́mu Salamánkovi, Václavu
Linhartovi st., Václavu Linhartovi ml.,
Marii Jindrové, Zdeňce Gulové, Daně
Fryčové , Zdeňkovi Jindrovi, Olze
Sedláčkové, Martě Máchové, Františku
Fryčovi, Václavu Košanovi, Ing Jánu
Babničovi či Jitce Rousové.

Dále moje poděkovánı́ patřı́ všem
dalšı́m členům KC�T, kteřı́ vždy podle
potřeby a svých možnostı́ pomáhali, kde
právě bylo zapotřebı:́ na startu, v cıĺi, při
vypisovánı́ diplomů, při přıṕravě sálu,

při občerstvenı́ atd. Nelze opomenout
Alenu Březákovou, za vymyšlenı́ a
následnou realizaci dětské trasy
Toulavý Kočárek, kterou celou zajišťo-
val Pionýr Nepomuk. A Miroslava
Dvořáka - za velice, jako vždy úspěšný
pivnı́ pochod tradičně s překvapenıḿ a
bohatým občerstvenı́m. A nezmı́nit
nelze ani Ing. Jitku Pı́ckovou, která
svým konečným vyúčtovánıḿ celé akce
udělala tu poslednı́ tečku za 34. roč-
nıḱem pochodů „Podzim pod Zelenou
Horou“.

Helena Sedláčková, předsedky-
ně Klubu českých turistů

Odbor Nepomuk

Foto Šárka Boušová Foto redakce

Foto 2× archiv KČT Nepomuk
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Dne 28. řı́ jna byl v bavorském
Ebrachu požehnán „základnı́ kámen“
nového oltáře zelenohorského kostela,
který zde byl zıśkán darem ze základů
konventu. Jednalo se o nevšednı́ událost
za účasti zhruba stovky poutnıḱů z Ne-
pomucka přıḿo v konventnıḿ marián-
ském chrámu, kde je pochováno i několik
členů rodin řıḿských králů. Mši svatou
sloužil P. Vıt́ězslav Holý, na varhany hrál
Petr Vopalecký, zazněly zpěvy Edity
Adlerové a Jany Vopalecké. Roku 1145
byli právě z tohoto mıśta vysláni prvnı́
mniši k založenı́ cisterciáckého kláštera
pod Zelenou horou za účelem kolonizace
a rozkvětu kraje. Dle mıśtnı́ tradice se
otec svatého Jana Nepomuckého narodil
nedaleko od ebrašského kláštera.

Oltář pro Zelenou Horu soutěžı́ s dal-
šı́mi čtyřmi projekty v grantovém
programu Era pomáhá regionům, a bude
tak záležet předevšıḿ na mıśtnıćh pat-
riotech, zda zvı́tězı́ a podařı́ se oltář
zrealizovat. Ve veřejné sbıŕce je v době
uzávěrky novin 46 tisıć korun. Mezi vět-
šıḿi dárci zmiňme napřıḱlad mecenášku
a patriotku PhDr. Hanu Gerzanicovou
(10 000 korun) či Volnočasové centrum
Fénix Nepomuk, které zaslalo na účet
Nadace Era 15 000 korun vybraných
coby dary veřejnosti na kostel při pro-
hlıd́kách zámku v roce 2014. C�ástkou
2 500 korun přispělo již několik převáž-
ně mı́stnı́ch obyvatel, kteřı́ se také
rozhodli umıśtit své jméno, manželských
párů či celých rodin přıḿo na přednı́
stranu Zelenohorského oltáře. Zapıš́ı́ se
tak patrně navždy do dějin zámku, který
je jednı́m z nejvýznamnějšı́ch objektů

českých dějin. Věřıḿe, že se k nim přidá
ještě celá řada mıśtnıćh či přespolnıćh
patriotů. Generálnıḿi partnery, s darem
přesahujıćıḿ 10 000 korun, se plánujı́
stát obec Klášter, město Nepomuk, obec
Neurazy, R�ı́mskokatolická farnost
arciděkanstvı́ Nepomuk či několik
regionálnı́ch firem. C�as na zaslánı́
přıśpěvků je do 31. prosince.
Pomoci Zelené Hoře můžete několika
způsoby:

1) v hotovosti u P. Vıt́ězslava Holého
(Farnost Nepomuk) a v informačnı́m
centru Nepomuk - penıźe budou zaslány
hromadně na účet Era

2) on-line přes odkaz: www.erapo-
maharegionum.cz/projekty/chod-
sko/225112/oltar-pro-zelenou-horu-u-
nepomuku (součástı́ odkazu je propa-
gačnı́ video)

3 ) p l a tb o u n a ú č e t : 1 0 1 7 7 7 7
101/0300, musı́ být uveden variabilnı́
symbol: 903

Každý, kdo přispěje v hotovosti
částkou alespoň 500 Kč, obdržı́ jako
poděkovánı́ pamětnı́ list s podpisem
Václava C�esáka. Každý, kdo přispěje
částkou alespoň 2 500 Kč, bude mı́t
možnost rozhodnout o umı́ s t ěn ı́
jména/rodiny či názvu (např. firmy)
přıḿo na oltář. Při on-line platbě zašlete,
prosıḿ, zároveň e-mail na zelenahora-
nepomuk@seznam.cz s identifikacı́
plátce, zaslanou částkou a jménem/rodi-
nou či názvem, které chcete na oltář
umıśtit. Při platbě v hotovosti tyto údaje
nahlaste. Při částce nad 10 000 Kč se
stanete generálnıḿ partnerem se zvý-
razněným údajem na oltáři. U všech

Zapište se navždy do dějin Zelené Hory
nebo darujte jméno na oltář coby vánoční dárek
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č ástek je možné uzavřı́t darovacı́
smlouvu. V přı́padě věnovánı́ jména
coby vánočnıh́o dárku je možné zıśkat
zdarma v informačnıḿ centru v Nepo-
muku dárkový pamětnı́ list s budoucıḿ
údajem na oltáři, přı́padně požádat
o jeho zaslánı́ poštou.

Celkové náklady na pořı́zenı́ šes-
timetrového oltáře ze zrcadlového
nerezu a vkládaným barevným sklem
z rukou Václava C�esáka jsou zhruba 230
000 korun, dalšı́ částky si vyžádajı́
úpravy presbytáře, zasklenı́ oken a
zabezpečovacı́ systém. Obnova kom-
pletnı́ho vybavenı́ kostela bude jistě
během na dlouhou trať, ale v podobných
projektech to bývá snad i zvykem. Jak
řıḱal již Antoni Gaudı́ v přıṕadě baziliky
Svaté rodiny v Barceloně, jejıž́ stavba
trvá od roku 1882 dodnes: „Můj klient
nespěchá.“ Tı́m klientem nepochybně
myslel Ježıš́e Krista.

V přıṕadě úspěchu sbıŕky se počıt́á
s navrácenıḿ oltáře do kostela v roce
2017, v roce 2016 tomu bude předchá-
zet ještě dalšı́ důležitá cesta, s cı́lem
navštıv́it napřı́klad kapličku zasvěce-
nou Panně Marii Zelenohorské na Svaté
cestě z Prahy do Staré Boleslavi či
poutnı́ kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře ve Z�ďáru nad Sázavou,
zapsaný do seznamu světového dědictvı́
UNESCO. Dosud se čeká rovněž na
vhodnou přıĺežitost k návštěvě papeže
Františka, který by měl požehnat Panně
Marie Zelenohorské nové generace.

(red)

Foto: Milan DemelaFoto: Milan Demela Foto: Pavel JiranFoto: Pavel Jiran

Poutníci z Nepomucka před klášterem v Ebrachu P. Vítězslav Holý drží základní kámen nového oltáře
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Poslednı́ letošnı́ vydánı́ vlastivěd-
ného sbornıḱu otevıŕá medailonek Alex-
andra Sommera Baťka, rodáka z Prádla,
chemika, esperantisty a „propagátora
všeho dobrého na světě“. Dokončenı́ se
dočkala práce archiváře Vladimıŕa C�er-
venky, popisujıćı́ úřednı́ pečeti dvanácti
velkostatků na bývalém Politickém
okrese přeštickém. Historii největšıh́o
dvora ve Snopoušovech čp. 1 zpracovala
podle Pamětnı́ knihy obce Snopoušovy
Eva Horová – Klepsová. V roce 1935
pátrali novináři po nejstaršıćh venkov-
ských rodech v C�echách, které své
grunty držı́ vıće než 100, 150 a 250 let.
Nebylo jich málo a na jižnıḿ Plzeňsku

Téměř milion korun bylo v letošnıḿ
roce investováno do záchrany skvostné
jižnı́ terasy zvané sala terrena na zámku
Zelená Hora. Došlo k faktickému zpev-
něnı́ cihelného zdiva, plombovánı́,
spárovánı,́ zpevněnı́ kleneb a přeloženı́
a usazenı́ schodišťových stupňů.

Výstavba terasy byla realizována
v roce 1880 z rozhodnutı́ šlechetné
kněžny Vilemı́ny z Auerspergu a
financována z jejı́ho osobnı́ho jměnı́.
U�kolové práce byly svěřeny zednickému
polıŕovi Mıḱovi z Kláštera, nábytek byl
polepen nepomuckým sedlářem, resp.
tapetářem Zahradnıḱem, dlažbu dodala
firma Dubský. Při stavbě bylo zapotřebı́
odstřelit č ást skalnı́ho výstupku.
Přı́zemı́ bylo určeno pro skladovánı́
zahradnıh́o nářadı,́ prvnı́ poschodı́ pro
pokoj kněžny, hornı́ patro bylo slunnou
terasou opatřenou navıj́ecı́ markýzou.
Celkem bylo spotřebováno 22000
pálených cihel, 350 tvarových cihel,
3100 klenbových cihel, 200 cihlových
dlaždic, 28m lomového kamene, 1113

kamenných schodů či 1600 kg cementu.
Jak uvádı́ osobnı́ dopis kněžny z 8. květ-
na 1880: „Se zprávou o stavebnıćh zále-
žitostech jsem velmi spokojená. Dřıv́e
než přijedu, posıĺám Tlapáka, aby zadal
mé detailnějšı́ přı́kazy. Naši lidé jsou
velmi šikovnı́ a dobřı.́ V plechové bráně
musejı́ být rosety vytesány, jinak by bylo

bylo uděleno osm poct, přičemž čtyři
putovaly do jediné vesnice – Kotousova.
Podrobnostmi se ve svém přı́spěvku
zabývá Roman Tykal. Mikroregion Ne-
pomucko vrátil ztracenou krásu dalšıḿ
dvěma žinkovským sochám Lazara
Widemanna – sv. Pavlu a sv. Janovi. Ten,
kdo se nedostal do Domu historie Přeš-
ticka na setkánı́ s muzikologem P. Iva-
nem Pavlıč́kem z Klatov, se z přıśpěvku
Drahomıŕy Valentové dozvı,́ jak on, jako
odbornı́k, vnı́má hudbu Jakuba Jana
Ryby. Nepomuckou rodačku, režisérku
Marii Poledňákovou, čekalo na Junior-
festu 2015 nejedno milé překvapenı́.
Zelená Hora byla u toho! Nebylo nás

málo, které loni touto dobou potěšila
vzpomı́nka Blanky Zahradnı́kové na
Vánoce jejıh́o mládı́ v Dolnı́ Lukavici.
Pro tentokrát se ohlédla za dávnými (či
vlastně docela nedávnými) patáliemi
s Mikulášem a jeho družinou. A pokud
jste náhodou majiteli keramiky se
značkou Jit.Ka, určitě si v Zrcadle mıśtnı́
kultury se zájmem přečtete o jejı́ autor-
ce – keramičce Jitce Kahounové, žijıćı́ a
tvořıćı́ ve Vrčeni u Nepomuku. Sbornıḱ
zakoupıt́e v informačnıḿ centru Nepo-
muk či v drogerii OD U�slava.

Věra Kokošková

uvnitř vše ples-
nivé, protože by
tam bylo vlhko.
H o r n ı́ k l e n b a ,
která bude tvořit
salon, by měla být
vymalována jed-
noduše - čistou
zelenou, zejména
ta část pod nej-
vyššı́ terasou.“

Rok po posta-
venı́ terasy se na
přánı́ kněžny ještě
dělaly úpravy v salónu pod terasou.
Všechny čtyři rohy byly obloženy
dřevěnou konstrukcı́ tak, aby salón měl
oválnou podobu, a konstrukce byla
nahozena omıt́kou (na rákos) a nabı-́
lena. Záhadou zůstává napojované
schodiště, patrně byly vyrobeny kratšı́
stupně, které poté nedostačovaly.
Dochovalo se také původnı́ navı́jenı́
markýzy.

Postupně terasa zpustla a začátkem
roku 2015 se jednalo o nejohroženějšı́
část zámeckého areálu. Dı́ky bohatě
dochované historické fotodokumentaci
z Rodinných alb Auerspergů (SOA Plzeň,
Klášter u Nepomuku), může být terasa
obnovena do původnıh́o vzhledu včetně
detailů, jakými jsou napřıḱlad nedocho-
vané prvky zábradlı.́

Z�adatel o dotaci: obec Klášter
Zpracovatel projektu: Mikroregion
Nepomucko
Realizace: Pegisan sta, s.r.o.
Předpokládaný termıń realizace: 2015
- 2017
Předpokládaná výše nákladů: 3 miliony
Kč

Tento projekt je spolufinancován
z Programu záchrany architektonic-
kého dědictvı́ Ministerstva kultury.

(red)

SE SBORNI�KEM „POD ZELENOU HOROU“
DO ZA�VE�RU ROKU

Skončila prvnı́ etapa obnovy sala terreny

Sala terrena v zářı́ 2015Sala terrena v zářı́ 2015 Foto redakceFoto redakce

www.nepomuk.cz/cs/mikroregion-nepomucko
Z MIKROREGIONU NEPOMUCKO

MIKROREGION NEPOMUCKO

Foto: Milan Demela Foto: Pavel Jiran
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Hledajı́ nový
domov
Vıćeúčelové zařıźenı́ a útulek pro psy Borovno
Andrea Kolmanová
Lučiště 17, 335 61 Spálené Pořıč́ı́
tel. 723 598 853
email: storge2011@gmail.com
web s nabıd́kou i dalšıćh psů:

www.utulekborovno.cz

Text a foto Andrea Kolmanová

Srdečně zároveň zveme v termínu 20. a 21. 12. na
Vánoční dny v útulku. V čase od 10 hod. do 16 hod.
bude otevřeno pro veřejnost, a pokud někdo bude
chtít pejskům přinést dárek, podívat se nebo třeba
jen vyvenčit některého z pejsků, bude vítán.

Tato krásná štěňátka budou k odběru v druhé polovině prosince.
Maminka je hezký a milý kříženec německého ovčáka a tatínek
labrador. K dispozici jsou 2 pejsci a 5 fenek.

Pepa je kříženec německého ovčáka. Je to nadaný mladý pes, který visí
očima na svém člověku a snaží se udělat „co mu na očích vidí“. Je to pes,
který svého člověka nikdy nezklame, milý, ochotný a pracovitý.

Shadow je mladý krásný kříženec německého ovčáka a pravděpodobně
labradora. Je to pes, který se rád učí a pracuje. Je temperamentní, přesto
vyrovnané povahy a milující lidi. Hodí se k aktivním lidem, kteří se mu
budou věnovat, a Shadow jim veškerou péči bude s radostí oplácet.

Mili je mladá fenka, kříženec, menšího vzrůstu. K neznámým lidem
lehce odměřená, ale po získání důvěry je to nejmilejší a něžné psí
stvoření.

Historický snímek: archiv Lukáše Máchy Současný snímek: Lukáš Mácha

Foto: Lukáš Mácha
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Stabilnı́ katastr z poloviny 19. stoletı́ nazývá tuto oblast
rozhranıḿ, pomyslným rozhranıḿ mezi životem a smrtı,́ tedy mezi
srdcem města (historickým jádrem) a hřbitovem, je ostatně i dnes.
Přesto se dnes použıv́á zažitý název Na Kaplance, svědčıćı́ o cıŕ-
kevnı́m vlastnictvı́ zdejšı́ch pozemků. Dobový snı́mek můžeme
datovat do obdobı́ mezi roky 1879-87. Prvnı́ záchytný letopočet
udávajı́ báně kostela, původnı́ vyhořely při požáru roku 1835 a
současné byly vyzdviženy při opravách provedených podle plánů
Antonıńa Bauma a Bedřicha Münzbergera v letech 1878-9. Ostatně
datum oprav nebylo náhodné a snıḿek zachycuje město tak, jak
vypadalo při jedněch z největšıćh oslav historie u přıĺežitosti 150.
výročı́ svatořečenı́ Jana Nepomuckého. Druhou hranicı́ datace
snıḿku, letopočtem 1887, je pak přestavba Zelenohorské pošty

Nepomuk včera a dnes

v letech 1887-8, kdy je snıž́ena střecha a vzniká rizalit nad vchodem
budovy. Krásně ucelené jádro je dnes minulostı,́ řada budov vzala
dávno za své. Přesto i Na Kaplance najdeme drobné perličky stojıćı́
dosud. Napřıḱlad obvodovou zeď v pravé části snıḿku s prokládaný-
mi cihlami, pozměněný obytný dům za jeho zdı́ (náměstı́ Augustina
Němejce 89) či stodolu pod rybnıč́kem. Bohužel za své vzal malebný
zahradnı́ domek mezi stodolou a domem. Levé části snıḿku dnes
dominuje silnice z 90. let a bytovka z roku 1970, kterou na svých
obrazech v závěru života většinou zcela ignoroval malıř́ Viktor
Pešek, prostě se mu při pohledu na město vůbec nelıb́ila. Klid mu
vždy přinesla až majestátnı́ Zelená Hora, která dominuje pohledu na
Nepomuk z této strany již celá staletı.́

(red)

Výstava baroknıh́o uměnı́ v Masných krámech v Plzni
V roce 1949 byl veškerý

c e n n ý m o b i l i á ř z á m k u
Zelená Hora odvezen do
Kladrub u Střıb́ra. Jeden z nej-
důležitějšıćh obrazů historie
Z e l e n é H o r y j e d o d n e s
uložen ve zdejšıćh sbıŕkách.
Až do 20. března je vystaven
na výstavě Vznešenost-
&zbožnost, baroknı́ uměnı́
na Plzeňsku a v západnı́ch
C�echách. Jedná se o Hraběn-
ku Marii Dominiku Martini-
covou od Martina Unterber-
gera z roku 1769.

Pro hlavnı́ událost jejıh́o
života se vžilo označenı́
„martinická aféra“. Ač byla
Marie Dominika zasnoubena
s hrabětem Leopoldem Win-
dischgrätzem, z popudu své
matky se tajně v noci prov-
dala za hraběte Rascoura. Lze
se domnıv́at, že ji předtı́m
přivedl do jiného stavu. Mla-
dá hraběnka byla vykázána
od dvora a následně donu-
cena vstoupit do kláštera
u sv. Anny ve Vı́dni. Tento

trest jı́ byl uložen coby forma
doživotnıh́o pokánı.́ Zajıḿa-
vé je, že legenda vztahujıćı́ se
k obrazu, mluvıćı́ o jejı́ lásce

k mı́stnı́mu myslivci, naro-
zenı́ dıt́ka a jeho následném
zazděnı́ do krbu v C�erném
pokoji, má tak pravdivý

základ. Celý přıb́ěh je pod-
robně popsán v doprovod-
ném katalogu výstavy na str.
67. (red)
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Historický snímek: archiv Lukáše MáchyHistorický snímek: archiv Lukáše Máchy Současný snímek: Lukáš MáchaSoučasný snímek: Lukáš Mácha

Foto: Lukáš MáchaFoto: Lukáš Mácha
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Snímkem uplynulého měsíce je kruhový objezd U Pyramidy, největší investice do silnic v Nepomuku za posledních
25 let. Ke zprovoznění silnice I/20 s jeho využitím fakticky došlo v pondělí 2. listopadu, nejpozději 15. prosince by
mělo dojít i ke zprovoznění připojených komunikací. Všichni zúčastnění se však shodují na tom, že se tento termín
pokusí ještě zkrátit. (red)

Relax studio Lucie v Domu služeb

Nemáte ještě vánoční dárek?
Potěšte blízké dárkovým poukazem na různé typy

masáží nebo pedikúru.
Provozní doba 9.00 - 16.00 hod. a dle objednávek.

Info a objednávky: Lucie Bláhová, Dům služeb, NEPOMUK,

Nádražní ul., tel.: 607 963 983,

e-mail: romanlucie@seznam.cz
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Výroba reklamy, tvorba log

Gra�cké práce, skenování, foto

Tisk, kopírování, laminace A3

Kroužková a tepelná vazba

Razítka Trodat a Colop

Potisk triček a textilu

Potisk hrnečků a půllitrů

Velkoformátový tisk a laminace A0

Tisk fotoobrazů na plátno

Tisk reklamních plachet

Tvorba webů, SEO optimalizace

Reklamní předměty, kalendáře a PF

Vizitky, letáky, dárkové poukazy

Pozvánky, diplomy, plakáty

Výroba cedulí a samolepek

Polep automobilů a výloh

Na Vinici . 544, 335 01 Nepomuk • 724 222 796 • 371 580 011III (bývalý Brouk)

info@multimedia-activity.cz • www.multimedia-activity.cz

Na Vinici . 544, 335 01 Nepomuk • 724 222 796 • 371 580 011III (bývalý Brouk)

info@multimedia-activity.cz • www.multimedia-activity.cz

Foto měsíce

Foto foto webová kamera města, 19. 11. 2015Foto foto webová kamera města, 19. 11. 2015

mob.: 732 684 706

HODINOVÝ MANŽEL NEPOMUK

pro , , , ,DŮM ZAHRADU AUTO DÍLNU FIRMU
� drobné i větší opravy, servis a údržba pro domácnosti

i firmy
� opravy a údržba strojů a zařízení, svářečské práce,

zámečnické práce
� montáže plotů, malířské, lakýrnické, instalatérské

a zednické práce

Na Vinici 392, 335 01 Nepomuk
e-mail: vaclav.kule@tiscali.cz

Václav Kule


