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Mě sto Nepomuk zve vš echny obč any na

IX. zasedání městského zastupitelstva,
které se bude konat dne 10. prosince 2015 od 18.00 hod.
na sále hotelu U Zeleného stromu.
Program jedná nı́ bude od 1. prosince 2015 zveř ejně n na ú ř ednı́
desce a webový ch strá nká ch www.nepomuk.cz
Bezplatná doprava ze Dvorce (a zpět) bude zajištěna mikrobusem,
odjezd z nádraží v 17.45 hod.

Vážení občané,
konč ı́ ná m rok 2015, který př inesl
mnoho zajı́mavý ch akcı́ i projektů .
Mě sto je opě t o kousek krá sně jš ı́
i moderně jš ı́. V prosinci ná s č eká
ješ tě rozsvı́cenı́ vá noč nı́ho stromu
ve Dvorci u ná draž ı́ (6. 12.) č i tradič nı́ zpı́vá nı́ u kaplič ky (18. 12.),
v Nepomuku pak setká nı́ spolků a
akč nı́ch lidı́ se zastupiteli i veř ejnostı́ (3. 12.). Dě kuji panı́ Lence
Sů sové ze Dvorce za vě nová nı́
krá sné ho vá noč nı́ho stromu pro
nepomucké ná mě stı́.
Zá vě r roku nabı́ z ı́ zastavenı́ a
zamyš lenı́, a proto jsem rá d, ž e je
v tomto č ıś le novin vě nová na pozornost např ı́klad Pateru Vı́tě zslavu
Holé mu, Marii Poledň á kové č i
Vá clavu Malovické mu a jejich
vzpomı́ n ká m. Potě š ila mě akce
č lenů druž stva mladš ı́ch ž áků FK
Nepomuk, kteř ı́ se opě t rozhodli
podpoř it dě tské pacienty onkologické ho oddě lenı́ FN Praha – Motol.
Pozitivnı́ je rovně ž narů stajı́ c ı́
sbı́rka na nový zelenohorský oltá ř,
vě ř ı́m, ž e podobný ohlas př inese
i lednová sbı́rka Tř ık
́ rá lová . Potě šil
ná s zá jem veř ejnosti př i Plá novacı́m setká nı́ s architektem u areá lu
ZS. Př ı́jemné poč tenı́ s ně kolika
zajı́mavý mi rozhovory a č lá nky je
zá roveň i vá noč nı́m dá rkem pro
č tená ř e tě chto novin.
Rá d bych na tomto mı́stě podě koval
vš em zá stupců m mı́stnı́ch oddı́lů ,
kulturnı́ch a zá jmový ch spolků č i
aktivnı́m jednotlivců m za prezentaci mě sta Nepomuk v letoš nı́m
roce, kolegů m zastupitelů m pak za
jejich dosavadnı́ prá ci pro mě sto,
vš em obč anů m popř á l klidné
prož itı́ vá noč nı́ch svá tků , hodně
zdravı́, š tě stı́ a spokojenosti v roce
2016, který už nynı́ chystá dalš ı́
zajı́ m avé mož nosti k setká vá nı́
i spoluprá ci. Za vš echny mohu již
nynı́ prozradit např ık
́ lad sraz bý valý ch nepomucký ch gymnazistů dne
28. 5. 2016.
Jiří Švec
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Mě sto Nepomuk srdeč ně zve na

Setkání spolků
a aktivní veřejnosti
se zastupiteli
ve čtvrtek 3. 12. 2015
od 18.00 hod. na sále hotelu
U Zeleného stromu
Př edmě tem setká nı́ budou
prezentace č innostı́ a podpora
spolků i jedinců .

Stromoř adı́ v Nepomuku
Mě sto zvelebilo bě hem podzimu za finanč nı́ podpory
Plzeň ské ho kraje hned tř i veř ejná prostranstvı́. Probě hla
vý sadba nový ch stromků mezi Zelenohorskou poš tou a
hostincem Vyskoč ilka (obnova historické aleje z mě sta k zá mku), u stezky Helenka nad Huťský m rybnı́kem i př i silnici od
polikliniky do Dvorce. Druhý snı́mek, tentokrá t z Ná draž nı́
ulice, s dodatkem, ž e „pohled na krá sně vytvoř ený podzimnı́

Nově vysá zené stromoř adı́ k Vyskoč ilce Foto: Pavel Motejzík

obraz matkou př ıŕ odou mů ž e č lově ka oblaž it a př iné st radost
do ž ivota“, ná m do redakce zaslala Kamila Dostá lová .
(red)

Sakury v Ná draž nı́ ulici

Foto: Kamila Dostálová
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JAN PONDĚLÍK – PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ DVOREC s.r.o.,
RODINNÁ FIRMA

Firma Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o.,
přeje svým zákazníkům a odběratelům
šťastné Vánoce a hodně zdraví
a pohody do nového roku 2016.

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

Odstá vka systé mu obč a nský ch Vozidlů m v depozitu hrozı́ zá nik
prů kazů a pasů
Odbor dopravy Mě stské ho ú ř adu Nepomuk upozorň uje
Upozorň ujeme, ž e v době od 24. 12. do 31. 12. probě hne
celostá tnı́ odstá vka systé mu pro nabı́rá nı́ ž ádostı́ a př edá vá nı́
nový ch obč anský ch prů kazů a cestovnı́ch dokladů . Dů vodem
př eruš enı́ jsou technické ú pravy, které vyž adujı́ odstá vku
systé mu. V době odstá vky bude mož né pouze pož ádat o vydá nı́ obč anské ho prů kazu bez strojově č itelný ch ú dajů s dobou platnosti 1 mě sı́c, za jehož vydá nı́ nebude vybı́rá n
sprá vnı́ poplatek.
(red)

vlastnı́ky vozidel, kteř ı́ ulož ili registrač nı́ znač ky do depozitu
př ed 1. 7. 2013, ž e se musı́ nejpozdě ji do 31. 12. 2015 dostavit
na evidenci vozidel s velký m technický m prů kazem a nahlá sit, kde se vozidlo nachá zı́ a k jaké mu ú č elu bude už ito.
Pokud tak neuč inı́, dojde po 1. 1. 2016 k trvalé mu zá niku
vozidla.
Jiří Bešta, vedoucí odboru dopravy MěÚ Nepomuk

Zelená Hora opě t bez
ná jemce
Francouzská společ nost CCEC (SPOLECNOST ZAMKU
V CESKU s.r.o.) je bohuž el dalš ım
́ z ná jemců Zelené Hory,
který zů stal jen u plá nů . Hotel, pivovar ani ubytovna z jejich
financı́ na zá mku nevzniknou. Jedná nı́ s tı́mto investorem a
obcı́ Klá š ter (vlastnı́k zá mku) probı́hala od ř ıj́ na 2004, ná jemnı́ smlouva na 60 let byla podepsá na v dubnu 2010. Společ nost byla ale spı́še pasivnı́m ná jemcem, do zá mku neinvestovala a hradila v podstatě pouze udrž ovacı́ poplatky. Vypově zenı́ ná jmu na areá l zá mku i dvů r Sternberk vyplynulo z neplně nı́ podmı́nek smlouvy, do roku 2015 mě la bý t Zelená Hora
navı́c zrekonstruová na a př ipravena nabı́zet vý še uvedené
služ by.
(red)

Foto: Lukáš Mácha
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Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuk
Vážení čtenáři,
v tomto vydá nı́ novin na moje otá zky odpovı́dá pan Vladimír Rund.
 Představte se nám, prosím, krátce:
je mi 58 let, jsem ž enatý, má m syna, dceru a dva vnouč ky. Pracuji ve firmě VSP Auto Plzeň .
Ve volné m č ase se vě nuji své mu konı́čku: myslivosti a vš emu, co s nı́ souvisı́.
 Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti?
Jsem č lenem stavebnı́ komise a spolupracuji př i ř eš enı́ zá lež itostı́ souvisejı́cı́ch s č innostı́ té to
komise.
 Jak Vás mohou občané kontaktovat (mail, telefon, facebook, skype…)?
Mů j e-mail je: vladimir.rund@seznam.cz , telefon 606 404 772.
Vladimír Rund
 DESATERO:

zastupitel města Nepomuk

1

Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího
zastupitelstva.

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

2

Vaše oblíbená kniha, film.

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

3

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.

4

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.

5

Váš oblíbený citát, motto, vtip.

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

6

Jedna vaše špatná a jedna dobrá vlastnost.

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

7

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

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

8

Prozraďte jméno osobnosti, která vás inspirovala.

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

9

Co vás potěší?

Největší radost mám samozřejmě z rodiny, dětí a
vnoučat.

10

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.

Dě kuji za rozhovor. Martina* Krumpholcová
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Zprá vy z jedná nı́ Rady mě sta Nepomuk (RMN)
Jednání ze dne 7. 10. 2015:
RMN schvá lila smlouvu mezi mě stem Nepomuk a CEZ
Distribuce, a.s. na realizaci př elož ky tř ı́ sloupů z chodnı́ku na
pozemek Sokola Nepomuk. Př edpoklá daná vý še ná kladů
spojený ch s př elož kou č inı́ 175 000 Kč bez DPH.
RMN souhlasila s bezplatný m proná jmem sportovnı́ haly a
zajiš tě nı́m zá zemı́ v Sokolovně pro turistické akce Podzim
Pod Zelenou Horou.
RMN souhlasila se zá mě rem zpracovatele projektové
dokumentace firmy SAG Elektrovod, a.s., kde technický m
ř eš enı́m je rekonstrukce elektrické ho vedenı́ nı́zké ho napě tı́
v ulici Tojická . Stá vajı́cı́ vzduš né vedenı́ bude nahrazeno
kabelem ulož ený m do země .
RMN schvá lila zadá vacı́ dokumentaci k vý bě ru zhotovitele
v rá mci neveř ejné soutě že o ná vrh na nové grafické zpracová nı́ vizuá lu Nepomucký ch novin a dalš ıć h mě stský ch sdě lovacı́ch prostř edků .
RMN schvaluje zpracová nı́ ú zemnı́ studie pro lokalitu V Korý tká ch (louka u ZSNepomuk).
RMN vzala na vě domı́ vý sledek vý bě rové ho ř ıź enı́ na vý sadbu
stromů mezi historický m centrem mě sta Nepomuk a
zá mkem Zelená Hora. Zá roveň schvá lila uzavř enı́ objedná vky
s firmou ARBOCOM, s.r.o. na č ástku 51 818,80 Kč vč . DPH.
RMN vzala na vě domı́ cenové nabı́dky na př ipojenı́ vrtu HV6,
zá roveň schvá lila uzavř enı́ smlouvy o dı́lo s firmou KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. za č ástku 399 436 Kč
bez DPH.
RMN schvá lila zadá vacı́ podmı́nky a seznam firem pro
poptá vku vý bě rové ho ř ıź enı́ na dodá vku ž acı́ho stroje se
stř edový m vý hozem.

Jednání ze dne 21. 10. 2015:

uveř e jně né na internetový ch strá nká ch mě sta. Kupnı́
smlouva bude uzavř ena s firmou, která nabı́dne nejvyš šı́
cenu.
RMN schvá lila poskytnutı́ př ı́spě vku Mikroregionu Nepomucko na realizaci projektu „Obnova drobný ch sakrá lnı́ch
pamá tek v obcı́ch Mikroregionu Nepomucko“ ve vý ši 14 754
Kč . Jedná se o spolufinancová nı́ obnovy dvou kř ıź ̌ ků ve Dvorci
a jednoho na hř bitově .
RMN schvá lila rozhodnutı́ o poskytnutı́ dotace na financová nı́
akce „Př ıŕ odnı́ hř iš tě př i MSNepomuk”, kde vý še podpory č inı́
1 322 703,33 korun.
RMN schvá lila prodlouž enı́ termı́nu realizace př elož ky
nı́zké ho napě tı́ do 30. 11. 2015 z dů vodu př esunu pilı́řku
mě řenı́ v prostoru skladu materiá lu firmy Unibrick.
RMN vzala na vě domı́ cenové nabı́dky a zá roveň schvá lila
uzavř enı́ objedná vky na termohydraulické vyregulová nı́
vytá pě ný ch prostor ZS Nepomuk s firmou Ing. Martin
Hadrava za cenu 60 850 Kč bez DPH.
RMN schvá lila umı́ s tě nı́ př ı́ j mové anté nky pro př ı́ j em
internetu pro zubnı́ ordinaci v Nepomuku, Ná draž nı́ 476.
RMN vzala na vě domı́ vý sledek vý bě rové ho ř ıź enı́ na dodavatele opravy mı́stnı́ch komunikacı́ v ulici Na Vinici II u zahrá dek a v ulici U Daliborky technologiı́ SILKOT. Zá roveň
schvá lila uzavř enı́ objedná vky s firmou Asfalt OK s.r.o. za
č ástku 71 940 Kč bez DPH.
RMN vzala na vě domı́ vý sledek vý bě rové ho ř ıź enı́ na dodá vku ž acı́ho stroje se stř edový m vý hozem a zá roveň schvá lila
uzavř enı́ kupnı́ smlouvy s firmou AGROWEST a.s. za č ástku
390 000 Kč bez DPH.
Kompletnı́ zá pisy usnesenı́ RMN jsou dostupné na webové
adrese: http://www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-za-rok2015
(red)

RMN schvá lila prodej dř eva z mě stský ch lesů pomocı́ nabı́dky

Tř ık
́ rá lová sbı́rka pomá há potř ebný m
Vá ž enı́ spoluobč ané ,
v lednu letoš nı́ho roku se v naš em regionu uskuteč nila již 4. Tř ı-́
krá lová sbı́rka.
Z vybraný ch peně z jsme poskytli dar Lé č ebně dlouhodobě
nemocný ch v Horaž ďovicı́ch ve vý š i 16.345 Kč na zakoupenı́
zdravotnické ho př ı́stroje – koncentrá toru kyslı́ku. Dvě sociá lně
slabé rodiny s malý mi dě tmi z naš eho regionu obdrž ely finanč nı́
pomoc také ve vý ši 16.345 Kč . Zbý vajı́cı́ finanč nı́ prostř edky 8.174
Kč jsme zaslali na konto Nadace pro transplantaci kostnı́ dř eně .
Vš em ochotný m dá rců m srdeč ně dě kujeme, vá ž ım
́ e si vaš ı́ š tě drosti.
Na zač átku nové ho roku se bude koledovat ve dnech 8., 9. a 10.
ledna v Nepomuku, ve Dvorci, v Neurazech, Klikař ově , Vojovicı́ch,
Radochovech, Partolticı́ch, Myslı́vě , Nehodı́vě , Louž né , Milč icı́ch a
Polá nce. Tř ık
́ rá lový m kolednı́ků m bude pož ehná no 3. ledna 2016
v kostele sv. Jana v Nepomuku v 9.45 v zá vě ru mš e svaté .
Tě šım
́ e se na shledá nı́ v nové m roce.
R. Batovcová, koordinátorka Tříkrálové sbírky,
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk
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Nekonč ı́ vá m platnost prů kazů ?
Do konce roku 2015 majı́ drž itelé doč asný ch prů kazů
osoby se zdravotnı́ m postiž enı́ m (OZP) a prů kazů
mimoř ádný ch vý hod mož nost zajistit si vý mě nu za nový
prů kaz OZP. V př ıp
́ adě , ž e tak neuč inı́, nebudou moci po 1. 1.
2016 využ ıv́ at ž ádné benefity a ná roky, které jim z vlastnictvı́
prů kazu vyplý vajı́.
Nový prů kaz OZP má podobu plastové kartič ky obdobně
jako obč anský nebo ř idič ský prů kaz. Tento typ prů kazu je
odolný proti poš kozenı́ a chrá ně ný vů č i jeho padě lá nı́.
Nahrazuje vš echny dosavadnı́ prů kazy OZP. Vš echny tyto
doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Uřad prá ce CR (UP
CR) zač al vydá vat nové prů kazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem
k tomu, ž e vý mě na se tý ká př ibliž ně 300 tisı́c klientů , je ješ tě
stá le ř ada lidı́, kteř ı́ se s ž ádostı́ o vý mě nu na UP CR dosud
neobrá tili. Chtě li bychom tı́mto apelovat na klienty, aby
nenechá vali vš e na poslednı́ chvı́ l i, a vyhnuli se tak

zbyteč né mu č eká nı́ ve frontá ch v zá vě ru prosince.
Pro ú č ely vydá nı́ nové ho prů kazu OZP je tř eba dolož it
aktuá lnı́ fotografii, která odpovı́dá formá tu podobizny urč ené
na obč anský prů kaz (rozmě r 35 mm x 45mm). Stejně jako př i
vš ech ú ř ednı́ch jedná nı́ch musı́ drž itel prů kazu také proká zat
svou totož nost obč anský m prů kazem. Lidé , který m UP CR
př iznal prů kaz OZP po 1. 1. 2014, nemusı́ vyplň ovat ž ádnou
ž á dost. Stač ı́, aby pouze dolož ili fotografii a podepsali
př ıś luš ný formulá ř, který dostanou na př epá ž ká ch UP CR.
Drž itelé prů kazů mimoř ádný ch vý hod (kartonové prů kazy,
které vydá valy obecnı́ ú ř a dy do konce roku 2011) a
doč asný ch prů kazů OZP, které UP CR vydá val podle legislativy
ú č inné do 31. 12. 2013, musı́ př ed samotnou vý mě nou podat
„Zá dost o př echod ná roku na prů kaz OZP“. Až poté jim mů ž e
UP CR prů kaz v nové podobě vydat.

Nekonč ı́ vá m př ıś pě vek na mobilitu?
Uř ad prá ce CR upozorň uje, ž e ně který m př ı́jemců m
př ıś pě vku na mobilitu konč ı́ k datu 31. 12. 2015 ná rok na
tento př ıś pě vek. Znamená to tedy, ž e tito klienti si budou
muset v lednu 2016 uplatnit novou ž ádost o př ıś pě vek na
mobilitu.
Jedná se o osoby:
- který m byl př izná n př ıś pě vek na mobilitu v letech 2012 a
2013 na zá kladě př echodný ch ustanovenı́ § 38 odst. 8 zá kona
č . 329/2011 Sb., tedy na zá kladě drž itelstvı́ prů kazu
mimoř ádný ch vý hod typu ZTP a ZTP/P;
- který m byl př izná n př ıś pě vek na mobilitu v letech 2012 a

2013 ve standardnı́m sprá vnı́m ř ıź enı́, jehož souč ástı́ bylo
posouzenı́ zdravotnı́ho stavu, dle legislativy ú č inné do 31. 12.
2013 (č l. IV bod 2. zá kona č . 313/2013 Sb.).
Klientů m, který ch se podá nı́ nové ž ádosti o př ıś pě vek na
mobilitu tý ká zaš le Uřad prá ce CR na zač átku prosince 2015
informač nı́ dopis o nutnosti podá nı́ nové ž ádosti o př ıś pě vek
na mobilitu. Do obá lky s tı́mto informač nı́m dopisem bude
souč asně vlož en i papı́rový formulá ř „Zá dost o př ıś pě vek na
mobilitu.“ Je vš ak nezbytné , aby klienti nové ž ádosti o př ı-́
spě vek na mobilitu podá vali na Uřad prá ce CR až po 1. 1. 2016.
Jaroslav Somolík, vedoucí odboru, tel. 371 519 735

SMS InfoKaná l slouž ı́ k informová nı́ obč anů
Již na 300 lidı́ využ ilo mož nosti registrace do SMS InfoKaná lu mě sta Nepomuk.
Př ihlá sit se k ně mu mů ž ete buď na webové strá nce www.nepomuk.cz,
nebo zaslá nı́m SMS zprá vy:
Bydlı́te-li př ım
́ o v Nepomuku, platı́ tvar SMS:
REGISTRUJmezeraNEPOMUKmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro mı́stnı́ č ást Dvorec je tvar SMS:
REGISTRUJmezeraDVORECmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
- dvojslovné ná zvy oddě lte mezerou
- pro registraci chaty je potř eba za č ıś lo popisné př idat mezeru a slovo EVID
SMS odeš lete na č ıś lo: 371 519 714
Pro obč any, kteř ı́ nemajı́ nebo nevyuž ıv́ ajı́ mobilnı́ telefon, umož nı́ systé m doruč enı́
SMS také na pevnou linku v hlasové podobě . Služ ba je pro obyvatele zdarma. (red)
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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.

www.nepomuk.cz
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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

V sobotu na sv. Stě pá na

Ceská mš e vá noč nı́ v Milč i
Tradič nı́ svatoš tě pá nské setká nı́ v mileč ské m kostele sv.
Petra a Pavla uvedou svý m vystoupenı́m takté ž již tradič ně
dě ti ze zdejš ı́ zá kladnı́ š koly. O hlavnı́ č ást programu se
tentokrá t postará Nepomucký chrá mový sbor se svý mi hosty,
který provede k uctě nı́ 250. vý roč ı́ skladatelova narozenı́
Ceskou mš i vá noč nı́ Jana Jakuba Ryby. Setká nı́ pak uzavř e
promluva patera Vı́tě zslava Holé ho. Takž e jsou vš echny
dů vody zamı́řit 26. prosince t. r. ve dvě odpoledne do Milč e
nadý chnout se vý jimeč né vá noč nı́ atmosfé ry.
(rb)
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Pozvánka
Poč á tkem př ı́ š tı́ h o roku př iveze do Nepomuku Agentura
Harleký n divadelnı́ př edstavenı́ s ná zvem PŘÍBĚH COCO CHANEL.
Tuto hru budete moci zhlé dnout ve čtvrtek 14. ledna 2016 od
19.00 hod. v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.
Vstupné č inı́ 290 Kč .
Krá lovna mó dy, jedna z nejbohatš ıć h ž en svě ta, touž ila vž dy mı́t
to, co vě tš ina ž en: manž ela a dı́tě . Mě la vš ak "š tě stı́ v kartá ch a smů lu
v lá sce". A byly to lá sky např ıć ̌ spektrem ná rodů i bankovnı́ch kont:
ná slednı́k ruské ho trů nu, anglický lord, chudý francouzský bá snı́k,
ně mecký nacistický dů stojnı́k... Poznejte blı́ž osud ž eny, která se
stala legendou a nesmrtelný m symbolem ve svě tě mó dy.
Hrajı́: Michaela Dolinová , Libuš e Svormová , Jan Censký a Lumı́r
Olš ovský.
Př edprodej vstupenek v Kulturnı́m a informač nı́m centru
Nepomuk, ná m. A. Ně mejce 126, vı́ce informacı́ na tel: 371 580 337.

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.

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.
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KULTURNÍ SERVIS

Nepomucký kulturní servis
NEPOMUK
6. 11. – 30. 12. Výstava fotografií Heleny Liškové a obrazů
Richarda Böhnela Objektivem a pastelem podruhé, otevř eno
ú terý – sobota 10.00 – 16.00 hodin, Malá galerie
2. 12. Dětská besídka, Dě tský domov Nepomuk, od 14.00 hod.,
Sokolovna Nepomuk
3. 12. Beseda Komunikace je základ úspěchu - Chcete zná t jejı́
tajemstvı́? Vstupné 50 Kč , od 17 hod., Mc Beruš ka
3. 12. Setkání spolků a aktivní veřejnosti se zastupiteli, od 18
hod., sá l hotelu U Zelené ho stromu, poř ádá Mě sto Nepomuk
4. 12. Nebe peklo na pionýráku, od 16.30 hod., Dů m pioný rů
Nepomuk
4. 12. Charitativní vánoční jarmáreček ZŠ Nepomuk, od 14.00
hodin, ZSNepomuk, od 16.00 hodin koncert žáků ZŠ Nepomuk,
aula ZSNepomuk
5. 12. Dětská Mikulášská s vystoupenı́m dě tské skupiny Ciperkové ,
od 13.30 hodin, Sokolovna Nepomuk
5. 12. Kabát Revival Plzeň, od 21.00 hod., Sokolovna Nepomuk
6. 12. Rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci u ná draž ı,́
vystoupenı́ ZUSNepomuk a MSDvorec, poř ádá Mě sto Nepomuk,
www.nepomuk.cz
11. 12. Adventní koncert - Chairé, adventnı́ a vá noč nı́ koncert, od
18.00, aula ZSNepomuk, poř ádá Mě sto Nepomuk
12. 12. Vánoční výprava do Rožmitálu a Březnice, odjezd
autobusu v 8.30 hodin, informace Pioný r Nepomuk, M. Dvoř ák tel.:
721746812
12. 12. Předvánoční setkání s důchodci, od 14.00 hodin,
Sokolovna, poř ádá Mě sto Nepomuk, www.nepomuk.cz/cs
15. 12. Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZS
Nepomuk
18. – 19. 12. Vánoce s Pusíkem, od 16.30 hodin, Pioný r klub
Nepomuk
19. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise, sportovnı́ hala Nepomuk,
poř ádá Pioný r Nepomuk
19. 12. Zpívaná, od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk
19. 12. POKER, turnaj, od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk
20. 12. Adventní koncert ZUŠ, od 15.00 hodin, aula ZSNepomuk
24. 12. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby u př ıĺ ež itosti oslav
250. vý roč ı́ skladatelova narozenı́ o půlnoční mši svaté,
v provedenı́ Nepomucké ho chrá mové ho sboru a jejich hostů , od
24.00 hodin, kostel sv. Jakuba, Nepomuk
26. 12. Rockový koncert, Hotel Dvorec
31. 12. Silvestr, Svejk restaurant U Zelené ho stromu

NEPOMUCKO
3. 12. 2015 – 7. 2. 2016 Výstava věnovaná dílu Bohumila Krse,
Muzeum již nı́ho Plzeň ska v Blovicı́ch, vý řez tvorby obsahujı́cı́ mimo
jiné i dosud neuveř ejně né č rty a ná kresy zamě řené na Blovice a okolı́
3. 12. – 24. 1. Výstava Medové Vánoce aneb kde se bere med,
Muzeum již nı́ho Plzeň ska v Blovicı́ch
4. 12. Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, akce je souč ástı́
projektu Ceský Jež ıś ̌ ek, baló nky s př ánı́čkem obdrž ıt́ e zdarma, od
14.30 hodin, u klubu sv. Vá clava, Zinkovy
4. 12. G&S – Gastronomie & Sommelier, menu Jiř ıh
́ o Stifta,
Angusfarm Sobě suky
4. 12. Rozsvícení stromečku aneb ž ivý betlé m, vystoupenı́ spolků
Bř ezá č ata, Bř ezanky a Bř ezá ci, obč erstvenı́ zajiš tě no, od 18.00
hodin, u hasič árny v Bř ezı́
4. 12. Zimní Basinfirefest, od 21.00 hod., Music Sklep, Spá lené
Poř ıć ̌ ı́
5. 12. 70. výročí zahájení výuky v budově ZŠ a MŠ Žinkovy, od
13.00 do 18.00 hodin, od 13.00 hodin koncert ž áků , pak prohlı́dky
š koly, www.zszinkovy.cz
5. 12. Mikulášské trhy, od 13.00 do 17.00 hodin, ná mě stı́ nebo
š pejchar, Spá lené Poř ıć ̌ ı́
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5. 12. Tradiční mikulášská nadílka, od 17.00 hod., zá mecké m
ná dvoř ı,́ Lná ř e
5. 12. Rozsvícení vánočního stromu, od 17.00 hod., ná mě stı́
Spá lené Poř ıć ̌ ı́
5. 12. Mikuláš, andělé a čerti, tradič nı́ mikulá š ské nadě lová nı́,
Chanovice
5. 12. Vepřové hody, hostinec Na Fař e, Vrč eň
5. 12. Mikulášská nadílka, od 14.00 hod., KD Klá š ter, poř ádá obec
Klá š ter a SDH Klá š ter (plá nované vystavenı́ Zelenohorské madony
zruš eno).
6. 12. Adventní odpoledne s Fénixem, divadelnı́ př edstavenı́
Sně hulá ci a vá noč nı́ dı́lny, vstupné pro veř ejnost 70 Kč dospě lı́ a
50 Kč dě ti (divadlo + dı́lny), pro ná vš tě vnı́ky kurzů ve Fé nixu (kteř ı́
zaplatili kurzy př ed jejich zač átkem) zdarma, poř adatel a mı́sto
koná nı́: Centrum volnoč asový ch aktivit Fé nix, Nepomuk
8. 12. Setkání důchodců, vystoupenı́ ZUSNepomuk, Budislavice
9. 12. Předvánoční šálek čaje s Hanou Gerzanicovou, od 17.00
hod., zá mek Spá lené Poř ıć ̌ ı́
12. 12. Adventní trh, Muzeum již nı́ho Plzeň ska v Blovicı́ch,
př ıś pě vková organizace - Hradiš tě 1, Blovice
12. 12. Vánoční koncert – Ceská mš e vá noč nı́, od 18.00 hodin,
kostel sv. Mikulá š e, Spá lené Poř ıć ̌ ı́
16. 12. Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem, bohatý
kulturnı́ program, obč erstvenı́ zajiš tě no, od 17.00 hodin, sá l
kulturně společ enské ho centra, Kasejovice
16. 12. Společné zpívání koled, od 18.00 hodin, Spá lené Poř ıć ̌ ı́
17. 12. Od adventu do Vánoc, posezení u kamen v Infocentru
Spálené Poříčí, od 17.00 hodin
17. 12. Vánoční koncert, vystoupenı́ ZUSNepomuk, od 16.30
hodin, Kulturně společ enské centrum Kasejovice
19. 12. Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů, od 18.00 hodin, př edvá noč nı́ koncert,
zá mecký areá l Chanovice
20. 12. Betlémské světlo v kostele sv. Jakuba, od 10.30 do 11.00
hodin, Kasejovice
20. 12. Živý Betlém – divadelní hra, od 14.00 hodin, ná mě stı́,
kostel sv. Mikulá š e, Spá lené Poř ıć ̌ ı́
20. – 21. 12. Vánoční dny v psím útulku, mož nost př iné st pejsků m
dá rek, podı́vat se nebo i vyvenč it pejska, od 10.00 do 16.00 hod.,
Vı́ceú č elové zař ıź enı́ a ú tulek pro psy Borovno (Luč iš tě 17, Spá lené
Poř ıć ̌ ı,́ tel. 723 598 853), www.utulekborovno.cz
24. 12. Betlémské světlo v kostele sv. Jakuba, od 10.00 do 12.00
hodin, Kasejovice
24. 12. – 1. 1. Jesličky v kostele, od 14 do 16 hodin, kostel sv.
Mikulá š e, Spá lené Poř ıć ̌ ı́
25. a 26. 12. Chanovický betlém, od 13.oo do 17.oo hodin, svá teč nı́
vá noč nı́ setká vá nı́ ve skanzenu Chanovice
26. 12. Česká mše vánoční v Milči, tradič nı́ svatoš tě pá nské
setká nı́, vystoupenı́ dě tı́ ZSMileč , Nepomucký chrá mový sbor se
svý mi hosty, od 14.00 hodin, kostel sv. Petra a Pavla, Mileč
26. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise, Sokolovna Spá lené Poř ıć ̌ ı́
26. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise, hasič ský klub, poř ádá
SDH Luč iš tě
26. 12. „Hej Mistře“, vá noč nı́ mš e J. J. Ryby v podá nı́ absolventů
plzeň ské konzervatoř e a Zeleznorudské ho smı́šené ho sboru, od
17.oo hodin, kostel Chanovice
29. 12. Vánoční hraní v knihovně, knihovnické soutě že a kvı́zy,
č tenı́, společ enské hry, diskoté ka, nocová nı́ v knihovně , od 18.00
hodin (do 30. 12. 16.00 hodin), Obecnı́ knihovna v Kasejovicı́ch
31. 12. Silvestrovský běh TJ Sokol Spá lené Poř ıć ̌ ı́
31. 12. Půlnoční ohňostroj, hř iš tě Cıć ̌ ov, poř ádá SDH Cıć ̌ ov
31. 12. Oslava Silvestra, Viná rna Joachim Lewidt, Spá lené Poř ıć ̌ ı́
31. 12. Myslivecký Silvestr, od 20.oo hodin, silvestrovská veselice
s bohatou zvě řinovou tombolou, hraje skupina Melodion, KD
Chanovice
31. 12. Silvestr 2015, Angusfarm Sobě suky

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.
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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.

KULTURA

12/2015
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Nepomucké př ekvapenı́ pro Marii Poledň á kovou

Foto redakce

Setkání po šedesáti letech. Marie Jiskrová-Kolářová
(vlevo) s Marií Poledňákovou.
Jako malou ji oslovovali Mař i. Když tehdy zaslechla v rá diu
pı́seň „Moř e, pohá dko má …“ nadš eně zvolala: „Tati, mně volajı́
z rá dia!“ Od té doby jı́ otec zač al ř ık
́ at Moř e.
A tohle oslovenı́ slyš ela po celý ch š edesá ti letech i z ú st své
dá vné kamará dky, Marie Jiskrové -Kolá ř ové , která ji př ijela
spolu s dalš ım
́ i Nepomuč áky poblahopř át do Erbovnı́ho sá lu
v Horš ovské m Tý ně na Juniorfest k zı́ská nı́ festivalové Zlaté
rafič ky. Nevš ednı́ program plný př ekvapenı́ př ichystala
Helena Jež ková , koordiná torka doprovodný ch akcı́. A bylo to
opravdu dojemné setká nı́, slovy Marie Poledň á kové doslova
srdı́čkové . Panı́ rež isé rce byly př edá ny dá rky, promı́tnuto
ně kolik snı́mků z jejı́ho dě tstvı́, pro ni dosud nezná mý ch,
např ık
́ lad ze svaté ho př ijı́má nı́ v kostele sv. Jakuba. Mezi
dalš ım
́ i gratulanty na svá teč nı́m setká nı́ dne 8. listopadu
nechybě li Vlastimil Harapes, Pavel Nový č i vnuk Vaš ek
Poledň á k. Vzpomı́nalo se nejen na komedii stoletı́ S tebou mě
bavı́ svě t, ale i na dalš ı́ filmy té to oblı́bené rež isé rky.
A jak ona sama vzpomı́ná 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 statečného manžela!
VIII. roč nı́k meziná rodnı́ho filmové ho festivalu pro dě ti a
mlá dež JUNIORFEST se uskuteč nil od pá tku 6. listopadu do
stř edy 11. listopadu 2015 v pě ti mě stech Plzeň ské ho kraje –
Horš ovské m Tý ně , Plzni, Domaž licı́ch, Dobř anech a Př eš ticı́ch. Kaž doroč ně š estidennı́ maraton filmů a doprovodný ch
akcı́ navš tı́vı́ vı́ce než 11 tisı́c divá ků . Kaž dý rok jsou oceně ni
festivalovou Zlatou rafič kou dvě osobnosti dě tské filmové
tvorby. Letos to byl kromě Marie Poledň á kové ješ tě rež isé r
Filip Renč .

Archiv Marie Kolářové

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

V článku byly se souhlasem autorky použity úryvky z knihy:
Marie Poledňáková: S kým mě bavil svět (2013)
(red)
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Aquapark nebo hokejový stadion, i to si přejí lidé v Nepomuku
V sobotu 21. 11. probě hlo v Nepomuku Plá novacı́ setká nı́ s architektem,
jehož cı́lem bylo společ né nalezenı́ nové
podoby prostranstvı́, které obklopuje
zá kladnı́ š kolu – tedy sportovnı́ h o
areá lu a louky. Zhruba 80% tě chto
pozemků je ve vlastnictvı́ mě sta a
souč asný ú zemnı́ plá n poč ıt́ á s obytnou
zá stavbou celé louky. Setká nı́ probı́halo
ve formě prochá zky po areá lu a ná sledné ř ıź ené diskuse v sokolovně . Uč astnila
se ho té mě ř stovka obč anů např ıć ̌ generacemi, mezi nimi zá stupci š koly i vš ech
zá jmový ch skupin, které ú zemı́ využ ıv́ ajı́.
„Na zá kladě podně tů zı́skaný ch z tohoto setká nı́, a dá le na zá kladě rozhovorů se spolky, které prostor využ ıv́ ajı́,
odborný mi komisemi a ostatnı́ m i
vlastnı́ k y pozemků , navrhne tý m
architektů Cervený -Beč ka studii
dané ho ú zemı́. Ná vrh bude v druhé
polovině ú nora 2016 př edstaven
veř ejnosti a bude jej mož né dá le
př ipomı́nkovat, kritizovat, upravovat,
zkrá tka společ ně hledat to optimá lnı́
ř eš enı́ . Finá lnı́ ná vrh, již ve formě
regulé rnı́ ú zemnı́ studie, bude nakonec
př e dlož en ke schvá lenı́ mě stské mu
zastupitelstvu. Poté se stane souč ástı́
ú zemně plá novacı́ dokumentace mě sta,“
uvedl mı́stostarosta Pavel Kroupa.
Setká nı́ uká zalo, ž e nedostatků je
v tomto ú zemı́ celá ř ada. Např ık
́ lad „dı́ra
v plotě “, která slouž ı́ coby př ıś tup do
š koly ze sı́ d liš tě , nevyhovujı́ c ı́ stav
sportoviš tě i skateparku, vá znoucı́
ú drž ba areá lu, zastaralost dě tské ho
hř iš tě , umı́ s tě nı́ bazé nů v blı́ z kosti
silnice a jejich malá kapacita, absence
sociá lnı́ h o zá zemı́ č i zá zemı́ pro
sportovce. Nebo také chybě jı́cı́ př echody pro chodce, š patný př ıś tup ke š kole a
problematické parková nı́ . Bý valý
starosta Josef Michek by si př ál: „umı́stit
parkoviš tě zcela mimo areá l š koly, aby
se tak ten zcela oprostil od aut.“ Mirosla-

va Brož ová zase upozornila na absenci
atrakcı́ pro vě tš ı́ dě ti 9 – 15 let.
Jako dalš ı́ ná pady, ně které již poně kud odvá ž ně jš ı,́ co by mohlo v lokalitě
vzniknout, zazně ly např ı́klad in-line
drá ha, komplexnı́ sportovnı́ areá l
vč etně tartanové atletické drá hy,
př ı́ r odnı́ koupališ tě – tzv. biotop,
amfiteá tr, hř iš tě pro minigolf, dennı́
stacioná ř pro seniory, kavá rna č i
levně jš ı́ ubytovna, ale i zahradnı́ vilová
č t vrť. JUDr. Vladimı́ r Vä tter, majitel
ně kolika pozemků v lokalitě , uvedl, ž e
„mě sto má již nynı́ problé my s ú drž bou
veř ejný ch prostranstvı́ i sportovnı́ch
areá lů , a je proto jednoznač ně pro, aby
využ itı́ louky zů stalo dle souč asné ho
ú zemnı́ h o plá nu, tedy pro zá stavbu
rodinný mi a bytový mi domy. S tı́ m
souvisı́ i logické propojenı́ zá stavby
Nepomuku a Dvorce v jeden celek.“
Vě tš ina př ıt́ omný ch ale ž ádnou rozsá hlejš ı́ obytnou vý stavbu nepož adovala,
spı́še naopak, př esto by si ji na č ásti
ú zemı́ doká zala př edstavit.
Zá stupci dě tské ho parlamentu š koly
pod vedenı́m devá ťá ka Pavla Bohaté ho
by uvı́tali hokejový stadion, beachvolejbalové hř iš tě , mı́sto pro setká vá nı́ dě tı́
u š koly č i koná nı́ sochař ské ho sympozia,
které by obohatilo areá l budoucı́ho
parku o nové plastiky. Michala Mareč ková , rovně ž z devá té tř ıd
́ y, k setká nı́ uvá dı́:
„Podle mé ho ná zoru nebude jednoduché se dohodnout, protož e tě ch potencioná lnı́ch už ivatelů plochy bude zaprvé
asi hodně . Zadruhé chybı́ vedoucı́
zá jmový ch a sportovnı́ c h krouž ků .
V tom vidı́m velký problé m. Lı́bil se mně
ná pad spoluž ač ky Eliš ky Braumové ,
která navrhovala založ enı́ atletické ho
krouž ku a k tomu vybudová nı́ sportoviš tě .“ Pro Eliš ku Braumovou bylo
odpoledne velmi př ıj́ emný m př ekvapenı́m: „Moc se mně lı́bila diskuze v sokolovně , kaž dý ú č a stnı́ k mohl svý mi
ná pady př ispě t a společ ně jsme si pak

vyslechli, co jiné ho navrhovali dalš ı́
ú č astnı́ci setká nı́. Moc jsem si to už ila a
tě šım
́ se na dalš ı́ setká nı́.“
V hlasová nı́ veř ejnosti nejvı́ce bodů
zı́skaly park na relaxaci, in-line drá ha,
venkovnı́ fitness stroje, hř iš tě pro velké
hry (volejbal, hokejbal…) č i nová
budova ZUS, na kterou je již ně kolik let
zpracová n projekt. Jako dů lež itý
nedostatek byla vnı́ m á na absence
sprá vce sportovnı́ho areá lu. V zá vě reč né fá zi se př ı́ t omnı́ rozdě lenı́ do
ně kolika menš ı́ch pracovnı́ch skupin
pokusili umı́stit favorizované ná pady
př ım
́ o do slepé mapy ú zemı́. Uká zalo se,
ž e v mnoha otá zká ch nenı́ snadné najı́t
shodu, v jiný ch naopak ano. Celkem
jasně např ı́klad vyplynulo, ž e je zapotř ebı́ ř eš it parková nı́ a nový př ıś tup
ke š kole, a to v trase dneš nı́ vyš lapané
pě š inky podé l bazé nů . Konsenzus
nakonec také panoval v př e sunutı́
koupališ tě do jihový chodnı́ č ásti louky
č i v ř eš enı́ drá hy pro in-line brusle.
Teď již bude na architektech, aby
zı́skané podně ty promě nili v ná vrhy
ú zemnı́ studie, nepochybně v ně kolika
variantá ch. Akvapark ani hokejový
stadion ale asi neč ekejte. Jak uvedl
zá vě rem setká nı́ Ing. arch. Jan Cervený :
„Cı́lem naš ı́ prá ce je spojit uš lechtilé
vize s reá lný mi mož nosti, aby vš e
nezů stalo jen na papı́ ř e.“ Vě tš ina
př ıt́ omný ch hodnotila akci pozitivně , ať
již s ohledem na ú č ast, prů bě h i vý sledek. Casto s př ánı́m, aby se z takové hoto postupu plá nová nı́ veř ejný ch staveb
a investic stala samozř ejmost.
Celá akce se uskuteč nila v rá mci
projektu Kompas - komunikace a participace samozř ejmostı́ pod vedenı́m
CpKp Zá padnı́ Cechy, finanč ně je podpoř ena grantem z Islandu, Lichtenš tejnska a Norska v rá mci EHP fondů .
Vı́ce fotografiı́ zde: http://www.nepomuk.cz/cs/fotogalerie-setkani-sarchitektem
(red)

Foto Milan Demela

Diskuze v sokolovně

Foto redakce

První skupina na vycházce areálem
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Proč jen ně kolik má lo slov
Úvodní slovo vernisáže výstavy fotografií Heleny Liškové
a obrazů Richarda Böhnela, Malá galerie Nepomuk, 6. 11. 2015
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 vynikajícího rakouského malíře Gustava Klimta:
„Kdo se o mně chce něco dovědět, ať si pořádně 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 upozornit 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 dosavadním toulkám krajinou a toulkám vlastní
hlavou přičinit ještě něco toulek kvantovou 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

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, zaujmout 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

Foto Petr Mevald

Z vernisáže výstavy
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

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.

Nepomuk je na facebooku
Už př ed ně kolika tý dny př ibyl do
rodiny mı́stnı́ch informač nı́ch mé diı́
nový č len. Mimo Nepomucký ch novin,
kabelové televize a webový ch strá nek
má nynı́ Nepomuk i profil na populá rnı́
sociá lnı́ sı́ti Facebook. Pokud patř ı́te
mezi ty, kteř ı́ využ ıv́ ajı́ tento fenomé n
modernı́ doby, mů ž ete „olajkovat" FB
strá nku Nepomuk a zı́skat tak př ıś tup k
prakticky kaž dodenně aktualizované -

mu zpravodajské mu kaná lu. Aktuality
z radnice, mě sta a jeho okolı́, pozvá nky
na kulturnı́ a společ enské akce, č lá nky
z nepomucký ch i regioná lnı́ch novin – to
vš e a mnohem vı́ce najdete mezi př ı-́
spě vky na nepomucké m facebooku. Jak
zkuš enı́ už ivatelé té to sociá lnı́ sı́ t ě
samozř ejmě vě dı́, vš echny př ıś pě vky je
mož né sdı́let, š ıŕ ̌ it dá l a také komentovat, rozvá dě t o nich diskuzi. Ně kteř ı́

radnı́ a zamě stnanci ú ř adu FB také
použ ıv́ ajı́, takž e se do debaty, pokud
bude vě cná , mohou také zapojit.
Nepomucké facebookové strá nky by
mě ly napomoci lepš ı́ komunikaci mě sta
se svý mi obč any i naopak - a to zcela
v kontextu roku, který se prá vě pı́še.
Př ım
́ ý odkaz na strá nku:
www.facebook.com/Nepomuk-63071703604

Pavel Kroupa, místostarosta

Lampionový prů vod
V nedě li 15. 11. uspoř ádalo Mateř ské
centrum Beruš ka Nepomuk tradič nı́
lampionový prů vod. Toho dne naš ı́ akci
poč ası́ vů bec nepř álo, odpoledne se
vš ak vyč asilo a prů vod se tak k radosti
dě tı́ mohl uskuteč nit. I když foukal velký
a nepř ı́jemný vı́tr, na sraz na dě tské
hř iš tě u š koly př iš el sluš ný poč et dobř e
obleč ený ch rodič ů s dě tič kami. Vš ichni

mě li mož nost zahř át se č ajem, obč erstvit se domá cı́m makovcem Venduly
Hofmanové a byli obdarová ni sladkostmi a svě telný m ná ramkem. Bohuž el
zač alo zanedlouho prš et, a tak jsme
rychle vyrazili na cestu Ná draž nı́ ulicı́ a
pokrač ovali ulicı́ Tř ebč ickou na ná mě stı́. Po cestě jsme minuli dvě stanoviš tě se
sladkostmi a dý ně mi rodiny Kinclový ch.

V cı́li na vš echny č ekalo avizované
př ekvapenı́ – ohnivá show. Za mateř ské
centrum dě kuji vystupujı́cı́ skupině
i vš em, kteř ı́ se na př ı́ p ravě akce
podı́leli. Na vidě nou př ıś ̌ tı́ rok!

Petra Šampalíková,
předsedkyně Mc Beruška Nepomuk
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Narodil se v Pı́sku, domov má v Mirovicı́ c h, má bratra lé kař e, sestra je
matkou č tyř dě tı́. Vystudoval nejprve
uč ebnı́ obor s maturitou v Blatné - STS,
pak absolvoval mechanizač nı́ fakultu na
Vysoké š kole země dě lské v Praze Suchdole, rok byl na vojně na letiš ti
v Brně , po vojně dva roky mě l na starosti
dopravu v Kooperaci pro ž ivoč iš nou
vý robu v Blatné a nakonec mě l dva a pů l
roku co doč ině nı́ s př idruž enou vý robou
v JZD Plı́škovice u Mirovic. Pak př iš el
zlomový rok 1989, kdy nastoupil do
seminá ř e a na Teologickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1995
byl vysvě cen na kně ze a poslá n do
Suš ice a okolı́. Po sedmi letech služ by, ač
mě l již umı́stě nku do Tý na nad Vltavou,
př iš la tragická udá lost v podobě skonu
Patera Cibuzara, a tak byl snad osudem
povolá n do Nepomuku a okolı́, kde je
administrá torem doposud. Okrskový m
viká ř em suš icko – nepomucké ho vikariá tu je od roku 2008. V souč asné době
spravuje kostely v Nepomuku, Milč i,
Zinkovech, Neurazech, Myslı́vě , Prá dle,
ve Vrč eni a kapli v Klá š teř e, stě žejnı́m
ú kolem jeho poslá nı́ je duchovnı́ pé če
o lidi. Je protektorem Svatojá nské matice a iniciá torem ř ady projektů vedoucı́ch k propagaci a odkazu svaté ho Jana
Nepomucké ho.
Kaž dý prý svý m způ sobem vě řı́ na
ně co mezi nebem a zemı́ a př izná m se, ž e
já se doopravdy modlil jen jednou. To
když jsem mě l vá ž ně pohmož dě nou
nohu a v nı́ ukrutné kř eč e. Jinak to má m
spı́še jako Eva Urbanová , která vystihla
mé pocity pomě rně př esně v zá ř ijové m
rozhovoru s Karlem Barochem v tě chto
noviná ch. Když vidı́m, co jsou ná rody
schopné kvů li svý m modlá m uskuteč nit
a kolik ž ivotů a pamá tek znič it, když
pravidelně např ı́ k lad od lidický ch
pamě tnı́ků slyš ım
́ , jaké hrů zy se dě ly za
druhé svě tové vá lky a ž e tě ch nevinný ch
zavraž dě ný ch dě tı́ bylo nakonec 13
milionů , nevě ř ı́m, ž e by tomu ně kdo
s mocı́ ř ıd
́ it tenhle svě t a osudy lidı́ mohl
neteč ně př ihlı́žet. Ale na druhou stranu
nenı́ v Nepomuku mnoho tě ch, kteř ı́ by
mě li mů j obdiv a dů vě ru, jako ji má
prá vě nepomucký Pater Slá vek Holý.
Když promluvı́ např ık
́ lad na mě stské m
zastupitelstvu, je vidě t, ž e tenhle č lově k
je mimoř ádně chytrý, vzdě laný a má
nevš ednı́ ú ctu i dar ř eč i.

Pater Vı́tě zslav Holý,
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 Svatojánské muzeum otevřené kardinálem
Dominikem Dukou, dokončená obnova
prvních soch Lazara Widemanna v Žinkovech, zrod Zelenohorské madony nové
generace, významná inaugurační slavnost v zelenohorském kostele, snahy
o obnovu tamního hlavního oltáře, postupná obnova dalších kostelů ve Vaší
správě a plánované vyhlášení soutěže na
Svatojánskou plastiku na novém kruhovém objezdu U Pyramidy. Anebo Vámi
sloužené mše v kostele svatého Jeronýma
ve Vídni i v mariánském chrámu v Ebrachu. Říkám si, že jste měl letošní rok
mimořádně povedený. Jak ho hodnotíte
Vy?
On kaž dý rok je ně čım
́ pož ehnaný, Pá n
Bů h mi stá le do cesty posı́lá lidi dobré
vů le, bez který ch by se to nedalo
uskuteč nit. Ně kdo ř ekne ná hoda, já na
ná hody nevě řım
́ , tř eba kostel v Zinkovech – hned v prvnı́m mě sı́ci mé ho pů sobenı́ se objevila š tě drá doná torka a
vlastně i ty Pavle, a projekty se zdá rně
posouvajı́ kupř edu.
Musím se dále přiznat, že o Vás v Nepomuku 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 dostatečná 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 č i sté ho nebe.
Zlomový rok 1989. Zač átkem listopadu,
kdy nikdo z ná s ani skrytě nedoufal, ž e
vlá da komunistů vezme za své a ž elezná
opona ná s již nebude nadá le svı́rat, jsme
autem vyrazili do Rı́ma na svatoř eč enı́
Anež ky Ceské . Byla to ná rodnı́ pouť a
př es vš echny př eká ž ky, které komunisti
kladli, se ná s tam seš lo deset tisı́c – div
divoucı́. K pouti patř ı́ obtı́že, tak i prosby
a já v té době hledal své ž ivotnı́ zacı́lenı́,
zda je v manž elstvı́, nebo zasvě cenı́ se
Bohu – bý t kně zem. Tak jsem prosil tuto
svě tici o př ı́mluvu, abych to zř etelně
poznal. A skuteč ně , v pondě lı́ 13. listopadu v 8 hodin več er př i mš i svaté na
zá vě r té to pouti to ve mně zarezonovalo
– bý t kně zem. Nejprve se objevil strach,

protož e jsem se vracel do totalitnı́
země , která kř esťanů m vů bec nepř ála.
A tak jsem si v duchu dodal odvahy:
„I kdybych mě l uté ct, tak toto volá nı́
naplnı́m". Udá losti vš ak mě ly rychlý
spá d. My př ijeli domů v pá tek 17. listopadu v 9 več er, otevř eli televizi a tam
udá losti z Ná rodnı́ tř ı́dy, do mě sı́ce
Vá clav Havel prezidentem, zbortila se
ž elezná opona, svobodné volby... Pro
mě to bylo jasné dotvrzenı́, kudy se
bude vinout má dalš ı́ cesta ž ivotem.
Jakého světce máte nejraději a proč? Je
to svatý Jan Nepomucký, nebo někdo
jiný?
Z vý še uvedené ho je to sv. Anež ka
Ceská , naš e rů ž ič ka bı́ l á , která mě
inspirovala radikalitou promě ny své ho
ž ivota. Ona princezna aspirujı́cı́ bý t
krá lovnou, č i dokonce cı́ s ař ovnou,
rozpozná vá Bož ı́ volá nı́, vstupuje do
klá š tera a slouž ı́ tě m nejubož ejš ım
́ a
nejpotř ebně jš ı́m, a tak buduje „karié ru“ služ by druhý m. Pak je to sv. Vá clav,
ná š knı́že, pro ně hož kř esťanská vı́ra je
souč ástı́ jeho ž ivotnı́ho stylu, za ni se
nestydı́, k nı́ se hlá sı́ a do poslednı́ho
dechu ji ž ije - „Bů h ti odpusť, bratř e“.
A jistě sv. Jan, ná š rodá k, stateč ný a
peč livý kně z, který má rovnou pá teř,
kterou neohý bá př ed zlovů lı́ a své volı́
mocný ch tohoto svě ta. Jeho pohled je
upř en na Jež ıś ̌ e Krista, vě čné ho Vlá dce
a Dá rce pokoje, lá sky, dobra, spravedlnosti a vě čnosti. S nı́m se ztotož ňuje a
jej oč eká vá .
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 př esvě dč en, ž e do „genomu naš eho mě sta" je zakó dová no mimoř ádné
duchovnı́ sepjetı́ s kř esťanský mi
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suš icko - nepomucký viká ř

V roce 2004 př i ž ehná nı́ sochy sv. Vojtě cha ve Vrč eni

koř eny. Na ú svitu naš ı́ historie, koncem
10. stoletı́, nesmazatelné š lé pě je sv.
Vojtě cha, v polovině 12. stol. pomucký
klá š ter – centrum kř esťanský ch duchovnı́ch hodnot, vzdě lanosti a lidské ho
umu, kult Madony Zelenohorské a 300
let trvajı́cı́ svatojá nská ú cta, to jsou
fundamenty, na který ch byla vystavě na
prosperita naš eho mě sta. Udobı́ 50 let
komunismu se na ná s podepsalo
mnohý mi š rá my, které jsou mnohdy
hlubš ı́, než si doká ž eme př ipustit, a
dneš nı́ doba nenabı́zı́ jejich uzdravenı́,
př esto nemusı́ bý t urč ujı́cı́ pro naš e
zacı́lenı́. Proto latinı́ci pravı́: „Ad fontes“
- k pramenů m, ke koř enů m. Myslı́m si,
ž e pouhá prezentace č e hokoliv bez
patř i č n é ho srdeč n ı́h o vztahu nikam
nevede. Vž dycky mě drobet nadzvedne,
když se nepomuč tı́ rá doby prezentujı́
př ed ostatnı́mi, ž e se u nich narodil
nejzná mě jš ı́ svě tec sv. Jan, a to je
vš echno nebo ješ tě ná sleduje dlouhý
monolog, co vš echno by se mě lo č i
nemě lo dě lat, ruku k dı́lu vš ak nepř ilož ı́
a nabı́zené akce nepodpoř ı.́ Tudy cesta

Foto Jiří Beroušek

k prosperitě nevede. Ta
vede př es spojová nı́ a
propojová nı́ lidı́ dobré
vů le pro blaho naš eho
mě sta, př es upevň ová nı́
dobrý ch vztahů a v neposlednı́ ř adě ve vı́ře v Pá na
Boha, Otce i Syna a Ducha
Svaté ho, toho, který je
kalibrem a garantem skuteč ný ch hodnot.
A na závěr. Co byste
popřál lidem k Vánocům a
k novému roku?
Jak se zpı́ v á v jedné
pı́ s ni: „Nic než á dá me
jenom to samé , aby ná s
Pá n Bů h miloval, miloval,
hř ıć hy odpustil, nebe dal,
nebe dal. Zivijó , ž ivijó ,
ž ivijó !“
Dě kuji za rozhovor.
Pavel Motejzík,
šéfredaktor

Foto archiv redakce

Na mši U Vojtěcha ve Vrčeni, rok 2014
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Krátké zprávy ze života
n

Vychloubá nı́ se Zelenou Horou. Na Zelené Hoř e byl v srpnu natá č en oblı́bený poř ad
Vychloubá nı́ Richarda Langera. Dostupný je již také online, pustit si ho mů ž ete pod
tı́mto odkazem: https://youtu.be/2Z-bGyaM_MA, najdete ho také na facebooku mě sta
Nepomuk.
n U Kokoř ova vyhasl dalš ı́ ž ivot. Tragická nehoda mezi Nepomukem a Př eš ticemi si
27. 10. vyž ádala jeden lidský ž ivot a ně kolik zraně ný ch. Podle prvotnı́ho š etř enı́
policistů se mě l ř idič teré nnı́ho auta vyhý bat zvě ři a poté doš lo ke stř etu s dodá vkou.
n Nepomuk má Genius loci. Konference nazvaná Genius loci č eské ho jihozá padu 2015
zavı́tala bě hem exkurze dne 4. 11. do Nepomuku. Uč astnı́ci si prohlé dli pod vedenı́m
Mgr. Josefa Kož eluha centrum mě sta a nové Svatojá nské muzeum.
n Zá stupci euroregionu jednali u Svejka. Dne 6. 11. zasedalo v Nepomuku, pod
vedenı́m ná mě stka hejtmana Plzeň ské ho kraje Ivo Grü nera, politické Prezidium
Evropské ho regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Nejvyš šı́ př edstavitelé evropské ho regionu
se zde sezná mili s aktualitami z č innostı́ jednotlivý ch znalostnı́ch platforem, v nichž
majı́ č eš tı́, bavorš tı́ a rakouš tı́ odbornı́ci mož nost rozvı́jet své ná pady a př ipravovat
projekty s př ın
́ osem pro celý euroregion. K nejvě tš ım
́ udá lostem letoš nı́ho roku
patř ila akce „Chutě Evropské ho regionu Dunaj-Vltava“.
n „Zajda“ je hrá č em kola. Hrá č em 12. kola Okresnı́ho př eboru Plzeň - Jih ze dne 7. 11.
se stal nepomucký hrá č Luká š Zajı́c.
n James Bond v Nepomuku. Nové propagač nı́ video Plzeň ské ho kraje s podtitulem
„Kraj, ze které ho se neodchá zı́“ ve stylu Bondovek bylo natá č eno rovně ž v Nepomuku.
Prohlé dnout si ho mů ž ete pod tı́mto odkazem: www.youtube.com/watch?v=J5rozEYF9g
n Obce ž alujı́ stá t. Podá nı́ provedlo š est dotč ený ch obcı́ lokality Bř ezový potok
podpoř ený ch ORP Horaž ďovice. Podá nı́ ž aloby souvisı́ s pracemi smě řujı́cı́mi k př ı-́
pravě hlubinné ho ú lož iš tě radioaktivnı́ch odpadů v té to lokalitě .
n Vrč eň skou kapli doplň oval ambit. Dozvě dě li se o tom ú č astnı́ci př edná š ky Mgr.
Luďka Krč má ř e dne 10. 11. v Nepomuku. Jak je patrné z mapy 1. vojenské ho mapová nı́
z druhé poloviny 18. stoletı́, obklopoval kapli sv. Vojtě cha v minulosti ambit – klenutá
zdě ná chodba ve tvaru pı́smene U slouž ıć ı́ př edevš ım
́ pro odpoč inek a rozjı́má nı́
poutnı́ků .
n Z Austrá lie do Spá lené ho Poř ıc
́ ̌ ı.́ V rá mci své zpá teč nı́ cesty navš tı́vil Jaroslav „š nek“
Krá l 19. 11. Festival outdoorový ch filmů ve Spá lené m Poř ıć ̌ ı.́ Narodil se se srdeč nı́
vadou a lé kař i mu zakazovali jaký koliv sport. V kvě tnu 2013 sedl na kolo a dojel až do
Austrá lie. Okolnosti mu nedovolily dokonč it jeho vysně nou cestu kolem svě ta, př esto
doká zal té mě ř nemož né . V budoucnu plá nuje svů j sen dokonč it.
n Klá š terský most v nové publikaci. V prá vě vychá zejı́cı́ publikaci "100 staletý ch
mostů " - 1. dı́l od Ing. Petra Vlč ka je uveden dvouobloukový most př es Uslavu z Klá š terecké ho rybnı́ka. V dalš ım
́ dı́le plá nuje autor uvé st „Cervený most“.
n Zá mek Zinkovy za 250 000 korun. Minimá lně tolik musejı́ od ř ıj́ na zaplatit zá jemci
za svatebnı́ obř ad na té to perle již nı́ho Plzeň ska. Aktuá lnı́ informace k souč asné mu
stavu najdete pod tı́mto odkazem: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/zavrenozinkovy-jsou-soukrome-20151103.html
n Ikony na vý stavě v Praze. Vý stava s ná zvem Smysl pro umě nı́ - ceny Ceské akademie
vě d a umě nı́, jejı́ž vznik inicioval luž anský Josef Hlá vka a stal se rovně ž prvnı́m
př edsedou, má te mož nost navš tı́vit až do 10. 1. 2016 v Salmovské m palá ci v Praze.
Vý stava Smysl pro umě nı́ poprvé př edstavuje umě lecká dı́la, jejichž prestiž
akademické ceny podpoř ily v letech 1891–1952. Clenem té to akademie byl např ık
́ lad
i Mistr Augustin Ně mejc, od roku 1901 dopisujı́cı́m a od 1923 ř ádný m.
n Prvnı́ vodnı́ galerie bude v Horaž ďovicı́ch. Prá vě tam totiž odstartoval zajı́mavý
projekt mladý ch lidı́ Př ekvapenı́ na Otavě – 1. vodnı́ galerie v CR. Zapojenı́m mı́stnı́ch
obyvatel, š irš ı́ veř ejnosti, umě lců , profesioná lů a dalš ıć h zvě davců bude vytvoř eno 20
– 30 ks krá tkodobý ch i dlouhodobý ch Land Art objektů , které budou umı́stě ny v bezprostř ednı́ blı́zkosti bř ehu ř eky nebo př ım
́ o v ř ece samotné . Vı́ce informacı́ najdete na
www.landartnarece.cz
n Konec stř ednı́ š koly ve Spá lené m Poř ıc
́ ̌ ı́ je definitivnı́. Koncem č ervna bude ukonč en
provoz Cı́rkevnı́ stř ednı́ odborné š koly ve Spá lené m Poř ıć ̌ ı.́ Ta př esune svoji vý uku do
Plzně a zá roveň se rozš ıŕ ̌ ı́ o zá kladnı́ stupeň vzdě lá vá nı́. Pro zá mek, který je ve vlastnictvı́ Metropolitnı́ kapituly u sv. Vı́ta v Praze, se bude hledat nové využ itı́.
(red)
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Známe nový
grafický vzhled
Nepomuckých
novin
Anonymnı́ grafická soutě ž na nový
vzhled Nepomucký ch novin, která
probı́hala v uplynulý ch tý dnech, má
své ho vı́tě ze. Stal se jı́m ná vrh č . 4, pod
který m se skrý val nadaný grafik Martin
Buš ek, spolupracujı́cı́ např ık
́ lad s plzeň ský m divadlem, společ nostı́ Plzeň
2015 č i se Zá padoč eskou galeriı́.

Redakč nı́ rada ocenila na jeho ná vrzı́ch př edevš ım
́ geniá lnı́ jednoduchost,
č istotu a originalitu, s kterou byl koncept zpracová n. Peč livost zpracová nı́
i malý ch detailů v sazbě svě dč ı́ o profesionalitě a znalostech tohoto grafika.
Vı́tě zný ná vrh skonč il v poradnı́m hodnocenı́ veř ejnosti na webový ch strá nká ch mě sta Nepomuk až na tř etı́m
mı́stě . Dle př izvané ho odbornı́ka Jana
Pelce, pracovnı́ ka plzeň ské Fakulty
designu a umě nı́, to svě dč ı́ o nadč asovosti dané ho ná vrhu. Cásti veř ejnosti
ně jaký č as potrvá , než se s podobou
sž ije. Jak tedy budou Nepomucké
noviny od př ıś ̌ tı́ho č ıś la, kdy vstupujı́ do
25. roč nı́ku své existence, vypadat?
Př iklá dá me koncept titulnı́ strany. Tě šit
se v ně m mů ž ete např ık
́ lad na rozhovor
s mezzosopranistkou Editou Adlerovou. Př etvoř enı́ novin nenı́ jednoduché
a př edem se zá roveň omlouvá me,
pokud dojde k vydá nı́ lednové ho č ıś la
novin se zpož dě nı́m (kolem 11. 1.).
(red)
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Obnova Sumavanu je na dobré cestě

Blı́žı́ se konec roku 2015, a tak vá s
chci informovat o stavu projektu, který
ná m byl nabı́dnutý 19. 12. 2014 s mož nostı́ odprodeje pů vodnı́m vlastnı́kem.
Jedná se o objekt bý valé ho Sumavanu za
objektem hostince Vyskoč ilka. V souč asné době dobı́há změ na stavebnı́ho
povolenı́ stavby př ed jejı́m dokonč enı́m
do prá vnı́ moci. Dokonč u jı́ se také
prová dě cı́ projekty, dle který ch se
stavba bude realizovat. Také jedná me se
skupinou, která bude dě lat technický
dozor investora po dobu celé vý stavby.
Probı́há vý bě rové ř ıź enı́ na zhotovitele

stavby. V pá tek 4. 12. 2015 je 3. kolo a po
skonč enı́ bude vybraný zhotovitel, s který m chceme do Vá noc uzavř ıt́ smlouvu
o dı́lo.
Př edpoklad zahá jenı́ je v cca v polovině 1. č tvrtletı́ roku 2016 s plá novaný m
dokonč enı́m na kolaudaci stavby v listopadu 2016. Doř eš uje se profinancová nı́
objektu. Po Nové m roce by mě lo dojı́t
k symbolické mu aktu poklepá nı́ zá kladnı́ho kamene. Objekt má bý t adaptová n
na seniorský dů m a lé čebnu Alzheimerovy choroby se 140 – 160 lů ž ky, zahrnuje i parkovou ú pravu.

Jsme si velmi dobř e vě domi, ž e
projekt je pro mě sto Nepomuk velmi
dů lež itý, a také k tomu tak př istupujeme. Za dosavadnı́ tvů rč ı́ spoluprá ci
s mě stem Nepomuk vá m jmé nem naš ı́
developerské skupiny velice dě kujeme.
Pokud by takto pracovali vš ichni
komuná lnı́ zá konodá rci, naš e země by
vzkvé tala mnohem vı́ce, bylo by vı́ce
dobré ná lady a pocitu uspokojenı́
prová dě né prá ce.
Jiří Brůček, jednatel společnosti
BM DEVELOP, s. r. o.

Podě ková nı́ za kvě tinovou vý zdobu mě sta
Skonč ilo obdobı́, ve které m jsme se
mohli tě š it pohledem na krá snou
kvě tinovou vý zdobu naš eho mě sta – na
ná mě stı́, ve vš ech parč ı́cı́ch a dalš ı́ch
osá zený ch plochá ch. Dě kuji mě stu
Nepomuk a panı́ zahradnici Tereze
Svecové , která je vš echny v pě kný ch
barevný ch kombinacı́ch na jař e osá zela,
na poč átku lé ta obmě nila a po celou
sezó nu za pomoci pana zahradnı́ ka

Konvalinky zalé vala a oš etř ovala.
Nechvá lı́m jen za sebe. Slyš ela jsem
mnoho obdivný ch vyjá dř enı́ mnohý ch,
který m nenı́ lhostejný vzhled naš eho
mě sta, a oceň ujı́, kolik se v té to oblasti
zlepš ilo. Zač a lo to už za minulé ho
vedenı́ mě sta umı́ s tě nı́ m zá vě sný ch
kvě tiná č ů na sloupy veř ejné ho osvě tlenı́, letos vš ak bylo vš e dotaž eno té mě ř
k dokonalosti. Je zná t, ž e pro panı́ za-

hradnici nenı́ prá ce jen zamě stná nı́m,
ž e má ke kvě tiná m vztah a dě lá to rá da.
Př ispı́vá k dobré mu dojmu z Nepomuku z pohledu turistů naš ich i zahranič nı́ch, který ch rok od roku př ibý vá . Ješ tě
jednou dě kuji. Tě šım
́ se na jaro a lé to
s kvetoucı́mi zá hony naš ı́ panı́ zahradnice a př eji lepš ı́ poč ası́, aby jejı́ prá ci
nenič ilo sucho jako letos.
Marie Kotylová

INZERCE
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Nová Zelená úsporám
Nová Zelená ú sporá m rozdě lila za dva mě sı́ce 900 000 000 korun. Zá jem
byl obrovský. Obč ané nemuseli prové st vš echna opatř enı́ nará z, ale mohli
uč init opatř enı́ dı́lč ı.́ Dotace pokrý valy až 50% ná kladů na vynalož ené
vý daje. Od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2015 je program znovu otevř en s obdobný mi podmı́nkami. K č erpá nı́ je př ipraveno 520 000 000 korun. Uvá dı́me
př ık
́ lady, na jaké penı́ze mů ž ete dosá hnout zpě tně od 1. ledna 2014:
Sniž ová nı́ energetické ná roč nosti stá vajı́cı́ch rodinný ch domů – zateplenı́,
Vý stavba rodinný ch domů s velmi nı́zkou energetickou ná roč nostı́, Vý mě na
zdrojů tepla (kotlů ), Instalace solá rnı́ch termický ch a fotovoltaický ch
systé mů . Pro bezstarostný proces lze využ ı́t ke zpracová nı́ ž á dosti
ně kterou z renomovaný ch dotač nı́ch firem. Vı́ce informacı́ zı́ská te na
www.novazelenausporam.cz, tel. 800 260 500.
(red)

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

ZDRAVÁ VÝŽIVA NEPOMUK

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

Přeje svým zákazníkům
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v novém roce 2016.
Zákazníkům poskytujeme každých 14 dní slevy na 13 vybraných výrobků.
I letos se těšíme na vaši návštěvu.

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: edita1ruzickova@seznam.cz, telefon 724 957 376.
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Firma

INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o.

®

s. r. o.

PLZEŇ

REALIZACE STAVEB

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo
a Anglii
Zajímavé pracovní ohodnocení

•

Ing. JAN SALÁT
jednatel společnosti

* 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

Nepomucké noviny do schránek
mimo Nepomuk a Dvorec
za cenu poštovného

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

Hledám paní na úklid
domácnosti invalidních důchodců v rodinném domě 2 km
od Nepomuka.
Požadujeme pečlivost a spolehlivost.
Tel. 602 245 532
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Do novin lze jedním inzerentem umístit
maximálně dva inzeráty do každého čísla.

RC

Návod k vyplnění poukázky:
Cástka v Kč : 204
Adresá t: Mě sto Nepomuk, Ná m. A. Ně mejce 63,
335 01 Nepomuk
Odesı́latel: vaš e jmé no a adresa vč . PSC
(př ıp
́ adně jmé no a adresa obdarované ho)
Zprá va pro adresá ta: POSTOVNENEP. NOVIN 2016
Shodné ú daje nezapomeň te uvé st také na kontrolnı́m ú trž ku.
(red)

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

Brojova 16
307 04 Plzeň

KU

Pro obč any Nepomuku a Dvorce jsou, a i v roce 2016
budou, Nepomucké noviny distribuová ny do schrá nek
zdarma, mimo tato ú zemı́ je mož né je v souč asné době zı́skat
v koloniá lech ve Vrč eni, Tojicı́ch a Mohelnici, př ič emž
distribuč nı́ okruh by mě l od ledna 2016 ješ tě mı́rně vzrů st.
Dalš ı́m zá jemců m jsou noviny distribuová ny za cenu
poš tovné ho, 17 korun/č ı́ s lo, roč n ı́ poš tovné je tedy
dohromady 204 korun. Spolu s kompletnı́ novou grafickou
podobou novin od ledna 2016, stá le zajı́mavě jš ım
́ obsahem s
mnoha praktický mi informacemi, rozhovory a zajı́mavostmi,
se mů ž e jednat i o hezký vá noč nı́ dá rek pro nepomucké
patrioty, které již osud zavá l mimo naš e mě sto. Zaplatit je
tř eba do konce prosince buď v hotovosti v Informač nı́m
centru Nepomuk, nebo prostř ednictvı́m poš tovnı́ pouká zky
typ C.

OBCHODNÍ ČINNOST

INZERCE
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Zakázkové truhlářství pro každého ...
založeno v roce 1995

12/2015

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

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

NABÍZÍME:

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

Kontakty: Seč 88, 336 01 Blovice, tel.: 602 414 219
www.kovoodpad.cz
- vážení na digitální
autováze
- ekologická likvidace
autovraků včetně
potvrzení a odvozu
ZDARMA
- pneuservis a
prodej pneu

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.

KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI
nekomerční ZDARMA , komerční za 50 Kč

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.

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

Příjem inzerce:
KIC – Kulturní a informační centrum,
nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk,
tel.: 371 580 336, e-mail: noviny@nepomuk.cz
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ProMinent Systems spol. s r. o.
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/KA ELEKTRO
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 nebo AJ, 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.

21

SPOLEČENSKÁ KRONIKA | BÁSEŇ

22 www.nepomuk.cz

Životní jubilea
84 let Jimel Vladimír
87 let Horecký Mikuláš
88 let Janouš Karel
89 let Králová Irena
Srdečně všem oslavencům blahopřejeme!

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.

12/2015

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

Vzpomínají dcera a syn s rodinami

Vzpomínka
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.

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.

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 žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci.
wikipedia

Středně těžké

9.45 – Ms
žehnání
tříkrál.
koled.
X

X

X

X

X

sv. Petr a Pavel

MILEČ

X

So 2.1.
16.30 - Ms

X

X

X

15 - 16

9.45 - Ms

X

X

ZAMYŠLENÍ A BLAHOPŘÁNÍ

X

11.15 - bS

11.15 - Ms

X

11.15 - bS

13 – 14

11.15 - Ms

X

X

PRÁDLO

8.00 - Ms

8.00 -Ms

So 09.1.
18.00 - Ms

8.00 - Ms

X

8.00

14 – 15

X

14 – 15

8.00 - Ms

X

X

16.00

X
So 26.12.
18.00 - Ms

X

14 – 15

X

MYSLÍV
MĚCHOLUPY
kaple sv. Cyrila Nanebevzetí P.
sv. Vavřinec Povýšení sv. kříže
Marie
a Metoděje
půlnoční
půlnoční
X
X
20.30 - Ms
22.00 - Ms

VRČEŇ

X

X

11.15 - Ms

X

X

X

11.15 - Ms

X

X

11.15 - Ms

So 2.1.
11.15 - Ms
18.00 - Ms

X

17.00-Ms

X

X

8.00 - Ms

X

X

půlnoční
22.00-bS

sv. Václav sv. Martin

ŽINKOVY NEURAZY

BOHOSLUŽBY

„Půjdem spolu do Betléma“ … (česká koleda)
Daleko dř ıv́ e než vá noč nı́ stromeč ky stavě ly se v naš ich rodiná ch betlé my. Za tento zvyk vdě čım
́ e sv. Františ kovy z Assisi. Jeslič ky, zobrazenı́ narozenı́ Krista v Betlé mě , se dı́ky františ ká nů m rychle
rozš ıŕ ̌ ily po celé m tehdejš ım
́ kř esťanstvu. Nicmé ně betlé m si stavı́me na oč i a jdeme se podı́vat na jeslič ky v kostele. Na mnoha mı́stech mě nı́ se jeslič ky v ž ivou hru. Dě ti a dospě lı́ ztvá rň ujı́ ž ivý betlé m.
Co ná m tento obraz ř ık
́ á ? Proč za nı́m jdeme? Nenı́ to jen proto, ž e je to hezké . V Betlé mě Judské m se narodil Jež ıś ̌ Kristus. Nastal zlom v dě jiná ch lidstva. Byl to nový poč átek. V obrazu Betlé ma jde
o okamž ik narozenı́ toho veliké ho Krá le krá lů , který př iš el, aby obnovil na svě tě harmonický stav, který byl poruš en hř ıć hem. Př ichá zı́ jako Pá n nové ho krá lovstvı́, jež je zbudová no na laskavý ch a
poctivý ch vztazı́ch mezi lidmi, které je krá lovstvı́m pravdy, spravedlnosti a lá sky. Kolem tohoto krá le, malič ké ho a bezbranné ho dı́tě te, shromaž ďujı́ se lidé vě rnı́ nové mu krá lovstvı́. Tak př ijdou pastý ři,
tak př ijdou mudrci. Tak jdeme i my. Kdo do Betlé ma nejde, ale zanedlouho ho dá brutá lně napadnout, je etablovaná moc krá le Heroda, který se dě sı́ př ıć hodu nové ho krá le.
Ná vš tě va jeslič ek je vlastně projevem naš eho rozhodnutı́ patř it do onoho nové ho krá lovstvı́, naš eho rozhodnutı́ př ijmout jiná pravidla mezilidský ch vztahů , než jsou ta, která ná m č asto vadı́, ale
která sami rá di už ıv́ á me. Je to, anebo by to mě lo bý t, rozhodnutı́, ž e př estaneme podvá dě t, vydı́rat, chytrač it, lhá t, vytahovat se a pohrdat slabš ım
́ i a ž e se naopak zač neme dě lit a poctivě spolupracovat,
ž e si chceme s lidmi rozumě t a pomá hat, protož e jsme př ece sousedé a obyvatelé té to země . (Profesor Mons.Petr Piťha).
Krá č enı́ sprá vný m smě rem a moudrá rozhodnutı́ př eje k Vá noců m a do nové ho roku P. Slá vek Holý

X

X

X

X

X

X

14.00 - vánoční koleda

9.45
Ne 10. 1.
Svátek Křtu Páně
„Rybovka“
+++ po bohoslužbě zazní pásmo koled (cca od 10.30 hod.)

Ne 3.1. Tříkrálová slavnost

X

15.00
X

X

9.45 - Ms

9.45 - Ms

14 – 16

14-16

Prohlídka Jesliček
So 26.12.
sv. Štěpána
Prohlídka Jesliček
Ne 27.12.
Svátek Svaté Rodiny
Čt 31.12.
Děkovná boh.
Pá 1.1.2016
Slavnost P. Marie – Nový rok

půlnoční
0.01
„Rybovka“
14-16

14 – 16

9.45 - Ms
+++

Pá 25.12.
Boží hod vánoční

X

X

X

Čt 24.12.
Štědrý den

sv. Jakub

X

sv. Jan

kostely
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Nám. A. Němejce 88, Nepomuk
www.fenix-nepomuk.cz | info@fenix-nepomuk.cz
Fénix |
733 301 255, 607 057 999

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

15.000 Kč na oltář
FENIX dě kuje vš em, kteř ı́ př ispě li na rekonstrukci interié ru kostela na Zelené Hoř e. Finanč nı́ sbı́rka se uskuteč nila bě hem
lé ta 2014 př i otevř enı́ Zelené Hory FENIXEM a dosá hla vý še 15.000 Kč . Vš echny vybrané penı́ze byly v listopadu odeslá ny na
ú č et urč ený pro rekonstrukci oltá ř e na Zelené Hoř e. Dě kujeme, Vaš e penı́ze pomohou dobré mu projektu. Dalš ı́ sbı́rka se
uskuteč nı́ prodejem použ itý ch hrač ek a knih v rá mci Adventnı́ nedě le 6. 12. ve FENIXU. Budeme na akci nabı́zet hrač ky a knihy
a za vá mi darované penı́ze za dě tské knı́žky a hrač ky poté zakoupı́me ž ebř iny a gymnastický koberec do Zrcadlové ho sá lu, aby
si vaš e dě ti mohly lé pe už ıt́ chvı́le sportu. Pokud mů ž ete, př ineste ná m do FENIXU svoje použ ité hrač ky a knihy, zař adı́me je do
prodejnı́ burzy. Pomů ž e dalš ı́ dobré myš lence.

Zdarma divadelní představení 6.12.
Zveme vá s na adventnı́ vá noč nı́ dı́lny a divadelnı́ př edstavenı́ Dva sně hulá ci o Vá nocı́ch. Adventnı́ odpoledne se uskuteč nı́
ve FENIXU v nedě li 6.12 v č ase 13 – 18 hodin. Volné vstupenky jsou př ipravené pro vš echny vč as platı́cı́ zá kaznı́ky FENIXU
(vyzvednutı́ do 3.12., vč as zaplacený kurz = volná vstupenka). Př ijďte si se svý mi dě tmi už ıt́ vý tvarné dı́lny, zdobenı́ pernı́čků ,
vý robu vá noč nı́ch dekoracı́ a od 14.00 hodin př edstavenı́ divadla Drá č ek. Vý tvarné dı́lny budou doprová zet od 13 do 18 hodin
malé prodejnı́ adventnı́ trhy, ochutná vky č ajů , burza knı́žek a hrač ek. Vstupné 70 Kč na celé odpoledne (50 Kč dě ti). Siroká
veř ejnost vı́tá na, rezervace mı́st př edem vá m zaruč ı́ volné mı́sto v sá le na divadelnı́m př edstavenı́.

Program 6.prosince ve FENIXU:
13-18.00 Malé adventnı́ trhy,
ochutná vky č ajů , burza knih a
hrač ek
14.00 Divadlo „Dva sně hulá ci“
13-18.00 Vý tvarné vá noč nı́ dı́lny
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GRAFIKA – vý tvarná dı́lna (J. Kahounová , atelié r)
Středa 9. prosince (18-20 hodin)
Vyrobı́te si krá sné a originá lnı́ PF př ánı́ nebo vá noč nı́ pohlednici na grafické m lisu. Vstupné : 200 Kč vč etně materiá lu, dě ti
za 50% vstupné . Rezervace mı́sta př edem nutná .

ORIGINÁLNÍ VITRÁŽE – vý tvarná dı́lna (S.Kaš parová , atelié r)
Sobota 16. ledna (14-18 hodin)
Využ ijte př ıĺ ež itosti nauč it se vyrá bě t krá sné š perky nebo dá rkové vitrá ž e ze skla - tiffany technika. Vstupné : 450 Kč vč etně
veš keré ho materiá lu, dě ti: 300 Kč . Rezervace mı́sta př edem nutná .

Taichi a Chikung – (S. S. Karkula, př edná š ka a uká zky cvič enı́, sá l)
Sobota 16. ledna (14-17 hodin)
Nabı́zı́me druhé setká nı́ s dlouholetý m cvič itelem Stanislavem Karkulou. V př ıp
́ adě zá jmu je mož né se na té to akci
domluvit na pravidelná cvič enı́ a seminá ř e př ım
́ o v Nepomuku ve FENIXU. Chikung je soubor speciá lnı́ch cvič enı́ pro tě lo, mysl,
energii a dý chá nı́. Cı́lem cvič enı́ je posı́lit a ozdravit tě lo, harmonizovat psychiku a stejně jako u Taichi zdokonalit umě nı́
koncentrace a prá ce s energiı́ Chi. Taichi se zamě řuje také na rozvoj psychický ch a fyzický ch kvalit č lově ka. Je to meditace,
relaxace i cvič enı́ zá roveň . Zmı́rň uje stres, uč ı́ sprá vné mu dý chá nı́ a koordinaci pohybů , udrž uje tě lo pruž né a mladistvé do
vysoké ho vě ku. Rezervace mı́sta př edem nutná . Vstupné : 90 Kč .

Počítačové kurzy pro začátečníky – (L. Staň ková , poč ıt́ ač . uč ebna)
V lednu nebo v únoru (6 lekcí, 650 Kč, 450 Kč senioři)
Kurz vhodný pro ú plné zač áteč nı́ky bez rozdı́lu vě ku. Vý uka bude 6x v pondě lı́ od 17.30 hodin nebo si mů ž ete zakoupit
celodennı́ sobotnı́ kurz. Pro mı́rně pokroč ilé rá di př ipravı́me za stejnou cenu samostatný kurz. Obsah se př izpů sobı́ vaš im
potř ebá m. Př ijďte se informovat o mož nostech nauč it se lé pe rozumě t poč ıt́ ač i. Kurzy jsou vhodné i jako vá noč nı́ dá rek pro
babič ku nebo dě deč ka. Dá rkový certifiká t vyhotovı́me zdarma.

Připravujeme od zimy 2016 (př ihlá š ky již nynı́)
Jazykové kurzy pro začátečníky – Ruský jazyk (Ut), Italš tina (dle domluvy), Ně mecký jazyk (Po), Anglič tina pro dě ti od 3 let/
od 6 let (Ut), ceny: 1500 Kč za 15 lekcı́, u dě tské ho kurzu 50% cena
Power jóga (stř edy 18.10-19.10 h., L. Douš ová , 1000 Kč za 15 lekcı́)
Dopolední cvičení jógy (pondě lı́ 10-11 h., O. Sedlá č ková , 1000 Kč za 15 lekcı́, rá di zajistı́me hlı́dá nı́ dě tı́ 40 Kč á hodina)
Dopolední cvičení pro rodiče s dětmi (stř edy 10-11 h., V. Halı́řová , 550 Kč za 15 lekcı́)
Kytara pro začátečníky (pondě lı́, 17-18 h., J. Ekstein, 550 Kč za 15 lekcı́)
Čarokráska (vž dy poslednı́ sobotu v mě sı́ci)
Klub tvořivých žen (vž dy poslednı́ stř edu v mě sı́ci)
Počítačové kurzy (v pondě lı́ nebo v sobotu, 6 lekcı́ za 650 Kč , senioř i 450 Kč )
Univerzita III. věku (nový semestr zač ın
́ á v ú noru – př ijı́má me nové studenty, té ma: 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 tý m FENIX pohodové a klidné adventnı́ dny
a dobrou ná ladu př i vstupu do Nové ho roku
př eje Miroslava Brož ová
Info@fenix-nepomuk.cz
733 301 255
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Můj šálek kávy s…

Vá clavem Malovický m, propagá torem
republice nastalo u stá tnı́ch zamě stnanců odstraň ová nı́ ně mecký ch př ıj́ menı́, a
tak jsme se s rodinou stali Malovický mi.
Monogram se př eci nesmı́ změ nit.

Když jsem dá val dohromady seznam
mož ný ch respondentů pro rozhovory
do té to rubriky, jednı́m z prvnı́ch, kdo
mě napadl, byl Vá clav Malovický. Jednak
je to velký nepomucký patriot a za
druhé č lově k č inný a i ú spě šný v ně kolika oblastech. Jak po strá nce profesnı́,
tak i po strá nce umě lecké . Zkrá tka, byla
by š koda nepolož it panu Malovické mu
ně kolik otá zek.
Narodil jste se 31. července 1943 v Nepomuku rodičům Amalii Gothové a
Václavovi Morgensrernovi, ale vy se
jmenujete Václav Malovický...
Narodil jsem se 31. č ervence 1943
jako Vá clav Morgenstern v plzeň ské
porodnici a své prvnı́ nepomucké
vzpomı́nky zná m jen z vyprá vě nı́. Jak
americký kotlá ř zastavil vlak ve Zdı́rci
v zimě 1944 a v koč árku př es Chejlavu
jsem vydrž el spá t až do Klá š tera a pak na
svou vě tu „Tenoch jodu jede“ aneb
„Cernoch vodu veze“, č ım
́ ž jsem mě l na
mysli americké ho č ernoš ské ho vojá ka,
ř idič e cisterny na vodu Jimmyho
Yarboro, který pobý val v Nepomuku
v kvě tnu 1945 a utkvě l mi v pamě ti. Na
fotografiı́ch z osvobozenı́ Nepomuka
jsem jej znovu uvidě l. Také jsem
slý chá val o pradě deč kovi Janu Koutenské m, který byl sprá vcem nepomucké ho
panstvı́ , o Zelené Hoř e a osudech
zá mecký ch pá nů i mı́stnı́ch rodů .
Po skonč enı́ vá lky se otec vrá til do
armá dy a byl př evelen na divizi do
Ceský ch Budě jovic. Stě hovali jsme se
tam a ve vojenské m bytě ž ili až do "vı́tě zné ho" ú nora. Ješ tě př ed ú norem v celé

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 Unoru ná sledoval otců v vyhazov
z armá dy, dostal povolá nı́ do dolů ,
vý pově ď z vojenské ho bytu byla tehdy
samozř ejmá , a kam tedy mů ž e jı́t rodina
se tř emi malý mi dě tmi? Využ ili jsme
velké ho rodinné ho domu, který si dě da
Morgenstern jako sprá vce Blatenské ho
panstvı́ postavil, a př estě hovali jsme se
do Blatné . Otec se š tě stı́m dostal prá ci
jako dě lnı́k ve Strakonický ch ž elezá rná ch, kam dojı́ždě l. Nakonec byl otec
v dramatické m roce 1953 v politické m
procesu po vý hrů ž ká ch nejvyš š ı́ m i
tresty odsouzen té mě ř k dvouleté mu
vě zenı́ a zbavenı́ vš ech hodnostı́ a
vyznamená nı́ . Bohuž el se již své
rehabilitace po sametové revoluci
nedož il. Jako dı́tě jsem vnı́mal spı́š jako
př ednost, ž e v Nepomuku jsem nesmě l
bý t př ijat do Pioný ra. Ale lidé byli
vě tš inou skvě lı́ 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 stě hová nı́. Po
otcově nespravedlivé m a nesmyslné m
odsouzenı́ mamince doruč ili rozhodnutı́ z Okresu o vysı́dlenı́ celé rodiny na
Př imdu. A zanedlouho př ijelo ná kladnı́
auto s milicioná ř i v rá diovká ch, kteř ı́
zač a li naklá dat ná bytek. Maminka
Amá lie ř ık
́ ala, ž e ž ádný z ná s, z dě tı́, po
celou dobu ani nezaslzel. Když jsme jeli
př es Nepomuk, př ed domem babič ky je
pož ádala o zastavenı́ a slož enı́ ná bytku.
K babič ce den př ed ná mi vystě hovali
z Plzně jako ž ivnostnici naš i tetu Jož ku
Gothovou, která v Plzni mě la velký
mó dnı́ salon. Ale naproti mě la domek
babič ky sestra, naš e prateta, a tam jsme
se tedy do dvou mı́stnostı́ nastě hovali.

Jedna slouž ila jako skladiš tě ná bytku,
ve druhé jsme ž ili. Na chodbě dř ez na
mytı́ a malý gauč . Když otce pustili,
zı́skal mı́sto v Zelekvě tu ve Lná ř ıć h jako
ú č etnı́, pozdě ji pracoval jako vrchnı́
pokladnı́ k u CSD. Mamka ř a du let
nesmě la v Nepomuku dostat mı́sto
uč itelky, a tak na č erno š ila š aty, sukně ,
garderoby.
Stíhání rodiny se jistě podepsalo na
vašich budoucích studiích...
Jistě , ani s vyznamená nı́m po osmé
tř ıd
́ ě jsem nesmě l na ž ádnou stř ednı́
š kolu a mohl jsem jı́t pouze do uč enı́ na
hornı́ka, hutnı́ka, fré zař e, celuló zař e
nebo zednı́ka. Obdobné problé my mě la
pozdě ji i má sestra a mů j bratr. Tak jsem
v lé tě 1957 nastoupil do Plzeň ský ch
stá tnı́ch pracovnı́ch zá loh a vyuč il se
zednı́kem. A tady nastal paradox doby.
Jako jeden z nejlepš ıć h uč ňů jsem se
stal vlastně "dě lnický m ká drem", a tak
ná sledovala dě lnická př ı́ p ravka na
studium, vystudoval jsem Stavebnı́
prů myslovku v Plzni a i př ijetı́ na vysokou š kolu bylo pro mne - jako toho dě lnické ho ká dra - samozř ejmostı́.
Nicméně i tahle doba ztratila ostří a
přišla zlatá šedesátá. Jak se tehdy žilo
v Nepomuku?
I v Nepomuku byly vidě t změ ny.
Maminka zı́skala mı́sto v Země dě lské
š kole a př edná š ela v kurzech š itı́ po
celé m Nepomucku, já hrá l fotbal a
v Plzni vesloval, se spoluž áky a spoluž ač kami jsme hrá li v Sokolovně divadlo,
prož ıv́ ali své velké lá sky, založ ili jsme
taneč nı́ krouž ek, který soutě žil v př edtanč enı́ c h na taneč nı́ c h soutě ž ı́ c h
v Plzni, Mariá nský ch Lá znı́ch, Františ kový ch Lá znı́ch, dě lali jsme mě stský
mlá dež nický rozhlas, takové drobné
informace do mě stské ho rozhlasu pro
mladé o kultuř e a akcı́ch. Já si pamatuji
na svou spolumoderá torku, Anny
Nohá č kovou, jak jsme se i napsané
zprá vy, tř e ba i pozvá nı́ na schů ze,
snaž ili č ı́ s t vž dy volně ji, veseleji.
Mlá dež aktivně pomá hala s př estavbou
kavá rny a sá lu U Zelené ho stromu,
rozjel se Sokol i KCT. Pro mne to byla
lé ta velmi aktivnı́ a i př es dojı́ždě nı́ do
Plzně jsme ž ili atmosfé rou uvolň ová nı́.
Prali jsme se s Klá š terá ky na taneč nı́ch
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gastronomie, spisovatelem a patriotem
zá bavá ch, milovali swing orchestru
Ferry Manna. Rá di jsme tanč ili "obı́há ka" - jaký si č eský rokenrol. Poř adatelé
ale nemı́vali rá di uvolně né tancová nı́.
Zejmé na ve Dvorci ná s i vyvá dě li.
Já osobně vás, pane Malovický, Marii
Poledňákovou, Václava Zahradníka i Václava 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 Vaš kem Zahradnı́kem, Pepı́kem
Holý m a Venou Sveců jsme byli nerozluč ná č tyř ka. Hrá li jsme fotbal, stanovali
jsme na zahradě naš ı́ babič ky, kde jen
plot ná s dě lil od Zahradnı́ků , objevili
jsme mı́sto pro tá boř enı́ a oheň na
hrá dku, chodili za holkami. S Vaš kem
Zahradnı́kem jsme se pozdě ji setká vali
v Plzni, kde zač ın
́ al hrá t jazz, byl také
absolventem Stavebnı́ prů myslovky, ale
stavař inu nedě lal. Byl muzikant od
boha. A v Praze, kam jsem odeš el
studovat na CVUT, ta naš e setká nı́ byla
č a stě jš ı́ , stejně jako s ř a dou „nepomuč áků “. S Mariı́ Poledň á kovou jsem se
nepotkal, tu v Televizi potká vala moje
ž ena Milena, která tam kdysi pů sobila.
Po ukonč enı́ CVUT jsem sice nastoupil
inž ený rskou drá hu v Praze, kde jsem byl
v letech 1978 - 1982 dokonce ř editelem
zá vodu Vý stavby sı́dliš ť - Vý stavby hl. m.
Prahy, ale touha po psanı́ byla stá le
silně jš ı.́
Na základě úspěšného konkurzu jste
začal pracovat v Rozhlasu. Můžete
čtenářům tuhle svoji práci přiblížit?
Rozhlas se mi stal a stá le je pro mne
milovaný m mé diem. Od mlá dı́ jsem se
snaž il psá t o vš em zajı́mavé m, zejmé na
o historii, architektuř e, regionu,
etnografii, zvycı́ch i gastronomii. Využ il
jsem konkurzu a v roce 1982 jsem
odeš el do Ceskoslovenské ho rozhlasu,
kde jsem se stal tajemnı́kem Hlavnı́
redakce zá bavy, a pozdě ji i autorem
devatená cti mikrokomediı́, kabaretů ,
scé nek atd.
Setkal jsem se tam se spoustou

autorů , herců , hereč ek, zpě vá ků , prá ce
to byla velmi č asově ná roč ná a na novou
rodinu a vlastnı́ psanı́ jsem nemě l př ıĺ iš
č asu. Mož ná vá s př ekvapı́m, ale zkuste
ně kolik hodin poslouchat, hodnotit a
redigovat stovky anekdot č i scé nek
namluvený ch š pič kový mi herci. To se
v prá ci zasmě jete jen tehdy, když se
ně kdo z kolegů polije kafem. S Ceský m
rozhlasem spolupracuji dodnes. Vı́c než
dva roky jsme s Jiř ı́m Sobrem toč ili
kaž dý ch č trná ct dnů povı́dá nı́ s recepty
z celé ho Plzeň ska, dnes pravidelně
př ipravuji gastronomické poř ady,
i hodinové , zejmé na pro Ceský rozhlas
Hradec Krá lové , který kdysi založ il
č e skou tradici rozhlasové ho gastro
vysı́lá nı́. Ale spolupracuji i s Dvojkou a
Radiož urná lem, moje kaž doroč nı́
spoluprá ce s Vltavou na Silvestrech mi
zı́skala za seriá l o vı́deň ské kuchyni
v roce 2012 Stř ıb
́ rný hrozen na Meziná rodnı́m festivalu televiznı́ch i rozhlasový ch poř adů o gastronomii Znojemský
hrozen.
Stranou nezůstala ani televize...
S televizı́ jsem se setkal ješ tě na
Vý stavbě sı́dliš ť. Nebyly to jen rozhovory, ale napsal jsem ně kolik scé ná ř ů
o historický ch stavbá ch, architektuř e,
ž ivotnı́m prostř edı́. Ty se vysı́laly, ale na
scé ná ř hrané ho filmu jsem se tehdy
necı́til. Pomohla mi moje ž ena Milena,
která byla v té době již renomovanou
scé ná ristkou a př edná š ela scená ristiku
osmná ct let na FAMU. Mů j př ipravovaný
film o staviteli Hlá vkovi rozcupovala a
vlastně mě tak zač ala zasvě covat do
tohoto ná roč né ho a drsné ho ř emesla
scé ná ristické ho. Spolu jsme napsali tř i
televiznı́ filmy, já ješ tě só lo př ı́ b ě h
Přátelská výpomoc s Dá š ou Veš krnovou
a Naďou Konvalinkovou jako hrdinkami
krimi komedie inspirované př ı́ b ě hy
nepomucké zubnı́ laboratoř e. A v roce
2006 jsem zač al jako scé ná rista i ú č inkujı́cı́ spolupracovat s TV Prima na
poř adu Prima vař eč ka, kde jsem mě l na
starosti regioná lnı́ kuchyně . Tam jsem
dokonce uvedl Janu Augustovou a sestru
Helenu Sedlá č kovou, které tam tý den
vař ily s ú spě chem kuchyni Nepomucka.
Obč a s se ješ tě na obrazovce objevı́
ně které starš ı́ dı́ly z té doby.

Se svojí paní, spisovatelkou a
scénáristkou Milenou Mathausovou jste
založili menší nakladatelství MMM. Co
vydáváte?
Moje panı́ Milena neč ekaně zemř ela
v roce 2013. Napsala č trná ct televiznı́ c h filmů (velmi populá rnı́ byla
pohá dka Hospoda U Bílé kočky), pro
rozhlas ně kolik her, za které zı́skala
ř adu cen, sedm seriá lů Več ernı́čků a pě t
knih, vydá nı́ té poslednı́, historické
detektivky Mrtví na vinici , se vš ak
nedož ila. Vydá vali jsme knihy o Sumavě
i jejı́ch bá jı́ch, vlastivě dné kuchař ky,
vě novali jsme se také dě tské literatuř e.
Dnes nakladatelstvı́ vedu já , poslednı́
kniha vyš la vloni a dalš ı́ př ipravuji.
Jak se v dnešní době daří malým
nakladatelstvím?
Jsem rá d, ž e stejně jako ve svě tě se
vracı́ do naš ich knihoven dı́la nezná mý ch, pově tš inou regioná lnı́ch autorů
a regioná lnı́ té mata. Nenı́ to jen o peně zı́ch, jak se č asto ř ık
́ á , je to o nadš enı́ a
mož nosti zı́skat serió znı́ podklady pro
tahle psanı́ . To se tý ká nejen cen
fotografiı́ , ilustracı́ , autorský ch poplatků č i př ıś tupu do archivů a knihoven. Dneš nı́, až slepá vı́ra v internetové
texty, je cestou faleš nou. Když hledá m
serió znı́ poznatky, informace o své m
př ipravované m psanı́, vě řım
́ tiš tě ný m
textů m, archivů m, muzeı́m, kroniká m,
ale i regioná lnı́ m u tisku vı́ c než
rychlokvaš ený m internetový m textů m.
Píšete převážně knihy o gastronomii.
To znamená shromáždit stovky receptů.
Jak a kde je sháníte?
Já mě l velké š tě stı́ na rodinný archiv.
Knih i vzpomı́nek, zná mostı́ s ř adou
muzejnı́ c h pracovnı́ k ů , historiků ,
sbě ratelů , archivá ř ů, kronik po Cechá ch. Ono zı́skat recepty - i ty historické - nenı́ zase tak obtı́žné . V knihá ch,
pově tš inou psaný ch ně mecky, bavorsky, rakouskou ně mč inou, č esky
i dialekty č eský ch Ně mců , najdeme pro
dobu, kterou popisuji - 19. a poč átek 20.
stoletı́ - vlastně vš e. Dozvı́te se o tehdejš ıć h hospodá ch i jejich majitelı́ch,
ale tě žšı́ je zjistit, co v té době svý m
hostů m nabı́zely. Jı́delnı́ lı́stky pově tš inou kř ıd
́ ou psané na tabuli smazal č as.

>>>
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Můj šálek kávy s…
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 aktuá lnı́ druhé
vydá nı́. Ilustrace panı́ Zdeny Krejč ové
byly vystaveny na kniž nı́m veletrhu
v Praze ve vý bě ru nejlepš ı́ch ilustracı́
roku 2010. Tato kniha je vý sledek
mnohaleté ho sbě ru š umavský ch bá jı́
mou ž enou, proputovaná krajem, po
mnoha kolizı́ c h nakonec nevznikl
plá novaný več ernı́čkový seriá l. Nedá vno jsem na besedě v ž inkovské š kole byl
př ıj́ emně př ekvapený dotazy a zá jmem
dě tı́. Ptaly se i na pokrač ová nı́. Už se
v hlavě pomalu rodı́ , ale vyjde až
v př ıś ̌ tı́m roce.
Vaše knihy byly několikrát oceněny...
Mé vlastivě dné kuchař k y zı́ s kaly
skuteč ně ně kolik cen. Kuchyně starého
Pošumaví obsadila 2. mı́sto v prestiž nı́
soutě ži Asociace kuchař ů a cukrá ř ů CR.
A zatı́m poslednı́, Bez vody neuvaříš,
zı́skala v roce 2014 1. mı́sto v soutě ži
Kuchař ská kniha roku jako Tradič nı́
č eská a regioná lnı́ kuchař ka.
Kdo by v Nepomuku neznal Nepomucké kuchařinky? Obě dámy - Jana
Augustová a vaše sestra Helena Sedláčková - jsou velmi aktivní. Také se na jejich
činnosti podílíte?
Nepomucké kuchař inky je obč anské
sdruž enı́, které jsme s Janou Augustovou a mojı́ sestrou Helenou Sedlá č kovou
založ ili pro zachová nı́ tradic zdejš ı́
kuchyně . Po ú spě chu v Prima vař eč ce
jsme nejdř ıv́ e uspoř ádali v roce 2009
soutě ž Nepomucký ch pouťový ch
kolá č ů , ale skuteč n ý vznik naš eho
gastrospolku je spojen s doprovodný m
programem tř ıĺ eté meziná rodnı́ vý stavy
Kloss - Knödel - Knedlík, která se konala
v letech 2007 - 2009 v Bavorsku,
Franká ch a Chebu, kde byla tehdy
ř editelkou Eva Dittertová , rovně ž
rodač ka a patriotka Nepomuka. S touto
vý stavou, kde Kuchař inky poprvé
vystoupily s vař enı́m a peč enı́m, jsme se
dostali do praž ské ho Ná rodnı́ h o
země dě lské ho muzea a od té doby se
zde staly tradič nı́ souč ástı́ gastronomický ch akcı́, kde se s nimi ně kolikrá t roč ně
potká vajı́ Praž ané . Letos byl v Nepomuku již 9. roč nı́k Nepomucký ch hně tý nek.

Spolupracujeme i s Muzeem již nı́ho
Plzeň ska v Blovicı́ch - vloni jsme jim
např. pekli uká zky svatebnı́ho peč enı́.
Máte v Nepomuku a na Nepomucku
ještě jiné aktivity?
Jistě , pomá há m ve spoluprá ci s Mikroregionem nejen na akcı́ch Kuchař inek
č i Hně tý nká ch, ale spolupracuji s Blatenský mi aktivistkami na besedá ch
o gastronomii, ve Vrbně u Kadova se
podı́lı́m na Martinské huse, kdy na té hle
masivnı́ gastronomické akci pro vı́c než
osmdesá t hostů již sedm let pomá há m
s doprovodný mi programy a soutě žemi
o ceny. Aktuá lně př ipravuji besedu o tradič nı́ č eské kuchyni v Zinkovech, Pı́sku,
Kaš perský ch Horá ch a Prachaticı́ch. Tě šı́
mne i spoluprá ce se sehraný m tý mem
Sester v akci, které za podpory Mikroregionu poř ádajı́ v Radochovech ú ž asné
gastroakce a vž dy k nim vydajı́ i tematickou minikuchař ku. Obdivuji stá lý elá n
Radovana Sochora, který vymyslel
nejvě tš ı́ č eský gastronomický koncept
Svejk restaurantů a znovu vybudoval
Zelený strom, kde se stá le podı́lı́m na
koncepci gastronomický ch tematický ch
vı́ k endů , č a sto č e rpajı́ c ı́ c h z mý ch
kuchař ek.
Ve svých knihách většinou píšete o české kuchyni. Řeklo by se, že máte rád především česká jídla, ale co ostatní kuchyně?
Má m rá d ř ıź ky i svı́čkovou, ale to ve
skuteč nosti nejsou tradič nı́ č eská jı́dla,
palač inky a š paně lské ptá č ky také ne.
Chutná mi maďarská a bavorská kuchyně , thajská i francouzská regioná lnı́.
Nejsem ale nadš encem tzv. č eské
kuchyně . Snaž ım
́ se dokonce př edná š et
na té ma, zda vů bec tradič n ı́ č e ská
kuchyně existuje. Naš e dneš nı́ kuchyně
je dů kaz stř e doevropanstvı́ vı́ c než
politické projevy. Je kuchynı́ regionů ,
př edevš ı́ m Bavorska, se stopami
kuchyně ž idovské , uherské , halič ské ,
vı́ d eň ské i rakouský ch regionů . Ale
nemá me se za co stydě t. Vž dyť do
ně mecký ch kuchař ek od 16. - 19. stoletı́
pronikly naš e Wuchzeln - buchty,
Dalken - vdolky, Mosanz - mazance,
Golatschen - kolá č e , Palatschinken,
Powidl…
Co v současnosti Václav Malovický
připravuje?
To mohu prozradit. Jednak v hlavě

domý šlı́m Matý ska II. a př ed ukonč enı́m je knı́žka o mý tech a pově rá ch ve
znalostech tradič nı́ č eské kuchyně . Pro
gastro č a sopisy př ipravuji seriá ly
č lá nků o kuchynı́ch 19. a poč átků 20.
stoletı́ . Jsem redaktorem č a sopisu
Gastro Hotel profi revue, č lenem vedenı́
Meziná rodnı́ho festivalu televiznı́ch a
rozhlasový ch poř adů o gastronomii
Znojemský hrozen, př edsedou poroty
soutě že o Nejlepš ı́ kuchař skou knihu
roku. A to je prá ce na celý rok. Nejlepš ı́
knihy ná m sice nominuje asi sto
odbornı́ k ů v gastronomii z celé
republiky, autorů knih, noviná ř ů ,
kuchař ů. Nezapomı́ná m ani na nepomucké hlasy. Pak nominuji kvalitnı́
odbornou porotu, knihy, které bude
objektivně hodnotit, musı́m shromá ž dit a v ně kolikastupň ové m hodnocenı́
porotu dové st k jednoznač né mu
verdiktu. Což v Cechá ch nenı́ prá ce
jednoduchá a př ıĺ iš vdě čná . Pro Rozhlas
př ipravuji podzimnı́ poř ady o posvı́cenı́ c h, kuchyni slezské a vinař ské a
pomalu už musı́m zač ı́t s př ı́pravou
poř adů pro Advent, Vá noce a Silvestra.
Co vám dokáže udělat radost, navodit
pohodu, a co vás naopak dokáže pěkně
vytočit?
Radost mi dě lá vnuk Ondrá š ek, má
dcera, skvě lý zeť, rodina, kaž dé
př ekoná nı́ mý ch obtı́žı́ zdravotnı́ch č i
lenosti. A co mě vytá č ı?́ Nepouč itelnost
kolem ná s. Nechuť si př iznat chybu,
blbá ná lada.
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, drž ı́ m
palce nepomucký m novotá m, dlouho
mne vytá č ela pomalost nepomucký ch
změ n a jsem zvě davý na nový kruhový
objezd. Drž ı́ m palce souč asné mu
vedenı́ mě sta a vů bec nové podobě
mě sta. A jakkoli musı́m chodit s holemi,
sice tě žce, ale rá d chodı́m do „lomu“, jak
se od č asů babič ky ř ık
́ á nepomucké mu
ná mě stı́ a jeho dlaž bě , ale tě šım
́ se tam
nejen na tamě jš ı́ akce, ale i stá le milejš ı́
podobu.
Za rozhovor poděkoval
Karel Baroch
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Rozloučení s rokem kultury 2015
Letos zaž ila Plzeň jako Evropské
hlavnı́ mě sto kultury vı́ce než 600 akcı́.
Divadlo, koncerty, vý stavy, akce ve
veř ejné m prostoru, nový cirkus... Do
pově domı́ umě lecké veř ejnosti se vrá tili
plzeň š tı́ rodá ci Jiř ı́ Trnka, Gottfried
Lindauer i Ladislav Sutnar, v duchu
loutká ř ské tradice se mě stem proš ly
obř ı́ š paně lské loutky, na které se př iš lo
do ulic podı́vat sto tisı́c lidı́. Na industriá lnı́ tradici navá zal nově otevř ený areá l
Kreativnı́ zó ny DEPO2015, propojujı́cı́
umě nı́ s podniká nı́m. Kultura se stala
kaž dodennı́ souč ástı́ ž ivota mě sta, které
bylo dř ı́ v e zná mé jako metropole
prů myslu a piva. Př estož e ř ada akcı́
bude mı́t pokrač ová nı́ i v př ıś ̌ tı́m roce,

v polovině prosince př ijde č a s se s
titulem Evropské ho hlavnı́h o mě sta
kultury rozlouč it.
„V rámci slavnostního zakončení
projektu nechystáme opulentní oslavy,
ale chceme si společně připomenout
zážitky z pestrého kulturního programu
a poděkovat divákům, umělcům i partnerům, kteří se na této výjimečné akci
podíleli,“ vysvě tluje programový ř editel
Plzně 2015 Jiř ı́ Sulž enko.
Rozlouč enı́ s kulturnı́m rokem v tý dnu od 7. do 12. prosince nebude jedinou
velkou akcı́, naopak nabı́dne ř adu akcı́,
které zaujmou rů zné skupiny divá ků .
Společ ně s Malý m taneč nı́m orchestrem

Universal Divadla Sklep oslavı́me 140
narozeniny Adolfa Loose, s Plzeň skou
filharmoniı́ a aktuá lně nejzá ř ivě jš ı́
hvě zdou č eské ho opernı́ h o nebe
Adamem Plachetkou vá s pozveme na
opernı́ gala do DEPO2015, kde se ve
spoluprá ci s plzeň skou firmou Horsefeathers odehrajı́ také snowboardové
zá vody evropské ho formá tu. Vyvrcholenı́m rozlouč enı́ bude pokus o svě tový
rekord s nejdelš ı́ m fotoalbem, do
které ho vybereme fotografie z akcı́
roku 2015 a které si pak budete moci
odné st domů na pamá tku.
Podrobný program najdete na
www.plzen2015.cz/zakonceni
Monika Bechná

Nová cesta v Životicích
Z dů vodu havarijnı́ho stavu mı́stnı́ komunikace 402/1 v
obci Zivotice se obecnı́ zastupitelstvo usneslo, ž e provede jejı́
rekonstrukci. Na poč átku letoš nı́ho roku vyhlá sil Plzeň ský
kraj mož nost č erpá nı́ z titulu PSOV PK 2015 - Projekty obcı́.
Obec zaž ádala o finanč nı́ podporu a byla ú spě šná . Soubě žně
s tı́m probı́halo vý bě rové ř ıź enı́ na dodavatele rekonstrukce.
Podmı́nky zadá nı́ splnily dvě firmy z poptaný ch č tyř. Nakonec
byla vybrá na firma s nejniž šı́ cenovou nabı́dkou Eurovia
Silba. Ve dnech 5. - 7. srpna byla provedena př ı́prava a
polož enı́ ž ivič né ho povrchu a 17. srpna dokonč enı́ krajnic. Na

mimoř ádné schů zi zastupitelstva dne 19. srpna bylo vš emi
hlasy schvá leno př evzetı́ rekonstrukce bez zá vad.
Bohumil Němejc, starosta obce

Kompostéry na bioodpad v Hradišti
V letoš nı́m roce bylo mož né z Operač nı́ho programu Zivotnı́ prostř edı́
zı́skat dotace na poř ıź enı́ komposté rů
pro biologický odpad. Minimá lnı́ č ástka
pro podá nı́ ž ádosti byla 500 000 Kč .
Tento limit nebyl pro naš i obec akceptovatelný. Obec Hradiš tě uvı́tala nabı́dku
mě sta Nepomuk na spoluprá ci. Mě sto
Nepomuk ž á dost podalo a s ž á dostı́
uspě lo. Vš em obč anů m naš ich obcı́ byly
komposté ry nabı́dnuty a zá jemci se
př ihlá sili na Obecnı́m ú ř adě v Hradiš ti.
Poté byla mezi mě stem Nepomuk a obcı́
Hradiš tě uzavř ena Smlouva o vý pů jč ce

komposté rů na likvidaci biologicky
rozlož itelné ho odpadu. Ti obč ané , kteř ı́
o komposté r pož ádali, ho v souč asné
době po podpisu smlouvy a protokolu
o př edá nı́ dostá vajı́ do už ıv́ á nı́.
Obec Hradiš tě uzavı́rá s vypů jč iteli
„Smlouvu o vý pů jč ce a darovacı́“. Př edmě tem té to smlouvy je zahradnı́ komposté r, který slouž ı́ ke kompostová nı́
biologicky rozlož itelné ho odpadu. Doba
trvá nı́ vý pů jč ky je sjedná na na 5 let od
data podpisu smlouvy. Po uplynutı́ té to
doby je př edmě t vý pů jč ky bezplatně
př enechá n do vlastnictvı́ vypů jč iteli.

Vě ř ı́ m , ž e využ itı́ komposté rů na
biologický odpad př ispě je ke zkvalitně nı́ tř ıd
́ ě nı́ odpadu.
Jaroslava Ladmanová,
starostka obce

30 www.nepomuk.cz

SPOLKY | SPORT

12/2015

Pioný rská svě tý lka
Pioný rská skupina Nepomuk př ipravila ve dnech 4. - 5. 11. 2015 na klubovně
vý stavku nazvanou „Pioný rská svě tý lka“. V letoš nı́m roce se ná m neurodily
dý ně , a tak muselo svı́tit ně co jiné ho. Na
naš em pioný rské m dvorku, pů dě a v klubovná ch bylo svě tý lek k nespoč ı́tá nı́.
Pioný rské logo „Bavı́me se celý rok“ bylo
hlavnı́m motivem naš ı́ vý stavky. Na
dvorku byli naš i velikonoč nı́ krá lı́ci,
dubnové č arodě jnice, ř ıj́ nový Halloween, a dokonce již i Vá noce. Zajı́mavě zde
svı́til plastový vá noč nı́ stromek a na
zemi velké vá noč nı́ ozdoby. Pů da byla
celá tá borová z dekoracı́ prvnı́ h o a
nulté ho bě hu. V klubovná ch byly
vystaveny letoš nı́ vý tvory dě tı́ a bylo jich
vı́c jak č tyř icet. Uč astnı́ci naš ı́ vý stavy
dostali za ú kol vyhodnotit nejhezč ı́
vý rovky v kategorii Pusı́k, Knoflı́k a
tá borové tablo. Vyhodnocené vý tvory
zaš leme na celostá tnı́ vý stavu Pioný rský sedmikvı́ t ek. Rovně ž mů ž eme
napsat, ž e se naš e vý stavka lı́bila vš em.
Text a foto Miroslav Dvořák

3. kolo se Falcons celkem vydařilo (v rá mci mož nostı́)
Dalš ı́ florbalové kolo se konalo opě t v
Nezvě sticı́ch. Do prvnı́ho zá pasu jsme
š li proti tý mu Panthers jako favoriti
tohoto zá pasu, a to jsme i celkem lehce
potvrdili vý hrou 4:1. Tenhle zá pas vyš el
vš em hrá č ům z naš eho tý mu na jednič ku. Př edevš ım
́ bych vyzdvihl rozehrá vku standardnı́ch situacı́, ze který ch jsme
dali 2 gó ly.
Do druhé ho zá pasu proti Chlumč anů m, které byly v tabulce o bod př ed

ná mi, jsme vstupovali s vervou urvat
ně jaké body. Bohuž el naš e ú silı́ a podpora branká ř e nestač ily, na vı́tě zstvı́
jsme nedosá hli a zá pas skonč il 5:3 pro
tý m Chlumč an. Př esto se v tabulce stá le
drž ım
́ e na mı́stě , které ná m zaruč uje
postup do play-off. Tý mu opě t nechybě la bojovnost a chuť po vı́tě zstvı́, a to je
to nejdů lež itě jš ı.́
Martin Šůs

ADVENT (latinské slovo adventus - tzn. př ıć hod)
Prů vodcem doby adventnı́ je uvitý
zelený vě nec se č tyř mi svı́cemi. Advent
v sobě pojı́má vž dy č tyř i nedě le, avš ak
doba jeho trvá nı́ je promě nlivá , letos má
26 dnı́ . Zelený vě nec je symbolem
vı́tě zstvı́ a ná lež ité odmě ny vě č né ho
ž ivota, který ná m svý m narozenı́ m
daroval Jež ıś ̌ Kristus. Svı́ce jsou symbolem Kristovy př ıt́ omnosti, on je Svě tlo
svě ta, kdo v tomto svě tle krá č ı,́ nikdy
neklopý tne. O jednotlivý ch nedě lı́ch se
svı́ce postupně rozž ıh
́ ajı́, aby se stá le
vě tš ı́ intenzitou osvě covaly naš e nitro,
abychom ve svě tle Jež ıś ̌ ova ž ivota mohli

rozpoznat naš e zlozvyky a hř ıć hy, zř ekli
se jich a vydali se na cestu dobra.
Advent je tedy dobou př ı́pravy a
zá roveň ná s otvı́rá radostné mu oč eká vá nı́ a tě šenı́ na př ı́chod Krista, jeho
krá lovstvı́ lá sky, pokoje, pravdy,
spravedlnosti a dobra, jak o Vá nocı́ch,
tak v naš ı́ př ıt́ omnosti, tak jednou v jeho
plnosti na konci č asů . A na to vš e je
potř eba poř á dně se př ipravit, jak
v naš ich domovech, tak v naš ich srdcı́ch.

P. Slávek Holý
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Členové družstva mladších žáků
FK Nepomuk podpořili dětské pacienty
onkologického oddělení FN Praha – Motol

Př edá vané dá rky a ú toč nı́k Slavie Stanislav Vlč ek
Stejně jako v minulý ch letech, tak
i letos se rozhodli č l enové druž stva
mladš ıć h ž áků FK Nepomuk podpoř it
dě tské pacienty onkologické ho oddě lenı́ FN Praha – Motol. Celá akce probě hla opě t prostř ednictvı́m fotbalové ho
oddı́lu SK SLAVIA Praha, kde probě hlo
př edá nı́ darů , které budou ná sledně
př edá ny př ı́ m o na onkologické m
oddě lenı́ společ ně s dary, které vě nujı́
hrá č i a klub SK SLAVIA Praha. Př edá nı́
probě hlo 21. 10. 2015 př ım
́ o v sı́dle SK
SLAVIA Praha a dá rky osobně př evzal
vedoucı́ „A“ muž stva muž ů, Stanislav
Vlč ek.
Po př edá nı́ dá rků byl pro naš e
zá stupce př ipraven program, který
zahrnoval prohlı́dku veš kerý ch prostor
fotbalové ho stá nku v Edenu. Kluci tak
mohli navš tı́vit š atny „A“ muž stva, posilovnu a rehabilitač nı́ prostory, masé rnu,
kancelá ř e trené ra a asistentů . Velký m
zá ž itkem pro kluky byla i mož nost
podı́vat se na hlavnı́ hracı́ plochu z po-

hledu hrá č e.
Ná sledně byli kluci př ıt́ omni tré ninku „A“ muž stva muž ů a po jeho ukonč enı́
mě li mož nost se vyfotit s ně kolika hrá č i,
takž e na pamá tku majı́ společ nou
fotografii např ık
́ lad s Milanem Skodou,
Martinem Latkou, Karlem Pitá kem, Martinem Berkovcem a trené rem branká ř ů
Radkem Cerný m.
Martin Berkovec - branká ř kluků m
slı́bil, ž e s kolegou z kabiny př ijedou za
kluky do Nepomuka a společ ně pro ně
př ipravı́ metodický tré nink, jak pro
hrá č e, tak i pro branká ř e. S ohledem na
podzimnı́ poč a sı́ a hernı́ vytı́ ž enost
probě hne tato akce v jarnı́ch mě sı́cı́ch
př ıś ̌ tı́ho roku. Na zá vě r tohoto tré ninku
probě hne beseda.
Zá roveň se ná m podař ilo zı́ s kat
př ıś lib ú č asti ž ákovské ho druž stva na
halové m turnaji, který poř á dá FK
Nepomuk 24. 1. 2016 v Mě stské sportovnı́ hale v Nepomuku.

Zá vě rem bych chtě l podě kovat
sponzorů m, kteř ı́ vě novali hodnotné
dá rky - panu Emilu Blaž kovi z Bagmaster Plzeň , FK Nepomuk a ř editeli ZS
v Nepomuku za uvolně nı́ ž áků Matě je
Berkovce a Jana Kohouta.
Josef Jiřinec, vedoucí družstva
ml. žáků FK Nepomuk

Zá ci s Milanem Skodou, ú toč nı́kem
Foto 2× archiv oddílu
Slavie
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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

440615
450603
434115
450607
450605
450608
440615
450613
450612
450603
450603
450610
450609
450609
450611
450614
450607
450607
440615
450610
450609
450607
450608
450608
450603
450611
450612
440615
440615
450608
450608
450607
450607
450614
450613
450612
450603
450603
450607
450612
450608
450608
440615
450607
450603
450613
450608
450607
450607
434115

2
4
2
5
1
3
4
3
1
6
8
4,16
14
8
23
6
3
11
8
6
6
9
1
21
18
3,13
11
10
16
5
7
71
73
4
7
3
10
12
23
7
9
11
12
27
14
11
13
15
37
4

x
x
x
x 42
x
x
x
x
x 42
x 42
x 32
x
x 32
x 42
x 42
x 42
x 32
x 42
x 42
1,3 - 73
x
x
1,4 - 72
1,4 - 30
1,3 - 61
x
1,4 - 30
x 42
x 32
x 32
x 42
x 42
x 32
x 42
x
x 42
x 32
x 42
x
x 42
x 32
x 42
x
x
x 31
x
x
x 31
x 31
x 31

30

Nepomuk
žel.st
odjezd
4,07
5,10
5,15
5,25
5,45
5,55
6,15
6,15
6,30
6,45
6,45
6,51
7,22
7,24
7,30
7,41
7,52
7,52
8,33
8,25
9,35
10,35
11,00
11,00
11,01
12,05
12,10
12,40
12,40
12,50
12,50
13,05
13,05
13,14
13,40
13,55
14,35
14,35
15,08
15,10
15,10
15,10
15,47
16,08
16,35
16,37
16,55
18,37
19,55
23,36

Nepomuk
město
příjezd
4,13
5,18
ke hřišti
5,33
5,53
ke hřišti
6,23
6,23
6,38
6,53
6,53
6,59
7,31
7,33
7,45
ke škole
7,58
7,58
8,40
8,33
9,45
10,43
ke škole
ke hřišti
11,09
12,15
12,15
12,48
12,48
ke hřišti
ke škole
13,14
13,14
13,21
13,47
14,02
14,43
14,43
15,14
15,25
ke hřišti
ke škole
15,55
16,16
16,43
16,43
ke hřišti
18,45
20,03
ke hřišti

Linka

450607
450603
450607
450613
450607
440615
450607
450603
450612
450609
450607
450613
440615
450607
450609
450607
450610
450603
440615
450611
450609
450610
450603
450613
440615
450605
450613
450603
440615
450607

434115
450608
450608
450608
450608
450608
450616
450608
434115

vysvětlivky

spoj

platnost

2
x
1
x
6
x 32
2
x
4
x 42
1
x
10
x 42
3
x
6
x 42
7
x 42
72
x
6
x
3
x
42
x
9
x
20
x
9
1,3 - 73
17 1,3 - 61
7
x
22,24
x
11,5
x
7,13
x
9
x
8
x
9
x
2
x
10
x
13
x
11
x
8
x 31

1
4
8
18
2
12
1
16
3

x
x
x 42
x 32
1,4 - 64
x
x 42
x
x 31

Nepomuk
město
odjezd
3,55
4,53
4,57
4,59
5,00
5,18
6,10
6,21
6,38
7,05
7,11
7,36
7,38
7,55
10,20
11,30
11,55
12,12
12,55
13,38
13,45
13,47
14,12
14,40
15,52
15,53
16,02
16,16
18,15
18,50

Nepomuk
žel.st.
příjezd
4,05
5,02
5,07
5,07
5,07
5,24
6,20
6,30
6,45
7,12
7,21
7,41
7,45
8,05
10,28
11,39
12,02
12,21
13,02
13,47
13,55
13,55
14,20
14,49
15,58
16,05
16,10
16,24
18,21
19,00

Nepomuk
od hřiště
4,03
4,59
7,15
7,15
12,12
13,59
14,34
16,08
20,43

Nepomuk
žel.st.
4,08
5,07
7,25
7,18
12,20
14,04
14,40
16,14
20,48

x

jede v pracovních dnech

1

jede v pondělí

3

jede ve středu

3

jede ve středu

4

jede ve čtvrtek

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;

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

od 26.10.16 do 27.10.16; 17.11.16

UPOZORNĚNÍ :Tento souhrnný jízdní řád je pouze orientační a v průběhu platnosti může dojít ke změnám !!
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SOKOL NEPOMUK – oddı́l tenisu
Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2015

Na tenisový ch kurtech letos tré novalo pod vedenı́m pě ti
trené rů asi 50 dě tı́ a pravidelně v oddı́le sportuje př ibliž ně 30
dospě lý ch. Odehrá lo se tady v prů bě hu sezó ny spoustu
soutě žı́ a turnajů . Do soutě žı́ jsme mě li př ihlá š eno celkem 8
druž stev. Hrá li jsme soutě že v kategorii minitenis, babytenis,
mladš ı́ a starš ı́ ž actvo, dorost a dospě lı́. Nejú spě š ně jš ı́m
druž stvem v letoš nı́ sezó ně bylo druž stvo mladš ıć h ž áků ,
které mu se podař ilo vyhrá t vš echny zá pasy a postoupit do
nejvyš šı́ krajské soutě že smı́šený ch druž stev pro rok 2016 JUNIOR TOUR „O putovnı́ pohá r prezidenta Ceské ho tenisové ho svazu“. Druž stvu dospě lý ch unikl v poslednı́m zá pase
postup do nejvyš šı́ krajské soutě že „Divize“ a umı́stilo se
celkově na 2. mı́stě a druž stvo dorostu se po loň ské m postupu
udrž elo v krajské soutě ži II. tř ıd
́ y.
V letoš nı́m roce jsme poř ádali ně kolik celostá tnı́ch
turnajů jednotlivců (minitenis, babytenis, mladš ı́ ž actvo,
starš ı́ ž actvo, dorost a dospě lı́), okresnı́ př ebory ž actva a
dospě lý ch a dá le 2 oddı́lové turnaje č tyř her. I na domá cı́ch
turnajı́ch jsme zaznamenali ú spě chy naš ich hrá č ů. Tomá š
Bá rta jako prvnı́ domá cı́ hrá č v historii vyhrá l celostá tnı́
turnaj dospě lý ch „Memoriá l RNDr. Miroslava Koř ı́nka“.
Denisa Milotová vyhrá la turnaj v kategorii starš ıć h ž ákyň a
Daniela Kulová se probojovala do finá le na turnaji dorostu. Již
č tvrtý m rokem jsme zahá jili letnı́ sezó nu oddı́lový m turnajem „Dř evá ci“. Jedná se o turnaj č tyř her s dř evě ný mi raketami
a dobový m obleč enı́m.
Úspěchy mládeže na turnajích jednotlivců:
Daniela Kulová (dorost) – Sokol Nepomuk (2. mı́sto), okresnı́
př ebornı́k dorostu
Denisa Milotová (starší žákyně) – Sokol Nepomuk (1. mı́sto),
okresnı́ př ebornı́k starš ıh
́ o ž actva
Filip Dvořák (starší žák) – Sokol Nepomuk (3. mı́sto), okresnı́
př ebornı́k starš ıh
́ o ž actva
Jana Týmlová (mladší žákyně) – Sokol Nepomuk (3. mı́sto),
Slavoj Stod (3. mı́sto)
Eliška Týmlová (mladší žákyně) – Sokol Nepomuk (3. mı́sto)
Dě kujeme vš em naš im hrá č ů za dobrou reprezentaci
naš eho oddı́lu.
Vlastimil Kovář, Sokol Nepomuk

Foto archiv oddílu

Společné foto účastníků turnaje „Dřeváci 2015

Foto archiv oddílu

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

Konečné výsledky:
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

Kompletnı́ tabulky vý sledků najdete pod tı́mto odkazem:
http://www.nepomuk.cz/cs/ze-sportu/sokol-nepomuk-oddil-tenisu
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Výprodej dřevěných třívrstvých podlah od 499 Kč/m
Akční slevy:
2
• Laminátové podlahy OPTIMUM 279 Kč/m
– 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 %
Ke každému nákupu dárek,
k nákupu nad 5.000 Kč koupelnová souprava.

Foto Šárka Boušová
Po stopách svatého Martina. MŠ Nepomuk uspořádala pro všechny děti, rodiče a známé dne 11. 11. oslavu svatého Martina.
Průvod s lampiony putoval od školky směrem k Zelené Hoře.
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www.spoltex.cz

Př

SPOLTEX spol. s r.o.,
U Trati 284, Dvorec
Otvírací doba:
PO – PÁ 7.00 – 18.00 hod.
mobil: 724 092 112

u

Akce trvá do 31.12.2015 nebo do vyprodání zásob.

Foto redakce
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 2× archiv KČT Nepomuk
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Ohlé dnutı́ za 34. roč nı́kem turistické
akce – pochod Pod Zelenou Horou
konané ve dnech 16. – 18. 10. 2015
S obavami jsme sledovali změ nu
poč ası́ př ed blı́žıć ı́m se termı́nem té to
turistické akce a dě lali si starosti o ú č ast
turistů z celé republiky a př ı́znivců
turistiky. Pravda je, ž e skalnı́ turisty
neodradı́ od ú č asti ani dé š ť, ani jiná
nepř ıź eň poč ası́. Naš e obavy se rozplynuly s odchá zejı́cı́mi mraky v pá tek
v odpolednı́ c h hodiná ch a nesmě le
vykukujı́cı́ slunı́čko vı́talo prvnı́ turisty,
př ichá zejı́cı́ č i př ijı́ždě jı́cı́ od vlakové ho
ná draž ı́ ješ tě př ed zač átkem ubytovacı́
doby. Turisté už se nemohli doč kat
startu 13. Pě šıh
́ o pá teč nı́ho prů zkumné ho pivnı́ho pochodu. Uč ast byla vskutku
rekordnı́: 204 osob a 10 poř adatelů ,
kteř ı́ se starali o zdá rný prů bě h pochodu. Jako kaž dý rok, tak i letos ocenili
ú č astnı́ci tzv. tajnou kontrolu, která byla
letos ve Dvorci v moš tá rně , kde je vı́tali
Santa Claus a spol. s vá noč nı́mi svě tý lky,
ale př edevš ım
́ s bohatý m vý bě rem piv a
malý m obč erstvenı́m.
V sobotu 17. ř ıj́ na už od č asné ho rá na
byla vě tš ina ú č astnı́ k ů rozvá ž ená
autobusem do Nehodiva, kde zač ın
́ aly
pě šı́ trasy 15, 25 a 35 km. Letos vedly
Kakovem, jakož i nejdelš ı́ pě šı́ trasa 50
km. Tu ale museli turisté ujı́t celou. Naš i
kolegové z Plzně př ipravili ně kolik tras
i pro cyklisty. Vš ichni zú č astně nı́ byli
s trasami spokojeni a chvá lili jejich
vý bě r i znač enı́. I př i letoš nı́m Pochodu

pod Zelenou Horou se konal tzv. Toulavý
koč árek, 7 km trasa pro rodiny s dě tmi.
Sli ji ale i ně kteř ı́ mé ně zdatnı́ dospě lı́
pochodujı́cı́. Tě šı́ ná s zvyš ujı́cı́ se zá jem
o rodinnou turistiku. V sobotu ná m
poč ası́ opě t př álo, a tak nikdo do cı́le
nespě chal. Zvlá š tě pak, když dorazili
turisté ke kontrole s obč e rstvenı́ m
v Prá dle, kde nebyla nouze o legraci a
o ně co dobré ho do hladové ho bř ıś ̌ ka. Na
sobotnı́ trasy vyrazilo celkem 549 osob
za podpory 39 poř adatelů . V cı́li byl již
tradič ně k dispozici chleba se sá dlem,
š kvarkami a cibulı́. Jako vž dy nemě l
chybu a moc chutnal. K dispozici byl
i horký č a j. Sobotnı́ pochod uzavř e l
turistický bá l. Bylo plno a k dobré
ná ladě př ispě ly i hudba a zpě v manž elů
Ondruš kový ch. Tancovalo a zpı́valo se až
do 1 hodiny po pů lnoci.
V nedě li jsme se probudili do
deš tivé ho poč ası́, a tak na start Svě tové ho dne chů ze př iš lo jen 56 lidı́, který m se
vě novalo 9 poř adatelů . Např ık
́ lad sestry
Sedlá kovy se svojı́ kamará dkou Monikou Beneš ovou př iš ly na start pochodu
za husté ho mrholenı́ pů l hodiny př ed
urč enou hodinou startu. To se cenı́.
Nedě lnı́ trasa mě řila 11 km a vedla k Pamá tnı́ku americký ch letců na Dubč i.
Zde, i př es nepř ıź nivé poč ası́, č ekala na
ú č astnı́ky kontrola s nabı́dkou ně čeho
teplé ho pro zahř átı́.

Poslednı́ ú č astnı́ci př iš li do cı́le v Sokolovně ve 14 hodin, a tı́m skonč il 34.
roč nı́k Pochodu pod Zelenou Horou pro
pochodujı́cı́, nikoliv vš ak pro organizá tory. Ty ješ tě č ekala prá ce s ú klidem a
dalš ım
́ i nezbytný mi ú kony, jak už to př i
velký ch akcı́ch bý vá .
Letoš nı́ akci podpoř ili svojı́ ú č astı́ za
Ustř edı́ KCT mı́ s topř edseda pan
Zdeně k Cabalka, př edsedkyně kontrolnı́ komise panı́ Rů ž ena Streiauftová a
celá sekce IVV. Celkem bylo na trasá ch
809 ú č astnı́ků a podporu jim dě lalo 39
organizá torů . Např ı́ k lad z Tachova
př ijel plný autobus turistů a ze zahranič ı́ dorazili 2 Slová ci, 3 Ně mci a 1 turista
z Rakouska.
Veliký dı́k patř ı́ Mě stské mu ú ř adu
Nepomuk, provozovateli restaurace Na
Sokolovně panu Miloslavu Kubı́kovi,
firmá m i drobný m podnikatelů m z Nepomuku a Dvorce, kteř ı́ tuto akci dle
svý ch mož nostı́ podpoř ili. Také č lenové
KCTO Nepomuk vě novali př ı́ p ravě
i prů bě hu celé akce hodně č asu a svý ch
sil, aby vš e probě hlo ke spokojenosti
zú č astně ný ch.
Již teď se mů ž eme tě šit na 35. roč nı́k
Pochodu pod Zelenou Horou.
Za Klub českých turistů,
odbor Nepomuk
2x foto na předchozí stránce
Marta Máchová

Patří se poděkovat
Když skonč i l letoš nı́ , už toliká tý
roč n ı́ k Pochodu, který zná vě tš ina
č eský ch turistů , uvě domila jsem si, ž e to
nenı́ samozř ejmé . Zbý vá tedy podě kovat. Tě m, kdo se o ú spě ch zaslouž ili, ač
situace nebyla jednoduchá :
Ing. Jiř ım
́ u Svecovi, starostovi mě sta
Nepomuk, za zajiš tě nı́ ná hradnı́ h o
ubytová nı́ pro turisty
Mgr. Milanu Demlovi, ř editeli ZS
Nepomuk, za mož nost ubytová nı́ turistů
v hale š koly
Mgr. Miloslavu Kubı́kovi, ná jemci
sokolovny Nepomuk, za tř ı́dennı́ azyl
pro zajiš tě nı́ vš eho potř e bné ho na
pochod vč . stravy pro turisty
Ladislavu Sedlá č kovi – fa SE-KO bus

za zajiš tě nı́ dopravy turistů na start
pochodů
Př edevš ım
́ vš ak vš em č lenů m Klubu
č eský ch turistů Nepomuk, zejmé na:
Luboš i Jankovi, Jiř ım
́ u Niedermeierovi, Jiř ı́ m u Salamá nkovi, Vá clavu
Linhartovi st., Vá clavu Linhartovi ml.,
Marii Jindrové , Zdeň ce Gulové , Daně
Fryč ové , Zdeň kovi Jindrovi, Olze
Sedlá č kové , Martě Má chové , Františ ku
Fryč ovi, Vá clavu Koš anovi, Ing Já nu
Babnič ovi č i Jitce Rousové .
Dá le moje podě ková nı́ patř ı́ vš em
dalš ı́m č lenů m KCT, kteř ı́ vž dy podle
potř eby a svý ch mož nostı́ pomá hali, kde
prá vě bylo zapotř ebı́: na startu, v cı́li, př i
vypisová nı́ diplomů , př i př ıp
́ ravě sá lu,

př i obč erstvenı́ atd. Nelze opomenout
Alenu Bř e zá kovou, za vymyš lenı́ a
ná slednou realizaci dě tské trasy
Toulavý Koč árek, kterou celou zajiš ťoval Pioný r Nepomuk. A Miroslava
Dvoř áka - za velice, jako vž dy ú spě šný
pivnı́ pochod tradič ně s př ekvapenı́m a
bohatý m obč erstvenı́m. A nezmı́nit
nelze ani Ing. Jitku Pı́ckovou, která
svý m koneč ný m vyú č tová nı́m celé akce
udě lala tu poslednı́ teč ku za 34. roč nı́kem pochodů „Podzim pod Zelenou
Horou“.
Helena Sedláčková, předsedkyně Klubu českých turistů
Odbor Nepomuk
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Zapiš te se navž dy do dě jin Zelené Hory
nebo darujte jméno na oltář coby vánoční dárek

Foto: Milan Demela

Poutníci z Nepomucka před klášterem v Ebrachu
Dne 28. ř ı́ j na byl v bavorské m
Ebrachu pož ehná n „zá kladnı́ ká men“
nové ho oltá ř e zelenohorské ho kostela,
který zde byl zı́ská n darem ze zá kladů
konventu. Jednalo se o nevš ednı́ udá lost
za ú č asti zhruba stovky poutnı́ků z Nepomucka př ım
́ o v konventnı́m mariá nské m chrá mu, kde je pochová no i ně kolik
č lenů rodin ř ım
́ ský ch krá lů . Mš i svatou
slouž il P. Vı́tě zslav Holý, na varhany hrá l
Petr Vopalecký , zazně ly zpě vy Edity
Adlerové a Jany Vopalecké . Roku 1145
byli prá vě z tohoto mı́sta vyslá ni prvnı́
mniš i k založ enı́ cisterciá cké ho klá š tera
pod Zelenou horou za ú č elem kolonizace
a rozkvě tu kraje. Dle mı́stnı́ tradice se
otec svaté ho Jana Nepomucké ho narodil
nedaleko od ebraš ské ho klá š tera.
Oltá ř pro Zelenou Horu soutě žı́ s dalš ı́ m i č tyř mi projekty v grantové m
programu Era pomá há regionů m, a bude
tak zá lež et př edevš ım
́ na mı́stnı́ch patriotech, zda zvı́tě zı́ a podař ı́ se oltá ř
zrealizovat. Ve veř ejné sbı́rce je v době
uzá vě rky novin 46 tisı́c korun. Mezi vě tš ım
́ i dá rci zmiň me např ık
́ lad mecená š ku
a patriotku PhDr. Hanu Gerzanicovou
(10 000 korun) č i Volnoč asové centrum
Fé nix Nepomuk, které zaslalo na ú č et
Nadace Era 15 000 korun vybraný ch
coby dary veř ejnosti na kostel př i prohlı́dká ch zá mku v roce 2014. Cástkou
2 500 korun př ispě lo již ně kolik př evá ž ně mı́ s tnı́ c h obyvatel, kteř ı́ se také
rozhodli umı́stit své jmé no, manž elský ch
pá rů č i celý ch rodin př ım
́ o na př ednı́
stranu Zelenohorské ho oltá ř e. Zapı́šı́ se
tak patrně navž dy do dě jin zá mku, který
je jednı́m z nejvý znamně jš ı́ch objektů

Foto: Pavel Jiran

P. Vítězslav Holý drží základní kámen nového oltáře

č eský ch dě jin. Vě řım
́ e, ž e se k nim př idá
ješ tě celá ř ada mı́stnı́ch č i př espolnı́ch
patriotů . Generá lnı́mi partnery, s darem
př esahujı́cı́m 10 000 korun, se plá nujı́
stá t obec Klá š ter, mě sto Nepomuk, obec
Neurazy, Rı́ m skokatolická farnost
arcidě kanstvı́ Nepomuk č i ně kolik
regioná lnı́ c h firem. Cas na zaslá nı́
př ıś pě vků je do 31. prosince.
Pomoci Zelené Hoře můžete několika
způsoby:
1) v hotovosti u P. Vı́tě zslava Holé ho
(Farnost Nepomuk) a v informač nı́m
centru Nepomuk - penı́ze budou zaslá ny
hromadně na ú č et Era
2) on-line př es odkaz: www.erapomaharegionum.cz/projekty/chodsko/225112/oltar-pro-zelenou-horu-unepomuku (souč ástı́ odkazu je propagač nı́ video)
3 ) p l a t b o u n a ú č e t : 1 0 1 7 7 7 7
101/0300, musı́ bý t uveden variabilnı́
symbol: 903
Kaž dý , kdo př ispě je v hotovosti
č ástkou alespoň 500 Kč , obdrž ı́ jako
podě ková nı́ pamě tnı́ list s podpisem
Vá clava Cesá ka. Kaž dý , kdo př ispě je
č ástkou alespoň 2 500 Kč , bude mı́t
m o ž n o s t ro z h o d n o u t o u m ı́ s tě n ı́
jmé na/rodiny č i ná zvu (např. firmy)
př ım
́ o na oltá ř. Př i on-line platbě zaš lete,
prosı́m, zá roveň e-mail na zelenahoranepomuk@seznam.cz s identifikacı́
plá tce, zaslanou č ástkou a jmé nem/rodinou č i ná zvem, které chcete na oltá ř
umı́stit. Př i platbě v hotovosti tyto ú daje
nahlaste. Př i č ástce nad 10 000 Kč se
stanete generá lnı́m partnerem se zvý razně ný m ú dajem na oltá ř i. U vš ech

č á stek je mož né uzavř ı́ t darovacı́
smlouvu. V př ı́padě vě nová nı́ jmé na
coby vá noč nı́ho dá rku je mož né zı́skat
zdarma v informač nı́m centru v Nepomuku dá rkový pamě tnı́ list s budoucı́m
ú dajem na oltá ř i, př ı́padně pož á dat
o jeho zaslá nı́ poš tou.
Celkové ná klady na poř ı́zenı́ š estimetrové ho oltá ř e ze zrcadlové ho
nerezu a vklá daný m barevný m sklem
z rukou Vá clava Cesá ka jsou zhruba 230
000 korun, dalš ı́ č á stky si vyž á dajı́
ú pravy presbytá ř e , zasklenı́ oken a
zabezpeč ovacı́ systé m. Obnova kompletnı́ho vybavenı́ kostela bude jistě
bě hem na dlouhou trať, ale v podobný ch
projektech to bý vá snad i zvykem. Jak
ř ık
́ al již Antoni Gaudı́ v př ıp
́ adě baziliky
Svaté rodiny v Barceloně , jejı́ž stavba
trvá od roku 1882 dodnes: „Mů j klient
nespě chá .“ Tı́m klientem nepochybně
myslel Jež ıś ̌ e Krista.
V př ıp
́ adě ú spě chu sbı́rky se poč ıt́ á
s navrá cenı́m oltá ř e do kostela v roce
2017, v roce 2016 tomu bude př edchá zet ješ tě dalš ı́ dů lež itá cesta, s cı́lem
navš tı́vit např ı́klad kaplič ku zasvě cenou Panně Marii Zelenohorské na Svaté
cestě z Prahy do Staré Boleslavi č i
poutnı́ kostel sv. Jana Nepomucké ho na
Zelené hoř e ve Zďá ru nad Sá zavou,
zapsaný do seznamu svě tové ho dě dictvı́
UNESCO. Dosud se č e ká rovně ž na
vhodnou př ıĺ ež itost k ná vš tě vě papež e
Františ ka, který by mě l pož ehnat Panně
Marie Zelenohorské nové generace.

(red)
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Skonč ila prvnı́ etapa obnovy sala terreny
Té mě ř milion korun bylo v letoš nı́m
roce investová no do zá chrany skvostné
již nı́ terasy zvané sala terrena na zá mku
Zelená Hora. Doš lo k faktické mu zpevně nı́ cihelné ho zdiva, plombová nı́ ,
spá rová nı́, zpevně nı́ kleneb a př elož enı́
a usazenı́ schodiš ťový ch stupň ů .
Vý stavba terasy byla realizová na
v roce 1880 z rozhodnutı́ š lechetné
kně ž ny Vilemı́ n y z Auerspergu a
financová na z jejı́ho osobnı́ho jmě nı́.
Ukolové prá ce byly svě řeny zednické mu
polı́rovi Mı́kovi z Klá š tera, ná bytek byl
polepen nepomucký m sedlá ř em, resp.
tapetá ř em Zahradnı́kem, dlaž bu dodala
firma Dubský. Př i stavbě bylo zapotř ebı́
odstř elit č á st skalnı́ h o vý stupku.
Př ı́zemı́ bylo urč eno pro skladová nı́
zahradnı́ho ná ř adı́, prvnı́ poschodı́ pro
pokoj kně žny, hornı́ patro bylo slunnou
terasou opatř enou navı́jecı́ marký zou.
Celkem bylo spotř ebová no 22000
pá lený ch cihel, 350 tvarový ch cihel,
3100 klenbový ch cihel, 200 cihlový ch
dlaž dic, 28m3 lomové ho kamene, 111
kamenný ch schodů č i 1600 kg cementu.
Jak uvá dı́ osobnı́ dopis kně žny z 8. kvě tna 1880: „Se zprá vou o stavebnı́ch zá lež itostech jsem velmi spokojená . Dř ıv́ e
než př ijedu, posı́lá m Tlapá ka, aby zadal
mé detailně jš ı́ př ı́kazy. Naš i lidé jsou
velmi š ikovnı́ a dobř ı.́ V plechové brá ně
musejı́ bý t rosety vytesá ny, jinak by bylo

uvnitř vš e plesnivé , protož e by
tam bylo vlhko.
H o r n ı́ k l e n b a ,
která bude tvoř it
salon, by mě la bý t
vymalová na jednoduš e - č istou
zelenou, zejmé na
ta č á st pod nejvyš šı́ terasou.“
Foto redakce
Sala terrena v zá ř ı́ 2015
Rok po postavenı́ terasy se na
př ánı́ kně žny ješ tě
dě laly ú pravy v saló nu pod terasou. Zadatel o dotaci: obec Klá š ter
Vš echny č tyř i rohy byly oblož eny Zpracovatel projektu: Mikroregion
dř evě nou konstrukcı́ tak, aby saló n mě l Nepomucko
ová lnou podobu, a konstrukce byla Realizace: Pegisan sta, s.r.o.
nahozena omı́tkou (na rá kos) a nabı́- Př edpoklá daný termı́n realizace: 2015
lena. Zá hadou zů stá vá napojované - 2017
schodiš tě , patrně byly vyrobeny kratš ı́ Př edpoklá daná vý še ná kladů : 3 miliony
stupně , které poté nedostač ovaly. Kč
Dochovalo se také pů vodnı́ navı́jenı́
Tento projekt je spolufinancová n
marký zy.
z Programu zá chrany architektonicPostupně terasa zpustla a zač átkem ké ho dě dictvı́ Ministerstva kultury.
roku 2015 se jednalo o nejohrož eně jš ı́
(red)
č ást zá mecké ho areá lu. Dı́ky bohatě
dochované historické fotodokumentaci
z Rodinný ch alb Auerspergů (SOA Plzeň ,
Klá š ter u Nepomuku), mů ž e bý t terasa
obnovena do pů vodnı́ho vzhledu vč etně
detailů , jaký mi jsou např ık
́ lad nedochované prvky zá bradlı́.

SE SBORNI
KEM „POD ZELENOU HOROU“
DO ZAVERU ROKU
Poslednı́ letoš nı́ vydá nı́ vlastivě dné ho sbornı́ku otevı́rá medailonek Alexandra Sommera Baťka, rodá ka z Prá dla,
chemika, esperantisty a „propagá tora
vš eho dobré ho na svě tě “. Dokonč enı́ se
doč kala prá ce archivá ř e Vladimı́ra Cervenky, popisujı́cı́ ú ř ednı́ peč eti dvaná cti
velkostatků na bý valé m Politické m
okrese př eš tické m. Historii nejvě tš ıh
́ o
dvora ve Snopouš ovech č p. 1 zpracovala
podle Pamě tnı́ knihy obce Snopouš ovy
Eva Horová – Klepsová . V roce 1935
pá trali noviná ř i po nejstarš ıć h venkovský ch rodech v Cechá ch, které své
grunty drž ı́ vı́ce než 100, 150 a 250 let.
Nebylo jich má lo a na již nı́m Plzeň sku

bylo udě leno osm poct, př ič emž č tyř i
putovaly do jediné vesnice – Kotousova.
Podrobnostmi se ve své m př ı́spě vku
zabý vá Roman Tykal. Mikroregion Nepomucko vrá til ztracenou krá su dalš ım
́
dvě ma ž inkovský m sochá m Lazara
Widemanna – sv. Pavlu a sv. Janovi. Ten,
kdo se nedostal do Domu historie Př eš ticka na setká nı́ s muzikologem P. Ivanem Pavlı́čkem z Klatov, se z př ıś pě vku
Drahomı́ry Valentové dozvı́, jak on, jako
odbornı́k, vnı́má hudbu Jakuba Jana
Ryby. Nepomuckou rodač ku, rež isé rku
Marii Poledň á kovou, č ekalo na Juniorfestu 2015 nejedno milé př ekvapenı́.
Zelená Hora byla u toho! Nebylo ná s

má lo, které loni touto dobou potě šila
vzpomı́nka Blanky Zahradnı́kové na
Vá noce jejı́ho mlá dı́ v Dolnı́ Lukavici.
Pro tentokrá t se ohlé dla za dá vný mi (č i
vlastně docela nedá vný mi) patá liemi
s Mikulá š em a jeho druž inou. A pokud
jste ná hodou majiteli keramiky se
znač kou Jit.Ka, urč itě si v Zrcadle mı́stnı́
kultury se zá jmem př eč tete o jejı́ autorce – keramič ce Jitce Kahounové , ž ijı́cı́ a
tvoř ıć ı́ ve Vrč eni u Nepomuku. Sbornı́k
zakoupı́te v informač nı́m centru Nepomuk č i v drogerii OD Uslava.

Věra Kokošková
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Hledajı́ nový
domov
Vı́ceú č elové zař ıź enı́ a ú tulek pro psy Borovno
Andrea Kolmanová
Luč iš tě 17, 335 61 Spá lené Poř ıć ̌ ı́
tel. 723 598 853
email: storge2011@gmail.com
web s nabı́dkou i dalš ıć h psů :

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

www.utulekborovno.cz
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.
Text a foto Andrea Kolmanová

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.
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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.

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.
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Nepomuk včera a dnes
Stabilnı́ katastr z poloviny 19. stoletı́ nazý vá tuto oblast
rozhranı́m, pomyslný m rozhranı́m mezi ž ivotem a smrtı́, tedy mezi
srdcem mě sta (historický m já drem) a hř bitovem, je ostatně i dnes.
Př esto se dnes použ ıv́ á zaž itý ná zev Na Kaplance, svě dč ıć ı́ o cı́rkevnı́m vlastnictvı́ zdejš ı́ch pozemků . Dobový snı́mek mů ž eme
datovat do obdobı́ mezi roky 1879-87. Prvnı́ zá chytný letopoč et
udá vajı́ bá ně kostela, pů vodnı́ vyhoř ely př i pož áru roku 1835 a
souč asné byly vyzdviž eny př i opravá ch provedený ch podle plá nů
Antonı́na Bauma a Bedř icha Mü nzbergera v letech 1878-9. Ostatně
datum oprav nebylo ná hodné a snı́mek zachycuje mě sto tak, jak
vypadalo př i jedně ch z nejvě tš ıć h oslav historie u př ıĺ ež itosti 150.
vý roč ı́ svatoř eč enı́ Jana Nepomucké ho. Druhou hranicı́ datace
snı́mku, letopoč tem 1887, je pak př estavba Zelenohorské poš ty

v letech 1887-8, kdy je snı́žena stř echa a vzniká rizalit nad vchodem
budovy. Krá sně ucelené já dro je dnes minulostı́, ř ada budov vzala
dá vno za své . Př esto i Na Kaplance najdeme drobné perlič ky stojı́cı́
dosud. Např ık
́ lad obvodovou zeď v pravé č ásti snı́mku s proklá daný mi cihlami, pozmě ně ný obytný dů m za jeho zdı́ (ná mě stı́ Augustina
Ně mejce 89) č i stodolu pod rybnı́čkem. Bohuž el za své vzal malebný
zahradnı́ domek mezi stodolou a domem. Levé č ásti snı́mku dnes
dominuje silnice z 90. let a bytovka z roku 1970, kterou na svý ch
obrazech v zá vě ru ž ivota vě tš inou zcela ignoroval malı́ř Viktor
Peš ek, prostě se mu př i pohledu na mě sto vů bec nelı́bila. Klid mu
vž dy př inesla až majestá tnı́ Zelená Hora, která dominuje pohledu na
Nepomuk z té to strany již celá staletı́.
(red)

Historický snímek: archiv Lukáše Máchy

Současný snímek: Lukáš Mácha

Vý stava baroknı́ho umě nı́ v Masný ch krá mech v Plzni
V roce 1949 byl veš kerý
c e n n ý m o b i l i á ř z á m k u
Zelená Hora odvezen do
Kladrub u Stř ıb
́ ra. Jeden z nejdů lež itě jš ıć h obrazů historie
Z e l e n é H o r y j e d o d n e s
ulož en ve zdejš ıć h sbı́rká ch.
Až do 20. bř ezna je vystaven
n a v ý s t avě Vz n e š e n o s t&zbož nost, baroknı́ umě nı́
na Plzeň sku a v zá padnı́ch
Cechá ch. Jedná se o Hrabě nku Marii Dominiku Martinicovou od Martina Unterbergera z roku 1769.
Pro hlavnı́ udá lost jejı́ho
ž ivota se vž ilo označ enı́
„martinická afé ra“. Ač byla
Marie Dominika zasnoubena
s hrabě tem Leopoldem Windischgrä tzem, z popudu své
matky se tajně v noci provdala za hrabě te Rascoura. Lze
se domnı́vat, ž e ji př edtı́m
př ivedl do jiné ho stavu. Mladá hrabě nka byla vyká zá na
od dvora a ná sledně donucena vstoupit do klá š tera
u sv. Anny ve Vı́dni. Tento

Foto: Lukáš Mácha

trest jı́ byl ulož en coby forma
dož ivotnı́ho poká nı́. Zajı́mavé je, ž e legenda vztahujı́cı́ se
k obrazu, mluvı́cı́ o jejı́ lá sce

k mı́stnı́mu myslivci, narozenı́ dı́tka a jeho ná sledné m
zazdě nı́ do krbu v Cerné m
pokoji, má tak pravdivý

zá klad. Celý př ıb
́ ě h je podrobně popsá n v doprovodné m katalogu vý stavy na str.
67.
(red)
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výroba a tisk v Nepomuku • Po - Pá 8 - 16 h. • pro firmy i jednotlivce
Výroba reklamy, tvorba log
Gracké 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 III. 544, 335 01 Nepomuk (bývalý Brouk) • 724 222 796 • 371 580 011
info@multimedia-activity.cz • www.multimedia-activity.cz

HODINOVÝ MANŽEL NEPOMUK
Václav Kule
pro DŮM, ZAHRADU, AUTO, DÍLNU, FIRMU

C drobné i větší opravy, servis a údržba pro domácnosti
i ﬁrmy
C opravy a údržba strojů a zařízení, svářečské práce,
zámečnické práce
C montáže plotů, malířské, lakýrnické, instalatérské
a zednické práce
Na Vinici 392, 335 01 Nepomuk
e-mail: vaclav.kule@tiscali.cz

mob.: 732 684 706

Relax studio Lucie v Domu služeb
Nemáte ještě vánoční dárek?
Potěšte blízké dárkovým poukazem na různé typy
masáží nebo pedikúru.
Provozní
Provozní doba
doba 9.00
9.00 -- 16.00
16.00 hod.
hod. aa dle
dle objednávek.
objednávek.
Info
Info aa objednávky:
objednávky: Lucie
Lucie Bláhová,
Bláhová, Dům
Dům služeb,
služeb, NEPOMUK,
NEPOMUK,
Nádražní
Nádražní ul.,
ul., tel.:
tel.: 607
607 963
963 983,
983,
e-mail:
e-mail: romanlucie@seznam.cz
romanlucie@seznam.cz

Foto měsíce

Foto foto webová kamera města, 19. 11. 2015

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)

