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Opustil nás Václav Malovický (1943–2018)

O vlivu první světové války v naší kuchyni,
o kulinárním dědictví časů Rakouska-Uherska
a jídlech převzatých do naší kuchyně vyprávěl
ještě koncem ledna v Haškově salonku U Zeleného
stromu oblíbený nestor kuchařských receptů
Václav Malovický. Akce byla součástí cyklu besed
a přednášek věnovaných výročí 100 let vzniku
samostatné Československé republiky. Plánovaného
dubnového pokračování se už bohužel nedočkáme,
Václav Malovický zemřel v noci na 24. února.
Příští číslo Nepomuckých novin přinese speciální
vzpomínkovou přílohu. Čest jeho památce!

slovo starosty / zprávy
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Slovo starosty
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Pozvánka na jarní pouť a setkání
se zástupci partnerských měst
Akce se koná u příležitosti 625. výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého
Sobota 17. 3. 2018

17:00 – koncert ke sv. Janu Nepomuckému v kostele s. Jakuba (Přesanické náměstí)
Vladimír Roubal (ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze) –
varhany a Jan Verner – trubka. Zazní skladby od J. S. Bacha, A. Dvořáka, J. F. Dandrieho,
F. J. Segera, T. Albinoniho, G. P. Telemanna a dalších. Vstupné dobrovolné.
Neděle 18. 3. 2018

10:00 – svatojánské procesí od Arciděkanství Nepomuk do kostela sv. Jana Nepomuckého
10:30 – poutní mše svatá u sv. Jana Nepomuckého s biskupem Pavlem Posádem
Přenášku s názvem „Rok na Havajských ostrovech“ přivezl do Nepomuku cestovatel Petr
Nazarov. Vyprávění bylo spojené s videopřednáškou o místních zvycích, o tanci Hula Hula,
o šamanismu a léčitelství na Havaji, o přírodních
krásách a putování po jednotlivých ostrovech, kde
cestovatel rok pobýval a pracoval.

Nepomuk na veletrhu

Od 15. do 18. 2. se město prezentovalo v rámci
expozice Plzeňského kraje na veletrhu cestovního
ruchu Holiday World v Praze. Holiday World je
nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České
republice, ale i v regionu střední Evropy. Tento
měsíc se Nepomuk znovu představí na pražském
Výstavišti, tentokrát v rámci stánku Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska
na veletrhu Památky – Muzea – Řemesla.
foto Šárka Boušová

Foto na titulní straně:
Velikonoční kraslice na výstavě v Linci (2017)

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327,
XXVII. ročník, měsíčník, náklad 3 000 ks,
zdarma, do všech schránek ve městě, dále
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.
Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk,
tel.: (+420) 604 442 409, e‑mail: noviny@nepomuk.cz

jak jste si již mohli všimnout na předchozí
straně novin, v závěru února nás opustila významná gastronomická osobnost
našeho regionu, Ing. Václav Malovický.
Vděčíme mu především za velkou práci
při sběru receptů nejen z našeho kraje, ale
i za záslužnou osvětu v podobě nevšedních kuchařských knih a besed. Rád
bych na tomto místě vyjádřil jménem
svým a jménem města Nepomuk upřímnou soustrast celé rodině. Velmi oceňoval, když region propagovali i ostatní.
Můžeme pro to udělat mnohé. V březnu
nás čekají například milá setkání, po pěti
letech se v Nepomuku sejdou u příležitosti jarní pouti zástupci našich partnerských měst. Na některé části programu
bude mít přístup široká veřejnost, a proto
vás tímto srdečně rovněž zvu. Velmi si
vážím lidí, které sice osud zavál za hranice našeho města, ale přesto mu stále
prokazují svou přízeň a propagují ho
napříč regionem i celými státy. V tomto
čísle novin máme hned dvě takové dobré
duše: Danu Ployer a Miroslava Tupého.
Moc jim za jejich blízkost k Nepomuku
děkuji a druhému jmenovanému k životnímu jubileu přeji jen to nejlepší.
Po poměrně dlouhé zimě nás v závěru
měsíce čekají svátky jara – Velikonoce.
Čas k tomu být se svou rodinou a přáteli a těšit se na teplé dny. Přeji vám, ať
se povedou a nabijí vás novou energií.
Jiří Švec, starosta města
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Vážení občané,

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

Šéfredaktor: Pavel Motejzík, (+420) 604 442 409
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková-Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
Tisk: TISKÁRNA BÍLÝ SLON, s. r. o., Škroupova 1017/11, Plzeň
Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující
pracovní den. Máte-li nějaký příspěvek i s fotografií,
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám
na adresu redakce nebo na e‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat.
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Město Nepomuk zve všechny občany
na 21. zasedání městského zastupitelstva,
které se bude konat dne 15. března
od 18 hodin v sále KD Dvorec. Program
jednání bude 10 dní před konáním
zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách www.nepomuk.cz

Havaj v Městském muzeu
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Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje
Jak jsme vás již informovali na stránkách lednových Nepomuckých
novin, od 1. ledna 2018 jsou ve veřejné dopravě nabízeny nové
slevy na jednotlivé jízdné, které zavedl Plzeňský kraj. Přinášíme
vám nyní podrobný přehled i kategorie slev.
Vznikly dvě slevové kategorie:
•
•

první se slevou 75 % ze základního jízdného, kterou mohou
nově využívat žáci/děti do 15 let,
druhá se slevou 50 % ze základního jízdného, kterou mohou
využívat studenti od 15 do 26 let, starobní a invalidní
důchodci, držitelé zlaté Janského plakety, váleční veteráni,
osoby na mateřské/rodičovské dovolené a osoby starší 65 let.

Navíc jsou slevy u žáků (dětí) a studentů uznávány i o prázdninách a víkendech či při cestách mimo trasu škola–bydliště. Výše
uvedené slevy jsou uznány pouze těm, kteří budou mít Plzeňskou
kartu s nahranou slevovou aplikací. Plzeňskou kartu je nově možné
si pořídit na dalších prodejních místech v celém kraji, rovněž
i v informačním centru Nepomuk (PO-ČT 8:30–15:00 hodin).

Co je nutné k získání Plzeňské karty?
vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty
podepsané Podmínky pro vydávání
a používání Plzeňské karty
•
občanský průkaz (za nezletilé děti musí žádost podat
a kartu vyzvednout rodič nebo jiný zákonný zástupce)
•
průkazová fotografie (v Zákaznických centrech
PMDP v Plzni je možné nechat se vyfotografovat)
•
doklad o nároku na slevu
•
zaplacení poplatku dle aktuálního ceníku
Nové slevy platí na všech spojích v závazku veřejné služby Plzeňského kraje. Slevy platí ve všech osobních a spěšných vlacích ČD
(a v rychlících ČD, ve kterých je způsob odbavení jako ve spěšných vlacích), v rychlících GW Train Regio a v autobusové dopravě
v závazku veřejné služby Plzeňského kraje. Neplatí v rychlících
Českých drah, expresech a vlacích InterCity (IC). Dále neplatí
na vybraných dálkových linkách, všech linkách MHD, cyklobusech, nočních linkách či v Zelených autobusech. Slevy platí pouze
na území Plzeňského kraje.

Prokazování nároku na slevu

Poznámka

Děti/žáci do 15 let

Sleva je jim aktivována při zřízení

Bez Plzeňské karty budou děti do 15 let přepraveny

Plzeňské karty na základě věku.

za poloviční jízdné (po celý rok) nebo za žákovské
jízdné po předložení žákovského průkazu a dle
pravidel pro uznávání žákovského jízdného.

Za 50 % základního jízdného
Sleva je jim aktivována po předložení

Bez Plzeňské karty budou studenti do 26 let přepraveni

žákovského průkazu nebo potvrzení

za základní jízdné (po celý rok) nebo za žákovské

o studiu na tiskopisu PMDP nebo

jízdné po předložení žákovského průkazu a dle

na základě elektronického potvrzení.

pravidel pro uznávání žákovského jízdného.

Cestující předkládají potvrzení o přiznání

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

starobního důchodu nebo invalidního
důchodu pro invaliditu III. stupně.
V případě invalidního důchodu je nárok
na slevu nahrán na kartu na 2 roky.
Osoby starší 65 let

Cestující předkládají občanský průkaz.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Držitelé zlaté Janského plakety

Pro uplatnění výhod předkládají držitelé

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

alespoň zlaté Janského plakety osvědčení
vydané Českým červeným křížem.
Váleční veteráni

Po předložení osvědčení vydávaného

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

ministerstvem obrany ČR podle zvláštních
předpisů se nárok na slevu aktivuje
do konce platnosti Plzeňské karty.
Osoby na mateřské/rodičovské

Po předložení Potvrzení o přiznání peněžité
pomoci v mateřství se nárok na slevu
aktivuje na dobu 2 let. Po předložení
Rozhodnutí o přiznání rodičovského
příspěvku se nárok na slevu aktivuje
na celou dobu, kdy je příspěvek pobírán.

Nepomuk otevře své brány v dubnu. Oblíbená akce Otvíráme
Nepomuk!, zahájení turistické sezóny 2018, proběhne letos 14. 4.
Těšit se opět můžeme na běžně nepřístupná místa i komentované
vycházky. Novinkou bude například sklepení dnešního Městského
muzea, kdysi radnice a soudu.
Úslava se mění. V současné době dochází k rekonstrukci a zvětšení
prodejny potravin v OC Úslava na nepomuckém náměstí. Také
prodejna drogerie se rozšíří i do bývalé kanceláře pojišťovny
Generali. Obě prodejny se otevřou opět před Velikonocemi.

Za 25 % základního jízdného

Starobní a invalidní důchodci

Krátké zprávy

•
•

Prokazování nároku na slevu na jednotlivém jízdném

Studenti 15–26 let
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Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Ve Smolivci se hrály Hrátky s čertem. Představení oblíbeného
místního ochotnického spolku Bumlstar na motivy oblíbené
pohádky proběhla 23. a 24. 2. v KD ve Starém Smolivci. Roli
loupežníka Sarka Farky ztvárnila starostka Eva Kubová.
Se sokoly na Moravu. TJ Sokol Spálené Poříčí pořádá 20. a 21. 4.
zájezd na Moravu. Název letošního zájezdu je Fenomén Baťa
a kromě degustací různých dobrot čeká na účastníky i návštěva
Baťova muzea. Přihlášky a dotazy na tel.: 777 077 379.
Výročí války shrnuje dokument. Na stránkách www.obec-cizkov.cz
můžete zhlédnout video rekapitulující velmi povedenou akci 100
let od první světové války, která se konala v Čížkově v loňském roce.
Třebčice plánují dostavbu úřadu. Společenský sál pro pořádání
obecních akcí by rádi zbudovali třebčičtí v podkroví svého
obecního úřadu. Požádali za tímto účelem o dotaci na Plzeňském
kraji, výsledky budou známy v průběhu jara.
Hostinec Na Faře zve na vepřové hody. Dne 31. 3. proběhnou
ve Vrčeni od 8:30 hodin vepřové hody. Zváni jste na všechny
speciality od polévky po ovar.
Zahrádka chystá oslavy. 21. 7. se v této obci uskuteční oslavy 700 let
od první písemné zmínky o Zahrádce a oslavy 10 let hasičského
klubu. Dle pořadatelů půjde o zcela výjimečnou událost a všichni
prosí o šíření informace mezi bývalé rodáky.
Mikroregion plánuje výměnu starých čekáren. Tento svazek obcí
požádal na Plzeňském kraji o dotaci na výměnu celkem 12 starých
čekáren ve svých členských obcích. Dočkat by se měly Čmelíny – k. ú.
Čmelíny a k. ú. Víska, Mileč - k. ú. Záhoří, Mohelnice, 2x Nepomuk,
Neurazy – k. ú. Partoltice a k. ú. Soběsuky, Spálené Poříčí – k. ú.
Záluží, Srby, Třebčice, Vrčeň.
ZŠ Nepomuk uvítá nové žáky. Zápisy budoucích prvňáčků pro nový
školní rok proběhnou v přízemí školy dne 4. dubna od 13:00 do
17:00 hodin. Více informací na stránkách www.zsnepomuk.cz.

zprávy
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Z činnosti Policie Nepomuk
V období od 15. 1. 2018 do 13. 2. 2018 bylo opět zjištěno několik
řidičů, kteří řídili pod vlivem alkoholu či drog, nebo měli dokonce
uložený zákaz řízení motorových vozidel.
První případ byl zjištěn v obci Dvorec ve večerních hodinách dne
24. 1. 2018. Hlídka OOP Nepomuk jela za osobním automobilem
z Nepomuku do Dvorce. Řidič nedbal výzvy k zastavení a pokračoval v jízdě až ke svému domu. Jelikož měli policisté podezření, že je
řidič pod vlivem alkoholu, vyzvali jej k dechové zkoušce. Řidič toto
však odmítl, za což mu hrozí zákaz řízení a pokuta.
Dne 30. 1. byly hlídkou OOP Nepomuk zjištěny dokonce dva
případy. K prvnímu došlo v odpoledních hodinách v obci Tojice,
kde osobní vozidlo narazilo do jednoho z domů. Hlídka na místě
zajistila dva muže, z nichž jeden se doznával k řízení vozidla. U této
osoby byla provedena dechová zkouška, kdy bylo naměřeno kolem
1 promile alkoholu v dechu. Jelikož hovořil muž zmateně a nedokázal nehodu popsat, pojala hlídka podezření, že řidičem automobilu byl jeho společník. Proto u tohoto provedla dechovou zkoušku,
kdy bylo zjištěno 1,70 promile alkoholu v dechu. Navíc byl muž pod
vlivem marihuany a nebyl držitelem řidičského oprávnění. Osoba
se následně ke svému činu doznala.
V nočních hodinách téhož dne zastavila hlídka OOP Nepomuk
v obci Kasejovice vozidlo, jehož řidič budil dojem, že je pod vlivem
alkoholu. Následná dechová zkouška toto podezření potvrdila
a displej přístroje ukázal hodnotu 1,08 promile alkoholu v dechu.
V dopoledních hodinách dne 2. 2. 2018 zpozorovali nepomučtí
policisté na silnici č. I/20 v obci Nepomuk osobní vozidlo jedoucí
směrem na Plzeň. Řidič po spatření hlídky odbočil do Plzeňské ulice
a pokusil se jí ujet. V ulici si však svůj úmysl rozmyslel a vyskočil
za jízdy z vozidla. To pak pokračovalo v jízdě, až narazilo do jednoho z domů. Hlídka řidiče po krátkém pronásledování dopadla.
Důvodem jeho útěku byla skutečnost, že byl pod vlivem pervitinu
a měl vysloven zákaz řízení. Jednalo se o stejného řidiče, který
hlídce utíkal dne 8. 1. 2018, kdy rovněž při pokusu o újezd havaroval u obce Soběsuky.
Poslední zjištěný případ se odehrál odpoledne 3. 2. 2018, kdy
příslušníci OOP Nepomuk zastavili mezi obcemi Dvorec a Klášter
osobní vozidlo. Jeho řidič se dobrovolně podrobil testu na přítomnost návykových látek a tento test byl pozitivní na přítomnost
pervitinu.
Ve výše uvedeném období byl ze strany hlídky nepomucké policie řešen ještě jeden zajímavý případ. Dopoledne 21. 1. 2018 bylo
na l. 158 oznámeno vloupání do osobního automobilu, odstaveného
u nádražní budovy ve Dvorci. Pachatel při tom rozbil zadní okénko
za řidičem a vnikl do vozidla. Hlídce se během dne podařilo zjistit, že osoba vnikla do auta z důvodu, aby v něm přečkala mrazivou
noc. Ještě téhož dne se policistům podařilo osobu pachatele zjistit
a tato se k činu následně doznala.
Pozitivním jevem je dlouhodobě klesající počet majetkových
trestných činů. Naopak jsou ze strany OOP Nepomuk neustále
řešeny případy neplnění vyživovací povinnosti. Velení jednotek
požární ochrany se na OOP Nepomuk obrátilo s tím, že je parkování vozidel v některých ulicích nevhodné, neboť by těmito ulicemi
v případě nutnosti neprojela hasící technika. Konkrétně se jedná
o ulice Alexandra Berndorfa, Swalmenská a Na Vinici II, a to v úseku
od mateřské školy k čp. 552, tedy nad poliklinikou. Řidič je povinen
v případě stání vozidla ponechat průjezdné dva jízdní pruhy, každý
o šířce 3 metry. V případě, že zástavba toto neumožňuje, nesmí zde
vozidlo stát a řidič se vystavuje riziku pokuty do 2 000 Kč. Na závěr
bychom rádi upozornili na skutečnost, že se stále vyskytuje velké
množství řidičů, kteří nepoutají děti, případně je převážejí bez
autosedačky. I v tomto případě je výše pokuty až 2 000 Kč a hrozí
ztráta až 4 bodů.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Oborové koncepce Strategického plánu

Nepomuk uctil válečné letce

Příprava Strategického plánu rozvoje města spěje do finále. Doplňkovou součástí tohoto dokumentu budou i tři tzv. Oborové koncepce,
dílčí strategie řešící v podrobnějším měřítku tři konkrétní, s ohledem
na celou koncepci klíčová, témata. Tato témata nebyla stanovena
dopředu, ale byla vybrána až po zpracování analytické části strategického plánu. Jedná se o oživení náměstí, cestovní ruch a kulturu
a rozvoj volnočasových aktivit v oblasti sportu i kultury.
Zveme vás na sérii pracovních setkání k těmto třem oborovým
koncepcím, která proběhnou v sobotu 10. března od 10.00 hodin
v zasedací síni nepomucké radnice.
Strategický plán se zabývá městem a jeho rozvojem jako celkem.
Pojmenovává silné i slabé stránky, snaží se nalézt cestu, jak čelit
budoucím problémům a současně co nejefektivněji využít stávající
potenciál. Oborové koncepce mají být strategickými plány v malém.
Jejich cílem je podrobněji uchopit témata, která byla v průběhu předchozích fází přípravy strategického plánu detekována jako zásadní
či z hlediska potřebnosti koncepčních kroků jako nejvhodnější,
k podrobnějšímu rozpracování. Jak zpracovatelé došli k vymezení
právě těchto tří témat?
Z dotazníkových šetření, anket i pracovních setkání opakovaně
vystupovaly jako zásadní problémy: chybějící obchody a služby, nízká
kvalita stávajících a celkově „mrtvé“ náměstí, kde je přitom množství
nevyužitých, či nedostatečně využitých, budov. Opakovaně byla uváděna ne zcela vhodná funkce bývalé školy, která jako depozitář ZČM
představuje opět jen mrtvou stavbu. Stovky dětí i desítky dospělých,
kteří ji dříve navštěvovali, jsou pryč. Zmiňována byla i nevyhovující
kvalita parteru na náměstí, ať již z hlediska pochozích vlastností
dlažby, organizace dopravy i parkování či z hlediska celkové neuspořádanosti, nejednotnosti a roztříštěnosti prostoru. Z analýz, které
probíhaly souběžně, v rámci přípravy územního plánu, pak vyplynulo,
že část obyvatel, zejména ze Dvorce, ale i ze sídliště, náměstí vlastně
ani jako centrum města nevnímá. Na druhou stranu, pro množství
dalších lidí je náměstí stále přirozeným centrem města a jiná lokalita
mu v této funkci konkurovat ani zdaleka nemůže (s velkým odstupem má podobný potenciál okolí nádraží). Pokud má tedy Nepomuk žít, musí životem pulzovat i jeho srdce. Zcela přirozeně bylo
tedy jako první pro rozpracování v rámci oborové koncepce zvoleno
téma Oživení náměstí.
Jako jedny z hlavních hodnot a kladů Nepomuka naopak zaznívaly malebnost a zachovalost okolní krajiny, relativně čisté životní
prostředí, jedinečný ráz historického jádra města a v neposlední řadě
bohatství zdejší historie, ať již ve formě kulturních fenoménů, jako
je sv. Jan Nepomucký nebo Černí baroni, nebo hmotného památkového fondu. Infrastruktura v oblasti cestovního ruchu zde již
také není zcela v plenkách, existují tu čtyři muzea či expozice, dvě
naučné stezky, městem vedou tři cyklotrasy a množství turistických
tras. Je zde pestrá, byť kapacitně nepříliš rozsáhlá, nabídka ubytování (od kempu, přes penziony, po tříhvězdičkový hotel). V sezóně
se ve městě koná nikoliv zanedbatelné (a stále vzrůstající) množství kulturních a společenských akcí pro rozmanité cílové skupiny.
Cestovní ruch tedy představuje doposud stále nedostatečně využitý
potenciál rozvoje (či alespoň zastavení úpadku) města. Umístění

Ve druhé polovině února je tradiční dlouholetou akcí vzpomínkový akt, při němž si připomínáme deset zmařených životů, které
vyhasly na nedaleké Dubči v troskách amerického bombardéru
Liberator. Tradičně do Nepomuka přijíždějí členové klubu 4. obrněné Prácheňsko s historickým vozidly, které tvoří rámec malé
vzpomínkové akce. Na nepomuckém náměstí nejdříve zazní slova
připomínající událost z 22. února 1944, pak konvoj vozidel přejede na Dubeč, kde jsou položeny věnce k pomníku deseti amerických letců. Poslední zastávkou je rodný dům bratrů Šloufových
ve Dvorci, kde se k pamětní desce položí symbolická kytička.
Letos byl pietní akt doplněn o velmi zajímavou přednášku
o letcích RAF. Přednášejí PhDr. Daniel Švec z Mariánských Lázní
se velmi intenzivně zabývá letci, kteří pocházeli z plzeňského
a karlovarského kraje a sloužili ve 2. světové válce v RAF. Podařilo se mu objevit 136 jmen a z toho počtu získal více i méně
podrobné informace ke 130 pilotům. Během přednášky připomněl, co všechno prožívali a museli absolvovat mladí muži, kteří
se přihlásili do akce 1000 pilotů pro republiku, jakými cestami
se mnozí pak velmi obtížně dostávali do služeb armád bojujících proti fašistickému Německu. Mnohokrát během přednášky
zazněla jména bratrů Karla a Václava Šloufových, kteří sloužili
ve službách královského letectva. Kromě osudů válečných pilotů
během války připomněl přednášející i mnohé příběhy poválečné.
Mnozí z hrdinů byli po návratu odsouzeni k mnohaletým žalářům
v těch nejtvrdší pracovních lágrech. Poutavá přednáška, do které
byli otázkami vtaženi posluchači, přinesla řadu velmi zajímavých
poznatků a přítomní, kteří dokázali téměř zaplnit přednáškový
prostor, byli velmi spokojeni. Přednášku doplnily 2 výstavky,
jednu připravil D. Švec a s druhou expozicí přijeli přátelé z klubu
vojenské historie "Pětačtyřicítka Brno". Obě improvizované expozice představily řadu dobových materiálů, součásti vybavení
posádek stíhaček i bombardérů, a dokonce 3 věci osobní, které
pocházejí z pozůstalosti Václava Šloufa. Ty se přátelům z Brna
podařilo vydražit na aukci militarií. Pietního aktu se mj. zúčastnili přátelé z družebního Kemnathu a členové US armády sloužící
na základně v Grafenwöhru.

Nepomucka na okraji plzeňské aglomerace, relativně velká vzdálenost
od dálniční sítě, demografická a vzdělanostní struktura mikroregionu ani nenabízejí mnoho jiných šancí pro ekonomický rozmach.
Rozvinutý segment cestovního ruchu může v neposlední řadě přispět
i podstatnému rozšíření nabídky služeb, které zde scházejí (např.
mnohokrát zmiňovaná cukrárna). Proto byly jako téma druhé oborové koncepce zvoleny právě Cestovní ruch a kultura. Kultura je zde
vnímána především jako součást turistických atraktivit, jako důvod,
proč přijet do Nepomuka. Tato oborová koncepce má zároveň – a to
především – sloužit i jako praktický manuál pro městské Kulturní
a informační centrum, aby jeho aktivity byly vzájemně co nejprovázanější a nejefektivnější.
Nepomuk se také vyznačuje relativně bohatým spolkovým životem. Ve srovnání s obdobně velkými sídly je zde nemalé množství
neziskových organizací, které působí v mnoha oblastech. V prvé řadě
je tu několik sportovních klubů s často skutečně masovou členskou
základnou, dva hasičské sbory, ale i nemalé množství dalších spolků
působících v oblasti umění, volnočasových aktivit i ochrany přírody
nebo historického dědictví, ať již jde o nemovité památky nebo
kuchyni našich babiček. Nemálo z těchto organizací nabízí i kroužky
pro děti a mládež, pro některé z nich jde přímo o hlavní část činnosti.
Také zde již pět let funguje volnočasové centrum s vcelku pestrou
a bohatou nabídkou vzdělávacích i sportovních aktivit. Přestože
v této oblasti převládá spíše spokojenost, což potvrzuje i únorová
anketa na webových stránkách města, dotazníkové šetření ke strategickému plánu ukázalo, že za sportem vyjíždí mimo Nepomuk 45 %
respondentů, a za kulturou dokonce 72 % (což bude jistě způsobené
i tím, že zde není kino). Zpracovatelem strategického plánu bylo tedy
navrženo, aby třetí oborovou koncepcí byla právě podpora volnočasových aktivit v oblasti sportu a kultury (tedy s primárním zaměřením
na místní obyvatele a spolkovou činnost), přičemž by měla být navržena dosud chybějící koncepce dalšího rozvoje této celé oblasti života,
obsahující mimo jiné i návrh informační a koordinační platformy.
Proč nebyla jako téma oborové koncepce zvolena například leckde
zmiňovaná otázka zaměstnanosti? Zaprvé: nebyla, pro někoho možná
překvapivě, v dotazníkových šetřeních uváděna jako nejpalčivější
problém. Zadruhé: je zde sice nedostatečná nabídka zejména kvalifikovanějších pracovních pozic, ale současně je zde ze strany zaměstnavatelů nenasycená poptávka po pracovnících (ovšem často s jinou
kvalifikací, než nabízí místní pracovní trh). Celkově pak Nepomucko
patří v celorepublikovém srovnání mezi regiony s opravdu malou
nezaměstnaností. Není tedy pravděpodobné, a zkušenosti posledních dvaceti let to jen potvrzují, že by se k nám hrnul nějaký velký
investor. Naopak oživení centra města a rozvoj cestovního ruchu
mohou generovat nová pracovní místa a podnikatelské příležitosti,
a tím přispět i k řešení tohoto problému.
Pokud chcete svými zkušenostmi, názory či postřehy přispět
k tvorbě zmíněných oborových koncepcí, udělejte si druhou březnovou sobotu čas. Přijďte nám pomoci udělat z Nepomuka lepší
místo k životu!
Pavel Kroupa, místostarosta

Harmonogram pracovních setkání:
10:00 – Podpora spolkových aktivit v oblasti sportu, kultury a volného času
12:00 – pauza na občerstvení/oběd
13:00 – Oživení náměstí
15:00 – Cestovní ruch a kultura

Strategický plán rozvoje města Nepomuk
zpracovává společnost Royal Haskoning
DHV Czech Republic s.r.o.
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letoun se zřítil na Dubči, se zachránil pouze střelec Sgt. R. A. Noury,
který byl ze stroje vymrštěn. Krátce po dopadu byl nalezen místními lidmi, kteří ho dopravili do Chocenic, kde byl převzat okupační
mocí. Válku přežil a Nepomuk navštívil hned dvakrát, v roce 2004
a 2009. Světlo do celého případu zkázy bombardéru přinesly ještě
předtím výzkumy Jiřího Koloucha z Prádla, který v místech tragédie
začal kopat nedlouho po roce 1990. Kolekce předmětů nalezených
na Dubči spolu s velkým množstvím dobových dokumentů, a to jak
písemných, tak fotografických, je skutečně ojedinělá a právem budí
zaslouženou pozornost v řadách odborné i laické veřejnosti. Sbírku
máte možnost zhlédnout i dnes ve stálé expozici v Městském muzeu
Nepomuk, zřízené u příležitosti 70. výročí této tragédie.
Čest památce všech, kteří se zasloužili o naši svobodu.

Milan Demela

Z proslovu starosty města Jiřího Švece:
Dnes si opět po roce připomínáme příběh deseti mladých amerických letců, kteří zahynuli v únoru 1944 na Dubči u Nepomuku.
Nejedná se o kulaté výročí, přesto se sluší ony události mrazivého
února připomenout. Zvlášť v době, kdy sílí názory, že druhá světová válka nebyla tak strašná, že holokaust a koncentrační tábory
v podstatě neexistovaly a že letci, kteří bojovali za naši svobodu,
si zásluhy nezaslouží. Nepochybuji o tom, že všichni, co jsme dnes
tady, si uvědomujeme, že druhá světová válka byla nejstrašnějším
válečným konfliktem v historii lidstva, při kterém zemřelo v koncentračních táborech, na bojištích či v osvobozovaných městech na 50
milionů lidí, z toho 13 milionů nevinných dětí. Operaci „Argument“
provedla 8. a 15. letecká americká armáda ve dnech 19.–25. února
1944 s cílem bombardovat zbrojní a letecké továrny v Německu
a na okupovaných územích. Součástí operace byl i nálet dne 22.
února 1944 na letecké továrny v okolí Regensburgu a Mnichova
v Bavorsku. Součástí velkého svazu byly Liberatory B-24. Tyto
čtyřmotorové letouny směřovaly na Plzeň, za hranice tehdejšího
Protektorátu Čechy a Morava, a pak změnily směr, tím se formace dostala nad západní Čechy. Zde se na osamocené americké
Liberatory vrhly německé bitevní letouny. Sestřeleny byly postupně
tři bombardéry, v jejichž troskách zahynulo dvacet amerických
letců. Z celé jedenáctičlenné posádky poručíka Goddarda, jehož

Foto Adéla Demelová
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Zelená Hora na bílo
Řadu krásných snímků pořídili členové
Fotoklubu Nepomuk rovněž během
zimních měsíců. Povedené fotografie
zachycující Zelenou Horu prezentuje
na svém facebookovém profilu například
Jitka Košanová ze Zahrádky. Přinášíme
na ochutnávku jednu z nich.
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Stopa nepomuckých
lékárníků v nové publikaci
Spolek Malostranský hřbitov vydal novou publikaci s názvem O slavných lékařích a lékárnících, ve které najdeme rovněž zajímavosti
o nepomucké rodině Lerchů, vlastnících lékárnu „U Černého orla“
na nepomuckém náměstí (čp. 148). Na hřbitově v Praze odpočívá
Emanuela Lerchová. Kniha je zdarma ke stažení na www.malostranskyhrbitov.cz v sekci MH v publikacích, v tištěné podobě je k dispozici za cenu poštovného či na akcích spolku.

Informace z KaV Starý Plzenec
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec jako správce kanalizační sítě
a Město Nepomuk jako vlastník se připojují k celostátnímu problému vlastníků kanalizačních sítí, a to k zanášení kanalizačního
systému tuky, vlhčenými ubrousky, jednorázovými plenami a dalšími zejména dámskými hygienickými potřebami. I u nás v Nepomuku narůstá frekvence poruch čerpadel, jejichž řezací ústrojí si
nedokáže poradit s těmito umělými materiály. Při neustále se zvyšující frekvenci výměny motorů čerpadel a používání tlakového
vozu k čistění kanalizace bude nutné tyto vícenáklady promítnout
do úhrady stočného.
Provozovatel kanalizační sítě dále upozorňuje podnikající subjekty, v jejichž provozovnách vznikají technologické odpadní vody,
a producenty, kteří mají povinnost odpadní vody předčišťovat,
sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod a výsledky předávat
provozovateli – dle podmínek stanovených schváleným kanalizačním řádem.
Jan Vavruněk, předseda představenstva
Jiří Švec, starosta

Tip na dotaci:
Podpora včelařství (2018)
Účelem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin
v Plzeňském kraji. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba –
spolek. Konečným příjemcem dotace (resp. finančního příspěvku)
na nástavkové úly, pomůcky a vybavení budou začínající a stávající
včelaři včelařící ve správním obvodu Plzeňského kraje.
Žádosti do 7. 3. 2018.
Více na dotace.plzensky-kraj.cz.
Lukáš Mácha, specialista CSS
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Téma: Péče o zeleň ve městě
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Začátek března stále ještě patří zimě, období vegetačního klidu. Což ale neznamená,
že není nutné se starat o zeleň. Naopak je tu čas, kdy je možné, občas vhodné a někdy
i nutné, kácet a prořezávat stromy. V uplynulých týdnech došlo k několika výrazným
zásahům do vzrostlé zeleně v našem městě. Především bylo vykáceno téměř celé
stromořadí na západním břehu Špitálského rybníka. Většinu z vícekmenných olší,
které tu rostly, bohužel napadla invazivní houbová infekce Phytophora a hrozilo její
šíření dále. Mohutné stromy proto musely být pokáceny. Na jejich místo přijdou
na jaře mladé duby, které jsou vůči této nemoci imunní. Odstraněny či prořezány
byly i náletové dřeviny mezi sídlištěm a Dvorcem. Plánována je také redukce keřů
na náměstí a jejich nahrazení květinovými záhony. V současné době probíhá probírka
stromů na sídlišti. Na základě posouzení arboristou Ladislavem Kejhou bylo vybráno
několik stromů (označených oranžovou tečkou), hlavně jehličnanů, které by měly být
pokáceny, u množství dalších stromů (označených zeleně) bude nutné, kvůli zanedbané
údržbě v minulosti, provést zdravotní řez. Za pokácené kusy je samozřejmě plánována
nová výsadba, která proběhne, alespoň částečně, hned zjara. Vysazeny budou zejména
okrasné ovocné stromy a další listnáče. Cílem je především druhová, tvarová, barevná
i věková pestrost sídelní zeleně. Výběr konkrétních kultivarů provede po konzultaci
s Ladislavem Kejhou a místostarostou Pavlem Kroupou městská zahradnice Renata
Kutáková. Dále je plánována i další výsadba starých ovocných odrůd podél cyklostezky
Helenka. Na tento projekt již byla podána žádost o dotaci z Plzeňského kraje.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů města:
Líbí se vám péče o zeleň ve městě? Dovedete
si někde přestavit více stromů či záhonů?

Karel Baroch, Zelení

Myslím si, že město se o zeleň stará dobře. Je to zásluha všech
pracovníků, kteří to mají v popisu práce. Dnes už jsou celkem
samozřejmostí posekané trávníky, zastřihané živé ploty nebo prořezávané stromy. Líbí se mi třeba květinové záhony při Nádražní
ulici Na Vinici, parčíky, upravený prostor před starou školou nebo
ve Dvorci U Křížku. Pěkně upravený je také kruhový objezd U Sokolovny. Teď ho navíc zdobí trpaslík, ale ten tam není na škodu, právě
naopak, je to příjemné oživení. Dobré je také to, že v poslední době
jsou sázeny nové, mladé stromy. Kde bych si uměl představit více
stromů nebo záhonů? Třeba v prostoru před komunitním domem
ve Dvorci, ale to se určitě změní, až tam bubou dokončené stavební
práce. Nepomuk se prostě stává stále krásnějším a pro turisty tím
pádem přitažlivějším městem.
Vladimír Vokurka, ANO 2011 (bezp.)

Myslím si, že v rámci možností se MH stará o naši zeleň celkem
dobře. Je na zvážení, zda některé jehličnany v sídlišti již nedorostly,
či spíše přerostly původní záměr. Ale to je na občanech bydlících
v jejich blízkosti, zda jim vyhovují, nebo se jim zdají spíš nebezpečím. Pak bych nechal právě na lidech, ať si řeknou – podají námět,
jak a čím své okolí zkrášlit.
Milan Demela, SNK-ED (bezp.)

Podíváme-li se na městskou zeleň a vzpomeneme-li si na dobu cca
před 20 lety, pak se podle mého názoru stav veřejných ploch díky
soustavné péči v poslední době výrazně změnil k lepšímu. Město má

k dispozici techniku, zaměstnává pracovníky, kteří se o plochy starají, a zejména od jara do podzimu je na mnohá místa hezký pohled.
Ale, bohužel, neplatí to všude. Místo, které určitě není tím, kam se by
člověk rád podíval, je prostor mezi poliklinikou a objektem čp. 512.
Václav Kovář, ČSSD

Je pravda, že za posledních 8 let se péče o zeleň města výrazně posunula dopředu. Svoji zásluhu na tom mají zejména pracovníci údržby
a úklidu města a obě městské zahradnice, které u města v minulosti pracovaly či dosud pracují. Jim je potřeba poděkovat nejvíce.
Činný v této oblasti byl i p. Konvalinka – bývalý zaměstnanec města.
Přesto si myslím, že je ještě výrazný prostor, kam péči o vzhled města
(související se zelení) posunout. Zde je již jen na politických představitelích města, kolik do této oblasti uvolní prostředků, protože
intenzivní péče a údržba něco stojí. Co se květinové výzdoby týče,
tak centrum města je již přes léto pěkně osázené jak na záhonech,
tak v závěsných nádobách, stačí to jen mírně zdokonalit. Mojí inspirací jsou však francouzské vesničky a městečka v okolí Štrasburku,
kde je květinová výzdoba města dotažena k úplné dokonalosti.
Na základě toho bych doporučoval upravit a letničkovými záhony
a závěsnými nádobami či jinými prvky doplnit kromě centra i další
místa ve městě, zejména tzv. vstupní brány do města – např. prostor
před nádražím ČD pod hotelem ve Dvorci, aby to zanechalo kladný
první dojem v návštěvnících města cestujících vlakem či autobusem. Stejně tak i plochy u vjezdů do města na průtahu silnice I/20,
plochu u odbočení z hlavní silnice u Normy do centra apod. Míst,
které by stály za úpravu, je mnoho.
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Anketa Kamily Dostálové k tématu:
Jste spokojeni s tím, jak město pečuje o zeleň?
Co se vám tu líbí/nelíbí?
Božena Oberhofnerová

Na tuto otázku odpovím jednoznačně. Jsem přesvědčena o tom, že
konečně nastal čas, kdy na zahradní – květinové – úpravy přijalo
město šikovné zahradnice. Abych pravdu řekla, konečně je město
Nepomuk krásné, a to právě velmi pěknou, líbivou a hlavně pečlivě
opatrovanou zelení, díky zahradnicím a všem jejím pomocníkům.
Opravdu je radost se procházet a kochat svěží a již na první pohled
pěstovanou zelení, krásnými záhony něžných, dnes už méně běžných květinek v pásech kolem chodníků, a to jak na Vinici, tak
ve městě – u rybníčku "Na Kaplance" – nebo třeba i ve Dvorci na více
místech. Děkujeme moc! Je tu radost žít!!!

region
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Masopusty napříč regionem

?

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období
od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní
období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou,
byla vyvrcholením masopustu. V současné době se masopusty
v regionu konají zejména o víkendu na počátku postního období.
Přinášíme fotografie ze Dvorce, Vrčeně, Prádla, Dožic a Starého
Smolivce. Děkujeme všem, kteří na dobrovolnické bázi udržují
naše staré tradice.

paní Viktorová

Bydlím zde již padesát let a od té doby se městská zeleň diametrálně zlepšila. A co se mi líbí? Líbí se mi tu skutečnost, že se mimo
zeleně budují ještě milá zákoutí, potřebná především pro nás, dříve
narozené, abychom si mohli oddychnout (např. pod rehabilitačním střediskem) nebo pod stromy posedět u stolečku (v blízkosti
obchodu ovoce a zelenina – Šloufová).
Ilona Bassiová

Musím s radostí přiznat, že se město velmi vylepšilo. Nejedná se jen
o samotný střed a okolí náměstí, přibylo i hodně dalších příjemných míst a zákoutí, která pro nás, starší osoby, jsou naprostým
balzámem. Máme si kde odpočinout, a přitom se ještě můžeme
kochat úpravou těchto parčíků.
A co vy? Jste spokojeni s péčí o zeleň v našem
městě? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.

Velikonoční setkání v Muzeu
krojů a zapomenutých řemesel
Muzeum krojů a zaniklých řemesel Plzeňského kraje v Březí 35
u Žinkov vás srdečně zve na velikonoční setkání v sobotu 24. 3.
2018 od 14 hodin do prostor muzea. Na programu je přednáška
Ing. Tetzeliho o velikonočních zvycích, proběhnou ukázky pletení
košíků a malování kraslic a k zakoupení budou výrobky Nepomuckých kuchařinek, z. s. Vystoupí zde nejen folklorní soubor Máj
s dudákem, ale také šansoniérka Dana Matějková z Prahy. Na místě
bude občerstvení s prodejem farmářských výrobků. Vstupné je
kraslice nebo velikonoční pomlázka. Od 13 do 14 h. bude možné
využít svezení koňskými povozy od autobusové zastávky u kapličky
v Březí do muzea.

Pozvánka na slavnostní předání
replik ostatků sv. Jana
Svatojánské muzeum a farnost Nepomuk zvou srdečně na slavnostní předání právě zhotovených kopií replik ostatků sv. Jana
Nepomuckého, které jsou k vidění od dubna 2017 ve Svatojánském
muzeu. Předány budou faráři z Čeladné v Moravskoslezském kraji,
jenž repliky hodlá vystavit v tamním kostele. Dále bude do Čeladné
předána půda z okolí kostela sv. Jana Nepomuckého, na jehož místě
se dle legendy světec kolem roku 1340 narodil. Slavnostní předání
proběhne ve čtvrtek 8. března 2018 po mši svaté, která započne
v 17 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. V tento
den je do Svatojánského muzea vstup zdarma (vstup umožněn
od 10 do 15 hodin).
Kateřina Dobrovolná, ředitelka

Foto archiv pořadatelů
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Miroslav Tupý slaví 80 Spálené Poříčí buduje
nový komunitní dům pro seniory
Velká gratulace z Nepomuku míří
do Spáleného Poříčí, kde 3. března oslaví
80 let místní patriot, kronikář, historik
a sběratel Ing. Miroslav Tupý. Hodně
pevného zdraví, štěstí a úspěchů v práci
pro region přejí přátelé z Nepomuku.

Úryvek z veršovaných vzpomínek
na Nepomuk, kde studoval
na gymnáziu:
My jako děti spolu začínali,
spolu jsme krásně dospívali.
Jak filozofové jsme tlachávali,
verše i písně v lásce zpívávali
(někteří ji i shledávali).

Smoliveckým hasičům se pomalu, ale jistě plní jeden velký sen.
Není tomu tak dlouho, asi pět let, kdy přišli hasiči z výjezdové
jednotky JPOIII Mladý Smolivec na OÚ s požadavkem na generální opravu cisternové stříkačky. Matesovi, jak přezdívají CAS
– 706 RT, který se pyšní rokem výroby 1973, prý „dochází dech“.
Auto jsme opravili, ale zjistili jsme, že kvůli jeho věku jsme
měli poslední šanci dosáhnout na dotaci na opravu. Začali jsme
proto přemýšlet o výměně a hledali jsme nějaké řešení.
Na konci roku 2015 nám svitla naděje na vyřešení tohoto problému. Mohli jsme pomýšlet na pořízení zcela nové hasičské
techniky v podobě dopravního automobilu s přívěsem a cisternové automobilové stříkačky, a to když byl Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR zveřejněn plán připravovaných výzev programu

Dodnes my rádi vzpomínáme,
svým vnukům o tom povídáme:
„Poslouchej, ty můj kluku,
já studoval jsem v Nepomuku.
Poslyš i ty, má milá dcero,
měl jsem tam lásek povícero.“
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Nová hasičská technika dorazila do Smolivce

V plném proudu jsou práce na domě čp. 122 na náměstí, který město před třemi lety koupilo i se zahradou a hospodářskými budovami.Po náročné projektové přípravě a shánění
finančních prostředků, kdy se podařilo uspět s dotací u Ministerstva pro místní rozvoj, byla
v loňském roce zahájena přestavba tohoto domu na byty pro seniory (rozšíření DPS P. Františka Ferdy o větší byty např. pro manželské páry). Stavbu ve výběrovém řízení vyhrála firma
STAFIS z Pačejova. Po dokončení zde bude k dispozici 8 bytů – 4 dvoupokojové byty o výměře
cca 50 m2 a 4 jedenopokojové (jedna větší místnost). U všech bytů bude samozřejmě sociální zařízení a kuchyňský kout. V domě bude nainstalováno tepelné čerpadlo, k dispozici
bude bezbariérová úprava a výtah, budova bude zateplena a obnovou projde i čelní fasáda.
Podle historických fotografií se vrátí do původní podoby. Po dokončení stavební části proběhnou i terénní úpravy dvora, kde by měla vzniknout upravená zelená plocha, jakýsi malý
parčík s posezením.

Pak přišla léta odloučení,
často krutého loučení.
Všechno jsme zdárně překonali,
po letech se opět setkávali.
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IROP a v něm byla plánována 19. výzva Technika pro Integrovaný
záchranný systém. Přestože to na samém začátku vypadalo jako
pohádka, kterou jsme nazvali projekt „CAS a DA Mladý Smolivec“,
postupně jsme připravili žádost, poprali jsme se i s přípravou technických podmínek vozů a dokázali jsme žádost řádně podat, než
byly vyčerpány alokované prostředky do této výzvy. Poté jsme prošli
fází, kdy nám bylo vydáno rozhodnutí na získání dotace, vypořádali
jsme se i s výběrem dodavatele techniky, uzavřeli smlouvy a už jen
čekali, než nám auta vyrobí. Dopravní automobil tovární značky
Mercedes Benz s přívěsem značky Agados a cisternovou automobilovou stříkačku značky TATRA nám dodávala firma KOBIT, spol.
s r. o. Celkové náklady na vozidla byly přes 10 milionů Kč a finanční
podpora z prostředků Evropské unie čítá 90 %. Dopravní automobil s přívěsem nám firma dodala již koncem listopadu loňského
roku a TATRU nám přivezli v sobotu 3. 2. 2018. Hned ten den pracovníci firmy KOBIT s. r. o. zaškolili naše členy výjezdové jednotky
a proběhla podrobná prohlídka předávaných vozů.
To, co se na samém počátku zdálo jako sen, se po dvou letech
splnilo a naše obec získala pro všech svých pět částí velice výkonnou techniku, která bude našim občanům a okolním obcím sloužit
dlouhá léta. Hodnota techniky představuje jeden roční rozpočet naší obce, a proto si o to více vážíme finančních prostředků
z dotačního programu Evropské unie a Evropského fondu pro
regionální rozvoj, díky kterým můžeme své hasiče takto vybavit.
Nyní nastává fáze vyúčtování dotace, přihlašování vozů, zaškolení
obsluhy a zařazení vozidel do IZS Plzeňského kraje. Slavnostní
předání vozidel jsme naplánovali na 23. 6. 2018 a věříme, že do té
doby dokončíme administraci projektu a novou techniku úspěšně
pokřtíme a přivítáme.
Eva Kubová, starostka

Spadla milečská škola?

Miroslav Tupý podepisuje svou knihu o Velké válce

Historický vzhled domu, na snímku zajatí němečtí vojáci – květen 1945

Je brzo ráno, všední den. Mám před sebou necelou hodinku
cesty do Plzně. Většina lidí ještě spí. Potkávám traktor mířící pro
krmení. Sjíždím z milečského vršku dolů do vsi a míjím školu. Pan
ředitel je přesný jako hodinky, ve čtvrt na sedm už bývá ve škole.
Většina z vás tuhle budovu mine bez povšimnutí a asi bych ji
míjel i já, kdyby se mi nezapsala o trochu více do života. Poznal
jsem ji totiž do detailu i zevnitř. Pomáhám tu jako síťový administrátor, starám se o počítače a držím při životě to, co děti považují za samozřejmost. Řeknete si: vesnická malotřídka. Spousta
z vás se tu učila číst, psát a počítat. A vyučuje se tu pořád. Malá
škola má i své nesporné výhody. Je tu čas věnovat se dětem. Nic
se nepřejde, neodloží a nezamete pod koberec. Na téhle škole
vás všechno dožene. Ať už jako ředitele (ředitelku), administrátora nebo žáka. Není tu prostor vymluvit se na někoho z druhého
stupně, z jiné budovy, z jiného oboru. Pokud se neučíte, je to
vidět hned, a pokud učitel učí špatně, je to vidět také okamžitě.
Jako programátor také nemůžu v práci nic odložit, svést na něco
jiného. Proto se mi zamlouvá myšlenka této malé školy. Všechno
se musí dělat naplno, aby škola fungovala a stále učila děti nejen
číst, psát a počítat.
Je to neustálý boj. Boj o finance, dotace, o žáky. Boj se školami, se kterými se Mileč nemůže měřit a ani měřit nesmí. Nelze

porovnávat neporovnatelné. Na jaře se vrací z mateřské dovolené
paní ředitelka a boj se rozjede na plné obrátky. Zastupitelstvo
obce drží nad školou ochrannou ruku. Mít v obci vlastní školu je
tradice a prestiž. Škola je ale o dětech a rodičích. Dnešní trend
je jasný, většina dětí dojíždí do Nepomuku a vlastní školu mají
pár kroků. Mnohdy ani svoji školu neznají. Milečská škola ani
neshořela, ani nespadla. Stále stojí a čeká na svoje žáky, kteří ji
přestanou přehlížet při cestě kolem na vlak.
S těmi z vás, kteří si našli do školy svou cestu, jsme se viděli
osobně třeba na zajímavé přednášce pana Michala Širokého,
který nám povyprávěl o hvězdách a vesmíru. Bohužel jsme kvůli
počasí nemohli využít dalekohled a podívat se na hvězdy přímo
v terénu. V případě zájmu to můžeme letos napravit. A nemusí to
být nutně o hvězdách. Můžeme nabídnout i přednášky na téma
programování, počítače, internet. Zajišťujeme svoz a rozvoz dětí
z okolí obce, včetně Nepomuku a Dvorce.
Škola v obci by měla být centrem vzdělání a kultury. Nebojte
se přijít do své školy, která je otevřena novým nápadům a návrhům. Přijďte se podívat a děti vezměte s sebou.
Tomáš Kohout
http://zsmilec.cz, tel.: 371 591 147
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Zamyšlení: Velikonoce a „teorie všeho“
Vědci se snaží nalézt „teorii všeho“, která by do jediného rámce
zahrnula zákony světa, jeho vznik, existenci a snad i budoucnost.
Podobně se o to snažili antičtí filosofové, ale s daleko menším poznáním přírody. Člověk touží poznat svět a popsat ho, pokud možno
jednoduchou a zároveň krásnou formulací. Zatím se to nepodařilo
v oblasti fyzikálních zákonů a ještě složitější je to se samotným
člověkem, jeho světem morálky i kultury, jeho touhami po štěstí
i zklamáním z bolesti. Polovinu měsíce února a celý březen budeme
prožívat postní období, abychom 1. dubna oslavili Velikonoce.
Někteří si kladou otázku po smyslu půstu a Velikonoc, pro mnohé
se to stalo pouhou tradicí s lidovými zvyky, někteří půst, Velký pátek
a neděli Vzkříšení vyškrtli ze svého života úplně. Jsem přesvědčen
o tom, že právě Velikonoce – Kristovo umučení a jeho slavné Vzkříšení ukazují cestu a dávají odpověď na nejpalčivější otázky lidské

existence. Nazval bych to „teorií všeho lidského“. Kristovi učedníci
občas nechápali Ježíšova slova, proti některým se dokonce bouřili,
zvláště když předpovídal svoje utrpení. Kristus věděl, že až po jeho
vzkříšení se jim „otevřou oči“ a pochopí. Apoštol Pavel to v jednom
ze svých listů vyjádřil slovy: „Řekové hledají moudrost, židé zázraky,
my avšak kážeme Krista ukřižovaného a vzkříšeného.“ A ačkoliv
se nám to může občas zdát obyčejné, primitivní, nebo dokonce bláznivé, právě ve velikonočních událostech ukryl Bůh smysl celé lidské
existence: historii světa, odpovědi na naše současné otázky i zaslíbení budoucího věčného života. Půst a pokání jsou podmínkou pro
hlubší pochopení těch nejdůležitějších tajemství Velikonoc a zároveň lidského života. Kéž i toto postní období nás k němu přiblíží.
P. Jiří Špiřík

Velikonoční bohoslužby 2018 v Nepomuku
a farnostech odtud spravovaných

Datum

Nepomuk
sv. Jana

sv. Jakuba

Mileč

Myslív

Vrčeň

Prádlo

Měcholupy

Žinkovy

Neurazy

sv. Petra

Nanebevzetí

sv. Vavřince

Povýšení

sv. Cyrila

sv. Václava

sv. Martina

a Pavla

Panny Marie

sv. Kříže

a Metoděje

24. 3.

16.00 PKC
16.30 MS

25. 3.

Zelená hora 10.30 MS

(Květná neděle)

9.00 – sv. Jan, začátek

8.00 MS

14.00 MS

průvodu s ratolestmi
26. 3.

27. 3.

28. 3.

8.00 MS

29. 3.

18.00 MS

(Zelený čtvrtek)
30. 3.
(Velký pátek)

9.00 PKC

14.00

16.00

18.00

OBŘADY

OBŘADY

15.00 PKC

15.00 PKC

15.00 PKC

OBŘADY
31. 3.
(Bílá sobota)

14.00–17.00

21.00

19.00

ADORACE

VIGILIE

VIGILIE

1. 4.

9.45 MS

(Zmrtvýchvstání)

ŽEHNÁNÍ

8.00 MS

11.15 MS

POKRMŮ
2. 4.
(Pondělí velikonoční)

14.00

11.15 BS

Velikonoční
setkání

MS – Mše svatá / BS – Bohoslužba slova / OBŘADY – Velkopáteční obřady uctívání kříže / PKS – Pobožnost křížové cesty

10.30 MS

9.00 MS

mše svaté
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Slavnosti, poutě a posvícení v roce 2018 ve farnostech
Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Myslív, Vrčeň a Prádlo
Nepomuk, kostel sv. Jakuba, SO 17. 3. v 17.00

koncert k výročí umučení sv. Jana Nepomuckého

Nepomuk, kostel sv. Jana, NE 18. 3. v 10.30	mše svatá k výročí umučení sv. Jana Nepomuckého
za účasti biskupa Pavla Posáda
Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha, NE 25. 3. v 10.30

mše svatá

Milčice u Myslíva, kaple sv. Josefa: NE 8. 4. v 15.00 – (2. neděle velikonoční)

poutní bohoslužba

Vrčeň, kaple sv. Vojtěcha, NE 22. 4. v 11.15

poutní mše svatá

Nepomuk, kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, PO 23. 4. v 17.00

poutní bohoslužba

Vrčeň, Pod Štědrým, ST 25. 4. v 14.30

žehnání pramene Dobrá Voda, děti z náboženství

Vojovice, kaple sv. Jana Nepomuckého, SO 12. 5. v 15.00

poutní bohoslužba

Kovčín u Myslíva, kaple sv. Jana Nepomuckého, NE 13. 5. v 15.00

poutní bohoslužba

Praha, katedrála (Navalis), ÚT 15. 5. v 18.00

převzetí ostatků sv. Vojtěcha

Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého, 19.–20. 5.

Nepomucká pouť

Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha, NE 27. 5. v 10.30

mše svatá, přinesení ostatků sv. Vojtěcha

Mohelnice u Nepomuka, kaple Panny Marie, NE 3. 6. v 15.00

poutní bohoslužba

Mileč u Nepomuka, kaple sv. Petra a Pavla, NE 1. 7. v 9.45

poutní mše svatá

Čmelíny u Vrčeně, kaple Panny Marie, NE 1. 7. v 15.00

poutní bohoslužba

Kozlovice u Nepomuka, kaple sv. Cyrila a Metoděje, ČT 5. 7. v 9.00

poutní mše svatá

Měcholupy u Prádla, kaple sv. Cyril a Metoděje, ČT 5. 7. v 11.00 00

poutní mše svatá

Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa, SO 7. 7. v 13.00

poutní bohoslužba

Klášter u Nepomuka, kostel sv. Markéty, NE 15. 7. v 10.30

poutní mše svatá

Nepomuk, kostel sv. Jakuba, ST 25. 7. v 17.00

poutní mše svatá + zahradní slavnost

Štipoklasy u Myslíva, kaple sv. Anny, NE 22. 7. v 15.00

poutní bohoslužba

Polánka, kaple sv. Anny, NE 29. 7. v 15.00

poutní bohoslužba

Vrčeň, kostel sv. Vavřince, NE 12. 8. v 11.15

poutní mše svatá

Tojice u Vrčeně, kaple sv. Vavřince, NE 12. 8. v 15.00

poutní bohoslužba

Nepomuk, kostel sv. Jana Nep., PA 17. 8. v 8.00

mše svatá k výročí posvěcení

Nová Ves u Nepomuka, kaple Panny Marie, SO 18. 8. v 15.00

poutní mše svatá, setkání rodáků

Myslív, kostel Panny Marie Nanebevzaté, NE 19. 8. v 8.45

poutní mše svatá

Zelená hora, kostel Panny Marie Nanebevzaté, NE 19. 8. v 10.30

poutní mše svatá

Kokořov, kaple Panny Marie Nanebevzaté, NE 19. 8. v 15.00

poutní bohoslužba

Loužná u Myslíva, kaple Panny Marie Královny, NE 26. 8. v 11.15

poutní mše svatá

Sedliště u Vrčeně, kaple Panny Marie, SO 8. 9. v 15.00

poutní bohoslužba

Jarov u Prádla, kaple Panny Marie, SO 8. 9. v 17.00

poutní bohoslužba

Prádlo, kostel Povýšení sv. Kříže, NE 16. 9. v 11.15

poutní mše svatá

Žinkovy, kostel sv. Václava, NE 30. 9. v 9.45

poutní mše svatá

Soběsuky u Nepomuka, kaple sv. Václava, NE 30. 9. v 15.00

poutní bohoslužba

Prádlo, SO 13. 10. v 18.00

mše svatá k výročí posvěcení

Myslív, NE 14. 10. v 8.00

mše svatá k výročí posvěcení

Vrčeň, NE 14. 10. v 11.15

mše svatá k výročí posvěcení

Neurazy, kostel sv. Martina, PO 12. 11. v 10.00

poutní mše svatá

Aktuální informace vždy na www.arcidekanstvi-nepomuk.cz
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Lyžařský kurz
Žáci základních i středních škol by měli absolvovat v rámci tělesné výchovy lyžařský kurz.
U nás se pravidelně v únorovém termínu vypravují na kurz žáci sedmých tříd a místem,
kde se během týdne zasvěcují do tajů sjezdového i běžeckého lyžování, je Železná Ruda,
konkrétně část zvaná Samoty. V penzionu Na Samotách mají žáci přechodný domov, zde
je pro ně zajištěno celodenní stravování a v těsné blízkosti penzionu využívají lyžařský
vlek. Pod vedením tělocvikářů Mgr. Jana Ticháčka a Mgr. Pavla Pelcra se účastníci kurzu
při teoretické části seznámí s pravidly lyžování na sjezdovce, které pak pod dohledem
pedagogů musí dodržovat. Samozřejmě, že víc než teorie se líbí všem na svahu. Po několika málo dnech lyžařského výcviku všichni sjíždějí sjezdovku bez problémů a při mé
návštěvě bylo jednoznačně vidět, jak si všichni jízdu na svahu užívají. Tentokrát vyšlo
všechno úplně ideálně, byl dostatek sněhu, pěkně upravená sjezdovka, na svahu nebylo
moc lyžařů, takže čekání na vlek bylo minimální, a také se vydařilo počasí. Určitě na týden
strávený na lyžích budou sedmáci rádi vzpomínat.
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Memento

ZOO ve škole

Jednou z mnoha akcí zařazených do dlouhodobého preventivního programu bylo divadelní představení, které zprostředkovala
Umělecká agentura Rajcha. Nechce se ani věřit tomu, že nejpopulárnější kniha novináře a spisovatele Radka Johna byla čtenářům
nabídnuta už před více než třiceti lety. Starší čtenáři jistě uhodli,
že se jedná o knihu s názvem Memento. I když má Johnův text
za sebou více 3 desítky let, obsah ze své aktuálnosti neztratil vůbec
nic. Osmákům a deváťákům byl text knihy Memento představen
ve formě dramatické a v podání 2 členů umělecké agentury byly
představeny nejdůležitější pasáže knihy. Po závěru představení
byly žákům účinkujícími doplněny další osudy hlavních postav
knihy. Nikdo z těch, kdo v knize vystupují, už nežije…

Plzeňská zoologická a botanická zahrada připravila pro školáky
z Plzně a okolí program, se kterým jezdí po školách. Také my jsme
pracovnici plzeňské ZOO Ing. Ivanu Jandovou do školy pozvali
a naši čtvrťáci a páťáci si ve školní aule připomněli své návštěvy
v areálu ZOO. Ing. Jandová si s dětmi víceméně povídala, protože
vycházela z faktu, že všechny děti z naší školy už ZOO navštívily.
Děti mohly odpovídat na řadu otázek, např.: které zvíře je v plzeňské
ZOO nejvyšší, které je nejtěžší a kolik přibližně váží, jaké šelmy jsou
v areálu ZOO k vidění a mnohé další. Pracovnice ZOO zajímavou
formou vyprávěla o mnoha osobních zážitcích s chovanými zvířaty
a pro pobavení dětí přidávala i mnoho veselých příhod. Podle reakcí
dětí i doprovázejících kolegyň byla hodina strávená v aule velmi
přínosná a věříme, že podobnou akci uspořádáme v budoucnu opět.

Karneval
Členové a členky školního parlamentu, jak je v posledních letech
zvykem, připravili pro své mladší spolužáky navštěvující školní
družinu karneval. Ve školní tělocvičně se sešly děti v pestré přehlídce různých masek. Po palubovce se po vyučování proháněli
piráti, princezny, bojovníci moderní i starší, tanečnice, kouzelníci a čarodějové, karkulky, víly a mnohé další pohádkové a filmové postavičky. Aby se děti pořádně zabavily, připravili pro ně
starší spolužáci různé soutěžní disciplíny, při kterých děti prokazovaly svou zručnost, postřeh i pohybové nadání. Pro kolegyně
z pedagogického sboru nebylo vůbec jednoduché vybrat z mnoha
desítek masek ty opravdu nejhezčí. Ale určitě nebylo smyslem
celého karnevalu vybírat, kdo byl nej... Důležité bylo, že se děti
dobře pobavily, zahrály si a při závěrečné diskotéce si zadováděly.
Na závěr všechny děti dostaly malý dárek. Poděkování patří rodičům za pomoc při tvorbě masek a také všem organizátorům za čas
věnovaný přípravě i vlastnímu průběhu karnevalového odpoledne.

Jarmáreček – rozdělení financí
Loňský jarmáreček je už sice minulostí, ale se začátkem nového
kalendářního roku se členové a členky školního parlamentu k jarmárečku opět vrátili a po dohodě s dětmi ve svých třídách rozdělili
utržené peníze následovně:

Okresní kolo olympiády
v angličtině
Poděkování za skvělou reprezentaci školy a gratulaci k vynikajícímu výsledku si zaslouží deváťák Antonín Eret za vítězství v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Rovněž náš další žák, také
z deváté třídy, Šimon Králik si zaslouží pochvalu i blahopřání
za krásné třetí místo.

Celková částka: 61 137 Kč
1/3 částky – školní fond
2/3 částky – charitativní projekty – 7 000 Kč (adopce na dálku),
15 000 Kč (nadace Dobrý anděl), 15 000 Kč (Nadace pro transplantaci kostní dřeně), 3137 Kč (psí útulek).
Za podporu všech charitativních činností patří všem velké poděkování.
Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje Milan Demela, ředitel
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Rozhovor s krajankou
Danou Ployer

Text: Pavel Motejzík
Foto: Pavel Motejzík, archiv Dany Ployer

Rodačka z Prahy má k Nepomuku více než vřelý vztah. V mládí sem
často jezdívala ke svému prastrýci, malíři Viktoru Peškovi. Ten v ní
zanechal hlubokou lásku nejen k umění, ale také k našemu městu.
A ona tu lásku dosud rozdává kolem sebe… Ač ji osud později zavál
do Rakouska, nezapomene při žádné příležitosti propagovat Nepomuk,
jeho historii i tradice. V zahraničí pravidelně, a nutno jedním dechem
dodat „s nesmírným elánem“, pořádá oblíbené velikonoční výstavy,
založila tam rovněž spolek velikonočních tradic, organizuje také zájezdy
do ČR. Za svoji dlouholetou činnost získala od zemského hejtmana
zlatou Kulturní medaili Hornorakouska, což je nejvyšší vyznamenání
za kulturní činnost, a také medaili za zásluhy o Hornorakousko.
Dále obdržela Kulturní medaili města Lince. Jako jedna z mála je
nositelkou těchto tří výrazných ocenění. Rozhodně je tedy člověkem,
se kterým nemůže rozhovor na stránkách našich novin chybět.

Velikonoce jsou za dveřmi, začněme tedy u nich. Povězte
nám, prosím, něco o výstavách, které za hranicemi
organizujete již přes tři desetiletí… Jak vás to napadlo?

Zajímavé je, že mne to vlastně vůbec nenapadlo! Byla jsem vždy
druhými osobami tak nĕjak postupnĕ „postrkována“. Ať už to byla
ředitelka Domu Ženy, kulturní konzulent hornorakouské Zemské
vlády, ředitelka Zemského Kulturního Střediska Ursulinenhofu
a nepochybnĕ i můj manžel. Kdyby dopředu vĕdĕl, jakých dimenzí
to jednou dosáhne, jistĕ by si to rozmyslel! Ale popořadĕ.
Před Velikonocemi v roce 1983 byl můj tchán v nemocnici.
S tchýní jsme přemýšlely, jak zdravotním sestrám za jejich péči
o tchána podĕkovat. Dostaly jsme nápad: tchýnĕ udĕlá kytice, já
namaluji kraslice a na stuhách je do kytic naaranžujeme. Když
jsem kraslice namalovala a jeli jsme je s manželem tchýni odevzdat, zastavil manžel po cestĕ u Domu Ženy. Vzal dózu s kraslicemi a asi po 10 minutách se vrátil bez dózy se slovy: „Jedeme
domů! Musíš namalovat kraslice ještĕ jednou!“ Četl totiž v novinách, že ředitelka Domu Ženy připravuje 1. kraslicovou výstavu
Rakouska. Moje kraslice se líbily a byly dány hned do vitríny.
Rok nato, ještĕ s 22 dalšími málerečkami a málerečky z celého
Rakouska, jsem v Domĕ Ženy malování předvádĕla. Na výstavu
přišlo takové množství lidí, že nastaly potíže se statikou domu.

Proto jsme se přestĕhovali do Zemského Kulturního Střediska,
do Ursulinenhofu. Tam bylo více místa a postupnĕ od 23 vystavovatelů jsme se roky rozrostli na nĕkolik stovek. Ale i tam byla k naší
velké radosti tak obrovská návštĕvnost, že se Ursulinenhof kvůli
množství hostů musel také uzavřít. Teprve když vyšlo 10 návštĕvníků ven, bylo povoleno dalším deseti do budovy vejít. Tak to šlo
po celou výstavní dobu. Domem Ženy jsem byla povĕřena vybírat
vystavovatele pro další výstavy, které se konaly v Linci pravidelnĕ
každým druhým (lichým) rokem. V sudých letech jsme vystavovali
mimo Linec, v různých mĕstech Hornorakouska. Ale i Dům Ženy
musel jít s pokrokem – byl vybaven počítači a zamĕstnankynĕ,
včetnĕ ředitelky, se musely učit s počítači zacházet a veškerou
administraci a kontakty začít provozovat přes internet. Na přípravu výstav nebyl čas. Můj kraslicový kolega, který pracoval v kultuře u Zemské vlády, a já jsme byli ředitelkou požádáni, abychom
v této tradici pokračovali. 10. července 1992 jsme na lineckém
Hlavním námĕstí v restauraci „Nový svĕt“ založili Spolek velikonočních zvyků, který má uchovat, zkoumat a rozšiřovat velikonoční tradice. Od roku 1998 jsem vedení spolku převzala já.
Výstavy se rozrostly, staly se nejenom kulturní tradicí Lince, ale
celého Hornorakouska. Začaly nás podporovat tisk, zemĕ, mĕsto
Linec, rozhlas a hlavnĕ televize.

Fotografie z výstavy v Linci (2017)
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Vloni v dubnu jsem navštívil výstavu v Linci.
Zážitek to byl dojemný, podílela jste se tam
na výstavě poslední. Proč tomu tak bylo?

Inu, ani přede mnou se léta nezastaví. Musím postupnĕ své četné
činnosti odbourávat, i když to trochu bolí. Co mne mrzí, je, že nikdo
tuto dobrovolnou činnost nechce převzít. Idealistů bohužel ubývá.
Na zahájení vystoupila rodina Hoferových, kterou
i díky vám přivítáme v letošním roce 8. 7. v Nepomuku
u sv. Jakuba. Proč by na ni měli lidé přijít?

Nejenom, že Hoferovi jsou úžasní lidé, kteří mají hodnĕ koníčků
a neženou se jenom za profitem, ale všichni jsou velice muzikální.
Je na nich vidĕt, že zpívají s radostí. Texty jejich písní nejsou
povrchní, mají hloubku. Poznala jsem je ve Školním muzeu
v Bad Leonfeldenu, kde Lisi a Benno společnĕ s mým manželem
a se mnou dobrovolnĕ pracují.
Benno Hofer řídil 80členný mládežnický pĕvecký sbor. Tam
poznal Elisabeth, mladičkou učitelku, kterou si vzal za ženu. Jejich
dcery, Carina a Lisa, doprovázely rodiče od malička na pĕvecké
zkoušky. Ale i doma se zpívalo! Elisabeth má i básnické nadání
a umí bĕhem chvilky k různým melodiím a rozličným příležitostem napsat patřičný text. To opravdu obdivuji! Carina, starší dcera,
zpívala v Zemském divadle v Linci a Lisa hrála v muzikálech. Jako
rodinný kvartet vystupují při různých farních a mĕstských oslavách a koncertech. Jsou členy dechového orchestru a kostelního
sboru, který nejen organizují, ale i jako sólisté podporují. Hudba
je jejich společným koníčkem. Benno byl vloni zemským hejtmanem vyznamenán za svou dlouholetou činnost Kulturní medailí
Hornorakouska.
Na zámku Ennsegg v Ennsu proběhne letos mezinárodní
velikonoční výstava, a to 17. a 18. 3. Co tam návštěvníci
uvidí? Zúčastní se opět Nepomucké kuchařinky?

Návštĕvníci v první řadĕ uvidí různé zdobení vajec – od kanárčího až
po pštrosí. Od voskového reliéfu, přes různé aplikace, např. slámy,
papíru, kvĕtin, drátu, příze, až po kraslice vyšívané, perforované,
škrabané, broušené, malované a jiné. Najdou se tam i různé velikonoční předmĕty jako pomlázky, „Palmbuschen“, pilou vyřezávané dřevĕné velikonoční ozdoby, umĕlecká vejce z drátu, ze skla,
z keramiky, z vosku, z mýdla atd. Ale i jiné předmĕty, které nĕjakým způsobem souvisí s velikonočním nebo s jarním obdobím.
Je tĕžké všechno vyjmenovat, vždyť tam bude šedesát pĕt vystavovatelů z Nĕmecka, Čech, Moravy, Slovenska, Holandska, Itálie
a Rakouska. Každý dĕlá nĕco jiného. Z Nepomuka tam bude paní
Gulová, moje kamarádka z dĕtství, která vymĕnila broušení zubních protéz za vybrušování krásných vzorů do skořápek. Přijede
i její dcera, paní Mahdalíková. Slavnostní otevření bude v sobotu,
17. března v 10.30 hodin. Vystoupí tam Česká mládežnická folklorní skupina z Volynĕ. Jestli přijedou Nepomucké kuchařinky,
nevím, ale velice ráda je tam přivítám – a nejen je!
Vím, že se na vaše výstavy pořádají pravidelně
autobusové zájezdy například ze Strakonic,
z Nepomuku ale, a velmi se za to stydím, autobus
zatím vypraven nebyl. Určitě to budeme muset
napravit, vždyť ennská tvrz, dnes zámek, údajně
nechal postavit v 10. století sám sv. Vojtěch?!

Jsou záznamy, že Sv. Vojtĕch (Adalbert) tam pobýval a v roce 977
tvrz Anesapurch předal tenkrát vládnoucím Ottonům. Staletími
byla tvrz (či hrádek) přebudovávaná nejdříve na hrad Ennsburg
a v renesanci pak na zámek, který dostal jméno Ennsegg. Stojí
nedaleko Hlavního námĕstí v nejstaším rakouském mĕstĕ Ennsu.
Ale i historické jádro mĕsta stojí za podívání! Strakoničtí spojují
návštĕvu výstavy hned s prohlídkou mĕsta, kde žil ještĕ staletí
před sv.Vojtĕchem sv. Florián, důstojník římské armády. V Ennsu
byl pro křesťanskou víru v roce 304 umučen a vhozen s mlýnským
kolem na krku do řeky Ennsu. Samozřejmĕ, že je nyní patronem
mĕsta a vůbec celého Hornorakouska.
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V našem kraji se s velkou ctí chopilo v posledních
letech velikonočních výstav Muzeum zapomenutých
krojů a řemesel v Březí u Žinkov, oblíbené
jsou rovněž velikonoční výstavy na obecním
úřadu v Neurazech. Možná by se daly vzájemné
aktivity nějak propojit, stála byste o to?

Vážím si každého zájmu o lidové tradice! A pokud je to možné,
ráda takové činnosti podporuji. Zachování lidových tradic je důležité pro další generace! Zemĕ, která si neváží minulosti, nemůže
očekávat budoucnost!
Čím jsou Velikonoce pro vás?

Velikonoce pro mne osobnĕ znamenají načerpání nových sil. To
už jsou výstavy za mnou. Jsme každým rokem u přátel v Tyrolích.
Dĕlám tam se šesti tamĕjšími selkami o Bílé sobotĕ takový malý
velikonoční trh. Manžel jedné z nich nám traktorem přiveze stejné
stánky. Každá má jiné zboží, vĕtšinou to, co dá statek. Já mám
samozřejmĕ kraslice a malé knížky o kraslicích – moje nĕkdejší
dílo. Hezky se pobavíme, nĕco prodáme, za 4 hodiny se rozloučíme
a ujednáme si schůzku na příští rok.
Českou pomlázku zná u nás každý, je nějaký
nevšední velikonoční zvyk v Rakousku?

České pomlázky v Rakousku moc neznají. Ty se snažím udĕlat v této
zemi populárnĕjšími. V Čechách zase lidé ménĕ znají Palmbuschen
(doslova přeloženo palmové křoví, jehnĕdy). Jsou od malých až
po veliké, zdobené sedmerou zelení a v Hornorakousku navíc
jablky, připevnĕnými na tyčích. Ty malé se zapichují do pole, aby
byla dobrá a požehnaná úroda. Doma se posvĕcené palmbusche
dávají na ochranu domu a jeho obyvatel za kříž s Kristem, visícím
v „božím koutĕ“ sednice.
V Tyrolích se velikonoční zvyky stále ještĕ přísnĕ udržují. Je
krásné podívání na chlapce, kteří nesou vysoké tyče „Palmbusche“
se sedmerou zelení, zdobené preclíky a ovĕnčené dlouhými pestrými stužkami. Čím delší tyč (nĕkdy 5–7 m), tím honosnĕjší. Ti
vyšnoření kluci je hrdĕ nesou do kostela nechat posvĕtit. Já osobnĕ
vozím v autĕ posvĕcené olivové vĕtvičky. Mám je z Tyrol.
Velkou oporu nepochybně máte ve svém muži,
někdejším školním řediteli a zástupci lineckých učitelů.
Byl on důvodem, proč dnes trvale žijete mimo ČR?

Ano, on je stále ten nejvážnĕjší důvod, proč už tak dlouho
v Rakousku žiji. Jelikož jsem tenkrát z Československa odešla
na povolení, mohla jsem kdykoliv do Čech a nemusela kontakt s příbuznými a přáteli přerušit. Asi bych umřela, kdybych
se do Čech nesmĕla vrátit! Samozřejmĕ, že bez tolerance to v manželství nikdy nejde! Před nĕjakou mnou organizovanou výstavou, ať
už je to velikonoční nebo adventní, je můj manžel chudák. Místo,
aby mne po příchodu domů nalezl s vařečkou v kuchyni u plotny,
najde mne u počítače. Málokdy u malování. Dennĕ obĕdváme až
večer! Škoda, že nemá kuchařské nadání…
Ale i manžel má svého koníčka – Školní muzeum v Bad
Leonfeldenu umístĕném v původní školní budovĕ z roku 1577!
Je ve vedení tohoto rozkošného významného muzea. S nadšením
dĕlá průvodce. Já ho v jeho činnosti podporuji a navíc dĕlám v jeho
zamilovaném muzeu průvodkyni v češtinĕ. S přibývajícím stářím je
velmi důležité udržovat mozek v činnosti. Oba si to uvĕdomujeme!
Ale rychle zpátky k nám. Viktor Pešek
a Nepomuk, jak na ta léta vzpomínáte?

I přes komunistickou totalitu jsem mĕla krásné dĕtství. A to hlavnĕ
díky svému vzdálenému příbuznému, prastrýci Viktorovi, kterého jsme všichni v rodinĕ mĕli moc rádi. Moje maminka prožila v Nepomuku svoje mládí, moje babička dĕtství a já mĕla to
štĕstí, že jsem v Nepomuku prožila dĕtství i mládí. Chodila jsem
v Nepomuku v letních mĕsících s přespolními dĕtmi do školy. Hned
ráno, abychom mohli se strýcem Viktorem odpoledne chodit malovat. Moje babička bĕhem Viktorova malování hlasitĕ předčítala

Nepomucké noviny / březen 2018

z nĕjakého historického románu. Já sedávala vedle „strejčánka“, jak
jsem mu ráda říkávala, pozorovala ho, napodobovala ho a tvořila
nĕjaké krajinářské dílo. Viktor byl první, který mi koupil kreslicí
blok, který mi napínal zbytky plátna na překližku pro má dĕtská
díla, který mi dal malířskou paletu a daroval olejové barvy. Když
jsem byla starší, smĕla jsem mu asistovat při restaurování obrazů,
napínání pláten, rozvařování pryskyřice apod. V přírodĕ mne učil
rozeznávat zvuky ptactva a názvy bylinek. Chodili jsme spolu
na houby, na trnky a na šípky. Viktor z natrhaných plodů dĕlal víno.
Já mĕla za úkol oznámit, když víno začalo „bublat“ (kvasit). Také
vyrábĕl dobrý vaječný likér. Pro mne extra bez alkoholu.
Byl to skromný, úžasný človĕk! Dal mi toho do života hodně.
Človĕk si to uvĕdomí až v dospĕlosti. V posledních letech svého
života pobýval přes zimu u mých rodičů v Praze a ke konci tam
zůstal úplnĕ, byl tam až do své smrti 27. 10. 1986. Škoda, že je jeho
pozdější byt na náměstí dnes zpustošený (čp. 147). Byla by tam
krásná například jeho stálá expozice a galerie s kavárnou. Škoda, že
na to nemám vlastní finance. V Nepomuku jsem mĕla také hodnĕ
milých kamarádek a kamarádů, s nĕkterými se stýkám dodnes. Jako
dítĕti se mi nikdy z Nepomuka nechtĕlo. Říkala jsem prarodičům
a rodičům, že se do Nepomuka provdám, abych z nĕho nemusela odjíždĕt. Osud mne zavál sice o nĕco dál, ale do Nepomuka
se vracím ráda. Domov je pro človĕka tam, kde byl šťastný.
Obraz od Viktora Peška má doma každý
správný Nepomučan. K jakému jeho
obrázku máte nejblíže vy a proč?

Mám ráda všechny jeho obrazy, hlavnĕ ty se Zelenou Horou,
Nepomukem a žinkovským zámkem. Každý jeho obraz má svou
příhodu. Když se dívám na kytici fialového šeříku, tak se musím
smát. Rostl v jedné zahrádce nad školou. Tenkrát mi moji spolužáci dokázali svoji přízeň tím, že ten šeřík pro mne ukradli. Byli při
trhání chudáci přistiženi majitelkou, která si ve škole na nĕ stĕžovala. Strýc si mne pak každý rok v dobĕ šeříkového kvĕtu dobíral
a ptal se mne, kdy prý ti moji nápadníci přinesou zase kytici, aby ji
mohl malovat. Nebo plátno s kyticí lučních kvĕtin, které natrhala
moje babička. Dodnes ji vidím na té rozkvetlé louce! Můj portrét,
když jsem byla malé dĕvčátko. Dobře si vzpomínám, jak mi Viktor
dal do rukou velikánský atlas, abych se dívala na mapu a sedĕla
v klidu. Mnĕ to jako pĕtileté holčičce, která ještĕ neumĕla číst,
nic moc neříkalo. Ty hodiny sezení byly pro mne nekonečné. Ale
přežila jsem to bez úhony. Nebo portrét mojí noblesní babičky
v modrých šatech, které mi babička o nĕkolik let pozdĕji půjčila
na maškarní ples v nepomucké sokolovnĕ. Bylo mi tenkrát 14 let.
Byla jsem samá ruka a samá noha. Šaty na mnĕ spíš visely, než
aby mne šatily. Jak jinak v nich vypadala moje krásná babička!
Ale ponejvíce si snad vážím Viktorova portrétu. Sám sebe výbornĕ
vystihl! Byl to fešný pán.
Viktor Pešek se díky vaší intervenci dočkal vloni
konečně pamětní desky na rodném domě v Plzeňské
ulici čp. 11, kde působil jeho dĕdeček František
coby řezník a hostinský, ale také uznávaný ranhojič.
S jeho svéráznými metodami je spojeno několik
humorných historek, řekněte nám prosím nějakou…

Ano, to je pravda, ty povĕstné svérázné metody léčení mĕl především Viktorův dĕdeček, který byl jako ranhojič vĕhlasný. Viktorův
otec Jan byl také lidovým lékařem, ale takové slávy, jakou mĕl jeho
otec, nikdy nedosáhl. Nejradĕji jsem od strýce poslouchávala tuto
příhodu: Do hospody k Františkovi Peškovi přišla jednou jedna
selka s otevřenou pusou – nemohla ji zavřít, neboť jí spodní čelist
vylítla z pantů. Jak se to stalo, nevím. František ubohou ženu posadil
doprostřed sednice, vzal do ruky řeznickou sekeru a začal pomalu
zamyšlenĕ chodit kolem ní. Když už ji obcházel ponĕkolikáté, nečekanĕ se před ní zastavil a bleskurychle se napřáhnul k seknutí.
Selka leknutím a strachem o její život vykřikla a její čelist sklouzla
do původní polohy. Moc dĕkuji za pamĕtní desku, která nejenom
mne, ale i všechny pamĕtníky akad. malíře Viktora Peška potĕšila!

rozhovor měsíce
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Kam berete zahraniční hosty za krásami ČR?

Česká zem je krásná! Skoro každá vesnička má nĕjakou kulturní
památku, o velkých mĕstech ani nemluvím! Nedávno jsem ty nĕkolikadenní zájezdy počítala: zorganizovala jsem jich doposud 53
a témata stále zdaleka nejsou vyčerpaná! Vyberu si vždy nĕjakou
část republiky a význačnou osobnost, která v té krajinĕ pobývala,
např.: Jižní Čechy – Rožmberkové, Příbramsko – Antonín Dvořák,
K. I. Dientzenhofer a Carlo Lurago; Březnicko a Křivoklátsko –
Filipina Welserová (tajná manželka Ferdinanda Tyrolského) a A.
a C. Luragovi; Liberecko, Český Ráj a Střední Čechy – Albrecht
E. V. Valdštejn; Karlštejnsko – Karel IV., Křivoklátsko – Václav
IV., Plzeňsko – Jakub Auguston atd. V neposlední řadĕ nesmím
zapomenout na Nepomucko – sv. Vojtĕch a sv. Jan Nepomucký.
Do Nepomuka jsem přijela celkem už se šesti autobusy.
A budoucnost? Letos koncem kvĕtna pořádám zájezd
do Budyšína v Lužicku , které přes 600 let patřilo k českému království. Budeme jezdit po stopách Johanna IX. (poslední katolický
biskup a první protestanský biskup v jedné osobĕ) a Ibrahima
Lessinga. V červnu jedeme na Kokořínsko (opĕt Valdštejn)
a na podzim si prohlédneme okolí Ústí nad Labem (to se budeme
zabývat rodinou Sofie Chotkové). Na příští rok je už naplánované
Karlovarsko a Chebsko (Karel IV., Valdštejn a Göthe) a o jeden den
déle ještĕ jednou Ústecko. Tato činnost mne baví nejvíce. Sama
tak poznávám místa, o kterých jsem dříve nemĕla ani potuchy.
Navíc se musím naučit historii památek a biografie význačných
osobností.
Co zahraniční turisté obdivují na Nepomuku,
a co jim zde naopak chybí?

Především si rakouští turisté cení nepomucké historie. Malokteré
mĕstečko má tak bohatou minulost jako Nepomuk! Sv. Jan
Nepomucký je jeden z nejznámĕjších svatých na celém svĕtĕ!
Zrovna tak sv. Vojtĕch (Adalbert), jehož stop je na Nepomucku
opravdu hojnĕ. Ti dva jsou jistĕ dobrá „lákadla“ pro zainteresované turisty. Oba krásné kostely jsme si pokaždé důkladnĕ prohlédli. Muzeum Sv. Jana je vynikajícím kulturním přírůstkem. Též
Mĕstské muzeum a rodný dům Augustina Nĕmejce nás pokaždé
velmi zaujaly. Všem se vždy líbil secesní hotel U Zeleného stromu.
Pokoje jsou velmi vkusnĕ a stylovĕ zařízené, jeho zaměstnanci jsou
příjemní a ochotní a je tu výborná kuchyň! Především pak mužské
pohlaví ocenilo návštĕvu destilerie v Prádle.
Co turistům v Nepomuku chybí? Dobrá cukrárna nebo
kavárna. A opravený historicky cenný dům U Lípy na Přesanickém
námĕstí! Při pohledu na tento nejstarší dům nás všechny zabolelo srdce. Pevnĕ však vĕřím, že se Nepomuku podaří tento skvost
zachránit!
Máte při tolika aktivitách ještě vůbec čas
na nějaké jiné koníčky a záliby?

Záliby a koníčky mám, ale mnoho času mi na nĕ nezbývá. Jako
třeba na restaurování obrazů a malování. V létĕ a na podzim sbírám
vášnivĕ ráda houby a miluji cestování, hlavnĕ po České republice.
Sbírám tak inspirace pro další zájezdy.
A na závěr jedna z mých častých otázek.
Máte nějaký dosud nesplněný sen?

Jsem se svým životem spokojená. Hodnĕ snů z mládí se mi splnilo
až v pokročilém vĕku. Tak mám ještĕ nadĕji, že přecejen jednou
spatřím Yucatan a Machu Picchu.
Děkuji za rozhovor.

I já dĕkuji a přeji všem čtenářům hezké dny!¨
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Shrnutí roku 2017
u nepomuckých dobrovolných hasičů
V roce 2017 byla naše jednotka povolána k 18 mimořádným událostem, z toho ke 12 požárům, 3 technickým pomocím a 3 dopravním
nehodám. Největší požáry byly hned v lednu, a to požár rodinného
domu v Měčíně a požár domu se stodolou v Oselcích, při kterých byl
vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. V Oselcích naše jednotka
zasahovala od třetí hodiny ranní a na základnu se vrátila po 18.
hodině večer. Zásah tak trval 15 hodin. Komplikoval ho mimo
jiné velký mráz, kdy teplota padala až k mínus 12 stupňům Celsia.
Na místě jsme zasahovali s oběma CAS, později i s DA Ford
Tranzit a přívěsem s PPS 12. Hasiči zasahovali v dýchací technice
a na likvidaci nasadili několik C proudů a vysokotlaký proud.
U požáru zasahovalo 10 hasičských jednotek včetně jednotky HZS
ze stanice Nepomuk, byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Z dopravních nehod byla nejvážnější červnová nehoda osobního automobilu u Jarova, kde naše jednotka zasahovala spolu s jednotkami
HZS Nepomuk a SDH Blovice. Ve spolupráci se zdravotníky hasiči
provedli vyproštění dvou zaklíněných zraněných osob, u třetí osoby
lékař konstatoval smrt. Jedna zraněná osoba byla po stabilizaci
stavu transportována do nemocnice vrtulníkem LZS, druhá sanitou.
Při zásazích odpracovali členové jednotky přes 200 hodin, nutno
zmínit, že bez jakékoliv finanční odměny. Další hodiny členové
jednotky odpracovali při nezásahové činnosti, do které patří asistence při závodech motorek a rallye pořádaných v okolí, dovoz vody,
čerpání znečištěných studen a podobně. Při opravách a údržbě
techniky a zbrojnice pak bylo odpracováno přes 1300 hodin. Mimo
to se členové jednotky zúčastnili pravidelných školení a výcviků
s technikou a prostředky. V roce 2017 se díky vedení města Nepomuk, které je zřizovatelem naší jednotky, a veliteli Petru Zemanovi
podařilo dokončit dotační program a získat tím novou techniku,
kterou naše jednotka slavnostně převzala 17. listopadu na náměstí
A. Němejce. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku
na podvozku Tatra 815–7 určenou pro velkoobjemové hašení,
dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter a hadicový přívěs. Více
informací k technice bylo v samostatném článku. V uplynulém roce
se také podařilo dokončit a podat žádost o dotaci na stavbu nové
zbrojnice. V současné době čekáme na posouzení a vyhodnocení

žádosti. Tolik shrnutí činnosti jednotky SDH Nepomuk. Pro zajímavost – profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje, požární stanice Nepomuk, zasahovala v roce
2017 u více než 250 mimořádných událostí.
Mnoho dalších hodin odpracovali pak členové SDH při akcích
pořádaných naším sborem. V roce 2017 jsme pořádali tradiční
hasičský bál, posezení při příležitosti MDŽ, pálení čarodějnic
se stavěním máje, pouťovou taneční zábavu, odpoledne pro děti
i rodiče nazvané S hasiči hurá na prázdniny, soutěž v požárních
útocích Nepomucký CHAOS a také jsme pro vás připravili svařák
a další teplé nápoje na adventních trzích na nepomuckém náměstí.
Všem, kteří se některé z těchto akcí zúčastnili, velice děkujeme
za podporu.
V roce 2018 pro vás chystáme například tyto akce:

10. března – hasičský bál, zahraje kapela Melodion, sál u Švejka
30. dubna – pálení čarodějnic se stavěním máje,
areál hasičské zbrojnice
2.-3. června – okresní kolo hry Plamen, hřiště u ZŠ
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Karneval po nepálsku
Spolek Nepal obnovil po celkem dlouhých šesti letech tradici
masopustních oslav v rytmech současné klubové hudby. Akce
s mezinárodním názvem The Carnival se uskutečnila 10. února
v působivých prostorách Zelenohorské pošty. Termín byl vybrán,
v návaznosti na křesťanské i předkřesťanské tradice, na poslední
víkend před začátkem postního období. Akce současně doplnila
a završila celodenní masopustní program, konající se v obou částech města. Kromě ráno začínajícího dvoreckého průvodu masek
a odpoledního dětského maškarního bálu na Sokolovně tak mohlo
pokračovat karnevalové veselí i v pozdních hodinách.
Když se řekne „karneval“, většina z nás si vybaví jen maškarní
zábavu. Kořeny tohoto „svátku svátků“ sahají ale dlouhá staletí
do historie. Slavili jej už starověcí Římané, Slované i Babyloňané,
byl nedílnou a nutnou součástí života společnosti až do raného
novověku. Karneval byl časově předem vymezeným údobím, kdy
se stávající hierarchie převracela na ruby, vše se stavělo na hlavu.
Karnevalová svátečnost umožňovala osvobození se ode všech
norem a tabu. Základním rysem karnevalu bylo a je nošení masky,
maska se stává prostředkem ke změně totožnosti a člověk se v sociálním poli může zařadit na libovolné místo; maska ale také zbavuje
odpovědnosti, neboť maskovaný člověk je člověk s novou identitou, kterou odhodí s odložením masky. „V masce můžeme hřešit,
a přitom zůstat nevinní." Masopust, jak český překlad jména
státku naznačuje, má spojitost s „opuštěním masa“. Je to období

hodování, oslav a veselí, jelikož po něm následuje půst začínající
na Popeleční středu, která letos vyšla na 14. února, a končící až
na Velikonoce. Náš Karneval úspěšně navázal na tyto hluboké tradice. Nechybělo jídlo, pití ani veselí spojené s bohatou hudební
produkcí. Návštěvníkům přijeli zahrát a zazpívat umělci z různých
částí Čech, kteří vystoupili na dvou scénách. Hlavní hvězdou akce
byl českobudějovický reggae zpěvák Colectiv, který za hudebního
doprovodu známého pražského Selectora Boldrika roztančil celý
horní bar. Z hloubi Orlických hor dorazil DJ Wilda Panda, aby mísil
v temných sklepeních staré pošty reggae s elektronickou hudbou.
Dále vystoupili plzeňští Original Kumbash Sound, arménsko-moldavští Electro Orient Express, Rapy z Klatov či mladý nepomucký
talent Jandy. Ti všichni bavili návštěvníky hudbou mnoha žánrů.
A byl to opravdový karneval! Většina z více než sta návštěvníků
dorazila v maskách, které byly svou kreativitou a barevností pastvou pro oči a dodaly celé akci ten správný rozměr. The Carnival
se nesl v duchu příjemné a přátelské atmosféry a věříme, že si jej
všichni patřičně užili.
Na závěr musím poděkovat všem vystupujícím, návštěvníkům
a především dobrovolnickému pořadatelskému týmu, bez kterého
by tato akce nemohla proběhnout. Doufám, že se uvidíme příští
rok v ještě početnější sestavě!
Jakub Kurc, mluvčí Nepal z. s.

16. června – akce „S hasiči hurá na prázdniny“, hřiště u ZŠ
8. září – okresní kolo v klasické soutěži
13. října – Posvícenská taneční zábava, zahraje Minimax
Pro další informace navštivte náš web www.sdh-nepomuk.cz nebo
náš facebook Hasiči Nepomuk, kde najdete aktuální informace
a fotky z akcí našeho sboru a zásahů jednotky.
Vladimír Vozka

Výroční schůze AMK Nepomuk
V sále Hotelu U Zeleného stromu se sešli členové Automoto
klubu Nepomuk na své výroční schůzi. V programu mj. zaznělo,
co všechno AMK Nepomuk uspořádal v minulém roce, jaké bylo
hospodaření klubu, kteří jezdci a v jakých disciplínách nepomucký
klub reprezentovali. Samozřejmě, že se přítomní členové i pozvaní
hosté dozvěděli, jaké akce uspořádá AMK Nepomuk v roce letošním:
8. dubna

SMS motokros Nepomuk – přebor západních Čech – Kramolín
12. a 13. května

Mistrovství světa Grand Prix ČR v sidecarcrossu 2018
(+ veterán side a veterán sólo) Kramolín
28. a 29. července

XXXVII. nepomucký trojúhelník – Nepomuk
29. září

Mezinárodní mistrovství ČR side a čtyřkolky – Kramolín
6. října

Mezinárodní mistrovství ČR trial jednotlivci – Kramolín
7. října

Mezinárodní mistrovství ČR trial družstev – Kramolín
Nepomucký AMK je nejen významným pořadatelem sportovních
motoristických akcí, ale patří mezi kluby s bohatou a dlouhou historií. Proto je pravidelným hostem jednání i nejvyšší představitel

Autoklubu České republiky, prezident AČR JUDr. Jan Šťovíček.
Ve svém příspěvku Jan Šťovíček poděkoval všem členům klubu
za práci a činnost, bez které by nebylo možné žádný sportovní
podnik uspořádat. Současně ocenil spolehlivou a velmi kvalitní
přípravu nejen národních podniků, ale především podniku mistrovství světa v sajdkárkrosu.
Milan Demela
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FK Nepomuk – 1. A třída Plzeňský kraj – rozlosování jarní části

Fénix
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Informace z Fénixu

Zruč – Nepomuk

10. 03.

14:30

Košutka – Nepomuk

17. 03.

12:00

Nepomuk – Tlumačov

24. 03.

15:00

Křimice – Nepomuk

31. 03.

16:00

Nepomuk – Horažďovice

07. 04.

16:30

Svéradice – Nepomuk

15. 04.

16:00

Nepomuk – Bolevec

21. 04.

17:00

Mochtín – Nepomuk

29. 04.

17:00

Nepomuk – Žichovice

05. 05.

17:00

Černice – Nepomuk

12. 05.

17:00

Nepomuk – Rokycany B

19. 05.

17:00

Chlumčany – Nepomuk

26. 05.

17:00

Nepomuk – Bukovec

02. 06.

17:00

Mrákov – Nepomuk

10. 06.

15:00

Nepomuk – Kralovice

16. 06.

17:00

Jarní novinky z Fénixu jsou tu. Stále vám děkujeme za váš zájem i zpětnou vazbu, bez toho by opravdu Fénix těžko byl tím, čím je. A stále je
kam růst.
V únoru se uskutečnila první ukázková hodina lezení pro děti
na umělé stěně, které se zúčastnilo 9 dětí (pod dohledem rodičů i prarodičů). Díky vašemu nadšení a zájmu otevíráme pravidelný lezecký
kroužek od pondělí 5. 3. od 16 hodin. Maximální počet dětí na hodině
je 6, věk je omezen na 6–15 let a při větším zájmu počítáme s otevřením
další hodiny a rozdělením dětí do ideálních skupin (předběžně ve středu
od 15 hodin). Kroužek má 10 lekcí trvajících 1,5 hodiny a cena je 1200,Mnozí jste zřejmě (jako ještě nedávno my) ani netušili, že v Nepomuku lezecká stěna vůbec je. Fénix by rád tyto možnosti a vůbec různé
akce pořádané spolky nebo i jednotlivými aktivními občany centralizovaně prezentoval ve webovém kalendáři. Cílem je nabídnout všem
přehled o dění ve městě a o to, aby spolu jednotlivé akce zbytečně nekolidovaly. Pak by bylo krásně vidět, jak pestrý život v Nepomuku skutečně
je. Zajímají nás vaše názory.
Těšíme se na setkání i na vaše podněty.
Za Fénix Lucie Korbová

NABÍDKA AKCÍ:

5. 3. První lekce kroužku lezení pro děti,
16:00–17:30, 10 lekcí / 1200,-.
17. 3. Seminář jógy a tvoření pro ženy I.
První ze třídílného cyklu setkávání
pro ženy. 15–18 hodin, 1 hodina jógy,
sdílení, lehké tvoření vize na rok
2018 a především osobního náramku
z polodrahokamů. Vzájemná masáž
vonnými oleji. Vstup 400, – (materiál
a občerstvení v ceně) nutno uhradit
do 13. 3., maximálně 10 účastnic.
Za všechny 3 semináře 1000,-.
27. 3. Seminář z psychologie
s PhDr. Hanou Alblovou Time
management: Jak jste
na tom s časem? Cílem této přednášky
je naučit se lépe organizovat svůj
čas. Přednáška bude vedena zážitkovou
formou zaměřenou na využití získaných
poznatků v každodenní praxi. Přihlášení
a platba 240, – do 22. 3.

Chcete jet s námi na muzikál?

15. 4. Seminář jógy a tvoření II.
15–18 hodin. Hodina jógy, relaxace,
masáž, výroba vlastního parfémku.

Kulturní centrum Nepomuk připravuje zájezd do Hudebního divadla Karlín na muzikál Čas růží – 9. 6. 2018, odjezd autobusu v 16.00
hod. Kontakt: Petra Šašková, tel.: 602 328 622

12. 5. Seminář jógy a tvoření III.
15–18 hodin. Hodina jógy, relaxace,
masáž, intuitivní práce s hlínou.
12. 5. se zapojíme do celostátního
piknikového happeningu Férová snídaně
(10–12 hodin).

Leden, nebo listopad?
Leden 2018 byl v Nepomuku teplotně silně až mimořádně nadnormální (za 100 let by se měly vyskytnout jen asi 3 podobně teplé
ledny). Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 2,6 °C, což je
o 4,7 °C více, než je dlouhodobý průměr 1961–2010. Leden 2018 byl
2. nejteplejší leden od roku 1951, kdy začala klimatologická stanice
v Nepomuku měřit. Teplejší byl pouze rok 2007, kdy se průměrná
měsíční teplota vzduchu zastavila na 3,5 °C. V minulém roce byl
leden velmi mrazivý, průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla
– 5,5 °C. Letos tak v lednu bylo o propastných 8,1 °C tepleji než
v lednu minulého roku. Na poměry ledna bylo velmi teplo takřka
celý měsíc, chladněji bylo pouze v době od 13. do 22. 1., ale i toto
období bylo teplotně nadprůměrné. Na konci 2. a začátku 3. lednové dekády se vyskytly významnější sněhové srážky, maximální
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výška sněhu byla naměřena 22. 1. 2018, a to 10 cm. Nejnižší teplota
– 8,2 °C byla zaznamenána ráno 22. 1. 2018, oproti loňskému roku,
kdy jsme naměřili – 20,8 °C (7. 1. 2017) opět výrazný rozdíl. Nejvyšší
teplotu 10,6 °C jsme zaznamenali 24. 1. 2018, loni to bylo jen 5,2 °C
(1. 1. 2017). Srážkově pak byl leden 2018 nadprůměrný, celkově
spadlo 46,2 mm, což odpovídá 135,1 % dlouhodobého průměru.
Leden 2018 se tak z hlediska počasí spíše než typickému lednu
podobal průměrnému listopadu. Průměrná listopadová měsíční
teplota vzduchu v Nepomuku činí 2,6 °C, tedy přesně tolik, kolik
jsme naměřili v letošním lednu, a průměrný úhrn srážek 43,2 mm
(o 3 mm méně než letos v lednu).
Pavel Vacík

V červenci se s námi děti mohou vydat
na cestu kolem světa. Plánujeme totiž
příměstský tábor s lezením a dalšími
sportovními aktivitami! Termín je 23.–27.
7. a detaily brzy zveřejníme.

FÉNIX
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,
Nepomuk

Provozní doba kanceláře:
pondělí a středa: 13:30–18:00
úterý a čtvrtek: 13:30–16:00
pátek: 10:00–14:00

Tel.: (+420) 606 032 707
(Eva Valmová, koordinátorka centra)
E-mail: fenix@fenix-nepomuk.cz
www.fenix-nepomuk.cz
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Vyprávění o farářích, děkanech
a arciděkanech nepomuckých
Jan František Pánek

Nástupce děkana Vrabce (Passera), Jan Pánek, byl jeho krajanem.
Narodil se totiž 1. 5. 1691 ve vsi Žilina, vzdálené asi 10 km jižně
od Smečna a příslušející tehdy ke smečenskému panství hrabat
Martiniců. Pokřtěn byl týž den ve farním kostele v Družci jako Jan.
Jméno František obdržel pravděpodobně při biřmování. Jeho otcem
byl Václav Pánek, původem z Pustovět († 1735), matkou Alžběta
Dvořáková, vdova po žilinském krčmáři.
Vysokoškolská studia, která absolvoval v Praze, zakončil titulem magistra filosofie a bakaláře teologie. Finanční podporu mu
poskytovali právě Martinicové. Jako student byl ubytován v jezuitském konviktu sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském, kde
dokonce zastával funkci sekretáře mariánské družiny. Kněžské svěcení obdržel dne 15. 3. 1715 z rukou pražského arcibiskupa Franze
Ferdinanda hraběte von Küenburg. Začínal jako kaplan ve Smečně.
Následně působil v letech 1717–1720 coby duchovní správce rodné
farnosti Družec. Poté jej hrabě Adolf Bernard z Martinic presentoval
jako faráře do Němčic na svém panství Plánice. Zde setrval do roku
1728, kdy se po smrti Augustina Jana Vrabce stal na návrh téhož
šlechtice jeho nástupcem. Od roku 1735 zastával současně funkci
okrskového vikáře nepomuckého vikariátu. Byl též vyznamenán
titulem apoštolského protonotáře.
První třetina Pánkova působení v našem městě se nesla ve znamení radosti z kanonizace Jana Nepomuckého, jehož kult se nyní
mohl naplno rozvinout ve velkolepých kulisách barokního umění.
Oficiální zařazení nejslavnějšího nepomuckého rodáka na seznam
svatých římskokatolické církve vyhlásil papež Benedikt XIII. dne
19. 3. 1729 v římské bazilice sv. Jana v Lateráně. V první polovici
října oslavila tuto význačnou událost Praha, v Nepomuku pak probíhaly osmidenní slavnosti od 20. do 27. 10. Každý den sem přicházela
četná procesí z různých koutů Prácheňského a Plzeňského kraje.
Hlavním dnem oslav byla středa 23. 10., kdy dorazil i pražský arcibiskup Küenburg. Děkanský kostel sv. Jakuba Staršího – „v kterým
Svatý Jan měl pokřtěn býti“ – byl náležitě okrášlen a před ním stála
velkolepá slavobrána zdobená výjevy ze světcova života. Popis obojího i středeční slavnosti, sepsaný přímo Pánkem, byl dokonce
vydán tiskem. Na děkanství se během oslav vystřídalo 316 hostů.
Vypilo se 6 sudů vína, 10 sudů piva a snědlo se jídla za více než 200
zlatých. Velkou část nákladu na oslavy hradil hrabě Adolf Bernard
z Martinic, který věnoval 100 zlatých na postavení a výzdobu slavobrány a 200 zlatých na pohoštění.
Rozmach nepomucenského kultu vyvolal potřebu mnohem
reprezentativnějšího a také prostornějšího svatostánku, který by
lépe vyhovoval potřebám poutníků. V roce 1734 tedy zahájil hrabě
Martinic na místě raně barokního kostelíka, vybudovaného tam,
kde se podle legendy nacházel Janův rodný dům, výstavbu nového
vrcholně barokního chrámu. Základní kámen položil osobně 7. 10.
toho roku za přítomnosti projektanta stavby, věhlasného pražského
architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Děkan Pánek jej požehnal za asistence obou nepomuckých kaplanů. Dostavby se však
hrabě nedožil, neboť zemřel již v červenci 1735. Dokončený kostel
se čtyřmi oltáři – hlavním sv. Jana Křtitele (podle zasvěcení původního kostelíka), centrálním sv. Jana Nepomuckého a bočními Panny
Marie a sv. Dominika – vysvětil 17. 8. 1738 pražský pomocný biskup
Johann Rudolf hrabě Sporck, jak dosvědčuje nápis na mramorové desce v západní zdi kněžiště. Slavnosti se zúčastnil František
Michael hrabě z Martinic, zastupující dceru a dědičku zemřelého
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2. 3. Sokolský ples 2018, od 20.00
hodin, Sokolovna Nepomuk,
vstupné 150 Kč, předprodej
vstupenek Zelenina Šloufová,
rezervace na tel.: 774 237 865

stavebníka Marii Dominiku z Martinic a její matku, z duchovních
pak kromě děkana Pánka 17 kněží a téměř 1 700 věřících.
Ozdobou kostela se roku 1741 stala stříbrná socha sv. Jana
Nepomuckého od pražského zlatníka Georga Wilhelma Seitze. Stála
2 500 zlatých a byla hrazena z odkazu Adolfa Bernarda z Martinic.
Ke kostelu nyní proudili poutníci ze všech stran. V květnu 1762
ho svou návštěvou poctil kníže Joseph Adam Johann Nepomuk von
Schwarzenberg se svými třemi syny. Sám byl totiž jediným vytouženým mužským potomkem svých rodičů, kteří se po dlouholeté manželské krizi náhodně setkali a znovu udobřili právě u hrobu sv. Jana
Nepomuckého ve svatovítské katedrále. Jeho nebeské přímluvě tedy
vděčil za své narození a jeho jméno proto nosil, stejně jako později
každý mužský člen rodu.
Čtyřicátá léta byla pro děkana Pánka i jeho farníky nelehkým
obdobím. Vypukly války o rakouské dědictví a Nepomuk trpěl průtahy vojsk. Dvakrát zde pobývaly bavorské oddíly a v březnu 1742
francouzské jednotky. Důstojnictvo bylo ubytováno na děkanství. V září 1744 naopak při tažení z Porýní proti Prusům přenocoval u děkana vrchní velitel rakouských vojsk v Čechách a švagr
Marie Terezie Karel Alexander Lotrinský. Když byl uzavřen mír
mezi Rakouskem a Bavorskem, zastavil se v Nepomuku 30. 6. 1745
cestou k císařské korunovaci František Štěpán Lotrinský a v kostele
sv. Jana si vyžádal kněžské požehnání.
V sobotu 30. 7. 1746 vypukl požár v panském dvoře Borek. Oheň
se rozšířil na děkanství, kde vyhořely všechny dřevěné stodoly
i sýpka s veškerým uskladněným obilím a také první patro obytného stavení s celým mobiliářem včetně cenné knihovny. Děkan
sotva stačil před ohněm uniknout. Čtyři noci musel přebývat přímo
v kostele sv. Jakuba. Pak se do doby, než bude děkanství opraveno,
ubytoval ve špitálu. Špitálníci byli naopak rozmístěni po domácnostech měšťanů, kteří ale sami utrpěli požárem škody, neboť
vyhořelo 46 domů. Rekonstrukce vyhořelé budovy započala hned
v roce 1746 a trvala až do roku 1748. Probíhala podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a vyšla na 4 238 zlatých, ačkoli původní
kalkulace byla na 2 790 zlatých. Zpátky se duchovní správce nastěhoval 6. 7. 1748.
Přes přibývající věk vykonával děkan Pánek i v následujících
letech svědomitě své povinnosti. Již v roce 1743 dal na děkanském
poli vlastním nákladem postavit kapličku sv. Zikmunda, Martina a Prokopa, kterou pak také sám požehnal. Roku 1756 nechal
u Johanna Georga Kühnera na Malé Straně přelít jeden ze dvou
zvonů děkanského kostela a v letech 1761–1762 podnikl postupně
opravu střech na obou nepomuckých kostelech.
Významnou pozornost věnoval také školství. V roce 1749 zřídil
při pražském konviktu sv. Bartoloměje nadaci pro studenty z Nepomuka se základním kapitálem 2 500 zlatých. Roku 1757 pak zakoupil zbořeniště domu čp. 178 naproti děkanství a daroval ho městu
pro rozšíření stávající školy v čp. 179. Byl též literárně činný. Kromě
již zmíněného popisu svatojánských oslav je autorem několika
dalších drobných spisků historického i náboženského zaměření.
Zemřel 8. 4. 1763 po 35 letech působení v Nepomuku a 28 letech
v úřadě okrskového vikáře. Pohřben byl za účasti 38 kněží v děkanském kostele sv. Jakuba Staršího. Jeho dodnes dochovaný náhrobník je druhotně osazen v ohradní zdi kostela.
Vladimír Červenka

17. 3. Velikonoční trh (hraje
jihočeská dudácká muzika Bedrník),
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A.
Němejce, více na trhy.nepomuk.cz

3. 3. – 22. 4. Výstava obrazů

17. 3. Velikonoční pohádka Zajíčku
a slepičko, čípak je to vajíčko?,
od 10.00 hodin, Městské muzeum
a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

10.00–16.00 hodin, Městské
muzeum a galerie Nepomuk

17. 3. Koncert ke sv. Janu
Nepomuckému, od 17.00, kostel sv.
Jakuba Většího

akademické malířky Marcely
Urubové, otevřeno úterý–sobota

3. 3. Dětský maškarní bál ve Dvorci
– děti se můžou těšit na velkou profi
osvětlenou diskotéku a na soutěže
o sladké ceny, od 14.00 hodin,
Kulturní dům Dvorec, vstupné
20 Kč (děti), 50 Kč (dospělí),
misronmusicteam.cz
3. 3. Oslava MDŽ, od 18.00 hodin,
Sokolovna Nepomuk
3. 3. Zahrádkářský ples – ČSZ
Dvorec, Kulturní sál Klášter
3. 3. Dvorecká Noc – noc plná
muziky různých žánrů – zahrají
kapely Compromysh, Blackmailers,
Katr, Grady Ann, od 20.30 hodin,
Kulturní dům Dvorec, vstupné
180 Kč, misronmusicteam.cz,
tel.: 736 537 156
5. 3. Kurz lezení pro děti od 6
do 15 let, od 16.00 do 17.30 hodin,
Sokolovna Nepomuk, kurzovné
1200 Kč za 10 lekcí, fenix-nepomuk.
cz, tel.: 606 032 707
6. 3. Přednáška Putování
po evropském kulturním dědictví
a s fondy EU na téma Francouzské
a české památky UNESCO,
od 17.00 hodin, Městské muzeum
a galerie Nepomuk, vstup zdarma
7. 3. Koncert nejmladších žáků ZUŠ
Nepomuk, od 17.30 hodin, aula ZŠ
10. 3. Hasičský bál – hraje
Melodion, bohatá tombola, od 20.00
hodin, sál hotelu U Zeleného
stromu, pořádá SDH Nepomuk,
vstupné 100 Kč, vstupenky
v předprodeji v květinářství
Kopretina nebo na místě
12. 3. Jarní posezení pro seniory –
vystoupí Duo Romana Audese,
od 15.00 hodin, DPS (Za Kostelem
583), vstupné zdarma, pořad je
určen pro širokou veřejnost

17. 3. Beseda s Jiřím Kajínkem
(včetně autogramiády a focení),
od 19.00 hodin,
Kulturní dům Dvorec, vstupné
300 Kč (v předprodeji) a 350 Kč
(na místě)
17. 3. I. seminář jógy a tvoření
pro ženy – 1 hodina jógy, sdílení,
lehké tvoření vize na rok 2018
a především osobního náramku
z polodrahokamů, od 15.00
do 18.00 hodin, Centrum
volnočasových aktivit Fénix
18. 3. Jarní svatojánská pouť, 10.00
poutní procesí od arciděkanství,
10.30 poutní mše svatá
22. 3. Přednáška Prevence

před zdravotními problémy
s irisdiagnostičkou Jitkou
Hanzalovou, od 17.00 hodin,

Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vstupné dobrovolné
24. 3. 5. Jarní seminář

nástavkového včelaření, od 8.00

hodin, sál hotelu U Zeleného
stromu, vstupné 150 Kč (na místě),
100 Kč (předem),
psnv.cz, vcelari.nepomuk@email.cz
24. 3. Pionýrský bál ve stylu 20.
a 30. let – k tanci a poslechu hraje
Orion, od 20.00 hodin, Sokolovna
Nepomuk, vstupné 100 Kč
(v předprodeji), 80 Kč pro členy,
vstupenky v předprodeji od 1. 3.
24. 3. Dětský pionýrský maškarní
ples – hry, diskotéka, soutěž
o nejhezčí masky, od 14.30 hodin,
Sokolovna Nepomuk, vstupné
50 Kč (dospělý doprovod zdarma),
nepomuk.pionyr.cz
25. 3. Mše svatá na Zelené Hoře,
od 10.30 hodin, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, zámek Zelená Hora,
arcidekanstvi-nepomuk.cz

27. 3. Seminář z psychologie
Time management s PhDr. Hanou
Alblovou na téma Jak jste na tom
s časem?, od 18.00 do 20.00 hodin,
Centrum volnočasových aktivit
Fénix, kurzovné 240 Kč
30. 3. Extra Band revival,
Kulturní sál Dvorec, www.
misronmusicteam.cz
NEPOMUCKO / BŘEZEN 2018

do 21. 4. Lidová architektura
Plzeňského kraje – panelová výstava
seznámí návštěvníky s historickým
stavebním fondem z okruhu
památek lidové architektury,
Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích
1. 3. Jarní rukodělný seminář
s Mgr. Ivanou Sieberovou,
zámek Chanovice

knihovně první republiky, od 17.00
hodin, Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích
16. 3. Sousedský ples, restaurace
Joachim, Spálené Poříčí
17. 3. Velikonoční výstava
v Neurazech, od 13.30 do 17.00
hodin, budova obecního úřadu
Neurazy, vstup zdarma
17. 3. Dětská maškarní veselice,
od 14.00 hod., akce s hudbou
a soutěžemi pro školní děti, KD
Chanovice
17. 3. Velký maškarní dospělácký
rej, od 20.00 hod., taneční akce
s maskami a hudbou pro všechny
věkové kategorie, masky vítány,
KD Chanovice
17. 3. Putování z Čech do Santiaga
de Compostela, od 18.00 hod.,

2. 3. Otevření restaurace Pod
Kokšínem, Hořehledy

přednáška Jindřicha Smítka, sál KSC
Kasejovice

3. 3. Dětský karneval, od 14.00
hod., Sokolovna TJ Sokol
Spálené Poříčí

18. 3. Od operety k muzikálu,
17.00 hod., koncert na zámku,
Spálené Poříčí

3. 3. Maškarní bál, 20.00 hod.,
Sokolovna TJ Sokol Spálené Poříčí

23. 3. Noc s Andersenem, Obecní
knihovna Kasejovice

3. 3. Rybí hody, od 15.00 hod.,
hostinec Na Faře, Vrčeň

24.3. Jarní trhy, 13.00–17.00 hod.,
náměstí nebo zámek, Spálené Poříčí

3.–4. 3. Víkendový sběr
plastů, Vrčeň

24. 3. Velikonoční setkání v Muzeu
krojů a zapomenutých řemesel,

5. 3. Island, od 18.00 hod.,
přednáška Vládi Hoška, sál Kulturně
společenského centra Kasejovice
10. 3. Salomena chess tournament,
od 12.00 hod., šachový turnaj,
hostinec U Vötterů, Spálené Poříčí
10. 3. Maškarní rej v Žinkovech,
od 14.00 hod., Hotel
U Zlatého jelena

od 14.00 hodin, Březí 35 u Žinkov,
vstupné kraslice nebo velikonoční
pomlázka, hucul-olsovka.cz
24. 3. Maškarní pro děti, sál KSC
Kasejovice
27. 3. Velikonoční dílna pro
veřejnost – tematické dílny určené
pro děti a jejich dospělé, od 15.00
do 17.00 hodin, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích

10. 3. Velikonoční jarmark – tradiční
jarmark v atraktivních kulisách
zámku Hradiště, od 9.00 do 15.00
hodin, Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích

31. 3. Vepřové hody, od 8.30 hod.,
hostinec Na Faře, Vrčeň

11. 3. Zamilovaný vodník,
17.00 hod., divadlo, Sokolovna
Spálené Poříčí

31. 3. Burza Tchořovice,
burzatchorovice.cz

13. 3. Zámecký literární večer IV. –
tentokrát zasvěcený červené

Kulturní a informační centrum Nepomuk / Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz / Otevřeno: říjen–duben (pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin)
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz
Změna programu vyhrazena. Omlouváme se čtenářům i pořadatelům za chyby v minulém kulturním kalendáři.

31. 3. Velikonoční vycházka, sraz –
náměstí Kasejovice

březen Karel Klostermann – 170.
výročí narození – beseda, DPS
Spálené Poříčí
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Základní organizace ČSV Nepomuk
a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádají

5. Jarní seminář
nástavkového včelaření
sobota 24. března 2018
Nepomuk – sál hotelu
U Zeleného stromu na náměstí

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Očekáváme
velký zájem včelařů, proto je vhodné se předem přihlásit.
Vstupné předem 100 Kč, na místě 150 Kč.
Další informace včetně přihlašovacího formuláře a platby
vstupného najdete na internetové stránce www.psnv.cz
v přehledu připravovaných akcí nebo si o ně můžete napsat
na adresu vcelari.nepomuk@email.cz. Můžete přinést vzorky
mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření nosematózy. V prostoru
hotelu je možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení.
V restauraci hotelu je zajištěno stravování.
Srdečně zvou pořadatelé.

Nepomucké noviny / březen 2018
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Prodej pozemků, 15 329 m2 – Srby
K prodeji nabízíme soubor sedmi pozemkových čísel ve dvou lokalitách
v katastrálním území Srby nad Úslavou. Část pozemků (9 170m2) se nachází
přímo v intravilánu obce Srby a spadá v územním plánování do lokality
označené jako výroba lehká, živnostenské provozy a zemědělská výroba –
vše zastavitelné plochy do 50% a to stavbami odpovídajícími využití,
do 2NP max. 6m výšky. Stavět se zde dají např. malovýrobní pekárny,
autoservisy, pneuservisy, truhlárny, lakovny, ateliéry, krejčovské dílny,
parkovací a odstavné prostory, garáže, stavby pro veterinární péči apod.
6 159m2 je zemědělská půda (orná půda, TTP) mimo obec.

Cena: 673 380 Kč
tel.: 736 525 740

Kód: NEP1899
Makléř: petr.drevo@rkevropa.cz

MAKLÉŘI POZOR!
Chcete mít 70% ze získané provize? Hledám k sobě kolegu, nebo kolegyni, s chutí do práce a notnou dávkou sebe disciplíny!
70% ze získané provize dostanete od prvního dne, od první zprostředkované zakázky – bez nutnosti přispívat na chod kanceláře,
propagaci apod. Zkušenosti z realit nejsou podmínkou, ale výhodou. Bezúhonnost. OSVČ.
Přihlášky a více info: petr.drevo@rkevropa.cz, tel: 736 525 740.

Obec Mladý Smolivec pronajme
zařízenou prodejnu potravin v obci
Radošice za symbolické nájemné
a s možností získání dotace na provoz.
Prodejna se nachází v centru obce s číslem
popisným 20 vedle komunikace II/177.
Prostory čítají 250 m2 i s příslušenstvím.

Zájemci se mohou hlásit na adrese
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01,
e-mail: ou@mladysmolivec.cz, tel.: 371 585 145.

Trakom spol. s r. o.
Žinkovy čp. 1
Zavedená společnost
(od roku 1994)
zabývající se zemními
a stavebními pracemi
a autodopravou hledá
nového majitele.
Bližší informace
na tel.: 607 710 113
a 371 593 101.
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Stále se rozrůstáme,
a proto hledáme nové
kolegy a kolegyně
na různé pozice:
Pracovní pozice v
Chanovicích:
Obsluha výrobních linek
Elektrikář
Údržbář
Brusič nástrojů
Řidič vysokozdvižného vozíku
Technik BOZP a PO

Důvody, proč pracovat
právě pro firmu Pfeifer:
Práce u stabilní rodinné
mezinárodní společnosti
Atraktivní systém odměňování
transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Dlouhodobá perspektiva a
možnost kariérního růstu
Firemní akce pro zaměstnance
Náborový příspěvek 12.000,-Kč
Svozy do zaměstnání ze směru: Klatovy, Sušice,
Horažďovice, Nepomuk, Strakonice a Blatná

Závod Chanovice – Chanovice 102 – 341 01 Horažďovice – paní Ivana Šimonová – tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.cz – www.pfeifergroup.com – www.karriere.pfeifergroup.com

r r i e r e.

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na
www.pfeifergroup.com/cs - www.karriere.pfeifergroup.com/cs

ou

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu od 8,00, a nebo
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.
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Prodám králíky na zabití i na chov. Cena 250 Kč / ks.
Kolečkové brusle č. 4 200 Kč. Štafle 3M 500 Kč. Tel.: 776 814 094.
Jen 100: sklád. vojenské lehátko, dětské odrážedlo, kemping. stolek,

Město Nepomuk prodává metrové palivové dřevo na topení a štěpku
na topení či na záhony. Kontakt: Jiří Hulec. Tel.: 601 326 965.
Hledám pronájem jednoho pokoje v Nepomuku. Tel.: 608 230 564.
Hledáme pronájem domku se zahradou, nejlépe i se stodolou v okolí
Nepomuku. Dům případně odkoupíme po dohodě. Tel.: 722 134 579.

pozink. velkou vanu, dva telefony Nokia. Tel.: 776 535 770.
Bytové doplňky: žaluzie, rolety, sítě do oken atp. Zemní práce: bagrem,
ručně odvoz materiálu. Nepomucko. Tel.: 603 309 702.
Kadeřnictví IN, U Sokolovny 560, Nepomuk (v soláriu), dámské, pánské,

Prodám klec na křečka. Tel.: 724 223 289.

dětské, společenské účesy, svatby. Tel.: 603 942 390.

Prodám pneu na Fabii + disky nové 165x70xR14 obuté. Cena dohodou.

Daňová evidence, mzdy, DPH, kontrolní hlášení, fakturace, DPFO, silniční daň.

Mikrovlnou troubu 200 Kč, hřídel na cirkulárku 500 Kč. Tel.: 776 814 094.

Tel.: 737 988 523.

Firma INTERIORS
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:
—T
 ruhlář – nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru
— Montážní dělník v zahraničí / koordinátor montáží
vyučení v oboru truhlářství
jazykové znalosti – NJ – AJ
výborné platové podmínky
Práce v Německu / Anglii
— Obsluha CNC
dvousměnný provoz
orientace v dřevovýrobě
truhlář/nábytkář
výborné platové ohodnocení
— Konstruktér / přípravář
příprava projektů
Práce s výkresovou dokumentací, práce na PC.
— Skladník / skladnice
dvousměnný provoz
příjem/výdej zboží ze skladu
Příprava materiálu na zakázky
Kontaktní osoba:
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna. Stáří
15–20 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 3. dubna, 9. května a 20. června 2018
Nepomuk – u fary – 16.20 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek – cena dle
poptávky. Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 728 605 840

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč
•
•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu.
Nabídka zařízeného služebního bytu.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE,
studenty na víkendy i mimo ně, dle jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné,
nebo na tel.: 602 659 545, 608 939 373

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

PRODEJ SLEPIČEK

Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění.
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

Bližší informace na tel.: 777 553 479 p. Pavelec;
e-mail: a.kohlenbergerova@mecotronic.cz

Prodám jedno a dvouvařič „PB“ a také el. vařiče, ledničku Calex, odsavače pár,

Požadované č. vydání:

Požadujeme:
spolehlivost, flexibilitu, pečlivost

A 1 ½ gauč a 2 křesla se šuplaty na kolečkách 1600 Kč. Tel.: 776 693 073.

Adresa:

nabízíme:
jednosměnný pracovní provoz
nástupní plat 24 000,nástup možný dle dohody

Koupím zachovalou dětskou postýlku. Tel.: 606 812 931.

Dveře plné vnitřní 90P, solodur-odst. dub za 1200 Kč, jsou nové, nevybalené.

Telefon/email:

Operátor CNC se znalostí
programování
v systému FANUC

s vestavěnou kuchyňskou linkou. Tel.: 737 296 426.

Dovezu. Tel.: 776 693 073.

Jméno a příjmení:

Firma Mecotronic s.r.o.
s provozovnou v Kasejovicích
hledá vhodného pracovníka na pozici:

Prodám byt v Nepomuku 2+1 s balkonem, 68 m2. Po celkové rekonstrukci,

krumpáč, 2 srpy, ruční pila 80 cm, žehlicí prkno, dřev. nebo hliníkové berle.

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč
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vzpomínka
Někteří lidé s námi zůstávají jen chvíli,
přesto změní náš život navždy…
Nikdy z našeho života neodejdou,
protože je nosíme hluboko ve svém srdci…

Nepomucké noviny / březen 2018

sponzoři měsíce
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vzpomínka
1. 3. uplynulo 24 let, co nás navždy
opustila naše maminka a babička
paní Libuška Vavříková.

Dne 7. 3. by oslavil své 60. narozeniny

S bolestí v srdci stále vzpomínají
dcera, manžel a vnuci.

pan Bohumil Zavadil.
Stále vzpomínají dcera s manželem.

vzpomínka
vzpomínka
„To, že čas hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání…“
Dne 13. 3. uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka, babička

Dne 11. 3. uplyne 1 rok, kdy nás opustil
pan Jaroslav Trhlík z Tojic.
Stále vzpomínají manželka, syn, dcera,
bratr, vnoučata a pravnouček.
Děkujeme všem, kdo vzpomene s námi.

Jaroslava Jechurová.

vzpomínka

Stále vzpomínají manžel Václav, dcery
Marcela a Petra, syn Vašek a vnoučata.

Dne 30. 3. uplyne 5 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Stanislav Bouda.

vzpomínka
Je smutné bez Tebe žít, nemá kdo poradit,
potěšit. Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi pro nás žil. Však
osud byl tak krutý a musel jsi od nás
odejít…

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, dcera a syn.
Děkujeme všem, kdo vzpomene s námi.

Dne 25. 3. uplyne 1 rok,
co nás navždy opustil náš milovaný
pan Karel Holý.
S láskou a s obrovskou bolestí v srdci
stále vzpomíná manželka a děti.

Nabídka platí od 28. 2. do 27. 3. 2018
v prodejně „U Stodoly“
Krajanka ZOO vanilkový / kakaový krém 80 g
Choceňský tvaroh 250 g
Zott Zakysaná smetana 15% 180 g
Špekáčkový točený salám cena za 1 kg
Párky Excelent cena za 1 kg

9,90
18,90
10,90
99,00
149,00

Speciální nabídka „Velikonoční pečení“
platí od 14. 3. – 27. 3. 2018
v prodejnách „U Stodoly", ve Dvorci a NS Nepomuk
Šumavská mouka pšeničná hladká 1 kg
Korunní cukr moučka 1 kg
Wieninger droždí čerstvé 42 g

9,50
16,90
3,90

Nabídka platí od 28. 2. do 13. 3. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Máslo TATRA 250 g
Zott Smetana ke šlehání 30% 200 g
Farmářská kotleta cena za 1 kg
Hustopečské uzené cena za 1 kg

39,90
15,90
169,00
139,00

Nabídka platí od 14. 3. do 27. 3. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Jihočeský Eidam 30% cena za 1 kg
Jihočeský tvaroh tučný 250 g vanička
Uzená krkovice b. k. cena za 1 kg
Párky Velká Javořina cena za 1 kg

99,00
17,90
99,00
69,00

Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz

