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Michal bavil nejen Nepomučany

Představení Michalovi mazlíčci navštívilo
v sobotu 24. února v KD Dvorec přes dvě stě
malých i velkých diváků. Populární komik
Michal Nesvadba přítomné nadchnul a sklidil
zasloužený potlesk. Tentýž den vystupoval
i v Přešticích a v Blovicích. Foto Milan Janoch.

Toulky Evropskou unií

Cyklus besed za památkami Unesco organizuje
v letošním roce v sále Městského muzea Nepomuk
Eurocentrum Plzeň. První téma v březnu bylo
„Francouzské a české památky UNESCO“, následovat
budou koncem dubna „Perly Bulharska i Česka“.

Kopie ostatků putovaly do Čeladné

Ve čtvrtek 8. března proběhlo slavnostní předání
replik ostatků sv. Jana Nepomuckého a také
kazety s rodnou zemí tohoto světce od sochaře
Václava Česáka. Artefakty byly předány ředitelkou
Svatojánského muzea Kateřinou Dobrovolnou
(na snímku vlevo) faráři Mariuszi Roszewskemu
z Čeladné v Moravskoslezském kraji, který je
hodlá vystavit v tamním kostele zasvěceném právě
svatému Janu Nepomuckému. Původní identické
repliky ostatků jsou od dubna 2017 k vidění
ve Svatojánském muzeu v Nepomuku, druhá
kazeta s rodnou zemí putovala vloni do Brazílie.

Foto na titulní straně: Bohuslav Šotola
v Městském muzeu Nepomuk, foto Lukáš Mácha 2018
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Slovo starosty

Vážení občané,
dubnové číslo Nepomuckých novin nabízí
hned několik zajímavých témat. Hlavní
rozhovor je s Bohuslavem Šotolou, kterého
si velmi vážím pro jeho ochotu, propagaci města i široký rozhled. Bude ostatně
jedním z hlavních, kteří se budou podílet na podzimní výstavě u příležitosti
100 let Československa v Městském muzeu
Nepomuk. Nechybí ani již v minulém čísle
slíbené vzpomínky na Václava Malovického
od jeho blízkých. Myslím, že nejen oni
budou na tohoto našeho rodáka dlouho
vzpomínat. Máme za sebou povedené
březnové setkání se zástupci partnerských
měst, na kterém došlo k novým dohodám
i k upevnění vazeb. V květnu o pouti očekáváme ještě delegaci z Brazílie. Předtím
nás v tomto měsíci čeká akce Otvíráme
Nepomuk!, zahájení hlavní turistické
sezóny. Nakouknout vůbec poprvé můžete
například do rozestavěného pivovaru
v areálu Švejka či do sklepů Městského
muzea a galerie. Vstupné do všech objektů
bude opět zdarma. Těším se, že se společně potkáme nejen na této akci.
Jiří Švec, starosta města
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Otvíráme Nepomuk 2018!
Populární akce, která nabízí nejen vstup zdarma do místních muzeí, komentované prohlídky či doprovodný program, ale zejména možnost návštěvy běžně nepřístupných míst,
se letos bude konat v sobotu 14. dubna.
Když nás před pár lety napadlo uspořádat v Nepomuku den otevřených dveří, nečekali jsme, že se akce setká s tak příznivým ohlasem a rychle se stane jedním s úhelných
kamenů kulturní nabídky celé turistické sezony. Snažíme se proto každým rokem přichystat nejen pestrý program, ale i nějakou novinku.
Letos se Otvírání Nepomuka koná druhou dubnovou sobotu společně s farmářskými
trhy. Čeká nás tedy nabitý program od rána až do pozdního odpoledne.
Jádrem akce bude samozřejmě možnost návštěvy nejednoho jinak nepřístupného
historického objektu. Kromě stálic, jako je věž svatojakubského kostela, kovárna v kapli
Božího těla, sklepy Dannerova pivovaru, barokní domek č.p. 30 „U Kočárů“ nebo měšťanský dům U Petrů, budou pro letošek nově zpřístupněny například starodávné sklepy pod
hospodou Na Knárovce, část sklepení staré radnice – dnešního Městského muzea a také
právě rekonstruovaný pivovar U Zeleného stromu, kterým návštěvníky rád provede jeho
majitel Radek Sochor. Novinkou bude také malá poznávací hra pro děti.
Centry dění ale budou hlavně dvě místa. Dopoledne náměstí Augustina Němejce, kde
bude probíhat pravidelný farmářský trh, na kterém se o hudební kulisu postará v Nepomuku již dobře známý plzeňský dixielandový orchestr The Dixie Hot Licks. Na trhu si bude
možné nakoupit kvalitní regionální potraviny nebo se rovnou posilnit na prohlídky nepomuckých památek. Odpoledne rozbijí na nádvoří arciděkanství svůj tábor dávní Keltové,
nebudou tu chybět souboje válečníků, ukázky tradičních řemesel, středověká hudba ani
drobné občerstvení od Nepomuckých kuchařinek či vinotéky Vinil.
Vstup do všech místních muzeí bude tento den zdarma. Navíc v nich budou připraveny drobné novinky. V Městském muzeu a galerii bude například pokřtěna nová kniha
plzeňského historika a religionisty Luďka Krčmáře, pojednávající o poutních místech
na Nepomucku, kterých je tu opravdu mimořádné množství. Současně se křtem knížky
bude zahájena i putovní výstava na stejné téma. Tradičně oblíbená je návštěva Ateliéru-K v Rodném domě Aug. Němejce.
Součástí programu jsou samozřejmě i komentované prohlídky. Letos byly zvoleny opět
dvě trasy, přičemž na každou z nich bude možné vyrazit dopoledne i po poledni. První,
nazvaná Svatojakubské náměstíčko, seznámí návštěvníky s historií dnešního Přesanického náměstí a zavede je do běžně nepřístupných prostor, jako je oratoř a krov kostela
sv. Jakuba nebo sklepy a podkroví nepomucké fary. Jako druhá trasa byla zvolena takzvaná
Zelenohorská či Svatojánská cesta, která je i jedním z motivů právě pořizovaného nového
územního plánu. Jde jak o hlavní turistickou trasu městem, linii, na níž jsou téměř všechny
důležité místní památky, tak i o autentický relikt barokní zbožnosti, neboť právě po této
cestě putovali v baroku poutníci a mnohá zastavení na trase jsou spojena s kultem místních patronů sv. Vojtěcha, Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Putování začne u bývalé
kaple Božího těla a skončí až u sochy Piety pod Zelenou Horou.
Těším se s Vámi na viděnou nejen na této prohlídce.
Pavel Kroupa, místostarosta
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Velikost a typ kompostéru (zakroužkujte*):

který po pěti letech přejde do mého soukromého vlastnictví.

A) Plastový uzavřený – objem 900 l

Daníčka čekají na územní rozhodnutí. Na konci března byl dokončen
projekt dopravní a technické infrastruktury pro druhou etapu obytné
čtvrti Na Daníčkách. Po vydání územního rozhodnutí stavebním
úřadem, které je očekáváno v květnu, bude možné přikročit ke geodetickému oddělení jednotlivých parcel k jejich prodeji. Současně
by mělo probíhat výběrové řízení na zhotovitele vlastní stavby.

B) Dřevěný otevřený – objem 1687 l

Pozemek, na němž bude kompostér umístěn (doplňte):..................................................................................................................
Katastrální území ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
parcela p.p.: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jméno a příjmení žadatele (mohou být i chalupáři): ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresa trvalého bydliště: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Datum narození: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kontaktní adresa (jen je-li jiná): ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail:.................................................................................. Telefon:..............................................................................................
Datum:....................................... Podpis: ................................................

Vyplněný formulář odevzdejte na podatelně vašeho obecního úřadu, nebo zašlete naskenovaný na e-mailovou adresu: mnepomucko@seznam.cz do 30. 4. 2018. Kompostéry
budou poskytovány pouze do vyčerpání zásob. Na zapůjčení kompostéru není právní nárok. Prioritně budou upřednostněni zájemci, kteří dosud kompostér pořízený v rámci
dotace nemají. Poznámka: Můžete si požádat max. o 2 ks – zakroužkujte tedy nejvýše 2 typy. Pokud chcete dva stejné, zakroužkujte jen jednu variantu a dopište „2×“)

Fénix se patrně dočká nového pláště. Před dokončením je projekt
na zateplení fasády budovy, v níž sídlí volnočasové centrum Fénix.
Oproti nechvalně proslulé škole v Žehrovicích by zateplení mělo
domu pomoci nejen po energetické stránce, ale i po stránce estetické.
Inspirací pro úpravu průčelí byla totiž původní podoba domu z roku
1927. Podrobnosti o projektu přineseme v některém z dalších čísel
Nepomuckých novin.
Do stráně pod Normou se zakously bagry. Vzniká zde malé obratiště
pro zásobování prodejny, které má za cíl umožnit její výraznou přestavbu a rozšíření. Zároveň by mělo být konečně umožněno dopravní
napojení sousední, léta rozestavěné nemovitosti.
Radnice má nového nájemníka. Krámek v přízemí Městského úřadu
Nepomuk prošel v předchozích měsících důkladnou rekonstrukcí.
Od začátku března zde najdete oblíbené kadeřnictví Martina Bršlici.
Smlouva na pouť prodloužena. Rada města schválila prodloužení smlouvy na pronájem náměstí pro umístění atrakcí a stánků
o Nepomucké pouti s Vlastimilem Lagronem na roky 2018 a 2019
za cenu 150.000 Kč/rok.
Na spořitelně obnoví sgrafita. Díky grantu města Nepomuk ve výši
90.000 Kč na Obnovu historického jádra města Nepomuku se v letošním roce dočká restaurování sgrafitová výzdoba na budově spořitelny
v Plzeňské ulici čp. 19. Stavbu realizoval v letech 1908-9 místní rodák,
stavitel Václav Kšír, podle návrhu dnes velmi ceněného představitele
pozdní plzeňské secese Karla Bubly. Sgrafita jsou od ak. mal. Malého.

Další informace o kompostování
na www.kompostuj.cz

Plastový kompostér s víkem zn. Thermoking zajišťuje
rychlé a efektivní zkompostování biologického odpadu.
Vhodný i pro městské dvorky. Objem 900 litrů.

Soutěž končí tento měsíc. Poslední dubnový den je uzávěrka výtvarné
soutěže na doplnění pomníku obětem válek na nepomuckém náměstí.
Památník, jehož hlavní částí je socha prezidenta Masaryka, by měl
být citlivě doplněn o jmenný seznam nepomuckých občanů, kteří
zahynuli za obou světových válek. Odhalení doplněného památníku
je plánované na 28. října 2018. Podmínky soutěže najdete na stránkách www.nepomuk.cz.
Na MDŽ vystoupila Černocká. Dámská jízda aneb oslava MDŽ trochu
jinak proběhla 10. 3. již podesáté v KD ve Starém Smolivci. Hlavní
hvězdou akce byla zpěvačka Petra Černocká, která za doprovodu
svého manžela Jirky Krejčíka zazpívala známé hity.
Železný Újezd hostil hasičský bál. Tradiční hasičský bál okrsku Čížkov
proběhl 24. 3. v kulturním zařízení v Železném Újezdě za účasti hasičů
z těchto okolních obcí: Srby, Dvorec, Tojice, Čmelíny, Mohelnice,
Vrčeň, Sedliště, Přešín, Čečovice, Zahrádka a Čížkov.
Vejce 145× jinak. Až do konce dubna můžete v informačním centru
Spálené Poříčí navštívit velikonoční výstavu kraslic od Bärbel Jílkové.
Otevřeno je převážně od pondělí do pátku.
Výbuch v Kokořově. 20. 3. se ozval výbuch a následně vypukl požár
bioplynové stanice na statku Žitín. Hořel spalovací motor s generátorem elektrické energie, jedna osoba byla popálena. Dle majitele
je předběžná škoda 18 milionů korun.
Málem zapomenuté výročí. 26. 3. uplynulo 250 let od narození jednoho z nejvýznamnějších přírodovědců počátku 19. století Jana
Tadeáše Lindackera, který žil a pracoval v Oseku u Rokycan. Tato již
poněkud zapomenutá osoba našich přírodních dějin stála u zrodu
sbírek Národního muzea a nesmazatelně se zapsala v mnoha oborech přírodních věd. Alexandr Berndorf o něm napsal publikaci
Zapomenutý hrob v Oseku. O připomenutí letošního výročí se nejvíce
zasloužila Západočeská pobočka České astronomické společnosti.

Z jednání zastupitelstva města – 15. 3. 2018
• ZMN schválilo doplnění vyhlášky
o stanovení výjimek z doby nočního
klidu a umožnilo tím uspořádat
koncert kapely Tři sestry, který
se uskuteční dne 30. června, a to
zřejmě na nepomuckém náměstí.

Dřevěný kompostér zn. Palis se vyznačuje originálním šikmým natočením půlkulatinových
stěnových prvků – kompost nevypadává a vzduch může proudit. Dlouhou životnost
zaručuje hloubková impregnace netoxickými solemi na bázi bóru a mědi. Vhodný
pro přírodní zahrady i komunitní kompostování. Objem 1687 l (150×150cm×75cm).
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Krátké zprávy

Žádost o přidělení domácího kompostéru (v roce 2019)
v rámci území Mikroregionu Nepomucko
Mám zájem o bezplatné zapůjčení domácího kompostéru,

zprávy
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• ZMN schválilo podání žádosti
o podporu pro realizaci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání OPRP
Nepomuk II. Realizátorem projektu
bude Místní akční skupina sv. Jana
z Nepomuku.
• ZMN schválilo použití prostředků
investičního fondu Základní školy
Nepomuk ve výši cca 250.000 Kč
k rekonstrukci podlahy ve školní
tělocvičně.
• ZMN schválilo použití finančních
prostředků z investičního fondu
Mateřské školy Nepomuk ve výši cca

150.000 Kč včetně DPH na nákup
elektrického kotle do školní kuchyně.
• ZMN schválilo odprodej bytů
stávajícím nájemníkům v bytovém
domě Na Vinici 555 dle smluv
uzavřených při výstavbě domu před
dvaceti lety.
• ZMN schválilo poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji k zajištění
dopravní obslužnosti v roce 2018
ve výši 122.628 Kč.
• ZMN schválilo poskytnutí finančního
příspěvku Hospicu svatého
Lazara v Plzni ve výši 35.000 Kč
na zdravotnický materiál a léky.
• ZMN schválilo rozdělení prostředků
z dotačních programů vyhlášených
městem zcela podle návrhů
příslušných výběrových komisí.

• ZMN schválilo smlouvu o poskytování
služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů s Mikroregionem
Nepomucko.
• ZMN schválilo také na závěr zasedání,
v bodě Různé, realizaci obytné zóny
v lokalitě Pod Oborou ve Dvorci dle
předložené skici.

Výtvarná soutěž
ZŠ Nepomuk ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko vyhlašuje výtvarnou soutěž
pro děti od 6 do 15 let na téma „Svatý Jene
z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku“.
Výtvarné práce z rubu označte jménem,
příjmením, věkem, školou a adresou bydliště autora a doručte je na adresu ZŠ Nepomuk, Školní 546, 341 01 Nepomuk k rukám
Mgr. Jany Vopalecké – do 30. dubna 2018.

6

zprávy

Nepomucké noviny / duben 2018

Novinky z lokality Pod Vinicí
Před půldruhým rokem byla zveřejněna finální podoba
územní studie lokality Pod Vinicí, jejímž obsahem je množství drobných i větších úprav, které mají prostor mezi
základní školou, zahrádkami a sídlištěm postupně proměnit ve sportovně-rekreační areál doplněný po okrajích novou
obytnou výstavbou. Studie vznikala s do té doby nevídaným
zapojením veřejnosti. Nejen proto nás zajímá její osud.
Neskončila jen v pověstném šuplíku? Zeptali jsme se některých představitelů města.
„Každá územní studie je koncepční materiál, nikoliv projektová
dokumentace, podle které by se dalo rovnou stavět. Studie na lokalitu Pod Vinicí plní svoji úlohu a postupně se na jejím základě připravují dílčí záměry,“ uvádí místostarosta Pavel Kroupa. Již delší dobu
je dokončen projekt na rekonstrukci sportoviště u základní školy.
Stávající fotbalové hřiště má nahradit nové s umělým povrchem,
kolem něj vyroste atletický areál s tartanovou běžeckou dráhou.
Záměr se již několikrát ucházel o získání dotace, letos to vypadá,
že konečně úspěšně.
„Žádost Fotbalového klubu Nepomuk z.s., o dotaci byla úspěšná
a projekt byl ze strany MŠMT doporučen k realizaci a financování,
avšak dosud nebylo vydáno závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace,
které je nezbytné pro realizaci projektu víceúčelového sportoviště.
K vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde pouze v případě,
bude-li žádost o dotaci doplněna ve stanoveném termínu do 30.
4. 2018 mj. o údaje o zhotoviteli stavby, který vzejde ze zadávacího (výběrového) řízení, které bylo zahájeno 9. 3. 2018. Pokud
proběhne úspěšně zadávací řízení s tím, že zastupitelstvo města
Nepomuk schválí konečnou výši spoluúčasti města na financování
projektu a podaná žádost o dotaci bude v termínu do 30. 4. 2018
doplněna a následně MŠMT vydá závazného rozhodnutí o poskytnutí
dotace, mohla by být realizace sportoviště zahájena cca v polovině
roku 2018 s tím, že stavba musí být dle dotačních podmínek dokončena do konce roku 2018,“ popisuje situaci radní Marek Baroch.
Stav školního hřiště není zdaleka jediným problémem lokality.
Přístup a příjezd ke škole trápí každodenně množství dětí i rodičů.
Územní studie tuto otázku také řeší a na tomto základě zpracovává
v současné době firma StavPlan-CZ projekt dopravní a technické
infrastruktury v celé západní části areálu. Obsahem projektu je

zejména nový příjezd ke škole od sídliště a výjezd jednosměrnou
Sportovní ulicí, nová parkovací stání, chodník od sídliště směrem
ke škole a nové autobusové zastávky u kruhového objezdu, dále také
spojovací ulice od sídliště do Třebčické ulice vedoucí podél východní
strany ZŠ a též nová obytná zóna V Korýtkách. Součástí úprav bude
i malý rybníček fungující jako retenční nádrž na dešťové vody. Počítá
se i s přeložkou vedení vysokého napětí, které značně komplikuje
možnosti výstavby v lokalitě.
Na základě územní studie a se zapojením žáků i učitelů ZŠ
vznikl na sklonku loňského roku projekt úprav a rozšíření, či možná
dokonce vytvoření, školní zahrady z pera krajinné architektky
Zuzany Kejhové-Přenosilové, na jehož základě již byla podána
žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí. Na rozšířené zahradě by měly najít místo nejen nové stromy, keře či
bylinkové záhony s druhově pestrou skladbou, ale také venkovní
učebny a praktické pomůcky při výuce přírodovědy, fyziky a dalších předmětů.
U kruhového objezdu u Sokolovny je již poněkud zestárlé, ale
vcelku hojně využívané, dětské hřiště. Dle studie by mělo dojít
k jeho přemístění východním směrem, mezi chodník ke škole
a nově navrženou komunikaci. „Vzhledem k připravované realizaci
sportovního hřiště i navazujících komunikací by bylo vhodné současně vybudovat i dětské hřiště v nové poloze. Vzhledem k blízkosti
školy i hustě obydleného sídliště by mělo jít o největší a nejlepší
z dětských hřišť v Nepomuku,“ dodává Pavel Kroupa. Spoluautor
územní studie architekt Marek Bečka aktuálně začal připravovat
návrh dětského hřiště. Do podoby areálu bude moci opět výrazně
promluvit veřejnost. Na konec dubna je přichystané plánovací
setkání pro rodiče i děti, na němž by měly být představeny různé
varianty herních prvků a možnosti celkového řešení nového hřiště.
Na základě zpětné vazby a podnětů od účastníků setkání bude
architektem zpracován projekt, který bude následně v pracovní
verzi představen veřejnosti a dle připomínek dotažen do finální
podoby. Projekt by měl být hotov v létě, realizace by tedy mohla
proběhnout v příštím roce.
Projektové práce na plánovaném přírodním koupališti v Korýtkách budou moci být zahájeny až po schválení nového územního
plánu města.
Pavel Kroupa, místostarosta

Město Nepomuk
zve všechny rodiče a děti
na plánovací setkání
Nové dětské hřiště Pod Vinicí
sobota 28. dubna 2018 od 14.00
na dětském hřišti u Sokolovny
Pojďme společně navrhnout
to nejlepší hřiště pro naše děti!
Na Vaše nápady, přání a postřehy se těší
architekt Marek Bečka a místostarosta Pavel Kroupa.
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Partnerská města
se setkala v Nepomuku
Zástupci ze tří partnerských měst (Anykščiai – Litva, Bušince – Slovensko, Krupina – Slovensko) a jednoho spřáteleného (Plattling – Německo) zavítali do našeho města v termínu
od 16. 3. do 18. 3 na tradiční setkání, které se koná v pětiletém cyklu u příležitosti jarní
Svatojánské pouti. Na programu byly například vystoupení místního sboru Canto Nepomucenum a varhanní koncert Vladimíra Roubala, prohlídka muzeí a expozic včetně lihovaru Jenčík a dcery, návštěva Zelené Hory s novým oltářem, mše svatá za účasti biskupa
Pavla Posáda s poutním procesím či prohlídka sobotního velikonočního trhu a jarmarku.
Přinášíme vám z akce několik snímků.

zprávy
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Téma:
Reklama
ve městě
Při průjezdu městem od Plzně na Blatnou
narazí řidič automobilu na více než čtyřicet
poutačů a reklam, mnohdy nelegálních.
Nepovolená reklama se pak objevuje
i na dalších prostranstvích v majetku města,
například na náměstí Augustina Němejce.
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Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: Jste
pro omezení reklamy / změnu současného
stavu, nebo vám současný stav nevadí?

Jiří Švec, ANO 2011 (bezp.), starosta

Nepovolená reklama mi vadí. Už se na jejím odstranění na pozemcích města pracuje, únorová Rada města rozhodla o odstranění všech
nepovolených reklam z pozemků města. Náš právní zástupce zpracoval v této věci dopis, který je postupně dotčeným osobám rozesílán.
Pavel Jiran, SNK-ED (bezp.),
koaliční zastupitel a předseda Stavební komise

Jednoznačně nesouhlasím s tolerováním současného stavu jak co
do množství, tak i rozmístění reklamních zařízení, která se nám
v intravilánu města postupně neúnosně rozrostla. Ke všemu se tak
děje bez toho, aby naprostá většina stávajících reklam byla řádně
povolena podle § 79 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Za špatné
považuji i ten fakt, když si leckdo myslí, že mu k umístění reklamního
zařízení stačí domluva s vlastníkem pozemku. Pokud je však takový
pozemek součástí veřejného prostranství města, měl by k tomu
být městem dán souhlas. Navíc jsou tyto poutače natolik rozličné
svými konstrukcemi, až se dá říct ve stylu "každý pes – jiná ves". Jako
město musíme zabránit hyzdění města a jeho veřejného prostoru
nevhodnými reklamními zařízeními, a proto jsem již navrhl, aby
vedení města v součinnosti s památkovou a stavební komisí stanovilo jasná regulační pravidla pro rozmisťování, podobu a maximální
rozměry reklamních zařízení ve městě. Nemyslím, že by to mělo být

podnikateli v našem městě bráno jako omezování jejich činnosti,
nicméně nemůžeme si dovolit nechat si město zbytečně hyzdit. Jsem
přesvědčen, že zavedením a používáním správných regulativů bude
dosaženo kladného výsledku na obou stranách.
Alena Marušincová, ČSSD (bezp.), opoziční zastupitelka

Jsem pro omezení zbytečné reklamy, především kolem komunikací, ale hlavně neprojednané a nepovolené st. úřadem, a těch je
určitě 50%., myslím v roce 2013 jsem zjišťovala, které reklamy jsou
ve městě povolené, a pár jich muselo pryč, od té doby přibylo reklam
a asi bych nebyla daleko od pravdy, že o nich stavební úřad neví.
Reklamy ano, ale na provozovně a ne u silnice, kde odvádí pozornost. V tak malém městě stejně každý ví, kde se točí zmrzlina, vaří
obědy, a nemusí se cedule ještě strkat do cesty..
Vladimír Rund, ODS (bezp.), opoziční zastupitel

Mě osobně se živelně, bezhlavě a hromadně rozmisťovaná reklamní
zařízení ani trochu nelíbí. Přímo ve městě hyzdí historickou část
a u silnice to může mít svým způsobem vliv na bezpečnost provozu.
Zastávám stejný názor, jaký před časem uvedl v rámci e-mailové diskuze Pavel Jiran, zastupitel a předseda Stavební komise, že reklama
by měla být rozmisťována podle jasně daných pravidel a ve většině
případů se souhlasem města.

Anketa Kamily Dostálové k tématu: Byli byste pro omezení
reklamy ve městě, nebo vám reklamy nevadí?
Marie Bílková

Billboardy a poutače jsou dnes součástí komunikace téměř všude.
Trochu je mi líto, že poutače před Nepomukem, ať už ve směru
od Plzně, či Písku, jsou naopak poměrně malé, nikterak nezvýrazňují
jméno našeho města. Ve směru od Plzně je relativně málo výrazný
poutač o městě "Nepomuku", za tím formální tabulka s názvem
města a poměrně malá tabulka o "Muzeu sv. Jana Nepomuckého"
podél silnice I/20. Zde by vůbec nevadily výraznější poutače. Jinak
poutače ve městě mi nevadí, ani billboardy u prodejny Norma.
Luděk Bohatý

Jsem toho názoru, že reklamy před městem Nepomuk a v něm
nikterak nejsou předimezované. To se ale netýká poutačů před

?

Nepomukem z obou směrů, jak od Plzně, tak od Písku. Tam by
opravdu mohl být poněkud více zvýrazněn poutač o tom, že se jedná
o město sv. Jana Nepomuckého.
Jan Remeš

Vadí mi volební kampaně politiků ve formě poutačů na našem
náměstí. Kdo se má koukat na vyretušovaného Babiše a spol.
i tehdy, když jde odpoledne na procházku.
A co vy? Byli byste pro omezení reklamy?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.

15 000
* Hodnoticí komise doporučila spolku podat individuální žádost na Radu města Nepomuk na dorovnání požadované částky v rámci této žádosti.

profesionální piano pro canto nepomucenum
Pod Zelenou Horou, z.s.
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Zásahy hasičů

50 390

9 000
dřevěné šachovnice a vybavení knihovny
Šachový klub Dvorec, z.s.

22 000

5 000
pomoc při financování provozu honitby
Myslivecký spolek Nepomuk, z.s.

31 000

26 000
činnost tj slavoj dvorec v roce 2018
TJ Slavoj Dvorec, z.s.

115 000

30 000
částečná rekonstrukce oken a vnějších a vnitřních omítek
tělocvičny a fotbalových kabin tj slavoj dvorec
TJ Slavoj Dvorec, z.s.

200 000

13 000
nákup víceúčelového plovoucího čerpadla gcv 190ph 800
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk

28 798

13 000
nákup přívěsného vozíku s plachtou hd 8 750kg 2,26x1,25/1,33
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk

23 958

10 000
podpora činnosti chodu florbalového týmu falcons nepomuk
Pro Nepomuk, z.s.

26 500

7 000
činnost oddílu pétanque
TJ Sokol Nepomuk

15 500

25 000
údržba a provoz tenisového areálu
TJ Sokol Nepomuk

60 000

10 000
nákup pracovních stejnokrojů – vycházkových uniforem a jejich součástí
Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk

34 000

9 000
nákup vybavení do klubovny sdh
Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk

36 500

16 000
potřeby pro chod a vybavení mateřského centra *
MC Beruška Nepomuk

42 000

6 000
potřeby pro chod kroužků a vybavení herny
MC Beruška Nepomuk

14 000

5 000
bez včel to nejde – naučná stezka – dokončení projektu
Český svaz včelařů, o.s. – ZO ČSV Nepomuk

43 000

5 000
rozšíření inventáře pro výstavní činnost fotoklubu
Fotoklub Nepomuk z.s.

15 000

15 000
obnova hudební aparatury
Nepal, z.s.

51 780

27 000
fk nepomuk – navýšení kapacity záchytných nádrží
Fotbalový klub Nepomuk z.s.

285 000

25 000
fk nepomuk – údržba hrací plochy
Fotbalový klub Nepomuk z.s.

150 000

21 000
provozní náklady ps nepomuk
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk

215 000

21 000
obnova a pořízení vybavení ps nepomuk
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk

130 000

10 000
činnost kčt, odbor nepomuk
KČT, odbor Nepomuk

36 439

3 000
provoz moštárny – oprava zařízení
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Dvorec

6 000

6 000
18 876
nákup 4 kusů vycházkových uniforem pro sdh dvorec v rámci 120.výročí založení sdh dvorec
Sbor dobrovolných hasičů Dvorec

8 000
26 000
výtvarné počiny němejcova atelieru „k“ z.s. v roce 2018
Němejcův Atelier „K“ z.s.

Přiznaná výše dotace
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Název projektu

Celkový rozpočet (Kč)

dotace

Žadatel

Podpora činnosti neziskových organizací – rozdělení dotací
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16. února po půl šesté večer byla na operační středisko nahlášena
dopravní nehoda osobního auta na silnici I/20 za Nepomukem
ve směru na Plzeň. Událost byla hlášena kolemjedoucím řidičem,
který u nehody nezastavil a sdělil, že auto se otočilo přes střechu
a zůstalo v příkopu. Operační středisko k nehodě vyslalo jednotku
HZS Nepomuk a pro jistotu vyhlásilo poplach i naší jednotce. Jednotkou HZS bylo na místě zjištěno, že se jedná o nehodu osobního
auta s lehkým zraněním řidičky, která se nacházela mimo vozidlo.
Naše jednotka byla odvolána při výjezdu ze základny. Silnice I/20
byla po dobu vyšetřování nehody policií průjezdná pouze jedním
pruhem, obousměrně zprůjezdněna byla až po dvacáté hodině.
24. února po 13. hodině jsme byli vysláni k požáru hospodářského stavení v Čepinci. Společně s naší jednotkou vyslalo operační středisko jednotky HZS Nepomuk, SDH Žinkovy, SDH Jarov
a výškovou techniku HZS Klatovy.
Po příjezdu na MÚ již zasahovaly jednotky HZS Nepomuk,
SDH Žinkovy a Jarov. Posádka CAS 20 Terrno byla ponechána VZ
jako posila na místě události. Družstvo z CAS 30 T815-7 provedlo
na pokyn VZ vnější průzkum zadní části objektu a hlídalo vstup
do objektu, aby do něj uživatelé nemohli po dobu zásahu vstoupit. Dále pomáhal jeden člen v DT hasit pomocí 1xC proudu HZS
Nepomuk část dřevěného přístřešku. Po lokalizaci požáru došlo
na pokyn VZ k redukci SaP a naše jednotka byla s oběma CAS odeslána zpět na základnu.
5. března v podvečer byla naše jednotka povolána společně
s HZS Nepomuk, JSDH Myslív a Mileč k požáru travního porostu
do obce Mileč. Dle prvotního oznámení mělo dojít k zahoření
na ploše ca 100x200 metrů. Po příjezdu první jednotky na místo
byl VZ upřesněn rozsah na 3x5 metrů a dobrovolné jednotky byly
ponechány na základnách. Na místo vyjel i vyšetřovatel HZS.
Vladimír Vozka

Poděkování sponzorům
SDH Nepomuk děkuje všem sponzorům, kteří věnovali
ceny do tomboly na tradiční hasičský bál konaný
10. března v sále Švejk restaurantu Nepomuk.

AH Elektro – František Holub Nepomuk s.r.o., AngusFarm Soběsuky, AMK Nepomuk, Aqua Zoo, AUSTRO MV Vohrna Miroslav,
AutoTrost Plzeň, Autoservis Miloš Hlava, Autoservis Pyramida,
Avon Šulcová, Benzina Nepomuk, Bufet Stanislav Bárta, CGA
Prodej s.r.o., Demela Milan, DHW Paleček, DHW Pro s.r.o., Dorty
Lenka Müllerová, Drogerie Teta, EkoZahradnictví Vrčeň, Elektro
F+V, Elektroinstalce Míkovec Miroslav, FK Nepomuk, Foto Sýkorovi, HD Reklama Stanislav Dlouhý, Hračky-sport-obuv manželé
Hlavsovi, Hobby Nepomuk, Kadeřnictví Lady, KBS Penzion Sedliště, Klatovské rybářství, Klaus Timber a.s., KLIMEX–N vzduchotechnika s.r.o., Kosmetika Hana Kulová, Kovošrot Rojíková
Nepomuk, Květiny Kopretina, Květiny Rašková, Lékárna Hánová,
město Nepomuk, Multimedia Activity – Jiří Beroušek, Novila,
Obreta s.r.o., Peřina Jan, Pila Nepomuk s.r.o., Pneuservis D+H,
Pohřební služba Vanišová, Pohřební služba Všetečka, Prominent
Systems s.r.o., Průcha nářadí, Relax studio Lucie, Řeznictví Chodora, Řeznictví Tafat, Silnice Nepomuk, Sokol Nepomuk, Šota
koupelny, Trafika na náměstí Hessová, Truhlářství Martin Král,
Truhlářství Zdeněk Müller, Truhlářství Vimmer, UNIBRICK s.r.o.
Nepomuk, Uzenářství Michal Skala, Zelenina Dvorec, Zelenina
Šloufová, Zlatnictví Dindová, Zvěrolékař MVDr. Ladislav Janovec.

policie / region
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Z činnosti Policie Nepomuk

V období od 15. 2. 2018 do 14. 3. 2018 bylo ze strany OOP Nepomuk řešeno několik případů, které si jistě zaslouží čtenářskou
pozornost. Všechny zjištěné delikty byly z oblasti BESIP.
První případ se odehrál hned ve večerních hodinách 15.
2. 2018. Hlídka OOP Nepomuk zastavila na návsi v obci Vrčeň
osobní automobil, jehož řidička měla vyslovený zákaz řízení.
Dne 20. 2. 2018 kontrolovali policisté na nepomuckém sídlišti
vozidlo, které řídil občan Rumunska. Řidič tvrdil, že je držitelem
pouze rumunského řidičského průkazu, ale ani tento nebyl schopen hlídce předložit. Na vozidle bylo dále zjištěno ještě několik
závažných přestupků. Věc byla proto oznámena městskému úřadu
a muži hrozí zákaz řízení.
V poledne 25. 2. 2018 řešila hlídka OOP Nepomuk případ,
kdy byl v příkopu u silnice č. I/20 pod obcí Životice nalezen zraněný cyklista. Jednalo se o cizince, který byl pod vlivem alkoholu
a během jízdy sám spadl z kola. Za vážným zraněním hlavy stála
i skutečnost, že muž neměl ochrannou helmu.
Téhož dne v nočních hodinách zastavili nepomučtí policisté
na hrázi žinkovského rybníka automobil, jehož řidič jim nepředložil osvědčení o registraci vozidla. Během dopravní kontroly,
kdy byly mj. zjištěny další přestupky technického rázu, byl řidič
velice nervózní. Hlídka proto pojala podezření, že je pod vlivem
návykové látky. To potvrdil následně provedený test, který byl
pozitivní na amfetamin/metamfetamin.
Další řidič pod vlivem drog byl hlídkou OOP Nepomuk zastaven
odpoledne 2. 3. 2018 před firmou Elitex v obci Dvorec. I tentokrát
byl test pozitivní na přítomnost látek amfetamin/metamfetamin.
Dopoledne 6. 3. 2018 kontrolovala nepomucká hlídka v obci
Srby osobní automobil, jehož řidič vykazoval známky ovlivnění
návykovou látkou. Byl proto podroben testu, který byl pozitivní
na látky amfetamin/metamfetamin.
Ve večerních hodinách téhož dne se do jisté míry opakovala
situace, kterou řešili policisté dne 20. 2. 2018. Tentokrát zastavili v obci Oselce vozidlo, jehož řidič byl občanem ČR a dlouhodobě žil ve Velké Británii. Na výzvu k předložení řidičského
průkazu reagoval slovy, že má pouze britský řidičský průkaz a ten
český nikdy nevlastnil. Nicméně nepředložil hlídce ani zmíněný
britský řidičský průkaz. Na základě toho je důvodně podezřelý
z neoprávněného řízení motorového vozidla a jako takovému
mu hrozí zákaz řízení.
Dopoledne 10. 3. 2018 zastavila hlídka OOP Nepomuk na silnici č. II/230 u obce Kokořov vozidlo, jehož řidiče podrobila
dechové zkoušce. Ta byla pozitivní na tzv. zbytkový alkohol, kdy
naměřená hodnota činila 0,54 promile alkoholu v dechu.
Posledním zjištěným případem byla kontrola řidiče v pozdních hodinách dne 11. 3. 2018 v obci Nepomuk. Přestože si byl
řidič vědom, že je pod vlivem alkoholu, sedl u jedné z místních
restaurací do vozidla a jel do místa svého bydliště, které bylo
vzdáleno pouhých 300 metrů. Naměřená hodnota činila 0,9 promile alkoholu v dechu.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Sborník Pod Zelenou
Horou se mění

Obálka1/2018.indd 1

Umělec širokého talentu i záběru a také regionální historik a spisovatel Jaroslav Hodek ze Spáleného Poříčí oslaví 27. dubna své
75. narozeniny. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí
i tvůrčího elánu.
Přátelé z Nepomuku

Ukliďme Nepomuk!
Opět je tu jaro a s ním každoroční dobrovolnická akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Tentokrát se sejdeme v neděli 8. dubna
ve 14 hodin. Sraz bude tradičně Na Knárovce a trasy úklidových
vycházek budou jako vždy směřovat do všech světových stran,
především ale pod Zelenou horu. Srdečně tedy zveme všechny,
kterým není lhostejné životní prostředí a mají chuť s nástupem jara spáchat nějaký drobný dobrý skutek, na povelikonoční
vycházku spojenou se sběrem odpadků a obecně všech artefaktů, které do lesa nepatří.
Těšíme se na viděnou! Kristýna Fantová a Pavel Kroupa,
spolupředsedové ZO Strany zelených Nepomuk
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Dotace pro podnikatele a zemědělce
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku vyhlásila v polovině března 1. výzvu „Podpora rozvoje venkova“. Podrobné informace najdete na stránkách www.masnepomucko.cz a termín
příjmu žádostí je již od 12. dubna. Žádosti o dotace budou přijímány do 30. 4. 2018 do 16 hodin
v elektronické podobě přes Portál farmáře. Využijte příležitosti a nastudujte na www.masnepomucko.cz (Aktuální výzvy) možnosti získat dotaci v rámci těchto vyhlášených opatření:

23.02.18 13:46

V obsahu letošního jarního čísla naleznou čtenáři komentovaný
objev historika Michala Tejčka, týkající se přeštické školy v době
baroka. Listiny z farního archivu z poloviny 18. století přinášejí
představy faráře a ekonomického správce kladrubského majetku
v Přešticích Mikuláše Sextettera o školním a vyučovacím řádu.
Ačkoliv nevíme, zda byly tyto normativy realizovány, jsou cenným
a zajímavým vhledem do života tehdejšího školství.
Naši spolupracovníci ze Státního oblastního archivu v Plzni,
pracoviště Klášter, si tentokrát do sborníku připravili stať nazvanou
„Karel Škoda a správa velkostatku Žinkovy na přelomu válečných let
1915 a 1916“. Na základě historických dokumentů se z ní vynořují
svědectví o tom, jak těžké bylo ve válečných letech udržet provoz
prosperujícího velkostatku, který hlavně zásoboval dělníky ve Škodových závodech v Plzni. Na jeden z největších pohřbů v naší zemi
ještě v rámci Rakousko-Uherska, na pohřeb přeštického rodáka
Josefa Hlávky, zavzpomínala u příležitosti 110. výročí jeho úmrtí
vedoucí Domu historie Přešticka Drahomíra Valentová. Historie
kostelních zvonů byla pohnutá všude, ať se jednalo o malé obce
či větší města. Důkazem toho je příspěvek Aleny Vlčkové o štěnovických zvonech. A konečně dvě národopisně laděné statě se zaobírají nadcházející dobou velikonoční. Obsahují konkrétní popisy
místních zvyků na Chválenicku a Měčínsku.
Po dvaceti letech (či znovuobnovení) své existence prochází
vlastivědný sborník „Pod Zelenou Horou“ v roce 2018 modernizací. Se změnou dodavatele grafického zpracování a tisku se dočkal
nové obálky, barevné obrazové přílohy a rozšíření obsahu o další
čtyři strany. Doufáme, že to bude pro naše věrné čtenáře příjemné
překvapení a že nám zachovají i nadále přízeň.
A případné nové zájemce o spolupráci se sborníkem upozorňujeme na Pokyny pro autory, které naleznou v sekci Pod Zelenou Horou na webových stránkách Kulturního a komunitního
centra Přeštice. Sborník zakoupíte v Informačním centru Nepomuk a v drogerii OC Úslava.
Věra Kokošková
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•

Podpora rozvoje zemědělského podnikání (2.500.000 Kč, pořízení technologie,

•

Podpora zahájení a rozvoje podnikání (4.500.000 Kč, investice do podnikání všeho
druhu, spoluúčast žadatele 45-55%)

•

Zvýšení rekreačního potenciálu lesů (625.000 Kč, zvyšování environmentálních

•

Spolupráce při lokálním odbytu (150.000 Kč, společné investice min. 2 subjektů
vedoucí k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců, stroje, vybavení,
opravy nebo výstavba, podnikatelský plán, software, spoluúčast žadatele 55-75%)

•

Produkce lokálních potravin (2.500.000 Kč, investice do vybavení a marketingu,
spoluúčast žadatele 50-65%)

výstavba nebo oprava budov, spoluúčast žadatele 40-60%)

a společenských funkcí lesa: odpočívadla, herní prvky aj., spoluúčast žadatele 0%)

Nabídka je vhodná pro podnikatele, zemědělce, obce, organizace i akční jednotlivce v regionu MAS sv. Jana z Nepomuku. Konzultace možné po domluvě na tel. 733 301 255 (Miroslava Brožová, manažerka PRV) nebo e-mailem: miroslava.brozova@masnepomucko.cz.

Pozvánka na Slavnosti svobody do Plzně
3.–6. května 2018
Události odehrávající se na začátku května roku 1945 si jako každý
rok Plzeň připomene Slavnostmi svobody, tradiční akcí s bohatým
vojensko-historickým a kulturním programem. Oslavy osvobození
americkou armádou se uskuteční od čtvrtka 3. do neděle 6. května,
kdy vyvrcholí vzpomínkovým setkáním u památníku Díky, Ameriko!,
kterému se po dvou letech vrací jeho původní podoba. Hlavnímu
programu bude předcházet 1. května v lochotínském amfiteátru
koncert slavné kapely The Australian Pink Floyd Show s nesmrtelnou
hudbou legendární kapely Pink Floyd v doprovodu nejmodernějších
světelných efektů a animací.
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka vojenských historických
vozidel s 200 kusy techniky, projede zhruba dvoukilometrovou trasu
ze Sukovy ulice po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků letos
mimořádně v sobotu 5. května. Ve vzduchu ji přeletem doprovodí
nejen současné vojenské letouny, ale i nejslavnější a nejlepší stíhací
letadlo britského královského letectva za druhé světové války Spitfire a Harvard, letoun z roku 1943 sloužící k výcviku nových pilotů
USAAF v Texasu. Čelo konvoje včetně džípů s válečnými veterány bude
pokračovat ze sadů Pětatřicátníků na náměstí Republiky, kde budou
mít návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka
a setkat se s americkým a belgickými veterány. K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. V parku za obchodním

centrem Plzeň Plaza se rozloží vojenské tábory 16. obrněné divize
a Československé samostatné obrněné brigády. K vidění tady bude
i polní letiště s dvoumístným průzkumným letadlem Piper L4H
a tábor RAF, britského královského letectva, jehož 100. výročí založení
si letos připomínáme a v němž za druhé světové války sloužilo 2 402
Čechů a Slováků. Královské letectvo a navíc ženské pomocné letecké
sbory (WAAF) připomene také kemp v prostoru U Zvonu, vedle Křižíkových sadů a Proluky, kde je pravidelně při oslavách v rámci projektu Plzeň 1945 představován život v táboře 2. pěší divize a taky
civilistů. Camp Raiders s expozicí americké pěchoty bude mít své
stanoviště před kulturním domem Peklo, v němž zůstanou otevřené
dveře ojedinělého muzea Patton Memorial Pilsen se svými více než
tisíci exponáty a fotografiemi vztahujícími se k americké armádě
a událostem 2. světové války.
Součástí slavností bude jedinečný kulturní program, který Plzeň
přenese zpět do radosti z konce války a osvobození. Slavnosti svobody doprovází také vzpomínkové akty u jednotlivých památníků
i tematické výstavy. Více informací o programu najdete na www.
slavnostisvobody.cz
Konvoj vojenských vozidel na nepomuckém náměstí:
5. května od 16.45 do 17.45 hod.

Fénix
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Informace z Fénixu

Vyprávění o farářích, děkanech
a arciděkanech nepomuckých
Václav Karel Voráček

Zdravíme vás z Fénixu a přejeme krásné jarní dny. V březnu
se naplnily oba dva kurzy lezení na umělé stěně pro děti a my
máme velkou radost, že je o takové novinky v Nepomuku zájem.
Také nás těší, že některé kroužky mají větší přesah – děvčata
z kurzu 100% dance mají za sebou první úspěšné vystoupení
pro veřejnost.Na našich facebookových stránkách najdete
krátký dotazník k vyplnění – zajímají nás vaše názory. Přímo
ve Fénixu je také v papírové podobě. Děkujeme za vyplnění.
NABÍDKA AKCÍ:

15. 4. 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 5. 4., maximálně 10 účastnic. Za všechny 3 semináře 1000 Kč
(12. 5., 10. 6.). Přihlášku najdete v přehledu víkendových
kroužků na webu Fénixu.
25. 4. Seminář z psychologie s PhDr. Hanou Alblovou
Leadership: styly vedení, efektivní komunikační styl, proces
delegování, zpětná vazba, typy hodnocení. Přihlášení a platba
240 Kč do 19. 4.
12. 5. se zapojíme do celostátního piknikového happeningu

Férová snídaně (10–12 hodin) – naplníme piknikové košíky

fairtrade nebo lokálními dobrotami, přidáme deku na sezení
a společně posnídáme na trávě v parčíku v ulici Za kostelem
nebo v případě špatného počasí ve Fénixu.

12. 5. seminář jógy a tvoření III. 15–18 hodin. Hodina jógy,
relaxace, masáž, intuitivní práce s hlínou.
10. 6. seminář jógy a tvoření III. 15–18 hodin. Hodina jógy,
relaxace, masáž, výroba vlastního parfémku (změna témat
vyhrazena)
23.–27. 7. Příměstský tábor s lezením a dalšími sportovními
aktivitami. Děti se vydají jako námořníci na cestu kolem

světa. Cena je 1500 Kč za dítě (včetně stravy) a kapacita je
omezena na 12 dětí ve věku 6 – 12 let. Sejdeme se každý den
mezi 7. – 8. hodinou ve Fénixu a končit budeme v 16 hodin.
Čeká nás 6 hodin na lezecké stěně, rukodělné tvoření, venkovní
aktivity jako například stopovačka, a to vše bude vedeno tak,
aby byly děti vedeny ke spolupráci, trpělivosti a rozvíjení
zdravého sociálního kontaktu. Přihlášky je nutné vyplnit
osobně v kanceláři, kde se dozvíte podrobnosti.

Těšíme se na setkání i na vaše podněty.
Aktuality najdete na našem facebooku.
Za Fénix Lucie Korbová

FÉNIX
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,
Nepomuk

farnost
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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

Narodil se někdy na samém závěru 17. století ve Švihově. Pocházel z vážené měšťanské rodiny, která se věnovala řeznickému
řemeslu a hrála důležitou roli též v místní samosprávě. Jeho
přesný rodinný původ však nelze stanovit, neboť švihovské matriky narozených jsou dochovány až od roku 1715. Zdá se ale, že
byl synem řeznického mistra Jana Voráčka. Zajímavou je otázka
jeho příbuzenství s českým technikem, průmyslníkem a vynálezcem, plánickým rodákem Františkem Křižíkem (1847–1941).
Někteří členové rodu Voráčků se již v první polovině 18. století
přestěhovali do Plánice. Marii Voráčkovou (1768 – po 1847), dceru
měšťana a dlouholetého konšela Pavla Voráčka († 1776), si vzal
bednářský mistr Matěj Bohunek (1761–1835), a to byli Křižíkovi
prarodiče. On sám označuje děkana Voráčka ve svých pamětech
jako babiččina bratra, což ale neodpovídá skutečnosti. Jejich
příbuzenský poměr sahal patrně ještě o generaci zpátky a šlo
nejspíše o prastrýce, ve vztahu ke Křižíkovi tedy o praprastrýce.
Také není pravdou, že Voráček daroval nepomuckému kostelu
velký zvon, jak se u Křižíků tradovalo. Nic takového o něm není
známo. Víme ovšem, že duchovní dráhu si zvolil i jeho další blízký
příbuzný, dost možná přímo bratr Antonín Josef Voráček, taktéž
švihovský rodák, kterého osud a rozhodnutí církevních úřadů
přivedly rovněž na Nepomucko. Byl nejprve zámeckým kaplanem na Zelené Hoře, pak fundačním kaplanem v Nepomuku
a následně v letech 1763–1770 farářem ve Vrčeni. V našem kraji
tedy konal duchovní službu spolu se svým příbuzným.
Vraťme se ale zpátky k Václavu Karlu Voráčkovi. Bohosloví
absolvoval v Praze s titulem bakaláře teologie. Tonzuru na znamení příslušnosti k duchovnímu stavu a čtyři nižší svěcení obdržel 22. 5. 1723, na podjáhna byl vysvěcen 10. 6. 1724, na jáhna
24. 9. téhož roku a na kněze 24. 2. 1725. Primici (první mši svatou)
sloužil o svátku sv. Josefa (19. 3.) v Plánici, kde pak působil půl
roku jako kaplan. Majitelem Plánice byl tehdy hrabě Adolf Bernard z Martinic, který jej následně presentoval za fundačního
kaplana u sv. Jana v Nepomuku na svém dalším panství Zelená
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Kostel sv. Petra a Pavla v Milči
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Hora. V této funkci setrval dlouhých 24 let, poté se roku 1749 stal
farářem ve Vrčeni, kde působil 13 let a 9 měsíců. S krajem pod
Zelenou Horou tedy zůstal spjat po celý svůj kněžský život. Dne
13. 5. 1763 byl po smrti Jana Františka Pánka konfirmován jako
děkan v Nepomuku a 18. 9. slavnostně instalován.
Do doby jeho děkanského působení spadá především rozsáhlá barokní přestavba filiálního kostela sv. Petra a Pavla v Milči
v letech 1764–1765. Akci financovala z pozice patronky hraběnka
Marie Dominika z Martinic a řídil ji vrchnostenský správce Jan
František Haubt. Aby během ní nedošlo k poškození vzácných
součástí mobiliáře, nechal odtud děkan Voráček přenést do nepomuckého kostela sv. Jakuba Staršího oltář sv. Barbory a nahradil
jím starý oltář Všech svatých. Pozdně gotickou sochu téže světice,
těšící se velké úctě věřících, dal postavit na boční oltář sv. Anny.
Přestavěný kostel byl o poutní slavnosti sv. Petra a Pavla
29. 6. 1765 požehnán okrskovým vikářem a farářem ve Zdebořicích Jiřím Josefem Sokolem z Otvovic za asistence děkana
Voráčka, který měl rovněž slavnostní kázání, dvou farářů (jedním
byl Antonín Josef Voráček z Vrčeně) a čtyř kaplanů. Díkůvzdání
pronesl správce Haubt.
Kostel byl přirozeně také vybaven novým, stylově jednotným zařízením, mimo jiné cennými rokokovými varhanami
od Johanna Leopolda Rausche z Plzně z roku 1765.
Opomenuty nezůstávaly ani nepomucké kostely. Do děkanského byla roku 1770 instalována křížová cesta, darovaná Františkem Rypplem, farářem v Brodcích nad Jizerou a nepomuckým
rodákem. Od roku 1772 se též jednalo o výstavbě nové zvonice
namísto stávající, situované nad sakristií či v její bezprostřední
blízkosti, která kostel pro svou sešlost ohrožovala. Její zamýšlené umístění u vchodu na hřbitov však děkan odmítl, protože
by stínila budovu děkanství. Realizace záměru se tak odsunula
na pozdější dobu.
Již v roce 1768 došlo rovněž na opravu poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého, který 5. 8. toho roku osobně navštívil
císař Josef II. během své cesty poštovním dostavníkem z Plzně
do Lince.
Na sklonku Voráčkova působení se přistěhoval z Přeštic
do rodného Nepomuka jako podučitel Jakub Jan Ryba starší
(1732–1792) s manželkou a stejnojmenným synem, pozdějším
hudebním skladatelem.
Děkan Václav Karel Voráček, charakterizovaný jako svědomitý
duchovní správce a ctitel sv. Jana Nepomuckého, zemřel náhle
18. 5. 1773 ve věku 75 let. Okolnosti jeho smrti podrobně popisuje
farní kronika. Když se kolem osmé hodiny večerní vrátil na děkanství ze Zelené Hory, kam byl pozván zplnomocněncem vrchnosti,
navečeřel se a pak hrál s oběma kaplany karty. Asi o půl desáté se,
pravděpodobně následkem mrtvice, sesunul ze židle a na podlahu
dopadlo již jen mrtvé tělo. Pohřben byl v pátek 21. 5. administrátorem vikariátu, vrčeňským farářem a svým brzkým nástupcem
Janem Chrysostomem Němejcem za účasti třiceti kněží. Místo
posledního odpočinku nalezl v děkanském kostele u kazatelny.
Vladimír Červenka
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Tělocvik na ledě

Hledáme nové hvězdy ledových sportů, objevíme novou Sáblíkovou, Erbanovou, Jágra nebo Vernera? Také v letošním roce jsme
v rámci tělesné výchovy využili parádního zimního počasí a vyrazili za bruslařskými radovánkami. Tentokrát jsme díky vstřícnosti
ostatních vyučujících získali více času a mohli tak bruslařsky
dovádět na rybníku Špitál. I díky přispění místních hasičů jsme
si v posledním týdnu mohli užít skvělého ledu, který nám umožnil i uspořádání několika bruslařských disciplín. Byly k vidění
nejen takřka krasobruslařské či rychlobruslařské výkony, ale také
vzájemná pomoc při prvních krůčcích na těchto „nesmyslných“
botách s noži. Věříme, že si toto zpestření tělesné výchovy všechny
děti náležitě užily a třeba se i nadchly do dalších let.

Nepomucké noviny / duben 2018

Johánek na přehlídce

Školní divadelní soubor Johánek zkouší od začátku školního roku
a v jarních měsících výsledky zkoušení představí svým spolužákům ve škole, rodičům, přátelům a také soutěžní porotě. Johánek se opět po roce zúčastnil krajské soutěžní přehlídky školních
divadelních souborů ze základních a středních škol v prostorách
upraveného a zrenovovaného nádraží na Jižním předměstí v Plzni.
Tentokrát se naši herci nepředstavili porotě převzatým vystoupením, ale předvedli vlastní autorské představení. Za text i představení si od odborné poroty vysloužili čestné uznání. Na stránkách
novin si jiště všichni členové souboru i p. uč. Vopalecká, která
s dětmi představení nacvičuje, zaslouží poděkování.

Pavel Pelcr
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Moje cesta na svět

Policie u prvňáčků

O Národní iniciativě pro život slyšel pravděpodobně málokdo.
Je to obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je napomáhat
ochraně základního lidského práva, tj. práva na život od okamžiku
početí až do přirozené smrti, a to poskytováním informací o prenatálním vývoji člověka a také o negativních důsledcích umělého
ukončení těhotenství. Lektorky této společnosti přednášejí dětem
na základních školách a velmi poutavou formou s dětmi v rámci
programu Moje cesta na svět procházejí okamžiky vzniku života,
fáze prenatálního vývoje jedince až po okamžik zrození. Na naši
základní školu zavítala lektorka p. Mgr. Jana Řezníčková a ve čtvrté
a páté třídě s dětmi probírala výše uvedená témata. Přednášku
doprovázela projekce, děti dostaly k dispozici modely, jak vypadá
človíček ve 4 týdnech života, co se objeví po dalších 4 týdnech
a tak dále až do narození. Děti potom vyplnily krátký dotazník,
ve kterém shrnuly dojmy a poznatky z absolvované dvouhodinové výchovně vzdělávací akce. Můžeme uvést několik citací:

Titulek je možná trochu zavádějící, ale další text vysvětlí víc. Preventivní akce zaměřené na velmi pestrou škálu preventivních činností jsou během školního roku nedílnou součásí výuky. Také naši
prvňáčci už mají z oblasti prevence něco málo za sebou. Do školy
zavítaly 2 policistky z krajského ředitelství PČR a prvňáčkům nejdřívě přečetly pohádku a děti ani nepoznaly, že jsou po chvilce
tak trochu zkoušeny z toho, co by měly umět a znát a co naopak
nesmí dělat. "Děti, jak se zachováte, když najdete někde injekční
stříkačku? Víte, která telefonní čísla je třeba znát? Když pojedete
někam na kole, jak se oblečete?" Takové a mnoho dalších otázek
zaznělo při hodinách a děti ochotně, nutno zdůraznit, že téměř
pokaždé, odpovídaly správně. Lektorky se prevencí zabývají každodenně a je znát, že to i s nejmenšími dětmi opravdu dobře umí.

...dozvěděli jsme se, co proudí do tělíčka dítěte pupeční šňůrou...
že pupeční šňůrou děti dýchají...že vajíčko je velké asi jako špička
špendlíku...dozvěděli jsme se vše o pohlavním životě a bylo to přiměřené našemu věku...
P. Mgr. Řezníčková k nám do školy přijede opět a po prvních
2 přednáškách u nás ve škole víme, že se jedná o velmi zkušenou
lektorku, která to s dětmi umí, dokáže citlivě odpovědět na všechny
vznesené dotazy a děti od ní ochotně přijímají pro život velmi důležité informace.

Jak pomáhat zvířatům

Okresní soutěž v recitaci

Blahopřání páťákům

Ze školního kola v recitaci postoupili 4 nejúspěšnější nepomučtí
recitátoři do kola okresního. Organizací okresního kola v recitaci je pravidelně pověřen blovický Dům dětí a mládeže. Soutěže
se účastní zástupci škol z celého okresu Plzeň-jih a sálem blovického DDM zní celý den verše v podání od nejmenších školáčků
až po ty nejstarší, kteří po prázdninách přejdou na střední školy.

Páťáci přivezli do školy diplom za krásné druhé místo v turnaji
ve vybíjené. Všem našim úspěšným reprezentantům z pátého
ročníku gratulujeme a vyučujícím páťáků p. uč. Marii Ptáčkové,
p. uč. Lence Čekanové a nynější zastupující p. uč. Marii Roubové
děkujeme za přípravu družstva na soutěž.

Kurz plavání
Od poloviny února do poloviny dubna jezdí každé úterý do klatovského bazénu naši druháci na plavecký kurz. V bazénu se dětem
věnují zkušení plavčíci a děti si osvojují základy bezpečného
pobytu ve vodě. Je pravda, že letos účast trochu limitují častá
onemocnění, ale věříme, že po ukončení kurzu plavání se žádné
dítě nebude vody bát. Letos poprvé Ministerstvo školství přispívá
školám na dopravu z místa školy do míst, kde se kurzy plavání
realizují.

O tom, že je občas třeba pomáhat zvířatům, přijel dětem navštěvujícím školní družinu povyprávět do školní auly zaměstnanec
Ekocentra ze Spáleného Poříčí. Děti se dozvěděly, jakou pomoc
menší i velká zvířata mohou potřebovat, vyprávění obohatily veselé
příběhy, které čas od času zaměstnanci při odchytu nemocných
zvířat nebo při péči v záchranné stanici zažijí. Děti se s mnoha
zvířaty seznámily pomocí fotografií z projekce, ale také měly možnost se na několik živých zvířátek chovaných v záchranné stanici
podívat pěkně zblízka. Na ukázku záchranář přivezl zraněné ptáky,
poštolku a výra a také jednoho hada. Živé a poutavé vyprávění děti
zaujalo a mnohé odpovědi na dotazy z řad posluchačů byly dalším
doplnění hezkého odpoledního programu.
Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje Milan Demela, ředitel
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Rozhovor
s Bohuslavem Šotolou

Text: Karel Baroch
Foto: Lukáš Mácha,
archiv Bohuslava Šotoly

Sedím u Šotolů v kuchyni, piju kafe s rumem
a povídám si s panem Šotolou o tom, jak se dostal
ke sběratelské činnosti i o tom, jaké to bylo na Zelené
Hoře "za Čepičky". U pana Šotoly jsem byl mnohokrát
a vždycky si s ním rád povídám a nejinak tomu je i teď.

jsem byl převelen zpět na Zelenou Horu k takzvané "Velitelské
četě", což byli ve skutečnosti údržbáři. Já jsem byl v truhlářské
dílně a ostatní vojáci, řemeslníci pracovali jako malíři, krejčí, ševci,
instalatéři, skladníci, řidiči, zedníci.

Pane Šotolo, vzpomínáte si ještě, jaké to bylo,
když jste se poprvé ocitnul na Zelené Hoře?

Ano. Za zmínku stojí jedna příhoda právě z Janovic. Jednou jsme
měli osvětovou přednášku o zcizování stavebního materiálu
na stavbě. Přijel na ni příslušník SNB (Sbor národní bezpečnosti pozn. KB) z Janovic a mluvil nám do duše o krádežích, a když chtěl
po skončení přednášky odjet na motorce, na které přijel, nemohl
ji našlápnout, někdo mu z ní ukradl baterii.
Ještě ti řeknu maličko o těch krádežích. Na stavbu se vozil veškerý stavební materiál z janovického nádraží. Nebylo proto divu,
že nějaký ten pytel cementu skončil v řádcích brambor při cestě
místo na stavbě. Večer potom se šoféři a závozníci s potřebným
hospodářem vyrovnali v restauraci U Korbelů.

Na Zelenou Horu jsem se dostal 2. listopadu 1952 ve 4 hodiny ráno
zvláštním vlakem z Prahy, byli v něm rekruti, kteří dostali povolávací rozkazy do Západočeského kraje. Z nepomuckého nádraží jsme
šli pěšky na Zelenou Horu. Vojenský kufr, který musel míti každý
povolanec svůj, nám na Zelenku odvezli autem. První dojem byl
asi takový, že jsem si myslel, že jsem někde na ostrově, byla mlha
a byly vidět pouze vrcholy kopců kolem Zelené Hory.
Co bylo dál?

Na Zelené Hoře jsem prodělal vojenský přijímač, asi šest neděl,
a po jeho skončení jsme byli odesláni na jednotlivá pracoviště.
Narukovalo nás na Zelenou Horu asi osm set, byli jsme ubytováni
také ve Šternberském dvoře pod zámkem.
Vystřídal jsem několik pracovišť. Přes den, kdy jsme na stavbách pracovali, jsme byli zaměstnanci firmy Armastav, která budovala různá vojenská zařízení. Zde jsem byl do září roku 1953, kdy

Pomáhal jste také budovat kasárna
v Janovicích nad Úhlavou.

Na Zelené Hoře jste potkal Miloslava Švandrlíka...

Ano, zde jsem se poprvé setkal s Miloslavem Švandrlíkem, který
na Zelenou Horu narukoval v listopadu 1953 a po přijímači
v Nepomuku tady zůstal celý rok. Byli jsme ubytováni ve stejné
místnosti, postele jsme měli vedle sebe. V té době se nerozlišoval,
alespoň u nás, starý mazák a nový bažant. Brzy byl poctěn funkcí
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Vojín Švandrlík
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Vojín Šotola

ošetřovatele vepřů. Vepřín nebyl ve Šternberku, jako je to ve filmu,
ale na plošince dnes zarostlé pod hradbou pod kostelem.
Jaký byl voják?

Vojnu nebral moc vážně. Ve vojenském kufru měl samé knížky.
Jednou v noci, když byl vyhlášen bojový poplach a měli jsme si
nasadit plynové masky, tak měl v pouzdře plátěnky. Vzpomínám
také na jiný jeho průšvih. Asi po půl roce dostal poprvé propustku
na dva dny domů do Prahy, a když šel na nádraží, tak ho u Knárovky
potkal Terazky. Kontroloval ho, a protože neměl předpisové zelené
ponožky, propustku mu přetrhl a bylo po výletě.
Říkali jste mu už tenkrát Kefalíne?

Ne, tak se pojmenoval on sám až v knížce. Říkali jsme mu normálně Mílo.
Setkal jste se s ním ještě někdy?

Dvakrát za mnou přijel. Při jedné návštěvě jsme se šli podívat
na Zelenou Horu.
Nemohu se nezeptat na majora Halušku, tedy
na Terazkyho, a na další důstojnický sbor.

Pokud se ptáš na Terazkyho a důstojnický sbor, bylo to dosti komplikované. Protože jsme nebyli bojový útvar, tak nám veleli ti, kteří
se jinam nehodili. Téměř polovina důstojníků byli bývalí příslušníci
protektorátního Vládního vojska. Narukování k tomuto vojsku bylo
v Protektorátě dobrovolné, většinou byli použiti jako strážní služba
pro střežení různých objektů za války a také jako Hradní stráž.
V roce 1944 byli odesláni do Itálie, kde se měli zúčastnit bojů
proti italským partyzánům. Většina z nich ale přeběhla buď k partyzánům, nebo ke spojencům, se kterými se po skončení války
vrátila. Byli vzati na milost a zařazeni do podobných útvarů jakým
jsme byli my. Někteří jiní důstojníci byli na cvičení a pár "zvláště
kovaných" v politických funkcích. Vycházeli jsme spolu celkem
dobře, někteří z nich po odchodu do civilu zůstali v Nepomuku.
Například kapitán Ořech – pan Vořechovský.
Terazky nebyl zdaleka takový jako v románu. Byl ze Slovenska
a většinu důstojníků po fyzické stránce strčil do kapsy. Bydlel
ve vojenských bytovkách, v létě jezdil na Zelenou Horu na kole,
v zimě na lyžích, byl přísný, ale nebyl žádný podrazák ani nebyl
mstivý. Pokud to šlo, tak jsme se mu snažili vyhnout.
Máte na něho nějakou konkrétní vzpomínku?

Já jsem s ním vycházel dobře, ale jednou, když bylo pod Zelenou
Horou u špýcharu, tenkrát ještě nebyla Zelená Hora oplocená,

Vojín Šotola, Vojín Končík

nějaké divizní cvičení a byl tady dokonce i ministr obrany generál
Alexej Čepička, čekal Terazky nějakou kontrolu. Všichni důstojníci
byli vyplašení, nás to ale nechalo v klidu. Sešli jsme se u mě v dílně
a hráli na ponku cvrnkový fotbálek nakreslený na překližkové
desce. Najednou se rozletěly dveře a v nich Terazky. Jeho reakce
byla: "volajaký čerty to tu hrajú, keď je tuná minister!" Musel jsem
před ním náš fotbálek rozřezat, žádné další sankce nebyly.
A co ostatní vojáci?

Všelijakých postaviček tam bylo víc. Byli mezi námi i vojáci maďarské národnosti, kteří neuměli slovensky ani česky a někteří byli
i negramotní. Jedním z nich byl vojín Kiss, který, když měl prvně
službu dozorčího roty a k němu na stolek jsme nosili dopisy, které
jsme chtěli odeslat, tak dal mezi poštu i zalepené a zapečetěné
obálky, které byly v zásuvce stolu, a odeslal je na nepomuckou
poštu. Když bylo večer střídání služeb, tak se zjistilo, že přísně
tajné pokyny zmizely. Byly v nich poplachové směrnice v případě
požáru, napadení objektu, denní i noční hesla pro stráže a služby
a adresy důstojníků, kteří nebyli na zámku ubytováni. Dopadlo to
dobře, ráno volali z nepomucké pošty, že některé obálky mají nápis
"přísně tajné", aby si je někdo z posádky vyzvedl. Ještě se musím
zmínit o tom, že dopravu balíků, pošty a dovážení proviantu
do kuchyně, měl na starosti vojín Dobiáš, který vegetoval v hospodě Na Knárovce, kde měl jednoho koně a malý vozík, se kterým
tyto služby provozoval. Vojnu měl báječnou, Na Knárovce i spal,
nedržel žádné služby, ani poplachy na něj neplatily.
Tak to byla slušná zašívárna. Počátkem devadesátých
let se na Zelené Hoře a i v Nepomuku natáčel
film Černí baroni. Byl jste při natáčení?

Ano, chodil jsem na něj každý den a mám také všechny hlavní
představitele podepsané.
Jak se shoduje film s realitou?

Film s realitou se shoduje asi tak z deseti procent. Z některých
drobných příběhů udělal Švandrlík příběh jeden a někde zase
něco přidal. Já jsem s ním byl pouze rok, co zažil v druhém roce
své vojenské služby, to nevím, ale asi to bude stejné.
Po skončení vojny jste v Nepomuku zůstal natrvalo...

Ano, oženil jsem se s místní rodačkou a už tady zůstal.
Veřejnost vás zná mimo jiného i jako sběratele
pohlednic. Jak jste se dostal ke sběratelské činnosti?

Ke své sběratelské činnosti jsem se dostal asi v roce 1965 tím, že
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S budoucí manželkou

jsem začal sbírat pohledy míst, která jsem znal, zvláště na Šumavě.
Protože některé pohlednice byly z míst v hraničním pásmu, kam
se nesmělo, a tato místa mě lákala, začal jsem se o ně zajímat,
sbírat odtamtud pohlednice, a protože jsem chtěl o nich vědět
něco víc, začal jsem sbírat mapy, turistické průvodce a různé publikace. Nejdříve jsem se zajímal o pohlednice místopisné, to je měst
a obcí, některých vlivem poválečných událostí zaniklých, zvláště
těch v pohraničí. Později jsem rozšířil svůj zájem o šumavské hory
a jezera a šumavské řeky.Mimo Šumavy sbírám ještě Nepomuk,
Plzeň – jih a okres Klatovy.
Jak získáváte nové exponáty?

Pohlednice získávám, či spíše získával jsem, většinou na sběratelských burzách například v Českých Budějovicích, Písku, Klatovech,
Příbrami a v Praze, kde jsem od roku 1970 členem Sběratelů kuriozit. V Nepomuku jsme založili Sběratelský kroužek, který existoval
několik let.
Je pro vás některá pohlednice cennější než jiné?

Žádnou pohlednici si nijak mimořádně necením, v každém námětu
je něco zajímavého. Nejvíce si cením toho, když můžu někomu
něčím ze své sbírky pomoci.
Ano, já sám jsem mnohokrát vaše pohlednice
použil a musím říci, že jste mi vždycky rád
vyhověl. Ale nebyl jsem zdaleka jediný.

Podílel jsem se například na televizním seriálu s panem Karlem
Čáslavským, na pořadu Vltava v obrazech asi dvěma sty pohlednic,
zapůjčil jsem některé pohlednice do různých publikací a posloužily
i několika studentům k různým diplomovým pracím.
Ještě musím připomenout, že jste účinkoval v jednom
díle pořadu České televize Historie.cz. Uspořádal jste
v Nepomuku a okolí také mnoho tématických výstav.

K seznámení veřejnosti, která se o některou sběratelskou oblast
zajímá, patří bezpochyby výstavy. Uspořádal jsem jich asi padesát
při různých příležitostech a oslavách. Nejvíce asi v Nepomuku.
V roce 2004 navštívil moji výstavu pohlednic ze Šumavy právě historik pan Karel Čáslavský. Při těchto výstavách mi vždy výrazně
pomohly dřívější i nynější pracovnice Městského muzea.
Co děláte, pane Šotolo, teď?

V současnosti již toho moc nepodnikám, většinu času trávím
v Myslívě, občas připravím nějakou menší výstavu. Dost času jsem
věnoval v loňském roce přípravě publikace "Bývalý soudní okres

Nepomuk na pohlednicích". Budou v ní pohlednice čtyřiceti dvou
obcí, které patřily do r. 1960 k Nepomuckému soudnímu okresu.
Trochu se také věnuji turistice.
V Nepomuku jste našel nový domov. Jak se vám tady žije?

V Nepomuku jsem šedesát šest roků, žije se mi zde dobře. Mám
tady i v okolí několik dobrých přátel, mezi ně si dovolím počítat
i tebe, se kterými se rád potkávám a se kterými je mi dobře.
Tak to jste mi, pane Šotolo, udělal
radost. Máme po volbách parlamentních
i prezidentských. Co tomu říkáte?

Současnou situaci neřeším. Zažil jsem dvanáct prezidentů a nevzpomínám si, že by někdy lidé říkali, teď je to všechno akorát.
Nedávno vysílala televize dokument o válečném
transportu. Bylo to dost drastické a vy jste u toho byl...

V roce 1945, když mi bylo čtrnáct roků, přijel před koncem války
do Roztok u Prahy, kde jsem v té době bydlel, transport vězňů
z různých koncentračních nacistických táborů. Byl to vlak se třiceti
otevřenými vagóny, ve kterých byli bez jakýchkoli prostředků vězňové převáženi před postupující Rudou armádou. Vězňů bylo asi
tisíc pět set. Ve stanici stál vlak dva dny, občané z Roztok a okolí
jim nosili jídlo. Někteří vězňové uprchli, některé nemocné se podařilo po přemlouvání stráží SS dostat do provizorní nemocnice
v Roztokách. Někteří vězni měli tyfus, dvacet jich zemřelo, jsou
pochováni na hřbitově na Levém Hradci. Stále se mi tato událost
připomíná, vidím, jak přes postranice vagónů měli ti šťastnější
přehozen drát a na něm rezavou plechovku od konzervy a čekali,
jestli se v ní ukáže něco k jídlu. Když na to vzpomenu, tak všechny
ty tahanice a čapí hnízda přehlížím.
Tak to byl, pane Šotolo, závěr našeho rozhovoru.
Pravda, nebyl vůbec veselý, ale myslím si, že tyto
události je třeba stále připomínat. Přeji vám pevné
zdraví a těším se, až si zase spolu zajdeme na pivo.
Děkuji za rozhovor.
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Chladný únor s mrazivým závěrem
Už to s jejím příchodem vypadalo bledě, ale nakonec se dostavila…
Kdo? Zima jak se sluší a patří. Po velmi teplém lednu, o němž jsme
psali v únorovém čísle Nepomuckých novin, přišel chladný, nakonec
až velmi mrazivý únor. Od začátku měsíce do 22. 2. bylo v porovnání
s tím, co nám zima nabídla v prosinci a lednu poměrně chladno,
ale to, co přišlo potom, už asi nikdo nečekal. Kolem 22. února začal
nejen nad území ČR, ale nad valnou většinu Evropy proudit původem arktický vzduch od severovýchodu. Mrazy vrcholily 27. a 28. 2.,
kdy jen těsně unikl arktický den (maximální denní teplota -10 °C
a méně). Maximální teplota dosáhla 27. 2. -8,9 °C a 28. 2. -9,1 °C.
Minima pak teplota dosáhla 28. 2. ráno, kdy bylo naměřeno -18,8 °C.
Období s celodenními mrazy trvalo od 23. 2. do 3. 3. 2018. Obdobně
chladná vzduchová hmota se nad naše území dostává jen velmi
zřídka, od roku 2000 se tak stalo jen v letech 2001 a 2012. Pokud
by k nám takto chladný vzduch pronikl v lednu či prosinci, bylo by
arktických dnů hned několik. Na konci února už má slunce dostatečnou sílu na to, aby i takto prochlazený vzduch přes den ohřálo
nad -10 °C. Ani noční a ranní mrazy nebyly v kontextu jiných zim

výjimečné. Teplota se nedostala po -20 °C z důvodu přetrvávajícího
silného severovýchodního, postupně východního větru. Silný vítr
ale snižoval pocitovou teplotu, takže si milovníci mrazů a sportů
spojených s nimi jistě přišli na své. Vždyť se dalo zhruba 10 dní
bruslit na perfektním ledě - a to nejen na rybnících, ale i na větších
řekách s pomalejším prouděním. Za výjimečnou, zejména v kontextu
posledních zim, lze považovat možnost bruslit na řece v březnu.
Závěrem se sluší dodat, jak si vlastně únor 2018 vedl ve srovnání
s únory let 1951-2017. Letošní únor skončil s průměrnou měsíční
teplotou -3,4 °C jako 14. nejchladnější, tedy jako teplotně podnormální. Dlouhodobý únorový teplotní průměr 1961-2010 činí
v Nepomuku -0,8 °C, letos tak bylo o 2,6 °C chladněji, než je běžné.
Prozatím nejmrazivějšímu únoru roku 1956, kdy byla průměrná
teplota vzduchu -11,6 °C, se však ani zdaleka nepřiblížil. Srážek
v letošním únoru příliš nespadlo, pouze 13,2 mm, což znamená,
že byl 8. nejsušší od roku 1951, tedy srážkově silně podnormální.
Pavel Vacík

Krátké zprávy z mateřského
centra Beruška Nepomuk
Na VVH konané dne 9. 2. 2018 byl zvolen nový výkonný výbor (VV) v čele se stávající předsedkyní Monikou Novou, a to v tomto složení: místopředsedkyně Veronika Kozáková,
členky VV Tereza Kotlanová, Tereza Pelcrová a Michaela Zajícová, náhradníci VV Petra
Brašnová a Hana Bohatá. Kontakty na jednotlivé členky VV jsou uvedeny na Facebooku
a https://mc-beruska.webnode.cz/.
Kromě pravidelných kroužků pořádáme i akce pro členky i veřejnost. Tyto akce budou
v předstihu zveřejňovány v Nepomuckých novinách. Chtěly bychom všechny zájemce
požádat, ať před blížící se akcí, která je venkovní a závislá na pěkném počasí, sledují web
a Facebook ohledně informací o případných změnách v konání (jedná se hlavně o dětský
den, stopovačku a lampionový průvod).
Také se těšíme na všechny (nezáleží, zda jste členkou, či ne), kdož mají zájem navštívit
naše pravidelné kroužky:
Úterý: kroužek Šikula 9:00–10:30,
vede Veronika Kozáková, tel. č. 723 829 765
Středa: kroužek Klokánek 9:30–11:00,
vede Tereza Kotlanová, tel. č. 604 341 981
Čtvrtek: odpolední Herna 16:00–17:30,
vede Vlaďka Bělová, tel. č. 603 548 593
Pátek: dopolední Herna 9:30–11:00,
vede Renata Hanzlíková, tel. č. 724 058 317
Milé maminky, nebojte se zapojit do chodu centra osobně – aktivně či příležitostně. Každý
dle svých možností – např. pomocí při pořádání akcí, vedením nového kroužku anebo přispěním jen dobrým nápadem. Jakoukoli pomoc oceníme. Velice nás podpoříte také svou
účastí na akcích a kroužcích, které pořádáme. Starost o centrum a přípravy akcí zaberou
dosti času, tak nás velice těší, když vidíme, že je o naše snažení zájem. Navíc je centrum
skvělou příležitostí, jak se seznámit s novými lidmi, účelně i příjemně strávit čas se svým
dítětem a třeba si najít i nové přátele. Jsme tu hlavně pro maminky a tatínky na mateřské
dovolené, ale to neznamená, že nemůže přijít kdokoli jiný. Všichni jste zváni!
Za MC Beruška Veronika Kozáková
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FK Nepomuk – ohlédnutí za zimními přípravami
I když fotbalové soutěže končily v polovině listopadu, nelze v žádném
případě říci, že by se fotbalový život uložil k zimnímu spánku. Pro
vaši informaci přinášíme níže jednak vyjádření jednotlivých družstev
FK Nepomuk k průběhu zimní přípravy a za druhé i pár informací
o událostech, které se staly od naší poslední zprávy v Nepomuckých
novinách. Na poli sportovním se v roce 2017, opět po několika letech,
podařilo obnovit činnost fotbalové školičky, což jsou ty úplně nejmenší dětí. Je velký úspěch, že se od začátku hned zapojilo tolik dětí
a rodičů a i přes pominutí počátečního nadšení počet docházejících
dětí neklesl pod deset, což je v dnešní době velký úspěch. K ukončené sezóně 2016/2017 lze jen konstatovat, že umístění našich družstev odpovídalo asi našim současným možnostem, i když hlavně
kategorie žáků slibují lepší budoucnost.
Po ukončení podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018 proběhla mimo jiné volba nového výkonného výboru FK Nepomuk,
který byl opět zvolen na období dvou let.
Největším úspěchem činnosti výboru FK Nepomuk a města
Nepomuk, ale i závazkem, je příslib financování modernizace hřiště
u školy, který byl vybrán k podpoře v rámci dotačních programů
MŠMT. V době, kdy budete číst tento článek, by měl být již vybrán
dodavatel díla, což je jedna z posledních podmínek pro uzavření
smlouvy o dotaci akce. Pokud vše dopadne, jak by mělo, a my tomu
věříme, tak by se se stavbou mohlo začít cca v polovině roku 2018.
Tady bychom chtěli poděkovat městu Nepomuk za spolupráci a všem
spolkům, které si plánovaly své akce na plochu stávajícího hřiště,
za jejich pochopení a volbu jiné plochy pro své akce. Výboru se v loňském roce dále podařilo dokončit odkup posledních dvou ploch,
které jsme sice užívali, ale vlastníky byl někdo jiný. A plány do letošního roku: Sportovně si alespoň udržet, nebo lépe, vylepšit pozice,
které naše družstva vybojovala v podzimní části, i když zejména
u žáků se bude jednat o velký kus poctivé práce. I mužstva mužů mají
na to, aby se v tabulce posunula do horních příček svých soutěží.
Tím nechci snižovat jakkoliv práci ostatních mužstev, protože bez
poctivé práce to „samo“ nepůjde. Ve spolupráci s PKFS uspořádáme
turnaj – osmifinále Poháru hejtmana Plzeňského kraje v kategorii
mladších žáků s účastí našich reprezentantů (4. 4. 2018). V rámci
Regionální soutěže starších přípravek dva turnaje (28. 4. a 26. 5.) v té
samé soutěži, ale pro mladší přípravku to bude jeden turnaj (19. 5.).
Ve všech těchto turnajích budou i zástupci FK Nepomuk. Družstvo
mužů „A“, i díky utkání během zimní přípravy, pokračuje v Poháru
PKFS a jejich následující soupeř je družstvo Nýrska (25. 4.). Jak jste
si mohli již všimnout, na www stránkách města i na NIKA jsou každý
týden zveřejňovány jednak výsledky všech družstev, jednak i nejbližší
utkáni pro období týdne. Tímto bychom vás všechny chtěli pozvat
jednak na domácí utkání, protože není lepší odměna pro hráče,
než hrát před plnými tribunami. Současně berte toto i jako pozvání
na venkovní utkání, na která můžete využít společnou dopravu
(družstva mužů „A“ a obě družstva žáků).
V mimosportovní činnosti stojí perná práce v rámci jednak dota
žení celé agendy ohledně dotace a následně i celého procesu jak
výstavby samotné, taj administrace celé akce s modernizací sportoviště u školy. Věříme ale, že vynaložené úsilí přinese prospěch celému
Nepomuku a okolí, fotbalu, ale i ostatním spolkům, které tímto
získají možnost sportovat na adekvátním sportovišti. V samotném
areálu FK Nepomuk – na hřišti nás z jara čeká dokončení elektrifikace světelné tabule a její pevná instalace a hlavně zvýšení kapacity
nádrží pro závlahu, a to instalací dvou nových nádrží, a v neposlední
řadě, pokud bude platné stavební povolení, zhotovení hloubkového
vrtu, o který usilujeme již více než tři roky. Všechny tyto akce mají
jak zvýšit atraktivnost areálu, tak i zvýšit sportovní komfort.

Zprávy od jednotlivých družstev:

Starší přípravka:

Muži „A“:

Družstvo starší přípravky se připravovalo pod vedením Michala Viktory a Václava Švece pravidelně 2x týdně v městské hale. V průběhu
ledna a února jsme odehráli čtyři turnaje v Oseku u Strakonic s různými výsledky, které nám v součtu přinesly celkové sedmé místo.
V jarní části sezóny se chystáme hrát souběžně dvě soutěže. Naším
prvotním cílem je udržení stávajícího kádru a zlepšení herního
projevu. Výsledky u této věkové kategorie považujeme za druhotné.

Zimní přípravu jsme zahájili 6. ledna a první měsíc jsme se zaměřili pouze na kondiční přípravu. Leden byl opravdu velmi náročný,
trénovali jsme třikrát týdně a účast hráčů byla příkladná. Kondiční
část jsme ukončili opravdu povedeným soustředěním na Zuklíně.
V únoru jsme začali pracovat na rychlosti, obratnosti a herních
situacích. Kádr zůstal pohromadě a posílil nás Tomáš Knapp, který
by měl zkvalitnit naši útočnou fázi. S přípravou jsem velice spokojený, jak s nasazením, tak s účastí a celkovým přístupem všech
hráčů „A“ týmu. Ale to, jestli dokážeme proměnit tvrdou zimní
práci v body, ukážou až mistrovská utkání.


Josef Viktora – trenér

Muži „B“:
Zimní příprava „B“ mužstva probíhá každý rok stejně, a to tak, že
hráči absolvují přípravu s „A“ mužstvem. Zatím jsme odehráli dvě
přátelská utkání, a to na umělé trávě ve Strakonicích se Strunkovicemi, které hrají B třídu. Toto utkání se nezdařilo a prohráli jsme
6:1. Druhé přátelské utkání jsme odehráli s Dvorcem výhrou 4:0.
Čeká nás ještě jedno přátelské utkání s Velkým Borem (18. 3. 2018).
Týden na to pak začínají mistrovská utkání, ve kterých se budeme
snažit hrát líbivý fotbal s umístěním v horní polovině tabulky.


Martin Baran – vedoucí družstva

Starší žáci:
Družstvo st. žáků začalo svoji zimní přípravu ještě v loňském roce,
a to turnajem na UMT v Blatné, kde odehrálo do konce roku 2017
ještě dva zápasy. Ostrá příprava ovšem začala až v novém roce
a celý leden se nesl pouze v tvrdém získávání fyzické kondice, a to
nejen během, ale i kondičním cvičením, které pro nás připravila
paní Mgr. Jiránková v tělocvičně ve Dvorci. Největší část fyzické přípravy probíhala za každého počasí ve venku. Pro uvolnění během
přípravy jsme absolvovali halový turnaj v Plánici, kam jsme vyslali
dvě družstva. Od poloviny února jsme zařadili i přípravu s míčem
na UMT. Současně jsme dohrávali i poslední tři zápasy na turnaji
v Blatné, kde jsme z pěti zápasů čtyři vyhráli a jeden skončil remízou. Přípravu nám trochu komplikuje počasí, protože není možno
trénovat na hlavní hrací ploše, která nám neumožnila ani odehrát
první mistrovské utkání jarní části soutěže. Umístění na konci
soutěže je pouze v nohách a na umu našich kluků.


Jan Kohout – vedoucí družstva

Mladší žáci:
Mladší žáci se zimní přípravou začali druhý týden v lednu 2018.
Trénují 3x v týdnu. Z toho 2x fyzickou přípravu venku a 1x posilovací cvičení celého těla v tělocvičně ve Dvorci s Pavlínou Jiránkovou.
V Blatné absolvovali zimní turnaj, který je ještě rozehraný. Z pěti
zápasů zatím tři vyhráli a zápas s klubem Petřín je odložený a ještě
je čeká. V sobotu 3. března úspěšně odehráli na hřišti v Domažlicích turnaj poháru Hejtmana, kde postoupili mezi 16 nejlepších
týmů v kraji. V jarní části bychom chtěli navázat na podzimní
krásné druhé místo a zaútočit na první pozici.


Ladislav Strolený – vedoucí družstva



Michal Viktora – trenér

Mladší přípravka:
Zimní příprava mladší přípravky byla zahájena 06. 01. 2018 halovým víkendovým turnajem na umělém povrchu v Oseku. K přípravě
nastoupilo devět hráčů. Četnost tréninkových jednotek je upravována podle vložených přípravných utkání, snažíme se o vytížení dva
tréninky + zápas/turnaj jedenkrát týdně. V přípravě jsme se zaměřili
na herní činnosti jednotlivce a na individuální práci a dovednosti
s míčem. Zařadili jsme přátelská utkání a využili některé z nabízených turnajů. Sezónu zahájíme 27. 03. 2018 utkáním v Blovicích.
O umístění v tabulce hovořit nechci, přál bych si, abychom předváděli stejné výkony jako v podzimní části stávající sezóny a náš
herní projev se postupně s přibývajícími zápasy zlepšoval. Všem
hráčům přeji pevné zdraví a stálou chuť do fotbalu.


Jan Ticháček – trenér
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Ani v zimě mladí šachisté nezaháleli

3. 3. – 22. 4. Výstava obrazů
akademické malířky Marcely
Urubové, otevřeno úterý-sobota
10.00 – 16.00 hodin, Městské
muzeum a galerie Nepomuk
4. 4. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk,
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk,
www.zusnepomuk.cz

unikl postup na Mistrovství ČR. Díky Petru Flajšmanovi jsme měli
dokonce zastoupení na Zimní olympiádě dětí a mládeže (ZODM),
která se na přelomu ledna a února uskutečnila v Pardubickém kraji.
Na olympiádě se soutěžilo v 11 sportech (s téměř 1300 sportovci)
a šachy byly jedním z nich. Olympiáda je soutěží nejen jednotlivců,
ale i krajských výprav. Právo startu a tím reprezentace Plzeňského
kraje je omezena na nejlepší sportovce kraje v jednotlivých disciplínách. Pro Petra to byla již jeho druhá účast na ZODM. Družstvo
šachistů Plzeňského kraje tvořili tři kluci v příslušných věkových
kategoriích a jedna dívka. Petr ve své věkové kategorii se ziskem
3,5 bodu ze sedmi možných vybojoval 8. místo ze 14 účastníků.
Velkého úspěchu dosáhl Matouš Eret z Plzně, který vybojoval stříbrnou medaili. Zbývající dva členové šachové výpravy obsadili
10. místa a pro Plzeňský kraj tak v našem sportu společně získali
pěkné 6. místo.
ŠK Dvorec Zdeněk Flajšman

Není úplně běžné, aby promotér pořádal akce jen v jediné obci.
U zapsaného spolku Nepal to ale tak je a, až na zcela ojedinělé
výjimky, vždy bylo. Náš spolek, tehdy ještě občanské sdružení, vznikl
před osmnácti lety proto, aby dodal nový rozměr zdejšímu kulturnímu
životu a Nepomuk někam posunul, proto i název Nepal.
Od té doby proběhly stovky koncertů a dalších eventů a každý
ví, co je to Nepal. Časy euforických počátků jsou pryč, zůstala ale
pevná struktura ověřených a alespoň mezi návštěvníky oblíbených
kulturních událostí. I v letošním roce tedy nebudeme vysilovat naše
členstvo, dobrovolnicky připravující všechny akce, množstvím drobností, ale soustředíme se na to podstatné.
Sezónu zahájíme májovým posezením u táboráku, což ale bude
akce ryze komunitních až rodinných rozměrů. Příchod léta oslavíme
již devátým Nefestíkem, naší chloubou a miláčkem. Na to, že jde o festiválek spíše komorní, je program opět řádně nabitý a chybět nebudou
samozřejmě ani žhavé objevy západočeské i celorepublikové alternativní scény. Dvě noci a dva dny hudby, divadla i studentského filmu.
Polovina července patří Nepomuckým pivním slavnostem, ty letošní,
s pořadovým číslem XXVI., jsou zároveň jedenácté, které pořádá náš
spolek (v posledních letech společně s městem Nepomuk). Náměstí
se promění v pivní veletrh se vším všudy, pódium zaplní pestrá přehlídka nejen regionálních kapel a nebude chybět ani anketa o nejlepší pivo. Zkrátka pivnosti, jak je máme rádi. Obnovená umělecká
sympozia, alias Tvůrčí rezidence Nepomuk, chceme i letos obohatit o hudební rozměr. Přivezeme opět DJe reprezentující plzeňskou

6. 4. Promítání filmové pohádky
O kouzelném jablku natáčené
na mnoha místech Plzeňského
kraje (Hrad a zámek Horšovský Týn,
Velhartice, Rabí, Zámek Žinkovy,
Chudenice atd.), od 17.00 hodin,
Městské muzeum a galerie Nepomuk,
vstupné 50 Kč děti / 80 Kč dospělí
8. 4. SMS motokros Nepomuk –
přebor západních Čech, závodiště
Kramolín
12. 4. Beseda s Emilem Kintzlem –
Zmizelá Šumava, od 17.00
hodin, Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vstupné dobrovolné
14. 4. Nepomucké farmářské
a řemeslné trhy (hraje The Dixie
Hot Licks, pohádka pro děti),
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A.
Němejce
14. 4. Pohádka O Smolíčkovi
(divadlo ToTeM), od 10.00 hodin,
Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vstupné 40 Kč

Nepálské plány 2018
i pražskou klubovou scénu, aby s nimi po čas TRNu i do našeho
městečka zavál lehký závan velkoměstského nočního života. No
a na samý závěr léta přijde Vinobraní, na první pohled možná poněkud pošetilá snaha roubovat na místní chmelové kořeny vinnou révu,
na pohled druhý až archeologické objevování prastaré tradice, která
byla téměř zcela zapomenuta. V každém případě pestrý a pohodový
festiválek plný dobré nálady, radosti a vína. Zpestření podzimního
pivního pochodu o vystoupení živé kapely bude už jen milou tečkou
za sezónou 2018.
Předchozími řádky asi trošku prosvítá, že naše členstvo nemládne,
na zábavu mu nezbývá pro samou práci příliš času a otcové zakladatelé a matky zakladatelky jsou již dámy a pánové v letech, otcové
a matky od rodin. Posteskneme si tedy, ostatně jako mnoho jiných
místních spolků, že ani nám by nová krev nevadila, ba právě naopak.
Takže pro čtenáře, kteří to dali až sem, výzva závěrem: Pokud vás baví
netuctová muzika, artové filmy či obecně to, čemu se možná stále ještě
říká alternativní kultura, a chcete, stejně jako my, aby i v Nepomuku
byla v tomto ohledu alespoň občas podobná nabídka jako ve větších
městech, přijďte mezi nás – nejenom na akce jako diváci. Od konce
dubna budeme mít opět pravidelné neformální páteční dýchánky
v naší klubovně na Zelenohorské poště. Uvidíme rádi každého, kdo
se s námi bude chtít zaposlouchat do zlámaných beatů, pokecat
o muzice, anebo dokonce přispět svou troškou ke společnému dílu.
Jakub Kurc, mluvčí Nepal, z. s.
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Začátek tohoto roku nedal mladým šachistům ŠK Dvorec mnoho
odpočinku. Předposlední lednový týden se děti v Plzni zúčastnily
okresního přeboru školních družstev v šachu. Základní školu Nepomuk reprezentovali Petr Flajšman, František Krumpholc, Marie
Krumpholcová a Jan Štván. Jejich starší kamarádi Pavel Flajšman
a Jakub Sedlák s dalšími třemi studenty na okresním přeboru
bojovali za Gymnázium Blovice. Obě tato družstva vyhrála v okresu
Plzeň-jih 1. místa ve svých kategoriích a postoupila do únorového
krajského přeboru.
Na krajském přeboru hrála obě družstva ve stejných sestavách
a v silné konkurenci dalších družstev z Plzeňského kraje se neztratila. Hráči ZŠ Nepomuk nestačili jen na dvě družstva stejně starých dětí z Masarykova gymnázia a z Gymnázia Mikulášského
náměstí, ale své další pronásledovatele si s přehledem pohlídali,
za což je čekaly bronzové medaile. V kategorii středních škol kluci
z Gymnázia Blovice jen těsně uhájili 3. místo, a tak si i oni přivezli
bronzovou odměnu. Oběma družstvům však letos o jedno místo
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14. 4. Otvíráme Nepomuk –

den otevřených dveří památek
a muzeí (volný vstup do běžně

nepřístupných staveb, komentované
prohlídky, ukázky historických
řemesel, vernisáž výstavy Luďka
Krčmáře, aj.), více na otvirame.
nepomuk.cz
od 14. 4. Výstava Poutní místa
na Nepomucku – Luděk Krčmář,
Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vernisáž výstavy a křest
knihy 14. 4. od 14.00 hodin
14. 4. Kabát revival Plzeň, od 21.00
hod., Sokolovna Nepomuk
14. 4. Zvlášný škola, Kulturní dům
Dvorec, www.misronmusicteam.cz

15. 4. I. seminář jógy a tvoření pro
ženy – 1 hodina jógy, sdílení, lehké

5. 5. Pohár města Nepomuka
v pétanque (turnaj dvojic), od 12.00

tvoření vize na rok 2018 a osobního
náramku z polodrahokamů,
od 15.00 do 18.00 hodin, Centrum
volnočasových aktivit Fénix,
kurzovné 400 Kč (rezervace na tel.:
606 032 707), fenix-nepomuk.cz,
další termíny 12. 5. (osobní parfém)
a 10. 6. (tvoření z hlíny)

hod., hřiště u Sokolovny Nepomuk,
registrace 11.00 – 12.00 hod.,
startovné 100 Kč/tým, petanque.
sokolnepomuk.cz

18. 4. Den otevřených dveří v MC
Beruška, od 9.30 do 11.00 hodin
a od 16.00 do 17.30 hodin
20. 4. Elektroband Pavla Zedníka,
Kulturní dům Dvorec, www.
misronmusicteam.cz
24. 4. Přednáška Putování

po evropském kulturním
dědictví a s fondy EU na téma

Perly Bulharska i Česka, od 17.00
hodin, Městské muzeum a galerie
Nepomuk, vstup zdarma
25. 4. Seminář psychologie
s PhDr. Hanou Alblovou –
Leadership (styly vedení, efektivní
komunikační styl, proces
delegování, zpětná vazba, typy
hodnocení), Centrum volnočasových
aktivit Fénix, vstupné 240 Kč (platba
do 20. 4.), tel.: 606 032 707
27. 4. Jarní stopovačka, sraz v 16.00
hod. u dolní brány na Zelenou horu
(předpokládaný konec 18.00 hod.
na hřišti v Klášteře), pořádá MC
Beruška
30. 4. Pálení čarodejnic – soutěže
pro děti, opékání vuřtů, pálení
čarodějnice, živá hudba, grilované
prase, občerstvení zajištěno, areál
hasičské zbrojnice, SDH Nepomuk
30. 4. Nepálská májka – posezení
u táboráku, Zelený Dol
30. 4. Stavění máje, od 18 hod.,
v parčíku u Holubů ve Dvorci, SDH
Dvorec
1. 5. Turistický pochod S perníkem
turistickým chodníkem (délka trasy
10, 15 a 25 km), sraz na nádraží ČD
ve Dvorci v 8.00 hodin, pořádá KČT
Nepomuk, www.kctnepomuk.cz
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1. 3. – 30. 4. Vejce 145x jinak,
výstava kraslic Bärbel Jílkové,
Infocentrum Spálené Poříčí
1. 4. Turnaj ve voleném mariáši
o Mistra Chanovic, společenské
soutěžení místních borců, KD
Chanovice
2. 4. Velikonoční setkání
v milečském kostele, duo Jiří
Podlipný a Evžen Nový, děti ze ZŠ
Mileč, od 14.00 hod., vstupné
dobrovolné
4. 4. Do ložnice vstupujte
jednotlivě, 19.30 hod., divadelní
představení divadla Háta, KD
Horažďovice
5. 4. Zmizelá Šumava ve vyprávění
Šumaváka Emila Kintzla, od 18.00
hod., beseda spojená s promítáním,
KD Chanovice

14.–15. 4. Pouť, Vrčeň
17. 4. Sto let republiky –
architektura, 17.00 hod., přednáška
v rámci celoročního cyklu
s Ing. Arch. Petrem Domanickým,
Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích
18. 4. Koncert Petra Spáleného,
19.00 hod., Lidový dům, Blovice
19. 4. Křest knihy Jaroslav Šafařík
Šafara, 17.00 hod., Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích
19. 4. Koncert PS Šumavan
a Prácheň, 18.30 hod., na počest
hud. skladatele Zdeňka Lukáše,
hotel Prácheň, Horažďovice
20. 4. Agnes rock, 20.00 hod.,
Music Sklep, Spálené Poříčí
20. 4. Památky a historické
zajímavosti v okolí Chanovic
z méně známých stránek, 18.00
hod., setkání s historikem
prof. Jiřím Škabradou, KD
Chanovice

5. 4. Karel Klostermann – 170.
výročí narození, beseda, Městská
knihovna, Spálené Poříčí

21. 4. Den proti úložišti, společná
akce obcí v regionu proti
záměru vybudovat zde úložiště
radioaktivních odpadů (obce tzv.
lokality Březový potok), program
bude upřesněn

6. 4. 1. charitativní běh Blovicemi,
9.00 hod., Sokolovna Blovice

21. 4. Papírová sobota –
pracovní dílna pro děti, od 9.00

7. 4. Ukliďme Česko v Kasejovicích
a okolí – jarní úklid, sraz v 9.00
hod., náměstí Kasejovice, pořádá
Myslivecký spolek Kasejovice
7. 4. Ukliďme Česko, ukliďme svět!,
Spálené Poříčí
7. 4. Kabát revival west, 20.00 hod.,
Music Sklep, Spálené Poříčí

hod., Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích
21. 4. Extraband, od 19.00 hod.,
taneční zábava, Lidový dům, Blovice
22. 4. Akce v Brdech, poznejbrdy.cz
24. 4. Absolventský koncert žáků
ZUŠ Blovice, 15.00 hod., Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích

8. 4. SMS motokros Nepomuk –
přebor západních Čech, závodiště
Kramolín, amknepomuk.cz

26. 4. Taneční podvečer
s V. Žákovcem, 15.00 hod., Lidový

9. 4. Cesta k pramenům řeky Otavy
dvojím pohledem, od 18.00 hod.,

28. 4. Pouť ke svatému Vojtěchu,
odpolední slavnost u kaple sv.
Vojtěcha, společenské setkání
v Újezdě u Chanovic

sál Kulturně společenského centra
Kasejovice

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.

dům, Blovice

30. 4. Stavění máje (většina obcí)
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Rosteme, a proto posilujeme
naše obchodní oddělení o

REFERENTA/TKU
ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
Hledáme šikovného/nou kolegu/kolegyni, který/á:

.
.
.
.
.

se nebojí oslovit i neznámé lidi a rád/a s lidmi pracuje
je odhodlaný/á svou produktivitou a nadšením podpořit
expanzi firmy
dokáže pracovat na více věcech najednou
a pořádek je mu/jí vlastní
neutíká před překážkami, naopak jsou pro něj/ni výzvou
je schopný/á rychle a efektivně reagovat na přání
a potřeby zákazníků

Co Vám nesmí chybět:

. anglický nebo německý
jazyk slovem i písmem

. uživatelská znalost PC

Co Vám můžeme nabídnout:

. stabilní zaměstnání i do budoucnosti
. za dobré výsledky dobrou odměnu
. stanete se součástí skvělého týmu
v prosperující firmě

(Microsoft Office)

. řidičský průkaz sk. B
. dobré výsledky

Výsledkem Vaší práce bude:

. touha se prosadit

. růst tržeb firmy

z předcházejících aktivit

. spokojené portfolio zákazníků, kteří
navyšují objem svých objednávek

Oslovila Vás naše nabídka?
Pokud ano, pošlete nám svůj strukturovaný životopis
na mailovou adresu: jana.jirincova@klaustimber.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice, Plzeň-jih I +420 371 519 050 I www.klaustimber.cz
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!
Pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha výrobní linky
od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)
Elektrikář
od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)
Údržbář
od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)
Řidič vysokozdvižného vozíku
od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)
Směnový mistr
od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)
Technik BOZP a PO

+ Firemní bonusy

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

p. c o m

eifergr

ifer
lem my Pfe
o
k
Vše ní u fir ŠKA
Á
á
ŘIHL
ěstn
zam NLINE P
O

pf

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na
www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs

ou

ka
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!!!
POLYGRAPH INTERNATIONAL
Tiskárna spol. s.r.o.
Sadová 66, Blatná 388 01
Společnost POLYGRAPH INTERNATIONAL Tiskárna spol. s.r.o. je
silná, stabilní a sebevědomá společnost, která je členem skupiny
firem PAUL + PAUL GROUP. Na českém trhu působí již 25 let
a díky svému širokému portfoliu produktů, projektů a služeb
patří k významným hráčům na českém a zahraničním trhu. Mezi
hlavní klienty patří němečtí a švýcarští zákazníci. Vstupte s námi
do atraktivního odvětví a podílejte se na vzniku nových věcí.

Nepomucké noviny / duben 2018

MANAŽER ZAKÁZEK / PRODUKČNÍ
Vaším hlavním úkolem bude:
Komunikace s pobočkou v Německu
Příprava zakázek
Zadání požadavků do výroby
Kontrola výroby
Kontrola konečných produktů
Plánování expedice
Požadujeme:
Znalost německého jazyka (komunikativně)
Znalost práce na PC
Časovou flexibilitu, komunikativnost, organizační schopnosti
Nabízíme:
Velice zajímavé platové podmínky
Perspektivu dlouhodobé spolupráce
Zázemí stabilní společnosti
Čisté pracovní prostředí v moderním polygrafickém závodě
Benefity: (Telefon, Stravenky/příspěvěk
na stravování, příspěvek na vzdělání)

VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY, RÁDI VÁS VŠE NAUČÍME!
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonu
383 422 301 nebo na info@polygraph.cz. Těšíme se na Vás!!

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

Nabídka platí od 28. 3. do 24. 4. 2018
v prodejně „U Stodoly“
ZORBA jogurt smetanový bílý 150 g
Gouda 48% cena za 1 kg
Olivier čerstvý smetanový sýr 150 g mix druhů
Uzený bok s kostí cena za 1 kg
Vídeňské párky Extra skop. stř. cena za 1 kg 
Kuřecí stehna TF zmr. 500 g

12,90
119,00
23,90
119,00
149,00
29,90

Nabídka platí od 28. 3. do 10. 4. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Grand Dessert 190 g mix druhů
Lacki Dammer 45% cena za 1 kg
Krajanka čerstvé mléko 1,5% 1 l
Makrela uzená cen za 1 kg

17,90
149,00
15,90
139,00

Nabídka platí od 11. 4. do 24. 4. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Bambini párečky bez éček cena za 1 kg
Moravské uzené maso cena za 1 kg
Šunka Zvonařka nejvyšší jakosti cena za 1 kg
Excelent 11° 0,5 l lahev

109,00
129,00
189,00
11,90

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

Nepomucké noviny / duben 2018

inzerce

33

34

společenská kronika / inzerce

Nepomucké noviny / duben 2018

vzpomínka

35

inzerce

Nepomucké noviny / duben 2018
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Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Tak ráda jsi pro nás žila a s námi tady byla,
vždy na tváři úsměv měla, zlý osud nám
Tebe náhle vzal a co my za lásku Tvou
Ti můžeme dát? Jen hrst krásných květů
a v slzách vzpomínat.

Dne 7. dubna 2018 uplyne 6 let,
co nás navždy opustil
pan Zdeněk Kouba.

Dne 16. dubna uplyne již 10 smutných let,
co nás navždy opustila paní

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

Jaroslava Cygánková.
S láskou vzpomínají manžel Václav,
syn Luboš s Romanou, dcery Vendula,
Šárka a vnoučata. Těm, kteří vzpomenou,
děkujeme.

vzpomínka

oznámení

Dne 8. dubna uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustil

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem,
že nás dne 1. března 2018 navždy opustil
pan Václav Bouda ze Dvorce.

pan Herbert Vořechovský.

Nikdy nezapomeneme. Manželka Marie,
dcery Ivana, Marcela a Vendula,
bratr Josef a ostatní příbuzní.

S láskou vzpomínají manželka, sestra
s rodinou a ostatní příbuzní a známí.

Řádková inzerce
Hledáme pronájem domku se zahradou, nejlépe i se stodolou v okolí

Prodám obdélný jídelní stůl z masivní borovice.

Nepomuku. Dům případně odkoupíme po dohodě. Tel.: 722 134 579.

120x60 cm. Nový. Tel.: 775 536 097.

Automoto klub Nepomuk v AČR nabízí pronájem nebytových prostor

Prodám kemp. stolek skl., 2 židle skl. 300 Kč. Péřovou prošívanou

v budově Plzeňská 456, Nepomuk. Místnost – podlahová plocha 16 m2,

deku a polštář 500 Kč. Nástavec na WC 300 Kč. Tel.: 737 582 693.

voda, topení, WC. Informace na telefonu 371 591 359, 603 308 676.
Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1, částečně
zařízený. Volný od května-června 2018. Tel.: 776 362 161.
Pronajmu byt v RD v Nepomuku 2+1 max. pro 2 osoby,
dlouhodobě, lze využít i garáž. Tel.: 724 957 376.

Prodám štafle 3 m 500 Kč. Solvina 10 ks 14 Kč/ks. Tel.: 776 814 094.
Prodám gumačky č. 8, 9, 10 200 Kč / pár. Kolečkové brusle č. 4 200 Kč,
mikrotroubu 200 Kč, hřídel na cirkulárku 500 Kč. Tel.: 776 814 094.
Prodám troky na opaření čuníka, 50l hrnce, decimálku+závaží, ruční káru,
nové litinové pláty, dva zachovalé telefony Nokia. Tel.: 776 535 770.

Nabízíme k prodeji řadový RD se zahradou o dispozici 5+1 –
dvoupodlažní, celopodsklepený v Nepomuku-Dvorci. RD je
po celkové rekonstrukci vnitřních prostor domu. K RD náleží
rozlehlá, profesionálně zkultivovaná zahrada. Tel.: 732 713 359.
Prodám cihlový byt 3+1 75m2 po rekonstrukci – 2. patro,

Hledáme pomoc s jarním úklidem velkého domu

G

v Nepomuku. Tel.: 731 015 547.
Bytové doplňky: žaluzie, rolety, sítě do oken atp. Zemní práce:
bagrem, ručně odvoz materiálu. Nepomucko. Tel.: 603 309 702.

349 000 Kč

balkon, šatna, vana i sprchový kout. Tel.: 723 810 454.

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

G

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

9 900 Kč / měsíc

PRODEJ POZEMKU, ŽDÍREC U BLOVIC

PRODEJ PENZIONU, 12 LŮŽEK,
SVATÁ KATEŘINU U CHUDENÍNA

1 220m2, na pozemku je vlastní zdroj vody,
stavět je možné rekreační chatu do dvou
nadzemních podlaží, do 80m2 zastavěné plochy.

3+1, 87m2, náměstí Augustina Němejce, třetí
nadzemní podlaží. Po celkové rekonstrukci.
Sklepní prostor, společný dvůr.

1 160m2 pozemku v nádherné přírodě na
břehu Úslavy, rekreační oblast. Stanování,
rybaření, camping. Možnost připojení na
elektřinu. Na pozemku není možné stavět.

Zavedené ubytovací zařízení se stálou klientelou a bydlením pro správce, téměř celoročně
obsazené. Pozemek 8 093m2, parkování,
venkovní posezení, herna, krb, gril, sauna.

G

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

7 500 000 Kč

PRONÁJEM BYTU, NEPOMUK

G
novinka

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.

119 000 Kč

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
ŽINKOVY - ČEPINEC

2 900 000 Kč

2 250 000 Kč

DŮM NA SAMOTĚ U LESA, MEČICHOV

ROZLEHLÁ USEDLOST
V RADOCHOVECH, POZEMEK 1 393m2

Prodej dvoupodlažního domu 4+1
po rekonstrukci, pozemek 1 428m2,
celopodsklepen. Na pozemku zděná kůlna,
garáž a rozestavěný dům 2+1 pro hosty.
Vlastní studna, ČOV.

Prodej udržované usedlosti, kterou tvoří
rodinný dům 4+1, stodola s chlévy a sýpka
s garáží. Ihned k nastěhování, k bydlení i
podnikání. Polouzavřený dvůr, klid a soukromí.

Sponzor měsíce

Zůstalo mi po něm pár věcí, které napsal, a také několik jeho Kuchařek. Jsou zvláštní tím, že se nedají
srovnat s ničím, co dnes v této oblasti vychází. Dodnes nevím, zda je zařadit do knihovny s beletrií, nebo
je nechat s ostatními v kuchyni. Dobře se podle nich vaří, to jistě, mnoho jídel jím zvěčněných mělo už
našlápnuto k zapomenutí a on mnohé, co kolem vaření už zapomenuto bylo, pracně vyhledal, oprášil,
obnovil. A tak zase můžeme v záplavě exotických kuchařek a receptů zadělávat v mísách po babičce škubánky a kucmoch… Jeho Kuchařky nejsou jen návody, jak a co a s čím smíchat v kuchyni, jsou zajímavým
a objevným čtením o různých koutech Čech, jeho uctívané Šumavy a Nepomuku. Bylo by krásné, kdyby
se ještě topilo v jeho milovaném městě v kachlových sporácích dřevem, které by mu s každým proužkem
poledního dýmu poslalo k nebi vzkaz s pozdravem a vůní jeho receptů. Snad Václavovi věnují laskavou
vzpomínku nejen čtenáři jeho knížek, ale i ti, kteří ho tady doma potkávali jako spolužáka, souseda,
kamaráda… Odešel plný plánů a tvůrčího nadšení a takového si ho chceme zapamatovat. S moudrým
úsměvem živých očí, s vousatou tváří šarmantního, laskavého bohéma. Jako jeho téměř sestra si moc
přeji, aby měl alespoň malou řádku v seznamu dobrých rodáků z Nepomuku. I těmito řádky mu chci
poděkovat za dobré, veselé a vzácné okamžiky v našem životě.


Václava Kolmačková

Dodatek k této vzpomínce
Nikdo, ani já, by to nemohl vyjádřit lépe, než jak to napsala moje milovaná kamarádka a téměř sestra Vendy. Víme,
že bratr Václav miloval život ve všech jeho podobách, miloval dobré jídlo, jako znalec vín dobré suché bílé víno, ženy
i Nepomuk, kde se cítil být doma. Nade vše pak měl rád svoji dceru Malvínku a syna Davida, mezi kterými nedělal
rozdíly, a svá vnoučátka Ondráška, Vašíčka, Matěje i vnučky Báru a Kačku. Už teď nám všem strašně chybí a bude
ještě dlouho chybět. Já sama si nedokáži vůbec představit, že už mně nikdy nezavolá a neřekne to své: „Ahoj Heli,
tak jak je, co děláš?“ Jsem vděčna osudu, že byl mým bratrem v dobrých i zlých časech, a nikdy na něj nezapomenu.


sestra Helena Sedláčková

Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám jménem celé rodiny poděkovat, že jste uctil památku mého tatínka tím, že jste zahájil svůj březnový úvodník
v Nepomuckých novinách vzpomínkou na něj. I když teď zažíváme nesmírně těžké chvíle, udělalo mi to velikou radost. Tatínek
Nepomuk opravdu miloval a měl ho celý život v srdci. A my mu
už můžeme splnit jen jeho poslední přání, a to, že ho pochováme
právě v Nepomuku, což také uděláme.



Ještě jednou moc děkuji a přeji jen vše dobré.
Malvína Brychová, 8. 3. 2018

Životní příběh
Bylo by chybou spojovat si pana Václava Malovického pouze s jeho knihami o gastronomii. Jeho tvorba, ale i život sám byly daleko pestřejšími.
Václav Malovický je nepomuckým rodákem. Narodil se Amalii, rozené
Gothové, a Václavovi Morgensternovi z Blatné 31. července 1943. Před
únorem 1948 se u státních zaměstnanců odstraňovala německá příjmení,
ale monogramy měly zůstat stejné, a tak se tedy z Morgensternových
stali Malovičtí. První vzpomínky malého Vašíka se vztahují k osvobození
Nepomuku, zejména mu utkvěl v paměti „tenoch“, čili černoch Jimmy
Yarboro, který dovážel do města pitnou vodu.
Otec se po válce vrátil do armády v hodnosti majora a brzy byl převelen
na divizi do Českých Budějovic. Rodina tam bydlela ve vojenském bytě až
do „Vítězného“ února. A potom už události nabraly rychlý spád. Následuje vyhazov z armády, vyhazov ze služebního bytu a povolání do dolů.
Nakonec otec sehnal práci ve Strakonických železárnách. Naštěstí svízelnou situaci se ztrátou bydlení vyřešil rodinný dům postavený dědečkem
Morgensternem v Blatné. Tím ale zdaleka problémy neskončily, právě
naopak, to horší mělo teprve přijít.
Rok 1953 byl poznamenán měnovou reformou. Lidé byli doslova ožebračeni, vypukly stávky a nepokoje. Otec, bývalý zpravodajský důstojník
a absolvent Vysoké školy válečné, je zatčen a v politickém procesu odsouzen ke třem letům vězení. Perzekuce se svezla i na zbytek rodiny.
Na „Okrese“ se rozhodli, že Malovických budou vystěhováni. Cílem
se měla stát Přimda na Tachovsku. Milicionáři naložili majetek na nákladní automobil, samozřejmě spolu s maminkou a třemi malými dětmi.

Speciální příloha:
Vzpomínky na
Václava Malovického
(1943—2018)

Malá vzpomínka na Václava…
…píši v zastoupení jeho sestry Heleny, pro kterou je ještě příliš bolestné vzpomínat veřejně. Jsem úřední
nic ve vztahu k rodině Malovických, ovšem neoficiálně a hlavně citově do ní patřím od chvíle, kdy se
Helena stala mou spolužačkou. Je to už více než padesát roků, kdy jsem s Helenou získala i dva skvělé
bratry, maminku, tetu a laskavá křídla druhého domova. Jsem z malé vesnice, a tak jsem té vzdělané
rodině a zvláště Václavovi vděčila a vděčím dodnes za to, že mne neminul svět velké kultury, divadel,
filmů a knih. V dobách bez mobilů a internetu mi vždycky uměl včas a s taktem sobě vlastním předat
znalosti a názory, které by mne jinak zcela jistě minuly. V neposlední řadě jsem díky němu pochopila
dost brzy, že muži mohou být galantní, slušní a pozorní a že to nemusí být jen ve filmech první republiky.
Václavova velkorysost a šarm byly vždycky rámem k obrazu jeho vzdělanosti a širokého obzoru znalostí.
Jejich užívání a neustálý pohyb ve společnosti lidí jemu podobných z něho možná dělaly v očích veřejnosti rozevlátého bohéma. I v očích nás, členů rodiny, jím úsměvně často byl, jen jsme možná viděli víc
„za roh“, kde byl i mnohdy přepracovaným, unaveným a bezradným bratrem.

Cesta vedla naštěstí přes Nepomuk. V Nepomuku maminka požádala o složení nábytku v domku
pratety. Tam našli azyl. Bydleli ve velmi skromných podmínkách ve dvou místnostech, přičemž jedna
sloužila za sklad nábytku a ve druhé všichni společně žili. Na chodbě bylo umyvadlo a malý gauč.
Ale byli mezi svými. Otec byl propuštěn po dvou letech, zbaven všech hodností a vyznamenání
a cestovního pasu. Začal pracovat jako účetní ve lnářském podniku Zelekvět a později jako vrchní
pokladník u Dráhy. Maminka byla učitelka, ale nesměla v Nepomuku učit. Uměla šít a na černo
si tedy vydělávala šitím. Posléze získala místo na Zemědělské škole a přednášela na kurzech šití
po celém Nepomucku.
Pradědeček Jan Koutenský byl správcem zelenohorského panství a malý Václav již od útlého mládí
slýchá vyprávění o místní šlechtě, o starých nepomuckých rodech, o spolcích, zná i mnoho pověstí a má zde také mnohé kamarády, mezi nimiž byl i hudební skladatel Václav Zahradník. Tehdy
se utváří jeho láska k Nepomuku, která, i když jako poměrně mladý z Nepomuku odejde, zůstane
v jeho srdci a on se vždy bude cítit „Nepomučákem“.
Komunistická msta měla dlouhou paměť. Po vychození nepomucké osmileté základní školy je
nemyslitelné, aby pokračoval v dalším studiu. Navštěvovat jakoukoliv střední školu má zakázáno.
Sen o Námořní akademii v Oděse zůstane samozřejmě jenom snem. Je mu nabídnuto vyučit se horníkem, hutníkem, frézařem, celulózařem anebo zedníkem. V srpnu 1957 tedy, vyzbrojen dřevěným
vojenským kufrem z první světové války, nastupuje jako zednický učeň na Odborné učiliště Státních
pracovních záloh v Plzni. A pojednou totalitní moc ustupuje. Není to ale z lidumilství, ale kvůli
tomu, že potřebuje kvalifikované kádry. A tak nejlepší žák ročníku Václav Malovický je doporučen
na stavební průmyslovku a v roce 1965 úspěšně maturuje.

o gastronomii Znojemský hrozen a také předsedou poroty soutěže o nejlepší kuchařskou knihu
roku. Své bohaté regionální znalosti využil v letech 1986-1993 v odborných pracích pro Prognostický
ústav ČSAV. Stále se podílel na různých gastronomických akcích, zejména v Národním zemědělském
muzeu v Praze, dále v Nepomuku, Blatné, Vrbně u Kadova, Pohoří u Dobrušky, Hradci Králové,
Spáleném Poříčí nebo Blovicích. Stál také u zrodu občanského sdružení Nepomucké kuchařinky
i u celostátně unikátní soutěže Nepomucká hnětýnka a angažoval se i při přípravách turistického
pochodu Pod Zelenou horou.
Od mládí je pro Václava Malovického velkou láskou psaní. Dříve psával hlavně o historii, architektuře,
etnografii, zvycích a vůbec o regionu. Postupem času začal více psát o gastronomii. Již sedmého
vydání se dočkala jeho kniha Kuchyně staré Šumavy, ale je autorem i dalších knih: Kuchyně starého
Pošumaví, Co chutnalo a chutná v Pošumaví (tyto knihy pojednávají z velké části o tradičních receptech
z Nepomucka), Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou, Kuchyně starého Chebu (společně s Evou
Dittertovou), Švejkova místopisná kuchařka (vyšla i v Maďarsku), Co chutnalo a chutná mezi Orlicí,
Labem a Cidlinou a Bez vody neuvaříš. Tato poslední kniha získala v roce 2014 1. cenu v kategorii
Tradiční česká a regionální kuchyně v soutěži Kuchařská kniha roku. V roce 2012 za seriál o vídeňské
kuchyni obdržel Václav Malovický Stříbrný hrozen na festivalu Znojemský hrozen.
Václav Malovický řídil své mladé nakladatelství, účastnil se již zmíněných společenských akcí, psal
sobě pro radost o kulinární historii a připravoval také pokračování úspěšné knihy pro děti Matýskovo
putování tajemnou Šumavou. Zkrátka, užíval si zaslouženého klidu pokročilého věku. Jeho největší
radostí byla jeho vnoučata Matěj, Barborka, Kačenka, Ondrášek a Vašík.
Karel Baroch

Šedesátá léta znamenala jisté uvolňování. Svoboda se dere na povrch, život nabírá na obrátkách
a Václav nezůstává stranou. Je činný v Sokole, za který hraje fotbal, s kamarády ochotničí a v Plzni
se věnuje veslování. Tehdy dostali mladí možnost dělat městský mládežnický rozhlas a chopili
se toho s elánem. Václav nejen připravuje zprávy pro mladé, ale je také jejich moderátorem. Je také
u založení tanečního kroužku. Tančí se swing a také rock´n´roll. Zakrátko si nepomučtí tanečníci
získali v okolí dobré jméno a byli zváni na četná předtančení. Václav získal diplom učitele tance a připravoval na vystoupení choreografii. Spolupracoval i s folklorními soubory Škody Plzeň a Úsměvu
z Horní Břízy. Při tanci se také seznámil se svou první ženou Vendulkou, se kterou žil v Kasejovicích,
kde se jim také narodil v roce 1969 syn David. Stavební průmyslovka nebyla konečným Václavovým
vzděláním. Po jejím ukončení odešel do Prahy na studium ČVUT. Praha se nakonec stala jeho
druhým domovem. Začala nová životní etapa a byla úspěšná. V letech 1978-1982 je Ing. Malovický
ředitelem závodu Výstavby sídlišť - Výstavby hl. m. Prahy. Nakonec se ale ukázalo, že jeho priority
jsou jiné. Na základě úspěšného konkurzu odešel pracovat do Československého rozhlasu, kde
se později stal tajemníkem Hlavní redakce zábavy a také autorem devatenácti mikrokomedií, kabaretů a scének. I když se jednalo o práci časově velmi náročnou, nikdy toho nelitoval. Byl to úplně
odlišný svět, než který zažíval u rýsovacího prkna. Poznal mnohé známé umělce - kdo tohle může
říci? Pro Plzeňský rozhlas zase připravoval seriál o regionální kuchyni Plzeňska a Nepomucka. Pracoval také pro Rozhlas v Hradci Králové a v Pardubicích i pro stanice Vltava, Dvojka a Radiožurnál.
S televizí přišel Václav Malovický do styku již jako ředitel Výstavby sídlišť. Jednak to byly četné
rozhovory, které televizi poskytoval, a také sám psal scénáře o historických stavbách a architektuře
a o životním prostředí. Velkou oporou mu tehdy byla manželka, renomovaná scénáristka a spisovatelka Milena Mathausová, autorka rozhlasových her, večerníčkových seriálů, čtrnácti televizních
filmů, pohádek a pěti knih. V roce 1985 se jim narodila dcera Malvína. S její pomocí se také více
rozvinula jeho televizní činnost. Spolu napsali tři filmy pro televizi a on sám pak, inspirován příběhy z nepomucké zubní laboratoře, hru Přátelská výpomoc, ve které si zahrály Dagmar Veškrnová
a Naďa Konvalinková. Spolu také založili v roce 1991 malé nakladatelství MMM a soukromou scénáristickou školu. Paní Mathausová zemřela náhle v roce 2013.
Od roku 2006 spolupracoval Václav s TV Prima. Řadu let psal pro tuto stanici scénáře a vystupoval
také jako účinkující v gastronomickém pořadu Prima vařečka. Mimo toho ještě psal pro několik
předních tuzemských gastročasopisů - např. F.O.O.D.či Gurmet. Byl redaktorem časopisu Gastro
Hotel profi revue a členem vedení Mezinárodního festivalu televizních a rozhlasových pořadů

Vzpomínka Radovana Sochora

Nepomucké kuchařinky a Václav Malovický

S Václavem jsem se poznal na přelomu 20. a 21. století, když jsme
v Nepomuku začínali se Švejk restaurantem, typickou českou kuchyní v době, kdy se sem importovala celá řada italských pizzerií,
francouzských restaurací, fastfoodů atd., a my přišli s českým konceptem proto, že na něj bylo tehdy u nás zapomínáno. A Vašek
stále patřil k lidem, kdo českou kuchyni milovali. Jeho první velké
dílo byla myslím kuchařka nazvaná Kuchyně staré Šumavy, tehdy
jsme se seznámili a na knize spolupracovali. Vašek spolupracoval
s celou řadou gastronomických časopisů i pořadů v televizi, kam
mě také zval a osobně jsem díky němu například na Nový rok vařil
v televizi, také jsme vysílali v Českém rozhlase Silvestra od Zeleného
stromu v Nepomuku či v Nepomuckých novinách vydávali „Listy
od Zeleného stromu“. Švejk nás spojoval do té míry, že jsme nakonec vymysleli projekt Švejkova cestopisná kuchařka, kterou Vašek
napsal i vydal. Před koncem jeho života jsme plánovali ještě druhé
vydání, ke kterému už bohužel nedošlo, protože Vašek, dá se říci
nečekaně, zemřel. Rád bych se ale domluvil s jeho dětmi, Malvínou
a Davidem, abychom pokračovali v odkazu jejich otce a alespoň
tuto kuchařku vydali ještě jednou. Pořádali jsme rovněž spoustu
regionálních akcí, vařili jsme, pořádali besedy, dělali prezentace,
z Kuchyně staré Šumavy se odvinula kuchařka „Co chutnalo a chutná v Pošumaví“, kam jsme zahrnuli i Nepomuk. Najdete tam staré
rodinné recepty dodané paní Kolářovou-Jiskrovou, jako například
aspik od Zeleného stromu. Vašek neměl snahu jen připomenout
staré recepty, ale i příběhy lidí z kraje, což bylo to hezké, co mu
přinášelo úspěch. Jeho knihy vycházely v šestitisícových nákladech,
což není málo. Dnes vydává kuchařky kde kdo, ale nemyslím si, že
se to daří stejně tak. Určitě mi bude i nejen proto chybět.

S Václavem jsem se znala mnoho let před založením spolku Nepomuckých kuchařinek. V období 90. let jsme spolupracovali při vaření v televizi
Prima – kde psal scénář pro vaření. Na této akci jsme se se sestrou Václava
Helenou zúčastnily natáčení 5 dílů. Později jsme spolupracovali na propagaci regionu Plzně a regionu východního Slovenska města Košice, z čehož
vznikla kniha receptů. Západočeský kraj jsme reprezentovali i při otvírání
střediska Bavaria–Bohemia v Schönsse, kde ženy pekly pouťové koláče
a ukazovaly s paní Demelovou zdobení hnětýnek. Václav doprovázel program
besedami. V roce 2004 jsme založili spolek Nepomucké kuchařinky a naše
aktivity se rozšířily do Chebského muzea (kde ředitelkou byla naše další
kamarádka Eva Dittertová), NZM Praze i do jiných míst v České republice.
V Krajském muzeu jsme se zúčastnily výstavy Knedlík-Kloss-knödel aneb
knedlíkové nebe, která putovala mezi městy (byla vydaná i doprovodná kniha
s recepty). Všechny naše aktivity Václav doprovázel besedami a vyprávěním
o regionálních potravinách. V Chebu jsme se zúčastnily i soutěže o karlovarský knedlík, kde jsme opět nebyly bez úspěchu. V této době jsme do řad
Nepomuckých kuchařinek přijímaly další členky, které nám pomáhaly při
našich činnostech. Dalšími akcemi, které také Václav komentoval, byly Sýry
a víno, Ryby a víno v Prachaticích. I na těchto akcích jsme jako Nepomucké
kuchařinky pekly pouťové koláče apod. Dalšími společnými akcemi byly
účasti v Národním zemědělském muzeu v Praze – muzejní noc, Velikonoce,
Martinská husa a adventy, tyto akce jsme opakovali každoročně. Nesmíme
zapomenout založení tradice Nepomucká hnětýnka, výstava se koná každý
rok a v roce 2017 byl již 11. ročník. Při všech výstavách Václav vždy vedl
gastronomické besedy. Tyto výstavy pořádáme s doprovodnými akcemi
každoročně v měsíci říjnu (10 dní). Václav byl aktivním členem a velkým
kamarádem spolku až do své smrti. Děkujeme mu za krásné časté kamarádské posezení a popovídání u sklenky vína, na které se nedá zapomenout.

Jana Augustová, za Nepomucké kuchařinky, z. s.

