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V Milči souzněly varhany a housle

Setkání varhan a houslí v milečském
kostele obstarali na druhý svátek vánoční
Anna Nefedova (housle) a Jakub David
Smešný (varhany), součástí akce bylo rovněž
duchovní slovo Patera Jiřího Špiříka.

slovo starosty / zpráv / tipy pro občany
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Slovo starosty
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Oprava, přístavba a nástavba restaurace
Dvorec u Nepomuka – I. etapa
Stavbu provádí STAFIKO stav s. r. o., Domažlice za cenu 7 700 000 Kč bez DPH. Jedná
se o přístavbu restaurace, rekonstrukci vnitřních prostor bývalé restaurace s vybudováním
nové kuchyně a nástavbu, která bude obsahovat 2. NP s prostory pro veřejnou potřebu
a 3. NP zatím bez obsazení. V budoucnu se zde počítá s bytem pro provozovatele restaurace
s kuchyní. Zahájení stavby proběhlo v listopadu 2017, ukončení se plánuje na červen 2018.
Josef Silovský

Jiří Karmazín vystavuje doma

Retrospektivní výstavu se ak. mal. Jiří Karmazín
rozhodl uspořádat u příležitosti svých 85. narozenin v srdci rodného kraje. V rámci aktuální
prodejní výstavy v Nepomuku představuje průřez
svou tvorbou na plátno i porcelán a také práce
svých potomků. Výstava je v Městské galerii
a muzeu Nepomuk k vidění do 25. 2.
J. Karmazín, P. Motejzík a M. Kolářová-Jiskrová (zleva)
během vernisáže. Foto Šárka Těšík

Bránice nepomuckých
dráždil Manželský čtyřúhelník

Vyprodaný sál Hotelu U Zeleného stromu
zhlédl komedii o rozdílném pohledu mužů
a žen na to, co život přináší, o hovorech
mužů o ženách a žen o mužích i o tom, že
opačné pohlaví je pro nás stále neřešitelnou
záhadou. Hráli Michaela Badinková, Dana
Homolová, Martin Kraus a Daniel Rous.

Vážení občané,
únorové číslo novin přináší rozhovor
s poslancem a krajským náměstkem
Mgr. Martinem Baxou. Otázky se zaměřily mimo jiné na budoucnost zámku
Zelená Hora, všichni cítíme, že nastal
nejvyšší čas, abychom se v této věci
všichni spojili a zámek byl téměř tři
desetiletí po Sametové revoluci uveden
do důstojného stavu, který si nepochybně
zaslouží. Téma měsíce se věnuje spolkům a klubům ve městě a jejich podpoře.
Připomínám, že neziskové organizace
mohou žádat do konce tohoto měsíce
o finanční granty na provoz, vybavení či
na kulturní a sportovní akce. Důležitým
dokumentem města je nepochybně
tzv. Plán investic, tedy přehled větších
akcí, které by se v daném roce měly realizovat. Na str. 6 naleznete tento dokument
pro letošní rok, určitě stojí za přečtení.
Také bych vás rád upozornil na tradiční pietní akt u příležitosti sestřelení
Liberatoru na Dubči. Velmi zajímavá
bude zejména doprovodná přednáška
PhDr. Daniela Švece, na kterou tímto
srdečně zvu.
Jiří Švec, starosta města

Foto na titulní straně:
Mgr. Martin Baxa, foto Eva Dang

Tip na dotaci:
Ochrana přírody 2018
Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které
napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje: praktická opatření
ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti (ochrana biotopů a stanovišť
zvláště chráněných a vzácných druhů), údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, výsadba a následná péče geograficky původních
dřevin ve volné krajině, včetně liniové výsadby ovocných stromů. Předpokládaný celkový
objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2018 činí 1.400.000 Kč.
Dotace bude poskytována zpětně po realizaci projektu (předmětu dotace) a předložení
kompletního finančního vypořádání dotace. Výše dotace: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně 50.000 Kč. Žádosti přijímá Plzeňský
kraj do 9. 2. 2018.
Lukáš Mácha, specialista CSS
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centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk,
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Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci
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Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat.
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.
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Volba prezidenta
České republiky 2018 –
Jak se volilo v Nepomuku?

Nepomucké noviny / únor 2018

Krátké zprávy

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

číslo

příjmení, jméno, tituly

hlasy

%

1

Tºpolánek Mirek Ing.

Senátoři

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

3

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

BEZPP

55

3,21

X

X

Občan

BEZPP

135

7,88

X

X

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

177

10,33

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

31

1,81

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

5

0,29

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

13

0,75

X

X

+7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

777

45,38

1 077

59,30

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

145

8,46

X

X

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

374

21,84

739

40,69

Zelenou Horu čeká další koncert snů

Uzávěrka městských grantů se blíží. Již jen do 28. února mohou
spolky, kluby, ale i majitelé domů v centru města žádat o dotace
na rok 2018. Jednotlivé programy najdete na webových stránkách
města Nepomuk v rubrice Městské dotační programy.
Zelená Hora zná termíny prohlídek. V letošním roce bude zámek
otevřen v termínu 30. 6. – 8. 7. (kromě 4. 7.). Během roku proběhnou rovněž tři mše svaté, první se uskuteční 25. 3. Více informací
postupně na www.zelenahora.cz.
Angusfarm má nové majitele. Od 1. 1. se novými majiteli oblíbené
restaurace Angusfarm Soběsuky stali manželé Klausovi (společnost KLAUS Timber). Zázemí restaurace by mělo projít rozsáhlou
renovací.
Vyšel nový sborník. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích vydalo
sborník Genius loci českého jihozápadu XI, který se plně věnuje
tématu Rukopisů. Sborníky jsou k dostání za 100 Kč přímo v blovickém muzeu.
Silvestrovský pochod na Čížkovsku se vydařil. Klub přátel
pod Maštýřem uspořádal oblíbený silvestrovský pochod, šlo
se od klubu směrem na rozhlednu Na Skále. I letos byla poměrně
velká účast, sešlo se cca 60 lidí.

zprávy
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Z činnosti Policie Nepomuk
V období od 15. 12. 2017 do 13. 1. 2018 bylo ze strany OOP Nepomuk řešeno několik případů, které stojí za zaznamenání. I v tomto
období bylo zjištěno několik řidičů, kteří byli pod vlivem alkoholu/
drog či měli vysloven zákaz řízení motorových vozidel. V časných
odpoledních hodinách dne 17. 12. 2017 bylo hlídkou OOP Nepomuk u restaurace „Na Vyskočilce“ zastaveno osobní vozidlo, jehož
řidič nepředložil policistům řidičský průkaz. Policisté provedli
kontrolu a zjistili, že řidič není vůbec držitelem řidičského oprávnění. Během kontroly se řidič choval, jako by byl pod vlivem drog.
Hlídka proto provedla test, který byl pozitivní na přítomnost marihuany a pervitinu. Podstatně dramatičtější byla dopravní kontrola
ve večerních hodinách dne 8. 1. 2018 v Nepomuku. Nepomučtí
policisté hodlali v ulici U Pošty zastavit vozidlo, ale to je objelo
a pokračovalo rychlou jízdou směrem do centra. Hlídka se vydala
za vozidlem a pronásledovala ho směrem na obec Soběsuky. Zde
řidič dostal smyk a skončil mimo vozovku. Přesto vyskočil z vozidla a dal se na útěk. Hlídka OOP Nepomuk jej nicméně po určité
době dopadla. Záhy vyšel důvod řidičova pokusu o útěk najevo –
kromě toho, že byl pod vlivem pervitinu, měl ještě navíc vysloveny
dva zákazy řízení. Stejná hlídka krátce po půlnoci zastavila v obci
Třebčice vozidlo, jehož řidička byla pod vlivem alkoholu. Žena
nadýchala kolem 1,5 promile. Dále se hlídka OOP Nepomuk v časných ranních hodinách dne 1. 1. 2018 podílela na hašení požáru
stodoly v obci Třebčice. Současně policisté pomáhali i se záchranou
majetku. Posledním případem, který stojí za zmínku, bylo dopadení osoby v celostátním pátrání večer dne 10. 1. 2018 v obci Vrčeň.
Osoba se zde ukrývala před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody. Tím se dopustila trestného činu maření úředního rozhodnutí
a vykázání, za což jí bude trest odnětí svobody prodloužen.
Za OOP Nepomuk nprap. Martin Fiala

Nepomuk byl na veletrhu. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
REGIONTOUR proběhl v lednu na výstavišti v Brně. Mezi vystavujícími nechybělo ani v letošním roce město Nepomuk, které
mělo svou prezentaci u stánku Plzeňského kraje. REGIONTOUR
je největší prezentací cestovního ruchu s akcentem na regiony
ve střední Evropě.
V Dožicích přivítají jaro. Vítání jara v Dožicích proběhne letos
3. 3. v tamní hospodě U Simči. Na programu bude opět oblíbené
grilování i zábava, díky níž si prý místní vždy o týden prodlouží
své životy.
1. A třída zahájí sezónu 10. 3. Tento den se odehraje část zápasů
16. kola soutěže, Nepomuk bude hrát od 14:30 hod. ve Zruči.
Nepomucko získá ostatek sv. Vojtěcha. Přímo z rukou kardinála Dominika Duky převezmou nepomučtí poutníci na jaře
v katedrále na Pražském Hradě ostatek sv. Vojtěcha pro kostel
na Zelené Hoře. Moderní relikviář pro tento účel vyrobí sochař
Václav Česák.

Po oblíbené sopranistce Evě Urbanové vystoupí v letošním roce
4. července na Zelené Hoře hvězda neméně slavná operní pěvkyně, tentokrát slovenského původu, Gabriela Beňačková, hlavní
představitelka (nejen) kněžny Libuše v Národním divadle právě
před Evou Urbanovou. Místo nalezení Zelenohorského rukopisu – Libušina soudu se tak dočká pokračování hvězdného
příběhu. Beňačková více než 40 let reprezentuje ČR na nejprestižnějších světových operních scénách, na Zelené Hoře vystoupí

společně s tenoristou Jakubem Pustinou za klavírního doprovodu
docentky Janáčkovy akademie múzických umění Marty Vaškové.
Pro Nepomucko bude její koncert velkou poctou a jistě i nezapomenutelným zážitkem. Předprodej vstupenek bude spuštěn
15. 2. v 8:30 hodin přes www.plzenskavstupenka.cz a informační
centra regionu. Vzhledem k charakteru akce lze očekávat zvýšený
zájem veřejnosti. S nákupem tedy neotálejte, nenechte si ujít
nejlepší místa v sále.

Připravují se Oborové koncepce. V rámci přípravy Strategického
plánu rozvoje města budou zpracovány tři Oborové koncepce,
které se budou ve větším detailu zabývat tématy, které byly
vybrány na základě provedených analýz. Půjde o Cestovní roch
a kulturu, Podporu volnočasových, sportovních a kulturních
aktivit a Oživení náměstí. Pracovní setkání k těmto koncepcím je
plánováno na sobotu 10. března. Podrobnější informace přineseme v dalším čísle Nepomuckých novin.

Nezapomeňte
na úhradu poplatků
Do konce února jsou splatné poplatky za odvoz odpadu a psy. Platby
jsou možné v hotovosti na podatelně Městského úřadu Nepomuk,
případně je možné si vyžádat zaslání složenky či symbolů platby.
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Plán investic města Nepomuk na rok 2018

Plán kapitálových výdajů na rok 2018

Poznámka

Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů)

200 000

Terénní úpravy pro lokalitu „Pod Vinicí“ pro víceúčelové hřiště

Kruhový objezd u Normy

500 000

Projektová příprava

pokračující investice

Rekonstrukce Zelenodolské ulice

4 000 000

Realizace 2018

Komunikace NORMA x Prokopec

4 000 000

Projektování + realizace

Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská

800 000

Realizace, před dokončením

Plastika na okružní křižovatku Pyramida

200 000

Příprava na realizaci

Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)

2 000 000

Realizace 2018

Dopravní a technická infrastruktura v lokalite pod Vinicí

1 000 000

Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk

2 000 000

Stavební řízení

Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk

2 000 000

Projektování + realizace

Dopravní uzel – „Nepomuk nádraží“

200 000

Žádost o dotaci

Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická

100 000

Příprava na realizaci

Park v lokalitě pod Vinicí

500 000

Projektová příprava

Chodník u Sokolovny

300 000

Příprava na realizaci

Chodník Kozlovická ul. – STK

1 000 000

Realizace 2018

500 000

Projektová příprava
Podepsaná SOD + realizace

Rekonstrukce rozvodů na vodárně

600 000

Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici

100 000

Projektová příprava

Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A

100 000

Realizace, před dokončením

Vodovod Železniční ulice

700 000

Realizace, před dokončením

Připojení HV5 na rozvody + přenosy

200 000

Žádost o dotaci

1 300 000

Realizace, před dokončením

Kanalizace – Dvorec, V Huti

200 000

Projektováná příprava

Zateplení MŠ Nepomuk – budova Dvorec

100 000

Příprava na realizaci

Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk

250 000

Realizace, před dokončením

Víceúčelové hřiště ZŠ

200 000

Žádost o dotaci

Dětská hřiště

400 000

Průběžná realizace

Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici

Zateplení pavlače
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem
Výměna oken – Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555

1 000 000

Realizace, před dokončením

250 000

Realizace, před dokončením

2 500 000

Realizace, před dokončením

Rekonstrukce budovy – Nepomuk, nám. A. Němejce 88

200 000

Projektová příprava

Rekonstrukce budovy – Nepomuk, Nádražní 476 (nebytovéprostory)

250 000

Realizace 2018

10 000 000

Realizace 2018

750 000

Projektová příprava

Sál + hostinec Dvorec – nádraží
Obytná zóna na Daníčkách
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna – Nové Město, Přesanická
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna – Dvorec, Za Výtopnou
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna – Nepomuk, J.J.Ryby
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna – Nepomuk, ul. U potoka

3 600 000

Realizace 2018

200 000

Projektová příprava

1 400 000

Realizace 2018

100 000

Projektová příprava

Veřejné osvětlení

300 000

Průběžná investice

Územní plán Města Nepomuk

500 000

Realizace, před dokončením

500 000

Žádost o dotaci

Rozšíření sběrného dvora
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH
Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk
Terasa – Nám. A.Němejce 64

1 000 000

Žádost o dotaci

100 000

Realizace, před dokončením

100 000

Projektová příprava

3 000 000

Průběžná realizace

Komunikace

500 000

Průběžná investice

Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka

561 000

Nákup pozemků
nové investice

Vodovod – ul. Ke Mlýnu

1 000 000

Rekonstrukce splaškové kanalizace – Dvorec, ul. Lesnická

500 000

Realizace ZUŠ u ZŠ

100 000

Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk

200 000

Workoutová hřiště

200 000

Realizace 2018

Projektová příprava

Rekonstrukce budovy A.Němejce 62

200 000

Realizace 2018

Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly

100 000

Projektová příprava

Obytná zóna „Pod Oborou“

750 000

Projektová příprava

Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr

500 000

Žádost o dotaci

Nový Firewall

470 000

Realizace 2018

Convertorové pole do racku

55 000

Realizace 2018

Forti Manager (ukládání a nanalýza logu z Firewal)

91 000

Realizace 2018

Celkem

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík / Ing. Jiří Švec, starosta města Nepomuk
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Byl to svátek!

Rozpočet na rok 2018

Zastávky na sídlišti
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54 427 000

Adventu bylo „nakrátko“ a „blízko, blizoučko již Štědrý den“, jak
se píše v Erbenově básni. Byl pátek 22. prosince 2017, půl sedmé
večer. Ve vánočně vyzdobeném nepomuckém kostele sv. Jakuba
Většího začaly znít rozjásané tóny České mše vánoční Jakuba Jana
Ryby. Jednotlivé části jeho díla byly prokládány průvodním slovem
z pera Mgr. Ivany Hoyerové, ochotně interpretovaným hudbymilovnou paní učitelkou Marií Horovou.
Krásu Rybova umění zprostředkoval asi dvěma stům posluchačů sbor Canto Nepomucenum vedený sbormistryní Janou
Vopaleckou, která přizvala i další zpěváky – lidi z okolí Nepomuka,
již byli ochotni po dva měsíce pilně nacvičovat. Tenorové sólo
zpíval P. Piotr Marek, blovický farář, basové Jan Burian ze Srb,
soprán zazněl v podání Ivany Pasekové ze Spáleného Poříčí a alt
zazpívala Kateřina Vopalecká z Myslíva.
Organizaci koncertu nesl na svých bedrech manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík. Ten si je vědom, že Jakub
Jan Ryba k Nepomuku patří, a to nejen proto, že tu prožil dětství.
Které jiné místo se vlastně může pochlubit tím, že má "Jakuba"
a "Jana", patrony křestního jména tohoto skladatele? V Nepomuku
je „Rybovka“ s krátkou pauzou uváděna pravidelně. V minulosti
sem s ní zajížděl sbor z Rožmitálu pod Třemšínem, kde má Ryba
domovské právo. P. Motejzíkovi se pro letošní koncert podařilo
získat významného dirigenta Oldřicha Vlčka a asi dvacítku členů

renomovaného Píseckého komorního orchestru. K nim se připojil hrou na elektronické varhany Petr Vopalecký. Byl to opravdový
svátek! Oldřich Vlček, který po koncertě ještě poseděl na faře, je
uznávaným dirigentem, členem Národního divadla v Praze. Byla
radost poslouchat jeho postřehy z oblasti hudebního světa. Nepomuk ho zaujal. Přislíbil, že bude rád spolupracovat i na jiných
hudebních projektech v našem městě. Již více než 200 let, od r.
1796, se naslouchá v Čechách i v zahraničí Rybově skladbě složené
k oslavě narození Božího Syna. Tolik radosti, tolik jásotu je v ní!
Tolik pokory, lásky, důvěry, uctivosti! Rybovi bylo pouhých 31 let,
když dílo zkomponoval. Jak zbožné srdce musel mít!
Děkujeme, Jakube Jene Rybo, za radost, kterou jsi vtělil do not!
Děkujeme sbormistryni J. Vopalecké za trpělivost, panu dirigentovi O. Vlčkovi, sboru Canto Nepomucenum a jeho hostům
a Píseckému komornímu orchestru za zprostředkování té radosti.
Děkujeme také paní učitelce M. Horové, P. Motejzíkovi a v neposlední řadě naše díky míří k Městu Nepomuk a Římskokatolické
farnosti Nepomuk, které koncert uspořádaly a finančně podpořily.
Budeme se těšit na další provedení „Rybovky“. Už teď si můžete,
milovníci České vánoční mše, do kalendáře poznamenat datum
21. 12. 2018!
Marie Bílková
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Téma: Podpora spolků a klubů
Na podporu klubů a spolků, kterých působí
na území našeho města na tři desítky,
putuje v letošním roce v rámci grantových
programů částka 800 000 Kč. Zvýhodněné
jsou rovněž pronájmy spolkových
prostor, zcela bezplatná je propagace
činnosti a akcí v městských médiích.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:
Napadá vás, jak by mohlo město spolkům
ještě více pomoci především v nefinančních
oblastech, případně považujete současné
formy podpory za dostatečné?

zájemce o spolkovou činnost. Město by mohlo zprostředkovat a přiblížit spolkovou a jinou organizovanou činnost i prostřednictvím
ZŠ či MŠ, případně ZUŠ. Jsem rád, že se konala pod záštitou města
setkání se spolky, která byla příležitostí poznat jejich potřeby, tato
setkání přispívají ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi městem
a spolky, v tomto je třeba pokračovat.
Pavel Jiran, SNK-ED (bezp.)
Pavel Kroupa, místostarosta, Zelená pro Nepomuk

V Nepomuku je bohatý spolkový život, což mě velmi těší. Je to určitě
jedna z deviz našeho města, jeden z kladů života v něm. Měli bychom
se tedy snažit, aby tomu tak bylo i nadále, a spolkům pomáhat.
Předně je třeba říci, že během současného volebního období došlo
k navýšení přímé finanční podpory spolků prostřednictvím městských dotací o více než 100 %, neboť v roce 2014 bylo na grantové
programy vyhrazeno jen 370 tisíc. Přesto si myslím, že je zde ještě
prostor pro další postupné navyšování na úroveň alespoň 1 % městského rozpočtu. Město se navíc snaží spolkům přispívat i mimo
dotační programy, a to jak finančně, tak materiálně. Kromě zmíněných výpůjček městských prostor či spolupráce na propagaci si
spolky mohou bezplatně půjčovat mobiliář pro své akce a město
také zpracovává monitoring dotačních příležitostí vypisovaných
jinými subjekty, ať již krajským úřadem, ministerstvy či nejrůznějšími fondy a nadacemi, a monitoring zveřejňuje a rozesílá. A například v oblasti administrativní podpory je jistě co zlepšovat. Některé
spolky by možná ocenily pomoc se zpracováním dotačních žádostí
nebo účetnictvím. Nejen členové spolků, ale i širší veřejnost by bezpochyby využila, pokud by byl, podobně jako kulturní servis, zpracováván i celkový harmonogram či rozvrh všech kroužků, cvičení
a dalších volnočasových aktivit nabízených na území našeho města.
Pro zlepšení komunikace spolků s městem i mezi sebou navzájem
jsme upořádali již několik veřejných setkání, zástupci spolků tvoří
také většinu členů sportovní i kulturní komise, tedy komisí, které
jsou poradními orgány městské rady.

Setkání zastupitelů se spolky v roce 2017

Marek Baroch, ANO 2011 (bezp.)

Krom zmíněné finanční podpory z městských grantů, poskytnutí
prostor v majetku města a propagace akcí jednotlivých spolků by
mohlo město Nepomuk pomoci v oblasti zprostředkování, zpracování
a přípravy žádostí o dotace z jiných dotačních zdrojů (např. Plzeňský kraj apod.), což je mnohdy administrativně a časově náročné. Je
třeba pokračovat ve zlepšování infrastruktury a vybavení městského
majetku, což město může přímo ovlivnit, a tím zlepšit podmínky
pro organizované i neorganizované trávení volného času ve městě.
Myslím, že by mělo dojít ke zlepšení informovanosti o konání akcí
jednotlivých spolků a k jejich koordinaci tak, aby zbytečně nedocházelo ke kolizi v termínech. Lepší informovanost o konání akcí
může přispět nejen k vyšší návštěvnosti, ale může i přilákat nové

Je tomu už patnáct let, co jsem byl iniciátorem zavedení podpory
spolkové činnosti z rozpočtu města, a mohu říci, že se jednoznačně
ukázalo, že to byl krok učiněný správným směrem. Spolková činnost
v našem městě je skutečně bohatá a v počtu spolků na počet obyvatel těžko najde někde srovnání. Sám jsem členem pěti místních
spolků. Jako současný zastupitel mohu říci, že momentální podporu
spolkové činnosti z městského rozpočtu, která od doby jejího vzniku
vzrostla finančně více než na dvojnásobek, považuji za potěšující
a dostačující. Stejně tak podpora nefinančními formami, spočívající
především v poskytování prostor pro zájmovou činnost v objektech
města, se mi jeví jako přiměřená.
Václav Kovář, ČSSD

Myslím si, že obecně je podpora od města pro spolky dosti nadstandardní. Stačí se porozhlédnout po městech obdobné velikosti
a zjistíme, že málokde mají větší podporu. Tím teď myslím především tu finanční. Co se nefinanční podpory týče, tak každý spolek
vyvíjí specifickou činnost a nelze podle jejich potřeb naházet všechny
do jednoho pytle. Věřím ale, že když kdokoliv z kteréhokoliv spolku
přijde s rozumnou žádostí o pomoc, město se za každého vedení
bude snažit najít řešení a poskytnout danému spolku individuální
podporu i nefinančního charakteru.
Miroslav Němec, Pro Nepomuk (bezp.)

Zvyšování rozdělovaných finančních prostředků v rámci grantového
systému pro spolky a kluby hodnotím stejně jako snahu o narovnání
záležitostí kolem pronájmů nebytových prostor spolkům a klubům
pozitivně. Spolky a kluby působící na území našeho města by nepochybně uvítaly větší účast představitelů města alespoň na svých výročních schůzích a valných hromadách (kam jsou představitelé města
pravidelně zváni a bohužel se jich v poslední době příliš neúčastní),
neboť na těchto schůzích a valných hromadách spolky a kluby vždy
probírají svoji dosavadní činnost i plány do budoucna a v řadě těchto
otázek může být město nápomocno. Možnost řešení těchto otázek
je ideální projednávat přímo na těchto členských schůzích, na nichž
bývá přítomna široká členská základna. Účast představitelů města
pak také sama o sobě pomáhá k lepší informovanosti představitelů
města o problémech, s nimiž se spolky a kluby potýkají, a členům
spolků a klubů dává jasný signál, že se město zajímá o jejich činnost
a o jejich případné problémy.
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Nová technika
nejen pro Nepomuk

Ve dnech 5., 6. a 7. ledna letošního roku proběhla v Nepomuku, Soběsukách, Neurazech,
Klikařově, Vojovicích, Radochovech, Partolticích, Myslívě, Loužné, Nehodívě, Milčicích,
Polánce, Žinkovech, Vrčeni a Měcholupech Tříkrálová sbírka. Koledníkům se podařilo
vykoledovat 64 453, – Kč. V Nepomuku se vykoledovalo 16 306, – Kč, v Neurazech a přilehlých obcích 18 202, – Kč, v Myslívě a okolních obcích 14 988, – Kč, v Žinkovech 1 459,Kč, v Soběsukách 3 896, – Kč, ve Vrčeni 4 521, – Kč a v Měcholupech 5 081, – Kč. Všem
dárcům srdečně děkujeme. Výnos letošní sbírky bychom chtěli rozdělit mezi sociálně slabé
rodiny s dětmi a Dětský domov v Nepomuku. O tom, jak rozdělíme finanční prostředky
z letošní sbírky, vás budeme informovat koncem roku. Milí spoluobčané, jsme rádi, že
díky vašim peněžním darům můžeme pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Věříme, že
nám zachováte přízeň i nadále, a budeme se těšit na příští setkání s vámi.

Jaké volnočasové
aktivity ve městě
využíváte?

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

Koledníci v Žinkovech

?
Ivana Chaloupková

Jsem členkou spolku, která se zabývá
cvičením jógy – cvičení pro zdraví,
duševní a tělesnou prověrku.
Pavel Strnad

Z nedostatku času žádné, ale vím,
že se tu děje mnoho zajímavých
aktivit, co jinde nemají.
Michaela Kozáková

Já chodím na cvičení „s dětmi“
a „bez dětí“. Moc mi to vyhovuje a jsem
spokojená. Současné volnočasové
zaměření je poměrně bohaté
a myslím si, že zatím dostačující.
A co vy? Jste spokojeni s nabídkou
volnočasových aktivit ve městě?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.

V parčíku před budovou někdejších měšťanských škol stojí na vysokém podstavci socha T.
G. Masaryka. Že nejde jen o pomník prvního československého prezidenta, ale především
o památník padlým, prozrazuje pouze nenápadný nápis „Obětem válek“ vytesaný na soklu.
Pomník byl odhalen ve 20. letech 20. století a měl pohnutou historii, což u objektů tohoto
typu nebylo výjimečné. Po nacistické okupaci byla socha TGM odstraněna a uschována, v roce
1945 se zas navrátila na své místo. Bohužel ne nadlouho. Po roce 1948 byla odstraněna znovu
a tentokrát i zničena. Sochu nahradila mísa na „věčný oheň“, který zde ale snad ani nikdy
nehořel. Po listopadu 1989 byl ustanoven spolek pro obnovu pomníku TGM a během krátké
doby se podařilo navrátit na podstavec volnou kopii původní sochy.
Oproti většině jiných památníků obětem válek nenese ovšem ten náš žádnou informaci
o konkrétních lidech, k jejichž památce byl vztyčen. Nepomucký kronikář Karel Baroch proto
přišel s podnětem, že by bylo vhodné jej doplnit o jmenný seznam, aby osobnosti padlých
nebyly zcela zapomenuty. S tím, že jako ideální datum pro slavnostní odhalení doplněného
pomníku se nabízí 28. říjen 2018 – sté výročí vzniku republiky. Podnětem se zabývala Komise
kultury a cestovního ruchu a rozhodně jej podpořila. Nemělo by ovšem jít o žádný rozměrný
objekt, nýbrž o decentní zásah, který se nijak nedotkne stávajícího pomníku ani prostorového uspořádání parčíku před starou školou, tedy například desku zapuštěnou do trávníku.
Zároveň by mělo jít o kvalitní umělecké dílo, neboť socha TGM je důležitým výtvarným a urbanistickým prvkem celého náměstí.
Na základě těchto podnětů Rada města, na svém zasedání 16. ledna, schválila vyhlášení
výtvarné soutěže o návrh na doplnění památníku. Soutěž bude probíhat jako anonymní.
Nejzazší termín pro zasílání návrhů byl stanoven na 30. dubna. Podmínky soutěže jsou zveřejněny na městských webových stránkách.
Pavel Kroupa, místostarosta

Mikroregion Nepomuko získal dotaci
z Operačního programu životní prostředí ve výši 1,872 milionu Kč na projekt
Separace bioodpadu v DSO Mikroregion
Nepomucko – kontejnery a technika.
Cílem projektu je zavedení separace
bioodpadů a snížení jeho podílu v SKO
v obcích DSO Nepomucko formou
komunitního kompostování. Výstupem
projektu je pořízení 23 ks kontejnerů
pro jednotlivé obce DSO Nepomucko
a nezbytné manipulační techniky: nakladače kontejnerů – traktorového nosiče
Charvát CTS TN CTS 05-32-K a štěpkovače Laski LS 160DWB. Město Nepomuk
ušetří díky tomuto projektu na pořizovacích nákladech částku 1,115 milionu Kč.
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Mikroregion Nepomucko zve na celodenní autobusový výlet
na Tachovsko a okolí – Zámek a muzeum Tachov,
Jízdárna Světce, Restaurace Ve Skále (Chodovar)
Vydejte se s námi na speciální prohlídky
zaměřené na historii Nepomucka.

V DPS Nepomuk se koncem roku 2017
pro jeho obyvatele uskutečnily dvě přednášky v rámci projektu Plzeňského kraje
„Informovaný senior“. Cílem projektu
je přinést seniorům informace z oblastí
důležitých pro jejich život a pomoci
jim předcházet možnému ohrožení.
Tématem přednášek bylo rodinné
právo, občanská a finanční gramotnost.
Na závěr účastníci dostali reflexní bezpečnostní prvky. V roce 2018 bychom
rádi v rámci projektu uskutečnili počítačové kurzy pro seniory. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat žákům 2. C ZŠ
Nepomuk a jejich hudebnímu doprovodu za krásné předvánoční vystoupení, které se konalo dne 21. 12. 2017
ve společenské místnosti DPS Nepomuk.
Těšíme se na další návštěvu a spolupráci.

Barokní zámek v Tachově prošel rozsáhlou rekonstrukcí. K vidění je
sloupový vestibul s jednoramenným schodištěm a nahlédnout lze
do prostoru bývalé hradní věže. Od konce roku 2014 je zde otevřena
prohlídková trasa s exponáty, která připomene rod Windischgrätzů
i historii oblasti. V zámku se nachází několik exponátů původem
ze zámku Zelená Hora (především obrazová galerie předchozích
majitelů) a dále několik široké veřejnosti dosud neznámých obrazů
od Augustina Němejce. Právě tato zakázka od dcery dobrotivé kněžny
Vilemíny z Auerspergu umožnila Mistrovi vystudovat na prestižních
akademiích v zahraničí.
Běžně nepřístupná Windischgrätzova jízdárna ve Světcích
pochází z doby romantismu a byla postavena kolem roku 1830.
Po vídeňské jízdárně je druhou největší v Evropě. Během komentované prohlídky s odborným výkladem se dozvíte zajímavosti

o původním majiteli jízdárny – polním maršálu Alfrédu I. Windischgrätzovi, projdete hlavní halou jízdárny, nad kterou se rozprostírá unikátní krov s tzv. lucernou, nahlédnete do stájí a bývalých
postrojových komor a v závěru se můžete pokochat výhledem z nejkrásnější místnosti v jízdárny, kterou je knížecí lóže. Restaurace
Ve Skále – V části unikátního skalního labyrintu osm set let starých
pivovarských sklepů v Chodové Plané se nachází stylová restaurace
s místy pro 260 hostů a malé pivovarské muzeum. Je naplánována
společná večeře (každý si hradí sám). Časový harmonogram bude
následující: odjezd z Nepomuku v 8.00 hodin. 10.00-12.00 zámek
s muzeem v Tachově, vlastní svačina, přesun pěšky Knížecí alejí
do Jízdárny Světce, 13.00-15.00 Jízdárna Světce, odjezd do pivovaru
Chodovar (Chodová Planá), posezení cca do 18.00, návrat do Nepomuku kolem 20.00 hodin.

Obyvatelé DPS Nepomuk

Jako kdyby lidé cítili, že potkat se s druhými v den novoroční je důležité a pro ně
samotné obohacující. Ve vánočním třídenní jsme obvykle s těmi nejbližšími, doma.
Je ale dobře, když to vánoční teplo, radost a naději, která nás zahrnula, vyneseme
ven, mezi ostatní, abychom se o ni podělili a abychom ji zase čerpali z druhých. Takovou „výměnu“ jsem opět zažila letošního prvního ledna 2018 na prádelské Jeskyňce
(poustevně). Zazářili znovu kokořovští hasiči, kteří ve spolupráci s těmi prádelskými
uspořádali opět novoroční pochod od kokořovské kapličky k buližníkové skále v lese
Borku nad Prádlem. Sešlo se nevídané množství lidí včetně mnoha dětí.
Vše bylo připraveno: oheň před Břímotovou nevelkou slují pro opékání vuřtů, horká
zabijačková polévka, kterou pochválit slovem VÝBORNÁ bylo málo, nápoje všeho druhu.
Dokonce byly k dispozici i stoly, jež zcela zapadaly do přírodní scenérie. Zmocňuje se mě
vždycky mírné dojetí nad tím, když si představuji ty ochotné ruce, které v silvestrovské
noci nezahálely a připravovaly pro druhé RADOST. Ano, měli jsme ji všichni, poutníci
z Kokořova, Žinkov, Kláštera, Nepomuka, Prádla, Plzně…
Kněžna Vilemína, která nechala na skále postavit malý gloriet (zasloužil by opravu!),
má jistě radost, že si tady i zcela neznámí lidé tisknou ruku a vyslovují přání do nového
roku. Kéž bychom měli k sobě po celý rok tak blízko jako na Nový rok a měli smysl pro
humor jako nepomučtí turisté, kteří, než došli do Prádla, odhalili v Nepomuku sochu
Trpaslíka! Takže – děkujeme!
Marie Bílková

Termín: sobota 28. 4. 2018 (8:00–20:00)
Výchozí a cílová stanice: Nepomuk, náměstí (možné i Losiná u Plzně)
Průvodci: Jiřina Pichlíková, Pavel Voltr
Cena zájezdu: 350 Kč (zahrnuje dopravu zájezdním autobusem, průvodce a vstupné do objektů, nezahrnuje stravu).
Přihlášky a platby: Informační centrum Nepomuk (po–so 8:30–16:00 hod.).

Uzavření přihlášek ihned po naplnění kapacity zájezdu! Podrobné propozice obdržíte při přihlášení.
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Novoroční čtyřlístek 2018

S MAS v planetáriu

Vycházka Špacír kolem Zelené hory odboru
Klubu českých turistů našeho města
je první akcí roku, které se nepomučtí
i přespolní mohou zúčastnit. Letos se již
po 15. novoroční vycházka konala coby
Novoroční čtyřlístek. Obvyklé místo pro
start je na „kruháči“ u Sokolovny Nepomuk. Tam jako každý rok nechybělo blahopřání, přípitek a velké fotografování.
Letos to bylo trochu jiné, mimo tradic nás
čekalo i jedno nečekané odhalení a osazení
vítězného uměleckého díla našeho prvního
Nepomuckého trpaslíka. O což se postaral
dočasný spolek „Pro okrašlování nudných
kruhových objezdů“. A pak jsme se slovy
odhalovatele tohoto díla „buďte happy jako
Trpaslík na kruháči“ vyrazili na vycházku.
3,2,1… start, všichni směřují na poustevnu
nad Prádlo. Cíl jsme zde zvolili proto, že
sem směřovala i novoroční vycházka,
kterou pořádal SDH Kokořov ve spolupráci s SDH Prádlo. Kokořínští a prádelští již pošestnácté vyrazili na vycházku
na Nový rok do svého okolí, jsou tedy

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku ve spolupráci se ZŠ
Vrčeň nabídla veřejnosti a dětem z mateřské školy Vrčeň den
s 3D projekcí v Mobilním planetáriu, Den polytechniky. Akce
se konala v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk. V pátek 12. ledna ve školní tělocvičně nafoukl lektor velkou
projekční kupoli, dovnitř žáci a učitelé umístili žíněnky, zapnul
se dataprojektor na 3D promítání a program mohl začít. Dětem
z MŠ i ZŠ promítali nad hlavami zázraky přírody, astronomické
základy, informace o Vesmíru, původu života… Celkem programy,
které jsou vtipné a skvěle upravené pro konkrétní věkovou kategorii, vidělo 106 žáků ZŠ (někteří ze zájmem shlédli více projekcí),
40 dětí z mateřské školy ve Vrčeni, 11 pedagogických pracovníků
obou škol a 13 návštěvníků z řad veřejnosti.

o rok starší než náš turistický Čtyřlístek.
Novoroční počasí pochodníkům přálo a cíl
vycházky byl úžasný, letos se doopravdy
povedl. V cíli bylo připraveno vynikající
občerstvení. K mání byla výborná zabijačková polévka, vuřty k opečení, teplé i studené nápoje. Dík za to patří všem dobrým
lidem – nejen hasičům, ale i kamarádům
myslivcům a sportovcům. První lednová
vycházka tedy splnila všechny čtyři dobré
skutky Čtyřlístku. Výlet do přírody se konal
na Nový rok. Každý, kdo přišel, měl kolem
sebe někoho známého. Dobré skutky pro
vlastní osobu byly zakončeny zakoupením
tradičního odznaku novoročního čtyřlístku opět v jiné barvě. Všichni účastnici
pak společně za Nepomucko přispěli částkou 3745, – Kč na vyznačení turistických
tras pro vozíčkáře. Všem organizátorům
a účastníkům za tento den patří velký dík.
Věříme, že podobných pěkných akcí bude
v nastávajícím roce více.
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Seminář „Právní minimum
pedagoga“ se vydařil

Pořady prezentované na Dni polytechniky:
Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu
Krtci aneb Co je tam nahoře?
Astronomie pro děti
Voda, zázrak přírody

Helena Sedláčková
Foto Milan Demela

Původ života
Neuvěřitelný Vesmír

Novoroční pochod byl jubilejní
Nový rok 2018 jsme v Mohelnici začali 15 minut po půlnoci tradičním novoročním setkáním občanů na návsi, kde si všichni
přítomní připili a popřáli pro letošní rok vše nejlepší a hlavně
zdraví. V 11 hodin jsme se od mohelnické kapličky vydali na 20.
ročník Novoročního pochodu z Mohelnice do Mohelnice. Okolo
půl dvanácté jsme se setkali ve Čmelínech u zastávky ČSAD
s účastníky pochodu z Tojic a ze Čmelín. Po přivítání a popřání
si do novému roku jsme se společně vydali zimní přírodou

MAS
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do Podhůří a lesem zpět do Mohelnice. Po zdolání trasy necelých 10 km jsme se sešli v Mohelnické stodole, kde bylo místním
sborem dobrovolných hasičů připraveno občerstvení, za které
sboru patří velké poděkování. Po rozdání pamětních medailí
a závěrečném společném focení se všichni s pocitem hezky prožitého dne vydali domů.

Co je vlastně Mobilní planetárium? Máte-li zájem, podívejte
se na webové stránky www.mobilniplanetarium.cz.
Miroslava Brožová

Foto Milan Demela

Za velkého zájmu z řad pedagogů se dne 9. 1. 2018 uskutečnil seminář na téma „Právní minimum pedagoga“ v prostorách Hotelu
U Zeleného stromu v Nepomuku. Učitelé mateřských a základních
škol ORP Nepomuk se dozvěděli více o zákonech a využití paragrafů ve školní praxi. Nejvíce pedagogy zaujaly konkrétní příklady
a kazuistiky z této oblasti. Lektor Mgr. Bc. Ladislav Dvořák poutavě
a zapáleně přednášel. Díky tomu účastníci semináře vydrželi sledovat
prezentaci do pozdních odpoledních hodin. Z vyjádření a hodnocení
pedagogů vyplývá, že seminář byl pro ně přínosný a získali na něm
praktické penzum informací s oporou v zákoně. Poděkování patří
také zaměstnancům Hotelu U Zeleného stromu, kteří připravili pro
účastníky semináře příjemné prostředí a výborné občerstvení. Akci
připravila Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk.
Jana Berkovcová

Bronislav Hulec, starosta obce Mohelnice

Avízo 1. výzvy MAS
sv. Jana z Nepomuku –
Program rozvoje venkova
(pozn.: Jedná se o předběžné informace, které mohou být před
vyhlášením výzvy změněny)
Vyhlašujeme Avízo 1. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova (PRV),
která bude vyhlášena v únoru 2018. V rámci této výzvy předpokládáme vyhlášení těchto pěti opatření:
Opatření 1 – Podpora

rozvoje zemědělského podnikání
(celkový výše dotace: 2.500.000 Kč)
Opatření 2 – Podpora zahájení a rozvoje podnikání (4.500.000 Kč)
Opatření 3 – Zvýšení rekreačního potenciálu lesů (625.000 Kč)
Opatření 4 – Produkce lokálních potravin (2.500.000 Kč)
Opatření 5 – Spolupráce při lokálním odbytu (150.000 Kč)
Více informací o plánované výzvě a jednotlivých Fiších naleznete
na stránkách MAS od února 2018 www.mas.nepomucko.cz nebo
můžete kontaktovat manažera PRV Mgr. Miroslavu Brožovou.
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Sportovní Vánoce
V posledním týdnu kalendářního roku před vánočními prázdninami měly děti lehce
pozměněné rozvrhy. Od středy do pátku se postupně všechny třídy (kromě prvňáčků)
zapojily do různých sportovních aktivit. Nejdříve se ve školní tělocvičně uskutečnil
pro děti z druhých až pátých tříd turnaj ve vybíjené. Zde jsou dojmy účastníků turnaje:

Ve středu 20. 12. byla vybíjená 4.
a 5. tříd. Měli jsme 6. místo, ale zase
jsme si to užili.Já jsem vybil 2 hráče,
dobře se vyhýbal a vybili mě třikrát.

V nějakých chvílích jsem si myslela, že
ten den bude na nic, ale mí kamarádi
a vůbec celá třída mi dokázala opak.
Den jsem si moc užila!

Dne 20. prosince se konal turnaj ve vybíjené. Hned ráno jsme šli do tělocvičny.
A potom jsme šli hrát vybíjenou. Dostali
jsme diplom za 6. místo.

Tento den jsem si moc užil.

Pavel Weidl

Lukáš Hataj

Julie Drahošová

Jakub Balík

Florbalový den se mi moc líbil, ale zase
bylo málo zápasů!!
Mašek Filip

Ve středu 20. 12. 2017 se konal turnaj
ve vybíjené. 4. A byla na 6. místě, 5.
A na 1. místě, ale fandila jsem 4. A. Když
nehrála 4. A, tak jsem fandila 5. A. Bylo
to nádherné.
Anna Horová

Ve středu 20. prosince si pro nás p. učitelky připravily turnaj ve vybíjené. Moc
se mi líbilo, jak jsme si přihrávali, fandili a podporovali se. Moc jsme si celý
den užili. Vybil jsem 9 hráčů.
Štefan Horváth

Turnaj začínal v 8:00, bylo to velice
napínavé. Nakonec jsme však nevyhráli
ani jeden zápas, ale to nevadí. Nakonec
jsme skončili na 6. místě. Turnaj se mi
moc líbil.
Adéla Chaloupková

20. prosince ve středu se konal turnaj
ve vybíjené. Připravily ho pro nás paní
učitelky ze čtvrtých a pátých ročníků.
Zúčastnili se žáci z 5. A, 5. B, 5. C, 4.
A, 4. B a 4. C. Vybili mě dvakrát za celý
turnaj. Naše třída 4. A se umístila na 6.
místě. Turnaj se mi líbil, hezky jsem si
zasportovala.
Jana Klášterková

Vyvrcholením sportovních soutěží byl
předvánoční pátek. Na několika místech se soutěžilo v různých sportovních disciplínách. Šesťáci a sedmáci
hráli v městské hale turnaj ve florbalu
a osmáci a deváťáci soupeřili ve volejbalu. Další skupina děvčat a chlapců
hrála turnaj ve stolním tenise. Rovněž
tady dáme prostor účastníkům sportovního klání:
Bylo to fajn spolu se všemi holkami
z 6 A, máme diplom za 1. místo.
Ruby Vandaele

Bylo to hezké a líbilo se mi to moc.
Jan Klůs

Sportovní den jsem si velice užila. Byla
jsem ráda, že jsme byli na prvním místě
holky i kluci.
Aneta Kalabzová

Moc se mi to líbilo, ale bylo málo zápasů
Jan Hetzer

Vánoční sportovní den jsem si užila,
protože jsem si to užila a byla jsem tam
s kamarádkami.
Fillová Michala

Bylo to skvělé, moc jsem si to užila,
nevím, co na to říct, prostě super.
Lucie Brzáková

„Sportovní den se mi moc líbil
a byl velmi zábavný."
Jakub Bůžek

Bylo to moc skvělé, užil jsem si to.
Tomáš Marek

Den vánočních sportovních her jsem si
moc užila, možná to bylo proto, že to byl
poslední den před vánočními prázdninami, ale taky proto, že vše jsme vyhráli.
Za mě to bylo opravdu skvělé.
Kateřina Šloufová

Záměrně zde neuvádíme podrobné
výsledky turnajů, o to, kdo byl první,
druhý nebo třetí, nešlo, ale bylo fajn,
že si děti zasportovaly, zasoutěžily a,
jak je z jejich příspěvků zřejmé, předvánoční sportování si opravdu hezky
užily. Poděkování patří všem vyučujícím, kteří se na přípravě a organizování soutěží podíleli.

Christmas Escapades
What is meaning
of Christmas
Vánoční školní atmosféru žákům prvního stupně
navodily 2 anglicky mluvící herečky. Čeština byla
z jeviště školní auly slyšet opravdu jen zřídka, ale
děti všem monologům i dialogům velmi dobře
rozuměly. Jak se děti při divadle v angličtině bavily,
to přiblíží dojmy několik diváků:
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Dárek z Kuvagu

V lednu jsme 2 dny měli ve školní tělocvičně prapodivný velký objekt. Pozvali jsme do školy
tzv. sférické kino, ve kterém se na vnitřní stěnu promítají výukové programy, které si škola
domluví. Děti pak stráví hodinu vleže a sledují na neobvyklé projekční ploše velmi pěkně
připravená zajímavá témata. U nás chlapci a děvčata měli možnost vidět 2 programy.
Programy s názvem Voda – zázrak přírody a druhý pořad s názvem Původ života velmi
vhodnou formou přiblížily dětem témata obsažená v názvech. Podle reakcí dětí i všech
přítomných kolegyň jsou programy skvěle připravené a určitě sférické kino nebylo v naší
škole naposledy.

Začátkem kalendářního roku jsme
do školy dostali jednu menší krabičku,
ve které bylo pro všechny žáky naší školy
malé, milé a velmi prospěšné překvapení. Děvčata i kluci dostali od místní
firmy KUVAG bezpečnostní reflexní pásky.
Děkujeme firmě KUVAG za příjemné
a užitečné překvapení.

Tříkrálové přání

M. Žák, 4. B

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
vinšujem vám... Zpěv malých koledníků
se rozléhal školní budovou těsně před
svátkem Tří králů. P. uč. Mgr. Vopalecká
spolu se svými druháčky nacvičila známý
popěvek a společně popřáli žákům i pedagogům to, o čem se zpívá.

V úterý k nám do školy přijeli herci, aby nás provedli příběhem o smyslu Vánoc. Příběh se jmenoval Christmas Escapades a herci hráli v anglickém
jazyce. Dívka Kiki se snažila přesvědčit Mr. Suitse,
že Vánoce nemají smysl a že je vlastně nemá rád.
Vzal na sebe podobu Santa Clause a ptal se dětí, co
by si přály, a dělal si z jejich přání legraci. Na závěr
jsme si všichni zazpívali známou vánoční písničku
Jingle Bells. Přestože byla hra v angličtině, docela
dobře jsme jí porozuměli. Nakonec i Mr, Suits
uznal, že Vánoce mají svoje kouzlo a smysl.
V úterý 19. 12. jsme byli na anglickém divadle
v aule. Bylo to představení o Vánocích. Holčička
Kiki chtěla vysvětlit panu Suitsovi, co je smyslem
Vánoc. Nakonec se ukázalo, že smyslem Vánoc je
láska. Divadlo se mi moc líbilo, protože dobře mluvili anglicky.
V. Ježek, 4. A

V úterý 19. 12. jsme šli na anglické divadlo
do školní auly. Divadlo se jmenovalo Christmas.
Na pódium přišla holčička Kiki a Mr, Suits. Kiki
panu Suitsovi chtěla vysvětlit, co to znamená smysl
Vánoc. Kiki si nejdříve vybrala dva dobrovolníky.
Byly to naše spolužačky Terka a Simča. Ty vybrala
proto, aby vysvětlily Mr. Suitsovi, co znamená
smysl Vánoc. Terce nasadila na hlavu sobí parohy
a Simče zase vánoční čepici. Ale to nepomohlo.
Přemýšlela a přemýšlela, až ji napadlo, že k Vánocům také patří vánoční stromeček a různé dekorace. Tak se rozhodla, že s panem Siutsem nazdobí
stromeček. Ale zase to nepomohlo. Pak tam přišel
Santa a Kiki vybrala naši spolužačku Šárku, aby si
sedla na Santovo koleno a řekla mu, co by si přála
k Vánocům. Pak tam šly asi 3 děti a Santa se jich
ptal na to samé. Ale pan Suits to pořád nechápal. A tak nakonec vymyslela, že zazpíváme společně nějakou písničku od srdce. A to pomohlo, už
konečně věděl, co znamená smysl Vánoc. Představení bylo moc hezké. Nejvíce se mi líbila Kiki.
A. Nezbedová, 4. A
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Sférické kino

Divadlo bylo o tom, že Mr. Suits nevěděl, jaký je
smysl Vánoc. Kiki mu chtěla vysvětlit, že Vánoce
jsou o dárkách, světlech, ozdobách, stromečku
a sněhu. Byl tam také dárek, když tam nakoukli,
viděli parůžky soba a Santovu čepici. Potom byla
písnička s pomocí diváků (anglická). Kiki si s Mr.
Suitsem o Vánocích povídala. Povídání bylo proloženo vánočními písničkami. Nakonec Mr. Suits
pochopil, že Vánoce jsou hlavně o lásce.

M. Šolar, 4. B

ZŠ Nepomuk

Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje
Milan Demela, ředitel

Policie navštívila ZŠ
Jedno lednové odpoledne strávily děti navštěvující školní družinu velmi netradičně.
Ke škole přijelo policejní auto s policisty z nepomucké služebny a z krajského ředitelství,
kteří přivezli to, co používají při různých výkonech a zákrocích. Děti měly možnost vyzkoušet policejní neprůstřelnou vestu, potěžkat si policejní pistoli, dozvěděly se, k čemu a jak
se používá policejní obušek. Kdo chtěl, mohl si krátce vyzkoušet spuštění policejní sirény.
Po této odpolední ukázce získaly děti na práci policie docela jiný pohled.
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rozhovor měsíce

Rozhovor s politikem
Martinem Baxou

Text: Pavel Motejzík
Foto: archiv Majáku Plzně,
archiv Martina Baxy

Plzeňský rodák vystudoval v letech 1990 až 1994 humanitní větev gymnázia v Plzni
na Mikulášském náměstí. Vysokoškolské vzdělání pak absolvoval v letech 1994
až 1999 na Masarykově univerzitě, kde získal titul Mgr. v mezifakultním oboru
učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední školy. V roce 2010 byl zvolen nejmladším
primátorem v historii Plzně, post vykonával do roku 2014. V současné době vykonává
funkce poslance Parlamentu České republiky, prvního náměstka primátora města
Plzně a náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče.
Po zvolení poslancem rezignuje na poslední zmiňovanou funkci v polovině tohoto
měsíce. Je ženatý, mezi jeho koníčky patří literatura, historie, architektura a výtvarné
umění. Osobně se známe od roku 2012. Tehdy jsme za ním byli s kolegou Lukášem
Máchou konzultovat na plzeňské radnici obnovu Chotkova sedátka v Lochotínském
parku v Plzni, na kterou jsme získali významnou dotaci od Nadace Vodafone.
Od té doby jsme spolupracovali na celé řadě projektů, ať již se týkaly Mikroregionu
Nepomucko, Majáku Plzně, Lidic… Mohu potvrdit, že jen málokterý politik má
o historii a hodnoty naší země podobně upřímný zájem jako Martin Baxa.

V den rozhovoru máme konec ledna. Už
znáte jméno vašeho nástupce na Kraji?

Ano. Když jsem se stal po říjnových volbách poslancem
Parlamentu České republiky, rozhodnul jsem se vzdát se funkce
náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče, neboť souběh funkcí, které nyní vykonávám, s funkcí
poslance by znamenal, že bych se všemu nemohl věnovat naplno.
Uvnitř ODS jsme za mého nástupce vybrali místostarostu města
Kdyně Ing. Vladislava Vilímce, který stál u vzniku samosprávy
Plzeňského kraje a v letech 2000–2008 vykonával funkci ekonomického náměstka hejtmana. Mimo jiné je Ing. Vilímec též
člověkem, který se desetiletí pohybuje v oblasti kultury a sám je
aktivním umělcem.
Letošní rok je ve znamení šťastných i nešťastných
osmičkových roků. Na fotografii z ustavující schůze
Poslanecké sněmovny jsem si všiml, že máte na stole
pořadové číslo 68. Co vidíte v tomto čísle za symboliku?

Je to v první řadě smutný rok, kdy byla naposledy okupována naše
vlast. A také rok, kdy padly naděje celé jedné generace Čechů, že
se k nám vrátí svoboda. Sám jsem rok 1968 samozřejmě nezažil,
ale existuje hned několik výborných českých filmů, z nichž na mne
tíživá atmosféra toho léta doslova dýchá.

Jste místopředsedou ODS, která je pro mě
dosud nositelem tradic vytyčených v důsledku
Sametové revoluce. Lidé ale dnes přestávají
těmto ideálům věřit, nesledují zprávy, politika
dnes zajímá zhruba jen 20 % lidí, což je stejné číslo
jako u tématu „život celebrit“. Co na to říkáte?

Vždy je velkou otázkou, zda nižší zájem lidí o politiku vyjadřuje
to, že jsou lidé s politikou spíše spokojeni a v zemi vše funguje
tak, že se o politiku vlastně ani moc lidé zajímat nemusí. Nebo
naopak nezájem o politiku signalizuje krizi, kdy jsou lidé z politiky a jejích výsledků znechuceni. U nás myslím platí trochu
oboje. Osobně mne samozřejmě mrzí, že lidé někdy zapomínají
na to, jak důležitou hodnotou je svoboda a demokracie. Tady ale
kromě politiky musí také zapracovat vzdělávací systém, který bude
lidem vysvětlovat výhody svobody a demokracie pro náš národ.
Jaké hlavní cíle jste si stanovil ve své
nové poslanecké funkci?

Byl jsem v Poslanecké sněmovně zvolen do čela podvýboru pro
kulturu, takže chci logicky pokračovat v aktivitách na podporu
kultury. Ve školském výboru chci zejména podporovat rozumná
pravidla pro regionální školství a též udržení středního školství
i v menších městech, což je důležité téma našeho kraje. A jako

Poslední den v učitelské funkci – selfie se svými studenty
Oslava 100. narozenin Josefiny Napravilové
Při slavnostním odhalení oltáře na Zelené Hoře

Před gymnáziem
S kolegyní Ilonou Mauritzovou u lavičky Václava Havla v Plzni
Při udílení cen Památka Plzeňského kraje
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člen výboru pro veřejnou správu budu bojovat proti narůstající
byrokracii, kterou stát uvaluje na města a obce.
Když jsme se dotkli těch osmičkových
roků. Jak bude Plzeň letos slavit výročí
100 let od vzniku Československa?

Pro mě osobně je to velmi významné výročí, kterým si připomínáme zrod svobodného a demokratického státu, na nějž Česká
republika navazuje a hrdě se k němu hlásí. Akcí ve městě Plzni
i v Plzeňském kraji bude celá řada. Čeká nás Festival světla
a Historický víkend ve stylu první republiky, výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací v krásném plzeňském industriálním prostoru DEPO2015, budeme si připomínat též 100.
výročí narození slavných Plzeňanů – herce Miroslava Horníčka,
malíře Bohumila „Bimby“ Konečného nebo fotografa Viléma
Heckela. Čeká nás i opera Prodaná nevěsta pod širým nebem
v Plzni na náměstí Republiky. Program se neomezí jen na město
Plzeň, ale rozšíří se do celého Plzeňského kraje. Při této příležitosti bude vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou Josefa
Kajetána Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova
„Kde domov můj“ se stala ústředním mottem celého projektu,
který se uskuteční ve spolupráci města Plzně a Plzeňského kraje.
Dne 13. prosince jste se po osmnácti letech loučil
s kantorskou pozicí na gymnáziu, které jste sám
vystudoval a kde jste nadále působil na zkrácený úvazek
i při svých jiných povinnostech. Jaký to byl pro vás den?

Byl to pro mne den velice emotivní a trochu i smutný. Učil jsem
moc rád, je to pro mě nejen povolání, ale vnímal jsem to zároveň
jako určité poslání. Navíc kontakt s mladou generací je vždy obohacující. Při všech svých veřejných funkcích jsem si vždy držel
ve škole alespoň malý úvazek, ale s prací poslance už výuka nebyla
slučitelná. Pevně věřím, že se ještě někdy do školy vrátím.
O jakém tématu / jaké oblasti jste
po celou dobu učil nejraději?

Vystudoval jsem dějepis a zeměpis, v poslední době jsem vyučoval
už jen zeměpis. Učit o Zemi je vždy zajímavé, ale kladl jsem především důraz na současnou situaci ve světě, snažil jsem se studentům vysvětlit například příčiny současných konfliktů či problémů,
kterým lidstvo čelí.
Teď v únoru vás čeká loučení druhé a přepokládám, že
neméně bolestné. Post náměstka hejtmana Plzeňského
kraje pro oblast kultury a památkové péče byl pro vás
myslím jako stvořený, a musel být proto zákonitě zároveň
i koníčkem. Jak na tuto část života budete vzpomínat?

Krajským náměstkem pro kulturu a památkovou péčí jsem byl
opravdu rád, a to i proto, že kultura ve všech svých podobách je
nejenom náplní mých pracovních povinností, ale je hlavně mým
velkým celoživotním koníčkem. Myslím, že za těch necelých patnáct
měsíců ve funkci se mi podařilo prosadit řadu důležitých kroků a celkově snad i posílit pozici kultury a památkové péče v rámci našeho
kraje. Navázal jsem i na svou předchozí činnost radního pro kulturu
v letech 2004–2008. Samozřejmě jsem myslel i na Nepomucko, ať
již podporou místních kulturních akcí, anebo příspěvky na obnovu
Zelené Hory. Péči o kulturu v Plzni a v celém kraji šlo při vyšším
pracovním nasazení zvládat, navíc jsem pozici krajského náměstka
po celou dobu vykonával jako neuvolněnou. Spojit to ale ještě
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s funkcí poslance by už opravdu nešlo. Nechci hromadit funkce,
a proto jsem se rozhodl na krajskou funkci rezignovat.
Říká se, že každé město by mělo vyčlenit ročně
na kulturu minimálně 5 % ze svého rozpočtu. Často
zastupitelé mají, především v menších městech, jiný
názor a kulturu dávají až na poslední místo. Někde tak
na kulturu neobětují ani 1 % s argumentem, že je to
zbytečnost. Co si o podobných názorech myslíte vy?

Osobně si myslím, že každá koruna vynaložená na kulturu je prospěšná a užitečná. Město Plzeň například vynakládá na kulturu
zhruba 8–9 % ze svého rozpočtu a opravdu si myslím, že to je důležité. Kultura přináší občanům radost, nové zážitky, obohacení, ale
v širším slova smyslu přispívá ke kultivaci, podporuje kreativitu
lidí a celkově zlepšuje prostředí. Jako krajský náměstek jsem vždy
dbal o to, aby byly podporovány nejen velké akce a festivaly, ale
i malé akce v menších obcích Plzeňského kraje, protože vím, jak
důležitou funkci hraje právě kultura v běžném obecním životě.
Ptát se na to, jakou památku v Plzeňském kraji
máte nejraději, by patrně nebylo politicky korektní.
Takže se raději zeptám, jaká památka ve světě
vám zatím nejvíce dokázala tzv. vyrazit dech?

Spíše bych řekl, že by pak výčet památek zabral celý náš rozhovor, protože Plzeňský kraj je na památky velice bohatý a máme tu
opravdu desítky a desítky nádherných staveb. Ale mám-li odpovědět na vaši otázku, tak bych jmenoval baziliku svatého Petra
ve Vatikánu, což je ústřední chrám celého křesťanství, nebo rád
vzpomínám na románské katedrály v různých zemích západní
a jižní Evropy.
Většina lidí se shodne na tom, že Zelená Hora
je celokrajskou dominantou s ohromným
významem pro naše dějiny. Co se vybaví jako
první vám, když se řekne zámek Zelená Hora?

Určitě ony dvě hlavní věci, které se s ním tradičně spojují. První
je ta, že tam byl objeven Rukopis zelenohorský, ústřední památka
novodobého formování české kultury a českého národního povědomí, a pak smutná kapitola spojená s Pomocnými technickými
prapory. Určitě všichni známe slavný film Černí baroni, ale byla to
především temná kapitola naší historie, neboť Pomocné technické
prapory byly jedním z odporných projevů komunistického režimu.
Zámek do současného žalostného stavu přivedla
Československá lidová armáda, tedy státní organizace.
Malá obec Klášter, současný vlastník, samozřejmě
nemůže činit ani za dotační podpory Kraje a státu
zázraky a zámek mávnutím kouzelného proutku rázem
proměnit na původní vzhled. Dotace v řádu milionu
korun za rok jsou pro tento skutek nedostatečné. Téměř
30 let od Sametové revoluce je tak zřejmé, že to bez
významnější pomoci nepůjde, neboť by obnova trvala
minimálně dalších 100 let, spíše by se ale opravovalo
to samé dokola. Po návštěvě prezidenta Miloše
Zemana a hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda
v Nepomuku proto vznikla idea, že by v části zámku byla
za podpory Kraje a státu vybudována stálá expozice
k 50. letům – Černí baroni, Měnová reforma 1953,
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politické procesy apod. Co si o této myšlence myslíte vy?

S tím, co říkáte, souhlasím. Plně funkční a krásný zámek zdevastovala armáda, a tedy podle mě za to odpovědnost nese stát. Obecně
by náš stát, tedy vláda a především Ministerstvo kultury měly věnovat větší pozornost i velkým kulturním památkám, které nejsou
ve vlastnictví státu. Podobná expozice by na Zelenou Horu určitě
patřila a jako poslanec bych se určitě snažil podobné myšlence
a expozici napomoci, pokud bych byl osloven.
Po stavební obnově areálu se mluví také o stálém
vystavení Rukopisu zelenohorského, v obdobném
duchu, jako je na Bečově vystaven Relikviář svatého
Maura, o návratu části dochovaného původního
mobiliáře či o kompletním moderním zařízení kostela
včetně lavic, křížové cesty a postranních oltářů. Obec
Klášter by se patrně nebránila ani prodeji zámku
do rukou Plzeňského kraje či státu, pokud by se poté
podařilo tyto záměry snáze naplnit. Cena, o které
se mluví, se mi zdá naprosto adekvátní. Dle slov
pana hejtmana: „Na sever od Plzně má Kraj chloubu
v podobě Mariánské Týnice, na jihu by to mohla
být v budoucnu Zelená Hora.“ Pokud by v této věci
doputovala k vašim rukám nějaká oficiální žádost
o spolupráci, byl byste ochoten obci Klášter pomoci?

Osobně si myslím, že obnova Zelené Hory, která je podle mě
opravdu důležitá, by měla být primárně úkolem státu. Na Plzeňský
kraj stát po roce 2000 převedl řadu historických objektů, v nichž
sídlí různé krajské organizace. Tyto objekty ale v mnoha případech
nebyly v dobrém stavu a kraj se musel především věnovat jejich
obnově a péči o ně. V letošním roce nás čeká například rozsáhlá
rekonstrukce Národopisného muzea v Plzni, pokračuje obnova
Mariánské Týnice a našli bychom takových příkladů více. Pokud
by tedy stát na sebe vzal odpovědnost k obnově Zelené Hory, já
osobně bych podobnou myšlenku určitě podpořil.
Když jsme u té Mariánské Týnice. Zcela ojedinělým
projektem je tamní dostavba chybějícího východního
ambitu a dvou kaplí dle barokních plánů Jana Blažeje
Santiniho. Jste rád, že se podařilo na tento projekt získat
finanční podporu z fondů EU a mohl být spuštěn?

V každém případě dílo Jana Blažeje Santiniho má význam nejen
v rámci Plzeňského kraje a České republiky, ale má evropský
rozměr. Santini byl geniální architekt a my máme štěstí, že jeho
stopu v rámci kraje máme na mnoha místech: Mariánská Týnice,
Kladruby, Plasy, Mladotice a další místa, kde Santini zanechal
otisk svého ducha. Jsem moc rád, že se nám podařilo získat velkou
evropskou dotaci na dostavbu Mariánské Týnice, abychom naplnili to, co chtěl Santini v této stavbě zhmotnit. Jedná se o jednu
z nejdůležitějších staveb našeho regionu.
Coby předseda správní rady a náměstek primátora
pro projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015 jste byl v samém centru realizace tohoto
významného projektu. V Plzeňském kraji má největší
dopad projekt Západočeské baroko. Na Zelené Hoře
proběhlo 4. 7. 2015 skvostné slavnostní zahájení tohoto
festivalu, v dalších ročnících pak díky němu vystoupila
v našem regionu například Eva Urbanová s Andílky,
Edita Adlerová, Adéla Škopková s Petrem Vackem
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v Kouzelné flétně, letos náš čekají legendární Gabriela
Beňačková, Marián Vojtko a další. Ze speciálního
krajského dotačního titulu k Evropskému hlavnímu
městu kultury byla dokonce v roce 2015 vytvořena
moderní socha Zelenohorské madony od Václava
Česáka. Jak se vám tento letní festival líbí?

Barokní festival považuji za jeden z hlavních přínosů projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 pro Plzeňský kraj.
Myslím, že tímto tématem jsme se dotkli oblasti, která byla opomíjená, v dobách komunismu dokonce nežádoucí. Právě téma baroka
umožnilo řadu míst propagovat, oživit, propojit, vytvořit z nich
zajímavé cíle turistického ruchu. A jsem moc rád, že Plzeňský kraj
a společnost Plzeň 2015 našly způsob, jak zachovat udržitelnost
celého letního barokního festivalu, který dnes zaštiťuje právě kraj
a který se nyní koná už i ve spolupráci s našimi partnery v Bavorsku.
Prezidentem byl v závěru ledna zvolen
Miloš Zeman. Co na to říkáte?

Osobně jsem Miloše Zemana nevolil, takže jsem výsledkem voleb
zklamán. Většina voličů si změnu v čele státu očividně nepřeje, což
jako demokrat samozřejmě respektuji. Vážně se ale teď obávám,
jak bude Miloš Zeman ve funkci prezidenta postupovat, když ho
nyní čeká druhé, a tedy poslední funkční období.
Jste oblíbený, úspěšný, pracovitý, s politikou máte
bohaté zkušenosti. Co rok 2023 a kandidatura
Martina Baxy na prezidentský post?

To mne tedy opravdu nikdy nenapadlo, nemám takové ambice. Rád
bych pomáhal svému rodnému městu i rodnému kraji a ve sněmovně byl prospěšný v tématech, která jsou mi blízká.
Rád čtete, jaká kniha vám udělala o Vánocích
pod stromečkem tu největší radost?

Knihy Iana Kershawa „Do pekel a zpět: Evropa 1914-1949“ a Miloše
Bondyho „Co odvál dým, aneb Jak jsem přežil holokaust“ jsou
smutné a temné, protože ukazují, jak snadno můžeme přijít o svobodu a jak snadno může vzniknout zrůdný genocidní režim, který
zásadním způsobem změnil dějiny Evropy. Ač jsou to události,
které se od nás neustále dále v čase vzdalují, stále je nutné si je
připomínat. Kniha Petry Soukupové Nejlepší pro všechny mě potěšila proto, že se jedná o moji oblíbenou autorku a její novou knihu
opravdu všem doporučuji.
Dal jste si letos nějaké novoroční předsevzetí,
které zatím poctivě dodržujete?

Vždy jsem si nějaká dával, jako že se budu víc hýbat, učit se cizí
jazyky a tak podobně, ale málokdy se mi to podařilo splnit. Tak
si nyní už žádná předsevzetí nedávám, a když se mi něco podaří
změnit, mám radost.
Co byste popřál do letošního roku našim čtenářům?

Určitě aby to byl rok šťastný a spokojený, přeji tedy hodně zdraví,
zážitků, radosti z objevování krás Plzeňského kraje, a také děkuji
Nepomuckým novinám, které se snaží podchytit a připomínat to,
co ne vždy vnímáme v rychlém běhu času.
Děkujeme za přání i za rozhovor.
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IV. ročník vánočního
fotbalového turnaje přípravek
Již počtvrté uspořádal TJ Slavoj Dvorec, z. s. – oddíl kopané fotbalový
turnaj mladších a starších přípravek. Nyní vyšel termín na sobotu
16. 12. 2017. Turnaj se hrál v Městské sportovní hale Sokolovna
Nepomuk. Sportovního klání se zúčastnily jako již tradičně týmy
Nepomuka, Dvorce, Kasejovic, Blovic a Žákavé. Turnaj byl naplánovaný na celý den. Nejprve hrála mladší přípravka a po vyhlášení
výsledků je vystřídali fotbalisté starší přípravky. Zápasy pískaly
zkušení rozhodčí, a tak vše proběhlo bez problémů. Hrálo se systémem „každý s každým“. Diváci, kteří si udělali v předvánočním
shonu čas a přišli se podívat na zápasy našich nadějí, viděli hezký
fotbal se spoustou branek a pěkných akcí. Povzbuzovali, fandili
a za to jim patří velký „dík “. Hráči, kteří si ještě před Vánoci „dali
do těla“, obdrželi poháry, medaile a dárkové tašky za umístění
a pěkné odměny za individuální dovednosti. Tímto bych chtěl poděkovat všem týmovým trenérům, lidem, kteří nám pomáhali s přípravami turnaje a samozřejmě sponzorům: Sky Trade s.r.o., Elitex
Nepomuk a.s., Šůs V+M spol. s.r.o, Kovošrot Nepomuk, Železářství
Vladislav Průcha, KLAUS Timber a.s., Truhlářství Zdeněk Müller,
Kadeřnictví Horvátová Marcela, P&V Elektronic spol. s r.o. Kasejovice, Střechy Švorc, Obreta, Jan Pondělík – Pekařství A Cukrářství
Dvorec s.r.o., Uzenářství Skala, Red Bull a Město Nepomuk. Pokud
byste si s námi ve Dvorci chtěli zahrát fotbal, jste zváni na tréninky
do Městské haly v Nepomuku. Trénujeme každou středu od 17
hodin. Budeme se těšit.
Poděkování:
Velké díky také patří firmě Sky Trade s. r. o., která nám dala jako
sponzorský dar sadu nových dresů pro naše družstvo mladších žáků.
Ti v nich odehráli celý turnaj a budou v nich hrát i nadále soutěžní
utkání. Jsme moc rádi, že se najdou lidi, kteří podpoří náš klub, abychom mohli pro děti vytvořit ještě lepší podmínky pro sportování.
Robert Šmerák
TJ Slavoj Dvorec, z. s.

Konečné pořadí starší přípravka:

1. FK Žákava
2. TJ Sokol Kasejovice
3. TJ Slavoj Dvorec
4. TJ Sokol Blovice
5. FK Nepomuk

1. TJ Sokol Kasejovice
2. TJ Sokol Blovice
3. FK Žákava
4. TJ Slavoj Dvorec
5. FK Nepomuk
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Dva zásahy během vánočních svátků
Dne 27. 12. v 5:16 hod. jsme byli povoláni společně s jednotkou
HZS Nepomuk k dopravní nehodě jednoho OA na silnici I/20 u obce
Mohelnice, kde narazilo do stromu a skončilo na boku. Naše jednotka na místě nehody nasvítila místo zásahu osvětlovacím stožárem a asistovala jednotce HZS při vyproštění jedné zraněné osoby
z havarovaného vozidla. Dále jsme zajistili přistávací plochu pro
vrtulník LZS a následně jsme pomohli ZZS naložit zraněnou osobu
do vrtulníku. Po jeho odletu se naše jednotka vrátila na základnu.
Jednotka HZS na místě zůstala po dobu vyšetřování nehody policií.
Na Nový rok v 6:04 hod. byla naše jednotka společně s jednotkami HZS Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Kasejovice povolána
do obce Třebčice k požáru stodoly, ve které se nacházela domácí
zvířata. Stodola sousedila ze dvou stran s rodinnými domy. Při
našem příjezdu na místo jsme se připojili k jednotce HZS, která

již prováděla hasební práce. Naše jednotka natáhla další útočné
vedení a začala s hasebními pracemi a s postupným rozebíráním
střešní krytiny. Celkem byly nasazeny tři proudy. U sousedního
domu byla preventivně ustavena výšková technika, pro případ, že by
požár přeskočil. Tomu se ale podařilo zabránit. Zachránit se podařilo i většinu domácích zvířat. Naše CAS prováděla čerpání vody
z nedaleké požární nádrže a zásobovala ostatní CAS. Voda se tedy
nemusela dovážet. Pár minut po osmé byl požár lokalizován. Návrat
na základnu byl krátce po deváté hodině ranní. Příčina požáru i výše
škody jsou v šetření ZPP a PČR. Zasahující jednotky: HZS Nepomuk,
JSDH Nepomuk, JSDH Kasejovice, JSDH, Velící důstojník směny
HZS, Vyšetřovatel HZS a PČR obvodní odd. Nepomuk

Rok 2017 v Nepomuku –
teplý a srážkově průměrný

Kabelová televize Nepomuk,
přežitek či budoucnost?

Rok 2017 byl s průměrnou teplotou 8,7 °C 4. až 8. nejteplejším rokem
v historii měření v Nepomuku (období 1951-2017). Zařadil se tak
po bok let 2000, 2008, 2011 a 2016, které měly průměrnou roční
teplotu stejnou. Nejteplejšími roky tak nadále zůstávají 2015 (9,6
°C), 2014 (9,5 °C) a 2007 (9,1 °C). Dlouhodobý roční teplotní průměr
(1961 – 2010) je 7,5 °C, vloni jsme tak měli v průměru o 1,2 °C více
než je běžné. Teplotní odchylka v jednotlivých měsících kolísala
od +3,3 °C v červnu, +3,2 °C v březnu a +2,3 °C v říjnu až po – 3,4
°C v lednu, – 1,0 °C v září a – 0,3 °C v dubnu. Nejvyšší teplota 34,3
°C byla zaznamenána 1. 8. 2017, nejnižší teplota – 20,8 °C pak 7.
1. 2017. V roce 2017 činil srážkový úhrn v Nepomuku 611,1 mm,
což je v porovnání s dlouhodobým průměrem (1961-2010), který je
630,6 mm, 97 %. V porovnání s dlouhodobým průměrem jednotlivých měsíců spadlo nejvíce srážek v dubnu (198 %), v říjnu (189 %)
a v březnu (120 %). Nejméně pak v září (57 %), v květnu (75%)
a v lednu a prosinci (shodně 76 %). Nejvyšší denní srážkový úhrn
22,9 mm byl naměřen 29. 6. 2017. Suché období se vyskytlo v období
15. 5. až 27. 6. 2017, kdy spadlo pouze kolem 20 mm srážek. Nejvyšší
sněhová pokrývka byla zaznamenána ve dnech 8. a 17. 1. 2017, kdy
leželo shodně 14 cm sněhu. Nejsilnější vítr vál dne 29. 10. 2017 při
postupu tlaková níže Herwarth přes území ČR, v nárazech dosahovala rychlost větru přes 20 m/s.

Vážení spoluobčané,

Pavel Vacík

Konečné pořadí mladší přípravka:

hasiči / KTV / počasí / inzerce
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu, typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15-20 týdnů, cena 159–195,– Kč/ks. / Prodej: 25. února
2018 / Nepomuk – u fary – 16.20 hod. / Při prodeji slepiček výkup
králičích kožek – cena dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00–16.00
hod. tel.: 601 576 270, 728 605 840

Vladimír Vozka

dovoluji si navázat na svůj příslib v minulém čísle Nepomuckých
novin a přiblížit Vám náš záměr ve směrování kabelové televize
v Nepomuku a Dvorci. Jak jsem již zmínil v minulém čísle Nepomuckých novin, počátky nepomucké kabelové televize sahají do devadesátých let minulého století. Přes veškeré nástrahy, které přichystal
čas, se KTV přenesla až do dnešních dnů a svou programovou
skladbou úspěšně konkuruje satelitním poskytovatelům. Přidanou
hodnotou KTV je pak regionální vysílaní, jako je například ZAK TV,
které přenáší aktuální informace z našeho regionu. Dále pak Nepomucký Informační Kanál (NIKA TV), který je od počátku vzniku KTV
nedílnou součástí nabídky programové skladby kabelové TV. Kvalita
tohoto informačního kanálu upadala společně s přibývajícími roky
až do stavu, ve kterém je dnes. I přes tento fakt spatřujeme v tomto
kanálu velký potenciál, kterého chceme využít. Již jsme oslovili
zástupce Města Nepomuk a budeme se snažit společně najít cestu
ke zkvalitnění nejen po technické stránce, ale i po stránce obsahové. V této chvíli již dochází k postupnému zavádění Internetu
do rozvodů KTV, které bude několika etapové. Důvodem jsou technologické překážky v topologii KTV. Výhodou toho metalického
připojení je vyšší rychlost a kvalitnější připojení bez rušivých vlivů,
které ovlivňují příjem signálu u bezdrátového připojení. Mezi první
lokality patří Lesní ulice a čtyři bytové domy Na Vinici nad bývalou
restaurací Símalka. Uživatele těchto bytovek postupně přepojujeme
na metalické rozvody kabelovky a rozšiřujeme námi nabízené služby.
Věříme, že spojením kabelové televize se světem Internetu, dostane
Nepomucká kabelová televize nový význam a jiný rozměr.
Kontaktní místo kabelové televize je Husova 286, Nepomuk (Husův
dům). Tel: 373700999, email: info@ktvnepomuk.cz. Více informací
o tarifech a službách najdete na stránkách: www.ktvnepomuk.cz
a www.skytrade.cz.
Za KTV Nepomuk s. r. o. Miloslav Kubík

inzerce

ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339,
335 01 Nepomuk
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Hlavním výrobním programem jsou:
• subdodávky dílů pro stavební a průmyslové stroje
• subdodávky sestav a dílů pro dřevoobráběcí stroje
• subdodávky montážních sestav pro textilní stroje
Hlavní zákazníci: Homag Group, Caterpillar, Hamm, Rieter

ELITEX Nepomuk a. s. hledá
pro posílení pracovního kolektivu
pracovníky těchto profesí:
Technický pracovník / – ice
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, znalost Aj, Nj výhodou,
znalost čtení strojírenských výkresů
Pracovník/ – ice technické kontroly
SŠ/VŠ vzdělání technického směru, znalost Aj nebo Nj výhodou
vhodné i pro absolventy
Řidič nákladního automobilu
SOU, ŘP sk. C, karta řidiče, psychotesty
Obsluha vysekávacího lisu, Laseru, Ohraňovacího lisu
SOU, 3 směnný provoz

volnočasové centrum
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Informace z Fénixu
Začínáme druhé pololetí školního roku. V lednu jsme se setkali s lektory Fénixu, kterých
je aktivních momentálně 25. Celkově Fénix navázal za dobu své existence spolupráci
s bezmála 70 lektory či dobrovolníky a my si toho velmi ceníme. Kurzy mají většinou
15 lekcí a končí různě, v závislosti na počtu zrušených či přesunutých kurzů. Přihláška,
kterou jste podali v prvním pololetí, platí i na pololetí druhé (pokud není uvedeno jinak),
a splatnost kurzů byla 31. 1. 2018. Odhlášení z kurzu je možné pouze písemně (emailem).
Během jarních prázdnin 19.–23. 2. bude Fénix uzavřen a kurzy se nekonají (pokud není
domluveno jinak).
V nejbližší době vás zveme na tyto akce:

6. 2. začínají kurzy počítačů pro začátečníky a pokročilé
11.2. Ukázková hodina lezeckého koužku pro děti na umělé stěně v Sokolovně s instruktorkou lezení Martinou Havlíčkovou – 14–15 hodin, 100 Kč za dítě, doprovod rodičů je
vítán, kapacita max. 6 dětí – v případě zájmu přidáme ještě 15–16 hodin . V návaznosti
chystáme pravidelný lezecký kroužek pro děti.
27. 2. 18–20 hodin Seminář z psychologie na téma Leadership – Styly vedení / Efektivní
komunikační styl / Proces delegování / Zpětná vazba / Typy hodnocení
Je možné se přihlašovat na italštinu pro začátečníky a pokročilé (čtvrtky od 17 a 18 hodin)
i na další jazykové kurzy. Port de bras pokračuje od 26. 2. v novém termínu, a to v pondělky od 19:15 hod. Nově bude 10 lekcí za 700 Kč.
Novinkou je sobotní doučování – cokoliv z učiva ZŠ (matematika, čeština, němčina, aj,
literatura, dějepis, biologie), kytara, flétna. Zajišťují studentky z blovického gymnázia.
V případě zájmu nás kontaktujte pro více informací. Rádi bychom rozšířili nabídku Fénixu
o možnost coworkingu pro pracující rodiče s hlídáním dětí, ideálně přímo v dětské skupině. Hledáme spolupracovníky, ozvěte se nám na fenix@fenix-nepomuk.cz s předmětem
zprávy coworking nebo dětská skupina.
Děkujeme za vaši přízeň.
Za Fénix Lucie Korbová

Zámečník – svářeč
SOU, svařovací průkaz CO2
Soustružník kovů
SOU, praxe v oboru podmínkou
Pracovník / pracovnice expedice
SOU, průkaz na obsluhu VZV výhodou, 2 směnný provoz
Skladník
SOU, průkaz na obsluhu VZV výhodou, 1 směnný provoz-prodloužené směny

Nabízíme zajímavou a perspektivní práci, zázemí stabilní společnosti,
závodní stravování, jazykové kurzy, nárůst mezd a další benefity.
Další informace o společnosti na: www.elitexnepomuk.cz
V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte
na tel.: 371 591 111 nebo emailu ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
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Tuto mísu jsme začali tvořit společně s návštěvníky na Dni otevřených dveří
v září 2017 a dokončili jsme ji na začátku ledna s lektory Fénixu.
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FÉNIX
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,
Nepomuk

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

Tel.: (+420) 737 500 427
(Eva Valmová, koordinátorka centra)
E-mail: fenix@fenix-nepomuk.cz
www.fenix-nepomuk.cz
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farnost
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Podpis děkana Vrabce
Náhrobník děkana Vrabce u kostela sv.
Jakuba Staršího v Nepomuku (foto Jiří Sankot)

stagnujícího. Nikdy nezapomněl na rodný kraj. Kostelu ve Smečně
daroval stříbrný kalich a posledním pořízením mu dokonce odkázal část svého jmění na sloužení mší za svou osobu a na kostelní
potřeby. Smečenskému špitálu stejným způsobem věnoval 100 zlatých k rozšíření jeho základního kapitálu. Své knihy naopak odkázal piaristům ve Slaném. Možná právě on také inspiroval hraběte
Václava Vojtěcha ze Šternberka, aby ve svém testamentu pamatoval
finančním odkazem na budoucí založení koleje tohoto školského
řádu v Nepomuku.
Za Vrabcova působení vrcholilo všestranné úsilí o blahořečení
a kanonizaci Jana Nepomuckého. Kostel v Nepomuku, postavený
v místech domnělého Janova rodného domku, oficiálně ovšem zasvěcený sv. Janu Křtiteli, se čím dál více těšil zbožným návštěvám, a to
i osob z vysokých společenských kruhů. Třikrát sem zavítal kardinál-arcibiskup ostřihomský a primas uherský Christian August von
Sachsen-Zeitz. Dalšími významnými hosty pak byli například kardinál a kníže-biskup pasovský Johann Philipp von Lamberg či velkopřevor maltézských rytířů Ferdinand Leopold Dubský z Třebomyslic.
Ani sám děkan nezůstával ve svatojánské úctě pozadu. Jako
duchovní správce nepomucké farnosti byl přirozeně přizván k otevření Janova hrobu, které se konalo 15. 4. 1719 v pražské svatovítské
katedrále za účasti více než 100 svědků. Roku 1723 dal Janovi Nepomuckému, již blahoslavenému, postavit sochu v rodném Smečně.
V únoru 1724 zase v Nepomuku hostil komisi v čele s pražským světícím biskupem a proboštem metropolitní kapituly Danielem Josefem
Mayerem z Mayernu, která sem přijela ve věci kanonizace, k níž pak
došlo roku 1729. Té se ovšem Augustin Jan Vrabec již nedožil, neboť
zemřel 28. 5. 1728. Místo posledního odpočinku nalezl v děkanském
kostele sv. Jakuba Staršího. Jeho náhrobník se dodnes dochoval, je
ovšem druhotně zasazen v ohradní zdi kostela.
Vladimír Červenka
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Vyprávění o farářích, děkanech
a arciděkanech nepomuckých
Augustin Jan Vrabec/Passer

Pocházel ze Smečna, kde přišel na svět někdy kolem roku 1652. Jeho
původní příjmení bylo Vrabec (Brabec), jako kněz ale upřednostňoval latinizovanou podobu Passer, a to nejen v latinsky a německy,
ale i v česky psaných dokumentech.
Nižší studia absolvoval u piaristů ve Slaném. Na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě pak dosáhl doktorátu filosofie a bakalaureátu teologie. Tonzuru (odstřižení části vlasů na znamení příslušnosti
k duchovnímu stavu) a čtyři nižší svěcení obdržel 18. 3. 1679, o rok
později, dne 16. 3. 1680, byl vysvěcen na podjáhna a 20. 4. téhož roku
na jáhna. Obživu do doby než nastoupí v duchovní správě (takzvaný
titulus mensae), požadovanou jako podmínku k udělení kněžství,
mu přislíbil císařský důstojník Georg Ernst svobodný pán von Wallis.
Kněžské svěcení přijal dne 18. 9. 1680 z rukou pražského pomocného biskupa Jana Ignáce Dlouhoveského z Dlouhé Vsi, mimo jiné
tvůrce fiktivního životopisu sv. Jana Nepomuckého, v poutní kapli
sv. Anny u Kraselova na biskupově osobním statku.
Po vysvěcení působil krátce jako kaplan v rodném Smečně,
které bylo hlavním sídlem rodu Martiniců. Roku 1685 se stal farářem v Myslívě a Neurazech na jiném martinickém panství Plánice.
Jako takový byl krátce rovněž administrátorem excurrendo v Kvášňovicích. V roce 1689 nastoupil na faru v Hradešicích na panství
Nalžovy, patřícím Jaroslavu Florianovi Švihovskému z Rýzmberka.
Z Hradešic přešel roku 1698 do Sedlice, kde vykonával patronát
hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka, který si jej po smrti nepomuckého děkana Matouše Josefa Nevšety (1699) vybral za jeho nástupce.
Do Nepomuka nastoupil dne 26. 1. 1700. Později získal ještě titul
apoštolského protonotáře.
Proslul kazatelskou činností, katechezí i charitou vůči potřebným. Dobře spravoval svěřený církevní majetek. Založil nepomuckou farní kroniku a pořídil například nový zvon pro filiální kostel
v Milči. Za něj také došlo roku 1721 k obnově literátského (zpěváckého) bratrstva v Nepomuku založeného již roku 1618, dočasně ale

kulturní kalendář
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24. 2. Bál TJ Slavoj Dvorec – hraje Minimax,
od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

20. 1. – 25. 2. Souhrnná výstava výtvarných
děl ak. malíře Jiřího Karmazína, Městské
muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno
úterý – sobota 10.00 – 16.20 hodin, vstup
zdarma, vernisáž 20. 1. od 17.00 hodin

2. 3. Sokolský ples – hrají Pelíškové,
od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk,
předprodej vstupenek Zelenina
Šloufová, rezervace na tel.:
774 237 865, vstupné 150 Kč

7. 2. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk,
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk,
www.zusnepomuk.cz

3. 3. – 22. 4. Výstava obrazů Krajina

8. 2. Rok na Havajských ostrovech –
vyprávění cestovatele Petra Nazarova
spojené s videopřednáškou o místních
zvycích, o tanci Hula Hula, o šamanismu
a léčitelství na Havaji, o přírodních
krásách a putování po jednotlivých
ostrovech (zážitky z dvanáctiměsíčního
pobytu na Havajských ostrovech),
od 18.00 hodin, Městské muzeum
a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné
10. 2. Průvod masek Dvorcem, sraz v 9.00
hodin na hasičárně, pořádá SDH Dvorec
10. 2. Dětský maškarní bál, od 15.00
hod., Sokolovna Nepomuk
10. 2. Odyssea, KD Dvorec,
www.misronmusicteam.cz
10. 2. The Carnival – maškarní párty
v rytmech reggae, drumnbassu,
electroswingu i techna, Zelenohorská pošta
16. 2. Sportovní ples 2018, k poslechu
a tanci hraje hudební skupina Melodion,
od 20.00 hodin, sál hotelu U Zeleného
stromu (náměstí A. Němejce 69), vstupné
150 Kč, rezervace a prodej vstupenek
na tel.: 723 437 653, pořádá FK Nepomuk
16. 2. Duo Adamis, KD Dvorec,
www.misronmusicteam.cz
17. 2. Pietní akt k 74. výročí sestřelení
amerického bombardéru Liberator –
od 10.00 hodin – vzpomínka, položení
věnců a květin na náměstí, u památníku
na Dubči a ve Dvorci, prohlídka expozice
v městském muzeu a na Zelenohorské
poště, přednáška (od 14.00 hodin)
24. 2. Michalovi mazlíčci, hodinové
představení pro rodiny s dětmi, od 17.00
hodin, KD Dvorec, vstupné 169 Kč (50%
sleva s průkazkou ZTP), děti mladší 2
let v doprovodu 2 platících zdarma (bez
nároku na místo), www.kouzelnaskolka.
cz, předprodej vstupenek KIC Nepomuk

vnější i vnitřní akademické malířky
Marcely Urubové, Městské muzeum

a galerie Nepomuk, otevřeno úterý –
sobota od 10.00 do 16.00 hodin,
vernisáž v sobotu 3. 3. v 17.00 hod.
3. 3. Zahrádkářský ples, KD Klášter,
pořádá ČZS Dvorec, začátek ve 20 hodin,
bohatá tombola, hraje Skalanka

16. 2. Nacismus a Klatovsko, beseda
s autorem publikace Klatovsko pod
nacistickým útlakem historikem Janem
Jirákem, od 18.00 hodin, KD Chanovice
17. 2. Paradox, od 20.00 hodin,
Music Sklep, Spálené Poříčí
18. 2. Sportovní ples, ples fotbalového
klubu TJ Haas Chanovice, KD Chanovice
22. 2. Setkání důchodců v Kasejovicích,
Kulturně společenské centrum,
na programu vystoupení dětí,
kapela Malá muzika Nauše
Pepíka a výborné občerstvení
24. 2. Ben Cristovao, od 20.00 hodin,
Music Sklep, Spálené Poříčí

3. 3. Oslava MDŽ, od 20.00 hod.,
Sokolovna Nepomuk

25. 2. Masopustní průvod, od 12.00
hodin, obec Chanovice

10. 3. Hasičský bál – hraje Melodion,
od 20.00 hodin, sál hotelu U Zeleného
stromu, pořádá SDH Nepomuk

25. 2. Dětský maškarní bál, od 14.00
hodin, Hasičský klub Lučiště

NEPOMUCKO / ÚNOR

3. 2. Přednáška Mgr. Davida Růžičky
na téma Adolf Loos, otec moderní
architektury – Müllerova vila a plzeňské
interiéry, od 17.00 hodin, sál Kulturně
společenského centra Kasejovice
3. 2. Sklepfest 3, od 19.00 hodin,
Music Sklep, Spálené Poříčí
4. 2. Maškarní, od 14.00 hodin, Kramolín
4. 2. Tesařský ples, od 20.00 hodin, KD
Chanovice (Holzindustrie Chanovice)
4. 2. Myslivecký bál, od 20.00 hodin,
pohostinství Hořehledy, pořádá
Myslivecký spolek Hořehledy
10. 2. – 15. 4. Můj barevný svět,
autorská výstava malířky Jaroslavy
Zemanové, otevírací doba úterý –
sobota 9.00 – 15.00 hodin, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích
11. 2. Sportovní a podnikatelský bál,
hraje skupina Orion, ve spolupráci
s obcí Klášter, KD Klášter, vstupné
100 Kč, předprodej vstupenek – tel.
724432970 pí. Baumruková
11. 2. Hasičský bál, od 20.00
hodin, pohostinství Hořehledy,
pořádá SDH Hořehledy

změna programu vyhrazena

25. 2. Maškarní bál, hostinec Sedliště
25. 2. Zahrádkářský ples, KD Klášter
25. 2. Trautenberk, od 20.00 hodin,
Music Sklep, Spálené Poříčí
10. 2. – 15. 4. Můj barevný svět,
autorská výstava malířky Jaroslavy
Zemanové, otevírací doba úterý –
sobota 9.00 – 15.00 hodin, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích
4. 3. Dětský maškarní rej, od 14.00
hodin, hotel U Zlatého jelena, Žinkovy,
pořádá Městys Žinkovy
4. 3. Dětský karneval, od 14.00
hodin, Sokolovna Spálené Poříčí
4. 3. Maškarní bál TJ Sokol Spálené Poříčí,
od 20.00 hodin, Sokolovna Spálené Poříčí
6. 3. Rukopisy královédvorský

a zelenohorský v souřadnicích
evropského romantického nacionalismu,

od 17.00 hodin, výukové centrum
Studijní a vědecké knihovny, Muzeum
Jižního Plzeňska v Blovicích

Kulturní a informační centrum Nepomuk,
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen–září (pondělí–neděle 8.30–18.00)
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz a výlep plakátů.
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Srdečně zveme na výstavu ak. mal. Marcely Urubové
do Městského muzea a galerie Nepomuk

KRAJINA VNĚJŠÍ
I VNITŘNÍ
3. 3. – 22. 4. 2018
Vernisáž proběhne v sobotu 3. 3. v 17:00 hod.

Pietní akt k 74. výročí bombardéru Liberator
sobota 17. února 2018
Náměstí Augustina Němejce – 10:00 hodin – zahájení,
příjezd military vozidel 4. obrněné Prácheňsko.
Vzpomínka, položení věnců a květin, odjezd na Dubeč a k rodnému domu bratrů Šloufových. Možnost prohlídky expozice
Liberator v nepomuckém muzeu od 10:00 do 16:00 hod. Nová expozice leteckých modelů válečných letadel na Zelenohorské
poště – od 10:00 do 16:00 hod. Muzeum – 14.00 – Přednáška o plzeňských letcích, o jejich cestách do RAF včetně informací
o bratrech Šloufových – doplněno o fotografie a videozáznamy – přednášející PhDr. Daniel Švec.

Lékárna Dr.Max
v Nepomuku,
Na Vinici 487,
byla uzavřena.
Navštivte nás
na jiné adrese.

Sleva až
polovina
z doplatku
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

tř. J. P. Koubka 110
Blatná
Otevírací doba
pondělí–pátek
sobota
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7.30–17.30
8.00–12.00

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky hrazené
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných
na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny,
nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta
je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou
k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Nepomuk_inzerce_186x136.indd 1

TOUR
2018

12.1.2018 14:31:46

MONKEY BUSINESS
Maximum Power

17. 2. 21:00

PLZEŇ
17. 2. 21:00
Vstupenky: www.plzenskavstupenka.cz, www.goout.cz
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Nabídka platí od 31. 1. do 27. 2. 2018
v prodejně „U Stodoly“
IQejce Chytrá vejce s jódem L8
Olivier čerstvý smetanový sýr 150 g mix druhů
Budulínkova Pařížanka vanilka140 g
Jitrničky a jelítka bez lepku cena za 1 kg
Zámecká šunka standardní cena za 1 kg
Kuřecí stripsy obalované zmr. 1 kg 

49,90
24,90
8,90
79,00
109,00
149,00

Nabídka platí od 31. 1. do 13. 2. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Gouda 48% cena za 1 kg
Choceňský tvaroh jemný 250 g kostka 
Selský jogurt 330 g mix druhů
Kuřecí prsní řízky zmr. 500 g 

119,90
17,90
16,90
59,90

Nabídka platí od 14. 2. – 27. 2. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Eidam cihla 30% cena za 1 kg
Gervais Original 80 g mix druhů
Pan Bůůů 90 g mix druhů
Libové párky cena za 1 kg
Gambrinus Plná 12° 0,5 l láhev

99,00
13,90
7,90
69,00
12,90

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

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.

31

inzerce

Nepomucké noviny / únor 2018

inzerce

Nepomucké noviny / únor 2018

33

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny
671 vyhlašuje přijímací řízení do prvních
ročníků pro školní rok 2018–19
Vážení zájemci o studium, pro příští školní rok
budeme otevírat následující obory vzdělání
s předpokládaným počtem přijímaných žáků:
Tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou, denní studium:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
26-51-H/01 Elektrikář, 26-57-H/01 Autoelektrikář (dvouoborová třída)
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

30 žáků
24 žáků
30 žáků

Pro tyto obory se nekoná přijímací zkouška, uchazeči se posuzují pouze
podle prospěchu za poslední tři pololetí základní školy.
Dvouleté nástavbové studium
zakončené maturitní zkouškou, denní studium:
64-41-L/51 Podnikání

30 žáků

Pro tento obor se bude konat jednotná státní přijímací zkouška
z Matematiky a Českého jazyka a literatury.

Přihlášky je nutné podat nejpozději do 1. března 2018. Podrobné informace
k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek najdete na našich internetových
stránkách.Další informace můžete získat při osobní návštěvě školy –
v pracovní dny po předchozí domluvě.

www.soublatna.cz
info@soublatna.cz
tel.: 383 412 320, 383 412 322

Beseda s Jiřím Kajínkem
17. 3. 2018 v 19 hod.
KD Hotel Dvorec
u Nepomuku
KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

Předprodej vstupenek:
Nepomuk – Elko Pyramida
Nepomuk – Pizzerie Marshall
Dvorec – Kiosek na nádraží
Blatná – Restaurace Sokolovna
Blovice – Panský dum
Rožmitál pod Třemšínem – Trafika p. Havlová
Pořádá Mišron Music Team Nepomuk

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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.

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč
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Řádková inzerce
Město Nepomuk prodává metrové palivové dřevo na topení a štěpku na topení či na záhony. Kontakt: Jiří Hulec. Tel.: 601 326 965.
Nabízím podnájem v bytě 2+KK v centru Nepomuku. 1. patro, balkon, 2 místnosti, komora, vana i sprchový kout.
Celková rozloha je 60 m2. Tel.: 603 913 042.
Daňová evidence, mzdy, DPH, kontrolní hlášení, fakturace, DPFO, silniční daň. Tel.: 737 988 523.
Koupím dětská leporela a prostorové knihy s pohyblivými obrázky vydané před rokem 1990. Tel.: 602 294 587.
Prodám králíky na chov i na zabití můžu i zabít. Cena 250 Kč/ks. Štafle 3M 500 Kč. Tel.: 776 814 094.
Darujeme 11 ovcí včetně sena. Ukončení chovu. Tel.: 777 049 604.
Prodám řadovou garáž ve Vrčeni, cena 65.000 Kč. Tel.: 723 949 328.
Prodám jedno a dvou vařič na PB + bomby, jedno a dvouvařič na 220V, el. trouba s dvěma plotýnkami nahoře zn. ELTA. Tel.: 776 535 770.
Elektrické topidlo otočné halogen heater 1200W 400 Kč. Předsíňové zrcadlo a věšák ve dřevě cena 300 Kč. Tel.: 604 862 604.
Prodám péřovou prošívanou deku a polštář 500 Kč. Sedátko přes vanu 300 Kč. Přehrávač DVD Huyndai 200 Kč. Tel.: 737 582 693.
Bytové doplňky: žaluzie, rolety, sítě do oken atp. Zemní práce: bagrem, ručně odvoz materiálu. Nepomucko. Tel.: 603 309 702.

Pracovní pozice v
Chanovicích:

Kadeřnictví IN, U Sokolovny 560, Nepomuk (v soláriu), dámské, pánské, dětské, společenské účesy, svatby. Tel.: 603 942 390.
Hledám baráček či byt k dlouhodobému pronájmu v Nepomuku a okolí. Tel.: 720 500 989.
Hledáme průvodce do expozice veteránů na Zelenohorské poště pro letní sezónu 2018. Vhodné zejména pro studenty. Znalosti jazyků
a zájem o historii či motorismus výhodou. Zajímavá brigáda, jakých není mnoho! Zájemci piště na: zelenohorskaposta@gmail.com

vzpomínka

80 let, Nová Libuše
89 let, Češková Zdenka
89 let, Gaiger Vojtěch

Obsluha výrobních linek
Elektrikář
Údržbář
Brusič nástrojů
Řidič vysokozdvižného vozíku

Dne 14. 1. uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustil

Gratulujeme!

Stále se rozrůstáme,
a proto hledáme nové
kolegy a kolegyně
na různé pozice:

Technik BOZP a PO

pan Milouš Koželuh
z Nepomuku.

Důvody, proč pracovat
právě pro firmu Pfeifer:

S láskou vzpomíná rodina.

Práce u stabilní rodinné
mezinárodní společnosti
vzpomínka
Dne 18. února uplynou 3 roky,
co nás navždy opustil
pan Josef Braun ze Dvorce
S láskou vzpomínají manželka,
synové i ostatní příbuzní a známí.

vzpomínka

Atraktivní systém odměňování
transparentní prémiový systém

Dne 11. 1. uplynulo 10 let od úmrtí

13. plat, stravenky

paní Libuše Šlajerové
ze Dvorce.

Dlouhodobá perspektiva a
možnost kariérního růstu

Rodina Šlajerova

Firemní akce pro zaměstnance
Náborový příspěvek 12.000,-Kč
Svozy do zaměstnání ze směru: Klatovy, Sušice,
Horažďovice, Nepomuk, Strakonice a Blatná

Dne 1. 2. uplyne rok,
co nás navždy opustil

Dne 11. 2. uplynou 2 roky,
co nás navždy opustila

pan František Kodýtek.

paní Boženka Jandošová.

S láskou a s bolestí v srdci stále
vzpomínají manželka, syn s manželkou,
dcera s manželem, vnoučata a sestra.

S láskou stále vzpomínají
syn Vašek, dcera Jiřka, sestra Jarka
a vnoučata s rodinami.

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

eifergr

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

ou

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!
Závod Chanovice – Chanovice 102 – 341 01 Horažďovice – paní Ivana Šimonová – tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.cz – www.pfeifergroup.com – www.karriere.pfeifergroup.com
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Nezemřel, spí. Zdá se mu sen o těch,
které miloval a kteří milovali jeho.

Přijďte se informovat osobně každou středu od 8,00, a nebo
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

r r i e r e.
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PRONÁJEM BYTU – NEPOMUK

PRONÁJEM BYTU – NEPOMUK

SAMOTA, POD LESEM, ČÍŽKOV – ZAHRÁDKA

BYT 2KK, SE ZAHRÁDKOU, NEPOMUK

2+1, 100m2, náměstí Augustina Němejce, druhé
nadzemní podlaží. Nově položené podlahy, nový
sporák. Sklepní prostor, společný dvůr.

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

Prodej chaty 41m2 na vlastním pozemku 359m2,
výhled na rybník.

Byt 69m2, osobní vlastnictví, se zahrádkou 64m2,
která je přístupná přes terasu z obýváku. Perfektně
uklizen, připraven k nastěhování.

Cena: 8.900,-/měsíc

Cena: 9.900,-/měsíc

Cena: 450.000,-

Kód: NEP17SH11

Cena: 1.500.000,-

Kód: NEP17SF09

petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 736 525 740

petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 604 331 760

Kód: NEP17RF01
nepomuk@rkevropa.cz

G

Tel.: 604 331 760

Kód: NEP17RF02

nepomuk@rkevropa.cz

G

Tel.: 736 525 740

ROZŠIŘUJEME NABÍDKU!
Od 1. 2. 2018 nově nabízíme:
• Zhotovení darovacích smluv, zhotovení smluv o zřízení, nebo zániku věcných
břemen. Včetně přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

CHALUPA U VELHARTIC – CIHELNA

ROZLEHLÁ USEDLOST V RADOCHOVECH,
POZEMEK 1393M2

• Vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí pro zrušení zástavního práva.

Prodej venkovské chalupy v kouzelné přírodě, přímo
na křižovatce pošumavských cyklotras. Pozemek
943m2, 4+2, k rekonstrukci.

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

• Vyhotovení tržního odhadu pro dědické řízení.

Cena: 960.000,-

Kód: NEP17SH14

Cena: 2.250.000,-

Kód: NEP17SH15

• Kopírování A3 a A4 formátů, černobíle, barevně.

petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 736 525 740

petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 736 525 740

• Vyhotovení kupních smluv při prodeji nemovitosti.

sponzor měsíce

