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Na plese města se vzpomínalo na 80. léta

V sobotu 23. listopadu zahájil plesovou sezónu ples města Nepomuk.
Poté, co starosta Jiří Švec přivítal hosty, roztančil parket v sále hotelu
U Zeleného stromu Taneční orchestr Miroslava Novotného. Bránice
zúčastněných řádně rozhýbaly taneční vystoupení a retro módní přehlídka z 80. let jako připomenutí 30. výročí sametové revoluce, to vše
v podání Centra tance Harmonie. Událost zpříjemnil i bohatý raut
a tombola. Večer moderoval Radek Nakládal.

slovo starosty / zprávy
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Městský úřad informuje
o nově schválených vyhláškách
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás informovat o tom, že Zastupitelstvo města Nepomuk v souvislosti se změnou
legislativy schválilo dne 12. prosince 2019 tyto obecně závazné vyhlášky:

foto Šárka Boušová

1) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
2) o místním poplatku ze psů
3) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4) o místním poplatku z pobytu
Sobotní odpoledne patřilo seniorům

Sál kulturního domu ve Dvorci zaplnili v sobotu 7. prosince nepomučtí senioři, kteří dorazili na tradiční předvánoční setkání, které pro
ně připravilo město Nepomuk. Akci zahájil svým proslovem starosta
Jiří Švec, poté vystoupily děti z nepomucké mateřské školy s pásmem
básní a písní. Následovala přednáška Pavla Motejzíka o kultu svatého Jana Nepomuckého za moři a oceány. Nechybělo občerstvení
a po zbytek odpoledne hráli k poslechu i tanci manželé Ondruškovi.
foto Pavel Motejzík

Pšeničky představily v Kemnathu folklór našeho kraje

V pátek 6. prosince rozsvítilo centrum našeho partnerského města
Kemnath v Německu opět moře světel a slavnostně vyzdobených
stánků. Počínaje městským náměstím přes Trautenbergstrasse až
po náměstí staroměstské radnice a klášterní dvůr probíhala akce
Candle-Light-Shopping Kemnath, která se konala již po šestnácté.
Na své první zahraniční výpravě nás zde reprezentoval také dětský
folklórní soubor Pšeničky z kasejovické pobočky ZUŠ Nepomuk.
Město Nepomuk uhradilo náklady na cestu pro sbor a rodinné
příslušníky. Děkujeme Kemnathu za vřelé přijetí a péči. Především
však děkujeme Pšeničkám za skvělou reprezentaci!
text a foto Pavel Motejzík

Foto na titulní straně: Část souboru Pšeničky na akci
ZUŠ Open v Nepomuku (2019), foto Pavel Motejzík

Informujeme naše čtenáře, kteří nejsou občany Nepomuku a Dvorce,
že Nepomucké noviny je možné dostávat poštou do schránky i mimo Nepomuk
po uhrazení poštovného na rok 2020 ve výši 300 Kč (25 Kč za jeden výtisk),
a to složenkou typu C na adresu redakce nebo hotově v Infocentru Nepomuk.

Vážení občané,
změnou, která přichází na počátku tohoto
roku, je výměna na pozici tajemníka Městského úřadu. Chtěl bych tedy poděkovat
odcházejícímu tajemníkovi panu Václavu
Netušilovi za dlouholetou práci pro město
a zároveň popřát nové tajemnici paní Ivaně
Šiftové, aby se jí u nás líbilo a aby její působení bylo pro chod úřadu pozitivní. Co
této změně říkají zastupitelé, se můžete
dočíst v tématu tohoto čísla Nepomuckých
novin. Jsem velmi rád, že se ještě v závěru
loňského roku podařilo dokončit další stavební práce, nová okna v ulici Za kostelem,
povrchy ulic v okolí lékárny a zejména nové
povrchy v areálu hasičské zbrojnice. V tomto
roce budeme pokračovat. Z plánovaných
investic na rok 2020 největší část ukrojí
I. etapa zasíťování stavebních pozemků
Pod Oborou, dokončení zasíťování Daníček II, výkup pozemků a projekt by-passu
komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice a přesun vysokého napětí
do země od mateřské školy okolo základní
školy ke Korýtkám. Samozřejmě budeme
i zateplovat další budovy v majetku města
a jako třešničku na dortu chystáme přípravu
a úpravu projektu na výstavbu ZUŠ v areálu
ZŠ Nepomuk.Také bych chtěl upozornit, že
město schválilo dotační programy na tentorok. Podrobnosti o nich najdete v novinách
na stranách 8–9. Doufám, že poskytnuté
peníze přispějí k dalšímu oživení našeho
města v kulturní i sportovní oblasti a také
k jeho hezčímu vzhledu. Na závěr vám přeji
hodně zdraví, štěstí, smíchu a smysluplně
stráveného času v novém roce.

Vyhlášky jsou zveřejněny od 13. prosince 2019 na úřední desce města Nepomuk.
(https://www.nepomuk.cz/obcan/uredni-deska/)
Doposud platná obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
a za lázeňský nebo rekreační pobyt je nahrazena obecně závaznou vyhláškou o místním
poplatku z pobytu. Výše poplatku z pobytu (dříve z ubytovací kapacity) se zvýšila na 10 Kč.
Ostatní poplatky pro rok 2020 zůstávají ve stejné výši. Termíny svozu komunálního odpadu
pro rok 2020 zůstávají stejné jako v roce 2019.
Jaroslav Somolík,
odbor finanční, majetkový a školství,
Městský úřad Nepomuk

Vánočně vyzdobený hotel U Zeleného stromu, foto Pavel Motejzík
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Úřední hodiny redakce: Středa 10–12, 13–16

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

Šéfredaktor: Bc. Hana Staňková, (+420) 371 580 336
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
Tisk: TISKÁRNA BÍLÝ SLON, s. r. o., Škroupova 1017/11, Plzeň
Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující
pracovní den. Máte-li nějaký příspěvek i s fotografií,
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám
na adresu redakce nebo na e‑mail: noviny@nepomuk.cz.

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

Jiří Švec, starosta města
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tipy pro občany / z jednání zastupitelstva / dotace / inzerce

Z jednání Zastupitelstva města
Nepomuk (ZMN) ve čtvrtek
12. prosince 2019
Na uvolněné místo tajemníka Městského úřadu byla vybrána paní
Bc. Ivana Šiftová.
Poplatek z krátkodobého pobytu je od 1. ledna 2020 stanoven
v našem městě ve výši 10 Kč/osoba/den.
Starosta Jiří Švec přednesl příspěvek o obnovení projektu na výstavbu
nové budovy ZUŠ. Firma Fertigbau odhaduje náklady na výstavbu
na 25–28 milionů Kč. Realizace však nemá stanoven konkrétní
termín.
Od 1. února bude možné podávat projekty do všech pěti dotačních
programů města Nepomuk (podrobnosti na stranách 8–9).
ZUŠ pořídila nový klavír za 180 tisíc korun. Cena byla pokryta
z rezervního fondu ZUŠ.
Kompletní zápis a video z jednání
najdete na www.nepomuk.cz.

Od 1. ledna 2020 se zvyšují
ceny vodného na 38 Kč
za m3 a stočného na 32 Kč
za m3 včetně DPH.
Termíny jednání ZMN na rok
2020: Čtvrtky 27. února,
23. dubna, 25. června, 24. září,
12. listopadu a 10. prosince.

Finanční podpora obnovy území
Plzeňského kraje postiženého
pohromou v roce 2020
Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či
poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené
základní funkce. Žádat mohou obce na území Plzeňského kraje.
Žádost o dotaci musí žadatel podat do 30 dnů od vzniku škodní události. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků a zároveň maximální požadovaná částka žádosti o dotaci je 4 000 000 Kč.
Žádosti od 1. 11. 2019 do 1. 11. 2020. Více na: dotace.plzensky-kraj.cz
Lukáš Mácha, specialista CSS
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Grafia zve na 8. ročník
veletrhu práce a vzdělávání
Klíč k příležitostem
Veletrh se koná ve středu 29. ledna 2020 v Plzni. Nově proběhne
ve sportovní hale TJ Lokomotiva, Úslavská 75, Plzeň. Nabízeno bude
několik set pracovních pozic z celého Plzeňského kraje a okolí.
Aktuálně firmy hledají všechny úrovně kvalifikací a opravdu rozmanité profese pro muže i pro ženy. Spektrum nabízených pracovních pozic je opět velmi široké – firmám chybí lidé v provozu
stejně jako v administrativních pozicích, v odděleních kvality,
nákupu, obchodu, IT, apod. Veletrh je určen všem, kdo hledají
práci či brigádu, lidem bez rozdílu věku či vzdělání. Těm, kteří
chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni se svým místem, studentům posledních ročníků středních škol a jejich učitelům,
vysokoškolákům i lidem registrovaným na úřadu práce. Všichni
návštěvníci mají vstup ZDARMA.
Další informace: http://praci.najdisi.cz
Fotogalerie 2019: https://veletrhprace.rajce.idnes.cz/2019/
Štěpánka Pirnosová, obchodní ředitelka Grafia, s. r. o.

Stromy v zahradách

.
Toto je inzertní článek pro ty, kteří
potřebují provézt zásah na svých stromech, o řezu, kácení a o tom co je
podstatné vědět před započetím.
První otázka, kterou je třeba si
zodpovědět, pokud si chceme nechat
ořezat strom je - co očekáváme. Nejčastěji provádíme řez pro zvýšení bezpečnosti, zajištění ochrany střech
a budov, ale také z důvodu přílišného
množství podzimního listí, či nadměrného zastínění. Na druhou
stranu si často považujeme stromu na zahradě právě pro jeho krásu,
stinné místo v létě, či ochranu před větrem.
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že každým řezem je strom
do jisté míry poškozen. A jelikož existuje rovnováha mezi korunou
stromu a jeho kořeny, může při nadměrném ořezu větví odumřít
i významná část kořenů. To se zpravidla projeví výskytem dřevokazných hub a následně snížení stability celého stromu. Z toho vyplývá
důležitost naší první otázky. Dobře míněný zásah na stromě, se
nakonec může významně projevit proti našim vlastním zájmům.
Druhá otázka je zda se vyplatí řezat, nebo rovnou kácet. Z předešlého vyplývá, že pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujeme strom
řezat radikálně (více než 1/3 koruny stromu), např. málo místa, stín,
listí, je na zvážení úplné odstranění stromu a případná výsadba
vhodnějšího druhu.
Na závěr bych uvedl několik hlavních chyb, které vedou k poškození stromu, snížení provozní bezpečnosti a prodražení péče v dlouhodobém horizontu: Vyvětvování stromů vede ke snížení stability.
Velké řezy na kmeni a hlavních větvích způsobují oslabení pevnosti.
Přílišné ořezání větví způsobuje odumření kořenů. Poškození kořenů
vede k odumření větví. Zavezení kořenové zóny vede k odumření
kořenů a chřadnutí stromů.
Jiří Kořínek, DiS – provádím odborné zásahy na stromech, řez,
rizikové kácení, stabilizace korun. Zkušenosti v praxi již od roku
1999. www.stromosmrst.cz, tel.: 608 531 227.
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Hranice katastrálního území mezi městem
Nepomuk a obcí Klášter byla změněna
Obě obce dospěly k dohodě ve sporu o část hranice katastrálního území. V lokalitě
Na Vinici došlo ke změně katastrální hranice (viz mapa). Souhlas obou obcí s tímto návrhem byl zaslán na Katastrální úřad Plzeňského kraje, který nyní návrh zpracuje a zakreslí
do katastrální mapy.
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První adventní neděle
v Nepomuku

Rozsvícení stromu ve Dvorci

V neděli 1. prosince se konal tradičně adventní trh na náměstí
A. Němejce. Počasí přálo a náměstí se brzy zaplnilo. Kromě množství stánků s vánočním zbožím i občerstvením potěšila návštěvníky řada vystoupení. Zazněla historická hudba v podání skupiny
Ethin, následovali ji domácí zpěváci a muzikanti z nepomucké
ZUŠ, sbory Písnička a Canto nepomucenum. Po setmění předvedla
skupina Equet tanec s ohněm. K přítomným promluvili farář P. Jiří
Špiřík a starosta Jiří Švec a pak už byl rozsvícen vánoční strom,
rozezněly se nepomucké zvony včetně největšího z nich Jana Vojtěcha a do vzduchu vylétla spousta balónků štěstí. Program probíhal
i v Městském muzeu, kde byla připravena pohádka a výroba vánočních dekorací z korálků, a na Zelenohorské poště, kde byly nachystány ukázky historických řemesel a tradiční české kuchyně. Večer
zakončil vánoční koncert se sólistou Martinem Vydrou v kostele sv.
Jana Nepomuckého.
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Krátké zprávy

Dvorec se připojil ve středu 4. prosince a slavnostně rozsvítil
vánoční strom u nádraží. Na akci promluvil místostarosta Vladimír Vokurka a zazpívaly děti z dvorecké mateřské školy. Nechybělo
ani teplé občerstvení.
Autoři fotografií Pavel Motejzík a Milan Demela

Rodák z Prádla má v Plzni pamětní desku. Na budově Poradenského

centra Ledovec v ulici Karoliny Světlé 13 v Plzni byla 18. prosince
slavnostně odhalena pamětní deska Alexandru Sommeru Baťkovi,
který zde žil v letech 1907–1910. Alexandr Sommer Batěk (1874–1944)
byl středoškolský učitel chemie, autor lidových přednášek, redaktor
a spisovatel, popularizátor vědy, pacifista a esperantista. Byl autorem větší části chemického názvosloví. Jeho posledním příspěvkem
světu byl obrazový jazyk – neoglyfy. (Zdroj: web neziskové organizace
Ledovec, z.s.)
Ve sportovním baru Goalissimo odstartoval 7. prosince music club.

Každou sobotu od 21 hodin nabízí DJ show (rock, pop, disco,
techno). Vstup je zdarma.
Angusfarm získal zlatého lva. Restaurace obdržela na konci listopadu

další ocenění, tentokrát od nakladatelství TopLife Czech, které
vydává tituly orientované na zážitkovou gastronomii a životní styl.
Od roku 2014 je nakladatelství organizátorem projektu hodnocení
kvality českých a moravských restaurací. Ty nejlepší jsou představovány v prestižním průvodci „Nejlepší restaurace oceněné zlatými
lvy“ vždy na podzim.
V CHKO Brdy byla dokončena naučná stezka Okolím Padrťských rybníků. Stezka má celkem 13 zastavení, čtyři klasické velké informační

panely a devět malých kovových panelů, netradičně umístěných
na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. Tyto tabule se věnují především přírodním
hodnotám území. Okolí Padrťských rybníků však bylo výrazně
formováno i prací lidí, kteří tu žili v dnes již neexistujích obcích
Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Těm jsou věnovány velké
panely umístěné v místech, kde dříve stávaly vesnice. Panely i tabule
jsou doplněny QR kódy, pod kterými se skrývají další rozšiřující
informace ke každému tématu, např. kroniky zaniklých obcí. (Zdroj:
Správa CHKO Brdy)
KLATOVY

Ve Spáleném Poříčí obnovili věžní hodiny. V uplynulých měsících

proběhla rozsáhlá oprava mechanických hodin na věži zámku.
Restaurátorským pracem se podrobil jak zlacený ciferník, tak hodinový stroj. Vlastníkem zámku je Metropolitní kapitula u sv. Víta
v Praze, akce byla financována s přispěním Plzeňského kraje.(Zdroj:
web města Spálené Poříčí)
Zlatá kráva Traktor dává! Pod tímto názvem byl odvysílán 22. listo-

ˇ
KAŽDÁ VTERINA
JE NOVÁ ŠANCE.
ˇ
JSME PRO VÁS STABILNÍM PARTNEREM I V PRÍŠTÍM
ROCE.

padu Televizí Seznam jeden z dílů seriálu Pivní republika věnovaný
nepomuckému pivovaru. Cca šestiminutové epizody o jednotlivých
pivovarech v Čechách vytváří pivovarník a novinář David Binar.
Pořad je možné zhlédnout na HYPERLINK "http://www.televizeseznam.cz/porad/pivni-republika" www.televizeseznam.cz/porad/
pivni-republika
Starostka a místostarostka Kláštera se vzdaly funkce. V pátek

20. prosince oznámila starostka obce Klášter Petra Zeidlerová,
že se vzdala funkce starostky i mandátu zastupitele. Společně
s ní se vzdala funkce místostarostky Jana Tobrmanová, mandát
zastupitele si ponechala.

zprávy
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Z činnosti Obvodního
oddělení policie Nepomuk
V období od 14. listopadu 2019 do 14. prosince 2019 se nepomučtí
policisté zabývali celou řadou případů, s některými z nich bychom vás
rádi seznámili. Hned odpoledne 14. 11. hlídka OOP Nepomuk zasahovala u dopravní nehody na křižovatce ulic Rožmitálská a Železniční
v obci Dvorec. Řidič vozidla zn. Škoda Roomster nepřizpůsobil jízdu
svým schopnostem a vlastnostem vozidla, přejel přes pravou krajnici
a havaroval. Po příjezdu nepomucké policejní hlídky byl podroben
dechové zkoušce. Během ní bylo naměřeno 2,51 promile alkoholu
v dechu. V odpoledních hodinách dne 18. 11. zastavila hlídka OOP
Nepomuk v obci Mladý Smolivec vozidlo zn. Volkswagen Caddy. Řidič
automobilu byl podroben dechové zkoušce, kdy displej přístroje
ukázal hodnotu 0,97 promile alkoholu v dechu. Dne 21. 11. rovněž
v odpoledních hodinách nepomučtí policisté kontrolovali v obci
Hradiště motorové vozidlo zn. Volkswagen Passat. Nejenže nemělo
platnou technickou kontrolu a sjednané povinné ručení, ale jeho řidič
nebyl držitelem řidičského oprávnění. O dva dny později, odpoledne
23. 11., hlídka OOP Nepomuk zastavila v obci Žinkovy osobní automobil zn. Peugeot 307. Během dopravní kontroly vyšlo najevo, že jeho
řidič má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. V odpoledních
hodinách 25. 11. došlo na silnici č. I/20 mezi Borkem a odbočkou
na obec Klášter k dopravní nehodě. Na místo byla povolána i hlídka
OOP Nepomuk, jejíž příslušníci provedli dechovou zkoušku u řidiče
havarovaného vozidla zn. Škoda Octavia. Ten „nadýchal“ 3,26 promile
alkoholu v dechu. Nutno ještě podotknout, že vozidlo bylo během
nehody prakticky zničeno. V nočních hodinách 3. 12. nepomučtí
policisté zastavili v obci Žinkovy motorové vozidlo zn. Smart, jehož
řidič se pokusil hlídce ujet. Záhy vyšel najevo důvod jeho jednání – při
dechové zkoušce bylo naměřeno 0,78 promile alkoholu v dechu. Dne
7. 12. ve večerních hodinách byl hlídkou OOP Nepomuk v obci Srby
zastaven osobní automobil zn. Ford Focus. Jeho řidič byl podroben
dechové zkoušce, kdy výsledek zněl 0,88 promile alkoholu v dechu.
Dopoledne 12. 12. zastavila hlídka OOP Nepomuk mezi obcemi Vojovice a Neurazy traktor s neplatnou technickou kontrolou a bez sjednaného povinného ručení. Stejná hlídka v odpoledních hodinách téhož
dne v obci Žinkovy rovněž odhalila vozidlo bez sjednaného povinného
ručení. Tentokrát se jednalo o osobní automobil zn. Seat Leon. Krátce
po poledni 14. 12. byli nepomučtí policisté vysláni k dopravní nehodě
na silnici č. I/20 mezi Borkem a odbočkou na obec Klášter. Řidička
vozidla zn. Škoda Fabia nepřizpůsobila jízdu mokré vozovce, dostala
smyk a přelétla do protisměru, kde narazila do pahýlu stromu. Při
provedené dechové zkoušce bylo naměřeno 0,44 promile alkoholu
v dechu. Odpoledne 30. 11. zasahovala hlídka OOP Nepomuk u tragické dopravní nehody na silnici č. I/20 poblíž obce Mohelnice. Řidič
osobního automobilu jedoucího směrem na Nepomuk z nezjištěné
příčiny přejel do protisměru a narazil do stromu. Přestože na místě
zasahovala i Letecká záchranná služba, nepodařilo se jej zachránit.
Ve vozidle se nacházely i dvě děti, které vyvázly s lehkými zraněními.
Ve Dvorci u křižovatky ulic Rožmitálská a Železniční byl odpoledne
dne 24. 11. nalezen ležící muž. Příslušníci OOP Nepomuk zjistili, že
je pod silným vlivem alkoholu. Podrobili jej proto dechové zkoušce,
kdy displej přístroje ukázal hodnotu 2,46 promile alkoholu v dechu.
Muž tak putoval na protialkoholní záchytnou stanici v Plzni. Dále
bychom chtěli upozornit čtenáře, že se po celé republice neustále opakují případy, kdy se pachatelé pokoušejí vylákat ze seniorů finanční
hotovost. K tomu využívají nejrůznější legendy – například se vydávají za vnuka, který potřebuje půjčit, předstírají vůči oběti lásku či se
vydávají za cizince, který hledá přátelství a chtěl by se usadit v České
republice. Stejně tak se pachatelé pokoušejí vniknout do bytů seniorů
pod různými záminkami – podomním prodejem či předstíráním, že
přinesli přeplatek za energie. Na závěr našeho článku bychom vám
rádi popřáli vše nejlepší do právě začínajícího roku 2020.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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5. Obnova historického jádra města Nepomuku
Cílem dotačního programu je podpora obnovy a rehabilitace
staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města Nepomuku s důrazem
na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu města.

Dotační programy města
na rok 2020 schváleny
Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dne 12. prosince 2019
pravidla pěti dotačních programů na rok 2020. Na tyto programy
má Nepomuk v rozpočtu na tento rok připraveny finanční
prostředky ve výši jeden million padesát tisíc korun.

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny. Dotační program je určen na podporu
celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních
aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných
skupin, které jsou součástí neziskových organizací.
Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které
provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom
kroužku 525.
Výše dotace:
Celková alokace v dotačním programu: 220.000,- Kč
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí.
Termíny dotačního programu:
1. 2. 2020 – 28. 02. 2020 do 13,00 hodin – termín pro podání žádosti
30. 6. 2020 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2021 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

3. Podpora sportovních akcí
Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a aktivního životního stylu. Dotační program je
určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných
ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí.
Možní žadatelé:
Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem
na území města Nepomuku.
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

Výše dotace:
10 000–100 000 Kč. Maximálně 60 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 250 000,- Kč
Termíny dotačního programu:
1. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 13:00 hodin – termín pro podání žádosti
28. 4. 2020 – mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace
04. 9. 2020 – konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
13. 11. 2020 – konec lhůty pro předání závěre ného vyúčtování
společně se stanovenými doklady
Administrátor: Eva Járová Honsová
Telefon: +420 371 519 743
E-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz
Podrobnější informace k jednotlivým dotačním programům
na rok 2020 jsou zveřejněny na webových stránkách
města Nepomuk (https://www.nepomuk.cz/obcan/dotacniprogramy/).

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 13:00 hodin – termín pro podání žádosti
30. 6. 2020 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2021 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

Jaroslav Somolík,
odbor finanční, majetkový a školství,
Městský úřad Nepomuk

Administrátor:Mgr. Blanka Čubrová
Telefon: +420 371 519 742
E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz

2. Podpora kulturních akcí
Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě
Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních
akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

4. Podpora činnosti neziskových organizací
Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života
a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

Výše dotace:
2 000–20 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 120000,- Kč

Možní žadatelé:
Žadateli mohou být pouze fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící
na území historického jádra města Nepomuku.

Výše dotace:
2 000–20 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 120 000,- Kč

Administrátor: Mgr. Blanka Čubrová
Telefon: +420 371 519 742
E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz

Možní žadatelé:
Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

Nepomucké noviny / leden 2020

Možní žadatelé:
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.
Výše dotace:
2 000–45 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 340 000,- Kč

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 13:00 hodin – termín pro podání žádosti
30. 6. 2020 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2021 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

Termíny dotačního programu:
1. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 13:00 hodin – termín pro podání žádosti
30. 6. 2020 – nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
31. 1. 2021 – konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

Administrátor: Ing. Petra Šašková
Telefon: +420 371 580 337
E-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz

Administrátor: Ing. Jaroslav Somolík
Telefon: +420 371 519 735
E-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
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Nabídka platí od 2. 1. do 28. 1. 2020
v prodejně „U Stodoly“
Choceňský jemný tvaroh 6% 250g
Bohunka smetanový dezert mix příchutí 130g
Romadur 100g
Zott Zakysaná smetana 15% 180g
Šunkový salám cena za 1kg
Slovenský salám cena za 1 kg

19,90 Kč
12,90 Kč
22,90 Kč
12,00 Kč
129,00 Kč
69,00 Kč

Nabídka platí od 2. 1. do 14. 1. 2020
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Bohunka smetanový dezert 130g mix druhů
Krajanka jogurt smetanový mix druhů
Lipánek Maxi 130g mix druhů
Jihočeský syreček 90gJavořické párky cena za 1kg
Bavorská sekaná cena za 1kg
Šunkový salám zauzený cena za 1kg
Dršťková polévka pikantní 650g

11,90 Kč
9,90 Kč
15,90 Kč
69,00 Kč
79,90 Kč
139,00 Kč
42,90 Kč

Nabídka platí od 2. 1. do 14. 1. 2020
v prodejně NS Nepomuk – drogerie
Inspired mýdlo Aloe Vera 100g
Inspired mýdlo Zelený čaj 100g
Jolie dámské vložky slipové 20ks

7,90 Kč
7,90 Kč
19,90 Kč
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Stavební akce v Nepomuku
Výměna oken a oprava
balkonů v ulici Za kostelem
V domech č. 566 a 567 v ulici Za kostelem byla vyměněna kompletní skladba podlah balkonů a zároveň byla provedena kompletní
výměna původních dřevěných výplní otvorů, tedy oken, balkonových
sestav a vstupních dveří. Generálním dodavatelem byla společnost
STAFIKO Stav s. r. o. Práce byly zahájeny 12. září a kompletně dokončeny 17. prosince. Celkové náklady akce činí cca 3,1 milionu korun
včetně DPH a jsou kompletně hrazeny z rozpočtu města.
Tomáš Chouň, stavební a investiční technik, město Nepomuk

Přihlaste své děti na tábor
o jarních prázdninách
Oprava zpevněných ploch
v areálu integrovaného
záchranného systému
Původní zpevněné plochy byly odebrány, skladba podkladů byla
v několika místech doplněna a opravena. Okolo ploch byly umístěny nové obrubníky, chodníky ze zámkové dlažby, okapové chodníčky. Byly opraveny vpusti dešťové kanalizace a doplněny dvě
nové. Na plochy byl položen nový asfaltobetonový povrch v celkové
ploše téměř tisíc m2. Dodavatelem je společnost EUROVIA Silba
a. s. Město dále poskytlo materiál na opravu opěrné zídky v areálu
v délce 40 m, kterou si hasiči z SDH Nepomuk opravili svépomocí.
Práce byly zahájeny 6. listopadu a k slavnostnímu předání dokončené stavby došlo 12. prosince. Celkové náklady akce činí cca
1,25 milionu korun včetně DPH.
Tomáš Chouň, stavební a investiční technik, město Nepomuk

Foto: Tomáš Chouň a Pavel Motejzík

Oprava místní komunikace
Na Vinici II
Jedná se o odstranění a náhradu stávající povrchové vrstvy místních komunikací Na Vinici II v úseku lékárna – mateřská škola
a dvou navazujících částí ulice z ulice Nádražní. Součástí této
stavební akce je rovněž oprava povrchu ulice V Parku ve Dvorci.
Stavební práce byly provedeny na přelomu měsíce listopadu a prosince 2019. Dodávku stavebních prací realizovala firma Silnice
Klatovy a.s. za částku 4,8 milionu korun s DPH.
Josef Silovský, investiční technik, město Nepomuk

Nepomucké noviny / leden 2020

Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběhne
v termínu 2.–6. 3. 2020 (Po–Pá) nevšední příměstský tábor pro
děti ve Volnočasovém centru Fénix Nepomuk, který je zaměřen
na redakční práci, animovaná videa a youtubery. Tábor organizuje Mikroregion Nepomucko. Tábor navštíví youtuber Lukefry.
Pokyny:
Věk dětí: 7–15 let
Čas: 7:30–16:30 hodin (pro spáče možnost až od 8:30)
Maximální počet dětí: 15–18
Cena za týden: 600 Kč (zahrnuje pojištění, pitný režim po celý den
a teplý oběd)
Prázdný přihlašovací formulář najdete ve Volnočasovém centru
Fénix Nepomuk, Infocentru Nepomuk a na webu nepomuk.cz. Více
informací sdělí: Pavel Motejzík, tel. 604 44 24 09. Projekt s názvem
Mladí redaktoři – za poznáním regionu i slávou hvězd s reg. č. CZ.
03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009362 je spolufinancován Evropskou unií
prostřednictvím 1. výzvy MAS svatého Jana z Nepomuku na Prorodinná opatření.

zveme vás / inzerce
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Téma: Změna tajemníka
Městského úřadu
Na konci loňského roku odešel ze své pozice tajemník
Městského úřadu v Nepomuku Ing. Václav Netušil. Muž v pozadí,
který řídil úřad dlouhá léta a byl jeho nedílnou součástí.
S novým rokem ale nastala změna a na základě výběrového
řízení funkci obsadila nová tajemnice Bc. Ivana Šiftová.

Zeptali jsme se všech zastupitelů: "Co očekáváte
od změny na pozici tajemníka Městského úřadu
Nepomuk? Co by měla podle vás přinést?"

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)

Miroslav Němec st. (SNK Pro Nepomuk)

K nám zastupitelům se tato informace nějak „zdržela“. Z mé pozice
je mi jedno, jestli bude tajemníka dělat „Petr, nebo Pavel“. Hlavně
ať dělá svoji práci tak, jak to má být. A myslím si, že částka 37 milionů na chod úřadu (na který dohlíží a řídí jej tajemník) není malá
za poskytované služby občanům, asi je co zlepšovat nebo kde
ušetřit. Byl bych rád, kdyby se začal používat zdravý rozum místo
zdravých známostí!

Každá změna přináší něco nového, může přinést něco pozitivního i negativního, vše ukáže čas. Já jako bývalý tajemník bych
od tajemníka úřadu očekával:
−−
−−
−−
−−

−−
Pavel Kroupa (Zelení)
Karel Baroch (Zelení)

Co očekávám od této změny? To je dost těžká otázka. Nepracuji
na úřadě, takže úplně dopodrobna nemůžu práci pana odcházejícího tajemníka hodnotit. Byl bych ale rád, kdyby se úřad stal více
transparentním než dosud. Novou paní tajemnici neznám vůbec,
takže jí akorát můžu popřát, ať se jí u nás v Nepomuku líbí a dobře
pracuje. A Nepomuku přeji, aby byla pro město přínosem.

Milan Demela (SNK-ED, bezp.)

Na otázku není jednoduchá odpověď.
Tajemník úřadu je úředník odpovídající za fungování městského úřadu. O výměně vím, ale neznám nově nastupující.
Věřím, že úřad jako celek bude fungovat stejně dobře i po změně
na pozici tajemníka.

Těžko mít nějaká očekávání, když novou tajemnici městského
úřadu neznám. Takže se nechám překvapit. Obecně bych ocenil,
aby osoba vedoucí městský úřad zajistila jeho efektivní a profesionální chod, otevřenost a transparentnost veškeré jeho činnosti a v neposlední řadě vstřícnost vůči občanům, kteří využívají
jeho služeb. Tajemník by měl být pokud možno osobou nestrannou, která neprosazuje své názory a zájmy, ale naplňuje vůli volených orgánů městské samosprávy v souladu s právním řádem
České republiky.

−−
−−

−−

profesionální přístup vedoucího úřadu
manažerské schopnosti a umění jednat s lidmi jak v rámci
úřadu, tak i mimo něj
zajištění fungování úřadu s přenesenou působností v oblasti
státní správy
zajištění prostřednictvím úřadu úkolů v oblasti samosprávy,
především plnění plánu oprav a plánu investic, úklid
města, údržbu zeleně, provoz technických služeb,
fungování sběrného dvora, hospodaření s byty a lesní
hospodářství a další
k tomu provádění pravidelných porad s volenými
představiteli města a vedoucími úředníky a sledování
průběžného plnění úkolů příslušnými odbory či úředníky
zajišťování včasné přípravy materiálů pro jednání orgánů
města, tj. komisí, výborů, rady a zastupitelstva
využívání svého poradního hlasu při jednání rady
a zastupitelstva města, upozorňování na případné usnesení
v rozporu s právními předpisy
dbaní na efektivní fungování úřadu (personální, finanční),
vytvoření image fungujícího, otevřeného a vstřícného úřadu.

Václav Novák (KSČM)
Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)

Nepomuk je tzv. obcí s rozšířenou působností, ve které se zřizuje
funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce
s tím, že je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Považuji
proto za důležité, aby pozici tajemníka zastávala osoba, která bude
schopna zejména řídit organizaci Městského úřadu Nepomuk,
kontrolovat plnění úkolů, bude náležitě komunikovat s úředníky,
se zástupci města (zastupiteli), ale i s občany města. Tajemník je
vedoucím úřadu, který řeší vše, co se týká zaměstnanců. Osoba
tedy musí dobře zvládat úkoly v oblasti personalistiky, krizového
řízení a v neposlední řadě i oblast informačních technologií.
Očekávám, že je-li to potřeba, dojde na úřadě k doplnění kvalifikovaných úředníků tak, aby byl zajištěn efektivnější chod úřadu.
Považuji dále za důležité, aby změnou tajemníka MěÚ Nepomuk
došlo zejména k bezproblémovému převzetí nynější agendy tak,
aby nedošlo k ochromění chodu úřadu, a aby byla zachována kontinuita již připravovaných projektů.

Miroslav Němec ml. (SNK Pro Nepomuk)

Pavel Jiran (SNK, bezp.)

Tato otázka by měla směřovat spíše k zaměstnancům Městského
úřadu Nepomuk než k zastupitelům. Poslání tajemníka totiž především spočívá ve vedení úřadu se zodpovědností za jeho funkčnost,
a tedy zodpovědností za zaměstnance na úseku jak samosprávy,
tak státní správy. K tomu má být tzv. přímou spojkou mezi úřadem
a volenými zastupiteli, především se starostou a místostarostou.
Z mého pohledu zastupitele mohu říct, že odcházející tajemník
Ing. Václav Netušil se díky svému dlouhodobému působení v této
funkci stal v úřadu zkušeným matadorem, který si neustále udržoval široký věcný přehled, bez kterého se taková funkce nedá
úspěšně vykonávat. Neočekávám, že změna na pozici tajemníka
může přinést nějakou výraznou změnu. Chtěl bych tedy jen popřát
nové paní tajemnici, aby se této funkce ujala co nejzdařileji.

Budu velmi rád, když nová paní tajemnice bude konstruktivně
spolupracovat se zastupitelstvem města a radou města, průběžně
plnit úkoly jí ukládané samosprávou města a bude řádně a včas
připravovat veškeré nezbytné podklady pro jednání orgánů města.
Rád bych touto cestou rovněž poděkoval odcházejícímu panu
tajemníkovi za jeho práci pro město a nové paní tajemnici popřál
hodně sil při výkonu této funkce.

?

Vážení občané, jak jste spokojeni
s fungováním Městského úřadu vy?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Tajemníka pana Netušila znám zhruba dvacet let po osobní i pracovní stránce. Je to schopný, pracovitý člověk, nasadil laťku dost
vysoko. Je škoda, že na něj byly činěny tlaky a že odchází. Nová
tajemnice bude mít těžkou pozici, než pozná místní prostředí. Očekávám, že úřad bude fungovat jako doposud, je dobře hodnocený.

Pavel Zeman (SNK Pro Nepomuk, bezp.)

Každá změna může přinést jiný pohled na věci, zamezit zase
na nějakou dobu profesionální slepotě a určitě přinést něco
nového. Zda to bude k lepšímu, nebo k horšímu, ukáže až čas.
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Kostel svatého Martina
v Neurazech patřil studentům

Vánoční výstava v Neurazech

Jak symbolické… Oslava Světového dne studentstva a třiceti let
od sametové revoluce mezi zdmi kostela. Ale jaká oslava… Mladé
dívky, studentky blovického gymnázia, vzdaly hold studentům, kteří
před třiceti lety dokázali projevit nesmírnou osobní odvahu a odhodlání a postavit se režimu tváří v tvář. Tyto dívky, členky hudební skupiny Railtale, připomněly 17. listopad řečí všem nejbližší – hudbou.
Zaznělo mnoho dobových písní a nemohla chybět ani Modlitba pro
Martu. V úchvatném prostředí kostela, za svitu svící na oltáři, snad
každému z přítomných naskočily husí kůže a pocit svobody a vděk
za ni cítil v srdci asi každý z nás. Hudbu po chvilce vystřídal tanec.
Opět v režii několika místních studentek, které takto vyjádřily hold
svým historickým vrstevníkům. Přítomné zamrazilo při předčítání
autentického dopisu z listopadu 1989, který psal zraněný student
své matce z nemocnice po střetu s ozbrojenými složkami veřejné
bezpečnosti. Dojemné vzpomínky, hold osobní statečnosti studentů i široké veřejnosti, krásné myšlenky o svobodě, její křehkosti
a vděku za ni, to vše se v neurazském kostele téměř zhmotnilo. Ale
celé toto odpoledne mělo ještě jeden rozměr. Lidé, kteří u vchodu
kostela připínali na klopy českou trikoloru, nepřišli jen vzpomínat
a připomínat. Přišli přispět ještě na něco neméně hlubokého… Už
víme a snad si i vážíme toho, že by člověk měl ve svobodě žít, ale
stejně tak by měl mít možnost (až nadejde čas) i ve svobodě odejít….
Proto skupina Railtale podporuje hospic Domov v Plzni, kterému
pomáhá výtěžky svých koncertů. Tímto jim moc děkujeme za jejich
bohulibou činnost a samozřejmě také děkujeme panu faráři Špiříkovi, který nám tento krásný koncert v kostele umožnil. Velké poděkování však patří hlavně všem zúčastněným divákům, bez kterých
by tyto akce neměly smysl. Děkujeme.

Dne 23. listopadu 2019 jsme se opět po roce sešli na tradiční
vánoční výstavě v Neurazech. Vystavovateli zde nejsou žádní profesionálové, ale šikovní občané z blízkého okolí i žáčci ze základní
školy v Žinkovech a z naší mateřské školky. Přesto jejich díla mohou
leckterým umělcům směle konkurovat. Plně doufáme, že i nadále
jim jejich tvůrčí nadšení vydrží a při další výstavě nám budou svými
výrobky opět dělat radost.
Marie Svejkovská, starostka obce Neurazy

Génius loci chystá konference

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 zve žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče i širokou veřejnost na Den otevřených dveří,
který proběhne v sobotu dne 11. ledna 2020. Na tento den jsme
pro vás připravili pestrý program. Zájemci o studium si budou
moci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, připravena bude
řada interaktivních zábavných programů. Kromě prohlídky výukových prostor bude možné získat informace o studiu, přijímacím
řízení, maturitních zkouškách a přípravných kurzech k přijímacím
zkouškám. Chcete-li strávit příjemné sobotní dopoledne v našem
gymnáziu, neváhejte k nám zavítat. Jste srdečně zváni! Další informace o škole na www.gblovice.cz, případně na tel. č. 371 522 053.
Marcela Šustrová, ředitelka Gymnázia Blovice

Plánované konference pořádané ve spolupráci se spolkem Génius
loci českého jihozápadu:
27. a 28. května 2020, Rokycany, ZUŠ

Vliv industrializace v 18. a 19. století na venkovské stavitelství,
druhý den exkurze s dr. Langem (Mirošov, Dobřív, Strašice)
září 2020, Přeštice, Dům historie Přešticka

Poddanská města
září 2021, Blovice, Muzeum jižního Plzeňska

Fenomén hornictví (pracovní název)
duben 2022, Nepomuk, Městské muzeum

J. J. Ryba, školství v Čechách v 18. a 19. století (pracovní název)
druhý den exkurze po venkovských školách v okolí
Marta Ulrychová, Génius loci českého jihozápadu

vzdělávání
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Ve Střední škole v Oselcích
modernizují odborné vzdělávání
foto Miroslav Lávička

V tomto roce pokračujeme v trendu modernizace školy a jako partneři
Plzeňského kraje realizujeme projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“. Hlavním přínosem pro školu je modernizace výuky praktického vyučování a odborných předmětů díky
pořízení autodiagnostiky, strojů na obrábění dřeva a kovů, ale i gastronomických strojů. (Celková dotace projektu činí cca 5,5 milionu
korun.) Takto vybavené odborné učebny a dílny odborného výcviku
poskytují žákům všech oborů větší možnost uplatnění na trhu práce
a škola má větší konkurenceschopnost mezi podobně zaměřenými
středními školami. Na nových strojích pracují studenti maturitních
uměleckořemeslných oborů: Uměleckořemeslné zpracování kovů
a Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ale i žáci tříletých učebních
oborů: Truhlář, Mechanik opravář motorových vozidel (dříve název
Automechanik), Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář
a zámečník. Stroje umožňují našim žákům seznámit se s novou autodiagnostikou, moderními stroji na obrábění dřeva a kovů. Do odborných předmětů je začleněna výuka programování, rýsování výkresů
na počítači, seřizování a práce na těchto strojích. Největší přínos
spočívá v jejich využívání při odborném výcviku. Přijeďte se na nás
podívat 11. ledna 2020 od 9:00 do 13:00 hodin, kdy se koná Den otevřených dveří. Rádi vás provedeme a poskytneme veškeré informace
o provozu i mimo dny otevřených dveří – po domluvě na telefonním
čísle 371 595 168. Podrobné informace naleznete na www.stredniskolaoselce.cz. Těšíme na vaši návštěvu.
Miroslav Lávička, zástupce ředitele
Střední školy a Základní školy Oselce

Marie Svejkovská, starostka obce Neurazy

Den otevřených dveří
v Gymnáziu Blovice

Nepomucké noviny / listopad 2019
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ZŠ Nepomuk

Nepomucké noviny / leden 2020

ZŠ Nepomuk
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Informace o blovickém gymnáziu

Písnička ve sv. Vítu

Návštěva v Muzeu loutek v Plzni

Jak se žilo za totáče

Gymnázium Blovice je jednou ze středních škol, kam pravidelně
naši deváťáci ve větším počtu odcházejí studovat. Komu by současní deváťáci mohli věřit víc než bývalým o rok starším spolužákům. Ještě před sedmi měsíci se spolu potkávali na chodbách,
ale nyní z bývalých deváťáků jsou středoškoláci. Spolu se studenty
prvního ročníku k nám přijela další bývalá žákyně naší školy Viki,
kterou na jaře čeká maturita. Po více než třech letech na gymnáziu
zasvěceně odpovídala na všetečné otázky současných deváťáků.
Gymnazisté v závěru svého vystoupení vysvětlili důvody, proč
právě tuto střední školu doporučují. Pedagogové gymnázia pro
zájemce navíc připravili den otevřených dveří s celodenním programem. Pro deváťáky, kteří o podání přihlášky na gymnázium
vážně uvažují, zařídili svozový autobus, ukázali jim školu a zapojili je do výuky. Kolik našich deváťáků na gymnáziu bude od září
studovat, to se dozvíme až po dubnových přijímacích zkouškách.

Sbor Písnička vystoupil v pátek 6. prosince při příležitosti slavnostní stonožkové mše v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze. Hlavním celebrantem byl Jeho Eminence Dominik kardinál
Duka OP, s nímž se naše děti osobně setkaly při cestě do chrámu.
Určitě to byl pro mě i pro ně nezapomenutelný zážitek. Společného zpívání se zúčastnilo 16 sborů ze základních škol, základních uměleckých škol a gymnázia a zúčastnil se i sbor Národního
divadla, který zazpíval chorál Svatý Václave, náboženskou hymnu
našeho státu. Po ukončení mše čekalo zpěváčky pohoštění v Arcibiskupském paláci a sbormistři byli pozváni k osobnímu setkání
s paní Bělou Gran Jensen, která založila hnutí Na vlastních nohou
Stonožka, dobrovolnou humanitární a mírovou organizaci, v níž
děti pomáhají jiným dětem, a Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou, OP. Malý symbolický dáreček, který sbormistři
dostali, bude připomínat krásu, kterou všichni v katedrále zažili.
Všem dětem chci vyjádřit obrovské poděkování za nastudování
repertoáru a za to, jak byly vzorné. Určitě budou všichni vzpomínat
a těšit se na setkání při stejné události za rok. Po návratu domů
jsem ještě dlouhou dobu zpracovávala krásný pocit ze společného
zpívání. Myslím, že se společné dílo podařilo. Děkuji také Jitce
a Janě za pedagogický dozor, vedení školy a rodičům za podporu.
Dana Králová, sbormistryně Písničky

Ve čtvrtek 6. prosince jsme vyrazili do plzeňského Muzea loutek.
Pan průvodce nás seznámil s historií a druhy loutek. Prošli jsme si
celou expozici, zhlédli jsme ukázky starého divadla. Mezi loutkami
nechyběl ani Spejbl a Hurvínek od pana loutkáře Skupy. Líbilo se
nám, že jsme si mohli některé loutky osahat. Pan průvodce nám
dovolil zahrát si i loutkové divadlo. I když jsme se někteří před spolužáky styděli, představení se nám povedlo. Spolužáci nás odměnili potleskem. Součástí návštěvy muzea byla i výroba sněhuláka
z vatových tampónů. Všem se nám povedl a vezli jsme si ho domů
jako vzpomínku na parádně prožitý den.

Z iniciativy dějepisářek je v současné době ve škole výstavka zaměřená na dobu před 30 a více lety s názvem Jak se žilo za totáče.
Vyučující dějepisu v předstihu požádaly své žáky, zda by z domova
mohli přinést to, co dnes možná může někomu připadat zvláštní
a podivné, ale my starší dobře známe tyto předměty z každodenního života. Co nejvíc návštěvníky ze školy zaujalo? Opravdovými
taháky jsou kdysi oblíbená zmijovka, líbí se také fotoaparáty. Málokdo odolá vyzkoušení vojenské helmy a plynové masky. Aspoň
k napsání několika slov láká psací stroj, prima je také jen tak
zalistovat ve starém slabikáři. K vidění jsou kdysi často udělovaná
vyznamenání a ocenění, diplomy, odznaky, noviny, průkazky, fotografie, bankovky, časopisy, gramodesky, kazeťáky atd. Děkujeme
všem rodičům a prarodičům za zapůjčení předmětů a kolegyním
za čas věnovaný přípravě výstavy.

Děkujeme paní učitelce Králové za přípravu sboru
na krásné vystoupení v nádherném historickém objektu,
kolegyním paní učitelce Vopalecké a paní učitelce Hoškové
za pomoc při zkouškách sboru a za doprovod při cestě
do Prahy. Paní učitelce Hoškové také děkujeme za pořízení
hezkých fotografií z průběhu svátečního koncertu.

Žáci 2. A a 2. B třídy

Mikulášské rejdění
Páťáci ani letos nevynechali příležitost, aby navštívili své mladší
spolužáky a zvlášť ty zlobivější jedince aspoň trochu vystrašili.
Někde bylo znát, že přítomnost hudrujících čertisek dokázala
u někoho vyvolat pocit aspoň malého strachu, dárky od Mikuláše
pak naopak udělaly trochu radosti.

Deváťáci v gymnáziu
Dne 9. prosince žáci devátých tříd navštívili Mikulášské gymnázium
v Plzni. Zde jsme si vyzkoušeli všelijaké pokusy z fyziky. Rozdělili
jsme se podle tříd. Naše skupina měřila radioaktivitu v prostorách
školy a následně venku. Dalším úkolem bylo sestavit složitější
elektrické obvody pomocí žlutých kostek s vodičem. Na posledním
stanovišti jsme začali zapojováním žárovky a nakonec si vyrobili
i kousek blikajícího vánočního osvětlení.

Písnička na vánočním trhu

Aneta Vlková 9. B

Tradičně se na nepomuckém náměstí zahajuje adventní čas vánočním jarmarkem a doprovodným programem. Pravidelně zde vystupují žáci základní a umělecké školy. Sbormistr školního sboru
Písnička paní Dana Králová s dětmi od začátku školního roku pravidelně zkouší a jedním z prvních veřejných vystoupení je právě
adventní trh. Po historické hudbě Elthin se představil druhý školní
sbor Canto nepomucenum složený převážně z učitelek základní
školy. Pak se prostor pro účinkující zaplnil dětmi ze sboru Písnička
a pod vedením paní učitelky Králové děti zazpívaly to, co se během
zkoušek naučily. Další současní i bývalí žáci naší školy vystoupili
před rozsvícením vánočního stromu na nepomuckém náměstí
za nepomuckou základní uměleckou školu. Všechna vystoupení
byla zaslouženě odměněna potleskem.

Učíme se angličtinu

foto Jitka Hošková

Čertí škola
Ve středu 5. prosince nás čekala Čertí škola, do které nám paní
učitelky předaly pozvánky, které jsme si doma vybarvili. Moc jsme
se těšili. Ve třídě se sešlo hodně čertíků a nechyběli ani andílci.
Během celého dne nás provázely úkoly v matematice a českém
jazyce s čertovskou tématikou. Udělali jsme si puzzle s čertem,
andělem a Mikulášem, vyrobili jsme si i jejich postavičky. Naučili
jsme se básničku pro Mikuláše, zazpívali písničku o čertovi a Káče.
Hned ráno nás do třídy přišli navštívit starší čerti, andílci a nechyběl ani Mikuláš, který nám předal sladkosti. Na závěr jsme všichni
dostali vysvědčení s velikou jedničkou a podpisem Lucifera. Den
v Čertí škole uběhl rychle a moc se nám líbil.

Sbírka sportovních pohárů
utěšeně narůstá
Právě jsme se vrátili z okresního kola v basketbalu starších žákyň
(8.–9. ročník). V konkurenci šesti škol se naše holky předvedly
ve velice dobrém světle, agresivní osobní obranou získávaly mnoho
míčů a jednoduše zakončovaly v blízkosti basketbalového koše.
Po vítězstvích nad týmy Chlumčan (10:4), Gymnázia Blovice (12:2)
a Dobřan (4:0) přišlo velice bojovné utkání s týmem ZŠ Blovice
s dobrým koncem (4:2). V závěrečném utkání celého turnaje jsme
nastoupili proti domácímu favoritovi z Přeštic, kde jsme bohužel
neproměňovali jednoduché zakončení dvojtaktem a domácí holky
nás nakonec přehrály 10:2. Po vyhodnocení minitabulky na nás
připadlo konečné 3. místo, přesto pohárek je doma. Naši školu
reprezentovaly: Marie Krumpholcová, Adéla Bělová, Tereza Bláhová, Karolína Boltíková, Nikola Rašková, Nela Vavřičková, Adéla
Ratajová, Monika Brázdová a Aneta Kalabzová. Holky, děkujeme.
Pavel Pelcr

Netradiční součást výuky angličtiny na 1. stupni je divadelní představení v podání dvou členek Azyzah English Education Theatre.
Herečky a lektorky angličtiny zahrály ve školní aule tři představení
pro prvňáčky, druháky a třeťáky. Opět se potvrdila zkušenost, že
děti přiměřeně zvolenému anglickému textu dobře rozumí, diváci
se občas na vyzvání hereček do vystoupení ochotně přidají.

Jarmárek
Tradiční vánoční jarmárek opět přilákal do školní budovy hodně
návštěvníků. Nabízený pestrý sortiment se rychle přesouval
do tašek nakupujících. Vánoční cukroví lákalo k nákupu i ochutnávkám a prodávající se snažili utržit za zboží co nejvíc. Součástí
svátečního jarmárkového odpoledne bylo vystoupení školního
sboru Písnička pod vedením paní učitelky Dany Králové za doprovodu paní učitelky Jany Vopalecké a Petra Vopaleckého. K jarmárku
se určitě v dalším čísle Nepomuckých novin vrátíme.
Všem kolegyním, kolegům, zaměstnancům školy, žákyním,
žákům a rodičům přejeme ve zdraví prožitý rok 2020.
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Rozhovor s vedoucím souboru
Pšeničky Oldřichem Ondruškem
Dal jsem si za úkol objevit
kasejovickou písničku
Text: Pavel Motejzík, Hana Staňková
Foto: Adrian Blank, Lukáš Mách

Snad každý v Nepomuku již slyšel o Pšeničkách. Je to takový náš malý
zázrak a poklad, šlechtěný nejen pečlivou rukou svého vedoucího. Máme
tu začátek nového roku 2020, kdy je i rok plný mládí, nadšení a nových
nepopsaných listů, a proto jsme se rozhodli dát prostor právě Pšeničkám…

Jak vznikl nápad na Pšeničky?

Pšeničky nejsou prvním dětským lidovým souborem, který vedu.
Před více než dvaceti lety jsem na naší Základní umělecké škole
v Nepomuku založil dětský soubor Slavíček a na pobočce v Kasejovicích obdobný soubor Notička. Hráli v něm žáci na zobcové a příčné
flétny, housličky, akordeony a samozřejmě nechyběly zpěvačky.
Soubor v Nepomuku po pár letech zanikl, protože děti zde měly
spoustu jiných možností vyžití. V Kasejovicích fungovala Notička
ještě v roce 2010. S myšlenkou založit na naší Základní umělecké
škole „opravdový dětský lidový soubor“ jsem si pohrával asi tak
dva roky. Pan ředitel Stanislav Vaník mě v této myšlence podpořil
tím, že nakoupil do školy dudy a kontrabas.
Jak dlouho již soubor fungujete?

Soubor vznikl v září roku 2013 na pobočce v Kasejovicích. Na dudy
jsem toho moc v té době ještě neuměl a na kontrabas hrál žák, který
studoval akordeon. Dále tu byly čtyři příčné flétny, troje housle, vozembouch, famfrnoch a děvčata s chlapcem zpívali. Celkem dvacet
členů. Proto jsem písničky upravoval souboru takzvaně „na tělo“.
Název si soubor převzal právě z písničky, kterou jako první nacvičil: „Pšeničky“. Doprovodné nástroje v ní hrají na jednom tónu,
a tudíž nácvik se zdál být nejjednodušší. V současné době soubor

hraje ve složení dvě flétny, klarinet, dudy, dvoje housle, kontrabas,
vozembouch, famfrnoch a zpěv. Má třináct členů.
Je obdivuhodné, že vše děláte v podstatě ve svém
volnu a zdarma, ale víme, že se o Pšeničky nestaráte
sám. Kdo se jim věnuje kromě vás a vaší ženy?

Hlavní práce se souborem je samozřejmě ve škole. Nacvičujeme
každé pondělí a středu jednu vyučovací hodinu. Je pravda, že souboru se musím věnovat i mimo školu. Jedná se hlavně o úpravy
lidových písní, organizace vystoupení a korespondence s organizátory akcí. Poslední dva roky mi se vším, kromě rozepisování not,
pomáhá maminka čtyř dětí ze souboru Romana Blanková. V podstatě ji uvádím jako „druhou vedoucí“ souboru. Moje manželka
mi pomáhala hlavně v začátcích souboru, kdy hrála na housle.
Teď už s námi hraje jen, když některá houslistka před vystoupením onemocní.
Jak spolupracujete s rodiči?

Samozřejmě, že bez domácího zázemí a podpory rodičů by to
nešlo. Ochotně své děti vozí na vystoupení a někdy nám pomáhají
i s přípravou pódia. O všem ohledně organizace souboru se s nimi
domlouváme přes internet.
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Nejvíce jsou však zastoupené písničky všeobecně známé typu Kalamajka, dále písničky z Plzeňska. Zatím jsem upravil dvě z Nepomucka: Na naší půdě straší a Šmatlavej ze Dvorce a písničku
Požeň ovečky domů, žinkovský ovčáčku. Postupně bych takových
„našich“ písniček chtěl upravit více. Čerpám ze starých i nových
zpěvníků. Základem je melodická linka s textem písně, na kterou
vymýšlím předehru, mezihru a dohru tak, abych nikoho nekopíroval a hlavně, aby to děti zahrály. O letošních prázdninách jsem si dal
za úkol objevit kasejovickou písničku. Navštívil jsem s manželkou
muzeum v Blovicích a v Horažďovicích, ale žádnou„kasouckou“
jsme nenašli. Objevili jsme ale jiné, například koledu ze Zářečí
u Horažďovic Všecko se žene k Betlému, kterou mohli posluchači
slyšet v našem vánočním programu.
Existují také názory, že český folklór je již
minulostí a mladou generaci v době globalizace
vůbec neoslovuje, souhlasíte s tím?

Ne. Záleží na regionu. Vezměte si Domažlicko, Strakonicko, ale
hlavně Moravu.V našem okolí je to těžké. Schází tradice. Naše
ZUŠka má přímo ve svém Školním vzdělávacím programu jako
jeden z bodů rozšiřovat u dětí znalost lidových písní a folklóru.
Myslím si, že se nám to daří. Pšeničky jsou toho důkazem.
Pšeničky s Hanou Gerzanicovou na vernisáži výstavy obrazů z knihy Kořeny v listopadu 2019

Je náročné začít vždy od září zapojovat
do sboru nové děti a zároveň přijít o ty
nejstarší, které opouští základní školu?

Ano. To zná každý, kdo vede nějakou skupinu dětí. Ať je to soubor
nebo sportovní tým. Je to nekonečný příběh. Na začátku každého
školního roku se snažím vybrat si děti z druhé, třetí třídy, které
v ZUŠ studují zpěv nebo nějaký hudební nástroj, především flétničky nebo housle. Zařadím je ke zpěvákům do sboru. Zde se
nejprve naučí repertoár zpívat a v průběhu nácviků si všímají, co
starší žáci na jejich nástroje hrají, vlastně si to podvědomě naposlouchávají. No a za rok nebo za dva pak už pro ně není tak těžké
se hrou na nástroje do souboru zapojit.
Mění se děti s nastupujícími novými ročníky?

Ano. Úměrně s dobou a postupně i s nastupující pubertou.
Co vás na tom pořád baví?

Baví mě práce s dětmi, hlavně když za tou
prací je vidět a slyšet výsledek.
Co hodnotíte jako největší úspěch?

Určitě účast na veřejné nahrávce Českého rozhlasu Dvojka pořadu
moderátora Petra Jančaříka „Neočekávaný dýchánek“ v plzeňském
divadle Alfa v květnu loňského roku.
Uveďte příklady, jaká vystoupení
pro vás byla letos klíčová?

Letošní vystoupení na velikonočních a vánočních trzích na plzeňském náměstí Republiky, 28. srpna účast v dětském programu
Mezinárodního folklorního festivalu v Písku a v neposlední řadě
nedávné vystoupení na vánočních trzích v německém Kemnathu.
Prosinec s řadou vystoupení pro vás
musel být velmi náročný.

Co se týče počtu vystoupení, tak rekord máme v květnu, kdy
jsme hráli šestkrát. V prosinci čtyřikrát. Celkem jsme za rok vystoupili pětadvacetkrát.Co se týče vyrovnání se s povětrnostními
podmínkami, pak prosinec byl nejnáročnější. V mrazu se hraje
těžko nejenom dětem, ale i dospělým muzikantům. Nástroje se
během vystoupení vlivem chladu často rozlaďují a prstíky zebou!

Chci poděkovat dětem a obdivuji je, že i s takovými podmínkami
se dokázaly vyrovnat.
Podporují vás ve vaší činnosti ZUŠ Nepomuk,
města Kasejovice a Nepomuk?

Určitě ano. Pan ředitel naší ZUŠky objednal na konci školního
roku na moji žádost „dětské dudy“. Výroba dud je složitý proces,
který má svá specifika. Jedná se o délky, průměry a velikosti dílů
a každý výrobce si je tají. Ale vyrobit jejich zmenšeninu si ještě
nikdo netroufl. Pan Jaromír Konrády se nejdříve také zdráhal.
Na přímluvu mého kamaráda a dudáckého „mentora“ Vladislava
Chaloupka ze Srb nakonec souhlasil. Výroba malých dud je zcela
ojedinělá a novátorská. Máme z nich obrovskou radost, protože
jsou to „první na světě“ vyrobené malé Konrádyovky. Od listopadu
se na ně učí Danny Blank. Město Kasejovice už před těmi dvaceti
lety nechalo ušít kroje pro soubor Notička. Nyní v nich vystupují
Pšeničky. Paní starostka Marie Čápová vždy vyhoví jakékoli mé žádosti o pomoc souboru. V poslední době právě s jejím svolením
využíváme k dopravě na vzdálenější místa našich vystoupení auto
Městského úřadu Kasejovice.
No a město Nepomuk? V letošním školním roce s Pšeničkami
navázalo úzkou spolupráci. Zaplatilo nám nákup čepic a šál pro
naše „zimní “ vystupování. I díky panu Pavlovi Motejzíkovi jsme
zahajovali letos v listopadu vernisáž knihy paní Hany Gerzanicové
„Kořeny“. A 6. prosince jsme dostali možnost reprezentovat město
Nepomuk na vánočních trzích v partnerském městě Kemnath v Německu. Rodinným příslušníkům souboru uhradilo město cestu
autobusem. A již máme přislíbené další zahraniční vystoupení…
Na to se ještě blíže zeptáme, ale víme, že máte
v repertoáru také několik regionálních písní,
originální je také aranžmá s úvodními básněmi dětí.
Z jakých pramenů čerpáte, kde hledáte inspiraci?

Už od začátku vzniku Pšeniček jsem se snažil, aby repertoár byl
pestrý a aby se posluchači pobavili. Proto mezi písničky zařazujeme krátká říkadla nebo básničky. Většinu z nich jsem vybral ze
sbírky kasejovického rodáka a amatérského historika pana Václava Mentbergera. Postupně, podle zaměření vystoupení, je doplňujeme o jarní, velikonoční, letní nebo vánoční básničky. Snažím
se pro soubor upravovat lidové písničky hlavně z našeho regionu.

Líbí se vám obrazy Mistra Augustina Němejce?
Napadlo nás je spojit například s plakáty na vaše
koncerty, protože byste zároveň propagovali
významného rodáka města a jeho tvorbu.

Některé jeho obrazy znám z výstav nebo z publikací. Samozřejmě
každý návštěvník Nepomuku se s nimi setká při návštěvě restaurace
U Zeleného stromu. Spojit tvorbu tohoto nepomuckého rodáka
s plakáty na naše vystoupení je hezká myšlenka. Líbil se mi i plakát
na koncert Pšeniček spojený s křtem knihy „Kořeny“, na kterém
byla použita titulní strana této knihy.
Co chystáte na letošní rok 2020? A máte nějaký
umělecký sen, který se splní třeba až za delší dobu?

Na tento rok již máme rozjednána některá vystoupení. Ještě je
s Romanou budeme dolaďovat. Mezi nimi jako hvězda září vystoupení 28. března 2020 při slavnostním otevření velikonoční výstavy
na zámku Ennsegg v rakouském Ennsu. Za tuto příležitost děkujeme
městu Nepomuk. Lidé navíc mohou jet opět s námi a přihlásit se
na zbylá místa v autobuse v informačním centru Nepomuk.Chtěli
bychom v novém roce se souborem uskutečnit koncert v Kulturním
centru v Kasejovicích, jehož součástí by byla i výstava dochovaných
kasejovických krojů místních obyvatel a představit mimo jiných i písničku z Kasejovicka. Chtěli bychom nechat ušít nové kroje, protože
jak nám sdělil předseda Mezinárodního folklorního festivalu v Písku
a vedoucí souboru Písečan pan Josef Handrejch, máme kroje ušité
z moderních a ne z tradičních materiálů. Nekladu si žádné velké
cíle. Chtěl bych, aby vystupování s Pšeničkami děti bavilo, aby pro
ně byla čest reprezentovat Kasejovice a Nepomuk. A přál bych si, aby
se okruh potencionálních vystoupení i nadále rozšiřoval.
Pokud by měl někdo zájem se zapojit, ať již z dětí
či dospělých, jak vás může kontaktovat?

Soubor Pšeničky má svoje stránky na facebooku nebo se uchazeči
mohou zastavit za mnou v ZUŠ Nepomuk nebo na pobočce v Kasejovicích. Komplikaci ale vidím hlavně v tom, že zkoušky probíhají na pobočce v Kasejovicích pravidelně v pondělí a ve středu
od čtrnácti hodin. Samozřejmě, že uchazeč musí dobře intonovat.
Se svou ženou také často vystupujete při různých
kulturních i společenských událostech, ale
slyšeli jsme, že se již v této oblasti chystáte
do uměleckého důchodu. Je to pravda?
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Rád bych toto uvedl na pravou míru. Letos máme výročí dvaceti
let společného hraní. Manželka hrála na vesnických zábavách už
od patnácti let pod přísným dohledem mého tchána. Já od svých
osmnácti. Každý v jiné kapele. Naše společné hraní začalo až kolem
roku 1999. Tenkrát jsme spolu hráli každý měsíc třikrát za týden.
Postupně jsme to zredukovali na dvě a poslední rok na jednu hru
v týdnu. V poslední době četná vystoupení s Pšeničkami, koncerty
dětí v ZUŠ, vystupování pro obecní úřad v místě bydliště a v přilehlých obcích a pro další organizace nás utvrdilo ve správnosti
našeho rozhodnutí. Určitě se však budeme potkávat se spoluobčany na koncertech naší školy a na vystoupeních souboru Pšeničky.
Hrajete i doma v rodině, jen tak pro radost?

Upřímně, jen tak pro radost jsme si společně zahráli v době, kdy
našemu synovi bylo tak 10–12 let. To se učil hrát na violoncello.
Měli jsme „domácí trio“ ve složení příčná flétna, klavír, violoncello. Dokonce jsme absolvovali i několik veřejných vystoupení. Syn
dospěl a vydal se jinou cestou, ne muzikantskou. Takže teď už zkoušíme s manželkou repertoár těsně před domluveným vystoupením.
A jakou hudbu si třeba rád ve svém volnu poslechnete?

Já jsem „countrysta“. Už na střední škole jsme měli country kapelu.
Ta byla základem přátelství a po skončení střední školy jsme
všichni členové začali jezdit o víkendech na chatičku do Ždírce.
Zde jsem potkal manželku. V letech 1984–1999 jsem hrál v country kapele F. R. C. Klatovy. Později, když už jsem učil několik let
v ZUŠ Nepomuk, jsem založil dětskou skupinu Friends, se kterou
jsme sbírali ocenění v Dětské portě nejen v Plzni, ale i v celorepublikovém finále v Praze.
Máte vůbec čas věnovat se i jiným koníčkům a zálibám?

Mám. Buď něco svařuji, nebo buduji. Teď momentálně dokončuji
stavbu zahradního domku.
Jak odpočíváte?

Na kole. Ideálních čtyřicet, padesát kilometrů „na pohodu“. Nebo
procházky v přírodě s manželkou a se psem.
Co byste na závěr popřál našim
čtenářům do nového roku?

Určitě bych všem popřál hodně zdraví. A myslím to upřímně.
Hodně radosti a pohody.A aby i v novém roce potkávali hlavně ty,
se kterými je jim dobře.
Děkujeme za rozhovor
a přejeme též hodně zdraví a elánu.

Oldřich Ondrušek pochází z Rožmitálu pod
Třemšínem. Je mu 55 let, je ženatý. V letech
1979–83 studoval Vojenskou hudební školu
v Roudnici nad Labem, obor příčná flétna.
V roce 1983 nastoupil k Vojenské posádkové
hudbě v Klatovech. V letech 1986–1988 si doplnil
absolutorium konzervatoře. Od roku 1990 žije
ve Ždírci a v témže roce nastoupil do ZUŠ
Nepomuk jako učitel fléten. V září roku 2013 založil
dětský lidový soubor Pšeničky, který stále vede.
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Hasiči shrnují rok 2019
V roce 2019 byla naše jednotka povolána k 41 mimořádným událostem (údaj k 14. prosinci). Jednalo se o devět dopravních nehod,
z nichž nejvážnější byly střet osobního auta s nákladním na silnici
230 u Kokořova, ke kterému došlo 4. března a bylo při něm zraněno pět osob, a listopadová tragická nehoda na silnici I/20 u Podhůří, při které zemřela jedna osoba a další dvě nezletilé osoby byly
zraněny. Dále jsme vyjeli k 11 požárům, z nichž za zmínění stojí
požár skladu s asi 1000 kusy balíků slámy v Nekvasovech z 19. září,
při kterém byl vyhlášen II. stupeň poplachu a zasahovalo u něj
12 hasičských jednotek včetně dvou z Jihočeského kraje. Další
větší požár jsme likvidovali 30. října, kdy hořel dvoupatrový dům
u Zeleného Dolu, požár jsme likvidovali několik hodin v dýchacích přístrojích, naštěstí se obešel bez zranění osob. Sedmnáct
výjezdů bylo technického charakteru, kdy nejvíce výjezdů přibylo
3. a 4. února v souvislosti s padáním mokrého a těžkého sněhu,
šlo převážně o popadané stromy přes silnice. V létě jsme likvidovali následky přívalových dešťů a bouřek. Mimo tyto výjezdy,
ke kterým nás vyslalo Krajské operační středisko HZS, jsme vyjeli
více než ke stovce ostatním činnostem, do kterých patří dovozy
vody, asistence při závodech motorek a rally, čerpání znečištěných studní, ukázky techniky a vytváření pěny na různých akcích
aj. Mimo to se členové jednotky zúčastnili pravidelných školení
a výcviků s technikou a prostředky, další hodiny byly odpracovány

na údržbě techniky a zbrojnice, včetně rekonstrukce travnatého
hřiště a okolních ploch a výstavby opěrné zdi při opravě povrchů
v areálu. Nepomucká profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje vyjela v roce 2019 (opět údaj k 14. prosinci) k 280 událostem.
V roce 2019 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk několik již tradičních akcí, například hasičský bál s kapelou Melodion,
pálení čarodějnic se stavěním máje na hasičské zbrojnici, pouťovou taneční zábavu se skupinou Minimax, v červnu pak hasičkou
soutěž Plamen a odpoledne pro děti i rodiče S hasiči hurá na prázdniny, v říjnu jsme zajišťovali občerstvení pro turisty procházející
Prádlem při akci Podzim pod Zelenou horou a v listopadu jsme
pořádali soutěž pro oddíly mladých hasičů z celého jižního Plzeňska nazvanou Noční toulání pod Zelenou Horou. Také jste se u nás
mohli zahřát svařákem a jinými teplými nápoji na adventních
trzích na nepomuckém náměstí. Všem, kteří se některé z těchto
akcí zúčastnili, děkujeme, podporujete tím činnost našeho sboru.
Nejbližší akce, které nás čekají v roce 2020 je Řádná valná hromada
SDH, která proběhne v pátek 10. ledna a hasičský bál, který se bude
konat 29. února v sále Hotelu U Zeleného stromu a zahraje na něm
kapela Melodion. Rádi vás na něm uvidíme.
Za SDH Nepomuk Jiří Šůs

Z činnosti jednotky SDH
K dopravní nehodě jednoho osobního automobilu, ve kterém
zůstala zaklíněná osoba, jsme byli vysláni spolu s jednotkou
Hasičského záchranného sboru Nepomuk a dalšími složkami
integrovaného záchranného systému 25. listopadu ve čtvrt na čtyři
odpoledne na silnici I/20 na úrovni Kláštera do zatáčky u rybníčku. V době našeho příjezdu byla osoba již mimo vozidlo v péči
zdravotníků. Hasiči provedli zajištění místa nehody a protipožární
opatření na havarovaném vozidle. Naše jednotka byla odeslána
zpět na základnu, na místě zůstala jednotka HZS, která po dobu
zásahu usměrňovala provoz jedním pruhem a po vyšetření nehody
Policií ČR provedla úklid vozovky. K události jsme vyjeli s CAS
20 Tatra Terrno. K tragické dopravní nehodě jednoho osobního
automobilu na silnici I/20 u Podhůří vyjely všechny složky IZS
v sobotu 30. listopadu po 14. hodině. Při nehodě došlo k úmrtí
řidiče, dvě nezletilé osoby byly vrtulníkem Letecké záchranné
služby transportovány do nemocnice. Spolu s jednotkou HZS

Nepomuk jsme zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a pomáhali s ošetřením zraněných osob. Během zásahu byl
provoz usměrňován jedním jízdním pruhem. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme vyprostili mrtvou osobu z vozidla,
tu si převzal koroner a pohřební služba. Jednotky se poté vrátily
na základnu, do odvezení havarovaného vozu odtahovou službou
na místě počkala policie. Silnice byla plně průjezdná až kolem
18. hodiny. K požáru domu v Loužné u Myslíva jsme byli vysláni
13. prosince po 16. hodině jako posila při vyhlášení II. stupně
poplachu. K události jsme vyjeli s vozidlem CAS 30 Tatra 815-7.
Během jízdy jsme byli operačním střediskem odvoláni a vráceni
zpět na základnu. Jednotky, které již na místě zasahovaly, požár
v tu dobu lokalizovaly. Druhý stupeň poplachu byl odvolán a další
jednotky již nebyly potřeba.
Za SDH Nepomuk Jiří Šůs

spolky
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Z činnosti Sboru
dobrovolných hasičů
V sobotu 16. listopadu v rámci Hasičského dne pro mládež v Příchovicích proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků Ligy mladých
hasičů a okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí
a mládeže. Družstva mladých hasičů SDH Nepomuk se umístila
v kategorii mladších na 9. místě a v kategorii starších na 7. místě.
V soutěži POODM se naši zástupci probojovali do krajského kola.
Jana Klášterková se v literární a výtvarné soutěži umístila v kategorii ZUŠ 1 na krásném 2. místě. Jí i všem ostatním gratulujeme
k umístění. V sobotu 23. listopadu se na naší hasičské základně
konal odborný seminář preventistů SDH z Plzně-jihu.
Za SDH Nepomuk Jiří Šůs

Účastníci zájezdu do Moritzburgu
a Drážďan děkují Klubu
českých turistů
Ráda bych poděkovala organizátorce paní Sedláčkové z Klubu
českých turistů jménem všech účastníků zájezdu do nádherného
zámku v Moritzburgu za možnost jej navštívit. Dále díky úžasné
průvodkyni paní Pichlíkové, která nás důkladně připravila na historii těchto zajímavých míst, za celodenní doprovod. Překvapením
bylo neuvěřitelné množství zájemců o prohlídku tohoto zámku.
Po vstupu do něj jsme zjistili, že tuto nádheru chtějí vidět snad
všichni lidé, kteří znají pohádku o Popelce, ať už byli jakékoli
národnosti. A bylo jich tam opravdu mnoho. Roztomilá příležitost se našla, že si každý, kdo chtěl, mohl zahrát alespoň na chvíli
na některou z postav, které byly zosobněny v pohádce. Mnozí se
do nich přímo "převtělili", protože se mohli obléknout do jejich
převleků. Nádherné vybavení a mnohé zajímavosti nás skutečně
přivedly zpět o mnoho let do dětství, kdy Popelka byla tou nejkrásnější pohádkou. Velmi neradi jsme tento zámek opouštěli,
ale čekalo nás ještě další překvapení, město Drážďany. Nádherně
vyzdobené ve vánočním hávu. Ti, kteří zde ještě nikdy nebyli, byli
u vytržení nad krásně vyzdobeným městem a zejména pak nádhernými historickými objekty. Mohla bych o tom ještě dlouho
vyprávět, ale tu nádheru je třeba vidět (a to nejen staré objekty
jako velké divadlo či palác a další památky, ale i moderní centrum). Zpět jsme odjížděli s úžasnými pocity a vzpomínkami.
Ještě na závěr: Všem, co nám umožnili tento zájezd si vychutnat,
patří vroucí díky!
Kamila Dostálová
Zámek Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku, foto Marie Kašparová

Český zahrádkářský svaz Dvorec
přeje svým členům i nečlenům mnoho
zdraví a krásné výpěstky v novém roce.

Pozvánka na valnou hromadu FK Nepomuk
Vážení, dovoluji si vás tímto pozvat na valnou hromadu Fotbalového klubu Nepomuk z.s.,
která se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 ve 14:00 hodin v klubu Na Hřišti.

Výbor ČZS

František Viktora, prezident, Fotbalový klub Nepomuk z.s.
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Nový rok ve Fénixu přináší nové kurzy
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk.
Děkujeme vám za přízeň v roce 2019 a do nového roku přejeme mnoho
radosti a chuti poznávat svět. Doufáme, že k tomu můžeme přispět
naší nabídkou, a budeme rádi, když nám pomůžete. Na adrese jdem.
cz/ffj5e4 je přístupný anonymní dotazník s několika otázkami a cílem
je zjistit, o co máte zájem. Předem děkujeme. Kancelář bude otevřena
od 6. 1. V neděli 5. 1. nás čeká již tradiční schůzka se všemi lektory
Fénixu, na které probereme, co a jak můžeme zlepšit (ano v neděli,
naprostá většina lektorů totiž dojíždí do Fénixu po práci, někteří až
z Plzně, takže sejít se během týdne v rozumný čas a ve velkém počtu
není možné). Tento rok je v plánu velká akce – zateplení budovy
s výměnou oken a instalací nového topení. Město Nepomuk vypracovalo projekt, podalo žádost o dotaci a počítá se s realizací. Načasování prací a tedy případné omezení provozu Fénixu není v tuto chvíli
známé, nicméně důležitost této akce je nesporná a zajistí mnohem
větší komfort a bezpečnost v centru.
Zveme na nové kurzy:

Keramika pro dospělé – nový běh od 9. 1., 10 lekcí, čtvrtky
18:00–20:00 hodin, 1600,- nebo jednorázově 200,Kroužek základů šermu od 21. 1. (historický + základy scéniky)
děti 8–14 let, 15 lekcí / 1200,-, úterý 16:00–17:00 hodin, vede David
Jandečka ze SHŠ Morgana von Maxberg
Kurz focení (s vlastní zrcadlovkou) pro děti 10+, s fotografem Janem
Růžičkou, 1x týdně, 10 lekcí, středy od 22. 1. 16:00–17:00 hodin,
1200,- (4-8 dětí)
Univerzita III. věku od 6. 2. na téma Život a dílo Michelangela
Buonarroti, čtvrtek 1x za 14 dní, 14:00–16:00 hodin, 390,-

Semináře:

Čtvrtá prožitková přednáška z tradiční čínské medicíny, téma
element voda, čtvrtek 16. 1., 18-20 hodin, přihlášení a platba 250,předem, vede Hana Reitpsiesová
Večer s hraním deskovek, sobota 18. 1. 14:00–17:00 hodin, pro
dospělé i děti, na místě budou hry k zapůjčení a uvítáme i vaše hry.
Vstup dobrovolný (na občerstvení a podle domluvy do budoucna
na zakoupení nových zajímavých her). Výběr z nabídky: Pro
starší: Cafe international; Codenames; Koncept; Keltis; Pro děti:
Kingdomino; Carcassonne: přes kopec a údolí; Zooloretto; Pro
rychlou ruku: Dobble; Gobbit; Duch; Duchová.
Malování na sklo, sobota 25. 1. 14:00–17:00 hodin, další tvoření se
Zuzanou Smithovou, namalujete si dva výrobky, skleničku na víno
a hrneček s podšálkem. Přihlášení a platba předem 300,- do 17. 1.,
poté 350,Jemná OSHO meditace a snění naší vize, neděle 2. 2., 15:00–16:30,
přihlášení a platba 150,- předem, vede Hana Reitspiesová
Kurz tvoření šperků z PET lahví (upcyklace) 29. 2., můžete si vyrobit
náušnice nebo brož, čelenku, sponku do vlasů… se Zuzanou Smith,
14:00–17:00 hodin, přihlášení a platba předem 300,-/350,Lucie Korbová a tým Fénixu

Otevírací doba kanceláře
pondělí 13:00–17:00; úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00;
středa 10:00–12:00, 13:00–18:00; čtvrtek 13:30–16:00
tel. (+420) 606 032 707 / fenix@urad-nepomuk.cz
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Anežčina svoboda
Pouť tisíce věřících na svatořečení Anežky České před 30 lety do Říma
předznamenala tehdy pád komunistického režimu. Bylo proto symbolické, že na oslavu tohoto výročí se letos ve dnech 11.–13. listopadu uskutečnila děkovná národní pouť. Římské baziliky na tři dny
opět zaplnily naše vlajky, trikolóra a české zpěvy.
První den vyvrcholil slavnostní mší svatou v bazilice Santa Maria
Maggiore, kterou vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kázání
měl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Byl to právě tento chrám,
do kterého byly roku 868 slavnostně přineseny staroslověnské liturgické texty a tím byla papežem Hadriánem II. schválena misie
sv. Cyrila a Metoděje.
Druhý den se kromě jiných doprovodných akcí konala slavnostní
mše svatá v hlavní bazilice sv. Petra. Vedl ji kardinál Dominik Duka
a kázání měl jeho pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, který připomněl události před třiceti lety: „Svatořečení naší Anežky proběhlo
kupodivu právě v době, kdy se ve Vatikánu intenzivně připravovala
návštěva tehdejšího ruského prezidenta Michaila Gorbačova…“
Na závěr mše svaté jsme se přesunuli k oltáři sv. Václava, kde byla
po zazpívání svatováclavského chorálu společně přečtena modlitba
za vlast. Její součástí byla také slova díků za světce, který se narodil
v našem městě: „Děkujeme ti za svatého Jana Nepomuckého, znalce
zákonů, a prosíme, aby se stal vzorem pro soudce a právníky, abychom se nesesmekli do bezzákonného zmatku.“
Tuto opravdu impozantní mši svatou doprovázely vynikající
pěvecké sbory a zejména hudba Hradní stráže. Přítomná byla
rovněž vládní delegace vedená ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem.
Třetí den se konala v dopoledních hodinách generální audience
u papeže Františka. Přestože na této audienci bylo tisíc poutníků
z celého světa, papež František neváhal a obrátil se k nám se slovy
povzbuzení: „Srdečně vítám poutníky z České republiky společně
s kardinálem Dominikem Dukou z Prahy, arcibiskupem Janem
Graubnerem z Olomouce a všemi biskupy Čech, Moravy a Slezska,
jakož i představitele veřejného života. Jste tady dnes proto, abyste
si připomněli výročí kanonizace Anežky České, kterou před třiceti
lety v bazilice sv. Petra svatořečil sv. Jan Pavel II. Tato velká světice,
sv. Anežka, kterou zde připomíná vámi přinesená socha, ať se za vás
i nadále přimlouvá! Žijte podle evangelia a zasazujte se o společné
dobro mezi svými spoluobčany, z nichž mnozí Pána Ježíše dosud
neznají. Krásné svědectví jste o tom už vydali finanční sbírkou pro
chudé, pořádanou jménem sv. Anežky. Milosrdná láska přikrývá
všechny hříchy. A zdravím i zdejší zpěváky, kteří tak hezky zpívají.
Srdečně vám děkuji. Pán vám žehnej!“.
Odpoledne se uskutečnila závěrečná mše svatá v Lateránské bazilice. Vedl ji biskup litoměřický Jan Baxant a kázání měl náš biskup
Vlastimil Kročil. Bylo milé, že na počátku zmínil obraz sv. Jana
Nepomuckého, který se nachází v této bazilice na památku jeho

svatořečení, které se tam uskutečnilo před 290 roky. Národní pouť
se vydařila jak po stránce organizační, tak po stránce duchovní.
Na závěr bych zmínil téma demokracie a svobody, která ve spojitosti s událostmi před 30 roky u nás opět ožila a o níž také kazatelé
ve svých promluvách hovořili. Samotná demokracie ještě nezaručuje
svobodný a spravedlivý řád společnosti. Demokracii a svobodu je
třeba ukotvit v něčem, co lidský život přesahuje. A to pochopila právě
sv. Anežka, ač princezna, o jejíž ruku žádali králové i císařové (tedy
ti, kteří měli moc, na níž se mohla podílet), vybrala si zdi kláštera,
aby hledala tu pravou svobodu v Bohu. A ona ji skutečně nalezla
a díky tomu i my dnes můžeme svobodu zakoušet.
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Co bylo napsáno nad vchodem na hřbitov
Pozapomenutá památka
v areálu kostela sv. Jakuba Staršího
v Nepomuku a její původci
část druhá

Postřehy z poutě
zaznamenal P. Jiří Špiřík

Nápisová deska nad zazděným vchodem na bývalý hřbitov kolem kostela.
foto Vladimír Červenka

foto Veronika Raková

Ve Lnářích byla nalezena litinová
socha svatého Jana Nepomuckého
V zahradě Psychiatrické léčebny Lnáře, jež bývala do roku 1950 klášterní zahradou, byla v zemi v prostoru zrušeného řeholního hřbitova loni v létě zcela náhodou objevena litinová socha sv. Jana Nepomuckého. Socha měří necelé dva metry a její stáří je více než sto let. Vlastníkem sochy je Konvent
Řádu bosých augustiniánů Lnáře, který ovšem prochází likvidací. Proto rozhodlo představenstvo
řádu v Římě, že bude věnována Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk. Více informací
přineseme v příštím čísle Nepomuckých novin.
Zdroj: server Jižní Čechy TEĎ

historie
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Církevní kariéra nepomuckého děkana Šebestiána Karla Krále
byla poměrně přímočará. Královo rodné městečko totiž patřilo
až do roku 1676 Šternberkům, stejně jako panství Zelená Hora,
k němuž náležel i Nepomuk. Prvním působištěm se mu ovšem
stala fara ve Vrčeni, nicméně na témže panství, kam byl konfirmován 4. 7. 1654 na presentaci hraběnky Ludmily Benigny Kateřiny
ze Šternberka, rozené Říčanské Kavkové z Říčan. Současně měl
zajišťovat duchovní správu také ve farnosti Čížkov pod patronátem
královského města Rokycany. Dne 12. 5. 1655 ještě obdržel konfirmaci k administraci svátostí v Budislavicích na statku Dožice Jana
Karla Chanovského z Dlouhé Vsi. Po dalších třech letech byl hraběnkou Šternberkovou presentován na děkanství do Nepomuka,
uprázdněné smrtí Kašpara Petra Drauška (Drauškovia). Církevní
úřady jej potvrdily 13. 12. 1658 s jurisdikcí jak k nepomuckému
kostelu sv. Jakuba Staršího, tak k filiálnímu kostelu sv. Petra a Pavla
v Milči. V Nepomuku pak působil bezmála dvacet let.
Je o něm známo, že roku 1660 provedl vykropení kostela
sv. Jana Křtitele, vystavěného v místech domnělého rodného domu
Jana Nepomuckého, takzvanou gregoriánskou vodou (posvěcená
směs vody s vínem, solí a popelem). K budoucímu světci se pak
váže ještě jedna událost, k níž mělo dojít právě za Králova působení.
Nepomuk tehdy navštívil v rámci kanonické vizitace pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka (1668–1675) a když
při vstupu do kostelíka sv. Jana Křtitele uviděl na oltáři vyobrazení Jana Nepomuckého, který dosud nebyl ani blahořečen, natož
svatořečen, nařídil ho v souladu s platnými církevními předpisy
odstranit. Podle pozdější legendy jej za to měla ihned stihnout
silná bolest v ruce, jíž na obraz ukázal, a ta v důsledku přivodit
po několika letech jeho smrt.
Zásadní význam měla ovšem v této době na Nepomucku úcta
ke sv. Vojtěchu, jak svědčí to, že 22. 4. 1672 byl nákladem vrchnosti,
hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, vztyčen v místech bývalých
masných krámů sloup se zpodobněním tohoto světce (dnes před
budovou arciděkanství). Zhotovil jej za 150 zlatých Jan Kořínek.
V Milči se zase velmi silnému kultu těšila socha sv. Barbory
v místním kostele, pokládaná za zázračnou. Ke cti této světice,
patronky šťastné hodinky smrti, zde dokonce fungovalo zbožné

bratrstvo s nepomuckým děkanem v čele, potvrzené již papežem
Urbanem VIII. (1623–1644) a obdařené odpustkovým privilegiem.
Hrabě ze Šternberka plánoval vystavět pro sochu samostatnou
kapli, jak vyplývá z Králova dopisu arcibiskupské konzistoři z 26. 4.
1673, v němž žádá o povolení exhumovat některá těla zemřelých
na milečském hřbitově předtím, než by stavebními pracemi došlo
k narušení části hrobů.
Nepřímo se děkana Krále týká zmínka jednoho z jeho nástupců
Jiřího Stanislava Ridla, publikovaná roku 1690, že v Nepomuku
býval záhadným způsobem sám od sebe osvětlen děkanský kostel,
stejně jako okna pokojů na zámku Zelená Hora, když měl odejít
na věčnost někdo ze šternberského rodu. Naposledy se to prý stalo
právě za Králova působení a nedlouho poté zemřela hraběnka Ludmila Benigna Kateřina Šternberská, rozená z Říčan († 6. 6. 1672).
Z 16. 12. 1676 pochází zpráva o stavu nepomucké farnosti,
sepsaná Králem z nařízení arcibiskupské konzistoře. Z ní se mimo
jiné dozvídáme, že obýval v Nepomuku sešlou faru, kde měl k dispozici pokoj oddělený sice od čeledi, ale malý. Další prameny
z této doby nás informují o rozsahu farského hospodářství, jež
bylo nemalé. Jen z dobytka k němu patřily 3 tažné klisny, 1 valach,
8 krav, 6 jalovic, 3 telata, 4 kozy, 1 kozel, 6 kůzlat, 64 ovcí, 29 jehňat,
4 plemenné svině, 6 selat, 1 krocan, 3 krůty, 2 husy, 1 houser,
12 slepic, 1 kohout, 2 kachny a 1 kačer.
Pro výkon své duchovní služby i pro osobní kratochvíli měl
děkan k ruce rozsáhlou knihovnu, čítající bezmála šest desítek
titulů. Zahrnovala náboženské, právnické, homiletické a historické spisy, včetně několika antických. Šlo o díla psaná povětšinou latinsky nebo česky. Na prvním místě dochovaného soupisu
farní bibliotéky stojí příznačně Kladivo na čarodějnice (Malleus
maleficarum). Dále v něm najdeme latinskou bibli, latinsko-německý slovník, Hájkovu Kroniku českou, Paprockého, historický
a český kalendář, životopis prvního pražského arcibiskupa Arnošta
z Pardubic, knihu českých přísloví, z antických děl pak Suetonia
a Ovidiovy Proměny.

pokračování příště
Vladimír Červenka
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Jarní zájezd: Enns a Linec
Enns – malebné městečko je kolébkou rakouské civilizace. Jde totiž
údajně o nejstarší město v celém Rakousku, území bylo osídleno
již v pravěku. Kolem roku 50 našeho letopočtu zde Římané založili
osadu a postavili pevnost, později městem procházel sám sv. Vojtěch. Městečku vévodí zámek Ennsegg, na kterém navštívíme velikonoční výstavu s vystoupením souboru Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk.
Linec – Sbíhají se vám sliny při pomyšlení na linecké cukroví
a na mřížkový linecký koláč? A co teprve sladká představa pochutnat si na něm právě tam, kde spatřil světlo světa, a to za zvuků
Mozartovy Linecké symfonie, kterou hudební génius složil právě
tady? Dříve se sem jezdilo hodiny po první koněspřežné dráze z Českých Budějovic, my se do Lince dopravíme pohodlně zájezdovým
autobusem. Prohlédneme si centrum města se zámkem a katedrálou a Lineckým zemským domem, kde přenocovala budoucí císařovna Sissi během cesty na svatbu s Františkem Josefem I. Ten ji
v Linci nečekaně a dojemně přivítal se svým kolesovým parníkem
Franz Josef, skutečným zázrakem své doby. Nejstrmější kolejovou dráhou v Evropě dojedeme na kopec Pöstlingberg s bazilikou
Panny Marie Sedmibolestné. Nejen děti budou nadšené z místní
pohádkové jeskynní dráhy.
Termín: sobota 28. března 2020
Odjezd a návrat do Nepomuku

kulturní kalendář
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Kulturní kalendář 2020
Cena zahrnuje: dopravu zájezdním autobusem, vstupné na velikonoční výstavu, jízdenku na Pöstlinberg a na pohádkovou jeskynní
dráhu. Nutno sjednat individuální cestovní pojištění do zahraničí
(cca 20 Kč/osoba).
Přihlášky, platby a více informací od 10. ledna v informačním
centru Nepomuk. Zájezd organizuje Mikroregion Nepomucko
ve spolupráci se Pšeničkami, Jiřinou Pichlíkovou a Danou Ployer.

NEPOMUK / LEDEN 2020

ÚNOR–PROSINEC 2020

14. 10. – 31. 1. Sametová revoluce pohledem
fotografů – výstava k 30. výročí 17. listopadu,

19.–21. 6. Nefestík – benefiční festival
nekomerční hudby, divadla a filmu,

únor/březen Výstava fotografií – Fotoklub Stod,
Městské muzeum a galerie Nepomuk

Zelenohorská pošta

Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno
úterý–sobota 10:00–16:00 hodin, vstup zdarma
19. 11. – 31. 1. Výstava obrazů z knihy Kořeny –
Ateliér K, Městské muzeum a galerie Nepomuk,
otevřeno úterý–sobota 10:00–16:00 hodin,
vstup zdarma
1. 1. 2020 Novoroční čtyřlístek, špacír kolem
Zelené Hory (předpokládaná délka trasy 6 km),
sraz u kruhového objezdu u Sokolovny Nepomuk
v 13:30 hodin, pořádá KČT Nepomuk
3.–5. 1. Tříkrálová sbírka v Nepomuku, Dvorci
a okolí (Žinkovy, Vrčeň, Neurazy, Klikařov,
Vojovice, Radochovy, Partoltice, Myslív, Nehodív,
Loužná, Milčice, Polánka, Kokořov, Kasejovice),
sbírku pořádá Římskokatolická farnost
arciděkanství Nepomuk
4. 1. Prodej rybářských povolenek, od 9:00
do 13:00 hodin, Kulturní dům Dvorec, více
na http://mo-nepomuk3.webnode.cz
10. 1. Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami
Simony Klímové, od 19:00 hodin, KD Dvorec,
vstupné 350 Kč, předprodej vstupenek IC
Nepomuk
11. 1. Rybářský bál – k tanci a poslechu hraje
Classic band, od 20:00 hod, Kulturní dům Klášter,
autobusový svoz zajištěn, pořádá ČRS, z. s., místní
organizace Nepomuk, vstupné 150 Kč, předprodej
vstupenek 4. 1. v KD Dvorec při prodeji rybářských
povolenek
16. 1. Čtvrtá prožitková přednáška z tradiční
čínské medicíny – element voda – pod vedením
Hany Reitspiesové, od 18:00 do 20:00 hodin,
přihlášení a platba předem, kurzovné 250 Kč,
centrum volnočasových aktivit Fénix

2. 2. Jemná OSHO meditace a snění naší vize,
od 15:00 do 16:30 hodin, centrum volnočasových
aktivit Fénix
12. 2. Nejznámější Čech svatý Jan Nepomucký
v legendách a zajímavostech – přednáší
Pavel Motejzík, od 17:00 hodin, Arciděkanství
(Přesanické náměstí 1)
15. 2. Zahrádkářský ples, Kulturní dům Dvorec,
pořádá ČZS Dvorec
15. 2. Sportovní a podnikatelský bál, hraje
Orion, od 20:00 hodin, KD Klášter, pořádá TJ
Klášter, z. s. ve spolupráci s obcí Klášter, vstupné
100 Kč, vstupenky na tel.: 724 432 970
21. 2. Sportovní ples 2020, hraje hudební
skupina Melodion, od 20:00 hodin, sál hotelu
U Zeleného stromu Nepomuk, vstupné 150 Kč,
pořadatelem je FK Nepomuk
22. 2. Pietní akt k 76. výročí sestřelení
amerického bombardéru Liberator, náměstí A.
Němejce / Dubeč
22. 2. Karneval pro děti a dospělé,
Zelenohorská pošta
13. 3. Sokolský ples, od 20:00 hodin, Sokolovna
Nepomuk, hrají Pelíškové
27. 3. / duben Krajinomalby – Pavel Piekar,
Daniela Štichová – obrazy, Městské muzeum
a galerie Nepomuk
březen Partnerská města – výstava fotografií,
Městské muzeum a galerie Nepomuk
4. 4. Velikonoční a farmářský trh – hraje
Venkovská dudácká muzika Bedrník, s pohádkou,
od 8:00 do 12:00 hodin, náměstí A. Němejce

20. 6. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, od 8:00 do 12:00
hodin, náměstí A. Němejce
20. 6. Koncert – Martin Vydra & Dětský sbor
Jitro: Z Nového světa, od 18:00 do 19:30 hodin,
kostel Nanebevzetí Panny Marie na Zelené Hoře,
předprodej přes www.plzenskavstupenka.cz
červenec/srpen Mikro x Makro – Okoklamy
a Budiž světlo (Muzeum Pod čepicí, Hronov),
interaktivní výstavy pro všechny věkové kategorie,
Městské muzeum a galerie Nepomuk
červenec/srpen Výstava gladiolů a denivek –
Pavel Novák – květiny, Rodný dům A. Němejce
11. 7. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, od 8:00 do 12:00
hodin, náměstí A. Němejce
18. 7. Pivní slavnosti – oblíbená přehlídka
malých pivovarů s bohatým hudebním
programem, náměstí A. Němejce
25.–26. 7. XXXIX. Nepomucký trojúhelník –
závod historických motocyklů a sajdkár, od 8:00
do 18:00 hodin, Nepomuk, více na amknepomuk.
cz
8.–9. 8. Mistrovství Evropy v trialu 2020,
od 8:00 do 18:00 hodin, závodiště Kramolín, více
na amknepomuk.cz
15. 8. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, od 8:00 do 12:00
hodin, náměstí A. Němejce
6. 9.–26. 10. Jan Funer – kresba, grafika, Městské
muzeum a galerie Nepomuk
září/říjen PTP – archivní dokumenty, Městské
muzeum a galerie Nepomuk

18. 1. Divadelní provedení České mše
vánoční v jedinečné pivní verzi v podání sólistů

5. 4. Divadelní představení Fantastická,
od 19:00 hod., Sokolovna Nepomuk

Classicali Ensemble, od 18:00 hodin, šalanda
u Zlaté krávy, pořádá Mikroregion Nepomucko
a pivovar Zlatá kráva, předprodej vstupenek www.
plzenskavstupenka.cz

25. 4. Otvíráme Nepomuk! – tradiční zahájení
turistické sezóny, od 10:00 do 16:00 hodin, více
na otvirame.nepomuk.cz

26. 9. Vinobraní, hudební festiválek s chutí vína,
Zelenohorská pošta

1. 5. Turistický pochod S perníkem turistickým
chodníkem, pěší trasy 11, 15 a 20 km, pořádá KČT
Nepomuk, start na nádraží ČD ve Dvorci

10. 10. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, od 8:00 do 12:00
hodin, náměstí A. Němejce

květen/červen Výstava ZUŠ Nepomuk –
dětské výtvarné práce, Městské muzeum
a galerie Nepomuk

16.–17. 10. Podzim pod Zelenou Horou,
mezinárodní turistický pochod, pořádá
KČT Nepomuk

květen Vladimír Popp – výstava obrazů, Rodný
dům A. Němejce

16. 10. Koncert u příležitosti Pivního pochodu,
Zelenohorská pošta

9.–10. 5. Mistrovství světa v sajdkárkrosu – Grand
Prix ČR 2020, od 8:00 do 18:00 hodin, závodiště
Kramolín, více na amknepomuk.cz

17.–18. 10. Mezinárodní mistrovství ČR v trialu
(jednotlivci/družstva), od 8:00 do 18:00 hodin,
závodiště Kramolín, více na amknepomuk.cz

15.–17. 5. Nepomucká pouť – tradiční
Svatojánská pouť s atrakcemi i bohatým
doprovodným programem

listopad/prosinec Eva Hubatová – fotoinformel,
ilustrace, Městské muzeum a galerie Nepomuk

21. 1. Kolumbie – promítání fotografií
doprovázené živým komentářem cestovatelů Jany
Dvorské a Miloše Kašpara od 18:00 hod., Městské
muzeum a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné
celoročně Fotoklub Nepomuk, Minigalerie
Václava Křepelky v obchodním centru Úslava
(náměstí A. Němejce)
OKOLÍ NEPOMUKA / LEDEN 2020

do 25. 1. Vzpomínka na blovické pedagogy
Josefa Hyana, F. J. Vacka Kamenického a V.
Vejskraba Bělohrobského, výstava, Muzeum
Jižního Plzeňska v Blovicích
do 29. 2. V létě na nebi, v zimě na zámku,
výstava RC polomaket letadel Podradyňského
modelářského klubu, Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích
4. 1. Pěší pochod k uctění a zachování přírody
a života v Pošumaví, Chanovice

23. 5. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, od 8:00 do 12:00
hodin, náměstí A. Němejce
6.–7. 6. Výstava kosatců (živé květiny) – Pavel
Novák, Rodný dům A. Němejce

12. 9. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, od 8:00 do 12:00
hodin, náměstí A. Němejce

listopad/prosinec Viktor Pešek – 120. výročí
narození – obrazy, archiválie, připraveno
ve spolupráci s Danou Ployer, Městské muzeum
a galerie Nepomuk
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vzpomínka

Dne 31. ledna 2020 uplyne
dlouhých třicet let od úmrtí
pana Františka Lavičky ze Dvorce

Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 s garáží v Čížkově. Cena 6 000 + energie měsíčně. Tel. 777 675 811
Hadici 3/8“ vnitř. prům. 15 mm, zelená s opletem, starší, ale nepoškozená – cca 30 m i s přechodkami a koncov. Dohoda na tel. 776 153 573, Nep.
Čtyři bedny dekorací na zeď, na polici na vaši chatu, chalupu – hrnky, sošky, talířky, sklo, porcelán, keramika. Jen vcelku za 800 Kč. Ne starožitník. Tel. 776 693 073
Pronájem menšího bytu, vhodný pro 1–2 osoby. Kauce. Tel. 721 292 992
Prodám dětské saně 400 Kč, lyžařské boty č. 5 10 Kč, vysavač do auta 150 Kč. Tel. 776 814 094
Hledám na prodej dům v Nepomuku a blízkém okolí. Jednám s přímými majiteli. Na stavu nezáleží. Tel. 777 954 137
Prodám knihy 15 Kč/kus, 400 kusů. Bateriový vysavač do auta s nabíječkou. Elektrický vařič, 3x přepínání teploty vypínač. Tel. 776 535 770
Prodám dvousedadlový moped 50 cm3, má čtyřtaktní motor, elektrické startování. Koupím jednobubnovou sekačku s pojezdem, i horší stav. Tel. 776 535 770
Prodám polštář a deku, péřové. Dva polštáře nepoužité. Tel. 774 208 862
Koupím Simson S51 Enduro nebo Elektronik, dále veterán moto do roku 1970. Stav nerozhoduje. Tel. 776 822 803
Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech novin či v IC Nepomuk.
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Nikdy nezapomeneme a děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka a dcery s rodinami.
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TELEVIZE
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

VOUCHER na 3 měsíce internetu
zdarma pro Nepomuk a okolí
www.u-n.cz

Kč

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

