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Žákovský koncert v ZUŠ

Za velkého zájmu veřejnosti proběhl v polovině listopadu v aule ZŠ Žákovský koncert ZUŠ Nepomuk.
Na snímku M. Blovská během hry na klavír. Další koncerty pod taktovkou ZUŠ jsou naplánovány na prosinec.

Nepomucké zahřály thajské čaje

Odborník na čaje Zdeněk Nepustil, který dováží originální čaje především z Thajska, se zajímá o čaj, byliny
a čajovou kulturu již mnoho let. Objevuje nové čaje
a nezáleží mu příliš na tom, zda jde o čaj drahý, levný,
příliš známý, nebo naopak zcela neznámý a raritní.
Rád zkoumá jejich projevy, původ, přípravu a vznik.
V listopadu uspořádal v nepomuckém Městském
muzeu oblíbenou degustaci. Více informací najdete
na webu nepustiltea.cz.

V galerii je nová výstava

Vratislav Baštář pochází z Klatov, jeho tvorba plynule přechází z krajinářských motivů do intimnějších
záběrů detailů přírody. Až do 29. 12. vystavuje v Městské galerii Nepomuk, kde se s jeho tvorbou můžete
zdarma setkat.
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Slovo starosty
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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.
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V Nepomuku se otvírá pivovar Zlatá kráva
Brány nového pivovaru v Nepomuku se otevřou již 3. 12. 2018. Duchovním otcem myšlenky
pro obnovu pivovaru je Radek Sochor ml.: „Jsme farmáři, kteří se nejen díky své lásce k pivu, ale
také pro svoji dlouholetou působnost v gastronomii rozhodli, že obnoví kouzlo místního, již skoro
zapomenutého pivovaru v Nepomuku. Základem naší farmy na okraji Brd je chov skotu v bio kvalitě, myšlenka ekozemědělství a práce s přírodními zdroji. Přenést čistou přírodu až na stůl. Tyto
hodnoty jsme spojili s tradičním českým pivovarnictvím a vdechli tak život pivovaru Zlatá kráva.“

PF 2019
Vážení a milí spoluobčané,
společně s místostarostou Františkem
Holubem jsme uctili 17. listopadu u Masarykova pomníku na náměstí památku
Sametové revoluce a zdá se to neuvěřitelné, ale v momentě, kdy se tyto noviny
dostanou ke svým čtenářům, máme tu
poslední měsíc roku 2018, roku, který
s sebou přinesl mnohá výročí a vzácné
chvíle. Vzpomínat budu zejména na oslavy
100 let od vzniku Československa, vzácné
návštěvy z partnerských měst či jiných
delegací, na projekty, které se podařilo završit a učinit tak naše město zase
o něco modernější a krásnější, či na podporu ze strany obyvatel města nejen
v letošních komunálních volbách. To
vše dohromady je důsledkem toho, že se
snažím svou práci dělat tak, jak nejlépe
umím. Ale samotný bych na to nestačil. Děkuji proto tímto všem zaměstnancům, spolupracovníkům a kolegyním
i kolegům zastupitelům za spolupráci
v letošním roce, přeji jim i vám všem
jménem města krásný advent, bohatý
Štědrý den strávený s rodinou a blízkými a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spoustu splněných snů a přání.
Jiří Švec, starosta města

Foto na titulní straně:
Detail budovy Spořitelny, foto Pavel Motejzík

slovo starosty / zprávy

Na začátku této pivní cesty stojí dvě rodiny – Sochorovi a Petružálkovi. Výkonným sládkem
pivovaru je Žaneta, která přebírá řemeslo od svého otce Petra Petružálka, ten jako zkušený ručí
za kvalitu vařeného piva. Vizí je vařit pivo z kvalitních surovin, originálně, skloubit jejich dvě
hlavní činnosti – pivovarnictví a farmářství – a vypěstovat si jednou vlastní vstupní suroviny v eko
kvalitě pro výrobu piva a mláto využívat zpátky na farmě Sochorův statek. Dokonalý koloběh.
„Pro pivovarnictví jsme si vybrali objekt, kde pivovar od roku 1867 historicky stával, a v roce 1938
dokonce sloužil jako stáčírna plzeňského piva. Chátrající pivovar jsme koupili od původního majitele Ferdinanda Jiskry, který dohlížel ve svých 84 letech na první uvařenou várku piva Zlatá kráva.
Na jeho počest se bude vařit polotmavá 13° Jiskra,“ dodává Radovan.
Současné portfolio piv Zlatá kráva – spodně kvašená piva: světlý ležák 12° Plnotučná, výčepní
světlá 10° Polotučná, polotmavý ležák 13° Jiskra, svrchně kvašená piva: 11° FarmaAPA, 14°
TractorIPA a vánoční speciál čokoládový tmavý stout 16°. Dnes je kompletně zrekonstruovaný
pivovar součástí areálu U Zeleného stromu spolu s hotelem, restaurací a společenským sálem.
V blízké době plánují rozšíření o pivní lázně, pivní hotel a wellness. Pro veřejnost je otevřena
Pivovarská Šalanda přímo v pivovaru, a to od 4. 12. 2018. V prosinci vždy od úterý do soboty
od 15:00-22:00. Můžete si vychutnat pivo v prostředí pivovaru přímo s výhledem na varnu.

Redakce Nepomuckých novin děkuje
všem spolupracovníkům a přispěvatelům
za spolupráci v roce 2018, čtenářům děkuje
za přízeň a přeje všem krásné vánoční
svátky, hodně zdraví, štěstí i příjemného
počtení v roce 2019.
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tipy pro občany / dotace

Informace o rekonstrukci
Zelenodolské ulice
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace III/11748, a to
od konce Nepomuka (značky) k obci Klášter (k mostu v Klášteře), je od poloviny listopadu provedena uzavírka, která potrvá
do pátku 20. prosince 2018. Uvedená doba se může zkrátit v závislosti na počasí. Části města Nepomuk (ke značce Nepomuk),
tj. ulice Za Kostelem, Myslivecká, zóna Na Daníčkách, Klášterecká
apod., budou do jara bez omezení. Omlouváme se za komplikace
způsobené opravou vozovky. Případné změny a aktuality najdete
na webových stránkách nepomuk.cz
Město Nepomuk
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Lednové číslo Nepomuckých novin
vyjde v tištěné podobě 5. ledna
a bude distribuováno po městě
v termínu 8.–10. ledna 2019.
V termínu 2.–9. ledna
je v Informačním centru
Nepomuk zavřeno (inventura).
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Nové vedení města Nepomuk
Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva města,
které se konalo ve čtvrtek
1. listopadu 2018 v sálu
hotelu Dvorec, bylo zvoleno
následující složení orgánů
města na období 2018–2022:
Starosta: Jiří Švec
Místostarosta: František Holub
Další členové rady: Vladimír Vokurka, Václav Kovář, Miroslav Němec ml.
Předseda Finančního výboru: Miroslav Němec st.
Předseda Kontrolního výboru: Václav Novák

Dotace pro obce v roce 2019

Kompletní přehled najdete na nepomuk.cz

Program rozvoje
venkova – 2. výzva
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku zveřejňuje Avízo
2. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV), která bude vyhlášena
14. prosince 2018. V době uzávěrky Nepomuckých novin
nebyly ještě termíny spojené s vyhlášením 2. výzvy potvrzeny
řídícím orgánem SZIF, aktuální informace a výši dotací
je proto nutné zkontrolovat na www.masnepomucko.cz.
V rámci 2. výzvy vyhlašuješ MAS SJN následujících pět opatření:

Opatření 1 – Podpora rozvoje zemědělského podnikání
Opatření 2 – Podpora zahájení a rozvoje podnikání
Opatření 3 – Zvýšení rekreačního potenciálu lesů
Opatření 4 – Produkce lokálních potravin
Opatření 5 – Spolupráce při lokálním odbytu

Kompletní informace o jednotlivých opatřeních a podmínky,
za kterých se můžete ucházet o granty, najdete na www. masnepomucko.cz. Předpokládaný termín semináře k 2. výzvě je pondělí
7. ledna 2019 od 16 hodin v Nepomuku. Vyplněné žádosti o grant
bude možné podávat do konce ledna 2019.
miroslava.brozova@masnepomucko.cz

zprávy
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Tříkrálová sbírka
pomáhá potřebným
Milí spoluobčané a příznivci Tříkrálové sbírky.
V lednu letošního roku proběhl v našem regionu již 7. ročník Tříkrálové sbírky. Z vybraných peněz jsme darovali Dětskému domovu
v Nepomuku částku Kč 15 000, Mateřskému centru Beruška v Nepomuku částku Kč 5 000 a dvěma dětem jsme přispěli na letní tábor
částkou Kč 2 000. Mezi tři sociálně slabé rodiny s dětmi jsme rozdělili částku Kč 20 000 na základě doporučení Odboru sociálních
věcí MÚ Nepomuk.
Všem dárcům srdečně děkujeme, vážíme si vaší štědrosti.
Na začátku nového roku 2019 se bude koledovat ve dnech 4. 5. a 6.
ledna v Nepomuku, Dvorci, Vrčeni, Neurazech, Klikařově, Vojovicích, Radochovech, Partolticích, Soběsukách, Myslívě, Nehodívě,
Loužné, Milčicích, Polánce a Žinkovech.Tříkrálovým koledníkům
bude požehnáno na Nový rok 1. ledna 2019 v závěru mše svaté.
Těšíme se na novoroční setkání s vámi.
R. Batovcová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk
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Krátké zprávy

Restaurace ve Dvorci má nájemce. Novou nájemkyní se stala Marcela
Votavová z Nezdic, která by měla zajistit nejen vaření teplých jídel,
ale i příležitostné pořádání akcí v přilehlém sále. V současné době
se podnik připravuje na otevření prostor pro veřejnost, uskuteční
se zde například Silvestr.
Stromeček ve Dvorci se rozzáří 5. prosince. Tento den v 18.00 hod.
dojde před KD Dvorec (bývalý hotel u nádraží) ke slavnostnímu
rozsvícení stromu za účasti zástupců vedení města. Následovat bude
možnost občerstvení a podávání teplých nápojů na sále.
Zelená Hora v závěru roku. V posledním vydání vlastivědného sborníku „Pod Zelenou Horou“ roku 2018 naleznou čtenáři historii kdysi
nejstaršího domu v Přešticích. Cenná ukázka původní městské zemědělské usedlosti čp. 268 v Rybově ulici zanikla před více jak deseti
lety. Na místě, které bylo lidmi osídleno již před 7 a půl tisíci lety, je
nyní Megamarket. Rubrika Okno do archivu pokračuje pojednáním
o školách na panství Zelená Hora v 18. století.
Web bude vícejazyčný. Kulturní a informační centrum Nepomuk
získalo dotaci z programu Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2018 na překlad webových stránek
nepomuk.eu (sekce turista) do němčiny a angličtiny. V současnosti
pracujeme na aplikaci textů do webových stránek, jejich německá
a anglická mutace by měla být spuštěna do konce tohoto roku.
Útulek pořádá vánoční bazárek. Ve dnech 7. (15-20 h) a 8. (10-20
h) prosince proběhne charitativní bazárek pro zachráněné pejsky
z útulku Borovno. Přijďte do Divadelní 8 v Plzni pro luxusní nové
věci s kočičím a psím motivem a pomozte dobré věci.
Alej kněžny Vilemíny soutěží o titul. Umístění v krajině, vzhled,
historie – to vše jsou důvody, proč byla dubová alej na Čábuzí
u Kláštera nominovaná na Alej roku. Stromořadí bylo vysazeno
za panování kněžny Vilemíny z Auerspergu (1826-1898) na zdejším
Zelenohorském panství. Podpořte alej svým hlasem do 4. ledna
na alejroku.cz.
Stará dáma oblékla nový kabát. Sala terrena Zelené Hory je těsně
před dokončením tříletých oprav. Kompletní obnova probíhá v letech
2015-2018 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Více informací přineseme po kompletním předání realizace. Aktuální fotografie najdete na nepomuk.cz.
Andílci přiletí před Vánoci. Výběr z nejlepších členů dětského pěveckého sboru Andílci z Plzně se představí na předvánočním koncertu
v žinkovském kostele dne 15. prosince. Vstupné bude dobrovolné.
Podrobnosti na centrumplzen.cz.
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Z činnosti Policie Nepomuk

V období od 15. 10. 2018 do 13. 11. 2018 bylo příslušníky OOP Nepomuk řešeno několik případů, se kterými bychom vás rádi seznámili. Stejně jako v minulém období, i tentokrát nejprve zmíníme
případy, kdy byla závažným způsobem porušena pravidla BESIP.
V nočních hodinách dne 16. 10. 2018 nepomučtí policisté
zastavili v obci Kozlovice vozidlo, jehož řidič byl vyzván k podrobení se dechové zkoušce. Během ní „nadýchal“ 0,76 promile alkoholu v dechu.
Dne 20. 10. 2018 v dopoledních hodinách kontrolovala hlídka
OOP Nepomuk v obci Dvorec osobní automobil, jehož řidič budil
dojem ovlivnění omamnou nebo psychotropní látkou. Na výzvu
hlídky se podrobil lékařskému vyšetření. Stejná hlídka pak v nočních hodinách zastavila v obci Srby vozidlo, jehož řidič byl pod
vlivem alkoholu. Policisté na místě zjistili hodnotu 0,30 promile
alkoholu v dechu.
V obci Žinkovy hlídka nepomuckých policistů zastavila v nočních hodinách dne 31. 10. 2018 osobní automobil, jehož řidič byl
pod vlivem alkoholu. Displej měřicího přístroje ukázal hodnotu
1,38 promile alkoholu v dechu. Řidič měl navíc do roku 2020 vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Tento řidič byl při obdobném
činu odhalen nepomuckými policisty i dne 5. 10. 2018, rovněž
v obci Žinkovy.
Dne 2. 11. 2018 v nočních hodinách zasahovala hlídka OOP
Nepomuk u dvou dopravních nehod. K první došlo mezi obcemi
Starý Smolivec a Mladý Smolivec. Zde havaroval řidič neregistrovaného motocyklu, který nebyl držitelem řidičského oprávnění, byl
pod vlivem alkoholu a návykových látek a navíc byla v jeho batohu
nalezena marihuana.
K druhé nehodě došlo pouze o několik kilometrů dále, a to
mezi obcemi Starý Smolivec a Lnáře. Řidič osobního automobilu
„nadýchal“ 1,04 promile a dále měl do roku 2020 vysloven zákaz
řízení motorových vozidel.
V odpoledních hodinách dne 3. 11. 2018 zastavila hlídka OOP
Nepomuk v obci Dvorec vozidlo, jehož řidič budil dojem, že je pod
vlivem návykových látek. Byl proto podroben testu, který byl pozitivní na přítomnost látek pervitin a marihuana. Řidič navíc nebyl
držitelem řidičského oprávnění.
Dne 9. 11. 2018 kontrolovala hlídka OOP Nepomuk ve večerních
hodinách v obci Žinkovy vozidlo, jehož řidič budil dojem, že je pod
vlivem alkoholu. Řidič hlídce nepředložil doklady a odmítl se podrobit dechové zkoušce. Následně se pokusil z místa činu uprchnout
a byl dopaden v nedalekém lese. Řidič je podezřelý i z dalšího protiprávního jednání, které je v současné době prověřováno.
Ze zjištěných případů mimo BESIP jmenujme alespoň některé:
Odpoledne dne 2. 11. 2018 policisté dopadli v obci Nepomuk celostátně hledanou osobu.
O dva dny později se jim podařilo v Nepomuku v ulici Zelenodolská dopadnout přímo při činu pachatele vloupání do dílny u domu.
Policisté dále dne 10. 11. 2018 řešili přestupek proti občanskému soužití, kdy ve Dvorci došlo k napadení v rodině. Útočník
byl policisty zajištěn, a z důvodu podnapilosti převezen na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně.
S příchodem adventu upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost. Zejména v okolí nákupních center, kde v tomto období
narůstá počet případů kapesních krádeží, vloupání do vozidel nebo
podvodníků nabízejících různé „zaručeně výhodné“ zboží.
Všem čtenářům Nepomuckých novin přejeme klidné Vánoce
a šťastný nový rok 2019.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

zprávy
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Nepomukem zněly
brazilské skladby

V pondělí 12. 11. proběhl v našem městě koncert brazilského jazzového tria z partnerského města São João Nepomuceno ve složení
Ricardo Itaborahy, Dudu Lima a Leandro Scio. Trio vyrazilo na malé
evropské turné, při kterém zahrálo také v Praze, Bruselu a Vatikánu.
Na programu koncertu bylo také několik písní s místním sborem
Canto Nepomucenum, například Hymna o svatém Janu Nepomuckém, která zní pravidelně v brazilském kostele. Během návštěvy
Nepomuku zavítali hosté také na Zelenou Horu, do Svatojánského
kostela či muzea. Naše město rovněž pomáhalo s organizací koncertu v Muzeu Karlova mostu v Praze, který proběhl o den dříve a kde
si velké poděkování zaslouží Zdeněk Bergman, převozník pražský.

Děkujeme tímto dále všem, kdo se podíleli na akci v Nepomuku, to
jsou Radovan Sochor, který pomohl s organizací a poskytnutím sálu,
Pater Jiří Špiřík s Hanou Černohousovou, kteří zajistili ubytování
na faře, Václav Česák a Stanislav Vaník st., kteří zapůjčili nástroje,
dobrovolní hasiči, kteří zajišťovali po celou dobu dopravu, Pavel
Motejzík, který se ujal role spoluorganizátora a průvodce, obec Klášter, která zpřístupnila Zelenou Horu, sbor Canto Nepomucenum,
který zvládl během tří dní nastudovat tři společné skladby, Jana Conceicao, která tlumočila do portugalštiny, a další a další, bez nichž
by se akce v Nepomuku nikdy nemohla uskutečnit. Více fotografií
a videa najdete na webu nepomuk.cz.
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Nepomučtí
žáci vyzdobili
Národní divadlo
V prostorách Národního divadla v Praze
máte možnost zhlédnout zajímavou
výstavu, na kterou dodali obrázky s tematikou Zelené Hory a Nepomuku také žáci
a žákyně ze ZŠ Nepomuk. Obrázky jsou
rovněž součástí pamětního almanachu
Od kamene ke zlatu – Od divadla ke státu,
který byl vydán u příležitosti 100 let
od vzniku Československa a 150 let
od položení základního kamene Národního divadla. Všechny zapojené děti obdržely pamětní certifikát a jejich obrázky se
po výstavě stanou součástí archivu Národního divadla, coby odkaz dalším generacím. Není bez zajímavosti, že originální
výzdoba Národního divadla je inspirovaná
rovněž Rukopisy a k položení základního
kamene došlo v roce 1868 v souvislosti
se Svatojánskými slavnostmi v Praze.
Ostatně i opera Libuše, kterou bylo slavnostně otevřeno Národní divadlo v roce
1881 i 1883 (po požáru), má své libreto
právě ze Zelenohorského rukopisu.

Nepomucké noviny / prosinec 2018
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Keramika na faře

A proč byla válka?

Ve středu 31. října skončila výstava keramické tvorby, jejíž autorkou je Jitka Kahounová
z Vrčeně. Výstavu si mohli návštěvníci prohlédnout v konferenčním sálu na nepomuckém
Arciděkanství, a to v posledním týdnu letošní turistické sezony. V pátek 26. října v odpoledních hodinách uspořádala paní Kahounová též doprovodnou "post-vernisáž", při které
si zájemci sami vyzkoušeli točení na hrnčířském kruhu a modelování reliéfu Panny Marie
Lurdské. Skvělé občerstvení k této příležitosti připravily dámy Smithovy z Oselec, jimž
také velice děkujeme.

Ze Základní školy Nepomuk jsem v říjnu přijal jednu nevšední
prosbu, hlavně asi proto, že s ní za mnou přišla Jana Vopalecká,
která téměř vždy vyhoví mým mnohdy na první pohled spíše bláznivým nápadům. Bylo mi jednoduše hloupé říci „ne“. Myslel jsem
si nicméně až do akce samotné, že vycházka pro třeťáky ze tří tříd
základní školy ku 100 letům republiky nebude něco, co by mělo
jakýkoliv hlubší smysl. Snad jen, že si děti odpočinou od výuky
a protáhnou na našem šikmém náměstí své přesezené nohy. Vytiskl
jsem několik desítek historických snímků města, ale osobně jsem
se nijak zvlášť netěšil.
Zároveň musím upozornit, že jsem si vědom toho, že se jim
téma minulého století našich dějin vtloukalo v posledních týdnech
ze všech možných stran do hlavy a že možná byla i tak pro leckoho
z nich největším zážitkem toho dne neplánovaná prohlídka středověkých sklepení a štol pod hlavní budovou radnice za svitu mobilů,
ale musím upřímně říci, že mě informace od mnoha dětí velmi zaujaly a otázky samotné i mnohdy dojaly.
Třeba ta, kdy se mě jeden malý kluk s upřímným výrazem v očích
zeptal: „A proč byla válka?“. To byl opravdu silný moment a vysvětlení v tu chvíli vůbec nebylo snadné. Od devíti až desetiletých dětí
bych nečekal ani další zvídavé dotazy: „A proč jsme se rozdělili se
Slovenskem?“ „A proč Němci stříleli za války na vlaky?“ „A proč je
naše země tak malá?“ Anebo z jiného soudku: „Proč jsou svatí svatí?“
S vycházkou nám totiž pomáhala kolegyně Hana Černohousová ze

Hana Černohousová

Foto Hana Černohousová
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Svatojánského muzea, a tak se téma na závěr stočilo také ke svatému
Janu Nepomuckému či Augustinu Němejcovi, jehož rodný dům jsme
rovněž navštívili. Ostatně visí v něm obraz Rozsévač, poslední obraz
Mistra, určený původně pro prezidenta Masaryka.
A proč byla válka? Všechno to zbytečné umírání, zabíjení, utrpení
a 13 milionů dětských obětí, které s sebou přinesla? Nepochybně
byla jejím hnacím motorem touha po moci a našem bohatém území,
nenávist, fanatismus i vyšinutí jedinci. Kromě samých negativ přinesla ale i jedno pozitivum. Ještě 73 let po jejím skončení se o ní
mluví, dokonce i malé děti nejen v Nepomuku jsou v tomto směru
velmi zvídavé a zároveň vědí o Lidicích, koncentračních táborech,
pochodech smrti a dalších hrůzných činech. Připomínáme si během
pravidelných výročí nejen osvobození, ale i utrpení. A hlavně kvůli
tomu žijeme po celou tu dobu od jejího skončení ve velké části
Evropy v míru.
Léta se strachuji o to, že se ve školách učí málo místopisu a že
děti nebudou mít k našemu městu a regionu žádný vřelý vztah.
Nyní už ale vím, že mohu být zase o něco klidnější. Ostatně slíbená
vycházka ke čtyři tuny vážícímu zvonu Jan Vojtěch z roku 1848 ve věži
Svatojánského kostela na jaře určitě platí. Díky, třeťáci! A teď již se
těšit určitě budu.
Pavel Motejzík
Pozn.: Více fotografií na nepomuk.cz.

10

téma

Nepomucké noviny / prosinec 2018

téma

Nepomucké noviny / prosinec 2018

11

Téma: Cíle zastupitelů
Noví zastupitelé složili prvního listopadu veřejný slib
a vrhli se do práce. Zajímalo nás proto, jaké mají cíle,
s čím hlavně do svého čtyřletého mandátu jdou. Otázka
tedy byla tentokrát nasnadě: „Co byste si přál/a, aby
bylo do 4 let v Nepomuku, a plánujete k tomu zároveň
sami aktivně přispět? Vyberte ideálně jednu věc.“
Zastupitelů se ptáme v abecedním pořadí.

Baroch Karel (Zelení)

Holub František (SN, bezp.)

Přeji si, aby se toho moc nezměnilo. Nepomuk šel doteď totiž správným směrem. Takže já budu aktivně přispívat k tomu, aby šel stále
správnou cestou a aby občané neztratili to, co v předcházejících
letech získali. A nebylo toho málo. To znamená, že chci, aby stále
stejně velmi dobře fungovaly technické služby, aby Nepomuk byl
stále vyhlášeným kulturním městem a také aby byl úspěšně naplňován plán investic.
Chci, aby byly dále zachovány všechny komise i dotační programy města. To je velmi důležité pro kvalitu života ve městě.
Z komisí totiž přicházely důležité připomínky a nápady pro městskou radu. A dotační programy zase přispívaly k tomu, aby co nejvíce těchto připomínek a nápadů mohlo být realizováno. Vybrat
jednu věc, která byla pro město nejdůležitější, je těžké, každá má
svůj význam. Ale napadla mě třeba obnova historického jádra
města nebo rekonstrukce Hotelu Dvorec, ale také "docela obyčejné"
květinové záhony. Hodně věcí ale je zatím jen na papíře. Např. nová
budova ZUŠ, stadion u školy a mnoho dalšího.

Přát si mohou voliči. Jako zastupitel si nemohu přát, ale musím
se snažit uvést do života vize a projekty, na kterých jsme pracovali v posledních čtyřech letech, a zároveň připravit projekty pro
další volební období, samozřejmě podle realistických přání voličů
a potřeb města. Na toto volební období je připravena sada projektů – jako např. úprava a rekonstrukce nádražní plochy, stavba
nové hasičské zbrojnice v Nepomuku, rozjetí obytných zón u obory
ve Dvorci a Daníčky II v Nepomuku, dále musíme udělat komunikaci od závor u mlékárny k ČSAD, abychom ulevili od dopravy v centrální části Dvorce a vyvedli dopravu firmy KLAUS Timber mimo
obytné zóny v Nepomuku. Pokud to dokážeme uvést do života,
budu to považovat za splněné přání.

Z ustanovujícího jednání zastupitelstva města dne 1. listopadu 2018

Jiran Pavel (SN, bezp.)

Baroch Marek (ANO 2011, bezp.)

Přál bych si a současně považuji za důležité, aby se pokračovalo
a podařilo dokončit projekty, které byly započaty v předchozím
volebním období (př. přestupní uzel Nepomuk–Dvorec, obytné
zóny, realizace víceúčelového sportoviště u ZŠ, nová zbrojnice
SDH Nepomuk, cyklostezka propojující město a ATC Nový rybník
či workout hřiště v areálu Slavoje Dvorec), a aby byl postupně naplňován strategický plán města, jehož součástí je zásobník plánovaných projektů. Chci se spolupodílet na přípravě a příp. realizaci
projektů v lokalitě Pod Vinicí dle schválené územní studie (dětské
hřiště, přístupové komunikace a parkování u ZŠ, ZUŠ, in-line dráha,
biotop, skatepark, BMX dráha atd.). Dále budu chtít připravit projekt modernizace a rozšíření městské sportovní haly. Realizace
některých jmenovaných projektů bude odvislá od toho, zda se
podaří získat dotaci, nic to však nemění na mém přesvědčení, že
má smysl pokračovat v přípravě uvedených projektů.

Mé přání, které mě napadá jako první, je do čtyř let obtížně splnitelné, spíše nesplnitelné. Přál bych si, aby bylo konečně přikročeno k dlouho uvažované rekonstrukci náměstí Augustina
Němejce. Koneckonců, je to jeden z cílů strategického plánu rozvoje našeho města. Byl bych moc rád, kdyby se současné vedení
města začalo tímto záměrem vážně zabývat a bylo započato s jeho
přípravou. Jako základ doporučuji využít hotovou architektonicko-urbanistickou studii architektů Vladimíra Vašuta a Viktora
Vlacha, kterou pro město zpracovali již před třinácti lety. Ve spolupráci s oběma architekty by mohl být vytvořen projekt, který by
měl být reálný především z hlediska finančních možností města
s vyhledáním a využitím dotačních prostředků. Pokud by se tak
mělo stát, rád bych se stal členem přípravného i realizačního
týmu tohoto projektu.

Jiránek Josef (SNK-Pro Nepomuk)

Hánová Anna (ODS-NK, bezp.)

Chtěla bych vrátit do centra města život, oživit náměstí fungujícími
obchůdky, občerstvením, službami, kulturou…

Mám dvě věci: 1) Rád bych se aktivně podílel na realizaci cvičebních workoutových prvků a workoutového hřiště pro cílovou skupinu od dospívající mládeže až po dospělé po Nepomuku a Dvorci.
V Nepomuku a Dvorci máme několik dětských hřišť, ale pro teenagery v podstatě nic. 2) Chtěl bych pomoci prosadit opravu/úpravu
chodníkové „magistrály" Nepomuk-Dvorec, aby byla průjezdná jak
kočárkem s malými kolečky, tak traktůrkem s pluhem na zimní
údržbu. Hlavně úsek v Nepomuku od „Símalky" k Družstevní ulici
a ve Dvorci v úseku naproti Čiháku.
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Kouba Jiří (ANO 2011, bezp.)

Mým přáním je přispět k rozumnému a zodpovědnému vynakládání prostředků města, zejména těch investičních, a zároveň
k bezproblémovému a přívětivému chodu úřadu.

Nepomucké noviny / prosinec 2018

celé akce. Nerad bych, aby pouť byla zas jen o kolotočích. Také
Nepomucké trhy by si měly udržet počet stánků, hudební program
a postupně zvyšovat kvalitu prodejců i počet návštěvníků. To také
nepůjde bez dostatečného rozpočtu na vystupující a propagaci.
Doufám též v další ročníky akcí, jako je Otvíráme Nepomuk! či
"Veletrh" spolků. Byla by škoda, kdyby skončil pravidelný páteční
program na Malé letní scéně. Myslím, že všechny zmíněné akce
přispívají k obrazu Nepomuka jako města žijícího kulturou, dodávají mu rozměr, který množství jiných sídel této velikosti nemá.
Přinášejí další motivaci, proč žít právě zde.
Budu se snažit, i když již nejsem členem městské rady, přispět
svými silami k tomu, aby tyto věci neuhasly.

Nepomucké noviny / prosinec 2018

Novák Václav (KSČM)

Mým zájmem bude podporovat obnovu bytového fondu, novou
výstavbu sociálních bytů, in-line dráhu u školy a vybudování nové
budovy ZUŠ.

Švec Jiří (ANO 2011, bezp.)
Kovář Václav (SK Nepomuka a Dvorce)

Tak takových přání mám mnoho a vybrat z toho jen jednu nejdůležitější věc je složité… i priority se mohou časem pod tíhou
okolností měnit a za důležité považuji více věcí. Dovolím si tedy
zmínit dvě. Zaprvé je to urychlení práce na zajištění stavebních parcel ve městě, aby město případným zájemcům, kteří zde
chtějí žít a postavit si dům, mělo co nabídnout. Případně příprava či dokonce realizace nějakého bytového fondu. Za druhou
důležitou věc považuji veřejná prostranství v centru – ve Dvorci
u nádraží a náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Dvorec
snad bude vyřešen realizací přestupního uzlu. Náměstí v Nepomuku si zaslouží min. předláždění. Ale jak jsem psal již úvodem,
je mnoho dalších věcí, které považuji taktéž za velmi důležité,
a budu aktivně napomáhat směřovat město tímto směrem.

Mareček Michal (SK Nepomuka a Dvorce)

Co bych já chtěl aby se změnilo v Nepomuku během čtyřech let?
No bylo by toho hodně ale to hlavní mi chybí již řadu let. Především to, že v Nepomuku vlastně není pro občany moc práce.
Většina lidí dojíždí, pracuje jinde, to znamená, že i jinde nakupuje, většinou se chodí i jinam bavit . Výsledkem je omezená
možnost vyžití ve vlastním městě, omezená možnost nákupu
nebo i omezená možnost vyžití našich dětí, kroužků atd. Díky
tomu dle mého i nepomucké náměstí občas připomíná opuštěnou černobylskou zónu. Prioritou by tudíž měla být snaha zajistit
podmínky pro příchod dalších zaměstnavatelů a snaha o rozvoj
pracovních příležitostí.

Základním předpokladem pro zatraktivnění a podpory návštěvnosti
našeho města je dohoda o spolupráci ve využití potenciálu Zelené
Hory s obcí Klášter. Podle vývoje ekonomiky do konce r. 2020 co nejvíce využít evropské i domácí finance k dobudování infrastruktury
ve městě a okolí – nové komunikace z I/20 do Dvorce a do průmyslové zóny. Budu podporovat úsilí našeho arciděkanství o výstavbu
poutnického domu a udržení působení Svatojánského muzea,
vzájemná spolupráce s KIC již byla v hrubých rysech nastíněna,
zodpovědnost v této oblasti by měl převzít Pavel Motejzík, namísto
redakce Nepomuckých novin. A nemohu opomenout rekonstrukci
sportovních areálů, výstavbu nových cyklostezek a ploch pro dětské
aktivity. Prioritou nadále zůstává zajištění technologií i zdrojů
pitné vody a její distribuce do okolních obcí za jejich finanční
spoluúčasti, dokončení a prodej parcel v obytných zónách, smysluplná údržba městského majetku, zajištění perspektivního rozvoje
našeho města a spolupráce s okolními obcemi.

Němec Miroslav ml. (SNK-Pro Nepomuk)
Kroupa Pavel (Zelení)

Dovolím si odpovědět opačně. A to, co bych si přál, aby zůstalo
zachováno. Především bych rád, aby rozhodování městské samosprávy bylo otevřené občanům, zveřejňovalo se co nejvíce informací, fungovaly komise, probíhala veřejná projednání různých
investičních záměrů a koncepčních dokumentů.
Doufám, že i za čtyři roky budou Nepomucké noviny nadstandardně kvalitním periodikem, které přináší množství zajímavých,
čtivých a vyvážených informací a je inspirací pro radniční listy
okolních měst. Rád bych, aby i na konci tohoto volebního období
kvetl Nepomuk bohatým kulturním životem. Snad tedy budou
úspěšně pokračovat a rozvíjet se akce, které dnes tvoří hlavní
kostru kulturní nabídky našeho města. Doufám tedy, že i v dalších
letech bude pokračovat květnová pouť jako pestrá, mnohovrstevnatá a reprezentativní městská slavnost prvořadého významu.
Snad tedy zůstane zachován a nadále bude růst do kvantity
i kvality "staročeský jarmark" na Přesanickém náměstí a v Plzeňské ulici, jehož nedílnou součástí budou pouliční vystoupení
hudebníků, šermířů a kejklířů. Snad se najde vůle uvolnit finance
na související koncerty vážné i populární hudby i na propagaci

Rád bych přispěl k větší otevřenosti a lepšímu fungování samosprávy, a to především na poli přípravy, realizace a následné kontroly investičních akcí města. Rovněž bych byl rád, aby se v tomto
volebním období podařila připravit ze strany města nabídka stavebních parcel a bytového bydlení a aby se podařilo zvrátit negativní jev úbytku obyvatel Nepomuka.

Vokurka Vladimír (ANO 2011, bezp.)

Je spousta věcí, které jsou rozdělané nebo dlouhodobě naplánované. Ty je třeba dodělat a vím, že měšec městských peněz není
bezedný. Pokud to jen trošku půjde, chtěl bych se pokusit porovnat naše náměstí. Prvně komunikace a dle možností postupně
i parkovací plochy.

Němec Miroslav st. (SNK-Pro Nepomuk)

Přál bych si a chci přispět k tomu, aby byl po 16 letech dokončen chodník z Nepomuku Družstevní ulice do Dvorce a některé
současné chodníky opraveny. Rovněž bych byl rád, aby se plán
investic města v zastupitelstvu města transparentně tvořil, projednával a pravidelně vyhodnocoval.

A co vy? Jaký cíl je vám nejbližší?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.
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Třebčice mají
stromky s příběhy

Helenka je dokončena

Obec Třebčice realizovala ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko
a za finanční podpory Plzeňského kraje
v obci výsadbu nové aleje 20 ks maloplodových višní, u kterých jsou umístěny
cedulky o historických meznících z dějin
Třebčic. Návštěvníci se tak dozvědí zajímavosti o tom, co název obce znamená,
kdy byla první písemná zmínka, jak se
stavěla železnice nebo jaké události provázely roky 1945 a 1989.

Díky prostředkům Plzeňského kraje, který poskytl dotaci 1,5 milionu Kč, a města Nepomuk,
které zajistilo spolufinancování ve výši 20 %, byl v letošním roce dokončen Mikroregionem
Nepomucko pevný povrch Cyklostezky Helenka až k viaduktu ve Dvorci-Huti. Součástí stezky
je také výsadba nové třešňové aleje a vybudování naučné stezky Bez včel to nejde, na které
Mikroregion spolupracoval s nepomuckým spolkem včelařů (bude osazena na jaře).

Kdo si hraje, nestárne
Letošní rok je v celé naší republice ve znamení oslav stého výroční založení republiky. Členky
Babského baletu v Žinkovech se rozhodly oslavit toto jubileum originálním způsobem
a založily UNIVERZITU BABSKÉHO VĚKU. Univerzit třetího věku máme v Čechách hodně,
ale většině z nás by dojíždění činilo potíže a ani bychom se necítily v cizím prostředí dobře.
A protože se snažíme být co nejdéle fit ne jen tělesně, ale i duševně, scházíme se pravidelně
v Klubu sv. Václava a „studujeme“. Letošní školní rok je zaměřený na historii od pravěku až
po období vlády Karla IV. Studentky aktivně dolují z paměti zapomenuté vědomosti z historie, vyplňují pracovní listy, pracují s latinskými citáty, s římskými číslicemi, řeší křížovky,
osmisměrky, hlavolamy, sudoku, drobnou motoriku trénují vytvářením jednoduchých
výrobků. Každá má svoje portfolio, ve kterém shromažďuje všechny studijní materiály.
Na konci školního roku plánujeme uspořádat pro veřejnost výstavu, kde budeme prezentovat svoji celoroční práci, představíme zde kroniku, kterou si vedeme, bude k nahlédnutí
fotodokumentace našeho studia. Závěr školního roku se samozřejmě neobejde bez školního
výletu. A co je na našem studiu nejcennější? To, že máme chuť se sejít, při práci se výborně
bavíme, zasmějeme, do všeho jdeme s chutí, na dvě hodinky přestáváme myslet na to, kde
nás co bolí, jaké máme starosti.
Za Babský balet M. Turečková
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Opravy jedna radost

Portál kostela v Nových Mitrovicích

Budova Městské spořitelny v Nepomuku

Díky spolupráci vlastníků, památkářů, města Nepomuk a Mikroregionu Nepomucko došlo v letošním roce opět k opravám řady drobných památek, ale třeba i fasád domů, které jsou nyní o poznání
krásnější a dělají radost nejen majitelům, ale i kolemjdoucím. Jako
perla se opět vyloupla například fasáda Městské spořitelny Nepomuk vedle kostela, kde freskovou výzdobu realizoval začátkem
20. století akademický malíř Malý a ta nyní prošla rukama zkušeného restaurátora Jaroslava Šindeláře. Ač dům není evidovanou
památkou, poskytlo město na opravu fasády 90.000 Kč z programu
Obnova historického jádra města Nepomuku. Z tohoto grantu byly
v letošním roce podpořeny ještě další tři stavby v centru města.
V rámci dotačního titulu zaměřeného na Podporu obnovy
kulturních památek – prostřednictvím ORP, tedy evidované
památky – došlo například k restaurování barokních soch sv.
Jana Nepomuckého u Knárovky a ve Vrčeni na návsi či barokních
andělíčků ze štítu kostela sv. Jana Nepomuckého. Ty nyní skončí
v lapidáriu a bude se čekat na vytvoření kamenosochařských kopií,
které by se následně vrátily zpět na štít kostela.
Plzeňský kraj podpořil letos v regionu například realizaci
obnovy raně gotického portálu v Klášteře, obnovu střechy bývalé
kaple Božího těla – kovárny, výměnu oken domu – staré školy
na Přesanickém náměstí či opravu vchodového portálu se šlechtickými aliančními znaky na kostele v Nových Mitrovicích. Přinášíme vám z oprav několik fotografií.

Svatý Jan Nepomucký u Vyskočilky

Svatý Jan Nepomucký ve Vrčeni na návsi

Socha před opravou
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„Krásu uhlídáš v tento noční čas“
Kouzlo nejznámějšího díla Jakuba Jana Ryby

Hej, mistře! Vstaň bystře!
Vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost.
Krásu uhlídáš v tento noční čas.
Hvězdy jsou dnes krásnější, obloha tuť jasnější,
měsíc krásně plápolá, světlí ním sad, stodola,
denice již vychází, z hájů zuve zvěř,
cvrlikáním přelibým ptáčků zvučí keř, rozlíhá se keř.
(ukázka z původního textu České mše vánoční)

Česká mše vánoční rožmitálského učitele, skladatele, regens
choriho, spisovatele a hudebního teoretika Jakuba Jana Ryby
(1765– 1815) patří neodmyslitelně k symbolům adventního a vánočního času. Proslulé dílo, od jehož vzniku uplynulo již 222 let,
původně neslo dlouhý latinský název, který v překladu zní Slavnostní mše věnovaná oslavě narození Pána Ježíše Krista, v jazyce
českém do hudby uvedená Jakubem Janem Rybou, učitelem a ředitelem rožmitálského kůru roku 1796. Později se vžilo označení
Česká mše vánoční, případně pojmenování Hej, mistře, vycházející z počátečních slov. Mohli bychom se ptát, zda využití mateř
štiny bylo opravdu natolik mimořádným činem, musíme ale mít
na paměti, že tehdy zněla v kostelích při bohoslužbách latina.
O začlenění češtiny do liturgie se sice skladatelé snažili už v době
renesance a baroka, jejich pokusy však záhy upadly v zapomnění.
Do dějin se tak zapsalo teprve Rybovo dílo.
Jako zbožný člověk si Ryba nepochybně uvědomoval význam
vánočních svátků a ve své tvorbě se jim opakovaně věnoval. Kromě
jiného se zabýval rovněž studiem Bible. Syn Josef Arnošt Ryba
ve svém deníku později dokonce uvedl, že otec její „důvěrnou znalostí zahanboval leckterého duchovního“.
V případě České mše vánoční čerpal z Lukášova evangelia, konkrétně ze známého líčení příběhu Kristova narození (Lk 2,4–16):
„Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města
Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala
dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí,
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: ‚Nebojte se, hle, zvěstuji
vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil

Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením:
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.‘ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: ‚Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.‘ Jakmile
andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: ‚Pojďme až do Betléma
a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.‘ Spěchali
tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.“
A právě pastýři hrají důležitou roli rovněž v České mši vánoční.
V tiché noci vidí jeden z nich na obloze jasný svit měsíce, ozývá
se zvěř, zpívají ptáci. Jde proto vzbudit správce ovčína (mistra).
Postupně se shodnou, že je zapotřebí zjistit význam neobvyklých
úkazů. Když andělé zvěstují Ježíšovo narození, vytrhuje mistr ze
spánku ostatní pastýře a informuje je, co se událo. Svolají lid z kraje
a společně se vydávají na pouť do Betléma, kde nadšeně oslavují
Spasitele. Na závěr pak velebí Boha a žádají jej: „Uděl nám všem
spokojenost, vlij do našich srdcí svornost, abychom se milovali, tím
jen Tebe vyznávali, Bože náš dobrotivý, Otče vždy milostivý.“
Ryba se dlouhodobě snažil tvořit díla srozumitelná prostému
člověku, což mj. dosvědčují slova z jeho hudebního životopisu:
„Skladatel zkrátka musí umět promluvit k různým srdcím a to dokáže,
když své kusy skládá celým srdcem. Takhle jsem o chrámové hudbě
uvažoval a rozhodl jsem se, že své církevní skladby budu psát podle
těchto zásad. Zkoumal jsem své posluchače a našel jsem mezi nimi
téměř samé hudební laiky. Pomyslel jsem si tedy: Musíš psát pro laiky
a pozvolna je vést k vznešenosti.“ Proto v České mši vánoční volil
dobře zapamatovatelné motivy a komponoval ji tak, aby mohla být
bez potíží provozována rožmitálskými muzikanty.
Za povšimnutí stojí skutečnost, že skladbě zřejmě nepřikládal
větší důležitost a nikde se o ní nezmiňoval. Jen ve fragmentu tematického soupisu Rybových děl z období 1774–1796 je uváděna jako
Bohemica a v seznamu tvorby z let 1782–1798 najdeme poznámku
o jedné české mši. Ačkoliv existuje řada opisů, originální partituru
dnes k dispozici nemáme. Chybí nám též informace k prvnímu
veřejnému představení. S ohledem na téma lze soudit, že premiéra se odehrála o Vánocích ve farním chrámu Povýšení sv. Kříže
ve Starém Rožmitále. V roce vzniku by v úvahu přicházela mše
sloužená v noci z 24. na 25. prosince 1796.
Její obliba postupně rostla i na jiných místech. Ohlas u venkovského lidu 19. století je zachycen v literatuře, např. v prózách
Jindřicha Šimona Baara a Aloise Jiráska, který ve své románové kronice U nás popisuje: „Farář Havlovický u oltáře dychtivě naslouchal
výborné hře učitele Černého, na niž se těšil. On a všichni, a všichni
dychtivě čekali, co dál, dál, až se pastýři ozvou. A již tu byli. […] Mladý
Hilma naslouchal jako u vidění. Díval se na kůr, na zpěváky, na učitele a hudebníky u pultů, zahlédl i Doubena v pozadí, jak stojí vysoký,
ruce, v nichž držel čepici, sepjaty až u brady, vroucně se modle; znovu
k oltáři se zahleděl, kdež stál vysoký, vážný farář v lesklém ornátu,
kdež klečeli čtyři ministranti v bělostných komžích a červených sukničkách a kdež ze šera nad oltářem tajemně probleskovala zlatá hvězda
vlasatá. Všecko tak nevídané a divné v tom příšeří a v mihotavé,
zardělé záři, za hudby a zpěvu, jemuž bylo rozumět.“
Ve 20. století přispěl k rozšíření neobyčejného díla rozhlas, televize i vydávání nahrávek na zvukových nosičích. Od doby vzniku
prodělalo množství úprav a vešlo ve známost rovněž v zahraničí.
Uváděno je jak česky, tak v překladech do řady dalších jazyků.
V Nepomuku, kde Jakub Jan Ryba strávil část svého života, zaznívalo
častokrát v minulosti a velkému zájmu se zde pravidelně těší i dnes.
Lenka Špačková
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Tipy na vánoční dárky
Nástěnný kalendář 2019:
Nepomucký kalendář na zamyšlení
Nepomučtí malíři z Ateliéru K Augustina
Němejce připravili nový nástěnný
kalendář, který je sestaven z obrázků
od jeho členů, originální básně k tématu
na každý měsíc přidala první dáma
plzeňské poezie Hana Gerzanicová.
Nástěnný kalendář 2019:
Nepomuk na obrázcích
Ladislava Čáslavského
Město Nepomuk vydalo nový
nástěnný kalendář s kresbami našeho
města od Ladislava Čáslavského,
k dostání je v IC Nepomuk.
Vstupenky na komedii
Tchyně na zabití
Představení proběhne v pátek 18.
ledna 2019 v sále hotelu U Zeleného
stromu, vstupné 340 Kč (290 Kč
balkón). Hrají: Lucie Zedníčková, Dana
Homolová, Anna Kulovaná a Martin
Kraus. Předprodej v IC Nepomuk.
Hana Gerzanicová – Děkuji
Nová sbírka básní Hany Gerzanicové
nejen o Nepomucku ilustrovaná
malíři Atelieru K. K dostání
za 50 Kč v kanceláři Mikroregionu
Nepomucko (tel. 604 442 409).
Publikace Osmičkové roky
na Nepomucku
Nová originální publikace
významných událostí z dějin regionu
končících číslovkou 8. K dostání
od 21. prosince v IC Nepomuk.
Předplatné časopisu Vítaný
host v Plzeňském kraji
Vhodným dárkem pro milovníky
místopisu je nepochybně předplatné
úspěšného časopisu Vítaný host. Bližší
informace na www.regionall.cz.
Nepomucké oplatky
Originální „lázeňské“ oplatky
s nepomuckým přebalem v mnoha
příchutích. K dostání v IC Nepomuk.
Luděk Krčmář – Poutní místa a místa
zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska
Zajímavou publikaci plnou poutních
míst a církevních zajímavostí regionu
vydalo v letošním roce město Nepomuk.
K zakoupení je v IC Nepomuk.

Politický okres Přeštický v reprintu
Mezi sběrateli těžko sehnatelná publikace
(1905–1925) o historii obcí na Přešticku
a Nepomucku vyšla v novém vydání.
Kniha je rozdělena na dvě části. V první
se nachází popis přírodních poměrů,
prehistorie, národopisu, zemědělství,
průmyslu, obchodu, církevních
poměrů, školství, spolků, životopisů
význačných rodáků atd. V druhé části
má každá obec samostatnou kapitolu
podle své velikosti nebo dokumentů,
které se zachovaly. Více informací
a objednávky na historie-heraldika.cz.
Vladimír Franz – Má vlast:
Slovem a obrazem
Známý dožický chalupář, umělec
a profesor vydal v letošním roce novou
knihu. Základem je pečlivě sestavený
soubor tematicky rozmanitých textů,
pocházejících zejména z posledních
deseti let a vytvořených při různých
příležitostech a pro různá média.
Fejetony, úvahy, medailony, grotesky
či básně v próze i verších. Obsahem
je také několik rozhovorů a desítky
reprodukcí autorových výtvarných děl.
Předplatné Nepomuckých novin
V IC Nepomuk je možné si za cenu
poštovného předplatit doručování
Nepomuckých novin do schránek
pro sebe či jako dárek pro své blízké,
které osud zavál za hranice města.
Roční poštovné stojí 240 Kč.

V Informačním centru Nepomuk zakoupíte
Svatojánská vína, lihoviny firmy Jenčík a dcery,
hrnečky, sošky, Skašovské hračky, publikace,
obrázky, mapy, hudebniny, vstupenky na akce
a další dárkové předměty. Otevřeno je pondělí–
sobota 8:30–16:00, včetně soboty 22. prosince.
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Lípa ku 100. výročí republiky

Vyprávění pamětníků

Největší událostí konce října bylo vysazení lípy v areálu základní školy. Místo vysazení
nového stromu bylo předem konzultováno s p. architektkou Kejhovou-Přenosilovou a lípa
doplnila stávající stromy v jihovýchodní části areálu. Všichni žáci školy se v pátek 26. 10.
shromáždili v určeném místě a nejdřív vyslechli projev ke stému výročí československé státnosti. V té chvíli nikdo ještě z přítomných nevěděl, kdo se zasazení lípy ujme. Nechali jsme
výběr tak trochu náhodě. Protože školní událost byla směrována ke stým "narozeninám"
republiky, ze školní evidence žáků p. Michálková hledala žáky s datem narození 28. října.
Ten den ale z našich žáků nikdo narozeniny nemá, a tak se hledali následně ti, kteří se
narodili ve dnech blízkých k 28. říjnu. A tak se u stromku sešli žáci a žákyně z mnoha tříd
prvního i druhého stupně, starší kluci vzali do rukou připravené nářadí, dívky pomohly
lípu zasadit a ti nejmenší řádně stromek zalili. Následovalo vyfotografování všech žáků
a společná fotografie ve vestibulu školy připomíná celoškolskou slavnostní událost. Věřím,
že až současní žáci povedou své děti za několik roků do nepomucké školy třeba k zápisu
do první třídy, tak si na chvíle, kdy byli u zasazení lípy, vzpomenou. Velké poděkování patří
p. Heleně Radové z prodejny květin Kopretina za lípu, kterou sehnala a věnovala ji škole
zdarma. Snímek ze sázení lípy jsme přinesli v minulém čísle novin.

V souvislosti s výročním založení republiky využila třídní učitelka 5. A p. Mgr. H.
Skalová nabídky 2 žákyň a do třídy
postupně zavítali 2 pamětníci. Kdo by
lépe mohl povyprávět o dobách tzv. první
republiky než pamětník. Do třídy za žáky
přijela p. Vlasta Kufová z Kramolína.
P. Kufová se snad zlobit nebude, když prozradím, že se narodila v roce 10. výročí
vzniku Československa. Dětem ochotně
odpovídala na všetečné otázky, překvapila obdivuhodnou pamětí, dokázala
si vzpomenout na úžasné drobnosti ze
školní docházky i ze soukromého života.
Věříme, že poutavé vyprávění dokázalo
žáky zaujmout a zůstane jim v paměti
hodně dlouho. Velké poděkování samozřejmě patří p. V. Kufové a rovněž paní
V. Kolaříkové za ochotu a dovezení milé
pamětnice do školy. Stejná třída přivítala
ještě jednoho hosta. Tentokrát jim o svém
životě přišel povyprávět p. Josef Vaněk.
Místní ho znají jako hajného z nedaleké
vesnice. Pan Vaněk vyprávěl dětem o tom,
jakou strastiplnou cestu musel s rodiči
absolvovat, když se stěhovali z východu
do západní části republiky. Další neméně
zajímavé byly příběhy, které pan Vaněk
zažil jako hajný v lese. Sice je už nyní
v penzi, ale skvělá paměť a velmi poutavé
vyprávění děti každopádně zaujalo. Potlesk v závěru vyprávění byl pro oba vypravěče opravdu zasloužený.
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Jak se žilo…
Jak se žilo za první republiky, přiblížil program, který přivezl
do školy pan Libor Marek, historik, kterého znají žáci základních i středních škol, leckde je průvodcem po hradech a zámcích,
spolupracuje při natáčení dokumentů o středověkých objektech
a účastní se pravidelně mnoha historických slavností ve městech, hradech a zámcích. Do naší školy přijel s programem, který
názorně představil dobu tzv. Masarykovské republiky i období
konce habsburské monarchie. Děti se dozvěděly, jak se tehdy lidé
oblékali ke každodenním činnostem, co se běžně prodávalo, jaký
byl jídelníček tehdejších domácností, s čím si děti hrály a mnoho
dalších zajímavých informací. Víte například, že stále vyráběná
Kofila se prodává už od roku 1923? Populární Alpa Francovka je
ještě starší než republika? A tušíte, že známé mýdlo s jelenem má
za sebou více než 150 existence? I o těchto výrobcích se děti během
přednášky dozvěděly. Mluvené slovo doplnily fotografie, ukázky
z filmů, reklamní předměty a kopie dobových tiskovin i mnoho
zajímavých a dnes už téměř neznámých předmětů.
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Halloween
Po podzimních prázdninách si užily svátek Halloween děti z prvních,
druhých a třetích tříd a užily si opravdovou strašidelnou školu. Svátek
Halloween pro děti z prvního stupně připravili kluci a děvčata z vyšších ročníků a všechny zúčastněné třídy musely zvládat celou řadu
úkolů. Zpočátku byla třeba odvaha, když z krabic odvážlivci lovili
pavouky (samozřejmě gumové atrapy), později si všichni vyzkoušeli
šikovnost při zatloukání hřebíků a při chůzi se svázanýma nohama,
navazovali pentle na dračí ocas a luštili zajímavé hádanky. Samozřejmě na závěr nechyběly pro všechny drobné odměny.

A jak jsme slavili dále?

Do oslav zaměřených ke stému výročí republiky se zapojili všichni
naši školáci. Tak například druháci se spolu se svými třídními
učitelkami dohodli, že budou 3 dny po sobě chodit do školy v barvách, které tvoří jeden z našich státních symbolů – trikoloru. Jeden
den byly třídy v barvách modrých, druhý den všichni zářili červeně
a třetí den se sešli v bílém. Třeba čtvrťáci vytvářeli přání k výročí
založení republiky. Druháci kromě toho využili nabídky nepomuckých kuchařinek a navštívili výstavku tradičních hnětýnek.
O tom, proč a jak se hnětýnky v minulosti pekly, dětem povyprávěla p. Jana Augustová. Kromě výzdoby, kreseb a dalších prací připomínajících založení republiky si šesťáci vyzkoušeli, jak se peče
a samozřejmě také jak chutná tzv. prezidentská bábovka. Třeťáci
absolvovali vycházku po městě s Pavlem Motejzíkem a Hanou
Černohousovou, o čemž si můžete přečíst samostatný článek
na jiné straně novin. Děti dostaly k dispozici předtištěný papír,
aby napsaly svá osobní přání ke stému výročí založení republiky.
Zde jsou alespoň některá:

… přeju ti, aby nebyla válka… přeji ti, abys měla
spravedlivé a hodné prezidenty… aby se lidé k tobě
chovali hezky… abys byla stále tou krásnou zemí,
jak se zpívá v naší hymně… abys měla důvěryhodné
prezidenty… abys byla aktivní v EU… abys získala
ve světě takou prestiž, jakou mělas za prezidenta
Tomáše Masaryka a Václava Havla… abys podporovala vědu a vzdělání… abys dokázala ocenit velmi
schopné lidi… přeju hodně vědeckých a sportovních úspěchů… ať je životní prostředí stále
hezčí… aby zde žili samí šťastní, zdraví a spokojení lidé… aby se tady stále dobře žilo…Jsem rád,
že můžu tuto významnou událost s tebou prožívat,
máš krásné dějiny, jsi ozdobena památkami, máš
šikovné obyvatele. Jsem hrdý, že jsem Čech. Přeju
takové občany, aby ses za ně nemusela stydět.
Česká republika je nejhezčí zemí ze všech…
To, co děti napsaly, stojí za přečtení. Všechna přání jsou stále
umístěna blízko hlavního vchodu a určitě stojí za pozastavení,
za přečtení, za chvilku zamyšlení nad tím, co děti vyslovily. Jejich
názory a přání jsou vlastně i přání vás, rodičů, a také pedagogů,
kteří s nimi po celou dobu školní docházky pracují.

Návštěva budoucích školáků
Na návštěvu naší školy se vypravily děti z nepomucké mateřské
školy. Cílem návštěvy byla druhá třída. Malí hosté mohli sledovat,
co se všechno jejich starší kamarádi naučili, a na oplátku školákům
zarecitovali básničku, kterou se ke svátku sv. Martina naučili. Také
si vyzkoušeli, jak se sedí v opravdických školních lavicích, plnili
úkoly a dokonce rozdali svým starším kamarádům drobné dárečky,
které ve školce společně připravili.

Stránky o ZŠ Nepomuk
připravuje Milan Demela, ředitel
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Rozhovor
s Janou Vopaleckou
Jana Vopalecká je člověk, kterého najdete téměř v každém
vydání našich novin. Jednou za základní školu, kde vyučuje,
podruhé za Ateliér-K, kde tvoří, potřetí za obec Myslív, kde
je zastupitelkou, počtvrté za sbor Canto Nepomucenum, kde
je sbormistryní a který nám byl natolik sympatický, že jsme se
rozhodli ho „adoptovat“ a papírově zařadit pod zapsaný spolek
Pod Zelenou Horou, kde jsem předsedou, aby sbor dosáhl
na různé dotační možnosti pro rozvoj svojí činnosti. Například
na nové profesionální elektrické piano, které jim výrazně
pomohlo během zkoušek i vystoupení. Máme nyní předvánoční
čas, a tak pojďme v tomto duchu částečně vést i náš rozhovor…

Text: Pavel Motejzík
Foto: Pavel Motejzík, archiv sboru

Dvě zastavení z Křížové cesty

Představ nám, prosím, krátce sbor Canto
Nepomucenum a vysvětli, jak nápad i název vznikly…

Vše začalo v roce 2009, kdy jsem přišla učit do nepomucké základní
školy. S kolegyněmi v Nepomuku jsme si od počátku dobře rozuměly. Mnohé z nich mají vřelý vztah k hudbě, a tak netrvalo dlouho
a vzaly mě do party vždy, když bylo třeba hudebně doprovodit
nějakou akci. Příležitostně jsme účinkovaly například na koncertech v Milči, ať už s dětmi, nebo bez nich. V té době jsem působila
také jako varhanice v Myslívě. A byl to právě můj vzácný přítel,
milečský patriot pan Richard Böhnel, kdo mě inspiroval k založení tradice myslívských svatocecilských koncertů. I my v Myslívě
jsme totiž potřebovali sehnat peníze na dokončení opravy varhan,
které firma König rozebrala, ale opravu už do konce nedotáhla.
Koncert ke cti svaté Cecílie se letos v Myslívě koná už poosmé.
Peníze přibývají pomalu, ale pro nás už je důležitější atmosféra,
která se na koncertě vytvoří. (Varhany na svou řádnou opravu
stále čekají. Potřebná částka je cca 1,5 milionu korun.) Když jsem
tehdy chtěla uspořádat první koncert, potřebovala jsem nějaké
účinkující. Nejlépe někoho z okolí a ochotného vystoupit bez
nároku na honorář. Chtěla jsem dokázat, že v našem kraji žije
hodně dobrých muzikantů. Nejprve jsem požádala své kolegyně.
Dalšími hosty v různých ročnících byli také například učitelé ze
ZUŠ Nepomuk, dětský sbor Písnička z Nepomuka, sestry Strolených, sbor Velkobor, manželé Graffovi, Marek Duda se spolužáky
z konzervatoře, prof. Jitka Chaloupková a mnozí další. Postupně
jsme v Myslívě přidali srpnový koncert o pouti, Noc kostelů a občas
i vánoční koncerty. Kromě toho jsme s kolegyněmi začaly podporovat i chrámový sbor v Nepomuku při slavnostech a doprovázet
Atelier K při vernisážích. Jednoho dne, když jsem připravovala
plakát na Noc kostelů, jsem si řekla, že bychom to naše sdružení,
do kterého jsme postupně vtáhly nejprve vlastní děti a pak i bývalé
žákyně, měly nějak pojmenovat. Snad proto, že jsme tenkrát měly
na programu latinské zpěvy, měl název vzbudit dojem, že je latinsky. A měl napovědět, že jde o soubor z Nepomuka. Proto Canto

Nepomucenum. Počítaly jsme s tím, že později vymyslíme název
lepší, ale zatím k tomu tak nějak nedošlo. K tomu, že sbor oficiálně vedu já, došlo vlastně spíš z organizačních důvodů.
„Do školy mne vedl otec, jížto vzhled byl jak psí kotec…“
Skladatel Jakub Jan Ryba nebyl rozhodně z Nepomuku ani
z úrovně jeho školství ve své době nadšený, důkazem tomu
budiž i úryvek z jeho veršovaného životopisu, který jsem
částečně ocitoval. Jsem proto rád, že jsi zvedla vhozenou
rukavici a rozhodla ses obnovit tradici Rybovek – Českých
mší vánočních v Nepomuku. A ta loňská měla opravdu
úspěch. Na co se můžeme těšit letos, už nacvičujete?

Touhu zpívat Českou mši vánoční jsem v sobě měla už dlouho.
A vztah k Janu Jakubu Rybovi také. Pojí mne s ním nejen rodné
Přeštice, ale i učitelství a vztah k hudbě. Možná je to způsobeno
geny po mém pradědečkovi řídícím učiteli, že cítím závazek učitelství také v tom smyslu, jak to bývalo dřív. Učitel býval zároveň
varhaníkem a regenschorim v kostele a obecně nositelem kultury
v obci. Dlouho jsem si ale nedokázala představit, že bych dala
dohromady takový sbor, aby dílo bylo možné realizovat. Dokud
jsem nepotkala podobnou nadšenkyni – Markétu Duchoslavovou.
Cestou z koncertu Rybovky v Nepomuku, kterou sem jezdili zpívat
a hrát rožmitálští, jsme se shodly, že je smutné, když se nepomučtí k Rybovi příliš nehlásí. Byl myslím právě rok Rybových výročí.
A tak jsme začaly shánět jednotlivé hlasy do sboru a doprovod.
Varhanního doprovodu se ujal můj syn Petr, který v té době studoval gymnázium a v Myslívě byl varhaníkem od 13 let. Ženské
hlasy převážně obsadily ženy z chrámového sboru a z Canta, ale
sehnat muže ochotné zpívat ve sboru bylo velmi obtížné. Je jich
jako šafránu. Nakonec se ale našli. Dechových nástrojů se ujal
pan Šperer s přáteli. Mezitím Markéta otěhotněla, takže jsem část
zkoušek vedla já. Získávala jsem zkušenosti. Provedení Rybovky
o půlnoční jsem nakonec i dirigovala. Abych nemusela sledovat
partituru, v podstatě jsem se ji naučila zpaměti. Rybovka mě budila
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Když jsem se tě vloni v anketě pro noviny zeptal,
jak si představuješ Nepomuk za 10 let, odpověděla
jsi, co se školy týče: „Škola nese název ZŠ sv. Jana
Nepomuckého a je otevřená principům různých směrů
pedagogiky.“ Co těmi směry konkrétně myslíš?

Toto téma bych zrovna teď nechtěla moc rozebírat. Měla jsem
náročný rok. Zřejmě po letech ve školství přišlo vyhoření, neměla
jsem už energii bojovat s nevhodným systémem a chtěla jsem tuto
kapitolu ve svém životě definitivně uzavřít. Dostavily se i zdravotní
problémy. Protože mám ale ve třídě fajn děti, bylo těžké se s nimi
rozloučit. Také kolegyně by mi chyběly. Nakonec tedy pokračuji
dál. Postupně sbírám síly. Tak uvidíme, co budoucnost přinese.
Jsi věřící. A vím, že společenství farníků je
v Myslívě mnohem více semknuté než třeba
u nás v Nepomuku. Čím myslíš, že to je?

Z činnosti sbormistryně

i v noci. Ostatní provedení dirigovala Markéta, která v té době řídila
chrámový sbor. A krátce po posledním koncertu v onom roce se jí
narodilo miminko. I v následujícím roce jsme se do Rybovky pustili, ale bylo nás málo, tak jsme požádali o pomoc sbor ze Spáleného Poříčí a koncert absolvovali společně. Loni jsi, Pavle, přišel
s nápadem, že nás podpoří orchestr. Navázali jsme tedy kontakt
s Píseckým komorním orchestrem a to byl velký závazek. Markéta se mezitím s rodinou odstěhovala blíž k rodičům do Tábora.
Zkoušení jsem se tedy ujala sama. Když měl dirigent orchestru
pan Oldřich Vlček prvně přijet na zkoušku, nemohla jsem několik
dní předtím ani spát. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Jsme rádi,
že nám orchestr nabídl spolupráci i letos. Sólových partů se ujali
opět Jan Burian (bas), Piotr Marek (tenor) a moje dcera Kateřina
(alt), sopránové sólo je zatím otevřené. Na přání pana dirigenta
Vlčka jsem zapojila do zkoušení i několik dívek ve věku 8–13 let.
Z toho mám velkou radost, protože jsou moc šikovné a je radost
s nimi pracovat. Kdo by měl zájem se zapojit, může mě kontaktovat na e-mailu jana.vopalecka@seznam.cz.
Existuje jedna moderní verze České mše vánoční, která
by se hodila v souvislosti s novým minipivovarem. A sice
pivní verze: „Sbormistře, vstaň bystře, zvedni sklenici pivem pěnící. Další pivo máš, tak si se mnou dáš. Pivo
je dnes chutnější, pivní sýr je ostřejší, v krbu oheň plápolá, proč ležíš jak mrtvola? Vrchní k nám již přichází, nese
malej rum, tak ho kopni do sebe, ať je ňákej šrum, vždyť
je to jen rum. Slyším u pípy tam hluk, cinkot sklenic – libý
zvuk!“ Myslím, že by mohla mít úspěch, ale nedaří se mi
tě zatím přemluvit, abyste ji nastudovali…

Vím, že se ti tato verze líbí, ale já se s ní nějak nemohu ztotožnit
(smích).
Kde jinde vás tedy můžeme v dohledné
době vidět a slyšet?

Letos se zúčastníme programu při rozsvícení stromu v Nepomuku dne 2. prosince. 21. 12. nás čeká již zmíněná Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby v nepomuckém kostele sv. Jakuba
od 18:30 hodin. A připravujeme Tříkrálový koncert našeho sboru

v hudebním sále arciděkanství na sobotu 5. ledna, kam bych ráda
pozvala všechny naše příznivce. Chystáme se zabrousit do různých
hudebních žánrů i období. Podrobnosti budou včas na webových
stránkách nepomuk.cz v sekci Události či na plakátech k akci.
Díky sboru jste letos nakoukli také do zahraničí,
do Litvy, Německa... Jaké sis ty osobně přivezla
dojmy z našich partnerských měst?

To je téma, o kterém bych mohla mluvit dlouho. Na to by ti asi
nestačilo celé číslo Nepomuckých novin. Takže se raději pokusím
to shrnout. Osobně jsem ráda, že mě díky cestám pomalu opouští
strach udělat chybu při používání jiného jazyka (zřejmě syndrom
zastaralého školského systému). Přestávám řešit, jestli řeknu vše
gramaticky správně, hlavně že se domluvím. Například v Litvě
jsem používala směs ruštiny a angličtiny a moc mě to bavilo.
Nejsilnějším zážitkem ale pro mě bylo asi společenství lidí
z různých zemí a kultur, mluvících různými jazyky, kterým tyto
rozdíly, jinakost nebo historická zkušenost nejsou překážkou
k navázání dobrých vztahů, nebo dokonce k vytvoření přátelství.
A na mostě těchto vzájemných vztahů stojí náš svatý Jan. Hudba
je pak spojujícím jazykem, kterému může rozumět každý.
V polovině listopadu jsme pak byli svědky něčeho nevídaného. Spolu s brazilským hudebním
triem jste předvedli v Nepomuku českou verzi písně Hallelujah a brazilskou píseň Hino a São João
Nepomuceno – tedy hymnu o svatém Janu Nepomuckém. Jak se ti akce líbila? Uvažujete, že byste se výhledově vydali naopak vy do Brazílie?

Koncert brazilského tria byl pro mě silným zážitkem. Jsou to vynikající muzikanti, profesionálové, kteří natočili mnoho CD a DVD
nosičů. Bylo mi ctí se s nimi potkat. Jejich hudba není pro masy
posluchačů, člověk v ní musí hledat, pokud chce souznít. Ale přinášejí v ní otisky země, v níž vyrostli. Je to země, kterou bych moc
ráda poznala. Sen podívat se tam má celý život i můj táta, takže
mě Brazílie zajímala od dětství. Věřím, že ten sen se mi jednou
splní. Pokud to bude se sborem, bude to pravděpodobně bohatší
o hudební souznění.

Těžko říct. Nevím, jak to v Nepomuku funguje. V Myslívě jde o společenství vesnické. Tvoří ho lidi převážně vyššího věku, kteří se znají už
dlouho. Společně se scházejí a společně pracují, třeba na faře nebo
farní zahradě. Při koncertě nebo jiné akci se zapojí do organizace, ženy
napečou něco dobrého… I v Myslívě a okolí je dost lidí s předsudky,
kteří se na věřící dívají skrz prsty. Třicet let po revoluci. Není se však co
divit, státní politika je v tom utvrzuje a mediální masáž je jejím účinným nástrojem. Mladí lidé se do kostela nehrnou ani u nás. Mnozí
z nich přitom v Boha věří, ale je pro ně těžké přihlásit se k takové
církvi, jak ji prezentují média. Kdy jsi naposledy slyšel o církvi něco
dobrého? Já si nevzpomínám. Že jsou v ní problémy? To jsou, tak jako
v každém společenství lidí. Jsme lidi, děláme chyby. Jsme mnohdy
zranění, a tak zraňujeme druhé. Důležité je, aby v našich životech
bylo víc toho dobrého. Jsme tady proto, abychom se naučili milovat.
Z čeho dalšího máš jako zastupitelka Myslíva
i obyvatelka obce spadající pod něj radost? Co
zajímavého se vám tam povedlo, daří…

V zastupitelstvu právě začínám své páté období. Za tu dobu se
v Myslívě a spravovaných obcích podařilo spoustu věcí. Třeba
vznikla celá nová ulice, udržují a opravují se obecní nemovitosti,
komunikace, vodní plochy, zeleň a podobně, tak jako v jiných
obcích. Aktuálně pracujeme na vybudování kanalizace a čističky
odpadních vod. Osobně se raději podílím na organizaci kulturních
a společenských akcí, mapování historie a propagaci Myslívska.
Pořádáme pravidelně tři až čtyři koncerty ročně, výstavy obrazů,
fotografií a rukodělných výrobků. Jednou za dva roky se koná
hojně navštěvovaná gastronomická výstava EX Myslív, kde jsou
vystaveny pokrmy připravené místními ženami. V loňském roce
jsme naši Obec zapojili do soutěže Vesnice roku. Získala ocenění
Zelená stuha, což mě velmi potěšilo. Pravidelně se účastníme soutěže Má vlast cestami proměn. Již několik let se podílím spolu se
svými dětmi a dalšími občany také na přípravě obecního kalendáře.
V posledních letech byla součástí kalendáře také soutěž nazvaná
Paměť krajiny, respektive Paměť venkovských stavení, která inspirovala obyvatele i návštěvníky k pátrání po stopách historie našeho
kraje. Pro rok 2019 jsme připravili kalendář s názvem Posledních
100 let. Ke 100. výročí republiky jsme totiž v létě uspořádali úspěšnou stejnojmennou výstavu starých fotografií doplněnou informacemi z kronik. Půvab a nostalgie starých fotek tak na zájemce
dýchnou i z kalendáře.
Jak si představuješ, že by měl Nepomuk slavit 300. výročí
svatořečení svatého Jana Nepomuckého v roce 2029?

Tak daleko do budoucnosti jsem ještě nepřemýšlela. Ale je pravda,
že pro město by to mohla být velká věc, která by se pomalu mohla
začít připravovat. Pokud Nepomuk bude mít zájem toto výročí slavit.
Vlastně by se měl připravovat stejně, protože se dá předpokládat,
že při té příležitosti sem přijedou poutníci z různých koutů světa.

rozhovor
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A ve městě není ani cukrárna, kam by si člověk zašel na kafe.
Co pro tebe znamená slovo Vánoce?

Vánoce mám moc ráda. Sejde se rodina, to je pro mě nejdůležitější.
K tomu patří samozřejmě klasické přípravy včetně úklidu, výzdoby
a pečení. A nesmí chybět vánoční bohoslužby. Jsou jiné svou atmosférou i muzikou než ty během roku. Čím tišší advent si člověk zajistí,
tím více radosti si z Vánoc odnese. To je moudrost našich předků,
kteří před velkými svátky zařazovali vždy období klidu, ticha, zamyšlení, postu. Dnes je to bohužel obráceně, slyšíte koledy od října,
všude hluk, shon, vánoční večírky, trhy, výzdoba. Když pak Vánoce
přijdou, leckdo už toho má plné zuby a těší se na klid.
A jaká je tvá nejoblíbenější vánoční
koleda a vánoční tradice?

Mám ráda třeba Michnovu Chtíc, aby spal nebo francouzskou Ó,
svatá noc. Hodně vnitřní radosti čerpám z Rybovy České mše vánoční,
o které jsme už mluvili. Co se týče tradic, pouštíme ořechové lodičky,
krájíme jablka a nevstáváme od stolu, i když víme, že jsou to pověry
nejspíš z dob ještě pohanských. Odpoledne na Štědrý den jezdíme
na hřbitov. Společně se modlíme před večeří, modlitbu vede nejstarší
člen rodiny. Nesmí chybět adventní věnec, stromeček ani ryba (kuřecí
řízky by u mě neprošly). A cinkající kolotoč se svíčkami a andílky
jako vzpomínka na dětství. :)
Zastavme se ještě na chvíli u malování. Líbí se mi
především tvé práce s vodními kapkami. Kde bereš
náměty pro malování a jaké jsou tvé oblíbené motivy?

Čerpám z přírody. Těším se z krásy, kterou vidím. Asi to zní blbě, viď.
Ale je to tak. To, co mě zaujme, je často detail. Stéblo trávy, rašící
rostlina… A vždycky má ten motiv vnitřní obsah, který nemusí být
na první pohled zřejmý. Něco jako podobenství. Co se týče vody,
mám k ní z nějakého důvodu zvláštní vztah. Ale díky malování se
mi otevírají široké obzory, například jsem kreslila tváře hokejových
legend pro publikace.
Vím, že máš také „tajný“ sen vytvořit pro Zelenou
Horu novou Křížovou cestu. Jak jsi s tím daleko?

Zatím jsem namalovala dvě zastavení. První má název Před soudem
a druhé Přijetí kříže. Letos jsem kvůli zdraví moc nepokročila. Začínám pracovat na třetím. Představu o dalších mám. Jen mít dost času
a energie k jejich realizaci. Obrazy mají formát 70×100 cm. Doma už
by to zabíralo dost místa, ale manžel mi vybudoval v podkroví krásný
ateliér, takže prostor i klid na práci mám.
Máš ještě nějaké jiné záliby?

Zálib mám poměrně dost. Jsem například členkou Divadelního
spolku Plánice, se kterým jezdíváme hrát divadlo i do Nepomuka.
Divadelní představení realizuji také s dětmi, náš školní soubor se už
nějakou dobu jmenuje Johánek. Vlastně ten nápad pochází z doby,
kdy jsme s dětmi připravovali hru Mučedník z Nepomuku.
Jaké budeš mít přání do roku 2019?

Většinu osobních a rodinných přání ponechám v utajení. Podělím
se jen o některá. Ráda bych měla víc času a energie na nové obrazy
včetně dalších zastavení křížové cesty. Přála bych si poznat nová místa
a lidi. Bude mě těšit dál se s přáteli věnovat hudbě. K tomu všemu
bude třeba dát se zdravotně do pořádku.
A co přeji nám všem? To, co sama považuji za důležité. Mít
smysl života, dobré vztahy v rodině, přátele, růst v moudrosti
a lásce, umět odpouštět. Naši předkové říkali: bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Kéž nám tedy Bůh žehná.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať se všechna přání splní
nejen tobě s rodinou, ale i všem našim čtenářům.
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Poslední letošní pozdrav z Fénixu
V prosinci zakončujeme působení v roce 2018, 6. roce provozu volnočasového centra. Hledáme cesty, jak centrum udržitelně rozvíjet a neustále ho oživovat, tak aby sloužilo k setkávání, vzdělávání
a propojování zájemců ze všech věkových skupin.
Za těch 16 měsíců, kdy je Fénix pod správou města Nepomuk,
jsme nabídli řadu různých aktivit s různým úspěchem a zajímali
se a neustále se zajímáme, o co máte zájem vy jako klienti. Utvrdili jsme se v tom, že je potřeba nabízet kvalitní kurzy s kvalitními
lektory a poskytovat příjemný přátelský prostor, ve kterém s vámi
můžeme jednat individuálně. A to není vždy snadné, protože administrativa a "papírování" se nevyhýbá ani nám. V prosinci bude
zavřeno během vánočních prázdnin 24. 12.–4. 1., otevřeno s kurzy
bude od 7.1. (pokud nebude s lektorem domluveno jinak). Přihlašování do kurzů na druhé pololetí bude otevřeno 15. 12. Pokud
jste se hlásili pouze na první pololetí, je potřeba zaslat novou přihlášku na druhé pololetí. Kurzy mají omezenou kapacitu a rozhoduje tedy datum platby.

V neděli 11. 11. 2018 nám přálo na listopad nezvykle pěkné počasí,
a tak se uskutečnil lampionový průvod Nepomukem. Na startu
čekalo děti pár jednoduchých úkolů – vymést pavouky, hod kaštanem, slalom s dýní, tryskojízda na odrážedle a namotávání tarantulí – a po jejich splnění jsme společně vyšli pomalým průvodem
do cíle na Knárovku, kde si odvážné děti zkusily hmatové hádání
a nakonec si vylovily svítící náramek. Jelikož už byla dost zima,
na zahřátí se podával teplý čaj a buchta.

spolky / sport
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Turisté pod Zelenou Horou
1. 12.	seminář plstění vlny – výroba andílka, 10–13 hodin (270,–)
2. 12.	adventní jarmárek 14–17 hodin, taneční vystoupení
15:30–16:30, rukodělná výroba, občerstvení, setkání s lektory
4. 12.	zdravotní cvičení pro všechny, 17:30–18:30,
Alena Babková (650,–/550,– senior / 10 lekcí)
8. 12.	šicí dílna IV. – šití sukně / recyklace
(termíny pro začátečníky od ledna/února 2019)
	Po Novém roce chystáme opět kurz
Zážitkové první pomoci s Romanou Kazdovou.

Děkujeme za váš zájem o kurzy a aktivity, které přinášíme, za vaši
podporu, zpětnou vazbu i náměty ke zlepšení. Do nového roku si
přejeme, abychom se mohli rozvíjet s vaší pomocí i nadále.

Za tým Fénixu – koordinátorky,
lektory a dobrovolníky Lucie Korbová

Informace z MC Beruška
Lampionový průvod
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MC Beruška zajišťuje dle
momentálních potřeb žadatelů
kurzy či semináře na téma:
Poradenství nošení dětí
Posezení s porodní asistentkou – má dvě části:
Vše kolem porodu a Vše po porodu
Baby masáže
Látkování – látkové pleny
Ekologická kosmetika a drogérie
Ženská ekohygiena a úvod do cykličnosti
Baby masáže, aneb velmi jemné hlazení a masírování těla
vašeho miminka pomocí oleje – 10. 12. od 16 hod., další lekce
17. 12., cena do 200 Kč
Přednáška na téma: Jak na vztahy s těmi nejmenšími – aneb
Nejen o vztekání a uspávání – 28. 1. v čase 16–19 hod., cena 350 Kč

V případě zájmu o kurz či seminář či rezervaci míst se prosím
obraťte na materskecentrum@centrum.cz, kde budou evidovány počty zájemců, a my se vám následně ozveme zpět. Cena
se odvíjí dle počtu účastníků, termín společně dohodneme. Více
zde: https://mc-beruska.webnode.cz/kurz-ci-seminar/
V. Kozáková

Ve dnech 19. a 20. 2018 pořádal Klub českých turistů odbor Nepomuk dvoudenní akci, už 37. ročník pochodu. I po tolika letech,
přes větší a menší problémy, dopadl jak jinak než dobře. Nikdo se
neztratil, nikdo se nezranil a těch pár puchýřů ani nestálo za řeč.
V pátek 19. října se konal pivní pochod tzv. 6 P – Pošestnácté,
Pěší, Pivní Páteční, Průzkumný Pochod, který nabývá neustále
na oblíbenosti, zvláště mezi nepomuckými občany. Letos se zúčastnilo 8 km trasy a navštívení 11 kontrolních stanovišť – hospůdek
a osvěžoven – rekordních 270 osob. Pití alkoholu nebylo podmínkou, podmínkou bylo pouze získat razítko toho kterého kontrolního stanoviště, ale byli tací, kteří zvládli oboje a pak do cíle
do Sokolovny přicházeli nejen unavení, ale i značně rozjaření. Ten,
kdo vydržel, si zde mohl chvilku posedět, ba i zatančit při zpívané.
V sobotu 20. října, kdy byl hlavní den celého pochodu Pod
Zelenou Horou, nás všechny zaskočila hustá mlha, ležící nad
celým Nepomuckem. Ta nebyla příjemná pro nikoho, zvláště pak
pro rodiče s dětmi na 7 km trase Toulavý kočárek, kterou pořádal
přímo ukázkově Pionýr Nepomuk, letos pod názvem „Sluníčkové
léto“ (jaká to ironie), v Tojicích u nutrií. Zde se děti s rodiči, ale
i dospělí, kteří šli tuto trasu a ještě si nezapomněli hrát, mohli
do sytosti za sladkou odměnu „vyřádit“, čehož většina ze 169 účastníků, kromě těch, co se vezli v kočárku, náležitě využila.
Všechny ostatní trasy, a že jich bylo ještě 5 pěších (12, 18, 26,
37 a 50 km) a 3 cyklotrasy (35, 52 a 86 km), vedly přes Vrčeň, kde se
odpojila trasa 12 km, která šla odtud do Tojic k nutriím a po trase
Toulavého kočárku došla až do cíle. Ostatní trasy pokračovaly přes
Štědrý do Liškova a dále do Čížkova, kde už všichni byli netrpělivě očekáváni nejen naší kontrolou, ale i prezidentem republiky
Čížkov Ing. Z. Tomáškem. Ten spolu se svými ministry připravil
pro všechny příchozí turisty zabijačkové hody. Když se zde všichni
náležitě občerstvili a vyfasovali kromě jiného i kontrolní razítko
pochodu, pokračovalo se přes Železný Újezd k rozhledně Na skále.
Protože se v poledne počasí umoudřilo a vysvitlo sluníčko, ti, co se
nenechali odradit mlhou, si užili na rozhledně nádherný výhled.
Pro trasy 18 a 26 km zde pochod skončil, své si všichni odšlapali,
a tak cesta zpět autobusem byla přímo vítaná.
Bohužel pro turisty, kteří si zvolili trasy 37 a 50 km, odjezd
neplatil, těm pochod pokračoval až do Nových Mitrovic a na okraj
Brd, odkud se už stáčeli do cíle k Nepomuku. Své kilometry si
museli celé tvrdě odšlapat.
V cíli pak na všechny čekal diplom pochodu a už tak oblíbený čerstvý chléb se sádlem, škvarky a s cibulí a 3 várnice dobrého horkého
čaje, což nemělo chybu, takže si někteří hodně přidávali.
Celý pochod byl v sobotu zakončen turistickou zábavou, která
splnila všechny očekávání – od bohaté tomboly až po úžasné
tanečky. Bylo zajímavé pozorovat, jak někteří, kteří dorazili
z pochodu úplně utahaní, na zábavě byli opět veselí a fit.
Celkem se letošního pochodu zúčastnilo 860 osob, 12 psů
a 38 organizátorů. Účastníci se rekrutovali z celé republiky, dříve
bychom řekli, že byli od Šumavy až k Tatrám, přijeli z Chebu
i z opačného koutu naší republiky z Nového Jičína a Ostravy, ale
zúčastnili se samozřejmě i ti, co k nám mají blíž, prostě taková

všehochuť. Jen Nepomučáci neporušili tradici a přišlo jich jako
obvykle poskrovnu, nejvíce jich bylo na Toulavém kočárku. Potěšila
mě účast celých rodin. Například rodina Sedláčkova přišla v počtu
7 lidí a měla s sebou i druhého nejmladšího účastníka – osmiměsíčního Rafaelka. První místo v kategorii nejmladších zúčastněných
patřilo teprve čtyřměsíční Mariance Trochové. Nejstarší byly dvě
dámy, obě Marie, jedna z Čech, druhá z Moravy, oběma bylo 76 let.
Nejen mezi námi, ale hlavně mezi účastníky panovala všeobecná
spokojenost s dobře zvolenými a perfektně vyznačenými trasami
i s celou akcí, takže já věřím, že budou hlásat dobré jméno našeho
pochodu dál a příští rok přijedou nejen oni, ale i mnoho dalších.
Největší dík za perfektně připravený pochod patří samozřejmě
všem organizátorům z řad turistů
v Nepomuku i Pionýrské skupině Nepomuk. Ale nejen jim, dík
patří všem, kteří nám pomohli tuto akci vůbec uskutečnit. Městu
Nepomuk, Mikroregionu Nepomucko, KIC Nepomuk a mnoha
osobám i podnikatelům, bez kterých by se to neobešlo.Ještě jednou
všem děkuji.
Helena Sedláčková
Předsedkyně KČT odbor Nepomuk
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Výdej povolenek k lovu ryb
místní organizace
Nepomuk pro rok 2019

Ředitelé ZŠ a SŠ a školní metodici
prevence v Soběsukách

První termín výdeje povolenek pro rok 2019 je 5. 1. 2019, výdej proběhne ve Dvorci na Hotelu.Další termíny budou zveřejněny podle
počtu vydaných povolenek po prvním termínu.Jak jistě všichni víte,
tak povinností každého rybáře, který si pořídil jak krátkodobou,
tak celoroční povolenku, je ji po uplynutí její platnosti do 15 dnů
vrátit organizaci, která ji vydala, a to správně vyplněnou. Bohužel
je praxe taková, že se povolenky vrací ne vždy včas a správně vyplněné.Proto Český rybářský svaz přišel s Metodickými pokyny pro MO
k nakládání se sumáři úlovků a docházek. Tyto metodické pokyny
na naši organizaci přenášejí veškerou zodpovědnost za správně vyplněné údaje v sumářích. Naše organizace je povinna každý vrácený
sumář potvrdit do informačního systému Lipan. Poslední termín
potvrzení vrácení sumáře úlovků je 15. 1. 2019. V případě pozdě vráceného sumáře nebude již možné ho do systému zadat. V případě
špatně vyplněného sumáře bude sumář vrácen rybáři a ten bude
muset chyby napravit a opravený ho odevzdat. V případě, že bude
sumář pozdě vrácen, nemůže naše organizace členovi vydat sumář
(povolenku) na nový rybářský rok. Je tedy nutné včasné navrácení
sumáře a správné vyplnění. Termíny pro včasné vrácení máte u naší
organizace vždy zajištěn, a to tím, že vydávání nových povolenek se
již tradičně koná první sobotu v novém roce. Při vydávání povolenek
bude vždy přítomen jeden člen výboru, který bude provádět kontrolu
správnosti vyplnění sumáře.V případě, že někdo neví, jak správně
sumář vyplnit, návod je zveřejněn na stránkách naší organizace
https://mo-nepomuk.webnode.cz .Děkujeme za přečtení a dodržování.
Vaše MO Nepomuk

Nabídka platí od 5. 12. do 31. 12. 2018
v prodejně „U Stodoly“
Gouda hranol 48% cena za 1 kg
Choceňský smet. jogurt perník 150 g
Choceňský smet. jogurt hruška – skořice 150 g
Zott Zakysaná smetana 15% 180 g
Gothajský salám cena za 1 kg
Vídeňské párky RETRO skop. stř. cena za 1 kg
Kuřecí prsní řízky zmrazené 500 g
Vánoční pečení – 19. 11.–24. 12. 2018
Droždí FALA 42 g
Šumavská mouka hladká 1 kg
Cukr moučka korunní 1 kg
Hera 250 g

V osvědčeném formátu lokálního sdílení a inspirace v oblasti preventivních aktivit se první listopadový den uskutečnilo neformální
setkání ředitelů škol a školních metodiků prevence Nepomucka,
Blovicka a Spálenopoříčska za podpory Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pod vedením Mgr. Milana Žižky, okresního
metodika prevence v Pedagogicko psychologické poradně Plzeň-jih.
Pozvání na setkání přijala a podpořit účastníky přijela paní Petra
Járová, zástupce OSPOD MěÚ Nepomuk. Klidnou a příjemnou atmosféru konání umocnilo útulné a krbem vytopené prostředí stodoly
v prostorách Angusfarm Soběsuky. Jaké téma prolínalo podzimním
odpolednem? Byla to podpora zdravého klimatu škol či funkční
tandem ředitel a školní metodik prevence? Nebo posílení vzájemné
spolupráce všech subjektů, které se podílí na prevenci rizikového
chování a podporují pozitivní klima ve školách? Skupina pedagogů
a zástupců se zamýšlela a se zájmem pracovala nad zadanými problémovými úkoly a aktivitami. Nálada byla výborná a všichni účastníci
ji podpořili týmovým duchem v emotivním a tvořivém prostředí. Co
bylo cílem? Zjistit, jak identifikovat preventivní témata, jejich realistické zacílení a strukturování postupu ke změně ve školách. Prostor
byl věnován i sdílení a vzájemné diskuzi nad tím, co dvojicím ředitel
školy a metodik prevence pomáhá ve vnímání lokálních témat a realizaci postupných kroků v prevenci. Debaty se střídaly s prezentací,
společnou diskuzí i neformálním rozhovorem při kávě a občerstvení
z místní kuchyně. obu příštího setkání. Splnila se úvodní očekávání?
Účastníci setkání chtějí pokračovat a udržet nastavený model setkávání. V praxi to znamená, že otázka preventivních aktivit je důležitou
součástí školního vzdělávání a podpora preventivních aktivit přispívá
ke zlepšení bezpečného a zdravého klima ve školách.
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Kostel sv. Jakuba Většího
v Nepomuku a 400 let malby
na stropě hlavní lodi

Jana Berkovcová, MAS sv. Jana z Nepomuku

149,00
10,90
10,90
11,90
89,00
139,00
64,90

foto Libor Huml

4,90
9,90
14,90
11,90

Nabídka platí od 5.12. do 31.12. 2018
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Paštika s pečeným masem cena za 1 kg
Gazda nitě uzené a přírodní 60 g
Pařížský salát 500 g
Jihočeská Niva 50% cena za 1 kg
Hodická Vysočina 1967 650 g Tubus cena za ks
Písecká šunka nejvyšší kvality cena za 1 kg
Mladá kachna SD A zmraz. cena za 1kg
Budweiser Budvar pivo světlý a tmavý ležák 0,5 l lahev

119,00
19,90
39,90
159,00
129,00
199,00
79,90
14,90

NOVILA Produktions s. r. o.
Pro naši provozovnu v Nepomuku
hledáme pracovníky/ce na tyto pozice:

Nabídka platí od 5. 12. do 31. 12. 2018
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Ariel gel Color 3,85 l /70 PD
Ariel prášek White & Color 5,25 kg / 70 PD

269,90
269,90

Kontakt: Zelenohorská 577, Nepomuk,
tel. 603 58 12 89 nebo holeckova@novila.com

•
•

ŠIČKA
BALENÍ A EXPEDICE VÝROBKŮ

Jednosměnný provoz, možnost práce
i na zkrácený úvazek a ZTP

Kostel sv. Jakuba byl během staletí několikrát výrazně přestavován
a upravován. Na přelomu 13. a 14. století je románská stavba přestavěna v duchu burgundské gotiky a jednoduchá obdélná loď je
rozšířena o zaklenutý presbytář. Nejstarším stavebním článkem je
dodnes dochovaný románský portálek osazený z jeho boku. Ve 3.
čtvrti 14. století je pak jednoduchá loď nahrazena bazilikálním trojlodím. Mezi lety 1772 až 1780 byla přistavěna pozdně barokní zvonice. V době josefské – r. 1786 – byl kostel zrušen a byl v něm zřízen
sklad prken a později vojenského zásobování. Vybavení svatostánku
bylo rozprodáno v dražbě. Velká rekonstrukce zuboženého kostela
– zásluhou krajského hejtmana Tomáše z Putzlacheru, ředitele zelenohorského velkostatku V. Liedla, děkana J. Zemana a dalších – probíhala v letech 1857 až 1859. Byla na ni dokonce vyhlášena veřejná
sbírka. Nově vysvěcen byl sv. Jakub v květnu roku 1860, za účasti
mnoha poutních procesí a českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka.
Velká nástropní malba v hlavní lodi, u vítězného oblouku,
vznikla v původní podobě s největší pravděpodobností roku 1618,
jak je přímo na ní uvedeno. Je možné, že již tehdy byla malována
na místě, kde se předtím mohl nacházet výjev starší a dokonce
i jiný. Po znovuobnovení kostela sv. Jakuba po polovině 19. století
byla tato malba neuměle „restaurována“, či spíše domalována podle
dochovaných, viditelných motivů z roku 1618. Při pohledu zblízka

nepůsobí celé dílo zvlášť mistrovským dojmem. Nevíme ovšem,
kdo byl jeho tvůrcem na počátku 17. století, ani kdo jej v novější
době přemaloval – víme jen, že v prvním případě vládli ve zdejším
kraji „pod Zelenou horou“ Šternberkové a ve druhém Auerspergové.
Nabízí se ovšem i hypotéza, že malba mohla být dále upravována
i po požáru ve 20. století.
Dílo se skládá ze 4 polí a každé z nich obsahuje figurální motiv –
sv. Jakuba (patrona kostela), sv. Martina dělícího se o plášť se žebrákem, sv. Václava (patrona České země) a Nejsvětější Trojici. Každý
výjev je lemován páskou s latinským textem vzývajícím jména jednotlivých světců s prosbou „Ora pro nobis“. U Nejsvětější Trojice
je navíc uveden letopočet 1618, tedy s největší pravděpodobností
rok vzniku původní, pozdně renesanční či raně barokní malby. Celý
výjev je dále lemován přírodními motivy květů a listoví.
Více informací k tomuto tématu i k dalším neméně zajímavých
„osmičkovým“ výročím na Nepomucku se dozvíte v nové publikaci,
která vyjde za finanční podpory Plzeňského kraje těsně před letošními Vánoci a bude dostupná v Informačním centru Nepomuk.
Pokud hledáte originální dárek pro patrioty regionu, je to určitě ta
nejlepší volba.
Hana Černohousová
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Přihlaste své děti na tábor
o jarních prázdninách
Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběhne v termínu 25. 2.–1.
3. 2019 (Po–Pá) nevšední příměstský tábor
pro děti ve Volnočasovém centru Fénix
Nepomuk, který je zaměřen na podporu
pracujících rodičů. Tábor organizuje Mikroregion Nepomucko.
Pro koho jsou tábory organizované?
Pro žáky školního věku, jejichž oba rodiče
splňují jednu z následujících podmínek:
jsou zaměstnaní (mají uzavřenou
pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ);
vykonávají podnikatelskou činnost;
v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají; jsou zapojeni
v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
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vyplynulo, že děti mají největší zájem o práci
s moderními technologiemi, což především
souvisí s jejich idoly – Youtubery, kteří nahrávají svá videa na sociální síť youtube.com.
Proto jsme se rozhodli, že tábory zaměříme
tímto směrem, na Youtubery a regionální
a nadregionální osobnosti.
Každé ráno se děti sejdou v pomyslné
redakci, kde budou po úvodním "motivačním
bloku" a rekapitulaci předchozího dne pracovat s pracovními listy. Seznámí se tématem
dne – zajímavou osobností, kterou navštíví,
případně místem s ní spojeným. Prostřednictvím pracovních listů si zrekapitulují získané
informace. Ve druhé fázi bude následovat
příprava na reportáž. Děti si budou muset
připravit otázky, titulky, obsah reportáže, vše
nanečisto nacvičit. Po obědě bude následovat nejdůležitější část – setkání s osobností a místem. Vznikne kamerová reportáž
formou rozhovoru dětí s danou osobností.

k daným postupům a práci s moderními technologiemi. Reportáže pak uvidí rodiče i jiní
zájemci každý večer z pohodlí domova.
Prázdný přihlašovací formulář najdete
od 10. prosince v kanceláři Volnočasového
centra Fénix a na webu nepomuk.cz. Vyplněné přihlášky jsou přijímány k registraci
pouze přes e-mail mnepomucko@seznam.cz.
Uzavření přihlášek ihned po naplnění kapacity tábora. Tyto tábory budou probíhat také
o letních prázdninách (týden ve Spáleném
Poříčí a týden v Nepomuku). Více informací
sdělí: Pavel Motejzík, tel. 604 44 24 09.

Čas: 7:30–16:30 hodin
Maximální počet dětí: 15-–18
Cena za týden: 600 Kč (zahrnuje pojištění, pitný režim po celý den a teplý oběd)
Dle analýzy provedené na ZŠ Nepomuk

Poté bude následovat úprava reportáže,
doplnění titulků, výběr a úprava fotografií,
nahrání výstupů na veřejná média.1x týdně
bude program koncipován formou animačního programu tak, že namísto regionální
osobnosti dorazí odpoledne známější tvář –
Youtuber, nadregionální osobnost apod.,
která dětem bude moci sdělit více informací

Vážení klienti, přátelé, kamarádi,
vezměte prosím na vědomí, že EVROPA Realitní kancelář NEPOMUK,
se stěhuje. Zůstáváme na adrese U Pošty 513 v Nepomuku, ale kancelář
je přesunuta do vchodu na opačné straně budovy, než byla. Zároveň zahajujeme
působení v Klatovech. Všem děkujeme za pomoc a zachovejte nám přízeň!
Za kolektiv RK EVROPA Nepomuk/Klatovy Petr Dřevo.

C

G
2 030 500 Kč

PRODEJ BYTU, 3KK, 80m , OSOBNÍ
VLASTNICTVÍ, NEPOMUK
2

Novostavba Na Daníčkách, termín
dokončení únor 2019. Druhé nadzemní
podlaží, orientace JV, číslo bytu 104.
Balkón, sklepní kóje, parkovací stání.

NEPOMUK / PROSINEC

31. 12.
Silvestr, Švejk restaurant U Zeleného
stromu, hotelnepomuk.cz

do 29. 12. Výstava fotografií Přírodní motivy
Vratislava Baštáře, úterý–sobota 10.00–16.00 hod.,
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstup zdarma

31. 12.
Silvestr v KD Dvorec – k tanci
a poslechu zahraje kapela Ponorka Band, vstupné
350 Kč, začátek v 19.00 hod., předprodej vstupenek –
Kulturní Informační centrum Nepomuk, občerstvení
zajištěno, v ceně vstupného je večeře, občerstvení
na stole, přípitek a ohňostroj

do 29. 12. Výstava historických fotografií
Nepomuk za 1. republiky, út-so 10.00–16.00 hod.,
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstup zdarma
1. 12.
Kurz plstění – výroba andílka, vhodný
i pro začátečníky a děti od 12 let, od 10.00 do 14.00
hod., kurzovné 270 Kč, centrum Fénix, přihlášky
na www.fenix-nepomuk.cz nebo na tel.: 606 032 707

2. 12.
Adventní trhy a rozsvícení vánočního
stromu – bohatý doprovodný program (hudební
vystoupení, pohádka pro děti, workshopy,…),
od 14.00 do 19.00 hodin, náměstí A. Němejce
Projekt s názvem Mladí redaktoři – za poznáním regionu
i slávou hvězd s reg. č. CZ.
03.2.65/0.0/0.0/16_047/0
009362 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím 1. výzvy MAS
svatého Jana z Nepomuku
na Prorodinná opatření.

2. 12.
Adventní jarmárek Nepomuckých
kuchařinek na Zelenohorské poště
2. 12.
Rukodělný jarmárek v prostorách
volnočasového centra Fénix (občerstvení,
ukázky vystoupení, dílničky, dětský koutek aj.),
od 14.00 do 17.00 hodin, detaily brzy na www.fenixnepomuk.cz/a facebooku, vstup volný
4. 12.
Otevření pivovaru v Nepomuku pro
veřejnost, hotel U Zeleného stromu

NOVINKA

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI,
POZEMEK 8 137m2, VRČEŇ
Usedlost tvoří dům s chlévy, sklady a garáží,
stodola po rekonstrukci a budova bývalého
katru. Pozemky lze později využít pro výstavbu
nového rodinného bydlení.

1. 1. 2019 Novoroční čtyřlístek, špacír kolem
Zelené Hory, sraz u kruhového objezdu u Sokolovny
Nepomuk v 13.30 hodin, pořádá KČT Nepomuk
5. 1. 2019 Tříkrálový koncert sboru Canto
Nepomucenum, hudební sál arciděkanství
(Přesanické nám. 1), od 17 hod., vstupné dobrovolné
OKOLÍ NEPOMUKA / PROSINEC

do 19. 1. Kouzlo vánočního stromku – výstava
věnovaná nejen vánočním ozdobám, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., Hradiště 1
1. 12.
Výstava Žinkovy slaví 100
let republiky, aneb Jak se žilo v Žinkovech
za posledních 100 let, začátek 1. 12. v 16.00 hod.,
prostory vedle hotelu U Zlatého jelena, výstava
potrvá do Tří králů
1. 12.
Mikulášské trhy – rozsvícení
vánočního stromu, od 13.00 hod. do 17.00 hod.,
náměstí nebo zámek Spálené Poříčí

10. 12.
Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk,
od 16.30 hod., Kulturně společenské centrum
Kasejovice
12. 12.
Společné zpívání koled, od 18.00
hodin, Spálené Poříčí
12. 12.
Muzikál Mrazík – divadelní představení,
od 17.00 hodin, Masarykovo náměstí, Blovice
15. 12.
Vánoční koncert Volného sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů, od 18.00
hodin, zámecký areál Chanovice
15. 12.
Předvánoční koncert v kostele sv.
Václava v Žinkovech, sbor Andílci Plzeň, od 16:30
hodin, vstupné dobrovolné
22. 12.
Česká mše vánoční v provedení
Spálenopoříčského pěveckého sboru, od 18.00
hodin, kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí
23. 12.
Živý Betlém – divadelní hra, od 14.00
hod., náměstí / kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí
Betlémské světlo v infocentru
23. 12.
Spálené Poříčí, od 15.00 do 17.00 hodin
Zpívání u stromečku, Měcholupy pod
23. 12.
pergolou, občerstvení zajištěno, od 16.00 hodin
24. 12.
Štědrovečerní troubení z věže – trubači
zatroubí tradiční české koledy, od 17.15 hod., Prádlo
25.–26. 12. Chanovický betlém, skanzen Chanovice

5. 12.
Rozsvícení vánočního stromu
ve Dvorci, v 18:00 hod. u KD Dvorec

1. 12.
Adventní trh a rozsvícení vánočního
stromku, od 16.00 hodin, náměstí Žinkovy, pořádá
Městys Žinkovy společně se ZŠ a MŠ Žinkovy

26. 12.
Setkání v kostele sv. Petra a Pavla
v Milči, vystoupí děti ZŠ Mileč pod vedením
ředitelky školy Mgr. Kateřiny Kohoutové,
na harmoniku zahraje Vojta Balík, od 14.00 hodin

6. 12.
Vánoční besídka dětského domova,
Sokolovna Nepomuk

1. 12.
Rozsvěcování stromečku, od 16.00
hodin na návsi v Sedlišti

Vánoční turnaj ve stolním tenise,
26. 12.
Sokolovna, Spálené Poříčí

8. 12.
Kurz šití pro dospělé IV – základy
šití v ruce i na stroji, povídání o materiálech,
výroba jednoho výrobku (předem dle dohody),
od 13.00 do 17.00 hod., kurzovné 400 Kč, centrum
Fénix, přihlášky na www.fenix-nepomuk.cz nebo
na tel.: 606 032 707

2. 12.
Adventní setkání, od 14.00 do 16.00
hodin, Muzeum krojů a zapomenutých řemesel
Plzeňského kraje v Žinkovicích

26. 12.
Koncert Musical Friendship, skladby
v úpravě pro housle, kytaru a klavír v podání mladých
hudebníků, od 18.00 hodin, zámecký areál Chanovice

2. 12.
Rozsvícení vánočního stromku,
od 16.00 do 17.00 hodin, náves Vrčeň

27. 12.
Taneční podvečer s V. Žákovcem,
od 14.00 hodin, Lidový dům, Blovice

2. 12.
Rozsvícení vánočního stromku, před
kostelem Povýšení sv. kříže, Chanovice

29. 12.

Vánoční procházka po okolí obce Sedliště

31. 12.

Silvestrovský běh, Spálené Poříčí

8. 12.
Benefiční koncert pro Hospic Plzeň,
kostel sv. Jana Nepomuckého, od 17:00 hod.
8. 12.
Vánoční posezení se seniory, od 14.00
hod., pořádá město Nepomuk, Sokolovna Nepomuk
12. 12.
Vánoční jarmárek, v odpoledních
hodinách, ZŠ Nepomuk
15. 12.
Lucie revival, od 20.00 hodin,
Sokolovna Nepomuk

5 500 000 Kč
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Kuturní kalendář

1. 12.
Dětská Mikulášská s vystoupením
dětské taneční skupiny Čiperkové, od 15.00
hodin, Sokolovna Nepomuk

Věk dětí: 7–15 let

kulturní kalendář

Nepomucké noviny / prosinec 2018

16. 12.
Adventní koncert, od 16.00 hodin,
kostel sv. Jana Nepomuckého, pořádá ZUŠ Nepomuk
19. 12.
Vánoční koncert, od 17.00 hodin, aula
ZŠ Nepomuk, pořádá ZUŠ Nepomuk
20. 12.
Zpívání u kapličky ve Dvorci, vystoupí
děti z MŠ Dvorec a zahrají Srbští muzikanti,
od 16.00 hodin
21. 12.
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
v podání sboru Canto Nepomucenum a jeho hostů,
od 18.30 hod., kostel sv. Jakuba, vstupné 120 Kč
/ děti 80 Kč, předprodej vstupenek v infocentru
v Nepomuku
28. 12.
Akustický koncert skupiny B5, od 20.00
hod., Sokolovna Nepomuk, vstupné dobrovolné

2. 12.
Vánoční koncert žáků ZUŠ Blovice,
od 17.00 hod., Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích
8. 12.
Adventní trh, od 10.00 hodin, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích
8. 12.
Mikulášská zábava – zahraje Minimax,
od 20 hod., Sedliště
9. 12.
Salomena Cup – nohejbalový turnaj,
Spálené Poříčí
9. 12.
Jiří Stivín, koncert, od 17.00 hodin,
zámek Spálené Poříčí, předprodej vstupenek IC
Spálené Poříčí, vstupné 150 Kč v předprodeji /
180 Kč na místě

31. 12.
Myslivecký silvestr, od 20.00 hodin,
KD Chanovice
1. 1.
Novoroční pochod, ve 12 hod. sraz
u Hasičského klubu Zahrádka
1. 1.

Novoroční výstup na Štědrý, Čečovice

1. 1.
Novoroční vyhlídka z chanovické
rozhledny, od 13.00 do 16.00 hodin, sváteční
podívání na Šumavu a Prácheňsko, rozhledna
na vrchu Chlumu, Chanovice
1. 1.
Chanovický betlém, sváteční setkání
ve skanzenu Chanovice
1. 1.
Novoroční ohňostroj, od 17.00 hodin,
náměstí Spálené Poříčí

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: (+420) 371 591 167 / e-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben (pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin)
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz
Aktuální informace o akcích najdete na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
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PŘIJME:
CNC operátory - frézaře, soustružníky
— 3 směnný i nepřetržitý provoz
Pracovníky Údržby
— 1 směnný provoz
— základy německého jazyka výhodou
Zámečníky
— 2 směnný provoz
Mzdové ohodnocení dle zkušeností,
praxe a pozice od 19 000 Kč do 40 000 Kč.
Nové zaměstnance zaškolíme na pracovištích.

FIRMA ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:
závodní stravování
příspěvek na dopravu
25 dní dovolené
příspěvek na penzijní připojištění
a další …

Své životopisy zasílejte na
kristyna.machova@aerotech-czech.cz
Pro další informace volejte na tel. č. 376 339 910

Najdete nás na adrese: Dr. Sedláka 763, 339 01 Klatovy (v areálu bývalého Kozaku)

VÝROBCE NOSNÝCH
KOMPONENTŮ
RAKETY ARIANE 6
Pro nově vznikající výrobní závod
společnosti Aerotech czech s.r.o.
se sídlem v Klatovech, hledáme:

CNC operátory, frézaře,
přípraváře výroby
s anglickým jazykem
Pro další informace o pracovních možnostech
ve společnosti nás neváhejte kontaktovat:
kristyna.machova@aerotech-czech.cz
tel.: (+420) 376 339 910
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Sucho na Nepomucku pokračuje
Mohlo by se zdát, že s nástupem podzimu sucho na Nepomucku
skončilo, ale bohužel tomu tak ani zdaleka není. S poklesem teplot
vzduchu jde ruku v ruce snížení výparu z krajiny, což značí výrazně
nižší nároky na intenzitu srážek pro zachování stabilního vodního
režimu krajiny. Po suchých a horkých létech, jako bylo to letošní,
se zpravidla vyskytuje vlhký podzim bohatý na srážky (bylo tomu
tak i v roce 2015). Bohužel ale letos obdobný vývoj počasí není.
Po relativně vlhkém září přišel na srážky poměrně skoupý říjen

a pak (zatím) suchý listopad. V době vzniku článku (15. 11.) spadlo
za první polovinu listopadu pouze 3.6 mm srážek. Je pravděpodobné, že se letošní rok zařadí mezi nejsušší roky na Nepomucku
vůbec (data od roku 1951). Jedno je ale jasné, srážkový deficit
a s ním spojené sucho se prohlubují, a pokud nedorazí významné
srážky, prohubovat se i nadále budou.
Pavel Vacík

Vánoční bohoslužby 2018 v Nepomuku
a farnostech odtud spravovaných
Datum

Nepomuk
sv. Jana

sv. Jakuba

Mileč

Myslív

Vrčeň

Prádlo

Měchlupy

Žinkovy

Neurazy

sv. Petra
a Pavla

Nanebevzetí
Panny Marie

sv. Vavřince

Povýšení
sv. Kříže

sv. Cyrila
a Metoděje

sv. Václava

sv. Martina

16.00 MS

15.00 MS

22. 12.

23. 12.
(4. neděle advent.)

9.45 MS

24. 12.
(Štědrý den)

23.00 MS

8.00 MS

11.15 BS

21.15 MS

19.30 MS

11.15 BS

25. 12.
(Narození Páně)

9.45 MS

8.00 MS

Prohlídka jesliček

14–16

14–15

26. 12.
(Sv. Štěpána)

9.45 MS

17.00 MS

28. 12.
(Svatých Mláďátek)

8.00 DPS

14–15

31. 12.
(Sv.Rodiny, Silvestr)

14–16

14.00 BS

10.15 DKS

29. 12.

16.00 MS

30.12.

9.45 MS

8.00 MS

11.15 MS

8.00 BS

11.15 BS

17.00 MS
Adorace

9.45 MS
1. 1. 2019
(P. Marie a Nový rok)

14–15

11.15 MS

14–15

27. 12.
(Sv. apoštola Jana)

14–15

14.00 koledy –
ZŠ Mileč *

Prohlídka jesliček

11.15 MS

MS – Mše svatá / BS – Bohoslužba slova / DPS – Dům s pečovatelskou službou v Nepomuku / DKS – Dům klidného stáří
* Děti povede ředitelka školy Mgr. Kateřina Kohoutová a na harmoniku zahraje Vojta Balík

farnost
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Vyprávění o farářích, děkanech
a arciděkanech nepomuckých
Jan Strnad
Jeden z nejzasloužilejších nepomuckých duchovních
správců přišel na svět 20. 6. 1876 v chalupě čp. 37
ve Vlastci (okr. Písek). Při křtu, který se konal hned druhý
den ve farním kostele v Horním Záhoří, dostal jméno
Jan Křtitel. Byl nejstarším z šesti dětí domkáře a zednického mistra Františka Strnada a Barbory, rozené Habartové z Držova čp. 9. Jeden z jeho bratrů Ing. Josef Strnad
(1881–1940) se stal generálním ředitelem pošt, další,
Ing. František Strnad (1891–1943), byl renomovaným stavitelem a bydlel v Bubenči. Ve dvacátých letech spolupracoval s předními českými architekty, jako byli Josef Gočár
nebo Pavel Janák. Na rodné chalupě ve Vlastci zůstala
sestra Anna Strnadová, provdaná Mašková (1887–1955). Všechny své
sourozence Jan Strnad, již jako kněz, oddával, povětšinou v místech,
kde právě sám působil.
Obecnou školu vychodil v Horním Záhoří, pak studoval na gymnáziu v Písku. Bohosloví absolvoval v Českých Budějovicích, kde také
23. 7. 1899 obdržel kněžské svěcení. Poté byl ustanoven kaplanem
v Blovicích. Současně administroval od října 1900 do února 1901
uprázdněnou faru v blízké Seči. Roku 1901 se stal kaplanem v Nepomuku a po smrti děkana Františka Xavera Nováka v červenci 1906
zde půl roku vykonával funkci administrátora, načež byl jmenován
zámeckým kaplanem na Zelené Hoře. Od roku 1908 působil dvacet
let jako farář v Prádle. Mezitím se stal sekretářem nepomuckého
vikariátu (1920), biskupským notářem (1923) a čestným konzistorním radou (1925).Ve dvacátých letech byl mimo jiné literárně činný.
Sám, případně jako spoluautor, napsal a tiskem vydal několik úvah
pro kazatele a katechety. Cizojazyčnou literaturu tohoto druhu naopak
překládal do češtiny, aby ji zpřístupnil kolegům v kněžské službě.
Byl nadšeným příznivcem rozhlasu. Jako jeden z prvních v regionu
získal roku 1923 radiokoncesi a o rádiu publikoval i několik článků.
Děkanem v Nepomuku byl ustanoven k 1. 2. 1928 po rezignaci
Jana Klímy. Čekaly ho zde velké úkoly. Na blížící se rok 1929 připadalo kromě svatováclavského milénia především 200. výročí kanonizace sv. Jana. Aby oslavy proběhly v co nejdůstojnějším prostředí, bylo
především potřeba opravit oba nepomucké kostely. V tomto směru se
projevily Strnadovy nesporné organizační kvality. Hned roku 1928 inicioval vznik komitétu (výboru), jehož úkolem bylo získat pro zamýšlenou rekonstrukci co největší podporu. Členy byli kromě něj například
P. Ambrož Müller, rektor nepomucké piaristické koleje ve výslužbě,
spisovatel, historik a hlavně rodák z Nepomuka Alexandr Berndorf
a jeho švagrová Věra Berndorfová, choť místního lékárníka, která
byla zvolena předsedkyní. Alexandr Berndorf zformuloval prohlášení
k rodákům a přátelům Nepomuka a ctitelům sv. Jana Nepomuckého,
které se pak rozesílalo doslova na všechny strany. Na širokou veřejnost
se komitét obrátil také prostřednictvím novin a uspořádal tři benefiční
koncerty duchovní hudby. Díky tomu všemu se podařilo nashromáždit z nejrůznějších darů a sbírek 60 000 Kč. Většími částkami přispěli
například pražský pomocný biskup Jan Nepomuk Sedlák, kníže Franz
Joseph Auersperg ze Žlebů, kníže Johann Nepomuk Adolf Schwarzenberg z Hluboké, komerční rada a ředitel Občanské záložny ve Vršovicích, nepomucký rodák Zdeněk Danner či již zmíněný rektor P. Ambrož
Müller. Další částky na úhradu výdajů šly z děkanova osobního konta
a od památkového úřadu. Stavební materiál poskytl a některé dílčí
výdaje zaplatil patronátní úřad velkostatku Zelená Hora. Tak mohly
být oba kostely – poutní sv. Jana Nepomuckého a děkanský sv. Jakuba
Staršího – zvenku i uvnitř přiměřeným způsobem opraveny. Náklady
se totiž vyšplhaly na 75 868 Kč 30 h, takže některé práce se kvůli prozatímnímu vyčerpání finančních prostředků uskutečnily až po svatojánských oslavách a v plném rozsahu byly dokončeny teprve v roce 1932.

Pro organizaci oslav v roce 1929, jimž byl jako obvykle
vyhrazen celý květen, se ustavil další zvláštní komitét
pod předsednictvím MUDr. Františka Barocha, obvodního a železničního lékaře v Nepomuku, ale jinak takřka
ve stejném složení jako předchozí výbor. Program oslav
předložil děkan na biskupství ke schválení již na podzim
roku 1928. Jejich celkový ráz ovlivnilo i to, že byly provázány s významnými církevními svátky, které toho roku
připadly právě na květen (Nanebevstoupení Páně, Seslání
Ducha svatého, Nejsvětější Trojice, Boží Tělo), který je
jinak v římskokatolické církvi zasvěcen Panně Marii.
Oslav se zúčastnila řada významných prelátů. Jmenujme
například apoštolského nuncia v Československu arcibiskupa Pietra
Ciriaciho, českobudějovického biskupa Šimona Bártu, pomocného
biskupa pražského Jana Nepomuka Sedláka, královéhradeckého biskupa Karla Kašpara či probošta vyšehradské kapituly Josefa Zapletala.
Nepomuk navštívila četná procesí, a to i z německy mluvících zemí.
Součástí oslav byla rovněž výstava svatojánských památek v sále
děkanství. Ty se staly základem sbírek Musea svatojánských a jiných
církevních památek zřízeného z iniciativy Jana Strnada roku 1930.
Smyslem bylo nejen poukázat na umělecky hodnotná díla, ale také
shromáždit materiál pro zájemce o studium dějin svatojánského
kultu. Ve spolupráci s dalšími členy kuratoria a správního výboru
muzea, mezi nimiž byli Alexandr Berndorf, P. Viktor Michka ze Lnář,
příbramský profesor na odpočinku Václav Kozel či ředitel Národopisného muzea v Plzni Ladislav Lábek, byly sbírky cíleně rozšiřovány. Při
muzeu tak vzniklo i lapidárium a rozsáhlá knihovna.
Za své všestranné zásluhy obdržel Jan Strnad právě ve svatojánském jubilejním roce titul čestného kanovníka katedrální kapituly
v Českých Budějovicích a 1. 11. 1929 byl jmenován arciděkanem, čímž
se také dosud děkanskému kostelu sv. Jakuba Staršího dostalo povýšení na arciděkanský. P. Strnad však byl nejen prvním, ale zároveň
také posledním nositelem tohoto titulu. Všichni jeho nástupci totiž
vedli duchovní správu jen jako administrátoři a je tomu tak i dnes.
Třicátá léta se již nesla spíše ve znamení běžnějších starostí,
jako byla rekonstrukce kostela v Milči či dokončení oprav na kostele
sv. Jana. Nechyběly ovšem ani významnější, leč ne vždy pozitivní
události. Jednou z nich byl zánik nepomucké piaristické koleje v roce
1930, další pak roku 1931 prodej velkostatku Zelená Hora Karlu Plavcovi z Prahy, na nějž tím přešel i patronát nad všemi kostely na jeho
území. K těm pozitivnějším patří kupříkladu přestavba a rozšíření
dětské opatrovny spolkem Serafínské dílo lásky, který ji odkoupil
od nového majitele velkostatku roku 1933.
Na přelomu března a dubna 1934 postihly arciděkana Strnada
opakované záchvaty mrtvice, po nichž ochrnul na pravou polovinu
těla a mluvit mohl jen s obtížemi. Od července 1934 do února 1935
byl hospitalizován v Praze, následně převezen do rodného Vlastce
k sestře a odtud 13. 6. zpátky do Nepomuka. Zůstával však ochrnutý
a nemohl plnit své kněžské povinnosti. Téměř po celou dobu ho
zastupoval kaplan Jan Němec. K 1. 9. 1936 odešel do penze. Bydlel
pak v soukromém bytě u Dannerů v domě čp. 64 na nepomuckém
náměstí. Duchovní správu v Nepomuku převzala od 1. 9. 1936 Kongregace bratří těšitelů z Gethseman.
Činorodé srdce Jana Strnada dotlouklo ve čtvrtek 13. 4. 1939
kolem půl jedenácté v noci. Na pohřeb, který se konal v pondělí 17. 4.,
se s ním přišlo rozloučit 55 kněží v čele s okrskovým vikářem nepomuckého vikariátu Josefem Šonkou z Měčína a velké množství lidu.
Pochován byl mezi svými farníky na nepomuckém hřbitově.

Vladimír Červenka
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vzpomínka

vzpomínka

Dne 27. listopadu 2018 uplynulo 7 let, kdy
zemřela naše milovaná maminka a babička,

Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán...

paní Miloslava Jedličková.

Dne 8. 12. uplyne deset let,
co nás navždy opustil

a dne 20. prosince 2018 tomu bude již
15 dlouhých let, co nás navždy opustil
náš drahý tatínek a dědeček,

pan Vojtěch Kalabza.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, synové s rodinami a vnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

pan Václav Jedlička.
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

vzpomínka

vzpomínka

Dne 17. 12. uplynou 2 roky,
co nás navždy opustila

Dne 19. 12. uplyne 11 let,
co nás navždy opustil

paní Jaroslava Pružincová.

pan Miloslav Vokurka.

S láskou vzpomínají
syn Karel a dcera Pavla

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku. Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

řádková inzerce
K pronájmu byt 1+1 v RD, nekuřácký. Tel.: 605 437 676.
Prodám byt 2+KK v osobním vlastnictví, velmi pěkný, nová pl. okna, balkón, 47,1 m2. Tel.: 739 411 195. Cena 950.000 Kč.
Prodám kemp. stolek skl., 2 židle skl. 300 Kč, péřová proš. deka a polštář 500 Kč, zvýšené sedátko na WC 300 Kč. Tel. 737 582 693.
Prodám keramiku kuchyňskou: poličku, hodiny, váhu. Knihy herci. Tel.: 721 727 930.
Prodám sklo: likér, víno, vázy; čaj + káva soupr., hutnice, srnčí parůžky. Tel.: 721 727 930.
Nabízím zadní a přední dveře Felicia levně. Nabízím proutky na pletení košíků za ostříhání. Tel.: 775 965 387.
Prodám Š. Felicia 4 letní pneu 7-8 mm, 4 zimní pneu na diskách 7-8 mm – Barum. Ložiska do kol, a jiné. Tel.: 723 075 681.

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

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

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

Nabízím vrbové proutky – zdarma. Nutné ostříhání proutků v obci Sedliště. Tel.: 773 486 600.
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