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Zdravá strava je podle paní Magrit Slimákové v pohodě

Paní Margit nás na své úžasné, vtipné a trefné přednášce v úterý
5. listopadu v aule ZŠ Nepomuk přesvědčila, že zdravě se můžeme
opravdu stravovat všichni a v pohodě. Po dvou hodinách nabitých
informacemi jsme odcházeli velice pozitivně naladěni. Mateřské centrum Beruška připravilo i zdravé pohoštění. Účast byla velká, dokonce
byli přítomní i někteří zástupci z místních škol a školek. Doufáme,
že tato přednáška od Margit nebyla v Nepomuku poslední a že bude
inspirací mnohým z nás, jak o sto procent vylepšit svůj životní styl
a stravu našich dětí.
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Slovo starosty

Veronika Kozáková

Hana Černohousová

Kořeny byly pokřtěny

s významnou vlastenkou a mecenáškou PhDr. Hanou Gerzanicovou, která byla za minulého režimu nucena žít v emigraci v Austrálii. Součástí akce bylo také uvedení její knihy básní a životních
úvah s názvem Kořeny, kterou ilustroval nepomucký Atelier K.
Knihu je možné si zakoupit v infocentru Nepomuk za 50 Kč spolu
s loňskou publikací s názvem "Děkuji" a získat tak unikátní sadu.
Akci výborně doprovodil sbor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk.
Pavel Motejzík

Vážení občané,
začíná poslední měsíc letošního roku
a s ním advent, čas očekávání, bilancování a (soudě podle množství pozvánek
v těchto novinách) také čas setkávání
na rozmanitých kulturních akcích. Jsem
rád, že město žije. A nejen kulturně.
V září se podařilo dokončit přestupní
uzel u nádraží a na konci listopadu byla
slavnostně otevřena nově opravená Zelenodolská ulice včetně hojně veřejností
využívané komunikace III/11748 do Kláštera. Doufám, že ke spokojenosti vás,
občanů města. Začalo budování obytné
zóny Na Daníčkách II, projektuje se nová
zóna Pod Oborou, tak máme i příští rok
co dělat. Tento rok byl prvním rokem činnosti nově zvoleného zastupitelstva. Mrzí
mě však, že někteří zastupitelé nedali
ani v nejmenším šanci možnosti oprášit
záměr rekonstrukce hřiště u ZŠ, i když
finanční spoluúčast města na této akci
se dala v budoucnu za nepříznivých finančních podmínek ještě zastavit. Snad
to voliči za tři roky nezapomenou. Děkuji
zastupitelům a všem svým spolupracovníkům za práci pro město a přeji jak jim, tak
i vám všem příjemné přípravy vánočních
svátků, krásné Vánoce v rodinném kruhu
a veselé vykročení do nového roku.
Jiří Švec, starosta města

Foto na titulní straně: Ladislav Čáslavský před kopií
Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi, foto Pavel Jiran

Informujeme naše čtenáře, kteří nejsou občany Nepomuku a Dvorce,
že Nepomucké noviny je možné dostávat poštou do schránky i mimo Nepomuk
po uhrazení poštovného na rok 2020 ve výši 300 Kč (25 Kč za jeden výtisk),
a to složenkou typu C na adresu redakce nebo hotově v Infocentru Nepomuk.
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pracovní den. Máte-li nějaký příspěvek i s fotografií,
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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
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Děkujeme našim čtenářům za přízeň
a podporu v letošním roce, všem
spolupracovníkům a přispěvatelům
za spolupráci a přejeme všem poklidné
prožití vánočních svátků a v novém
roce 2020 hodně zdraví, štěstí, milých
překvapení a také příjemných chvil
strávených s našimi novinami.
Redakce Nepomuckých novin

Na Arciděkanství zazněly filmové melodie

V neděli 10. listopadu v podvečer se konal na Arciděkanství v Nepomuku krásný komorní koncert nazvaný Hollywoodská noc. Pod
vedením Oldřicha Vlčka vystoupil jeho soubor Virtuosi kvintet
s hosty, zazpívala Michaela Katráková. Celý večer se nesl v duchu
slavných a výborně provedených (nejen) filmových melodií a skladeb. Za skvělé pohoštění pro hudebníky i posluchače je pak nutno
poděkovat paní Štěpánce Kodýdkové a manželům Blance a Ladislavu Balíkovým. Celá akce se mohla uskutečnit za laskavé finanční
podpory Plzeňského kraje.

slovo starosty / zprávy

Lednové číslo Nepomuckých novin vyjde v tištěné podobě
3. ledna a bude distribuováno po městě v termínu 7.–9. ledna 2020.

Rozsvícení vánočního stromu
Dvorec u Nepomuka
u nádraží
středa 4. prosince 2019
17:30 hodin
Srdečně vás zveme vás na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu
a vystoupení dětí z MŠ Dvorec.
Občerstvení zajištěno.
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Úřední hodiny
Městského úřadu
v období konce roku:

Pozor změna termínu!
Příští zasedání Zastupitelstva
města Nepomuk se koná ve čtvrtek
12. prosince v 18 hodin v KD
Dvorec. Program jednání bude
10 dní před konáním zveřejněn
na úřední desce a webových
stránkách www.nepomuk.cz.

pondělí 23. 12. do 15.30 hodin
pátek 27. 12. do 13.00 hodin
pondělí 30. 12. do 18.00 hodin
úterý 31. 12. do 11.00 hodin

Otevírací doba
infocentra v době
vánoční a novoroční

V průběhu Vánoc a začátku nového roku
bude upravena otevírací doba informačního centra v Nepomuku. Od 6. do 9. 1.
bude probíhat inventura zboží a infocentrum bude otevřeno pouze pro potřeby
Plzeňské karty a prodej Plzeňské vstupenky.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019
28. 12. 2019
29. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020
2. 1. 2020
3. 1. 2020
4. 1. 2020
5. 1. 2020
6. 1. 2020
7. 1. 2020
8. 1. 2020
9. 1. 2020
10. 1. 2020
11. 1. 2020
12. 1. 2020

Tip na vánoční dárky z infocentra

S nadcházejícími svátky a začátkem roku je spojena také omezená
úřední doba pro PK. Normální provoz: pondělí – čtvrtek 8.30–11.30
/ 12.00–15.00. V následující dny nebudou v provozu služby spojené s Plzeňskou kartou: 23.–26. 12. / 31. 12. / 2. 1. / ve dny státního svátku zavřeno / 30. 12. bude úřední doba PK 8.30–11.30 /
12.00–14.00 / 6.–9. 1. bude úřední doba PK 8.30–11.30 / 12.00–14.00

V nepomuckém infocentru můžete vybrat dárky pod stromeček.
V prodeji máme nástěnný kalendář na rok 2020 formátu A3 s leteckými fotografiemi Milana Demely, Nepomucké oplatky, reprodukce
pana Böhnela, svíčky, zvonečky, hrnky, skleničky, knihy, Svatojánská vína a lihoviny z Prádla a mnoho dalších drobných suvenýrů.

V současné době sbíráme informace o akcích na příští rok, abychom je mohli zveřejnit na webu nepomuk.cz. Pokud plánujete
nějakou akci na rok 2020, pošlete nám informace na e-mail infocentrum@nepomuk.cz. Přehled akcí najdete na internetu pod
tímto odkazem: https://www.nepomuk.cz/turista/udalosti/

tipy pro občany

Musíme tam všichni,
otázka je jak
Téma smrti a umírání bychom často rádi uklidili z dohledu.
Ale řekněme si to narovinu. Kromě toho, že srdce každému
z nás jednou dotluče, můžeme stát před výzvou doprovázet
na poslední cestě někoho z našich nejbližších. Kam si jít pro
radu a pomoc, když se nás téma umírání začne dotýkat?

8.30–12.00
zavřeno / státní svátek
zavřeno / státní svátek
zavřeno / státní svátek
8.30–11.30 / 12.00–16.00
8.30–11.30 / 12.00–16.00
zavřeno
8.30–11.30 / 12.00–14.00
zavřeno
zavřeno / státní svátek
8.30–11.30 / 12.00–16.00
8.30–11.30 / 12.00–16.00
zavřeno
zavřeno
inventura – otevřeno pouze pro PK a PV do 14.00 hod.
inventura – otevřeno pouze pro PK a PV do 14.00 hod.
inventura – otevřeno pouze pro PK a PV do 14.00 hod.
inventura – otevřeno pouze pro PK a PV do 14.00 hod.
8.30–16.00
8.30–16.00
zavřeno

Plzeňská karta

Výzva pro spolky a pořadatele akcí

Nepomucké noviny / prosinec 2019

Kam jinam se obrátit než na hospice. „Babička měla o hospici zkreslené představy jako
většina lidí, měla pocit, že v nějakém hrozném prostředí bude čekat na smrt. Po všem,
co prožila v nemocnicích a LDN, čekala, že teď bude ještě hůře,“ píše Veronika, vnučka
jedné pacientky Hospice svatého Lazara. „Jaké milé překvapení na ni čekalo. Hned po příjezdu dostala svůj vlastní pokoj. Konečně měla někde soukromí. Návštěvy byly možné
pořád. Byli jsme tam za ní často a v posledních týdnech se tak viděli více než kdy jindy.“
Vyvrátíme i další dva mýty. Jednak v hospicích zdaleka nejsou jen senioři, ale i mladí lidé.
A především pak pobyt v hospici neznamená smutné dožití na lůžku v bolestech. Lékaři,
sestry, ošetřovatelé, sociální pracovnice a další členové týmu se starají o maximální kvalitu život pacientů po všech směrech: „Děkuji, že jste ji denně brali do vany, kde ji voda
nadnášela a neskutečně tak ulevovala jejímu bolavému tělu. Díky za hudbu na chodbách
a na terase, za pozitivní atmosféru všude v celém hospici. Díky tomu všemu babička hned
pookřála a poslední týdny života si užila tak, jak to jen v jejím stavu šlo.“
Co tedy dělat, když člověk nemůže z různých důvodů ani s odbornou pomocí prožít
svoje poslední dny doma, a přitom chce zemřít bez zbytečných bolestí, důstojně, se zázemím pro neomezenou návštěvu rodiny a blízkých? Pro občany Plzeňského kraje je k dispozici už 21 let Hospic svatého Lazara v Plzni. Odcházení, které patří k životu stejně jako
přicházení na svět, může být dobré, důstojné a naplněné. Pro bližší představu a další
informace sledujte Hospic svatého Lazara na Facebooku či Instagramu nebo navštivte
jeho webové stránky www.hsl.cz. Dozvíte se zde také více o možnostech podpory. Na hospicovou péči v našem zdravotním systému neexistuje „kolonka“, která by zajistila pokrytí
nákladů péče o umírající. Bez finančního přispění jednotlivců, firem a obcí by proto
hospic pomáhat nemohl
Zdroj: Hospic sv. Lazara, Plzeň
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Dopravce Arriva přijede
s novým autobusem

Slavnostní přestřižení pásky
otevřelo Zelenodolskou ulici

Od června 2020 bude autobusovou dopravu v Plzeňském kraji
zajišťovat nový dopravce – firma Arriva. V rámci prezentačních jízd
bude nový autobus Arriva k vidění i v Nepomuku, a to 1. prosince
v čase 14.00 až 15.00 hodin na náměstí Augustina Němějce. Firma
nabídne během akce i možnosti pracovního uplatnění. Program
pro děti i dospělé a malé občerstvení zajištěno.

V pondělí 25. listopadu byla oficiálně ukončena oprava Zelenodolské ulice a ta byla za účasti hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa
Bernarda, náměstka pro oblast dopravy Ing. Pavla Čížka a dalších
hostů zastupujících instituce a firmy, které se na rekonstrukci
podílely, slavnostně otevřena.

Nepomucké noviny / prosinec 2019

Krátké zprávy
Poděkování za květinovou výzdobu Chtěla bych nejen svým, ale

i jménem většiny obyvatel sídliště "Na Vinici" poděkovat za nádhernou živou květinovou výzdobu podél hlavní silnice, o niž se
zasloužili pracovníci údržby města. I my, starší občané, jsme byli
velmi hrdí na tento počin, který nás vlastně vrátil do dob našeho
mládí. Tato výzdoba (letos velmi kvalitní) zaujala nejen nás, ale
i tuzemští a zahraniční hosté se nechali její krásou unést. A velmi
ji chválili. Přivítali jsme hosty důstojně, českými květinami a čistotou sídliště. Samozřejmě musím přidat ještě pochvalu za stejně
nádhernou výzdobu nepomuckého náměstí a přilehlých ulic. A za to
musíme děkovat celému týmu, který se o tuto zeleň a živou květinovou výzdobu postaral a pomohl tak doplnit kolorit tohoto starodávného města. Jménem občanů Kamila Dostálová
Němejcův Ateliér „K“ oznamuje: V lednu a únoru 2020 budeme

vystavovat své obrazy v Informačním centru a Galerii Protivín.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 10. ledna v 16.30 hodin.
Dále vydáváme pro rok 2020 kalendář Květomluvy doplněný verši
Hany Gerzanicové. Kalendář lze zakoupit v Informačním centru
v Nepomuku a v obchodě Květiny – Rašková.
Ve Dvorci bylo otevřeno nové multifunkční hřiště TJ Slavoj Dvorec

v sobotu 26. října slavnostně otevřel nově vybudované hřiště,
na kterém již ten den proběhl první ročník Multiturnaje: „hledáme
nejvšestrannější tým v tenisu, nohejbale, basketbalu, volejbalu
a malé kopané“.

Otvírací hodiny chirurgické ambulance Mediclinic a.s.

(Poliklinika, Na Vinici III. 487, Nepomuk)
Pondělí 8–14 MUDr. Ivo Hrdina
Úterý 8–15:30 MUDr. Ivo Hrdina
Středa zavřeno
Čtvrtek 8–14 MUDr. Aleš Křišťan
Pátek 8–14 MUDr. Tomáš Strejc

Máme novou elektrickou multikáru
V pátek 1. listopadu na náměstí slavnostně převzal starosta Jiří Švec
pro město nový elektromobil, který byl pořízen z dotace Státního
fondu životního prostředí.

foto Šárka Boušová

zprávy
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Z činnosti Obvodního oddělení
policie Nepomuk

V období od 15. října do 12. listopadu bylo ze strany OOP Nepomuk řešeno několik případů, s některými z nich bychom vás
rádi seznámili.
Krátce po půlnoci 2. listopadu nepomučtí policisté zastavili
v obci Klášter osobní automobil zn. Ford Galaxy. Jeho řidič byl podroben dechové zkoušce, kdy displej přístroje ukázal hodnotu 1,30
promile alkoholu v dechu.
V dopoledních hodinách 5. listopadu byl hlídkou OOP Nepomuk
v ulici Rožmitálská v obci Dvorec zastaven osobní automobil zn.
Volkswagen Beetle. Během kontroly bylo zjištěno, že vozidlo nemá
sjednáno povinné ručení a od srpna 2014 nemá platnou technickou
kontrolu. Jednalo se již o šestou dopravní kontrolu tohoto vozidla,
kdy byl tento přestupek řešen ze strany policie. Řidič automobilu
byl podroben testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky marihuana.
Stejná hlídka ve večerních hodinách téhož dne kontrolovala
v obci Žinkovy cyklistu. Muž byl podroben testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky marihuana.
Po půlnoci 9. listopadu bylo v obci Klášter zastaveno vozidlo
zn. Toyota RAV4. Nepomučtí policisté podrobili muže za volantem
dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 0,64 promile alkoholu
v dechu.
I v dalších případech sehrál roli alkohol. Večer 17. října došlo
v ulici Ke Dvorům v obci Dvorec k poškození skleněné výplně dveří
rodinného domu. Pachatel činu byl zajištěn a převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Plzni. Případ byl řešen v součinnosti
s hlídkou OOP Blovice.
Dopoledne 3. listopadu byl na chodníku v Husově ulici v obci
Nepomuk nalezen ležící muž, který byl silně podnapilý. Hlídka
OOP Nepomuk jej proto převezla na protialkoholní záchytnou
stanici v Plzni. I v tomto případě bylo využito součinnosti blovických policistů.
Hlídka OOP Nepomuk dopadla dne 22. října v obci Radkovice
muže, který se ukrýval před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody. Trest mu byl vyměřen za opakované řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
V minulém čísle Nepomuckých novin jsme vás informovali
o dopravní nehodě, ke které došlo 7. října na silnici č. I/20 u obce
Životice. Zde řidička dodávky prudce zabrzdila před přebíhající zvěří
a následně do ní zezadu narazil nákladní automobil. Řidička byla
podrobena testu na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin. Dalším šetřením vyšlo najevo,
že v nákladním prostoru dodávky byl převážen motocykl. Řidiččin
spolujezdec na něm odjel z místa ještě před příjezdem hlídky OOP
Nepomuk. Muž dorazil do Nepomuku, kde z nezajištěné garáže
odcizil nezajištěný automobil. Vozidlo bylo posléze užito k páchání
trestné činnosti ve Středočeském kraji. Na základě informací OOP
Nepomuk se podařilo případy propojit, dopadnout pachatele a vypátrat odcizené vozidlo.
Závěrem bychom rádi upozornili chodce, že při pohybu
po pozemní komunikaci jsou povinni užít chodníku, pokud je
v místě. V případě chůze po pozemní komunikaci za snížené viditelnosti mimo obec nebo v místě, kde není veřejné osvětlení, je
chodec povinen užít reflexní prvky.
Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku
představuje MAP
Co je to Místní akční plán vzdělávání neboli MAP? (Každý o něm
slyšel, ale nikdo neví, co to je…) Místní akční plán rozvoje vzdělávání
(MAP) je projekt, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení
klimatu ve školských zařízeních na území ORP Nepomuk. Nositelem
projektu je Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a níže
naleznete několik konkrétních výstupů a ukázek činnosti.

Pozvánka na zimní halový turnaj

Unikátní fotbalový turnaj
„O pohár starosty
města Nepomuk“
Organizuje: Jakub Vokurka za podpory
generálního partnera města Nepomuk
Termín a kategorie:
Starší přípravka (ročník 2010/11 a ml.)
Sobota 14. 12. 2019 /
začátek turnaje v 8:00 hodin
Počet týmů: 8 (Nepomuk, Blovice,
Stod, Rapid, Košutka, Kasejovice,
Spálené Poříčí, Klášter)
Herní systém: 4+1
Hrací doba: 1×15 minut

Městská sportovní
hala Nepomuk
U sokolovny 565

Tak přijďte fandit!!!
fotbal.sport@post.cz
(+420) 730 977 298

Rybova mše
v jedinečné pivní verzi
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.
Mikroregion Nepomucko a pivovar Zlatá kráva
srdečně zvou na divadelní provedení
České mše vánoční v jedinečné pivní verzi
v podání sólistů Classicali Ensemble.

Kyberprostor a sociální sítě ovládly Zlatou krávu
(Platforma setkávání ředitelů škol a školních metodiků
prevence se líbí)

Chcete mít čtenářskou dílnu u vás ve škole?
Naskočte do projektu „Čtení – nejlepší učení” jako
naše pracovní skupina Čtenářská gramotnost

MAS sv. Jana z Nepomuku jako první přišla s unikátní platformou setkávání ředitelů škol a školních metodiků prevence, které
se konají ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Plzeň, Policií ČR – obvodními odděleními v Nepomuku a Blovicích
a OSPOD (Orgánem sociálně-právní ochrany dětí). Tito partneři
se již počtvrté sešli 7. listopadu 2019 v prostorách šalandy Pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku nad tématem „Kyberprostor a sociální sítě ve světě dětí“. Společně se shodli na tom, že si dospělí
často neuvědomují závažnost jednání dětí v kyberprostoru, které
s sebou nese mnoho nástrah a nebezpečí. Proto je tak důležité
porozumět souvislostem a důvodům konkrétního jednání dětí
v prostředí sociálních sítí. Toto pochopení může být prostředkem
k včasnému vyhodnocení situace a rychlému jednání. Preventivní
působení a předcházení rizikovým událostem, které jsou s kyberšikanou a dalšími negativními jevy na sociálních sítích spojeny, je
hlavním cílem prevence rizikového chování. Pod vedením lektora
Mgr. Milana Žižky účastníci setkání zhlédli krátká videa a prezentace spojené s kyberprostorem. Diskutovali o možnostech, jak
využít konkrétní ukázky ve výuce. Mohli bychom také vzdělávat
rodiče v problematice kyberprostoru? Jak vyplynulo z diskuze,
zprostředkovat získané informace rodičům by přispělo ke zvýšení
informovanosti v této problematice a otevřelo prostor pro komunikaci se školou a pedagogy. Zpětná vazba ukázala, že tato platforma
lokálního sdílení, příkladů dobré praxe a předávání zkušeností
mezi školami Nepomucka, Blovicka a Spálenopoříčska má smysl
a přispěla k nastartování dialogu a spolupráce mezi odborníky,
učiteli a rodiči.

Učitelé a žáci ze základních škol Nepomuk, Spálené Poříčí, Kasejovice a Žinkovy se zapojili do aktivity, která rozvíjí u žáků čtenářské dovednosti a podporuje chuť ke čtení. Co je cílem? Lektorka
Mgr. Naděžda Vlasáková představila pedagogům projekt „Čtení
– nejlepší učení“. Smyslem je prostřednictvím zajímavých knih
podpořit čtenářskou gramotnost u žáků základních škol na prvním
a druhém stupni a motivovat žáky ke čtení. MAS svatého Jana
z Nepomuku zakoupila školám knižní tituly do druhého a šestého
ročníku v takovém počtu, aby každý žák měl svoji knihu a mohl
pracovat samostatně. Na výběru knih se členové pracovní skupiny
domluvili s lektorkou projektu a společně zvolili šest různých titulů
do ročníku ve školním roce 2019/2020. Dle odbornice na vzdělávání a metodičky čtenářských dílen Hany Košťálové k rozvíjení
čtení a nadchnutí pro něj často stačí už pouhá přítomnost knih
ve škole. Výstupem aktivity budou vyplněné pracovní listy žáků
a společná schůzka pracovní skupiny, kde proběhne prezentace
projektu ostatním školám.

Pivovarská Šalanda Zlaté krávy v Nepomuku
v sobotu 18. 1. 2020 od 18 hodin.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč

Předprodej od 9. prosince v informačních centrech regionu
a na www.plzenskavstupenka.cz. Přijďte ochutnat Zlatou krávu
a užít si jedinečné představení!
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Základní umělecká škola v Nepomuku vzdělává sborovnu

Cyklus seminářů na téma Efektivní komunikace pro učitele a ředitele si vybrali pedagogové v Základní umělecké škole Nepomuk.
Komplexně, bez obav a na míru přímo pedagogům ZUŠ je komunikací provádí lektorka Mgr. Jana Černoušková. Forma dynamického
workshopu pedagogy baví, nikdo přece nechce zažívat nudná školení, která jsou ztrátou času. Hlavním benefitem workshopu je, že
si jeho průběh a obsah mohou tvořit učitelé sami, podle toho, co je
zajímá, tíží, s čím se potýkají. Hlavním cílem je podpořit pedagogy
v jejich práci, načerpat praktické zkušenosti, vytvořit si prostor pro
zastavení a čas pro sebereflexi. Proč si učitelé říkají o další pokračování? Vyhovuje jim forma, obsah, čas, místo a osobnost lektora.
MAS svatého Jana z Nepomuku pečlivě dbá na výběr lektorů a seminářů, nápady na témata a osobnosti sbírá u samotných účastníků
seminářů a pedagogů. Komfort pro účastníky a preciznost v přípravě jsou vždy na prvním místě. Důležité je podotknout, že práce
s celou sborovnou na klíč je nejefektivnějším způsobem pro zlepšení klimatu ve škole a pro podporu spolupráce školního týmu.
www.masnepomucko.cz
Facebook: Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk
Jana Berkovcová. MAS svatého Jana z Nepomuku
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Návštěvníci si prohlédli novou
učebnu ve vrčeňské škole

Nepomucké noviny / prosinec 2019

Skřítci Podzimníčci ozdobili
zahradu Mateřské školy Vrčeň
Tak jako každý rok se i letos v naší mateřské škole vyráběli „Skřítci Podzimníčci“. Výstava patří k tradicím naší školky již řadu let.
Stejně jako v předchozích letech vyráběli skřítky rodiče s dětmi
doma. Hotové skřítky následně přinesli do školky, kde zdobí naši
zahradu. Výstavu netvoří jen krásní „Podzimníčci“, ale i vyřezané
dýně, které jsou také prací rodičů a dětí. I tento rok jsou „Skřítci
Podimníčci“ krásní a mají originální jména, která vymyslely děti.
Na to, jak skřítkové rozzářili naši školkovou zahradu, se můžete
po setmění, když jsou vyřezané dýně rozsvícené, přijít sami podívat.
Velké poděkování patří hlavně rodičům, kteří si v dnešní uspěchané
době našli čas a strávili ho společně s dětmi vyráběním. Doufáme, že
si rodiče i děti tvoření užili a mají ze skřítků stejnou radost jako my.

foto archiv ZŠ Vrčeň

Obec Vrčeň ve spolupráci se ZŠ Vrčeň uskutečnila v pátek 8. listopadu 2019 prohlídku nejen nové učebny a kanceláře v 1. patře,
ale i zbytku naší krásné školy. Zastupitelstvo obce Vrčeň pozvalo
samostatně na prohlídku školy také všechny obecní zastupitele ze
sousedních Srb, aby jim mohlo poděkovat za poskytnutí dočasné
finanční podpory ve výši 4 miliony korun na projekt „Rozšíření
kapacity školy – nové odborné učebny a zázemí základní školy
ve Vrčeni“. Tento projekt, který schvalovalo ještě minulé zastupitelstvo obce, byl spolufinancován Evropskou unií. Obec Vrčeň
nemusela díky šlechetnosti našich sousedních přátel ze Srb žádat
o překlenovací úvěr u některé z bankovních institucí, procházet
jejich složitou schvalovací procedurou a platit nesmyslné bankovní poplatky. Pro zajímavost uvádíme, že dne 4. listopadu 2019
byla již na účet naší obce připsána slíbená evropská dotace ve výši
3,7 milionu korun. Výše uvedené informace poskytl místostarosta
obce Petr Mašek.
Tento den se škola okolo 16. hodiny naplnila téměř stovkou
návštěvníků. Ti postupně procházeli celou školou. Seznámili se
s nově zrekonstruovanými a vzniklými prostory polytechnické
učebny, včetně upravené tělocvičny i venkovního prostoru před
přístavbou školy. V horním patře školy byly k náhledu a zavzpomínání připraveny pro návštěvníky kroniky a fotoknihy jednotlivých školních let. V dalších učebnách na všechny čekaly školní
výrobky, školní pomůcky a výtvarné práce žáků. V nově vytvořené
místnosti – školním poradenském pracovišti – byl již nový vyhovující nábytek, skříně, ale i nově vytvořené zázemí pro pedagogické
pracovníky školy. Přišli se podívat bývalí žáci a jejich rodiče, zastupitelé okolních obcí, které se na projektu přístavby aktivně účastnily, ale i ostatní obyvatelé, kteří si na tento významný den udělali
čas a potěšili nás nejen chválou, ale i vzpomínkami.
Další významnou událostí školy budou Školní Vánoce. Zrovna
sv. Lucie zavoní 13. prosince vánočním jarmarkem, tak se zastavte
nasát vánoční atmosféru. Již podruhé se setkáme v kostele sv.
Vavřince, v přilehlých prostorách okolo kostela bude tradiční
vánoční školní jarmark s výrobky dětí i rodičů, včetně občerstvení
od místních hasičů.
Program vánočního jarmarku ve Vrčeni 13. 12. 2019:

v 15.00 hodin – zahájení vánočního jarmarku
v 16.00 hodin – vystoupení žáků školy v kostele
v 17.30 hodin – ukončení celé akce
Na předvánoční zastavení vás za ZŠ Vrčeň srdečně zveme.
Pavel Maršalík, ředitel školy

foto a text Petra Šebová

ČSOB
POJIŠŤOVNA A. S.
PŘIJME
OBCHODNÍHO
PORADCE/PORADKYNI
PRO KANCELÁŘ
V BLOVICÍCH,
MASARYKOVO NÁM. 98
BLIŽŠÍ INFORMACE
NA MOB. 721 864 520
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Téma: Náměty k diskuzi
pro rok 2020
Anna Hánová (ODS-NK, bezp.)

Nynější zastupitelstvo začalo pracovat po loňských volbách
1. listopadu 2018. Od té doby každý měsíc Nepomucké noviny
oslovují část zastupitelů tak, aby měl každý z nich periodicky
možnost se v novinách vyjádřit. Víme, že ne každé téma je pro
toho konkrétního zastupitele zrovna jeho „šálek kávy“. Proto
jsme se nyní zajímali o to, o čem by chtěli diskutovat oni sami.

Chtěla bych vyzvat občany, aby vyjádřili své
názory, co by uvítali v Nepomuku, co by
měli zájem zbudovat, jaké kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné zábavné aktivity by
měli rádi a též je navštěvovali, aby město
žilo. A následně se tím zabývat.

Milan Demela (SNK-ED, bezp.)

Pavel Zeman (SNK Pro Nepomuk, bezp.)

Velice rád bych, kdyby se v diskuzi Nepomucké noviny věnovaly tématům:
Budoucí výstavba bytových domů / Výstavba nákupního centra / Silniční
obchvat města / Propojení centra
města se stezkami v okolí města.

Václav Novák (KSČM)

Nemám vyhraněná témata, Nepomucké
noviny jsou na slušné úrovni, nenapadá
mě ani žádná rubrika, která by měla
být přidána.

Miroslav Němec st. (SNK Pro Nepomuk)
Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)

Myslím, že témata by měl přinést vývoj
města, soužití a zájmovost. Někdy si
připadám, že závidíme občanskou soudržnost malým obcím a přitom část lidí
v Nepomuku je netečná ve svých bytech
a o to víc kritická ke všemu kolem.

Já se v zastupitelstvu věnuji financím, zajímají mě investice města, také oblast kultury, spolků a společenského života, oblast
duchovní a morálky, historie.

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce)

Jiří Švec (ANO 2011, bezp.)

Nechám to na Redakční radě,
tam jsou ti nejmoudřejší.

Možná by stálo za zvážení neoslovovat na témata spokojenost, co se udělalo a podobně jen zastupitele, ale
dát prostor k diskuzi občanům Nepomuka, ať hodnotí naši práci naši voliči.

Pavel Kroupa (Zelení)
Není asi důležité vyjmenovávat nějaká
konkrétní témata, protože „Téma měsíce"
by mělo být vždy, pokud možno, aktuální. Mělo by se věnovat důležitým otázkám a problémům našeho města, nejlépe
s dostatečným předstihem, než o nich
rozhodne zastupitelstvo nebo rada. Tato
rubrika je, dle mého mínění, jednou
z nejdůležitějších v Nepomuckých novinách. Pokud bude správně koncipována,
může výrazně pomoci rozvíjet a kultivovat veřejnou diskuzi. Poskytuje také
voličům zpětnou vazbu, představuje
jim názory zvolených zastupitelů. Jsem
rád, že ji v našich novinách máme.

Marek Baroch (ANO 2011, bezp.)

Chtěl bych se věnovat například
tématu podnikání, podnikatelského
prostředí a pracovních příležitostí
ve městě. V tomto ohledu by bylo
vhodné poskytnout prostor místním
podnikatelům a zaměstnavatelům,
aby vyjádřili svoje potřeby a problémy,
které musí řešit a případně jak by jim
mohlo město pomoci a co by navrhovali ve městě změnit či zlepšit.

Pavel Jiran (SNK, bezp.)

Karel Baroch (Zelení)

Nebráním se jakýmkoliv vhodným tématům, jelikož žádné vyhraněné téma
nemám. Když už nedáte jinak, tak
třeba: spolupráce s partnerskými městy,
cestovní ruch, kultura, kult sv. Jana Nepomuckého, fotografie, motorismus
a ostatní spolkové činnosti ve městě...

Téma do Nepomuckých novin pro rok
2020? Témat by se určitě našlo několik. Třeba mezilidské vztahy, vztah
k Evropské unii, nepomucké zdravotnictví, nepomucká škola, stav komunikací a dlažba na náměstí.

?

V příštím roce uplyne 75 let od konce
války. Jsou-li pamětníci, proč jejich
vzpomínek nevyužít. Samozřejmě
část textu v Nepomuckých novinách by měla i nadále informovat o dění ve městě a v okolí.

A na co byste se chtěli zastupitelů zeptat vy?
Co má být příštím tématem k diskuzi v Nepomuckých novinách?
Nyní máte možnost se vyjádřit na diskuzním fóru města Nepomuk.
Vážení občané, které z navržených témat je zajímavé pro vás?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Zeptali jsme se všech zastupitelů:
"Jakému tématu by se měly podle vás Nepomucké
noviny v této rubrice věnovat v roce 2020?"
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Kronikáři listovali
vzácnými knihami

Sborník Zelená Hora
uzavírá další ročník

V úterý 5. listopadu se vydala skupina dvaceti kronikářů z Nepomucka a Blovicka mikrobusem do Plzně, aby vyslechla ve Studijní
a vědecké knihovně velmi zajímavé povídání o dějinách knižní kultury v podání PhDr. Marie Hálové. Akce byla pořádána a finančně
zajištěna Mikroregiony Úslava a Nepomucko.
V knihovně jsme byli vlídně přijati doktorkou Hálovou v bílých
rukavičkách – ty nám byly po jejím výkladu nabídnuty také, abychom se mohli dotýkat vzácných starých knih a listovat v nich.
V jedné z uzavřených chodeb plzeňské knihovny, kde byla vystavena
asi čtyřicítka originálních rukopisů, tisků či faksimilií pro ilustraci
k faktům, jež nám byly sdělovány, jsme strávili půldruhé hodiny.
Sledovala jsem výklad bez dechu a myslím, že i ostatní. Dozvěděli
jsme se zajímavé skutečnosti o písmu, o látkách, na které se psalo
(papyrus, pergamen, papír), o tvaru, vazbě a výzdobě knih. Překvapivá byla pro nás informace související s knihtiskem. Za první
českou tištěnou knihu se všeobecně považovala Trojánská kronika
(název podle toho, že vypravuje o dobytí Tróje) vytištěná v Plzni.
Uváděl se vždy rok 1468. který je na konci knihy vytištěn. Odborníci nyní ale soudí, že kniha byla vytištěna až v roce 1485. Rok 1468
byl zřejmě mechanicky přebrán z rukopisné předlohy, která byla
objevena. Jméno tiskaře Trojánské kroniky neznáme, asi to nebyl –
vzhledem k množství tiskových chyb – Čech. Že ale Plzeň drží
prvenství první tiskárny na našem území, je neoddiskutovatelné.
Prolistovat jsme si mohli – kromě faksimile prvotisku Trojánské kroniky – například faksimile rukopisu Kodexu vyšehradského
(1086), faksimile rukopisu Velislavovy bible (14. století), Kroniku
českou Václava Hájka z Libočan, Mattioliho Herbář, 3. díl Bible
kralické a mnoho dalších tisků. Bylo hezké potkat se s někým, kdo
svoji práci má rád a s radostí sděluje to, co zná, druhým. Bylo také
příjemné setkat se s lidmi stejných zájmů.

V posledním čísle roku 2019 opět můžeme procházet historií v nejrůznějších časových rovinách. Evu Horovou zaujal osud málo známého dolnolukavického rodáka, Vojtěcha Emanuela Maška, jednoho
ze synů mušketýra v hraběcích službách Schönbornů. Vojtěch se
ve svém rodišti vyučil zahradníkem a pak sbíral zkušenosti ve světě.
Vypracoval se na ředitele knížecích rohanských zahrad na panství
Sychrov, později převzal zavedený zahradnický závod Korselt v Turnově, který se pod jeho vedením stal doslova světoznámým. Kromě
dalších zajímavostí se dočtete také, že Maškova rodina stála i u vzniku
Botanického ústavu v Průhonicích.
Oknem do archivu tentokrát nahlédneme do dějin duchovní
správy v Prádle do konce 17. století. Protože šlo o državu cisterciáků
z kláštera v Pomuku, jehož bohatý archiv se v průběhu věků ztratil
nebo byl zničen, dochovalo se o tomto období minimum zpráv. O to
cennější je studie Mgr. Vladimíra Červenky, která se tuto mezeru
v našich dosavadních poznatcích snaží doplnit.
O tom, jak fungoval na školách bývalého politického okresu přeštického Dorost ČSČK v období zhruba od roku 1921 do roku 1951,
přináší informace další příspěvek. Přístup k celostátně vyhlašovaným
akcím pojala každá venkovská škola po svém, vzhledem ke svým podmínkám, a v tom byla jedinečná. Určitě se ještě dnes najdou pamětníci oblíbených dětských dopisových akcí, a to jak v rámci republiky,
tak těch překračujících hranice, než výměnu dopisů a dárků uťala
radikální změna politických poměrů.
Plných sto let čekala obec Štěnovice na postavení samostatné
školní budovy, aby se místní děti nemusely učit na faře. S vlastním
vyučováním se zde však začalo už před 230 lety a jeho vývojem nás
provede místní regionální badatelka Mgr. Alena Vlčková.
Časopisecká zmínka o rodině Hermanů z Měčína na České slavnosti v Nebrasce dala popud k pátrání po jejich předcích. Romanu
Tykalovi se podařilo dohledat Jana Heřmana z Radkovic u Měčína,
který odešel v roce 1854 do Ameriky a usadil se v Nebrasce ve městě
Wilberu. V něm žilo a dosud žije tolik vystěhovalců z Čech, že byl
Wilber v roce 1963 prohlášen za České hlavní město Nebrasky
a od roku 1987 se tento titul ještě rozšířil na České hlavní město USA!
K nadcházejícím svátečním dnům se vztahuje závěrečný článek
sborníku, v němž se přeneseme do časů, kdy se ještě lidé dokázali
výborně bavit sami. Příchovické silvestrovské bály v podání divadelního spolku „Tyl“ bývaly pojmem a „kominík“ se nikde jinde netančil
než právě v Příchovicích. Za záznam místní tradice patří poděkování
někdejší paní kronikářce Boženě Erbenové.

Jménem kronikářů přítomných na setkání děkuje
Marie Bílková

Věra Kokošková

foto Pavel Motejzík
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Gymnázium Blovice se prezentuje
v podzimních barvách
věnovaném Siru Nicholasi Wintonovi. Součástí programu konaného v Lidovém domě bylo i zhlédnutí emotivního dokumentu
Síla lidskosti, který se vryl velmi hluboko do duší všech. Na další
„nelehkou" exkurzi se pak vydala septima a 3. ročník v doprovodu
Mgr. Jitky Herboltové. Tou byla návštěva bývalého pracovního
tábora Vojna nedaleko Příbrami. I zde na nás síla historických
událostí dopadla plnou vahou.
Stejně jako nelze zachytit všechny barvy podzimu, nelze
ani vypsat všechny akce, které na naší škole za uplynulé dva
měsíce proběhly. Ono ale mnohdy není důležité vše zachytit, vše
postřehnout, pamatovat si každý detail. Nejdůležitější je celkový
pocit, nálada, atmosféra. Na letošní podzim na našem gymnáziu
budeme vzpomínat jako na dny plné slunce, barev a tepla, a to
bez ohledu na to, jaké vládlo počasí venku za okny.
Pavlína Fialová
foto Dana Fialová

Pestrý podzim nezavládl jen venku za našimi okny, ale také v učebnách Gymnázia Blovice. Z hlediska organizace, času a přípravy
se většinou jednalo o náročné akce, ale jejich výsledek opravdu
stojí za to. Co více si my, učitelé, můžeme přát než spokojené žáky.
První školní den letos připadl na pondělí 2. září a hned v tento
den se studenti 1. ročníku vydali na třídenní seznamovací kurz.
Ve středu pak byli vystřídáni našimi nejmladšími – primány, kteří
mimo domov taktéž strávili dvě noci. Pro naše žáky byla připravena řada her a aktivit, které jim pomohly prolomit počáteční bariéry a značnou měrou jim ulehčily nástup do nové školy. Lépe se
také poznali se svými třídními učiteli, kteří je samozřejmě doprovázeli – v letošním roce to byly Mgr. Dana Fialová a Mgr. Pavla
Mrvíková, které doplnil Mgr. Ivo Barca. Zatímco do Jesenice či
na Špičák, kde se kurzy odehrávaly, odjíždělo třicet jednotlivců,
zpět se nám vrátila jedna parta. Po návratu do školních lavic už
byly pryč všechny mráčky napětí a nervozity; slunce nám zalilo
každý kout třídy.
Září bylo na naší škole mimo jiné ve znamení biologie. Hned
pro několik tříd byla připravena speciální exkurze do plzeňské
ZOO. Žáci se díky paní učitelce Mgr. Haně Tlapové a pracovníkům ZOO seznámili s místy, která bývají běžným návštěvníkům
zapovězena. Národopisné muzeum Plzeňska otevřelo své brány
třídě sekundě, která se tak mohla zúčastnit skvostné výstavy –
Křehká krása motýlů. Septima se zase vydala na hydrobiologickou exkurzi po Blovicích.
Velmi rádi jsme našim nově příchozím žákům ukázali cestu
do blovické knihovny. Paní knihovnice svým vřelým a přátelským
přístupem zaujaly jak 1. ročník, tak i třídu primu, a věříme, že
se s našimi studenty budou pravidelně setkávat. Třída kvarta
pro změnu vyrazila za poznáním městského úřadu Blovice, kde
mohli nakouknout třeba i do kanceláře pana starosty. Děkujeme
Mgr. Heleně Šabatové, která se stala naší průvodkyní. Díky ní
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Několikrát jsme se také vydali do stověžaté matičky Prahy.
Třídy septima a 3. ročník spojily návštěvu Národního divadla s návštěvou Poslanecké sněmovny. Maturanti se díky
PaedDr. Mileně Durasové vydali na večerní představení Manon
Lescaut taktéž do Národního divadla. Pozadu nezůstali ani naši
jazykáři. Mgr. Ivo Barca a Mgr. Kyle Diaz připravili dvě exkurze
do hlavního města, kde hlavní roli hrála tentokrát angličtina.
Máme za sebou také třídenní exkurzi v režii Mgr. Ivany Kováříkové
a Mgr. Dagmar Dindové, a to do německého Výmaru a Pőssnecku,
kde jsme navštívili naše partnerské gymnázium. O tom, jak moc
jsou naši žáci citliví a empatičtí, jsme se přesvědčili při programu

Týden ve Space campu v Turecku
O letních prázdninách jsem na týden plný skvělých zážitků vyrazil do tureckého Izmiru, do vesmírného střediska Space Camp
Turkey. Jednalo se o speciální tábor pro zájemce o vesmír a astronomii z celé Evropy. Místo v tomto grantovém programu jsem
získal po absolvování výběrového řízení, které pořádala Smíchovská
střední průmyslová škola v Praze. Do Turecka jsem letěl s jedenácti
dalšími žáky z celé republiky. Program byl velmi zajímavý, zahrnoval zkoušku různých simulátorů, týmové činnosti, simulovanou
misi raketoplánu a spoustu dalších úžasných aktivit. Získal jsem
tam mnoho nových kamarádů, se kterými jsem nadále v kontaktu.
Jeden den proběhla také večerní párty, na které všechny týmy
z jednotlivých zemí předváděly program typický pro jejich národ.
Byl to opravdu zábavný večer. Moc děkuji Smíchovské střední průmyslové škole, se kterou můžete vyjet příští rok třeba i vy, za tuto
neopakovatelnou příležitost!
text a foto Sasha Blank
Podhůří, student Gymnázia Blovice
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Podpora technického vzdělávání

Další sportovní úspěchy

Trénink pod odborným vedením

V posledních letech je stále víc zřejmý pokles zájmu o řemeslné
obory. Školský odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje se touto
skutečností zabývá už řadu let a jednou z možností, jak zájem
aspoň trochu zvýšit, je umožnit žákům základních škol přístup
do odborných pracovišť středních škol. Oselecká střední škola je
v tomto programu zapojena už řadu let a žáci naší školy mohou
každoročně navštěvovat kroužky, během kterých si zájemci vyzkoušejí práci se dřevem a kovem. Kromě toho pro naše žáky připravili
oselečtí projektový den. Dívky i kluci si za pomoci studentů SŠ
vyrobili drobné dárky v truhlářské dílně, vyzkoušeli si přezouvání
a vyvážení pneumatik a v kovárně si opět za asistence studentů
vykovali malý lístek, který může sloužit jako přívěsek. Před návratem do školy si ještě všichni účastníci projektového dne prohlédli
oseleckou galerii, kde jsou vystaveny jednak práce z tradičních
oseleckých kovářských dnů a také maturitní práce studentů umělecko-řemeslných oborů.

Ve středu 6. listopadu se naše dívky 8.–9. tříd zúčastnily okresního
kola ve florbalu, které se konalo v Přešticích. V prvním utkání
holky prohrály 1:3 s pozdějším vítězem celého turnaje, družstvem
z Chlumčan. V dalších utkáních však porazily týmy Gymnázia Blovice (6:0), Dobřan (7:0) a Stodu (5:1). V semifinále bohužel proti
týmu Chotěšova neudržely slibný náskok 2:0 a na samostatné
nájezdy nakonec odešly poraženy 2:3. Velké uznání však dívky
zaslouží za to, jak dokázaly nezdar hodit za hlavu, plně se koncentrovat na zápas o 3. místo a deklasovat Přeštice výsledkem 5:1.
Jsme však především velmi spokojeni s výkony celého družstva,
kde jsme bez závodní hráčky obstáli proti silným týmům z okolí
Plzně, které disponují hráčkami z plzeňských oddílů. Naši školu
reprezentovaly: Adéla Bělová, Nikola Rašková, Tereza Bláhová,
Marie Krumpholcová, Karolína Boltíková, Ruby Vandaele, Aneta
Suchanová a Evelína Králiková.

Přinášíme vám krátkou reportáž z návštěvy Sportcentra Koloseum
v Plzni. Pro děti ze sportovního kroužku OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) byl připraven kruhový trénink pod
vedením lektora, při němž si děti vyzkoušely mnoho nových cviků.
Poté si prohlédly ostatní prostory centra (horolezeckou stěnu, spinningovou část, apod.), vše pak završily obří pizzou „Metrovka"
v přilehlé restauraci. Velké poděkování pak patří rodině Bláhových
za realizaci a financování celé akce!

Holky, děkujeme!

ZŠ Nepomuk
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Autorem sportovních zpráv a fotografií je Pavel Pelcr

Halloween ve škole
Pro celý první stupeň připravily žákyně a žáci z 2. stupně celodenní
akci zaměřenou k podzimnímu svátku Halloween. V budově školy
a v okolí plnily děti různé úkoly prokazující šikovnost a odvahu
a samozřejmě, že za úspěšně splněné úkoly následovaly drobné
odměny. Jak pořadatelé, tak i účastníci slavnosti byli k události
patřičně oblečeni a vyzdobeni. Velkou pochvalu za upečení stylových cukrářských výrobků si zaslouží i maminka naší žákyně. Díky
všem za přípravu netradičního hezkého dne.
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Přednáška o husitech
Doba husitská může být pro někoho velmi vzdálena, někomu je
naopak velmi blízká a své znalosti pak dokáže zajímavou formou
předávat dál. Znalcem nejen tohoto období je historik Mgr. Libor
Marek. Jak husité bojovali, jak se oblékali, jakou měli při válčení
taktiku, co se o této době omylem uvádí, to všechno a mnoho dalších zajímavostí žákům 5. a 7. tříd ukázal a vysvětlil historik pan
Marek. Kromě připraveného audiovizuálního programu přivezl historik části husitské výstroje i výzbroje a umožnil žákům si vyzkoušet například drátěnou košili, přilbu i potěžkat tradiční husitské
zbraně. Pro naše žáky bylo vyprávění zajímavé i z toho důvodu, že
husitské vojsko se během válečného tažení pohybovalo i na Nepomucku a usilovalo o dobytí Zelené Hory.

Prezentace středních škol
Vycházející žáky a jejich rodiče informovali zástupci šesti středních škol o možnostech studia a o nabízených učebních oborech. Do auly se po skončení třídních schůzek dostavili zástupci
středních škol ze Sušice, z Oselec, z Blatné, ze Strakonic, z Plzně
a z Blovic. Po krátkém představení svých škol pedagogové poskytli
zájemcům další informace. Sice je pro většinu vycházejících žáků
na podání přihlášky relativně dost času, ale před důležitým životním rozhodnutím je každá zasvěcená informace o studiu na střední
škole velmi potřebn

Johánek na přehlídce
Další konfrontaci se školními divadelními soubory má za sebou
náš soubor Johánek. Koncem října se soubor vypravil do Plané
u Mariánských lázní, kde předvedl vlastní divadelní kus s názvem
Pátek třináctého.

Cenný postup
do celostátního kola
Vezeme vám neskutečnou zprávu ze světa stolního tenisu. Naši
chlapci 8. a 9. tříd v krajském kole konaném v Plzni postupně
porazili nadupané týmy Stodu, Domažlic, 15. ZŠ v Plzni a Masarykovy ZŠ. Po fantastických výkonech získali nejen zlaté medaile,
ale také právo účasti na republikovém finále, které se bude konat
v březnu v Trutnově. Adam Šmíd a Tomáš Michálek předváděli
parádní pinčes ve čtyřhře, kde vyhráli všechna utkání, v singlech
pak dokázali porážet i závodní hráče z různých oddílů. Skvěle je
pak doplňovali Honza Klůs a Honza Pitule, kteří dokázali tým
podržet výhrami se svými soupeři. Celkově pak cinklo toužebné
prvenství a historická účast v celorepublikovém finále. Ale pozor,
to není vše. Naše dívky se nenechaly zahanbit a obsadily parádní
2. místo, kde mimo jiné deklasovaly tým Masarykovy ZŠ. Obsadit
2. místo v kraji bez účasti závodní hráčky, to vážně není špatné!
Naši školu ve stolním tenisu reprezentují: starší chlapci: Adam
Šmíd, Tomáš Michálek, Jan Pitule a Jan Klůs, starší dívky: Gábina
Kočová, Tereza Bláhová a Marie Krumpholcová.
Všem reprezentantům blahopřejeme ke skvělým výsledkům!

foto Jitka Hošková

Ukázka sokolnictví
Zkušený sokolník pan Milan Valeš opět po několika letech zavítal
se svými opeřenými svěřenci do naší školní tělocvičny. Představil dětem impozantního mořského orla, který nejvíc zaujal děti
z 1. stupně i jejich vyučující. Paní učitelky měly možnost si vyzkoušet, jaké je si na sokolnické rukavici podržet největšího dravce,
jaký se u nás vzácně vyskytuje. Kromě orla přivezl na ukázku také
různé druhy sov. Pan Valeš povyprávěl nejen o životě dravců, ale
také o zajímavostech z výcviku dravců, o využití sokolnictví v minulosti i současnosti. Ukázky se většině dětí líbily, i když u někoho
byl trochu patrný strach z neznámých velkých opeřenců.

Jarmárek
Na tradiční školní vánoční jarmárek se můžete těšit už teď, čekáme
vás ve středu 11. prosince od 14. hodiny. Kromě možností nákupu
vánočního sortimentu pro návštěvníky vystoupí i náš školní sbor
Písnička. Pro zájemce je vyučujícími ve spolupráci s rodiči připraveno malé překvapení, které vás přenese o několik desetiletí zpátky.
Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
Hezké prožití vánočních dnů, osobní pohodu a příjemnou
atmosféru nejhezčích svátků v roce všem žákům školy,
rodičům i zaměstnancům přeje Milan Demela.
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Rozhovor
s Ladislavem Čáslavským
Abych nepomaloval zeď,
dali mi raději papír
Text: Karel Baroch
Foto: Pavel Motejzík, Pavel Jiran

Nepomuk je plný zajímavých lidí. Jedním z nich je Ing. Ladislav
Čáslavský, malíř, sportovec a milý a příjemný člověk. Náš rozhovor
probíhal částečně u dobrého vína u Čáslavských, částečně
u dobrého piva v kavárně na Zelenohorské poště a částečně také
mezi milými lidmi v Němejcově malířském Ateliéru „K“. Ladislav
Čáslavský patří k lidem, kteří člověku svým elánem a jakousi
vnitřní silou dokáží udělat dobrou náladu. Tak se stalo i mně.

Řekni mi, Ladislave, něco o tvém
dětství prožitém v Nepomuku.

I když jsem se narodil v Plzni „ Na Hamburku“ v roce 1942, považuji se za nepomuckého rodáka. Byl jsem totiž po několika málo
dnech z porodnice převezen rovnou do Nepomuku, kde žili moji
prarodiče. Zde jsem pak zůstal prakticky do konce války v roce
1945. Z Písku, kde jsme žili, byl otec v roce 1946 pracovně povolán
do pohraničí, do Staré Role u Karlových Varů. Kontakt s Nepomukem jsem ale stále měl, protože jsem sem jezdil o prázdninách
a o svátcích za babičkou a dědou. Moje vzpomínky jsou spojeny
s houbařením v Městském lese, kam jsme chodili s bratrem Jirkou
pěšky, s koupáním ve Floriánku a s fotbalem. Hrával jsem s Vaškem
Zahradníkem, muzikantem a mým velkým kamarádem. Kamarádů
jsem měl ale samozřejmě více. Vaškova bratrance Pepíka Holého,
Evžena Plítka, Jendu Košťála, Vaška Malovického. Jsou to krásné
vzpomínky a vzpomínám na tu dobu velmi rád. Pak jsem sem zajížděl jako student malovat Nepomuk. Z té doby pochází hodně
obrázků míst a zákoutí ve starém Nepomuku, které již dnes ani
neexistují. Natrvalo jsem se vrátil do Nepomuku v roce 2007.
Velkou část života jsi tedy prožil v Karlových
Varech. Jakým směrem se tam tvůj život ubíral?

Vystudoval jsem na ČVUT v Praze FAPS – fakultu architektury
a pozemního stavitelství. Oženil jsem se a po vojně jsem v Praze

projektoval v PUDISu první trasu metra. Spolupracoval jsem hlavně
na stanici metra Hlavní nádraží. V roce 1969 jsem se s rodinou
vrátil zpět do Karlových Varů a zakotvil jsem jako projektant – statik
v Agroprojektu Praha – pracoviště Karlovy Vary. V roce 1992 jsem
dostal nabídku pracovat jako statik v německé firmě ve Frankfurtu.
V roce 1995 jsme založili s manželkou, která je zeměměřická inženýrka, projektovou firmu ZESTA – zeměměřictví – statika, kde
jsme pracovali až do odchodu do penze v roce 2010.
Říká se ale, že nejen prací živ je člověk. Vím, že
jsi člověk velmi aktivní, že máš mnoho zájmů.

Jestli myslíš moje koníčky, tak těch bylo opravdu dost. Věnoval jsem
se především sportu. Závodně jsem plaval a následně jsem téměř 50
roků působil jako trenér plavání a vedl jsem karlovarský plavecký
oddíl. Štafetu po mně přebrala dcera Iveta, která dnes oddíl vede.
Byl jsem také spoluzakladatelem mezinárodního plaveckého závodu
O pohár karlovarského Vřídla, který se plaval v otevřeném 50metrovém bazénu hotelu THERMAL a dočkal se 36 ročníků. Organizovali jsme také plavecký závod měst ČR 1000 x 100 metrů. Ani dnes
nemohu bez plavání být. Jezdíme se ženou každý týden do bazénu
v Horažďovicích a 1 kilometr je moje pravidelná dávka.
Další mojí velkou zálibou byly a stále jsou lyže sjezdové i běžecké. S bratrem a kamarády lyžaři jsme v roce 1969 na Božím Daru
koupili dohromady starou chalupu. S touhle partou kamarádů jsme
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zkušenosti, rozhodli jsme se, že se tam přihlásíme. První malířské
kurzy vedla učitelka výtvarné výchovy na místní škole paní Tatjana
Bečvaříková. Myslím, že nás vedla asi rok. Když odešla, zvolili mě
ostatní do čela Ateliéru právě proto, že už jsem nějaké zkušenosti
s malováním měl. A od té doby jsem tedy „přímo voleným prezidentem“ Ateliéru „K“ (jinak ale „děvče pro všechno“). Dnes má ateliér 12
stálých členů a jsme jako Němejcův Ateliér „K“ zapsaná společnost.
Přibliž nám vaši činnost.

Jsou to především pravidelná týdenní setkávání, při nichž společně
tvoříme a také si vzájemně vyměňujeme zkušenosti. A je nám při
tom dobře. Další částí naší činnosti jsou výstavy. Ročně jich pořádáme šest až osm a nejen v Nepomuku, ale třeba v Chanovicích,
ve Spáleném Poříčí, v Žinkovech, Plzni, Třemošné, Myslívě, Blovicích, Plánici, Tachově, Karlových Varech, ale i v zahraničí v holandském Swallmenu. Pověst města Nepomuk jako kulturního centra
šíříme nejen v Plzeňském kraji, ale i za hranicemi republiky. Každá
taková výstava dá hodně práce a příprava na ni zabere spoustu času.
Ale nás to baví a děláme to rádi.
Jaké výstavy plánujete do dalšího roku?

pak vymysleli a založili v roce 1971 lyžařský závod Karlův běh. Nemám
spočítáno, kolikrát jsem jej absolvoval jako závodník, ale i jako pořadatel a výtvarník suvenýrů pro závodníky. Letos se jel již 48. mezinárodní ročník jako bratrův memoriál. Jezdili jsme i na Jizerskou
padesátku, kterou jsem běžel desetkrát. Tu v roce 1994 vyhrál náš
syn Tomáš už jako reprezentant ČR. S bratrem a manželkami jsme
se zúčastnili 10. ročníku Engadinského skimaratonu ve Švýcarsku
s účastí 12 tisíc startujících. Se synem jsme pak v létě zkusili několik kratších triatlonů. Triatlon na Kladské nazvaný „Dřevěný dědek“
Tomáš vyhrál a já obsadil druhé místo. Na sjezdové lyže jsme s manželkou jezdili po otevření hranic každou zimu do rakouských Alp,
Savojských Alp do Francie, ale nejvíce jsme milovali italské Dolomity, které jsme navštívili mnohokrát.
Občas tě ale také potkávám na kole.

Kolo mám rád a často se projedu kolem Nepomuku. Mám vytipovaných několik okruhů od 25 do 60 km, které si střídavě projíždím.
Ročně to dělá tak asi 1 200 až 1 500 km.
V mládí jsem jezdil závodně a jako dorostenec jsem jel i Závod
míru mládeže. Projel jsem na kole mnohokrát i s manželkou jižní
Čechy a Slovensko. Pak následovalo Norsko, severní Německo,
západní pobřeží Turecka, Francie – zámky na Loiře, Jugoslávie
a ostrov Elba v Itálii. Ročně jsem najezdil 5 až 8 tisíc kilometrů.
Byly to krásné zážitky a rád na to vzpomínám. Dodnes mě kolo baví.
Tvé aktivity se ale nezaměřovaly jen na sport.

Asi máš na mysli moji kariéru bigbítového kytaristy. To byla jen
zábava. Hráli jsme s kamarády na večírcích „k tanci a poslechu“. Také
jsem navrhoval divadelní kostýmy a maloval kulisy a programy pro
divadlo KAPSA v Karlových Varech. V té době tam působili budoucí
osobnosti české kultury jako studentka, dnes známá herečka, Daniela Kolářová, budoucí redaktor a spisovatel Rudolf Křesťan nebo
dnes uznávaný ortoped MUDr. Oldřich Vastl.
Tady se chci zastavit. Lidé si tě spojují právě
s malováním a kreslením. Jak ses k tomu dostal?

Maloval jsem od dětství. Abych doma nepomaloval zeď, dali mi na ni
raději papír. A tak jsem mohl malovat a kreslit bez omezení. Moje
láska k malování a dějinám umění měla vliv i na to, že jsem začal
později studovat architekturu, která má k obojímu hodně blízko.
Později jsme navštívili s mojí ženou známé evropské galerie a obrazárny v Praze, Paříži, Drážďanech, Benátkách, Římě i Petrohradě.

Jakou technikou tvoříš?

Blízké jsou mi tempery, kvaš, akryl, olej i pastel. Ale nejraději mám
akvarel, i když je to nejtěžší malířská technika. Tam musí mít člověk
všechno rozmyšleno dopředu, protože případné chyby se těžko napravují. V plenéru používám tužku nebo vodové barvy. Kreslím sepiovou tuší, rákosovým perem a obrázky pak koloruji akvarelem.
Také se zabývám drobnou dřevořezbou s dlátky, které jsem podědil
po svém dědovi.
Tvoje paní také maluje?

Ano. Ta upřednostňuje akvarel a akryl a dělá také pěknou keramiku,
kterou zkrášluje naši zahradu.
Máš nějaký malířský vzor?

Mám, mým vzorem byl karlovarský akademický malíř jižních Čech
Jan Samec. Byl to nejen výborný malíř a člověk, ale také grafik a keramik a navrhoval také filmové plakáty a v šedesátých letech také
ceny pro karlovarský Mezinárodní filmový festival. Jeho synem je
herec Jiří Štěpnička. Byli to naši rodinní přátelé. Malého Jirku jsem
občas vozil z Karlových Varů do Prahy, když jezdil točit na Barrandov dětské role, a za jeho matkou herečkou Jiřinou Štěpničkovou,
která byla v té době v komunistickém kriminálu. Také jsem ho učil
v Krušných horách jezdit na lyžích. Dodnes jsme přátelé.
Je Nepomuk inspirativní město?

Určitě. Maloval jsem leckde, třeba v Americe – San Francisco, Grand
Canyon, Divoký západ. Maloval jsem v bývalém Sovětském svazu –
Buchara, Samarkand, Alma-Ata, v Severním Německu v Bautzenu,
ve Španělsku, Itálii, Řecku, Jugoslávii, v Provence ve Francii. Všude
kam jedeme, vozím s sebou skicák a akvarelové barvy. V Čechách
maluji zejména jižní Čechy, Pošumaví, kraj kolem Nepomuku, ale
i Krkonoše a Krušné hory. Hodně obrázků jsem namaloval za studií
v Praze, ale Nepomuk je moje srdeční záležitost. Je to místo, kde jsme
s bratrem prožili to pravé nefalšované klukovské dětství a kam jsem
se celý život neustále vracel.
A tím jsme se dostali k Ateliéru „K“.
Co mi o něm můžeš říci?

Ateliér vznikl v roce 2010 při nepomuckém Kulturním a informačním
centru na půdě nově zrekonstruovaného rodného domu Augustina
Němejce. S manželkou jsme se dočetli v Nepomuckých novinách,
že bude otevřen kurz malování. Protože už jsme měli jisté výtvarné

V srpnu jsme vystavovali v aule Českého rozhlasu Plzeň a také v Arciděkanství v Nepomuku, v září v Žinkovech a v říjnu v Malé galerii
v Nepomuku. Pro příští rok máme domluvené výstavy v Protivíně
a v Březnici, na Zelené Hoře, v Galerii Drahomíra v Karlových Varech
a opět Žinkovy.
Název Ateliér je mi celkem jasný, ale co to káčko na konci?

Atelier „K“ je společnost dobrých Kamarádů a také dobrých přátel.
Vloni jsi mi ukazoval svou výstavu v kostele u sv. Jakuba.
Máš určitě na mysli kopie středověkých gotických deskových obrazů
mistra Theodorika z Kaple sv. Kříže na Karlštejně a z Národní
galerie.
Ano, zaujal mě tam obraz Zmrtvýchvstání Krista,
který si ještě pamatuji ze školy. Měli jsme ho v nějaké
učebnici. Jak dlouho trvá vytvoření takové kopie?

Autorem tohoto obrazu je Mistr Třeboňského oltáře. Moje kopie je
olej na plátně zmenšený na 80 procent a práce na jednom takovém
obrazu trvala zhruba dva a půl až tři měsíce. Teď jsem dokončil
svou další výzvu a tou je největší gotický obraz v Čechách – Votivní
obraz arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Takže jsem měl šest měsíců
o zábavu postaráno. K této práci na kopiích gotických mistrů mě
přivedla náhoda a již od dětství zájem o historii, z dějepisu jsem
i maturoval. Hodně mě při tom baví shánění podkladů, hledání detailů a pátrání po originálech obrazů v galeriích. Takže to je takový
můj malý malířský úlet.
Na čem dalším ještě pracuješ?

V létě maluji hlavně přírodu a květiny. Ale s tím se musí spěchat,
aby mi mezitím nezvadly. Ještě mám rozdělaný nový pohled na Nepomuk a jeho věže, který se mi otevřel zbouráním jednoho starého
domu. V hlavě mám ještě pár námětů, ale to si ponechám zatím
pro sebe.
Kdykoli tě Láďo potkám, tak jsi v dobré náladě.
Je vůbec něco, co ti ji dovede zkazit?

Ano je. Je to srážka s blbcem.
Tak to jsme na tom stejně…
A co ti ji po té srážce zase zlepší?

Je to třeba hezká hudba, hezký obraz, slunečný den a také hezká
děvčata. No a samozřejmě mám radost, když se moje obrazy
lidem líbí.
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Jakou hudbu máš rád?

V mládí jsem šest roků „chodil do piána“, v pubertě přišla kytara
a později na vodě a trampu i banjo a foukací harmonika. Tím tak
trochu odpovídám na tvou otázku. Piano i ostatní nástroje mám
dodnes, ale praxe už jaksi pokulhává. Někdy si jen tak pro sebe zahraji, ale bez cvičení už je to bída. Mám rád každou hudbu, která je
dobrá. Mám hodně desek a disků klasické hudby – Smetanu, Dvořáka, Beethovena, Mozarta, varhanní hudbu Bachovu. Mám rád klasický jazz, Armstronga, černošské blues a spirituály a B. B. Kinga.
Nepohrdnu ani značkou S+Š. Miluji Beatles, Elvise Preslyho, Billa
Haleye, Chucka Berryho, Carla Perkinse, Roye Orbisona, Johnyho
Cashe a vůbec celou americkou country – mám bohatou diskotéku
a když maluji, tak si vždy něco podle nálady pustím.
Mně se tvoje obrazy líbí a určitě ne jenom mně.
A tím jsme se dostali ke konci našeho povídání.
Ještě poslední otázka. Maluješ přírodu, květiny,
domy, pracuješ na kopiích starých gotických obrazů.
Je ještě nějaký žánr, který bys chtěl zkusit?

Vím, co máš na mysli. Určitě myslíš lidské tělo, ženský akt. Tak tuhle
malířskou etapu mám ve svých letech už také za sebou. V době,
kdy jsem studoval na fakultě, měli jsme v ateliéru kresby a malby
předmět „malba lidského těla“. Anatomii lidského těla jsme kreslili podle učebnice MUDr. Zrzavého Anatomie pro výtvarníky a dle
nádherných studií Michelangela a Leonarda da Vinci. Živé modely
zajišťovala katedra. Do ateliéru docházeli profesionální modelové
a modelky ze sousední Akademie výtvarných umění. Studie jsme
malovali pod bedlivým dohledem našich profesorů uhlem na velké
archy balicího papíru. Některé role mám ještě uložené ve svém archivu. Tady v našem ateliéru malujeme pouze portréty některých
nepomuckých občanů, kteří mají výrazné rysy a které občas přemluvím, aby nám seděli modelem. Například populární nepomucký
fotograf Emil Sýkora byl úžasný. Sám se můžeš přesvědčit, jak jsou
kresby výstižné a povedené, máme je vystavené po stěnách ateliéru.

Děkuji ti, Láďo, za rozhovor, bylo to moc milé povídání.
Přeji tobě a také všem z Ateliéru „K“ hodně krásných
obrazů a hodně šťastných chvil s paletou.

Ing. Ladislav Čáslavský se narodil v dubnu roku
1942 v Plzni. Dětství strávil v Nepomuku. Vystudoval
Fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVÚT
v Praze a pracoval jako projektant a statik. Jeho
velkými zálibami jsou malování, kresba, drobná
dřevořezba a sport, především plavání, lyžování
a jízda na kole. Osm let je členem malířského
Ateliéru „K“ Augustina Němejce, který také vede.

V letošním roce, 31. října, obdržel Ladislav
Čáslavský za vedení Ateliéru „K“, jeho aktivity,
výstavy a další činnost hlavní cenu Křesadlo
v Plzeňském kraji, cenu pro dobrovolníky, kteří
dělají neobyčejné věci. Blahopřejeme!
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Pochodníci si užívali krásného
podzimu pod Zelenou Horou
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Výdej povolenek k lovu
ryb místní organizace
Nepomuk pro rok 2020
První termín výdeje povolenek pro rok 2020
proběhne 4. 1. 2020 ve Dvorci na Hotelu
od 9.00 do 13.00 hodin.

Přípravy jsou zdánlivě stejné, ale každý ročník našeho pochodu je
jiný. Vždy záleží na nápadu a letošní nápad byl vyvézt pochodníky
tras 38. ročníku Podzimu pod Zelenou Horou, který se konal 18.–19.
října, někam kousek od Nepomuka, kde jsme dlouho nebyli. Úspěch
se dostavil, protože umožnil mnoha lidem se podívat na místa, která
byla pro ně neznámá. Největší radost z toho měli pochodníci na trasách 10 a 15. Autobusem se dopravili do Březí, odkud vycházely trasy
15 a 20 km, nebo do Kokořova, odkud vyšli na 10 km. Všichni byli
nadšeni, protože šli stejně kilometrů, ale z větší dálky. Nadšení bylo
i u turistů na delších trasách, zde jel autobus až do Letin a odtud
směřovala trasa na rozhlednu Kožich u Řenčí přes Čertovo břemeno,
Chocenický Újezd a Seč pořád do cíle v Nepomuku. Byla to vítaná
změna, které však nemohlo využít 12 pochodníků na trase 50 km,
kteří vyrazili na svoji pouť již v sedm hodin ráno, nebo účastníci
Toulavého kočárku. Tam si Pionýr Nepomuk udržel laťku nastavenou z předchozích ročníků. Na úžasných sedmi stanovištích si
všichni, kdo chtěli a měli zájem, včetně některých rodičů, mohli
zasoutěžit a vyzkoušet si svoji zdatnost. Této trasy se zúčastnilo
164 lidí a 21 kočárků. To je výborné a dává to do budoucna předpoklad, že i nadále zůstanou někteří věrni turistice. A třeba se někdy
půjdou projít a občerstvit na dnes již tradiční večerní pochod 6P.
Letos již Pošestnácté Pěší Páteční Pivní Průzkumný Pochod, který si
získává stále větší oblibu hlavně mezi místními. Ti pak druhý den
vyspávají a pro sobotní pochod Podzim pod Zelenou Horou jim
již nezbývají síly ani chuť, což je škoda, protože tradiční a dobré
akce se mají podporovat a hlavně udržovat. Celkem se sobotního
pochodu na všech trasách zúčastnilo 518 pochodníků a 26 pořadatelů, v pátek startovalo a do cíle došlo 246 lidí. Celkově se naší
dvoudenní akce zúčastnilo 781 lidí. Počasí bylo na tuto dobu neskutečně krásné, nikdo do cíle, kde čekal skvělý, čerstvý chléb se sádlem
a škvarky, popřípadě s cibulí, nespěchal. Všichni se kochali krásami
podzimu. A to na unavené i trochu zničené pochodníky čekala
ještě večerní taneční zábava, která udělala za celým 38. ročníkem
pochodu Podzim pod Zelenou Horou definitivní tečku. Já za svoji
osobu mohu říci, že jsem byla nesmírně spokojená, že se pochod
líbil, všichni byli až na pár výjimek nadšeni a v pohodě. Lidé říkali:
„Příští rok přijedeme zas!“. Takže na viděnou, turističtí přátelé! Již
teď volám: „Ať žije 39. ročník pochodu Podzim pod Zelenou Horou
v roce 2020!“ Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na celé
akci podíleli. Především turistům z řad nepomuckého Klubu českých
turistů, Pionýru Nepomuk a všem ostatním, bez jejichž pomoci by
tomu tak nebylo: Městu Nepomuk, Mikroregionu Nepomuk, KIC
Nepomuk, firmám HD Reklama a Multimedia Aktivity, SEKO BUS,
Sokolovně Nepomuk, kde jsme měli po oba dny úžasné zázemí,
a dalším firmám a jednotlivcům, bez kterých by se to samozřejmě
jako vždy neobešlo. Ještě jednou všem děkuji.
Helena Sedláčková,
Klub českých turistů, odbor Nepomuk

Další termíny budou zveřejněny podle počtu vydaných povolenek
po prvním termínu. Jak jistě všichni víte, tak je povinností každého
rybáře, který si pořídil jak krátkodobou, tak celoroční povolenku,
ji po uplynutí její platnosti do 15 dnů vrátit organizaci, která ji
vydala, a to správně vyplněnou. Bohužel je praxe taková, že se povolenky nevrací vždy včas a správně vyplněné. Proto Český rybářský
svaz přišel s metodickými pokyny pro místní organizace k nakládání se sumáři úlovků a docházek. Tyto metodické pokyny na naší
organizaci přenášejí veškerou zodpovědnost se správně vyplněnými údaji v sumářích. Naše organizace je povinna každý vrácený
sumář potvrdit do informačního systému Lipan. Poslední termín
potvrzení vrácení sumáře úlovků je 15. 1. 2020. V případě pozdě
vráceného sumáře nebude již možné toto 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. Vcelku tedy platí včasné
navrácení sumáře a správné vyplnění. Termíny pro včasné vrácení
ročního sumáře máte u naší organizace vždy zajištěny, 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 si někdo není jist vyplněním sumáře, najde
návod pro vyplnění na stránkách naší organizace. Stejně tak budou
na našich stránkách dostupné informace o cenách povolenek pro
rok 2020. https://mo-nepomuk3.webnode.cz/
Děkujeme za přečtení a dodržování.
Vaše MO Nepomuk
Barbora Hozmanová,
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Nepomuk

spolky
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Z činnosti nepomuckých
dobrovolných hasičů

Zásahy jednotky
dobrovolných hasičů

O víkendu 1. a 2. června 2019 se na školním hřišti v Nepomuku
konalo okresní kolo jarní části Plamene. V sobotu soutěžily družstva
starších žáků, v neděli mladších žáků. Naše družstva se umístila
shodně na osmém místě. Obě kategorie ovládla družstva z Letkova.
Dne 8. června se na hřišti v Polánce konalo u příležitosti 90.
výročí založení místního SDH okrskové kolo klasické soutěže
ve štafetách a v požárních útocích. Náš sbor reprezentovala družstva ve všech kategoriích. Družstva dětí a žen zvítězila, muži skončili na čtvrtém místě.
V sobotu 22. června jsme již podesáté pořádali na školním hřišti
akci S hasiči hurá na prázdniny. Tradičně byly pro děti připraveny
soutěže s odměnami, dále stánek BESIP (bezpečnost silničního
provozu), jízda na koních nebo malování na obličej. Děti i dospělí
měli možnost vyzkoušet si resuscitaci na cvičné figuríně a dozvědět
se, jak postupovat u člověka v bezvědomí. K vidění byly technika
a vybavení naší jednotky, Policie ČR, Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Svoji činnost předvedli také děti z oddílu mladých
hasičů a naše jednotka předvedla ukázku uhašení hořící kapaliny
pěnou. Na závěr odpoledne byla pro děti udělána pěna. Děkujeme
sponzorům a všem, kteří se akce zúčastnili, a těšíme se na příští rok.
O víkendu 6. a 7. července nás navštívili naši kamarádi hasiči
z německého partnerského města Kemnath. Během návštěvy jsme
se podívali do hasičského muzea ve Zbirohu, poseděli jsme u grilování na zbrojnici a také jsme projednali další spolupráci mezi
sbory obou měst.
V sobotu 7. září se naše družstva žen i mužů zúčastnila okresního kola v klasice, které se konalo v Dobřanech. Ženy skončily
o necelé 4 vteřiny za stupni vítězů, tedy na čtvrtém místě. Muži si
z Dobřan po pěkném výkonu ve štafetách i v útoku přivezli stříbrné medaile.
V sobotu 2. listopadu proběhla v Nepomuku již tradiční soutěž
pro oddíly mladých hasičů z okresu Plzeň-jih nazvaná Noční toulání
pod Zelenou Horou. Soutěže v lesoparku pod zámkem se zúčastnilo
celkem 13 mladších a 21 starších družstev. V kategorii mladších
zvítězilo družstvo nepomuckých A, následované Nepomukem B
a družstvem z Hořehled. Kategorii starších ovládlo družstvo Dnešice A, na druhém místě se umístily Blovice A a na třetím Dolní
Lukavice. Všem týmům děkujeme za účast. Fotky z akcí najdete
na facebooku Hasiči Nepomuk.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů vyjížděla na přelomu října
a listopadu ke dvěma událostem.
K požáru opuštěného rodinného domu na rozmezí Nepomuka a Kláštera u Zeleného Dolu jsme vyjeli ve středu 30. října
po 16. hodině spolu s jednotkami Hasičského záchranného sboru
Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Jarov. Při příjezdu jednotek byly celé
druhé patro a střecha zasaženy požárem. Bylo nasazeno několik
vodních proudů z vnějšku domu, z nastavovacích žebříků a jeden
proud dovnitř do domu. Provedeným průzkumem uvnitř nebyl
nikdo nalezen. Vzhledem k velkému zakouření objektu hasiči
zasahovali v dýchacích přístrojích, k odvětrání kouře byl nasazen
přetlakový ventilátor. Vodu cisterny dovážely z klášterského rybníka. Požár byl zlikvidován před 20. hodinou, naše jednotka zůstala
s CAS 30 na dohlídku do půlnoci. Příčina vzniku požáru je v šetření
vyšetřovatele HZS a Policie ČR. Během čtvrtka se jednotka HZS
Nepomuk vrátila na místo ještě dvakrát a prolila žhnoucí trámy
krovu vodou. K nehodě osobního auta na silnici I/20 na úrovni
Kláštera nás 2. listopadu před 17. hodinou vyslalo operační středisko spolu s jednotkou HZS Nepomuk a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Z místa byly hlášeny tři zraněné
osoby, ty převezli záchranáři k dalšímu ošetření do nemocnice.
Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření
na vozidle a po dobu zásahu usměrňovali v místě provoz. Naše
jednotka se vrátila na základnu za necelou půlhodinu. Jednotka
HZS vyčkala na zadokumentování nehody Policií ČR a asistovala
odtahové službě při nakládání havarovaného vozu, poté provedla
úklid vozovky. Po 20. hodině byla silnice plně průjezdná. Více informací o naší činnosti a také fotky a videa z akcí a zásahů najdete
na facebooku Hasiči Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz.
Jiří Šůs, SDH Nepomuk

Jiří Šůs, SDH Nepomuk

archiv SDH Nepomuk

archiv SDH Nepomuk
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Předvánoční čas ve Fénixu
Nejaktuálnější informace najdete na našem webu www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk Pomalu se blíží
uzavření roku 2019 a v čase psaní článku máme ve Fénixu havárii
odpadu a vypnutou vodu na neurčito. Nabídka seminářů je také
trochu vypnutá a pracujeme na nové nabídce na následující rok.
Budeme rádi, když nám pomůžete. Na adrese jdem.cz/ffj5e4 je přístupný anonymní dotazník s několika otázkami a cílem je zjistit,
o co máte zájem. Předem děkujeme. Fénix bude zavřený o vánočních prázdninách 23. 12.–3. 1. 2020. Dětské kurzy se bez výjimky
nekonají, kurzy pro dospělé po domluvě s lektory. Kancelář bude
otevřena od 6. 1. V neděli 5. 1. proběhne již tradiční schůzka se
všemi lektory Fénixu, na které probereme, co a jak můžeme zlepšit.
V prosinci nás čekají tyto akce:
1. 12. 2019

3. vánoční rukodělný jarmárek, od 14.00 do 17.00 hodin, dílničky, občerstvení, vystoupení (tanečky s Klárkou náhradní hodiny
od 14 a od 16 hodin, orientální tance 15:40-–15:50)
2. 12. 2019

Prožitkový večer podle tradiční čínské medicíny - element kov tlusté střevo, 18–20 hodin, cena 250 Kč, přihlášení a platba předem
14. 12. 2019

Zájezd s Fénixem - Vánoční dům Karlovy Vary, přihlášky na fenix-nepomuk.cz, cena zpátečního jízdného 330 Kč
Otevírací doba kanceláře v prosinci
pondělí 13-17; úterý 10-12, 13-15; středa
10-12, 13-17; čtvrtek 13:30-16
tel. 606 032 707 (9 - 17h)
fenix@urad-nepomuk.cz
Krásný předvánoční čas!

Na leden posouváme akce z podzimu:

Kroužek základů šermu od 21. 1. (historický + základy scéniky) děti
8–14 let, 15 lekcí/1200,-, úterý 16–17 hodin, vede David Jandečka
ze SHŠ Morgana von Maxberg
Večer s hraním deskovek sobota 18. 1. 14–17 hodin, pro dospělé
i děti, na místě budou hry k zapůjčení a uvítáme i vaše hry. Vstup
dobrovolný (na občerstvení a podle domluvy do budoucna na zakoupení nových zajímavých her). Výběr z nabídky: Pro starší: Cafe
international; Codenames; Koncept; Keltis; Pro děti: Kingdomino;
Carcassonne: přes kopec a údolí; Zooloretto; Pro rychlou ruku:
Dobble; Gobbit; Duch; Duchová.
A novinka v tuto chvíli:

Kurz focení (s vlastní zrcadlovkou) pro děti 10+, s fotografem Janem
Růžičkou, 1x týdně 10 lekcí (75 min) od 16 hodin, v týdnu od 20. 1.
(podrobné info na našem webu)
čtvrtek 16. 1. čtvrtá prožitková přednáška z tradiční čínské medicíny, téma element voda, 18-20 hodin, přihlášení a platba 250 Kč
předem, vede Hana Reitpsiesová
neděle 2. 2. 2020 jemná OSHO meditace a snění naší vize, 15–16:30,
přihlášení a platba 150 Kč předem, vede Hana Reitspiesová
Lucie Korbová a tým Fénixu
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Martin Vydra & Dětský sbor Jitro:
Z Nového světa
Na jaře 2020 vyrážejí jak sólista Martin Vydra, tak Dětský sbor Jitro
do Spojených států amerických, kde v jedněch z nejkrásnějších
kostelů a sálů světa odehrají různé koncerty v národně-operním
i lidovém aranžmá. Kromě klasických slavných árií a písní představí Martin v Americe, konkrétně v New Yorku, Chicagu, Brookfieldu i St. Louis, svatojánskou hudbu různých staletí a kontinentů.
Byla by velká škoda, kdyby bylo o tento jedinečný zážitek připraveno české publikum, a proto se na Zelené Hoře odehraje v červnu
2020 jediný společný koncert Martina Vydry a Dětského sboru
Jitro z Hradce Králové, který americké turné představí i domácím posluchačům.
Pořiďte si včas číslované vstupenky, ať máte ten nejlepší výhled!
Doporučujeme také jako nezapomenutelný dárek k Vánocům. Předprodej vstupenek startuje v pondělí 9. prosince v 9:00
hodin na plzenskavstupenka.cz a v informačních centrech regionu.

Datum konání: 20. června 2020
V čase: 18:00–19:30 hodin
Cena vstupenek: 100–300 Kč
Letní barokní festival navazující na projekt „9 týdnů baroka"
je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.
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Co bylo napsáno nad vchodem na hřbitov
Pozapomenutá památka
v areálu kostela sv. Jakuba Staršího
v Nepomuku a její původci
část první

Celková situace zazděného vchodu na západní straně
ohradní zdi kostela sv. Jakuba Staršího (foto autor článku).

V běžně nepřístupné, avšak z dálky viditelné pozici na západní
vnější líci ohradní zdi bývalého hřbitova okolo nepomuckého
děkanského kostela je zasazena pískovcová nápisová deska. Zdobila nadpraží nyní již dávno zazděného, v obrysech ovšem stále
patrného zadního vchodu na hřbitov. Tvoří ji ležatě oválné nápisové
pole se zvýrazněným okrajem, přecházejícím po stranách v jednoduchý akantový ornament na stonku, dole a nahoře uprostřed
v drobný zavíjený pásek. Na horní hraně spočívá kruhová kartuše,
lemovaná ratolestmi, a v ní je znamení kotvy provázené literami
MRA, přičemž písmeno R spočívá dříkem na svislém rameni kotvy.
Kartuši doprovází z každé strany lebka na zkřížených hnátech, jež
připomínala příchozímu pomíjivost lidského života a to, že vstupuje na místo posledního odpočinku.
Díky vnějším vlivům je pětiřádkový nápis, který vyplňuje větší
část památky, obtížně čitelný, místy zcela nečitelný, zejména
na levé straně. Při základním ohledání lze rozpoznat, že je pětiřádkový, latinský a provedený vtesanou kapitálou. Technika vyhotovení a stav je podobný i u dalších textových prvků, rozmístěných
po obou stranách při dolním okraji desky a mezi ní a kartuší.
Naštěstí je zaznamenali Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk ve svém
soupisu památek přeštického okresu, vydaném roku 1907. Hlavní
nápis zněl:
AMEN AMEN DICO TIBI
NISI QVIS RENATVS FVERIT
EX AQVA ET SPIRITV SANCTO
NON POTEST INTROIRE IN
REGNVM DEI. IOAN
Citát pochází z Janova evangelia, jak je ostatně v nápisu i uvedeno
(zkratka jména Ioannes na posledním řádku). Jde o verš 5 z kapitoly
3 v latinském překladu Písma svatého (Vulgatě), kdy Nikodémovi

na otázku, jak se člověk může znovu zrodit, když už je starý, odpovídá Ježíš toto: „Amen, amen, pravím Tobě, kdo se nenarodí z vody
a Ducha svatého, nemůže vstoupit do království Božího“. Biblická
sentence byla vybrána v kontextu svého umístění nad vstupem
hřbitova, který představoval pomyslnou bránu do života věčného.
Pokud jde o další textové části památky, jsou jako mariánský
monogram správně interpretována písmena v kartuši. Skupina pěti
liter pod ní je pak čtena jako NCKDN, v dolní části desky vpravo
jako JK a na protější straně je spatřován letopočet 1677. Abychom
pochopili význam těchto doprovodných nápisů, představující v prvních dvou případech bezesporu zkratky jmen, zaměříme se nyní
na historické souvislosti.
V době, do níž je nápisová deska datována, doprovázel zemřelé
farníky na poslední cestě nepomucký děkan Šebestián Karel Král,
kterého právě v roce 1677 vystřídal Jan František Antonín Suchý,
dosud farář v Bubovicích u Březnice. Prvně jmenovaný kněz pocházel z Libochovic, a proto byl v různých písemnostech zván Libochovický (latinsky Libochovicensis) a často se s tímto přízviskem i sám
podepisoval. Studoval na pražské univerzitě, kde navštěvoval v akademickém roce 1650/1651 přednášky z logiky. Dne 13. 5. 1652 byl
promován bakalářem filosofie a posléze dosáhl titulu magistra.
Tonsuru a čtyři nižší svěcení přijal ovšem až po studiích bohosloví
dne 30. 4. 1654. Během dalšího měsíce byl postupně vysvěcen
na podjáhna, jáhna a kněze.

pokračování příště
Vladimír Červenka

Nabídka platí od 4. 12. do 31. 12. 2019
v prodejně „U Stodoly“
Ranko smetana sladká 12% 110g
Krajanka Moje chvilka 10% mix příchutí 130g
Vepřové sádlo 500g
Eidam cihla 30% cena za 1 kg 
Písecký Gothaj cena za 1kg
Vinná klobása cena za 1 kg

11,90 Kč
12,90 Kč
29,90 Kč
139,00 Kč
89,00 Kč
99,00 Kč

Nabídka platí od 4.11. do 31.12. 2019
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
JČ pomazánkové tradiční 150g mix druhů
Lučina 120g 100g mix druhů
Jogobella 150g mix druhů
Písecká šunka nejvyšší kvality cena za 1 kg
Párky se sýrem cena za 1kg
Silvestrovské utopence 680g
Klobása Maďarka cena za 1kg
Omega 250g

22,90 Kč
16,90 Kč
8,90 Kč
199,00 Kč
139,00 Kč
69,90 Kč
199,00 Kč
18,90 Kč

Nabídka platí od 4.12. do 31.12.2019
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Ariel kapsle Color 14ks
Ariel gel Color 1,1l
Taft lak na vlasy Volume 250ml

99,90 Kč
99,90 Kč
59,90 Kč
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Svatojánský koutek
Socha sv. Jana Nepomuckého poblíž hostince „Na Vyskočilce“
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ratolest (symbol mučedníků), zvednutou ke krucifixu. Pod pravým
kolenem světce je v obláčcích andílčí hlava s křidélky po stranách.
Tato zajímavá socha byla restaurována v roce 2018 (červenec až
říjen) BcA. Pavlou Žiakovou. Byl upraven i okolní terén (odstraněna
vegetace, přeosazeny vychýlené schody). Byla nově vyrobena chybějící svatozář z nerezového materiálu a plátkového zlata, a to podle
dochované starší fotografie. Oprava byla financována nejen z peněz
evropských fondů, ale i ze soukromých peněz Martina Knáry, majitele hostince „Na Vyskočilce“, neboť na jeho pozemku se socha
nachází a je jeho vlastnictvím. I jemu patří tedy velký dík za to, že
mu dědictví předků není lhostejné – svědčí o tom ostatně i citlivé
úpravy hostince a jeho okolí. Je také pěkné, že na sokl je zavěšen
věnec a kytička a u paty soklu vidíme svíčku – známka toho, že je
na světce myšleno. Pro kolemjdoucího je to pohlazením.
Marie Bílková

Tříkrálová sbírka
pomáhá potřebným
Milí spoluobčané a příznivci Tříkrálové sbírky.

foto Hana Staňková

Tato socha se nachází na katastru obce Klášter, ve svahu při cestě
vedoucí z Nepomuka na Zelenou horu, po pravé straně - na téže
straně silnice jako je hostinec „Na Vyskočilce“, asi padesát metrů
před ním. Vlevo od sochy je studánka a celé místo je pěkně zastíněno vzrostlými stromy. Na informační tabuli vztahující se k třetímu zastavení Nepomucké naučné stezky se lze dočíst: „Studánka
je vroubená kameny a má či mívala mocný pramen, který ani v době
největšího sucha nevysychá. Socha klečícího sv. Jana Nepomuckého nad studánkou pochází z roku 1718 (!) – tedy z doby před
svatořečením. Dle tradice jde prý o práci Jana Popa, sochaře,
kováře a hostinského z blízké Vyskočilky. Jedná se o mistrovské
dílo, které nepostrádá barokní dynamičnost. Socha byla vztyčena
zřejmě jako díkůvzdání za to, že ani v době velkého sucha pramen
nevyschl.“ V letopočtu 1718 jde jistě o tiskovou chybu, neboť na
podstavci sochy je uveden rok 1748, takže socha byla vztyčena po
svatořečení Jana Nepomuckého.
Socha sv. Jana z hrubozrnného pískovce, klečícího na obou
kolenou na obláčku, je vysoká asi 150 cm a je umístěná na hranolovém žulovém soklu s patkou a římsou, s konzolou v horní
části. K soklu, vysokému cca 170 cm, vedou nyní od silnice čtyři
kamenné schůdky (původně jich bylo pět). Kamenný podstavec
nese vročení L. P. 1748 v rytém orámování. Světec má nachýlenou
hlavu ke krucifixu, jenž drží v pravé ruce. V levé ruce drží u boku
kvadrátek, je oblečen do kanovnického roucha a kolem hlavy má
pozlacenou svatozář s pěti hvězdami. U jeho pravého kolena sedí
andílek s prstem na rtech (upozorňuje na Janovu mlčenlivost, totiž
nevyzrazení zpovědního tajemství), jeho levá ruka nese palmovou

V lednu letošního roku proběhl v našem regionu již 8. ročník Tříkrálové sbírky. Z vybraných peněz jsme darovali Dětskému domovu
v Nepomuku částku 10 tisíc korun a Mateřskému centru Beruška
taktéž částku 10 tisíc korun. Mezi tři sociálně slabé rodiny s dětmi
bylo rozděleno přes 33 tisíc korun na základě doporučení Odboru
sociálních věcí Městského úřadu Nepomuk.Všem dárcům srdečně
děkujeme a vážíme si vaší štědrosti.Na začátku nového roku 2020
se bude koledovat ve dnech 3., 4. a 5. ledna v Nepomuku, Dvorci,
Vrčeni, Neurazech, Klikařově, Vojovicích, Radochovech, Partolticích,
Myslívě, Nehodívě, Loužné, Milčicích, Polánce, Žinkovech, Kokořově
a Kasejovicích.Tříkrálovým koledníkům bude požehnáno na Nový
rok v závěru mše svaté.Těšíme se na novoroční setkání s vámi.
Eva Majerová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Firma INTERIORS manufacture & design, a.s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:
— Truhlář – nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru
— Montážní dělník v zahraničí / Koordinátor montáží
vyučení v oboru truhlářství
jazykové znalosti – NJ – AJ
výborné platové podmínky
Práce v zahraničí

Městys Žinkovy Vás srdečně zve
v sobotu 14. 12. 2019 od 17:00
hodin na tradiční předvánoční
koncert v kostele sv. Václava
v Žinkovech. Účinkuje pěvecký
sbor Rádoby Umělci Měcholupští.
Vstupné dobrovolné
Na akci bude pořizována fotodokumentace.
Fotografie budou použity v Žinkovském zpravodaji
a na webových stránkách městyse.

— Dělník umělého kamene
práce s moderním materiálem – Hi-Macs, Corian, Krion
Práce ve skvělém kolektivu
Požadujeme: manuální zručnost, smysl pro detail,
znalost truhlářské výroby
Místo práce – Kasejovice
výborné platové ohodnocení

Pracoviště:
INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice 337
Kontaktní osoba:
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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Kulturní kalendář 2019
Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centrum Nepomuk
10. 1. 2020 	Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové,
od 19.00 hodin, KD Dvorec, vstupné 350 Kč v předprodeji (místenky)
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na internetu pod odkazem
nepomuk.cz/obcan/udalostizměna programu vyhrazena

NEPOMUK / PROSINEC 2019

14. 10. – 31. 1. Sametová revoluce pohledem
fotografů – výstava k 30. výročí 17. listopadu,
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno
úterý–sobota 10.00–16.00 hodin, vstup zdarma
8. 11. – 20. 12. FotoHePening – Helena Lišková,
Petr Mevald – výstava fotografií, Městské muzeum
a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota
10.00–16.00 hodin, vstup zdarma
19. 11. – 31. 1. Výstava obrazů z knihy Kořeny –
Ateliér K, Městské muzeum a galerie Nepomuk
1. 12.. Adventní trhy a rozsvícení vánočního
stromu – bohatý doprovodný program, od 14.00
do 19.00 hodin, náměstí A. Němejce
1. 12. Pohádka O Sněhurce v podání divadla
Jitule a Dadule, od 15.00 hodin, Městské muzeum
a galerie Nepomuk
1. 12. Adventní jarmárek, ukázky historických
řemesel a tradiční české kuchyně (pořádají
Nepomucké kuchařinky), od 14.00 do 18.00 hodin,
Zelenohorská pošta
1. 12. 3. vánoční rukodělný jarmárek v prostorách
volnočasového centra Fénix (tvoření, jarmárek,
občerstvení, dětský koutek, zpívání koled,
vystoupení aj.), od 14.00 do 17.00 hodin, detaily
na www.fenix-nepomuk.cz a facebooku, vstup volný
2. 12. . Prožitkový večer podle tradiční čínské
medicíny, od 18.00 do 20.30 hod., Centrum
volnočasových aktivit Fénix, přihlášky na fenixnepomuk.cz, cena 300 Kč
4. 12. Vánoční besídka dětského domova
Nepomuk, od 16.00 hodin, Sokolovna Nepomuk
4. 12. Rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci
u nádraží – vystoupení dětí MŠ Dvorec, občerstvení,
od 17.30 hodin
4. 12.. Nebe – peklo – pohádková půda, od 17.00
hodin, Klubovna Pionýrů (Husova ul.)
6. 12. Zájezd na adventní trh
do německého Kemnathu se souborem Pšeničky,
přijímáme rezervace – pojede se v případě naplnění
autobusu, rezervace v IC Nepomuk
7. 12. Předvánoční setkání seniorů, od 14.00
hodin, pořádá město Nepomuk, KD Dvorec
7. 12. Dětská Mikulášská, od 15.00 hod.,
Sokolovna Nepomuk

7. 12 Turnaj ve stolním tenisu, prezentace od 9.00
do 10.00 hodin, sportovní hala, pořádá Pionýr
z.s., kategorie: děti do 15 let, ženy, muži, pálky
a přezůvky s sebou, startovné: 100 Kč / dospělí, 50 Kč
děti / členové
8. 12. Zájezd Za Popelkou na zámek Moritzburg
a adventní Drážďany s KČT Nepomuk, přihlášky
a informace u paní Heleny Sedláčkové, tel.
604 308 085
11. 12. Vánoční jarmárek, v odpoledních
hodinách, ZŠ Nepomuk
14. 12. Zájezd s Fénixem – Vánoční dům Karlovy
Vary, přihlášky na fenix-nepomuk.cz, cena 330 Kč
14. 12. Zimní halový fotbalový turnaj O pohár
starosty města Nepomuk, od 8.00 hodin, Městská
sportovní hala, tel.: 730 977 298
15. 12. Adventní koncert ZUŠ Nepomuk –
vystoupí učitelé a starší žáci ZUŠ, od 15.00 hodin,
aula ZŠ Nepomuk
19. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ Nepomuk,
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk
20. 12. Zpívání u kapličky ve Dvorci – již
podvanácté, Ke Dvorům, Dvorec – u kapličky
21. 12. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
v podání sboru Canto nepomucenum a jeho
hostů, od 19.00 hodin, kostel sv. Jakuba Většího
(Přesanické náměstí), předprodej vstupenek
Svatojánské muzeum, tel.: 734 435 445
celoročně. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie
Václava Křepelky v obchodním centru Úslava
(náměstí A. Němejce)
1. 1. 2020. Novoroční čtyřlístek, špacír kolem
Zelené Hory (předpokládaná délka trasy 6 km),
sraz u kruhového objezdu u Sokolovny Nepomuk
ve 13.30 hodin, pořádá KČT Nepomuk
OKOLÍ NEPOMUKA / PROSINEC

1. 12. Mikulášské trhy, od 13.00 do 17.00 hodin,
rozsvícení vánočního stromku (cca 16.30 hodin),
Spálené Poříčí

2. 12. Přednáška Petra Nazarova Severní Indie –
z Himaláje do Váranasí, od 18.00 hodin, Kulturně
společenské centrum Kasejovice
7. 12. Adventní trh na Hradišti, od 9.00 do 15.00
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
12. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ Starý Plzenec,
od 15.30 hodin, zámek Spálené Poříčí
12. 12. Šlechtické rody na chanovickém zámku
– křest nové publikace spojený s besedou s autory,
od 18.00 hodin, KD Chanovice
15. 12. Poslán jest od Boha anděl – koncert
loutna, akordeon (Jitka Baštová, Jindřich Macek),
od 17.00 hodin, zámek Spálené Poříčí
16. 12. Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk
v Kasejovicích, Kulturně společenské
centrum Kasejovice
18. 12. Společné zpívání koled, od 18.00 hodin,
Spálené Poříčí
20. 12. Koncert Doga, Trezor, Paradox, od 20.30
hodin, Sokolovna Spálené Poříčí
21. 12. Vánoční koncert Volného sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů, od 18.00
hodin, zámek Chanovice
21. 12.. Česká mše vánoční – Spálenopoříčský
pěvecký sbor, kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí
22. 12. Vánoční den pro pejsky v Borovně,
Borovno – útulek pro psy
22. 12. Živý Betlém – divadelní hra, od 14.00
hodin, náměstí / kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí
25. a 26. 12. Chanovický betlém,
skanzen Chanovice
26. 12.. Sestry Strolených a Pavel – vánoční
koncert, od 17.00 hodin, zámek Chanovice
31. 12. Silvestrovský běh, Spálené Poříčí
31. 12. Myslivecký Silvestr, od 20.00 hodin, KD
Chanovice
1. 1. Novoroční ohňostroj, od 17.00 hodin,
Spálené Poříčí

1. 12. Rozsvícení vánočního stromku
v Chanovicích

1. 1. Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny,
rozhledna na Chlumu, Chanovice

1. 12. Rozsvícení vánočního stromku, od 16.00
hodin, Vrčeň

1. 1. Chanovický betlém, sváteční setkání
ve skanzenu Chanovice
4. 1. Pěší pochod k uctění a zachování přírody
a života v Pošumaví, Chanovice

Kulturní a informační centrum Nepomuk / Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz / Otevřeno: říjen–duben: pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin
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NOVINKA

NOVINKA

1 799 000 Kč

2 600 000 Kč

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 6+1,
190m2, POZEMEK 1647m2, ŽELVICE.

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 3+1,
120m2, POZEMEK 3 079m2, ŽIVOTICE

Vyklizeno, uklizeno, část nově vymalována.
Střecha jako nová. Prostorné bydlení
na polosamotě.

Dům po nákladné rekonstrukci interiéru.
K dispozici dále Stodola, garáž, chlév.

G

G
NOVINKA
1 199 000 Kč

NOVINKA
5 000 Kč/měsíc
+ energie + kauce

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 3+1,
120m2, POZEMEK 1396m2, DVOREC

PRONÁJEM KOMERČNÍHO PROSTORU, 40m2, UL. HUSOVA, NEPOMUK

Usedlost s prostornými stodolami a chlévem,
interiér k rekonstrukci. Výborná dostupnost
k nádraží.

V prostorech končí stávající provoz,
od 1.1.2020 jsou prostory volné buď pro
provoz řeznictví, či k jinému podnikání.

G
1 980 000 Kč

2 800 000 Kč

PRODEJ CHALUPY,
CHLUMY

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 5+1,
POZEMEK 306 m2, ŽÁKAVA

K prodeji nabízíme chalupu na nádherném
místě, 5 místností, nová střecha, nová přípojka
na kanalizaci. Pozemek 1198m2.

Řadový RD, možnost jednoduché úpravy
na 2× 2+1, užitná plocha 228m2. Ihned volný.

Nepomucké noviny / prosinec 2019
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sponzor měsíce

vzpomínka
Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád měl práci, život i nás…
Dne 8. prosince 2019 uplyne rok, co nás
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček,

vzpomínka
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 3. prosince 2019 uplyne 20 let,
kdy od nás navždy odešel

pan Václav Vladař z Nepomuka.

pan Jan Vavřička z Nepomuka.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
V úctě rodina

Nikdy nezapomenou manželka Anna,
syn a dcera s rodinami.

řádková inzerce

vzpomínka

Prodám 4 ks zimní pneu na discích 145x70x14, rozteč 100x5, cena
4 000 Kč, sleva možná. Tel. 776 814 094
Prodám nádrž Darling 100 l, zavařovací sklenice s víčky 2,50 Kč kus, dvě
postele chromové, dvě dřevěné, dvě drátěnky – matrace. Tel. 776 535 770

Dne 19. prosince 2019 bude tomu 12 let,
co od nás navždy odešel
pan Miloslav Vokurka.
S láskou stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Prodám jídlonosič 110 Kč, tři mobily Nokia v plné výbavě, středně velké
kárky, dva polštáře do koňských chomoutů. Tel. 776 535 770
Prodám zcela novou TV zn. Sencor, úhlopříčka 55 cm za 2600 Kč.
Tel. 604 914 730

Uni – celoroční pneu zn. Michaelin 185 x 70 x 13 v 95% stavu,
nepoškozené, ošetřené. Sada 4 ks za 2500,- nebo dohodou. Nepomuk.
Tel. 776 153 573

Prodám palivové dřevo štípané. Prodám náhradní díly na automobil zn.
Žuk. Tel. 603 393 517

Prodám autogen kompletní, bomby naplněné neevidované.
Tel. 723 075 681

Prodám travní sekačku rakouské výroby zn. Reform, lišta 150 cm.
Tel. 603 393 517

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.
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INTERNET
Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA
Instalace ZDARMA
nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI
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Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 s garáží v Čížkově. Cena 6 000 +
energie měsíčně. Tel. 777 675 811

st.

Dva modré 60 l PVC sudy s černým uzávěrem a sponou. Jeden s výpust.
ventilem ve dně sudu. Nové, nepoužité. Dohoda. Tel. 776 153 573

h

lo

Modřínový stůl 110x75, 6 židlí za 600 Kč, otočný stolek pod TV 200 Kč,
lampa k posteli 200 Kč, telefon „Ufon“ nový 300 Kč, 2 tenis. rakety
za 400 Kč, knihy 40 ks za 100 Kč. Tel. 776 693 073

V

Prodám 4 bedny různých dekoračních předmětů na zeď, na chatu,
chalupu, na polici – sošky, hrnky, talířky, džbánky, korbele i několik
obrazů. Za vše jen 800 Kč. Tel. 776 693 073

2020

Prodám na Š. Felicia alternátor po GO, zadní vinutá pruž. nová, 4x letní
pneu 7–8 mm, 4x zimní 6–7 mm na diskách aj. Tel. 723 075 681

K

Prodám masérské lehátko nepouž. rozkládací. Konstrukce sv. dřevo,
koženka tm. tyrkysová. Cena 3 000 Kč. Tel. 777 024 275

+

c
u ry

TELEVIZE
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

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

Kč

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

