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Kalendář města Nepomuk 2016
Město Nepomuk vydalo nástěnný 
kalendář na rok 2016 s obrázky 
nepomuckých zákoutí od Richarda 
Böhnela. K dostání je v místním 
infocentru za pouhých 150 Kč.
(red)

Ples města Nepomuk
V sobotu 28. listopadu proběhl tradiční Ples města 
Nepomuk. K tanci a poslechu hrál Taneční orchestr 
Miroslava Novotného, proběhly vystoupení Taneční 
školy Gregoriades, kabaretní vložka či ekvilibristická 
show. Večerem provázel Orest Šimpy.
(red)

Slavnostní rozsvícení stromu
V neděli 29. listopadu se 
konalo rozsvícení vánočního 
stromu s adventním trhem 
a doprovodným programem. 
Zazněla tu středověká hudba, 
k vidění byly cikánské tance 
či ohňová show, s hudebním 
vystoupením se představily 
ZUŠ a ZŠ Nepomuk. V prostoru 
městského muzea a galerie 
probíhaly kurz aranžování 
vánočních dárků a pohádka 
O polepšeném čertovi.
(red) 

Zpívání u kapličky ve Dvorci
V pátek 18. 12. se konalo oblíbené 
zpívání u kapličky ve Dvorci, které 
pořádal již podeváté Český zahrádkářský 
svaz Dvorec. Vystoupili na něm Srbští 
muzikanti a děti z MŠ Dvorec.
(red)

zprávy / fotografie Nepomucké noviny / leden 2016
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Slovo starosty

Vážení občané,

Nepomucké noviny vstupují do 25. roč-
níku své existence se zcela novou tváří, 
mnoho nového se chystá pro letošní 
rok také v našem městě. Postupně vám 
jednotlivé aktivity představíme v tomto 
měsíčníku, na webových a facebooko-
vých stránkách města či na kabelové 
televizi. Hned vedle tohoto úvodníku si 
můžete přečíst hlavní zprávu měsíce, 
a sice snahy o úpravy bývalého hotelu 
ve Dvorci na Komunitní dům pro seni-
ory. Důležité jsou i v tomto případě 
rovněž vaše názory a uvítáme, pokud 
budete aktivně vznášet k projektu své 
podněty a připomínky. Řádně a v ter-
mínu byly v prosinci dokončeny práce 
na kruhovém objezdu U Pyramidy i na 
zateplení a výměně oken ZŠ Nepomuk, 
z obojího mám já osobně velkou radost 
a díky ohlasům vím, že nejsem sám. 
Rád jsem se rovněž zúčastnil setkání 
spolků se zastupiteli, kde bylo možné 
si vyslechnout několik podnětných 
návrhů i přehled zajímavých aktivit. 
Podněty určitě nezapadnou a já mohu 
slíbit, že se jimi budeme aktivně zabý-
vat.Přeji vám všem do nového roku 
vykročení tou správnou nohou.

Jiří Švec, starosta města Nepomuk

Komunitní dům pro seniory ve Dvorci

Město Nepomuk nechalo zpracovat projekt a nyní připravuje žádost o dotaci na 
výstavbu Komunitního domu pro seniory ve Dvorci. Cílem výstavby komunitních 
domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 let 
a více. „Pro občany-seniory našeho regionu chceme vybudovat hmotné prostředí 
– domov naplněný pocitem sounáležitosti, zázemí a bezpečí ve spojení s okruhem 
blízkých, známých lidí,“ doplňuje starosta Jiří Švec. Objekt, kde by měl být projekt 
realizován, je bývalý hotel ve Dvorci u nádraží.

Tato lokalita je vhodná pro navrhované využití také z hlediska dopravní dostup-
nosti. V těsné blízkosti je autobusová i vlaková zastávka, poskytovatelé služeb 
(samoobsluha, pekárna, pošta...). Blízko je i zdravotnické zařízení (městská polikli-
nika), rovněž přístupné autobusem (2 zastávky). Samotný objekt komunitního domu 
je navržen plně bezbariérový a bude zahrnovat 17 bytových jednotek, 15 manželských 
a 2 jednolůžkové. V domě budou byty 2+kk se sociálním zařízením, kde bude sprchový 
kout, umyvadlo a WC. Ke každému bytu patří komory, které jsou přístupné ze spo-
lečného prostoru. V přízemí bude umístěna prádelna a sušárna. V každém podlaží je 
samostatná úklidová místnost využívaná pro úklid společných prostor. Přínosem pro 
veřejný prostor bude především oprava fasád a obnova chátrající budovy bývalého 
hotelu. Projektová dokumentace je zpracována přímo na podmínky dotace (to zna-
mená půdorysná plocha bytů, vytápění tepelným čerpadlem atd.), aby město získalo 
co největší bodové hodnocení v rámci žádosti o dotaci. V podkroví budou muset být 
udělány vestavby kvůli požadovanému objemu vzduchu, což souvisí s hygienickými 
normami. Vizualizaci přinášíme u tohoto článku.

Pro bližší informace k dispozičnímu řešení objektu, ke konkrétním podmínkám 
získání nájemního bydlení a ke stavu realizace projektu nás neváhejte kontaktovat. 
Budeme rádi i za jakékoliv náměty, které nám pomohu nastavit parametry projektu 
tak, aby maximálně vyhovoval jeho plánovanému budoucímu využití (včetně způsobu 
využití a nastavení parametrů komunitních prostor).

Vaše náměty a připomínky pro nás budou jistě velmi podnětné již při přípravě 
žádosti o podporu projektu a v případě jejího úspěchu při samotné realizaci. Velmi 
významným aspektem pro samotnou realizaci projektu pro nás budou i informace 
z průzkumu předběžného zájmu k využití plánovaných výstupů projektu.

(red)

Hlavní kontaktní osoba: 
Miroslava Suchá, Město Nepomuk, odbor finanční, majetkový a školství, 
tel.: 371 519 722, e-mail: miroslava.sucha@urad-nepomuk.cz.

slovo starosty / zprávyNepomucké noviny / leden 2016
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Vážení čtenáři, 
v tomto vydání novin na moje otázky odpovídá  
pan Vladimír Vokurka. 

Pane Vokurko, prosím, představte se nám krátce.
Jsem nepomucký rodák, je mi 47 let, jsem ženatý a mám 
dva dospělé syny. Pracuji v Unibricku jako prodejce a mám 
na starosti Půjčovnu. Rád sportuji – fotbal, kolo, běžky…, 
jsem členem FK Nepomuk a rybářského spolku, jinak 
nestraník.

Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti? 
Jsem členem stavební komise, tudíž jsem se podílel na 
výběrovém řízení zateplení ZŠ, za město Nepomuk jsem 
se účastnil kontrolních dnů na stavbě kruhové křižovatky 
a řešíme různé stavební drobnosti našich obyvatel.

Jak vás mohou občané kontaktovat  
(mail, telefon, facebook, skype …).
vladimir.vokurka@unibrick.cz,  
(+420) 777 357 358

Děkuji za rozhovor.
Martina* Krumpholcová

DESATERO 

1 Oznámkujte jako ve škole činnost 
předchozího zastupitelstva.
2/3

2 Vaše oblíbená kniha, film.
Švejk v psané i filmové podobě, cokoli od 
Svěráka, ze světa knižně Řád, film Poslední 
Mohykán.

3 Uveďte jednu věc, z porevoluční 
historie města, která se předchozím 
zastupitelům nepovedla.
Kauza Šumavan, která se narovnává až teď.

4 Uveďte jednu věc, z porevoluční 
historie města, která se předchozím 
zastupitelům povedla.
Udělat z Nepomuku obec s rozšířenou 
působností.

5 Váš oblíbený citát, motto, vtip.
Spousta věcí na světě se vyřeší sama.

6 Jedna vaše špatná a jedna dobrá vlastnost.
Uspěchanost mne někdy dovede k afektu.
Přímost – upřímnost.

7 Jste členem politické strany, spolku, 
neziskové organizace, klubu?
FK Nepomuk, ČRS

8 Prozraďte jméno osobnosti, 
která vás inspirovala.
Je důležité vzít si pozitiva z kohokoli.

9 Co vás potěší?
Vše, co pohladí po duši: krása přírody, 
káva s manželkou, dobré jídlo…

10 Uveďte jednu věc, kterou vy osobně, ku 
prospěchu občanů Nepomuka a Dvorce, 
za svoje funkční období chcete prosadit. 
Letošek byl bohatý na stavební akce města, 
a tak moje vytíženost způsobila jeden dluh. 
Tím dluhem je využití malého sportovního 
plácku uprostřed sídliště, nedaleko školky. 

Představujeme  
nové zastupitelstvo  
města Nepomuk

Vladimír Vokurka
Zastupitel města Nepomuk

rozhovor
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Zprávy z jednání Rady města  
Nepomuk (RMN)

 
Jednání ze dne 4. 11. 2015

•	 RMN vzala na vědomí studii dopravního uzlu a par-
kovacích míst na nádraží ve Dvorci včetně využití 
rekonstrukce hotelu na komunitní centrum pro seniory. 

•	 RMN vzala na vědomí návrh na umístění dopravního 
vypouklého zrcadla na křižovatku ulic Plzeňská a U Pošty 
a schválila jeho umístění.

•	 RMN schválila vypracování analýzy odpadového hospo-
dářství města Nepomuk od RRA PK. 

•	 RMN schválila uzavření smlouvy s Ing. arch. Markem 
Bečkou na zpracování územní studie na lokalitu pod 
Vinicí. 

Jednání ze dne 18. 11. 2015

•	 RMN schválila uzavření smlouvy o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního program Životního prostředí na akci 
Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě 
Nepomuk, kde celková výše podpory činí 1 533 651 Kč. 

•	 RMN schválila rozdělení finančních prostředků 
z dotačního programu města Nepomuk „Podpora volno-
časových aktivit dětí a mládeže”, II. výzva – prémiová dle 
návrhu sportovní komise (SK): 

•	 RMN rozhodla evidovat věcný dar v hodnotě 6 640 Kč 
v rámci projektu Tisíc stromků pro Plzeňský kraj v účet-
nictví v podrozvaze po dobu 2 let. 

Jednání ze dne 2. 12. 2015

•	 RMN vzala na vědomí nabídku Centrální rozvojové agen-
tury Plzeňského kraje na zpracování investičního záměru 
Železničního uzlu Nepomuk-Dvorec. 

•	 RMN vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na 
lávku přes potok Mihovka. Výběrového řízení se účast-
nily tři firmy. RMN schválila uzavření smlouvy o dílo 
s firmou Ing. Roman Václavík INGENIA dřevostavby za 
částku 234 327 Kč. RMN pověřuje Ing. Jiřího Švece podpi-
sem smlouvy. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

Zprávy z jednání Zastupitelstva 
města Nepomuk (ZMN) 

 
Jednání ze dne 10. 12. 2015

•	 ZMN schválilo použití prostředků investičního fondu 
ZUŠ Nepomuk ve výši cca 65 000 Kč na nákup barytono-
vého saxofonu.

•	 ZMN schválilo zapojení města Nepomuk do pro-
jektu zpracování Místního akčního plánu vzdělávání 
financovaného z operačního programu Věda, výzkum 
a vzdělávání. Zpracování zajistí MAS svatého Jana 
z Nepomuku, dotace bude 100%. Schválení proběhlo 
proto, aby školy v území ORP Nepomuk mohly žádat 
o evropské dotace.

•	 ZMN schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 
Kč na nový oltář do kostela Nanebevzetí Panny Marie na 
Zelené Hoře v rámci programu Era pomáhá regionům.

•	 ZMN schválilo poskytování cestovních náhrad členům 
Zastupitelstva města Nepomuk způsobem stejným jako 
u zaměstnanců města Nepomuk, tj. dle platných práv-
ních předpisů.

•	 ZMN schválilo obecně závaznou vyhlášku města 
Nepomuk o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů s platností  
od 1. 1. 2016.

•	 ZMN schválilo plán inventarizace majetku a závazků 
města Nepomuk 2015.

•	 ZMN schválilo rozpočet města Nepomuk na rok 2016.

Spolek / oddíl Schválená částka v Kč
ČRS, z. s., místní org. Nepomuk 5000
FK Nepomuk dorost 1000
FK Nepomuk st. žáci 1000
FK Nepomuk ml. žáci 1000
FK Nepomuk přípravka 1500
TJ Sokol Nepomuk - tenis 4500
Šachový klub Dvorec, z. s. 5997
Celkem 19997

Kompletní výpisy usnesení 
jsou dostupné na webových adresách
www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-za-rok-2015 
a www.nepomuk.cz/cs/domumenty-2015

z radnice
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Kruhová křižovatka U Pyramidy dokončena

V pátek 11. 12. došlo ke zprovoznění připojených komunikací do předčasného 
užívání, nový kruhový objezd na silnici I/20 slouží bez problémů ještě delší dobu, 
v jarních měsících bude provedena srovnávací studie hlučnosti. Nedodělky 
a závady i na objízdných komunikacích, osazení zeleně atd. budou odstraněny 
do března 2016, kdy proběhne kolaudace stavby. Zároveň mi dovolte poděko-
vat občanům nejvíce zatížených objízdných místních komunikací (Třebčická, 
Swalmenská, J. Kubíka, U hřiště, Zelenohorská) za ukázněnost v parkování svých 
vozidel a toleranci k hustotě provozu automobilů. Poškozené vozovky by měly být 
v příštím roce opraveny. Rovněž se počítá s vyhlášením umělecké soutěže na novou 
plastiku s atributy svatého Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu, v současné 
době se dokončují podmínky soutěže.

Jiří Švec

Anketní otázka 
Proč žiji rád/a na Nepomucku?

Houpačky se  vrátily do 
parku. Dne 15. prosince 
byly v parku v Huti 
osazeny dvě nové hou-
pačky. Zaplnily prázdné 
místo po houpač-
kách původních, které 
byly odstraněné na 
podzim roku 2014. (red) 

foto: Lukáš Máchafoto: webová kamera města Nepomuk

Petra Růžičková, Tojice
Na Nepomucku je hodně památek, 
a když člověk léta žije v Plzni, tak je zde 
rád na čerstvém vzduchu. Konkrétně 
v Tojicích se mi líbí opravená kaplička, 
nový srub miniZOO a nutrie.

Eva Beránková, Vrčeň
Je to můj domov, mám zde svoji rodinu, 
své blízké. Je tu krásná příroda. A je čím 
dál krásnější.

Petr Šulc, Nepomuk
Je to krásný kraj. Hezká příroda, málo 
průmyslu, přírodní katastrofy se nám 
tu poměrně vyhýbají. Jen mezilidské 
vztahy by se tady mohly trochu zlepšit, 
ale na to si člověk časem zvykne.

zprávy / anketa
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Některé změny spojené s novelou zákona 
o cestovních dokladech a občanských 
průkazech účinné od 1. 1. 2016 

Podat žádost o vydání cestovního 
pasu a převzít vyhotovený 
cestovní pas bude možné na 
kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na 
dokladu bude ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, u kterého 
občan požádal o vydání cestovního 
pasu. V případě, kdy občan při podání 
žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní 
pas na jiném úřadu, bude převzetí ces-
tovního pasu zpoplatněno správním 
poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní 
poplatek bude vybírán při převzetí ces-
tovního pasu.

Občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí, 
se na žádost vydá ve lhůtě do 
6 pracovních dnů cestovní pas 
s biometrickými údaji s platností 
na 10 let, občanům mladším 15  let 
s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový 
doklad převzít pouze v místě podání 
žádosti. Správní poplatek za vydání ces-
tovního pasu s biometrickými údaji ve 
lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 
Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč. 
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních 
pasů bez biometrických údajů ve zkrá-
cené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti 
na 6 měsíců.

Máte evidovánu adresu trvalého 
pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána 
oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na ohlašovně, v jejímž 
správním obvodě máte hlášen trvalý 
pobyt. Uložením oznámení o uložení 
zásilky a výzvy s poučením na vhod-
ném místě v sídle ohlašovny jsou po 
uplynutí lhůty deseti dnů splněny pod-
mínky fikce doručení; desátým dnem 
se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písem-
nost nabude právní moci a stane se tak 
vykonatelnou. Nevyzvednutí písem-
nosti adresátem neznamená, že po 
adresátovi nikdo nic nemůže chtít, 
protože o tom nebyl srozuměn. Řízení 
pokračuje dál! Nepřevzetím pošty 
je možné promeškat např. lhůtu na 

odvolání a poškodit takovýmto chová-
ním pouze vlastní osobu.

Doba platnosti občanského 
průkazu občanů starších 70 let 
Občanské průkazy se občanům starším 
70 let budou nově vydávat s platností na 
35 let od data vydání dokladu. V případě 
změny některého údaje zapsaného 
v takovém občanském průkazu (např. 
údaj o místě trvalého pobytu) bude však 
přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského 
průkazu na kterémkoliv obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost 
o vydání občanského průkazu na 
kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností, přičemž 
vydávajícím úřadem uvedeným na 
dokladu bude ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, u kterého 
občan požádal o vydání občanského 
průkazu. V případě, kdy občan při 
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít 
občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji na jiném úřadu, bude převzetí 
občanského průkazu u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, který 
občan uvede v žádosti, zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 100 Kč. 
Tento správní poplatek bude vybírán 
při převzetí občanského průkazu. 

Vydání občanského průkazu po 
dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území 
České republiky a nemá občanský 
průkaz, je povinen požádat o jeho vydání 
po dovršení 15 let, nejpozději však do 
30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Může se stát i Vám!
Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen 
údaj o adrese místa trvalého pobytu, 
a místem nového trvalého pobytu se 
stala adresa sídla ohlašovny, ukončil 
před třemi lety svou podnikatelskou 
činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na 
zdravotním pojištění ve výši 20 000 Kč. 
Tento závazek nehradil. Po třech 
letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral 

poštu, protože dojížděl za prací a na 
dluh zapomněl, začal dlužnou částku 
vymáhat exekutor. Dlužná částka se 
vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla 
nařízena srážkami ze mzdy, rozhodnutí 
si pan J. nevyzvedl a na základě fikce 
doručení nabylo rozhodnutí právní 
moci. O exekuci se pan J. dozvěděl 
následně až od svého zaměstnavatele.

Žádáte o zprostředkování kontaktu?
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby.

K žádosti o zprostředkování kontaktu 
je možné připojit důvod pro zprostřed-
kování kontaktu, který bude současně 
s kontaktními údaji kontaktující osoby 
sdělen při zprostředkování kontaktu 
kontaktovanému. O zprostředkování 
kontaktu bude kontaktující osoba vždy 
vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí 
kontaktující osobě, že její kontaktní 
údaje byly předány kontaktované osobě.
V případě, že šetřením bude zjištěno, 
že kontaktovaná osoba zemřela, bude 
o této skutečnosti kontaktující srozu-
měn. Údaje o datu a místě úmrtí budou 
nadále sděleny pouze osobě blízké.

Více informací naleznete na webových 
stránkách Ministerstva vnitra.

tipy z městského úřadu
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Obnova historického jádra 
města úspěšně započala

V loňském roce se mezi městskými 
dotačními programy objevila drobná, 
přesto svým dopadem významná, 
novinka - příspěvky na citlivé opravy 
domů v historickém centru města. 
Cílem tohoto dotačního programu je 
podat pomocnou ruku vlastníkům sta-
rých domů, a přispět tak k záchraně či 
obnově historického vzhledu staveb, 
které dohromady utvářejí ráz srdce 
našeho města. Prostřednictvím finanční 
i odborné metodické podpory by měly 
být postupně opravovány historické 
domy, a to tak, aby zůstaly zachovány, či 
dokonce byly restituovány, jejich památ-
kové hodnoty. Program je přitom určen 
pro „obyčejné“ staré domy. Kulturní 
památky mají jiné možnosti, jak získat 
finanční podporu na obnovu.

Je jasné, že výsledky tohoto dotač-
ního programu budou na první pohled 
znatelné až po několika letech, už jen 
s ohledem na nevelký objem peněz, 
které jsou v něm alokovány. Přesto 
program již nese první ovoce. Povedlo 
se kompletně vyměnit střešní kry-
tinu na bývalé drogerii u Petrů na 
vysoké valbové střeše, která se výrazně 
projevuje při pohledu na naši nejvý-
znamnější památku – kostel sv. Jana 
Nepomuckého od Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera. Tradiční pálenou bob-
rovku vystřídala opět tradiční pálená 
bobrovka, klasický pohled na kostel 
zůstal zachován i pro další generace. 
I další podpořené projekty byly rea-
lizovány v Plzeňské, jedné našich 
z památkově nejcennějších ulic. Do č. 
p. 167, osobitého domku s průjezdem 
a fasádou s režnými cihlami, se vrátila 
špaletová okna ze začátku 20. století 
– tedy jejich kopie vyrobené dle docho-
vaných reliktů. Opravena byla i původní 
vrata na točnicích, která tak byla 
zachráněna pro budoucnost. Zachráněn 
byl vlastně celý domek, protože sama 
jeho další existence nebyla vůbec jistá. 
V letošním roce by měla být kompletně 
rekonstruována celá fasáda a dům 
je tak na dobré cestě stát se ozdo-
bou celé ulice. Opravena byla i dlouho 
rozbitá fasáda nedaleké chalupy 

s pozoruhodným barokním štítem –  
č. p. 171. Vzhledem k počasí se bohu-
žel již nestihl nanést vápenný fasádní 
nátěr, který tedy bude proveden na jaře. 
Poslední vybraný projekt, navrácení 
špaletových oken do sousedního domu, 
nebyl bohužel, kvůli nenadálé finanční 
situaci vlastníků, realizován.

V letošním roce by měl program 
pokračovat. Jeho pravidla bude sice 
projednávat městské zastupitelstvo 
pravděpodobně během tohoto měsíce, 
ale schválený rozpočet města na rok 
2016 již počítá pro účely programu 
s částkou 250 tisíc korun, tedy s navý-
šením o 50 tisíc oproti rozpočtu na rok 
2015. Tato veřejná podpora znamená 
provedení stavebních prací v něko-
likanásobně vyšší hodnotě, alespoň 
polovinu celkové částky musí tvořit spo-
luúčast vlastníků. Lze předpokládat, že 
tři až pět kvalitních projektů bude moci 
být podpořeno, a část dějin našeho 
města tak čeká další život i v 21. století. 

Pokud vlastníte nemovitost na 
území historického jádra města 
a chystáte se ji opravovat, navštivte 
úsek památkové péče MÚ Nepomuk. 
Rádi s vámi probereme váš záměr 
a pomůžeme vám jej připravit tak, 
aby měl šanci uspět v dotačním 
programu. Chceme Nepomuk 
krásný, upravený a historický. Pokud 
chcete i vy, nabízíme vám pomoc. 

Pavel Kroupa, místostarosta

Realitní monitoring  
na webu města

Od listopadu 2015 město Nepomuk 
pravidelně každý měsíc zpraco-
vává a následně zveřejňuje na svých 
stránkách nejen přehled dotačních 
příležitostí, ale nově také monitoring 
nemovitostí, které jsou v Nepomuku 
a blízkém okolí na prodej. „Chceme tak 
usnadnit zájemcům o bydlení i podni-
kání v našem městě cestu k vhodnému 
objektu,“ uvádí místostarosta Pavel 
Kroupa. Přehled aktuálně prodávaných 
nemovitostí naleznete na www.nepo-
muk.cz/cs/nemovitosti-na-prodej. 

Lukáš Mácha

Dům v Plzeňské ulici 167, 
foto Lukáš Mácha 

zprávy
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Nepomuk  rok 2016 

8. 1. – 19. 3. Jana Krausová, David Kraus, 
Dan Maha: Obrazy a keramika, Malá 
galerie, v průběhu výstavy se uskuteční 
autogramiáda autorů s dalším doprovodným 
programem, informace na tel.: 371 580 337

10. 1. Mezinárodní MČR Na ledové 
ploché dráze Nový rybník, pořádá AMK 
Nepomuk v AČR, www.amk.nepomuk.cz

13. 1. Den otevřených dveří ZŠ Nepomuk 
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, 
8.00 – 9.00 ukázky práce prvňáčků, 
9.00 – 9.30 prohlídky areálu školy

14. 1. Divadelní představení PŘÍBĚH COCO 
CHANEL, od 19.00 hod. sál hotelu U Zeleného 
stromu, vstupné 290 Kč, předprodej KIC 
Nepomuk, hrají: Michaela Dolinová, Libuše 
Švormová, Jan Čenský a Lumír Olšovský

21. 1. Na cestě do Stockholmu, večer 
unikátních filmových dokumentů o básníkovi 
a držiteli Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi, 
od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie

23. 1. Pohádka O milostném psaníčku 
v podání herců českobudějovického 
Divadélka KOS, od 10.00 hodin, aula 
ZŠ Nepomuk, předprodej vstupenek 
v KIC Nepomuk, vstupné 20 Kč 

23. 1. Ples SDH Dvorec a SDH Vrčeň  
v hotelu Dvorec od 20.00 hod., hraje Minimax

6. 2. Maškarní průvod obcí Dvorec, 
sraz v 9.00 hodin u hasičárny ve 
Dvorci, pořádá SDH Dvorec

6. 2. Zahrádkářský ples, od 20.00 hod., 
KD Klášter, pořádá ČZS Dvorec

13. 2. Dětský maškarní bál (od 14.00 
hod.) a maškarní bál pro dospělé 
(od 19.00 hod.) v hotelu Dvorec, 
pořádá SDH Dvorec a SDH Vrčeň

13. 2. Ples Klaus Timber, sál 
hotelu U Zeleného stromu

19. 2. Sportovní ples, k poslechu 
a tanci bude hrát skupina MELODION, 
od 20.00 hod., sál hotelu U Zeleného 
stromu, pořádá FK Nepomuk

20. 2. Hasičský bál, hraje Hájenka, od 
20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

5. 3. Sokolský ples, hrají Pelíškové, od 
20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

12. 3. Bál TJ Slavoj Dvorec, od 20.00 
hod., Sokolovna Nepomuk

18. 3. Extra band Revival, od 21.00 
hod., Sokolovna Nepomuk 

19. 3. Velikonoční jarmark, náměstí Nepomuk

16. 4. Den otevřených dveří 
památek v Nepomuku

30. 4. Stavění májky, od 18.00 hod., v parčíku 
proti Holubům ve Dvorci, pořádá SDH Dvorec

1. 5. Pochod S perníkem turistickým 
chodníkem, pořádá KČT Nepomuk 

1. 5. Koncert k poctě 700. výročí narození 
Karla IV., kostel svatého Jakuba, Nepomuk 

14. 5. Pouťová zábava, od 20.00 
hod., Sokolovna Nepomuk

14. – 15. 5. Svatojánská pouť, 
řemeslné trhy, náměstí Nepomuk

28. 5. Setkání bývalých gymnazistů 
v Nepomuku, sál Hotelu U Zeleného stromu

4. 6. Dětský den: netradiční soutěže 
pro děti, pěna, skákací hrad, jízda na 
koních a různé ukázky (hasiči, zoo, …), 
od 13:30 hodin, fotbalové hřiště TJ Slavoj 
Dvorec, pořádá TJ Slavoj Dvorec

9. 6. Den archivů  –  otevřené dveře 
oblastního archivu v Nepomuku

11. 6. Oslavy 140. výročí vzniku SDH 
Nepomuk, Sokolovna Nepomuk

červen 25. výročí spolupráce partnerských 
měst Swalmen - Nepomuk

17. – 19. 6. Nefestík, Zelenohorská pošta

18. 6. Zájezd po stopách historie Nepomucka 
(Dřevčice, Klášterní Skalice, Kutná Hora /
kostnice/, Sedlec, Žďár nad Sázavou/kostel 
sv. Jana Nepomuckého - mše svatá)

16. 7. XXIV. Nepomucké pivní slavnosti, 
tradiční přehlídka malých pivovarů s pestrým 
hudebním programem a pivními soutěžemi, 
náměstí A. Němejce, pořádá o.s. Nepal, 
vstup zdarma, http://pivo.nepomuk.cz

30. - 31. 7. XXXV. Nepomucký trojúhelník, 
Nepomuk, pořádá AMK Nepomuk 
v AČR, www.amk.nepomuk.cz

srpen Otevření Zelené Hory 
a opera Kouzelná flétna na Zelené Hoře 

20. 8. Mariánská mše svatá, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha 
na Zelené Hoře, od 8:00 hod.

24. 9. Vinobraní, Zelenohorská pošta

14. – 23. 10. 10. Nepomucká 
hnětýnka, v týdnu od 18. do 22. 10. budou 
probíhat od 15.00 hodin každodenní 
posezení, Zelenohorská pošta

15. – 17. 10. Podzim pod Zelenou Horou, 
memoriál Jiřího Sedláčka, turistické 
pochody, pořádá KČT Nepomuk 

19. 11. Ples města Nepomuku

27. 11. Adventní trhy, rozsvícení 
vánočního stromu

Klub českých turistů Nepomuk 
pořádá: každou třetí neděli v měsíci 
poznávací vycházku do okolí Nepomuka, 
každé druhé úterý v měsíci celodenní 
vlastivědný výlet za poznáním regionu

Nepomucko  leden 2016 

9. 1. Pěší pochod k uctění a zachování 
přírody a života v Pošumaví, v 8.30 
hodin start v zámeckém areálu, 
ukončení s hudbou v KD, Chanovice

9. 1. Rybářský ples, k tanci a poslechu 
hraje Classic band, od 20.00 hodin, KD 
Klášter, vstupné 120 Kč, www.mo-nepomuk.
webnode.cz, autobusová doprava zajištěna

do 7. 2. Výstava věnovaná dílu Bohumila 
Krse, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, výřez tvorby obsahující 
mimo jiné i dosud neuveřejněné črty 
a nákresy zaměřené na Blovice a okolí

do 24. 1. Výstava Medové Vánoce 
aneb kde se bere med, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

22. 1. Sklepfest, od 19.00 hodin, 
Music Sklep, Spálené Poříčí

23. 1. Dětský bazárek, od 9.00 do 12.00 
hodin, budova ZŠ, Spálené Poříčí

25. 1. Přednáška Mgr. Vladimíra Červenky 
Genealogie, od 18.00 hodin, sál kulturně 
společenského centra Kasejovice

28. 1. Rybníky, rybníkářství a kamenné 
útvary na Lnářsku a Blatensku, od 18.00 
hodin, beseda s autory regionálních publikací 
Ing. Kurzem a prof. Sekerou, KD Chanovice 

30. 1. Masopustní průvod, od 12.00 hodin, 
tradiční masopustní průvod, Obec Chanovice

únor Charita putuje, výstava Charita 
Rokycany, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

6. 2. Tesařský ples, od 20.00 hodin, 
tradiční ples k oslavě místního 
historického řemesla, KD Chanovice, 
pořádá Haas Fertigbau, spol. s. r. o. 

6. 2. Masopustní průvod, Vrčeň

Bezplatné zařazení i vašich akcí přes Kulturní a informační 
centrum Nepomuk, tel.: 371 591 167, e-mail: infocentrum@
nepomuk.cz / Změna programu vyhrazena

kulturní servis
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Kulturní a informační 
centrum Nepomuk zve na 
večer unikátních filmových 
dokumentů o básníkovi 
a držiteli Nobelovy ceny 
Jaroslavu Seifertovi

NA CESTĚ DO STOCKHOLMU 
ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 17.00 hod. 
sál Městského muzea a galerie Nepomuk 
vstupné dobrovolné

Budou promítnuty tyto dokumenty:
•	 Udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi 

(10. prosince 1984) 
•	 Rozhovor literárního historika Pavla Kosatíka  

s Janou Seifertovou o básníkově soukromí 
•	 Záznam fotografií z pohřbu Jaroslava Seiferta  

komentovaný jejich tvůrcem Jaroslavem Krejčím. 

V závěru večera dojde k představení knihy „Bytí s básníkem 
Jaroslavem Seifertem“ vydané Hifiklubem Klatovy. Pořad se 
koná v den 30. výročí básníkova pohřbu (21. ledna 1986). 
Večerem provázejí Eva a Jan Kosovi z Hifiklubu Klatovy.

Pozvánka

Žáci a učitelky 1. tříd 
Základní školy Nepomuk
zvou budoucí prvňáčky 
a jejich rodiče 
na Den otevřených dveří, 
který se uskuteční  
ve středu 13. ledna 2016
Program: 8.00–9.00 
ukázky práce prvňáčků, 
9.00–9.30 prohlídky 
areálu školy
Těšíme se na Vás.

Základní škola Nepomuk,  
Školní 546, 335 01 Nepomuk

se koná ve středu 27. ledna 2016 
od 13.00 do 17.00

Co škola nabízí?
– vzdělávající se učitele
– výuku cizích jazyků
– školu bez zvonění
– projekty Ovce do škol a Mléko do škol
– školní družinu
– zájmovou činnost
– sborový zpěv
– výuku s interaktivní tabulí Smart Board
– počítačové učebny
– tělocvičnu, hřiště

Další info na www.zsnepomuk.cz

zveme vás / kultura
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Pozvánka na pohádku
O milostném psaníčku

Kulturní a informační cen-
trum společně se Základní 
školou Nepomuk zve děti 
i dospělé na pohádku O mi-
lostném psaníčku, kterou za-
hrají herci českobudějovické-
ho Divedadélka KOS v sobotu 
23. ledna 2016 od 10.00 hod. 
v aule ZŠ Nepomuk. 

Vstupenky za 20 Kč můžete 
zakoupit v předprodeji v KIC 
Nepomuk, nám. A. Němejce 
126, tel.: (420) 371 580 337  
nebo na místě.

zveme vás / kultura
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Řekl jsem jí to na rovinu: Budeme mít zcela nový vzhled novin, 
první číslo je pro nás důležité a na titulku a hlavní rozhovor 
potřebujeme někoho místního, kdo je krásný a slavný. A tako-
vých moc nemáme. Ostatně, je to asi ta nejslavnější dáma, kterou 
mám v přátelích na facebooku. A ona s rozhovorem souhlasila. 

Edito, když jsme u toho facebooku, je opravdu 
radost sledovat vašeho Bóžu. Pro čtenáře 
osvětlím, že se jedná o zhruba šedesát kilo těžkého 
bullmastiffa, který je ale dobrákem od kosti. Koukal 
jsem, že s ním i nacvičujete operní zpěvy…

To víte, když máte to štěstí, že se jako pes dostanete do rodiny 
pěvkyně a bubeníka – což je další obor mého muže kromě jeho 
hlavní činnosti, sochařiny – nezbývá vám, než se zapojit. Náš 
šedesáti sedmi kilový mazlíček s tím opravdu nemá problém. 
Když já zpívám vysoké tóny, přidává se a je u toho velmi soustře-
děný. Připomíná mi to mou práci se studenty. Výuce zpěvu jsem 
se hodně věnovala, ať už na konzervatoři v Pardubicích, nebo 
soukromě. Přemýšlím o tom, že bych zase začala dávat hodiny. 
Je to úžasná zpětná vazba. Takže zájem našeho Bóži mě těší. 

Vzpomenete si na svoje první veřejné vystoupení 
a podporovali vás rodiče v tomto směru?

Když mi byly čtyři roky, měla jsem své první sólové vystoupení. 
Pamatuji se jen, že jsem od maminky za to dostala velblouda. 
Tedy myslím plyšového, bohužel. Milovala jsem zvířata už 
od raného dětství, asi bych víc ocenila živého, který by na mě 

čekal před hudebkou. Ale v té době se prý živá exotická zvířata 
sháněla špatně. To mi v dopise vysvětlil i tehdejší ředitel ZOO 
ve Dvoře Králové pan Vágner, když jsem ho později písemně 
žádala o opičku, kterou jsem chtěla domů. Nicméně rodiče 
mě i přes mou neustálou péči o vše živé směrovali k hudbě 
a důsledně mě několikrát týdně vodili do hudební školy. A to 
dlouhá léta, po celou školku i základní školu. Nakonec jsem 
tam, samozřejmě, už docházela sama, ale to už jsem věděla, že 
se chci hudbou zabývat ve svém životě i dál. Zvířata mi zůstala 
jako láska i koníček.

První operní role v plzeňském divadle přišla ještě 
za studia na konzervatoři, čímž jste se zároveň 
stala nejmladší Carmen v historii české opery…

No to byl tak trochu šok. Ona ta první role přišla poměrně neče-
kaně. Tehdy mě moje paní profesorka z konzervatoře vzala na 
konkurz do plzeňské opery, ale jen proto, aby mi ukázala, jak to 
probíhá, ucházet se o role tam jeli moji starší spolužáci. Seděla 
jsem v rohu místnosti a pozorovala, jak tehdejší šéf opery pan 
Chaloupka u klavíru pracuje s mladými pěvci. Když byl konec, 
podíval se na mě a řekl mi, ať mu také něco zazpívám, když 
už tam tak sedím. Tak jsem zpívala Carmen. No a on mi hned 
nabídl, že jestli chci, můžu hostovat celou roli u nich v diva-
dle, a to za tři měsíce. Protože jsem tehdy absolutně nevěděla, 
kolik je práce na takové velké roli a jak dlouho to trvá, nadšeně 
jsem souhlasila. Paní profesorce se podlomila kolena, bylo jí 
jasné, že je to hozená rukavice. A já ji zvedla. Potom jsem ty tři 

Narodila se v Pardubicích, kde vystudovala také konzervatoř. 
V roce 1991 absolvovala s rolí Carmen v divadle J. K. Tyla v Plzni. 
Je držitelkou ceny Českého hudebního fondu. Spolupracuje s Českým 
rozhlasem a Českou televizí. 5 let byla sólistkou Le Grand Théâtre 
du Puy du Fou ve Francii. Věnuje se převážně koncertní činnosti – 
zpívá sólové party oratorií s orchestry, účinkuje i v programech 
s komorním obsazením. Je členkou Originálního hudebního divadla 
Praha. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech 
a spolupracuje s nejznámějšími českými orchestry. Má i své vlastní 
komorní projekty. Spolupodílela se na několika CD, natočila i dvě 
profilová. Její interpretaci mnohých hudebních děl slyšeli posluchači 
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Řecku, Polsku, 
Slovensku, Rumunsku, Lotyšsku, Moldávii, Španělsku, Maroku, 
Egyptě a Spojených Arabských Emirátech. Je matkou dvou dospělých 
synů – Kajetána a Kryštofa. Jejím manželem je sochař Václav Česák. 

mezzosopranistka  
Edita Adlerová

rozhovor měsíce
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měsíce denně dřela za pomoci všech ve škole a skutečně jsem 
představení úspěšně zvládla. Dodnes to považuji za čiré šílen-
ství – bez zkušeností, nikdy před tím jsem nestála na pódiu 
divadla, nikdy jsem nezpívala s orchestrem a je to velká role 
vyžadující hodně pohybu. Nicméně vše dopadlo dobře a já jsem 
si nasadila dobrou laťku do života, a to proklatě vysoko. Jsem 
moc vděčná, že jsem tuto zkušenost mohla získat. O tomto 
mém počinu natočila režisérka Tereza Vrobelová dokument 
s názvem „Něco z Carmen“ pro ČT.

Jak je patrné v úvodním medailonku, vystupovala 
jste již v mnoha zemích s mnoha slavnými orchestry. 
Jsou nějaké momenty, které vnímáte jako osudové, 
ať už by šlo o setkání, nebo hudební vystoupení?

Ono to takhle asi nefunguje. Člověk prostě jako profesionál 
vystupuje s mnoha různými umělci na mnoha různých mís-
tech. Já jsem vždy velmi vděčná za kvalitní platformu a dobré 
kolegy s nějakým přínosem bez těch trapných stálých nevraži-
vostí a intrik, kterých je, bohužel, v našem oboru na můj vkus až 
příliš. Je to škoda, hudba má povznášet, není to závod o nejlepší 
příležitost. Takže všude kde jsem byla, byla jsem ráda, když to 
proběhlo na profesionálně – přátelské úrovni.

Přišly ale i kariérní zlomy a mikrofon a slávu 
jste vyměnila za těsto a noční směny…

No to víte, to je život. Když si čtete, jaké osudy měli různí umělci, 
obvykle najdete mezi těmi okamžiky pod reflektory slávy i ty, 

které nejsou vůbec příjemné, nebo dokonce jsou hodně těžké. 
V mém případě šlo spíš o období, kdy jsem prostě musela zafun-
govat jako matka a uživit v době osobní krize své dvě malé děti. 
A protože jsem vlivem okolností přišla o své koncertní příleži-
tosti, chytla jsem se normální práce v pekárně, na zahradách 
a podobně. Ale to přeci není vůbec nic hrozného, já osobně 
mám manuální práci velmi ráda a nijak mi to neublížilo, spíše 
naopak. Mám tím pádem mnoho zkušeností a akutní stav jsem 
vyřešila. Když se situace obrátila, mohla jsem zase začít zpívat. 
Nepociťuji to jako nějakou újmu nebo špatné období ve své 
kariéře, je to prostě normální realita - a tak je to potřeba brát. 
Jen se nelitovat a najít řešení a přežít. 

Naštěstí jste se ke zpěvu vrátila a v loňském roce 
byl pro všechny zúčastněné nezapomenutelným 
zážitkem první koncert v dějinách zelenohorského 
kostela s vaší účastí, při kterém do něj byla 
vrácena v současném uměleckém pojetí i socha 
Panny Marie Zelenohorské od vašeho manžela. 
Socha je to věru krásná a já mám tušení, že jste 
tak trochu stála svému muži předlohou.

Děkuji, to mě téměř uvádíte do rozpaků. Sice jsem jako model 
přímo nestála, ale když někoho milujete, je možné, že ho do 
svého díla vkládáte, ať chcete, či ne. Tato socha je výjimečná, 
hrozně silně působí na lidi. Měli jsme ji doma nějaký čas po 
dokončení a téměř všichni, kdo k nám přišli na návštěvu, reago-
vali nějak silně emotivně. I ti, u kterých bychom to ani nečekali. 
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Plakali, zírali, dotýkali se, byli fascinováni. Mám z tohoto díla 
mého muže obrovskou radost, Panna Marie je pro mne osobně 
nejdůležitější bytostí, pomáhá mi se vším a ve všech mých situ-
acích je přítomna. Cítím to jako něco fantastického, že jsem se 
mohla podílet na inaugurační slavnosti, byla to pro mě hodně 
osobní záležitost. 

Jak jste se s Václavem poznali a byla to láska  
na první, nebo až druhý pohled?

S mým mužem jsme se potkali na Salesiánském plese v Pekle, 
což je plzeňský kulturní dům. Zpívala jsem tam v programu. 
Viděl mě na pódiu a oslovil mě ve foyer. Pamatuji si, že jsme 
na sebe zírali a něco jsme řešili ohledně mého vystoupení na 
jeho plánované vernisáži v Obecním domě v Praze. Ve druhém 
plánu v hlavě mi běželo, že bychom se už mohli sebrat a jít 
spolu domů. To jsem pochopila až později, tehdy to bylo ještě 
moc brzy, ale bylo to legrační. Takže nevím, jestli se to dá nazvat 
láska na první pohled, ale já už jsem podvědomě reagovala 
dost jasně. On to měl podobně, žil dlouho sám, ale jak mě prý 
uviděl, již nebylo pochyb. Takže něco významného mezi námi 
určitě proběhlo už při prvním setkání.

Koncem listopadu jste pak byla součástí tzv. Plesu 
Evropy, což byla jedna z akcí v rámci slavnostního 

zakončení projektu Plzeň: Evropské  
hlavní město kultury 2015…

Ples Evropy byl opravdu velkolepý. Konal se v Měšťanské besedě 
v Plzni a přišli snad všichni významní představitelé regionu 
i další vzácní hosté. Bylo beznadějně vyprodáno. Hrál vynikající 
Orchestr Karla Vlacha, v malém sále zpívala swingová hvězda 
Jan Smigmator, tančila Taťána Kuchařová a účinkovalo ještě 
mnoho skvělých umělců. Mohli jsme vidět krásné róby dam 
i roztančený taneční parket. Bylo mi ctí, že jsem se také zúčast-
nila v rámci programu svým sólovým vystoupením. Věřím, že to 
snad přispělo k vynikající úrovni tohoto nezapomenutelného 
plesu, který jeho báječná organizátorka paní Anna Šperlová 
doslova „vymazlila“ - jako ostatně všechny své akce.

Bydlela jste například v Praze a Francii považujete za 
svůj druhý domov. I přesto všechno jste vyměnila krásy 
a lesk velkoměst za život ve Starém Smolivci. Proč?

Narodila jsem se v Pardubicích, žila jsem dlouho v Praze i na 
jiných místech. Co se Francie týče, nevím, jestli se to dá přímo 
nazvat druhým domovem, ale je to určitě jediná země mimo 
naši, kde mám skvělé přátele a cítím se tam dobře. Protože 
pokud jste někde vítán a vy můžete také něčím dobrým při-
spět, není problém být na daném místě spokojený. Ale to ještě 
není ten opravdový pocit štěstí, jaký zažívám tady. Jsem asi 
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typ, který může být spokojený pouze, pokud je mu umožněno, 
jak já říkám „zalézt do nory“. Můžu absolvovat spoustu růz-
ných akcí, cestovat, zpívat ve velkých i malých sálech, potkávat 
se s lidmi a podobně, ale pokud si mezitím nemůžu tady zajít 
na procházku se psem do lesa, něco zasadit nebo sklidit na 
zahradě, dát si pivo a utopence v hospůdce, sednout si s man-
želem doma k domácímu jídlu, které sama připravím, potkat 
sousedy a poklábosit jen tak a ještě pár pro mě životně důle-
žitých věcí, začínám být smutná. Takže je to asi láska a jasná 
potřeba být zakotvená právě zde.

U jaké hudby relaxujete a co dalšího vám udělá radost?
Musím říci, že když už relaxuju, tak většinou při tichu, šumění 
lesa, zpěvu ptáků, bučení sousedovic krav či řvaní jelenů, to mně 
spolehlivě navodí pocit pohody a vnitřního klidu. Jsou to přiro-
zené zvuky přírody, mého bezprostředního okolí doma. Hudbu 
ale samozřejmě poslouchám, spíš pro dobití energie v autě, 
když řídím mnoho kilometrů v noci z koncertu a chci ještě 
přežít s nějakými silami až domů. To si pouštím třeba Barbru 
Streisand, Dianu Krall, Jamie Culluma, Martu Kubišovou, ale 
i klasiku, nejlépe Rachmaninovy klavírní koncerty. Je toho 
pochopitelně víc, záleží na náladě a také na tom, jestli potře-
buji spíš větší zvuk, nebo uchlácholit. Co mi udělá radost? Asi 
to bude znít banálně, ale můj život se stále více skládá z malých 
každodenních radostí, protože si stále více s postupujícím 
časem a zkušenostmi uvědomuji, jak jsou tyto okamžiky malého 
štěstí vzácné. A když právě máte těchto okamžiků hodně, slo-
žíte si z nich to velké štěstí, tu radost, kterou cítíte tak nějak 
permanentně z toho, že jste na světě.

Jaké je vaše životní krédo?
Mám jich více, například „Jak chceš, aby se ostatní chovali 
k tobě, chovej se ty k nim“. „Hranice tvé osobní svobody končí 
se začátkem hranice osobní svobody toho druhého“. „Nestarej 
se, jak tě posuzují ti druzí, a řiď se svým vlastním svědomím“. 
„Žij každý den, jako by byl tvůj poslední“. 

Jaké činnosti si naopak nemůžete dovolit?
S mou profesí samozřejmě souvisí i jakási „pěvecká hygiena“. 
To je termín, který používáme v souvislosti s tím, jak by se měl 
zpěvák o sebe starat natolik zodpovědně, aby si neuškodil. 
Našim nástrojem je naše tělo, a to je velmi křehké. Málo lidí si 
uvědomuje, že každé nachlazení, každá bolest a každý neduh 
má přímý dopad na výkon zpěváka. Protože se nezpívá pouze 
hlasivkami, ale celým tělem. Takže je jasné, že každý má své 
metody, jak se udržovat fit a pokud možno se vyhnout největ-
šímu postrachu pro pěvce, což je vystupování v indispozici. Co se 
mně týče, moc to nepřeháním. Můj způsob je spíše se impregno-
vat než choulostivět. Ale i to má své meze. Jednotlivé věci moc 
neřeším – zmrzlinu si v létě dám, na sluníčko chodím, vajíčka 

nepiju, ale přemýšlím, jestli mě něco nemůže ohrozit. Nejhorší 
je prostředí, kde lítají bacily, to si hlídám. Pokud to není nutné, 
tak tam nechodím. Ale pokud má člověk silnou a dobrou imu-
nitu, měl by i nějakého toho bacila odehnat. Snažím se dobře 
a zdravě jíst a pokud možno denně vypít malou skleničku čer-
veného vína. Navíc mám to štěstí žít tady, uprostřed krásné 
přírody a na zdravém vzduchu.

Co plánujete v letošním roce, kde vás  
můžeme vidět a slyšet?

Rok 2016 přinese zase spoustu krásných příležitostí. Pokračují 
mé projekty „Španělský večer s Carmen“, „George Gershwin 
– Muž, který neodešel“,“ Ave Maria“, „Canto Dolce – Příběhy 
lásky“, které se hrají po celé republice. Více než tři roky jsou 
uváděny i na mých webových stránkách www.editaadlerova.com. 
Můj nový program se jmenuje „Po stopách Karla IV.“ a vztahuje 
se k nejdůležitějšímu výročí v příštím roce, a to je 700 let od jeho 
narození. K tomuto výročí se váže i má další příležitost, budu 
zpívat jako sólistka v programu Filharmonie Hradce Králové 
na dvou koncertech - jeden se uskuteční v katedrále sv. Víta 
v Praze a druhý ve švýcarském Luzernu. Soprán bude spolu se 
mnou zpívat významná česká sopranistka Gabriela Beňačková, 
které si velmi vážím a jsem moc ráda, že se opět potkáme na 
pódiu. Další moc zajímavou příležitostí je koncert v den stát-
ního svátku 28. října v Tbilisi v Gruzii pod záštitou českého 
velvyslanectví. Bude v chrámu s varhanami a trubkou, na var-
hany bude hrát Martin Maxmilian Kaiser a na trubku Jan Verner. 
No a nemohu opomenout svůj srdeční projekt – koncem září 
bude v pořadí už pátý benefiční Svatováclavský koncert v našem 
kostele ve Hvožďanech. Jmenuje se „Tradiční hvožďanské zasta-
vení“ a výtěžek z něj jde přímo na konkrétní věci kolem kostela 
a farnosti. A to samozřejmě není zdaleka vše. Moc se na tuto 
koncertní sezónu těším.

A na závěr. Jaký je váš profesní vzor 
a prozradíte nějaký zatím nesplněný sen?

Jako vzor bych mohla zmínit španělskou mezzosopranistku 
Terezu Berganzu, z jejích nahrávek jsem se učila roli Carmen, 
ta je mi svou poctivou interpretací velmi blízká. Jako inspiraci 
mám v srdci anglickou pěvkyni Kathleen Ferrier, která žila 
v první polovině minulého století, a i když zemřela velmi mladá, 
zanechala tady za sebou neskutečně procítěné nahrávky, které 
mě fascinují. A nekonečný obdiv mám k Marii Callas.

Nesplněný sen nemám, prožila jsem toho dosud tolik, že to 
spíš cítím jako jakýsi životní náskok. Jsem šťastná tak, jak mi 
to život přináší. A velmi vděčná, není toho málo. 

Děkuji za rozhovor.
Pavel Motejzík, šéfredaktor

rozhovor měsíce
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Jarmárek se vydařil 

S jednou přestávkou se pravidelně od roku 2001 v nepomucké 
základní škole pořádá charitativní předvánoční jarmárek. Ten 
přilákal do školní budovy stovky rodičů, příbuzných a přátel.

V pátek 4. prosince krátce před polednem hlukem připomí-
nalo atrium nepomucké školy orientální bazar a při pohledu 
shora mraveniště. Děti z celé školy přenášely ze tříd to, co 
připravily při hodinách ve škole nebo doma s pomocí rodičů 
a sourozenců.

Krátce po 13. hodině vánoční obchodní mumraj začal 
naplno, pokud nebyl u stolků dostatek zájemců, prodávající 
žáci se kolemjdoucí snažili přesvědčit o speciální nabídce a také 
výhodné ceně. Do školní budovy téměř nepřetržitě proudil dav 
návštěvníků, a tak místy nebylo téměř k hnutí.

Před 16. hodinou obchodní ruch poněkud utichl, protože se 
část návštěvníků a žáků školy přesunula do auly, kde byl před-
staven vánoční program pěveckého sboru Písnička –  sbormistr 
Mgr. Dana Králová, Malého divadelního klubu vedeného 
Mgr.  Janou Vopaleckou a učitelského pěveckého souboru Canto 
Nepomucenum. Zcela wwwwprávem bylo vystoupení všech sou-
borů odměněno potleskem.

Všem účinkujícím žákům školy, hercům Malého divadelního 
klubu, členkám učitelského souboru, samozřejmě vedoucím 
sborů a hudebnímu doprovodu Petru Vopaleckému patří srdečné 
poděkování za čas věnovaný nácvikům a předvedený výkon před 
zaplněnou aulou. Poděkování si také zaslouží hlavní organizá-
torky jarmárku Mgr. V. Janoušková a RNDr. M. Kotrbatá. Celková 
částka, kterou žáci při vánočním jarmárku utržili, činí obdi-
vuhodných 46 870 Kč. O rozdělení celkové částky rozhodovali 
všichni žáci školy a jejich zástupci předkládali rozhodnutí škol-
nímu parlamentu:

1/3 z celkové částky zůstane fondu školy,  
o využití této částky opět rozhodnou žáci školy
2/3 tradičně směřují na pomoc potřebným:

•	 adopce na dálku, dívka Shobitta v Indii
•	 Dobrý anděl
•	 Nadace pro transplantaci kostní dřeně
•	 menší částka poputuje na účet psího útulku

Text a foto 
Milan Demela, ředitel

Jarmárek z pohledu žákyň školy

Letošní ročník tradičního vánočního 
jarmárku byl opět velmi úspěšný. Všechny 
děti ze ZŠ Nepomuk, od prvňáčků až po 
deváťáky, se zúčastnily a vytvořily krásné 
a kreativní výrobky. Mohli jste tu vidět 
přáníčka, mnoho druhů cukroví, šperky 
a třeba i adventní věnce. Je třeba dodat, 
že veškeré zboží bylo ručně zhotoveno 
s paními učitelkami ve škole a nebo po 
domluvě s maminkami doma. Velké díky 
patří paním učitelkám za organizaci, 
dětem za práci a rodičům za to, že se 
přišli nejen podívat, ale i nakupovat.
Jako každý rok se z prodeje vybral velký 
obnos peněz, který po domluvě žáků ve 
třídách půjde z velké části na charitu. 

Eliška Braumová, 
Nikola Michálková, 9. B 

ZŠ Nepomuk
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Fasáda školy září novotou

Ve volebním období 2010–2014 vyvinuli 
zastupitelé značné úsilí, aby se uskuteč-
nilo zateplení budovy a výměna oken 
nepomucké základní školy. Především 
kvůli administrativním průtahům byla 
stavební činnost zahájena až v srpnu 
2015. První okno stavbaři vybourali  
10. 8. a poslední bylo zabudováno 24. 11.

Zaměstnanci firmy Oknoplastik 
vedení V. Václavíkem pracovali téměř 
nepřetržitě, práce o víkendech byla 
samozřejmostí, velmi často se v budově 
ZŠ svítilo až do pozdních nočních 
hodin. V těsném závěsu za nimi praco-
vali stavbaři z firmy KH Stazap Plzeň 
pod vedením Zd. Čekana, ti měli za úkol 
špalety z venkovní strany omítnout, 
plášť budovy zateplit polystyrenem, 
na něj natáhnout omítky a fasádní 
barvy. Kromě 3 dnů tzv. ředitelského 

volna (26. a 27. 10 a 16.11.) se ve škole 
normálně učilo, obě zástupkyně ředi-
tele M. Naušová a Zd. Švecová měly za 
úkol improvizovat s rozvrhem a hledat 
náhradní prostory, učitelé a učitelky na 
obou stupních i děti měli ztížené pod-
mínky pro výuku. Zrovna tak se činnost 
dětí po vyučování ve školní družině 
musela podřídit skladovanému staveb-
nímu materiálu a pohybu techniky. I když 
se stavbaři snažili omezit práce v době 
vyučování na minimum, přece jen zvý-
šený hluk, prašnost i nemožnost větrání 
klidu a pohodě k učení nepřidaly. Pro 
všechny uklízečky znamenaly stavební 
práce mimořádné pracovní nasazení. Pro 
školní strávníky stavební práce nezname-
naly téměř žádná omezení, i když právě 
v této době dosloužily pro kuchyňský 
provoz nezbytné varné kotle. 

Veškerá stavební činnost byla ukončena 
podle harmonogramu posledním dnem 
listopadu, v pátek 4. prosince proběhlo 
ve škole tzv. předání stavby. Menší slav-
nosti se zúčastnili zástupci minulého 
i současného zastupitelstva, zástupci 
dodavatelských firem, projektanti 
a zástupci úřadů MÚ Nepomuk. Nutno 
konstatovat, že práce byly provedeny 
velmi precizně. Akce zateplení je minu-
lostí, za čas se bude na nezvyklý stavební 
ruch vzpomínat s úsměvem a věříme, 
že už v této zimě se výsledek zateplení 
dostaví. Velké poděkování patří všem, 
kdo se na přípravě a realizaci celé akce 
podíleli, i všem zaměstnancům školy za 
trpělivost, vstřícnost a pochopení.

Text a foto 
Milan Demela, ředitel

Pár statistických čísel:

Plocha zateplení 4 960 m2

Plocha oken 2 894 m2

Celkové náklady 17 850 000 Kč

Podpora od SFŽP 7 570 285 Kč

Stavební práce dle smlouvy 16 697 553,38 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

ZŠ Nepomuk
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životní jubileum

Dne 19. ledna  
uplyne 25 let od tragické smrti 
naší milované dcery a sestry 

Pavly Kubíkové. 

Stále vzpomínají rodiče  
a bratr s rodinou.  
Děkujeme všem,  
kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 26. ledna 
uplyne 10 let, kdy navždy odešel 

pan Stanislav Novotný.

Stále vzpomínají manželka,  
děti a vnoučata. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

Těžko se s Tebou loučilo,  
těžké je bez Tebe žít, láska však 
smrtí nekončí, v srdci Tě stále 
budeme mít. Dne 27. ledna uplyne 
rok, co nás navždy opustil

pan Zdeněk Pružinec.

S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami. Děkujeme všem, 
kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Před pěti lety, 28. ledna 2011,
byl k Bohu Otci povolán  
do věčné radosti

MUDr. Jaroslav Bílek.

Mše svatá bude za jeho duši 
sloužena v Nepomuku 31. ledna 
2016. V myšlenkách a modlitbě 
jsou stále s ním manželka Marie 
a dcery Verunka a Barunka.

vzpomínka

báseň

Ty poříčské zvony

Zvony, vy zvony, jak krásně zníte
Proč nemůžete mluvit a stále jenom sníte
Váš hlas, váš zvuk jen blíží dobu vánoční
A volá dobré lidi na svou mši půlnoční

Ten tichý čas se blíží stále víc a více
A proto každý týden přibývá jedna rozžehnutá svíce
Každá z nich znamená božský, věčný plamen
Když hledíme na plamínek doma u horkých kamen

Ať padá sníh, či nepadá, vítr venku se honí
teď práce v domě přibývá a v kuchyni to voní
Tma již je brzy a barevná příroda odešla spát
I dítě pozná tu tajemnost, je to již vánočně znát

A zvony, ty naše zvony, zní vánočně i do noci
Myslete na děti, rodiče, na lidi, co chtějí pomoci
Vraťte se do doby, kdy soused byl každému sousedem
A neříkejte, že tohle již, i v této době, že tohle nesvedem 

Vzpomeňme na lidi, děti, rodiče, co zůstávají sami
Co rozzáří se ze smutku, když zazní: „Děti, Táto, Mami!“
Poříčské zvony nejsou slepé, ty naše zvony vidí
Tak nejen v době vánoční, myslete na to, vždyť jsme LIDI 

Jára Hodek, 
Měšťanská beseda 
Spálené Poříčí

85
Pícková Anna 

Gratulujeme!

společenská kronika / báseň
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Český zahrádkářský svaz Dvorec 
přeje svým členům i nečlenům 

do nového roku
 vše nejlepší, hodně zdraví 

a krásných výpěstků.

Ano, to si zaslouží za svou práci celý kolektiv stavebnin 
UNIBRICK Nepomuk. Pamatuji si z vyprávění svých 
rodičů, jak si dříve živnostníci hýčkali své zákazníky, 
kteří u nich byli na prvním místě. Před sedmi roky 
jsem se vrátil do své rodné vesničky Přešín, kde jsme 
začali budovat dřevěný domek. Objel jsem okolní 
stavebniny, abych zjistil, kde budu nakupovat. Po 
návštěvě v UNIBRICKU v Nepomuku jsem si vzpomněl 
na vyprávění svých rodičů. A bylo rozhodnuto. 
Příjemné jednání, pozdrav, úsměv - to vše není cizí 
pro paní Vavřičkovou, pana Vokurku i pana Černého, 
kteří mě vždy zahrnou odbornými odpověďmi na 
mé dotazy. Když potřebuji projednat větší zakázku, 
domluvím si s p. Vokurkou termín a v klidu a pohodě 
vše probereme a objednáme. Ta samá slova chvály 
platí i pro chlapce na úseku výdeje. Vyjdu z prodejny 
s papírem v ruce a už je u mě některý z nich. Příjemný 
pozdrav, ochota, pomohou naložit a nakonec popřejí 
hezký den. Co víc zákazník potřebuje? Já vždy odjíždím 
z firmy, kde si zákazníka hýčkají. Tato pohádka ještě 
nekončí. Jak to v pohádkách bývá, má bratr ještě 
jednu hodnou a milou sestřičku. A to jsou UNIBRICK 
domácí potřeby Blovice. Výše uvedená hodnocení platí 
i pro tento obchod. Ochotné prodavačky pomohou 

s výběrem zboží, kterého je nepřeberné množství. 
Příjemné je, jak si děvčata mezi sebou pomáhají, když 
se zvýší návštěvnost zákazníků. Ještě jednou velké 
poděkování všem pracovníkům těchto obchodů.
Doufám, že i majitel má stejný názor.

S díky Jan Skřivánek, Přešín

Po
dě

ko
vá

ní
  

a 
ch

vá
la

 

přání / poděkování
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Jev Den (rok) Hodnota
Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961-90) - –2,7°C
Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961-90) - 33,7 mm
Maximální průměrná měsíční teplota vzduchu Leden 2007 3,5 °C
Minimální průměrná měsíční teplota vzduchu Leden 1963 –8,9 °C
Maximální měsíční úhrn srážek Leden 2014 71,6 mm
Minimální měsíční úhrn srážek Leden 1989 8 mm
Maximální teplota vzduchu 10. 1. 1991 14,8°C
Minimální teplota vzduchu 8. 1. 1985 -27°C
Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 10. 1. 1991 10,6°C
Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 8. 1. 1985 –20,4°C
Maximální denní úhrn srážek 25. 1. 1995 27,5 mm
Maximální výška sněhové pokrývky 21. 1. 1977 31 cm
Maximální výška nového sněhu za den 11. 1. 1982 18 cm
Maximální počet arktických dnů (Tmax < -10°C) Leden 1985 6

Zima v roce 1929

Zima toho roku byla přímo katastro-
fální. Mrazy počínající od Vánoc r. 
1928 trvaly celý leden a téměř po celý 
únor a dosáhly výše až sibiřské -44 
½°C, úředně meteorologickou stanicí 
v Nepomuku zaznamenané. Spousty 
napadlého sněhu zavanuly cesty tak, 
že se na saních jezdilo „po paměti“ po 
polích. Sníh silně promrzl, takže zvěř 
nemohla se k zemi dohrabati a hle-
dala potravu u lidských příbytků. Jako 
příklad uvádím, že dne 5. února t. r. 
vběhl otevřenými dveřmi v sokolovně 
do světnice na kost vyhublý zajíc, který 
druhého dne zašel. Následkem zimy 
a hladu zašlo tento rok velmi mnoho 
ptactva a zvěře. Koncem února počal 
sníh táti, takže 10. března bylo již 
počasí téměř jarní, které se ale zhoršilo 
tak, že 19. března padal opět sníh, který 
však neměl již dlouhého trvání. 

Sněhem utrpělo osení, zvl. žita 
postižena byla plísní sněžnou, a to 
hlavně tam, kde sníh dlouho ležel 
– kam slunce nemohlo – u pokrajů 
lesa. Bylo prořídlé a nevydalo takovou 
sklizeň, jaká byla očekávána. Ostatní 
neutrpělo. Žně pak a sklizeň bramborů 
odbyly se za počasí příznivého. 

(red)

O počasí v Nepomuku

Po celý letošní rok bude v novinách 
vycházet pravidelná rubrika o počasí, 
která shrne klimatologické charakte-
ristiky daného měsíce. V tomto čísle 
tedy měsíce nejstudenějšího - ledna. 
Všechna použitá data jsou z nepomucké 
klimatologické stanice. Ta se od roku 
1951 nacházela poblíž Špitálského ryb-
níku, v roce 2009 byla přemístěna do 
areálu ZŠ Nepomuk. Můžete se těšit 
na zajímavá statistická data, rekordy 
a zajímavosti. Občas se ohlédneme i do 
minulosti nedávné, podobně, jako v říj-
nových novinách ve článku „Bylo letošní 
léto v Nepomuku extrémně teplé?“. 

Pavel Vacík

okénko z nepomuckých kronik / počasí
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1000 stromků pro Plzeňský 
kraj zdobí i Vrčeň. Akce s ná-
zvem „Přijďte si zasadit svoji 
jabloň a staňte se jejím kmo-
trem“ zdárně proběhla v této 
obci 7. 11. Cestu z Vrčeně na 
Tojice nyní zdobí celkem 30 
kusů jabloní třech odrůd.

Henri de Blowitz v divadle Pod 
Palmovkou. Právě zde měla 
20. 11. premiéru hra o slavném 
blovickém rodákovi, jehož 
jméno patřilo v 19. století mezi 
nejznámější jména světové 
žurnalistiky i politiky a dodnes 
bývá v zahraničí vyslovováno 
s velkou úctou a obdivem. 

Dva fotbalisté Nepomuku 
v sestavě snů. Do sestavy pod-
zimu 1. A třídy se v Plzeňském 
regionu dostali na základě 
nominací trenérů hned dva 
hráči Nepomuku - Tomáš 
Voráček, kterého trenér Josef 
Viktora označuje za „nejlep-
šího hráče soutěže“, a dále 
Michal Baran, který je jedním 
z nejproduktivnějších hráčů 
v mančaftu. Za podzimní část 
soutěže si připsal celkem 
osm úspěšných zakončení.

Opustil nás emeritní biskup 
českobudějovický. Mons. Jiří 
Paďour, OFMCap. zemřel v pá-
tek 11. 12. Jeho ostatky byly po 
pohřbu uloženy do biskupské 
hrobky na českobudějovic-
kém městském hřbitově sv. 
Otýlie. Naposledy služebně 
navštívil Nepomuk v loňském 
roce u příležitosti otevření 
Svatojánského muzea a také 
při tradiční květnové pouti.

Vánoční zpravodaj ve 
Spáleném Poříčí. Opět speciál-
ní číslo zpravodaje bez re-
klam vydalo v prosinci město 
Spálené Poříčí. Čtenáři v něm 
najdou mnoho básní i článků 
s tematikou Vánoc. Zpravodaj 
je dostupný také on-line na 
adrese: http://www.spale-
neporici.cz/zpravodaj.php.

Vítaný host desetiletý. 
Oblíbený časopis Vítaný host 
v Plzeňském kraji oslavil 10. 
ročník. Často v něm najdeme 
také články z regionu, v po-
slední době například o za-
niklém cisterciáckém kláš-
teře či o soše Zelenohorské 
madony. K dostání je přede-
vším v informačních cent-
rech regionu. Zvýhodněné 
předplatné je možné přes 
www.vitanyhost.cz.

Propojení ulic Školní 
a Nádražní nic nebrání. 
Zastupitelstvo města na svém 
jednání dne 10. 12. schválilo 
odkoupení nově vzniklého 
pozemku p. č. 359/11 o rozmě-
ru 85 m2, a to v šíři 1 m po celé 
délce hranice s pozemkem 
města Nepomuk p. č. 359/10. 
Tento fakt by měl umožnit do-
končit léta uzavřené propojení 
ulic Školní a Nádražní a ule-
vit nejen dětem a rodičům, 
ale i místním obyvatelům.

Ve Březí plánují chodník. 
Zastupitelstvo městyse 
Žinkovy schválilo 16. 12. 
vítěze výběrového řízení pro 
projektovou a organizační 
přípravu stavby, stala se jím 
firma Novi Solutions, s.r.o.

Nehoda u Partoltic. K náklad-
nímu automobilu převrácené-
mu na bok po dopravní nehodě 
vyjeli k Partolticím dne 17. 12. 
hasiči z Nepomuku. Po dobu 
vyprošťování vozidla z příkopu 
byla silnice II/191 uzavřena.

Falcons Nepomuk odehrál 
poslední kolo. Na poslední 
kolo loňského roku vyjeli flor-
balisté do Nezvěstic, kde měli 
sehrát 3 utkání. První utkání 
proti týmu Nezvěstic vyhrá-
li 5:4, druhé utkání prohráli 
7:1 a ve třetím získali 3 body 
papírově, protože tým SK 
Plzeň nedorazil. V tabulce se 
nyní drží na 7. místě a na jaře je 
čeká velký souboj o play-off.

Zelená Hora zářila do tmy. 
Od 24. 12. do 3. 1. byla v noci 
osvětlená Zelená Hora. 
Na akci se podílely obec 
Klášter a město Nepomuk.

Nejlepší vánoční salát 
z Měcholup. 25. 12. se 
v hostinci U Veselého koz-
la konal již 6. ročník této 
gastronomické soutěže. 

V Budislavicích se nezlobí. 
27. 12. zde proběhl již 8. roč-
ník turnaje „Člověče, nezlob 
se“. Akci organizoval místní 
Sbor dobrovolných hasičů.

Veletrh práce a vzdělávání je 
za dveřmi. 4. ročník, který pro-
běhne 21. 1. v KD Peklo v Plzni, 
je určen široké veřejnosti, 
těm, kteří chtějí najít či změnit 
práci nebo brigádu. Je otevřen 
i všem studentům a absol-
ventům vysokých a středních 
škol, odborných škol a učilišť.
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FÉNIX vás zdraví v novém roce a připomíná, že platby 
kurzovného za druhé pololetí musí být na náš účet 
odeslány nejpozději do konce ledna. Přihlášky na 
druhé pololetí nejsou nutné. Pokud nechcete ve svém 
kurzu pokračovat, prosíme, odhlaste se e-mailem 
nebo osobně v kanceláři nejpozději do 10. ledna, jinak 
počítáme s vaší účastí ve II. pololetí. Do všech kurzů 
můžete přistoupit v průběhu pololetí, je-li v aktivitě 
volné místo. Cenu kurzu vám snížíme o neabsolvované 
hodiny. Pro přihlášení na víkendové kurzy použijte také 
naši přihlášku v levém menu na www.fenix-nepomuk.cz.

Originální vitráže - výtvarná dílna 
(Š. Kašparová, ateliér)
Sobota 16. ledna (14-18 hodin)
Využijte příležitosti naučit se vyrábět krásné šperky nebo 
dárkové vitráže ze skla – tiffany technika. Vstupné: 450 Kč 
včetně veškerého materiálu, děti: 300 Kč. Rezervace místa 
předem nutná.

Taichi a Chikung 
(S.S.Karkula, přednáška a ukázky cvičení, sál)
Sobota 16. ledna (14-17 hodin)
Nabízíme druhé setkání s dlouholetým cvičitelem Stanislavem 
Karkulou. V případě zájmu je možné se na této akci domluvit na 
pravidelná cvičení a semináře přímo v Nepomuku ve FÉNIXU. 
Chikung je soubor speciálních cvičení pro tělo, mysl, energii 
a dýchání. Cílem cvičení je posílit a ozdravit tělo, harmonizovat 
psychiku a stejně jako u Taichi zdokonalit umění koncentrace 
a práce s energií Chi. Taichi se zaměřuje také na rozvoj psychic-
kých a fyzických kvalit člověka. Je to meditace, relaxace i cvičení 
zároveň. Zmírňuje stres, učí správnému dýchání a koordinaci 
pohybů, udržuje tělo pružné a mladistvé do vysokého věku. 
Rezervace místa předem nutná. Vstupné: 90 Kč.

Počítačové kurzy pro začátečníky 
(L.Staňková, počítačová učebna)
Pondělí od 18. ledna, 6 lekcí (17.20 – 18.30 hodin)
Kurz vhodný pro úplné začátečníky bez rozdílu věku. Cena pro 
seniory 60+ je pouze 450 Kč, pro ostatní 650 Kč za 6 pondělních 
lekcí. V případě zájmu pro vás rádi připravíme i jednodenní 
kurzy pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Obsah se přizpů-
sobí vašim potřebám. Přijďte se informovat na možnosti naučit 
se lépe rozumět počítači. Kurzy jsou vhodné i jako dárek pro 
babičku nebo dědečka. Dárkový certifikát vyhotovíme zdarma.

V lednové nabídce najdete také:

•	 Jazykové kurzy pro začátečníky – Ruský jazyk (Út), 
Italština (dle domluvy), Německý jazyk (Po), Angličtina 
pro děti od 3 let/ od 6 let (Út), ceny: 1500 Kč za 15 lekcí, 
u dětského kurzu 50% cena 

•	 Dopolední cvičení jógy (pondělí 10-11 h., O. Sedláčková, 
1000 Kč za 15 lekcí, rádi zajistíme hlídání dětí 40 Kč á 
hodina), kurz bude zahájen při počtu zájemců min. 5 osob

•	 Dopolední Cvičení rodiče s dětmi  
(středy 10-11 h., V. Halířová, 550 Kč za 15 lekcí),  
zahájení při počtu zájemců min. 5 osob

•	 Kytara pro začátečníky  
(pondělí, 17-18 h., J. Ekstein, 550 Kč za 15 lekcí)

•	 Čarokráska (vždy poslední sobotu v měsíci)
•	 Klub tvořivých žen (vždy poslední středu v měsíci)
•	 Univerzita III. věku (nový semestr začíná v únoru – 

přijímáme nové studenty, 390 Kč za semestr)

Za tým FÉNIX  
přeje klidný začátek nového roku  

Miroslava Brožová
Info@fenix-nepomuk.cz, (+420) 733 301 255

náměstí A. Němejce 88, Nepomuk 
www.fenix-nepomuk.cz 
info@fenix-nepomuk.cz

Facebook FÉNIX 
tel.: (+420) 733 301 255
tel.: (+420) 607 057 999

pondělí a čtvrtek 13.00 – 18.00 hodin
úterý a středa 13.00 – 16.00 hodin
pátek pouze telefonické informace

Fénix
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Anketa Dobrovolní hasiči roku 2015
V polovině roku se náš sbor i jednotka přihlásily do soutěže 
Dobrovolní hasiči roku 2015. Sbor soutěžil s projektem dět-
ského dne S hasiči hurá na prázdniny a jednotka se svým 
zásahem u požáru ubytovny ve Dvorci. Odborná porota 
vybrala vždy pro danou oblast (jih a západ Čech) 5 sborů 
a 5 jednotek, které postoupily do dalšího kola, kde již 
o pořadí rozhodovali spoluobčané. 9. prosince se v Brně 
konalo slavnostní vyhlášení výsledků. Pro Nepomuk dopadla 
anketa velice dobře. Jednotka obsadila první pozici a sbor 
čtvrtou. Odměnou nám byly: finanční dar, zásahový tablet, 
vysílačka, skleněná přilba, sada nářadí a další dobré ceny. 
Děkujeme všem, kteří nás podpořili svým hlasem.

Vladimír Vozka

Přehled činnosti  
sboru dobrovolných  
hasičů v roce 2015 

Náš sbor má v současné době 90 členů,  
z toho 40 dětí. Naší činností významně  
přispíváme ke kulturnímu a sportovnímu  
dění v Nepomuku. 

9. ledna – Výroční valná hromada sboru
5. února – Výroční valná hromada okrsku Nepomuk
21. února – Bál SDH Nepomuk
6. března – Mezinárodní den žen
14. března – Shromáždění představitelů Železný Újezd
25. dubna – Setkání spolků Kemnath
30. dubna – Pálení čarodějnic
16. května – Pouťová zábava
23. května – Okrsková soutěž v Kramolíně
6. – 7. června – Okresní kolo hry Plamen
27. června – S hasiči hurá na prázdniny
4. července – Nepomucký chaos
5. září – Okresní soutěž Nepomuk
19. září – návštěva hasičů z Kemnath
31. října – Noční toulání pod Zelenou Horou
29. listopadu – Vánoční trhy na náměstí
9.  prosince – Slavnostní vyhlášení ankety  

Dobrovolní hasiči roku

Přehled zásahů jednotky dobrovolných hasičů v roce 2015

č. 1 – 10. 1. – Technická pomoc – padlý strom 
přes komunikaci mezi Srby a Ždírcem

č. 2 – 10. 1. – Technická pomoc – padlý 
strom přes el. vedení Nepomuk

č. 3 – 3. 2. – Dopravní nehoda nákladního automobilu Měcholupy

č. 4 – 31. 3. – Technická pomoc –  
padlý strom před el. vedení Nepomuk

č. 5 – 31. 3. – Technická pomoc –  
padlý strom přes komunikaci Dvorec

č. 6 – 10. 4. – Požár rodinného domu Nekvasovy

č. 7 – 21. 4. – Technická pomoc – odstranění oleje z vozovky Vrčeň

č. 8 – 28. 4. – Požár elektroinstalace ve stodole Vrčeň

č. 9 – 1. 5. – Požár domu Nepomuk – planý poplach

č. 10 – 9. 5. – Dopravní nehoda závodního automobilu Čížkov

č. 11 – 18. 5. – Požár ubytovny Dvorec

č. 12 – 28. 5. – Požár v kulturním domě Jarov – prověřovací cvičení

č. 13 – 3. 6. – Požár balíků slámy Soběsuky

č. 14 – 10. 6. – Technická pomoc –  
pátrání po pohřešované osobě Žinkovy

č. 15 – 14. 6. – Dopravní nehoda – sražení osoby vlakem Srby

č. 16 – 18. 6. – Technická pomoc –  
odstranění oleje z vozovky Nepomuk

č. 17 – 16. 7. – Požár pole a lesa Novotníky

č. 18 – 18. 7. – Požár pole a lesa Novotníky

č. 19 – 22. 7. – Požár pole Kotouň

č. 20 – 3. 8. – Požár pneumatik kamionu Měcholupy

č. 21 – 6. 8. – Požár pole Žinkovy

č. 22 – 6. 8. – Požár pole a lesa Defurovy Lažany

č. 23 – 8. 8. – Požár lesa Třebčice – planý poplach

č. 24 – 10. 8. – Požár odpadu Mileč

č. 25 – 12. 8. – Požár pole Jarov

č. 26 – 23. 8. – Požár pole Měcholupy

č. 27 – 25. 8. – Dopravní nehoda dvou osobních 
automobilů a traktoru Třebčice

č. 28 – 26. 8. – Požár trávy Dvorec

č. 29 – 2. 9. – Dopravní nehoda nákladního 
a osobního automobilu Měcholupy

č. 30 – 16. 9. – Dopravní nehoda dodávky Životice

č. 31 – 24. 9. – Dopravní nehoda dvou nákladních 
a dvou osobních automobilů

č. 32 – 29. 9. – Dopravní nehoda nákladního 
a osobního automobilu Nepomuk

č. 33 – 27. 10. – Dopravní nehoda osobního 
automobilu a dodávky Nepomuk

č. 34 – 12. 11. – Dopravní nehoda dvou 
osobních automobilů Soběsuky

č. 35 – 27. 11. – Požár stodoly Ždírec

č. 36 – 3. 12. – Požár osobního vozidla po nehodě Soběsuky

Ke 14. 12. zasahovala naše jednotka  
celkem u 36 mimořádných událostí. 
Z toho se jednalo 19� o požár, 10� o dopravní 
nehodu a 7� o technickou pomoc.

spolky
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Vánoce u pionýrů

Pionýrské Vánoce v Nepomuku začínají již koncem října, kdy 
naše výtvarné oddíly Pusík a Knoflíci tvoří vánoční dekorace, 
které jsou určeny pro výzdobu dětských pokojíčků a domác-
ností. Nechybí rovněž vánoční výstavka z těchto výrobků v naší 
klubovně. Zajímavá je i adventní dílna, která je připravena 
pro maminky s dětmi a má už u nás několikaletou tradici. 
Letošním tvořením byl nádherný vánoční zápich. Kromě 
povídání o vánočních starostech a radostech byla připravena 
i soutěž v rozpoznání čtrnácti druhů koření. Pro děti jsme také 
připravili náš tradiční podvečer „Nebe a peklo“. Strašní čerti 
byli na dvorku a dárečky rozdával Mikuláš v našem nebíčku. Tři 
party čertů s andělem a Mikulášem roznášely dárečky (a také 
slzičky) mezi dětmi v Nepomuku. Čerti byli hrozní a není divu, 
že bylo slyšet vzlykání a pláč. Mikuláš však za básničku nebo pís-
ničku vše napravil. Pro sportovce jsme zorganizovali „Vánoční 
turnaj ve stolním tenisu“ a turnaj v bowlingu. Předvánoční čas 
jsme zakončili přespáním v naší klubovně spojeným s vánoč-
ním tvořením, povídáním o zvycích a tradicích těchto svátků. 
U stromečku jsme si předali dárečky a popřáli si krásné vánoční 
svátky a do nového roku 2016 jen vše dobré, zdraví, štěstí, lásku 
a samé pěkné zážitky z akcí v pionýru.

text a foto M. Dvořák

spolky
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Vánoční tvoření v MC Beruška
V pátek 27. 11. proběhlo v Mateřském 
centru Beruška tradiční vánoční 
tvoření, kterého se zúčastnil slušný 
počet maminek s dětičkami. K velké 
radosti vedoucích maminek se 
spotřeboval všechen materiál určený 
ke tvoření, a návštěvníci akce si tak 
mohli domů odnést například malé 
svícny, stromečky, ozdobené šišky nebo 
sněhuláčky. Děkuji všem maminkám, 
které tvoření připravily, i těm, které si 
přišly něco pěkného vyrobit.
Petra Šampalíková, předsedkyně

Valná hromada Mc 
Beruška Nepomuk
Nádražní 476, Nepomuk
 14. 1. 2016 od 17 hod.
Pokud se chcete dozvědět více 
o Berušce, máte otázky, připomínky 
nebo nápady, přijďte!

Děti navštívily seniory
Dne 20. 11. 2015 navštívily obyvatele Domu 
s pečovatelskou službou děti z Mateřské 
školy Nepomuk, třída Šikulové. Paní učitelky 
s dětmi nacvičily dětské básničky, písničky 
a tanečky. Společně strávené dopoledne zpes-
třilo všední dny v DPS. Za krásné vystoupení 
děti čekala od obyvatel domu sladká odměna.
Text a foto Renáta Vodičková

Rozsvícení vánočního stromu v Polánce
Jako každý rok se rozsvěcoval vánoční strom na návsi 
v Polánce. V naší obci je to už letitá tradice, letošní událost 
byla slavnostní a velmi pěkná. Obecní úřad připravil moc 
pěkný program. Ozdobený a osvícený strom ještě doplňovala 
otevřená kaple sv. Anny na návsi. Na oltáříku stál betlém 
a vánoční výzdoba a svíce doplňovaly sváteční atmosféru. 
Sice padal sníh s deštěm, ale u kaple se sešlo na tak malou 
obec hodně obyvatel. Bylo zajištěno občerstvení - jako 
například klobásy na rožni, svařené víno, pro děti čaj. 
Sousedky připravily pohoštění sladké i slané. Bylo v plánu, 
že místní rozhlas bude vyhrávat vánoční koledy, ale technika 
selhala. To ale nevadilo, protože si všichni s chutí společně 
koledy zazpívali. Poté následoval ohňostroj, z čehož měly 
především děti velkou radost. Tato adventní slavnost se všem 
velmi líbila a už se těšíme na tu příští za rok.
Lenka Holá

spolky / region
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3. ročník florbalového turnaje

Dne 21. 11. 2015 se uskutečnil v Městské sportovní hale již tra-
diční florbalový turnaj, kterého se letos zúčastnilo 8 družstev 
složených převážně z nepomuckých hráčů, včetně jednoho 
družstva dětí. Oproti loňskému ročníku přibyla dvě družstva, 
což svědčí o vzrůstající popularitě turnaje. Družstva byla roz-
losována do dvou skupin a v každé se hrálo systémem každý 
s každým. Po odehrání všech zápasů ve skupinách postoupila 
družstva, která se umístila na prvních dvou místech, do dal-
ších bojů. Družstva ze třetích a čtvrtých míst ve skupinách se 
vzájemně utkala v nájezdech o konečné páté až osmé místo 
v turnaji. První a druhé týmy ze skupin si zahrály semifinále, 
z něhož se oba poražené týmy střetly v nájezdech, které určily 
držitele 3. místa. Až do finále se probojovala družstva Falcons 
a Nepomuk. Vítězem celého turnaje se opět po roce stal tým 
Falcons, který v celém turnaji nenašel přemožitele. A takové bylo 
konečné pořadí: 1. Falcons, 2. Nepomuk, 3. Lynx, 4. Staří psi, 
5. Já nevím, 6. Důchodci, 7. Milčice, 8. FBC Friday. Nejlepším 
střelcem turnaje byl vyhlášen Tomáš Bárta z Falcons a nejlep-
ším brankářem se stal Jaroslav Trojánek z Lynx.

Poděkování patří Městu Nepomuk, bez jehož podpory 
bychom tento turnaj jen stěží uspořádali.

Zdeněk Flajšman

Sestavy medailových týmů: 

Falcons: T. Bárta, J. Milota, D. Milota, 
 M. Čihák, L. Kováč, Z. Tomaščík.
Nepomuk: Z. Šlouf, V. Švec, M. Švec,  
M. Gaži , F. Mareš, A. Raška, J. Vokurka.
Lynx: J. Ticháček, P. Hanzlík, J. Trojánek, J. Touš, 
V. Šampalík, M. Šulc, L. Cikán, L. Zekucia.

spolky / sport
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Spolky diskutovaly se zastupiteli

Diskusní setkání zástupců nepomuckých spolků a dalších nezis-
kových organizací se zastupiteli bylo svoláno vedením města na 3. 
12. do sálu Hotelu U Zeleného stromu na základě podnětu spor-
tovní komise (SK). Zúčastnilo se jej cca 35 osob, z toho 8 členů 
městského zastupitelstva. Diskuzi moderovala předsedkyně SK 
Jana Berkovcová. 

Na programu setkání byly: 1) prezentace činnosti jednotlivých 
spolků; 2) městské dotace a podpora činnosti spolků ze strany 
města; 3) volná diskuze. 

Cílem bodu č. 1 bylo zvýšit informovanost o činnosti spolků 
směrem k zastupitelům i mezi sebou navzájem. Aktivně se před-
stavilo 14 spolků, tedy většina místních neziskových organizací.  
Prezentace ukázaly velikou šíři sportovních, kulturních či obecně 
veřejně prospěšných aktivit, které jsou místní občané schopni 
realizovat ve svém volném čase. Zároveň z prezentací vyplynulo, 
že jsou zde na jedné straně velké organizace, často s mnohaletou 
historií, početnou členskou základnou (vč. desítek až stovek dětí 
navštěvujících jejich kroužky a oddíly) a majetkem v řádu milionů 
a na druhé straně malá sdružení o několika členech, která přesto 
vyvíjejí obdivuhodné aktivity - a to i daleko za hranicemi našeho 
města (např. Nepomucké kuchařinky). Dle jednoho z diskusních 
příspěvků, se kterým se lze ztotožnit: „právě velká šíře volnočaso-
vých aktivit, ať již sportovních nebo kulturních, výrazně přispívá 
ke kvalitám života v Nepomuku“. Prostředky vložené do spolků 
tedy nejsou „vyhozenými penězi“. Drtivá většina spolků je přitom 
závislá (mimo zdrojů vlastní činnosti a sponzorských darů) na 
financování z dotací – a to jak od města, tak z kraje, MŠMT atd. 

V bodě č. 2, který lze považovat z krátkodobého hlediska za 
nejdůležitější, byly diskutovány městské dotační programy 
a obecně podpora města vůči „neziskovkám“. Přítomným byla 
položena otázka, zda stávající podobu grantů ponechat, či 
učinit (klidně i zcela radikální) změny. Se současným systé-
mem městských dotací nebyl nakonec v podstatě závažnější 
problém, přesto jsou, dle mínění přítomných, žádoucí jisté 
úpravy. Většinovou podporu měly tyto návrhy: 

1)  Zvýšit objem finančních prostředků v dotačních programech, 
zejména pak v programu č. 1. 

2) Zrušit prémiové kolo dotačního programu č. 1. 
3)  Vzhledem k vydělení sportu z dotačního programu č. 2 přidat 

samostatný dotační titul na sportovní akce. 
4)  Nastavit spravedlivý systém nájemného za městské prostory 

pro všechny spolky. Zvážit možnost, že město bude podporo-
vat spolky např. i subvencovaným až symbolickým nájmem 
– a to třeba i místo některých dotací (méně administrativy, 
stejný efekt). 

5)  Posílit spolupráci s partnerskými městy prostřednictvím 
spolků – např. podporou přeshraničních akcí (či přímo takto 
zaměřeným dotačním titulem?).

Většina spolků je ochotná předložit městu vyčíslení nákladů na 
provoz. Dále 4 spolky by měly zájem o klubovny (nebytové pro-
story), pokud by vznikly např. nástavbou šaten u sportovní haly. 

Obecný souhlas byl vysloven s touto základní strukturou dotač-
ních programů pro spolky na příští rok: 

1) Volnočasové aktivity dětí a mládeže 
2) Podpora kulturních akcí 
3) Podpora sportovních akcí 
4) Podpora činnosti neziskových organizací 
5)  Ocenění pro mimořádné individuální výkony v oblasti 

sportu, kultury a veřejného života (Cena starosty? 
Osobnost roku?) – nemusí být součástí dotačních 
programů 

Návrhy pravidel dotačních programů (vč. uvažované alokace 
finančních prostředků) budou zpracovány MÚ a zaslány k vyjá-
dření SK a kulturní komisi, jakožto poradním orgánům rady, 
v nichž je zastoupena drtivá většina místních spolků. 

Ve volné diskuzi (bod č. 3) bylo ještě hovořeno o dalších 
tématech, např. o spolupráci mezi spolky. Setkání bylo zúčast-
něnými vnímáno velmi pozitivně. Příznivý ohlas sklidil i návrh, 
že by se mohlo konat pravidelně, každý rok. 

Pavel Kroupa, místostarosta

spolky / sport
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S Jindřichem Štreitem podruhé

Říjnové setkání s p. Jindřichem 
Štreitem bezesporu patří k největ-
ším zážitkům členů nepomuckého 
fotoklubu za celou dobu jedenácti-
leté existence fotografického spolku. 
V listopadovém čísle už jsme na 
stránkách těchto novin zveřejnili infor-
maci o víkendovém workshopu členů 
nepomuckého fotoklubu s p. prof. 
Jindřichem Štreitem. Vzájemná kore-
spondence neustává a opět se někteří 
členové s p. Štreitem sešli začátkem 
prosince v Chebu. Tam od roku 1985 
funguje první ryze fotografická galerie 
G4, kde vystavovali významní fotogra-
fové domácí i osobnosti z celého světa. 
Jenže prostory nevyhovovaly a s pomocí 
dotační podpory se karlovarskému kraji 
a městu Cheb podařilo zrekonstruo-
vat nákladem 23 milionů starý špýchar 
z konce 17. století.

„Budova barokního špejcharu je 
národní kulturní památka a nikdy 
nebyla přístupná široké veřejnosti. 
Nám se tedy podařilo to, že návštěvníci 
budou mít možnost vidět tu fantas-
tickou práci tesařů a stavitelů z doby 
baroka,“ vysvětluje šéf Art centra 
Galerie 4 Zbyněk Illek. Ve 4 podla-
žích vznikly podle návrhu známého 

architekta Davida Vávry krásné 
výstavní prostory. V pátek 4. 12. byla 
galerie slavnostně otevřena výsta-
vou všech fotografů. Samozřejmě že 
byl mezi vystavujícími nám známý 
Jindřich Štreit.

Provozovatel chebské G4 Zbyněk 
Illek k výstavě uvedl: „Na žádném 
jiném místě u nás zájemci o fotografii 
neuvidí tolik velkých jmen pohromadě. 
Ve dvou podlažích je k vidění výstava 
fotografií stovky nejvýznamnějších 
autorů, kteří v Galerii 4 za posled-
ních třicet let vystavovali. Výstava, na 
které se představují fotografové z osmi 
zemí světa, zaujme žánrovou pestrostí 
a časovým rozpětím. Vedle sociálního 
dokumentu, portrétů a krajin nabízí 
i reportážní snímky, zátiší nebo akty. 
Vystavena jsou díla slavných jmen, 
jako je František Drtikol, Josef Sudek či 
Jindřich Štýrský.“

V sobotu po slavnostním otevření 
byl v galerii klid, jen pár návštěvníků 
procházelo a prohlíželo si výstavu. My 
jsme se nechali provádět v krásných 
prostorách barokní sýpky a poslou-
chali jsme profesorův zasvěcený výklad. 
Každý z vystavovatelů mohl představit 
pouze 2 fotografie. 

Na panelech je do konce února k vidění 
ojedinělá výstava stovky uznávaných 
autorů. P. Štreit se s většinou fotografů 
osobně zná, takže jsme se dozvěděli 
celou řadu zajímavých informací o foto-
grafech a jejich tvorbě a poslechli si 
i tzv. perličky z jejich života. Lepšího 
průvodce žánrově velmi pestrou výsta-
vou jsme mít nemohli. Při společném 
obědě jsme p. Štreitovi představili 
fotografie z víkendového říjnového 
workshopu a vyslechli si hodnocení 
našich snímků.

Rádi bychom v Nepomuku uspořá-
dali jeho výstavu, p. prof. Štreit slíbil, 
že pokud bude k dispozici výstavní pro-
stor, rád poskytne tematickou kolekci 
ze svého bohatého archivu. V současné 
době jsme ve stadiu jednání a hle-
dání, kde bychom Štreitovu výstavu 
mohli uskutečnit. Z fotografií poříze-
ných v říjnu členové fotoklubu připraví 
výstavu, nejdříve se od ledna část 
kolekce představí na chodbách a na 
schodišti volnočasového centra Fénix, 
o další prezentaci budeme na stránkách 
těchto novin včas informovat.

Milan Demela

spolky
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Ohlédnutí za rokem 2015

Když se ohlížíme za uplynulým rokem 
z pohledu Mikroregionu Nepomucko, 
vidíme celou řadu realizovaných pro-
jektů a aktivit. Na poli kulturním jsme 
realizovali či jinak podporovali něko-
lik významných akcí, spojených jednak 
s kultem svatého Jana Nepomuckého 
(speciální oživené prohlídky města 
Nepomuk „Pod pěti hvězdami – Svatý 
Jan Nepomucký“ v českém a němec-
kém jazyce, výstava Svatý Jan na mostě 
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích), 
dále s tématem západočeského baroka 
(podpora festivalu 9 týdnů baroka 
včetně slavnostního zahájení festivalu 
na zámku Zelená Hora, slavnostních 
koncertů a akcí ve Spáleném Poříčí, 
Milči, Nových Mitrovicích a Žinkovech), 
neméně důležitým skutkem byla za 
pomoci partnerů také obnova sochy 
Zelenohorské madony. Na toto v sou-
časné době naváže realizace oltáře. 
Tento článek sice vznikl v polovině pro-
since, nicméně pevně věříme, že se do 6. 
ledna sešlo dostatek financí na to, aby 
mohl být v letech 2016-17 zrealizován 
v zelenohorském kostele hlavní oltář. 
Více informací včetně jmen význam-
ných dárců poskytneme v únorovém 

čísle těchto novin. Účastnili jsme se 
také několika veletrhů cestovního ruchu 
a organizovali dva zahraniční zájezdy Po 
stopách historie Nepomucka.

Z investičních akcí zmiňme napří-
klad projektovou dokumentaci na 
pevný povrch a rozšíření cyklostezky 
Helenka mezi Dvorcem a Klášterem či 
obnovu drobných sakrálních a fune-
brálních památek v celkem 12 obcích. 
Radost nám dělají rovněž úspěchy 
v dotačním managementu, kde se poda-
řilo získat pro obce či jiné subjekty 
v roce 2015 prostřednictvím menších 
projektů téměř 2,5 milionu Kč. Patří 
mezi ně projekty jako Obec Mohelnice 
– Klub Mohelnice, dotace 350.000 
Kč, Obec Nekvasovy – Park Nekvasovy 
dotace 300.000 Kč, Obec Třebčice – pro-
jektová dokumentace ČOV – 42.000 Kč, 
Obec Neurazy – obnova pomníku pad-
lých v Radochovech – dotace 11.000 Kč, 
Obec Klášter - Obnova zámku Zelená 
Hora/Sala terrena, pro rok 2015 600.000 
Kč, Farnost Nepomuk – Obnova soch 
Lazara Widemanna v Žinkovech, pro 
rok 2015 500.000 Kč, Obec Nekvasovy – 
výměna kotle ve školce – dotace 300.000 
Kč, Obec Oselce – oprava komína, kotlů 

v obecních budovách – dotace 150.000 
Kč či Spálené Poříčí - kaplička Lipnice - 
dotace 179.000 Kč.

V současné době usilovně pracu-
jeme na dotacích pro letošní rok, řadu 
projektů již máme podanou. Od dubna 
plánujeme vytvoření centra společných 
služeb především pro malé obce našeho 
Mikroregionu. S tím souvisí perso-
nální posílení našeho týmu, abychom 
se mohli věnovat těmto činnostem ještě 
lépe než doposud. Z akcí pak můžeme 
prozradit spolupráci na setkání býva-
lých gymnazistů v Nepomuku dne 
28. 5., zájezd Po stopách historie 
Nepomucka do Žďáru nad Sázavou dne 
18. 6. či mši svatou na Zelené Hoře 
dne 20. 8. Bude toho však samozřejmě 
mnohem více.

Děkujeme tímto starostkám a sta-
rostům, partnerům a příznivcům za 
spolupráci v roce 2015 a přejeme všem 
obyvatelům Mikroregionu Nepomucko 
úspěšný start do roku 2016, hodně pev-
ného zdraví, štěstí i menších či větších 
úspěchů.

Pavel Motejzík, manažer

mikroregion Nepomucko
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JÍZDNÍ ŘáD ČD, a.s.  pro období od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016

jízdní řády
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Nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2016  
v prodejně „U Stodoly“

Paštika pochoutková a zabijačková 90 g 9,90
Jihočeský zákys 450 g jahoda, brusinka 20,90 
Smetana ke šlehání 30% 200 g 14,90
Slovenský točený salám cena za 1 kg 59,00
Horal se sýrem cena za 1 kg 89,00
Kuřecí stehna 500 g TF zmr. 31,90

Nabídka platí od 1. 1. do 14. 1. 2016  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Activia bílá a bílá sladká 120 g 8,90
Eidam 30% plátky 100 g 12,90 
Jihočeský Cottage 150 g více příchutí 19,90
Závitky v rosolu vařené cena za 1 kg 114,90
Dle Gusta Vepřová šunka stand. cena za 1 kg 119,00
Párky Velká Javořina cena za 1 kg 69,00
Braník Výčepní láhev 0,5 l 7,90
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Řádková inzerce

Pronajmu garáž u komína, koupím zahrádku s chatkou i bez. 
U Kuvagu nebo V Korýtkách, tel.: 736 643 838.

Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku v Nepomuku 65m2 od března 
2016 včetně garáže. Byt je zařízený. Tel.: 724 957 376.

Pronajmu ihned garáž Na Vinici za domem pečovatelské 
služby. Tel.: 728 499 029 po 19 hod.

Koupím nabíječku na Nokii.  
Prodám starší digestoř. Tel.: 776 171 516.

Prodám naložené okurky ve 4 a 3 l lahvích, 100 Kč. 
Prodám ořechy 3 kg, 150 Kč. Tel.: 776 171 516.

Prodám kachny á 100 Kč a vynesené slepice  
á 50 Kč nebo vyměním za velkoobjemové zahr. kolečko 
nebo nádrž na 1000 l. Tel.: 776 699 803.

Hledám tanečníka vyšší postavy kolem 60 let se smyslem 
pro nadsázku a vtip. Tel.: 607 960 962.

→ KIC Nepomuk hledá brigádníky pro výpomoc 
v infocentru, muzeu a při pořádání kulturních akcí. 
Jedná se zejména o víkendový provoz v sezóně 
i mimo sezónu. Požadujeme min. středoškolské 
vzdělání, nejlépe humanitního směru, základy práce 
s PC, všeobecný přehled, zejména o Nepomuku 
a okolí, základní ovládnutí alespoň jednoho cizího 
jazyka (NJ, AJ). Komunikativnost, zájem o kulturu 
a znalost místní historie výhodou. Práce na dohodu, 
možnost dlouhodobé spolupráce. Nástup dle dohody. 
Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte 
na adresu: mistostarosta@urad-nepomuk.cz.

→ Hledám paní na úklid
domácnosti invalidních 
důchodců v rodinném 
domě 2 km od Nepomuka.
Požadujeme pečlivost 
a spolehlivost.
Tel.: (+420) 602 245 532

Firma Interiéry  
a schodiště s. r. o.
hledá zájemce 
na následující 
pracovní pozice:
Montážníci na montování interiérů 
nábytku pro Německo a Anglii. 
Zajímavé pracovní ohodnocení.

Přípravář / technik pro výrobu 
nábytku – min. vzdělání VOŠ

Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově 
řízených dřevoobráběcích 
strojů na výrobu dřevěných 
výrobků

Dělník dřevozpracující výroby 
truhlář (převážně ruční) 
Truhláři (kromě stavebních) 
a pracovníci v příbuzných oborech

Pracoviště:  
Interiéry a schodiště s. r. o.,  
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned,  
možnost zařídit zaměstnancům 
ubytování 

Kontaktní osoba: 
Mag.phil. Lenka Šampalíková, 
(+420) 734 440 523
lenka.sampalikova@
interiery-schodiste.cz

inzerce
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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. 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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Hřiby v prosinci
Pořízení snímku by většina z nás datovala spíše do září, 
nicméně loňská houbařská sezóna byla vskutku nevšední. 
Na tom, že byla bídná, se shodují bez výjimky všichni 
milovníci hub. O to větším překvapením jsou prosincové 
úlovky, např. dvou ze čtyř hřibů, které nalezl 5. 12. u hráze 
rybníka Václav Konvalinka.

(red)

Nepomuk včera a dnes

Rodinný dům ve Školní ulici č. p. 363. Na obraze z května 1944 
je namalován malířem Františkem Šmídem rodinný dvouge-
nerační dům, stojící uprostřed luk a polí se Zelenou Horou 
na obzoru.

Dům byl vybudován v prvorepublikovém meziválečném stylu 
v roce 1936, v době, kdy teprve vznikala Nádražní ulice se zástav-
bou rodinných domů kolem ní. Byl to „zlatý věk“ města, které 
se v té době začalo mohutně rozrůstat kolem původní zástavby. 
Domy tohoto městského stylu a tvaru se nacházejí v Nepomuku 
cca čtyři a jejich popisná čísla dávají tušit, že vznikaly v jednom 
historickém období. Tyto objekty se vyznačují svou výškou – 
jsou stavěny do patra a s využitím tehdy nových progresivních 

materiálů: s brizolitovou omítkou, rozvody vody v olověném 
potrubí, litinovými odpady, stanovou střechou krytou šablo-
nami z eternitu. Vodu čerpaly z vlastních studní a odpady byly 
vedeny do železobetonových dvoukomorových septiků.

V roce 1944 tu však nebyla ani Školní ulice, ani ostatní 
zástavba rodinných domků v zahrádkách. Ta byla vybudována 
až v souvislosti s výstavbou nové školy v roce 1995. Dům č. p. 363 
stojí dnes na konci Školní ulice uprostřed zahrad a zástavby 
nových rodinných domů. Kvůli zástavbě a vzrostlým stromům 
již nelze pořídit snímek z identického místa.

Ladislav Čáslavský

 historické foto: archiv L. Čáslavského
 současné foto: L. Čáslavský

inzerce / z historie

Marie Šímová
Rodáků 324 | 335 61 Spálené Pořičí

tel.: 605 206 092 | e-mail: vedoma.marie@seznam.cz
IČ: 69960127

PROVOZNÍ DOBA dle objednávky

kosmetika, manikúra, nehtová modeláž, pedikúra

 VĚDOMÝ DOTEK
kosmetický salon



Perníčkový betlém v Žinkovech. 
Až do konce prosince se mohli návštěvníci 
městyse Žinkovy kochat dílem skupiny místních 
žen, které vytvořily unikátní perníčkový betlém. 
Rozhodně zde platí pořekadlo „zlaté české 
ručičky“ a jejich dílko si po právu zaslouží být 
snímkem měsíce. Foto Jitka Lásková. 

(red)
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