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Náměstí ozářil vánoční strom
Dne 3. 12. se slavnostně rozsvítil strom 
na nepomuckém náměstí. Součástí slavnosti byl 
adventní trh s téměř padesáti stánky, několika 
vystoupeními a na závěr proběhlo vypouštění 
lampionů štěstí (na snímku).

Vzpomínky na Brazílii přiblížily partnerství
Promítání fotografií s komentáři účastníků 
loňské cesty do Brazílie přes Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte a Ouro Preto do São João 
Nepomuceno se uskutečnilo 6. 12. v sále 
Městského muzea Nepomuk. Návštěvníci byli 
poutavou formou seznámeni s místy, historií 
i tradicemi. Hlavním průvodcem byl zastupitel 
města Pavel Jiran (na snímku).

ZUŠ oživila adventní čas
Dvěma předvánočními koncerty prezentovala 
své žáky i učitele ZUŠ Nepomuk u příležitosti 
25. výročí od založení školy. 17. 12. byly 
na programu skladby J. S. Bacha, V. Blodka, 
A. Vivaldiho, J. Křečka, G. F. Händela či A. Michny 
z Otradovic v podání učitelů a starších žáků. 
Součástí koncertu bylo také vystoupení žáků 
literárně – dramatického oboru a výstava prací 
žáků výtvarného oboru. Na snímku A. Klaus 
(zpěv), A. Šlajerová a J. Špačková (keyboard),  
M. Vaníková (akordeon) a J. Šperer (trubka).

Slovo starosty

 
Vážení občané,

máme tu začátek ledna a s ním spo-
jenou dobu novoročních předsevzetí. 
Přeji vám, ať si ty své udržíte co nejdéle. 
Předsevzetím, která máme my zastupitelé, 
se věnuje i téma těchto novin. Hlavní roz-
hovor je s předsedou Šachového oddílu 
Dvorec Petrem Čekanem. Klub má stále 
větší renomé a skvěle reprezentuje naše 
město v soutěžích. Díky jim za to. Jsem 
proto rád, že město činnost spolků pravi-
delně podporuje, například pravidelnými 
setkáními s jejich zástupci, dotačními 
programy i zvýhodněnými pronájmy 
spolkových prostor. V prosinci se díky 
podpoře Plzeňského kraje podařilo přes 
Mikroregion Nepomucko zrealizovat 
první úsek cyklostezky Helenka s pevným 
povrchem. Věřím, že bude sloužit nejen 
občanům Nepomuka a Kláštera. Rád bych 
na tomto místě zástupcům krajského 
úřadu poděkoval za spolupráci na tomto 
projektu. Další poděkování si zaslouží 
firma F + V ELEKTRO spol. s r. o. za krás-
nou adventní výzdobu centra města 
i vánočního stromu na náměstí, na které 
mám veskrze pozitivní reakce. Na závěr 
nesmím zapomenout, že v tomto měsíci 
náš čekají prezidentské volby. Jděte volit 
a rozhodněte o hlavě našeho státu na dal-
ších 5 let. Přeji nám všem, ať je volba nás 
občanů naší zemi prospěšná.

Jiří Švec, starosta města

Město rozdá na dotacích přes milion

Městské dotační programy na podporu obecně prospěšných aktivit pokračují i v roce 
2018. Zastupitelstvo schválilo jejich pravidla na svém prosincovém zasedání. Podpora 
z městského rozpočtu je určena hlavně pro spolky, část peněz poputuje i na opravy domů 
v centru města. 

Programů je stejně jako v loňském roce pět. Největší částka směřuje obecně na pod-
poru činnosti místních spolků. V příslušném programu je možné žádat o peníze například 
na nákup různého vybavení, zařízení kluboven, ale třeba i na spolufinancování provoz-
ních nákladů běžné činnosti. Čtvrt milionu je určeno na opravy domů na starém městě, 
přičemž hodnotící kritéria preferují zachování či obnovu historického vzhledu objektů, 
zachování rázu města a zlepšení vzhledu veřejných prostranství. Typickým příkladem 
vhodného záměru je oprava střechy, fasády či okenních a dveřních výplní, ideálně za pou-
žití tradičních řemeslných postupů a technologií. Nemalé podpoře se těší i organizované 
volnočasové aktivity dětí a mládeže, tedy různé kroužky či sportovní oddíly. Tento program 
rozdělí 220 tisíc, přičemž na člena každého kroužku poputuje stejná částka. Z veřejných 
zdrojů bude podpořeno také pořádání kulturních a sportovních akcí – a to především 
takových, které jsou kvalitní a přispějí k oživení společenského života v našem městě. 

Rozdělení jednotlivých dotací budou, dle předem stanovených kritérií, navrhovat pří-
slušné komise, jejich návrhy pak bude schvalovat rada a zastupitelstvo. Bližší informace 
o dotačních programech najdete na webových stránkách města. Žadatelé se také mohou 
obrátit na administrátory jednotlivých dotačních programů, kteří jim rádi poradí. Mezní 
termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven na 28. února 2018.

Pavel Kroupa, místostarosta

Městské dotační programy 2018

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – 220.000 Kč

2. Podpora kulturních akcí – 120.000 Kč

3. Podpora sportovních akcí – 120.000 Kč

4. Podpora činnosti neziskových organizací – 340.000 Kč

5. Obnova historického jádra města Nepomuku – 264.000 Kč

Více informací a formuláře žádostí na www.nepomuk.cz/obcan/dotacni-programy/

Poděkování
Město Nepomuk děkuje žákům ZŠ a ZUŠ 
Nepomuk za hudební produkci na akci 
Rozsvícení vánočního stromu. Zároveň 
děkuje dětem z MŠ Nepomuk za vystou-
pení na Předvánočním setkání seniorů.



Nepomucké noviny / leden 20184 Nepomucké noviny / leden 2018 5tipy pro občany / z jednání zastupitelstva zprávy 

Z jednání 
zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN)  
dne 12. 12. 2017 

ZMN zvolilo Ing. Daniela Kühnla 
do funkce přísedícího Okresního soudu 
Plzeň-jih na dobu 4 let.

ZMN zvolilo nový Kontrolní výbor. 
Předsedou se stal Vladimír Rund (bezp. 
za ODS), členy Václav Novák (KSČM) 
a Lenka Sedláková (bezp. za Zelené).

ZMN odmítlo navýšení odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva, 
výborů a komisí. Odměny zůstávají 
na dosavadní výši. Běžný zastupitel si 
tak nadále přijde na 660 Kč měsíčně, 
neuvolněný radní na 1.910 Kč za měsíc.

ZMN pověřilo starostu města Jiřího 
Švece dalším jednáním ve věci zřízení 
platebního terminálu v podatelně 
městského úřadu Nepomuk příp. 
na dalších místech.

 ZMN schválilo pravidla dotačních 
programů města na rok 2018.

ZMN schválilo žádost Římskokatolické 
farnosti – arciděkanství Nepomuk 
o prodloužení termínu předložení 
závěrečné zprávy a vyúčtování dotace 
na opravu kostela sv. Jakuba a prodloužilo 
termín do 30. 6. 2018.

ZMN schválilo poskytnutí finančního 
příspěvku Mikroregionu Nepomucko 
na projekt „Úprava stávajícího povrchu 
a položení obrusné vrstvy za účelem 
modernizace cyklostezky Helenka“ ve výši 
350.000 Kč.

 ZMN schválilo podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí, 
ve výši 3.872.489 Kč při celkových 
nákladech projektu 8.603.100 Kč včetně 
DPH na projekt rozšíření sběrného dvora 
odpadů ve Dvorci. 

ZMN schválilo rozpočet města Nepomuk 
na rok 2018.

 
 
 
 
Kompletní soupis usnesení, 
zápis a  videozáznam najdete 
na www.nepomuk. cz/obcan/
mestske-zastupitelstvo

Tip na dotaci: Naplňování Koncepce 
podpory mládeže v Plzeňském kraji

Důvod podpory: Přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím 
rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu 
demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní 
participaci ve společnosti.

Žádosti do 5. 2. 2018 23:59:59

Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 100.000 Kč

Více informací na dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Oznámení o době a místě konání 
volby prezidenta republiky

1. Volby se uskuteční: 
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
(případné II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční 26. a 27. ledna 2018) 

2. Místo konání voleb: 

volební okrsek č. 1
volební místnost v budově Muzea – Nepomuk, nám. A. Němejce 126
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v těchto ulicích: 
A. Berndorfa, Husova, J. J. Ryby, J. Kubíka, Klášterecká, Kozlovická, Lesní, Luční, 
Myslivecká, Na Daníčkách, Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní, nám. 
A. Němejce, Nové Město, Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické nám., Sportovní, 
Swalmenská, Školní, Třebčická, U Daliborky, U Elektrárny, U Hřiště, U Pošty, U Potoka, 
U Rybníka, U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská 

volební okrsek č. 2
volební místnost v budově Mateřské školy – Nepomuk, Na Vinici II. 395
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v ul. Družstevní, 
Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III.

volební okrsek č. 3
volební místnost v budově fi Elitex, Nepomuk část Dvorec, Železniční 339 
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v části Dvorec. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanských průkazem nebo cestovním pasem).

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Krátké zprávy

Město připravuje další obytné zóny. Kromě druhé etapy obytné 
zóny Na Daníčkách začíná město aktuálně projektovat další 
obytné zóny, dle schválené územní studie, v lokalitě Pod Vinicí 
(V Korýtkách) a také Pod Oborou ve Dvorci. 

Restaurace ve Dvorci se již opravuje. Firma Stafiko stav, s.r.o. 
pracuje na rekonstrukci restaurace v bývalém hotelu Dvorec 
a přístavbě bytu v prvním patře. Celkové náklady na realizaci jsou 
ve výši 7,7 milionu Kč.

Nenechte si ujít Karmazína. Slavný akademický malíř Jiří 
Karmazín se rozhodl uspořádat poslední retrospektivní výstavu 
u příležitosti svých 85. narozenin v srdci rodného kraje. Vernisáž 
proběhne 20. 1. od 17 hodin v Městském muzeu a galerii 
Nepomuk.

Najděte lepší práci na Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příleži-
tostem. Veletrh proběhne 30. ledna již tradičně v kulturním domě 
Peklo v Plzni. Informace na http://praci.najdisi.cz.

Proběhlo setkání města se spolky. Celkem 17 zástupců místních 
spolků odprezentovalo dne 29. listopadu části zastupitelů svou 
činnost i plány do budoucna. Zástupci města představili rovněž 
nový strategický plán či upravení podmínek pro fungování spolků 
na území města. Fotografie najdete na facebookovém profilu 
města Nepomuk.

V Nepomuku je elektronický označník. 13. 12. byl na autobusové 
zastávce u kostela sv. Jana Nepomuckého osazen elektronický 
označník, který ukazuje aktuální časy odjezdů nejbližších spojů.

Pátrání po Stromech svobody. U příležitosti 100. výročí vzniku 
Československa pořádá Nadace Partnerství kampaň Stromy 
svobody 1918-2018, v rámci které se pátrá po Stromech svobody 
vysazených v letech 1918, 1919 na počest republiky. Registrace 
probíhají na webových stránkách nadace.

Brdy čisté, hlásí po pěti letech ženisté. Ti dokončili pyrotech-
nickou asanaci CHKO Brdy, která byla zahájena v roce 2012. 
Na území o rozloze téměř 13.000 hektarů nalezli bezmála 10.000 
kusů nevybuchlé munice.

Palacký z Nepomuku je ve Vítaném hostu. V oblíbeném čtvrtlet-
níku Vítaný host v Plzeňském kraji (zima 2017) najdete článek 
o historii sochy Františka Palackého v Zeleném Dole. Časopis je 
k dostání v IC Nepomuk.

Kramolínská kaplička zabodovala v soutěži. V anketě o nejlepší 
památku Plzeňského kraje získala třetí místo kaple s pamětním 
křížem v Kramolíně. Blahopřejeme.

Nová pohádka ze zámku Žinkovy. Není jablko jako jablko. Některé 
je kyselé, jiné zase sladké jako med a další může být klidně i kou-
zelné. Co se může stát, když se takové jablíčko dostane do špat-
ných rukou? Jaké následky to může mít pro celé království? 
O tom je pohádka „O kouzelném jablku“ z autorské dílny Divadlo 
RYNEK, která se natáčela rovněž na zámku Žinkovy.

Z činnosti Policie Nepomuk

Závěr roku 2017 byl pro policisty relativně klidnější, ale i tak 
můžeme uvést několik šetřených případů z Nepomuka a okolí. 
12. 11. byl na silnici u Žinkov zastaven řidič vozidla, který řídil i přes-
tože měl zadržený řidičský průkaz a navíc měl na vozidle připevněné 
jiné registrační značky. Za toto jednání mu hrozí pokuta a zákaz 
řízení. Dne 29. 11. 2017 byl ve Dvorci zastaven 38letý řidič, který 
jevil známky ovlivnění návykovou látkou, orientační test ukázal 
ovlivnění psychotropní látkou, řidič se proto podrobil odběru krve 
a podle výsledku jejího rozboru bude rozhodnuto o druhu a výši 
trestu. Dne 9. 12. 2017 v 15:36 hodin byl po předchozím oznámení 
v Nepomuku nalezen 18letý muž, který v podnapilém stavu ležel 
u silnice, v místě budil veřejné pohoršení, byl agresivní a nespo-
lupracoval s policisty, proto byl za pomoci donucovacích pro-
středků umístěn do protialkoholní záchytné stanice Plzeň. Další 
opilec musel být odvezen z čekárny nádraží ve Dvorci ve večerních 
hodinách dne 11.12. Dechová zkouška u něj prokázala rekordních 
4,5 promile alkoholu. Zpětně informujeme o případu z 10. 11., kdy 
hlídka policistů pronásledovala vozidlo, jehož řidič nereagoval 
na výzvy k zastavení v Žinkovech a ujížděl směrem na Nepomuk. 
Během ujíždění měnil rychlost a směr jízdy, bránil policejnímu 
vozu v předjetí, a když se toto policistům podařilo, tak do jejich auta 
bočně narazil a pokračoval dál na polní cestu a louku, kde zastavil 
a utekl i se spolujezdcem, který byl ale vzápětí dostižen policisty. 
Následně byl zadržen i řidič vozidla, u kterého bylo zjištěno, že má 
již po několikáté vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidič je 
trestně stíhán a hrozí mu několikaletý trest odnětí svobody. K závaž-
nému porušení pravidel došlo ve dnech 18. 11. a 5. 12. ze strany 
řidičů osobních vozidel, kteří nedbali svých povinností na železnič-
ním přejezdu před obcí Kotouň a střetli se zde s projíždějícími vlaky. 
Při první nehodě byl lehce zraněn spolujezdec a druhá se naštěstí 
obešla bez zranění. Oběma řidičům byla uložena pokuta a přibylo 
jim na kontě 7 bodů.

Za OOP Nepomuk nprap. Martin Fiala

Zpívání u kapličky nadchlo příchozí

Jedenáctý ročník oblíbené akce, která se koná zásluhou ČZS Dvorec, 
proběhl 21. 12. u kapličky ve Dvorci. Vystoupily děti z místní mateř-
ské školy, Srbští muzikanti a následovalo pohoštění na moštárně.
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Kraj pracuje na zlepšení veřejné dopravy

Plzeňský kraj má plán jak zkvalit-
nit a zatraktivnit veřejnou dopravu 
v regionu. Prvním krokem je rozší-
ření Plzeňské karty do celého kraje. 
Od nového roku se podstatně zvyšuje 
počet míst, kde lze tuto kartu, která 
slouží nejen jako jízdenka na hromad-
nou dopravu, získat. Do systému se zatím 
zapojilo patnáct měst, z nichž většina 
má status ORP. Na jižním Plzeňsku 
je první vlaštovkou Nepomuk. Výdej 
i dobíjení karet bude zajišťovat místní 
Infocentrum, a to od pondělí do čtvrtka 
od 8:30 do 15:00. Na Plzeňskou kartu 
je vázán systém slev, které se od ledna 
také zvyšuj. „Jízdné budou mít levnější 

vybrané skupiny obyvatel na linkách a spo-
jích, které Plzeňský kraj na svém území 
objednává a hradí. Podmínkou pro uznání 
slevy bude prokázání se Plzeňskou kartou, 
na které bude nahrán slevový profil zákaz-
níka," vysvětluje náměstek hejtmana pro 
dopravu Pavel Čížek. Slevy tedy budou 
platit v osobních vlacích i ve všech auto-
busových linkách. Pro studenty ve věku 
15 až 26 let, důchodce či rodiče na rodi-
čovské dovolené bude platit sleva 50%. 
Celých 75% slevy získají děti ve věku 6 až 
15 let. Pro žáky i studenty přitom platí, že 
budou moci slevu využívat po celý kalen-
dářní rok, tedy i o prázdninách. Systém 
integrované dopravy Plzeňska (IDP), pro 

který Plzeňská karta slouží především, 
a kde je možné jezdit i na předplatné, by 
se měl v průběhu roku rozšířit po celém 
území Plzeňského kraje. Od nového 
roku je do něj nově zapojeno severní 
Plzeňsko a od 1. července by měl začít 
platit také na všech ještě zbývajících mís-
tech v kraji, tedy i na Nepomucku. Jak 
potvrdil místostarosta Pavel Kroupa, 
probíhají jednání, že současně s rozšíře-
ním IDP na Nepomucko dojde i k dlouho 
připravovanému doplnění autobuso-
vých spojů na lince Nepomuk, nádraží 
– Nepomuk, město, aby bylo zajištěno 
připojení k naprosté většině vlaků 
a také základní doprava o víkendech.

Helenka oblékla nový kabát

V průběhu listopadu a prosince byl realizován pevný povrch první 
části cyklostezky Helenka. Akce byla realizována přes Mikroregion 
Nepomucko ve spolupráci obce Klášter a města Nepomuk. Zhoto-
vitelem je firma StawoProfi s.r.o. Poskytnutá dotace z Plzeňského 
kraje je ve výši 1,2 milionu Kč, celkové náklady na tento úsek činily 
zhruba 1,8 milionu Kč.

Poděkování za Posezení s důchodci  
dne 9. prosince 2017 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, jenž se zasloužili o zprostředkování "Pose-
zení s důchodci", které se konalo dne 9. 12. 2017 v Sokolovně. Bylo to překrásné a pří-
jemné vyjádření myšlenky, že se ještě neustále myslí na nás, kteří jsme se již, díky svému 
věku, poněkud přesunuli na jinou kolej. Především bychom rádi touto cestou poděko-
vali za velmi krásné vystoupení dětiček z mateřské školy, které bylo moc hezké. Děti byly 
velmi milé a především šikovné ve svých projevech. Tento den byl také výjimečný, když 
mezi nás zavítali umělci z Prahy, p. Jan Přeučil a p. Eva Hrušková. V první řadě se s námi 
přenesli do doby, která už dávno pominula, kdy p. Evička Hrušková – Přeučilová, zpívala 
svou překrásnou a něžnou píseň o Popelce. Velmi zajímavé byly i jejich nostalgické vzpo-
mínky na dávné kolegy. Omládli jsme o hodně let, když jsme se vrátili do let našeho mládí 
při vzpomínkách na vynikající umělce – Ljubu Hermanovou, Jana Libíčka, Jiřího Kodeta 
a další. Následující část programu povzbudila velkou část účastníků k tanci při poslechu 
dua manželů Ondruškových. Bylo to krásné odpoledne, jehož účinek musí přetrvat zase 
celý příští rok, až do prosince 2018. 

Manželé Dostálovi

Mikulášská nadílka s Čiperkami

První prosincovou sobotu jsme již po čtvrté v nepomucké Sokolovně přivítali populární 
dětskou skupinu Čiperkové. Jako každý rok k nám Čiperkové přivezli spoustu radosti 
a dobré nálady. Zazněly nejznámější hity, jako jsou Vosy, Show, Beruška sedmitečná 
a spousta dalších. V průběhu zábavného odpoledne přišel mezi děti Mikuláš s andělem 
a čerty. Ti, kteří se nebáli zazpívat či zarecitovat si odnesli sladkou nadílku. V letošním 
roce Mikuláš rozdal více než 150 nadílek. Celkový počet návštěvníků, kteří se přišli na 
Čiperky podívat, byl opět rekordní. Děkujeme členům Pionýrské organizace v Nepomuku, 
členkám Mateřského centra Beruška, členům spolku Pro Nepomuk a žákům ZŠ Nepo-
muk za pomoc při organizování této akce a Městu Nepomuk za finanční dar z dotačního 
programu na podporu kultury.

Za Sokolovnu Nepomuk Světlana a Miloslav Kubíkovi
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Téma: Novoroční předsevzetí

Novoroční předsevzetí si každoročně dává až 
70% lidí. Odhodlání něco změnit by se dalo 
rozdělit na dvě části. První část lidí si dává 
předsevzetí něco přestat dělat (přestat kouřit, 
přestat pít alkohol, přestat si kousat nehty…).
Druhá část si naopak slíbí, že něco dělat začne 
(začít cvičit, začít jíst zdravě, začít se učit). 

Zeptali jsme se zastupitelů:  
Dáváte si novoroční předsevzetí,  
a pokud ano, jaká to budou pro rok 2018?

Jiří Švec, ANO 2011 (bezp.)
Myslím, že každý jakási novoroční předsevzetí má, i když je nemusí 
zrovna vyslovit. Jsou obsažena především v přáních, která dáváme 
svým blízkým: zdraví, štěstí, spokojenost, úspěchy v novém roce… 
A já osobně nemohu také zapomínat na to, že mým profesním 
předsevzetím v posledních letech je především péče o rozvoj a kva-
litu našeho města.

Pavel Kroupa, Zelení
Nepovažuji nahrazení číslice v letopočtu za tolik zlomový okamžik, 
že bych si kvůli ní dával nějaké předsevzetí. Změny v životě přichá-
zejí obvykle ve zcela jiné dny.

Marek Baroch, ANO 2011 (bezp.)
Novoroční předsevzetí si nedávám. Spíše mám přání, ať je násle-
dující rok lepší než ten končící. Pokud chci něco změnit, snažím 
se o to hned. V každém případě chci více času věnovat rodině. 
Závěrem bych popřál občanům vše nejlepší v novém roce 2018, 
hlavně pevné zdraví a štěstí, která jsou potřebná ke splnění kýže-
ných přání i novoročních předsevzetí!

Zdeněk Bouše, Zelení (bezp.)
Popravdě si žádná novoroční předsevzetí nedávám. Přesto si myslím, 
že by si je člověk měl dávat, protože když máte cíl, víte kam jít. Před 
časem jsem si jedno takové dal, a to, že se budu více radovat s dětmi. 
Těžko přesně změřit, na kolik se mně to daří, ale vnitřně cítím, že 
těch radostných chvil zažívám čím dál tím více.

František Holub, SNK-ED (bezp.)
Nedávám si žádná zvláštní předsevzetí na příští rok, jenom si na 
Silvestra vždycky říkám, že přestanu kouřit, ale většinou už na Nový 
rok večer to nevydržím.

Vladimír Vokurka, ANO 2011 (bezp.)
Nejsem zastáncem novoročních předsevzetí. Snažím se žít tak, abych 
k nim nemusel sahat. Do nového roku bych rád všem popřál: Všechno 
nejlepší, zdraví, lásku a porozumění. Ono pak jde všechno líp.

Pavel Jiran, SNK-ED (bezp.)
Novoroční předsevzetí považuji spíše za mýtus. Nikomu je neberu. 
Přeji těm, kdož si nějaká smysluplná dávají, aby dosáhli jejich napl-
nění. Považuji ovšem za hloupé, když si někdo dá předsevzetí, ze 
kterého pak nic nemá, leda možná zbytečné trauma. Když jinak 
nedáte, tak mě právě jedno pěkné novoroční předsevzetí napadá: 
číst po celý rok 2018 Nepomucké noviny. Z toho mne, alespoň 
doufám, snad žádné trauma nečeká. A ostatním bych pak ještě 
uměl poradit, aby si předsevzali spolu se mnou snažit se mít, 
pokud možno, stále dobrou náladu. Když si ji nenecháme kazit, 
tak by i to mohlo vyjít.

Milan Demela, SNK-ED (bezp.)
Předsevzetí si nedávám, spíš mám přání, aby se všem blízkým 
v novém roce dařilo, aby se všem splnilo, co si přejí, abychom byli 
všichni zdraví a opět se za rok sešli.

Karel Baroch, Zelení
Novoroční předsevzetí si nedávám. Dříve jsem se o to několikrát 
pokoušel, ale nikdy jsem ho nedodržel. Většinou už 2. ledna bylo 
vše při starém. Spíš se snažím plnit si svá osobní přání, ale ta 
nikomu říkat nebudu. Nepomuku přeju, aby to šlo tak nějak pořád 
dopředu, jako to teď jde, a když to tak bude, tak se nám všem tady 
bude lépe žít. A to chci. Ale to bude záležet na nás lidech samot-
ných. Nejen na našich aktivitách, ale především na tom jakou si 
zvolíme při komunálních volbách cestu. 

Václav Kovář, ČSSD
Předsevzetí si nedávám a ani konkrétní plány pro rok 2018 nemám. 

Alena Marušincová, ČSSD (bezp.)
Dávno si nedávám žádná předsevzetí, stejně jsem je nikdy dlouho 
nevydržela plnit. V letošním roce bych si přála především zdraví 
pro sebe, rodinu a všechny známé, mír celé Zemi a aby se lidé 
chovali tak, aby si nekazili životní prostředí, zachovali si čistý 
vzduch, vodu, zdravé především základní potraviny. Nechtějme 
všechno mít a všechno chtít, učme své děti skromnosti a neso-
beckosti a jděme sami příkladem. Ohlížejme se do minulosti, aby 
nás čekala budoucnost. Všem lidem dobré vůle přeju štěstí, zdraví 
a pohodu v roce 2018.

Jiří Polívka, ČSSD (bezp.)
Nedávám si novoroční předsevzetí. Předsevzetí se dávají obvykle 
velmi kladná, pozitivní. Jako že se člověk bude chovat lépe, udělá 
plno věcí, které odkládal atd. Nepovažuji se za tak silnou osobnost, 
abych je splnil a pak bych se z toho stresoval. Ostatně kdyby všichni 
plnili všechna předsevzetí, byl by na světě skoro ráj.
Snažím se pracovat kontinuálně na dvou projektech. Kvalita osob-
ního a rodinného života a kvalita pracovního života, kam patří jak 
práce a fungování celého mého týmu v nemocnici, tak práce mého 
týmu na fakultě. A pak je ještě jeden projekt, sice snad aspoň mini-
mální podíl na práci celého kolektivu pro rozvoj našeho města.
Samozřejmě, že ke všemu tomu je třeba tělesné i duševní zdraví. 
Takže přeci jenom jedno vlastně trvalé předsevzetí mám – o obojí 
se starat a obojího si vážit.

Miroslav Němec, Pro Nepomuk (bezp.)
Novoroční předsevzetí si zásadně nedávám, protože jako impuls 
pro nějakou změnu v mém životě funguje pouze konkrétní zku-
šenost, zážitek nebo poznatek a ne to, že se začne psát rok s jinou 
číslicí na konci. 

Vladimír Rund, ODS (bezp.)
Novoroční předsevzetí si zpravidla nedávám.

Václav Novák (KSČM)
Já osobně si žádná nedávám.

Nepomucké noviny / leden 20188 téma k diskuzi

foto: Milan Demela
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Anketa k tématu:  
Dáváte si novoroční  
předsevzetí? 

Jan Skřivan 
Nedávám, ale letos jedno mám. Rád 
bych měl více volna a věnoval se rodině.

Josef Koutný
Ne. Byl bych ale moc rád, aby si dali 
předsevzetí mnozí občané, kteří 
pohazují odpadky v centru města, 
či neuklízí po svých miláčcích.

Věra Jakubčíková
Ano, ale nikdy je nedodržím
 
A co vy? Dáváte si novoroční předsevzetí? 
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz.

region

?

Změna programu „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

Na základě zhodnocení zkušeností získané v rámci administrace 
dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působností, které Ministerstvo 
kultury ČR v oblasti památkové péče administruje, a na základě 
zhodnocení byly navrženy koncepční a procedurální změny. Cílem 
změn je především urychlit vyřizování žádostí a sjednotit koncepci 
dotačních titulů podobného zaměření. 

Důležitou změnou je fakt, že napříště bude Program admini-
strován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou 28. února (ode-
vzdání žádostí na úřad ORP), respektive 31. března (odevzdání 
žádostí na MK), tj. shodně s dosavadním 1. kolem. Další významná 
modifikace se týká minimálního procentuálního spolupodílu 
žadatele, který se zvyšuje z 10 % na 20 %. Tato změna byla vyvolána 
snahou o sjednocení podobných podmínek s Havarijním progra-
mem MK. Případné doplňkové kolo nebude vyhlašováno, přičemž 
možnost čerpat finanční prostředky z rezervy nastřádané v průběhu 

roku zůstává nezměněna. Z dalších změn uvádíme zrušení povin-
nosti zasílat k finančnímu vypořádání restaurátorskou zprávu, 
která v praxi nebyla často dodržována a jejíž význam se pro MK 
jako poskytovatele dotace jeví nadbytečným. Úplné znění Opatření 
ke změně Zásad Programu je zveřejněno na webových stránkách 
města Nepomuk. Tímto sdělením ORP Nepomuk vyhlašuje, že 
přijímá žádosti do Programu na rok 2018. Žadatelé mohou začít 
s přípravami příslušných dokladů.

Nadále platí, že výpočet kvót pro příslušný rok může být pro-
veden až poté, co bude přijat státní rozpočet. Jakmile budou 
kvóty vypočítány a zveřejněny na internetových stránkách MK 
(předpoklad je v první lednové dekádě jako v letech minulých), 
budeme postupovat při návrhu jejich rozdělení mezi žadatele 
shodně jako doposud.

Za ORP Nepomuk Mária Rašínová

Advent v Mohelnici

Před první adventní nedělí v sobotu 2. prosince 2017 se v Mohelnici konalo tradiční rozsví-
cení vánočního stromu jako symbolu zahájení adventu, doby očekávání příchodu Vánoc. 
V 15:30 zazněly koledy z místního rozhlasu a kolem 16. hodiny se na náves začali scházet 
občané. Po krátkém projevu starosty, který popřál všem klidný adventní čas, vystoupila 
děvčata místních chalupářů s připraveným povídáním o adventu a Vánocích, která také 
zahrála a zazpívala koledy. Nakonec se přítomné děti shromáždily u vypínače a po odpočí-
tání společně vánoční strom rozsvítily. Ten se rozzářil krásnými světýlky. A nastal „vánoční 
čas“. Vánoční atmosféru podtrhl hasiči podávaný tradiční punč, horký čaj a svařené 
víno. Po celou dobu si přítomní občané mohli vyrobit barevnou svíčku, kterou si odnesli 
domů, aby jim připomínala hezké chvíle ze setkání u vánočního stromu. 9. prosince přišel 
do Mohelnice Mikuláš s čerty. Objevily se i slzičky a všichni „zlobivci“ museli Mikulášovi 
a čertům slíbit, že se polepší. Mikuláš měl pro všechny sladkou odměnu, kterou dětem 
rozdal za připravenou básničku nebo písničku. Nakonec čerti nikoho neodnesli a slíbili, 
že příští rok také přijdou. Poděkování patří každému, kdo se na organizaci a průběhu 
akcí podílel. 

Bronislav Hulec,  
starosta obce

Tradice posvícení se musí zachovávat, zejména proto, že jsou vždy 
spojeny s neopakovatelnými chutěmi a vůněmi. Platí to o Havel-
ském, Václavském i těch místních, ale zejména to platí o listopa-
dovém Martinském posvícení.

Letos, již po deváté, se 17. listopadu konaly ve Vrbně u Kadova 
Martinské husí hody. Proč je to zvláštní? Protože všechny ročníky 
těchto gastronomických akcí spoluorganizují nepomučtí labužníci. 
Gastronom Václav Malovický a kreativní tým Nepomuckých kucha-
řinek, Alena Březáková a Hela Sedláčková. O výběr Martinských vín 
se stará vyhlášená blatenská Kaplanka Vendy Žílové, která letos zde 
nabídla degustaci 21 druhů bílých, růžových i červených vín, včetně 
výkladu a charakteristik. A prostředí je vynikající, včetně milého 
a ochotného personálu a rodiny manželů Kiliánových. 

Útulný sál se nedá už více nafouknout, ale i letos byli stolov-
níci vítáni drinkem a opilá aronie zavedla 86 hostů k prostře-
ným stolům, kde již voněla husí paštika s cibulovou marmeládou 
a baketkou. Před kaldounem s husími drůbky a domácími nud-
lemi rozdaly Kuchařinky tradiční vědomostní test o ceny a lístečky 

s emblémem husy na napsání nejlepšího přípitku o Martinské víno. 
Václav Malovický a Vendy Žílová svižně přednášeli svá povídání, ale 
již byl podáván očekávaný hlavní chod. Zde vykrmená husa z fran-
couzského chovu s chlapským knedlíkem a místními minikned-
líčky – kopejtky. I letos nadchlo také zdejší bílé a červené vrbenské 
zelí. Martinské víno i pivo pomáhalo i dobrému zažití a nastal čas 
soutěží. Po celý večer hrála svižně horaždovická kapela NOT YET 
DEAT s bubeníkem Kiliánem.

Nastal čas pro Nepomucké kuchařinky. Několik let získávají 
jimi připravené soutěže čím dál větší oblibu a Alena Březáková s asi-
stentkou Helou Sedláčkovou je zkušenou moderátorkou, již dlouho 
před akcí zpovídanou, jaká budou letošní zábavná soutěžní překva-
pení. V loňském roce byly soutěže zaměřeny na korkové zátky, letos 
na sklenky a skleničky. Opět to bylo zdrojem nejen pobavení hostů 
večera, ale také námětů pro přátelská sezení. Soutěžilo se ve dvoji-
cích, trojicích nebo mohli soutěžit i jednotlivci. Úkoly byly různé, 
ale nejvíce se líbilo: poskládat sklenky do komínu, naplnit sklenku 
pomocí "brčkového koštíře" a spolu se spolustolovníky bezpečně 
posílat plnou sklenku kolem stolu. Cíl – probudit u návštevníků 
soutěživého ducha a dodat dobrou náladu – se beze zbytku napl-
nil. A ceny v podobě jídla i pití vždy potěší. 

Nejlepší přípitek o cenu moderátorova vnuka Vašíka, oceněný 
vínem, nebyl jeden, ale dva. Rozhodněte se sami, který vás více 
zaujal: Není blaze jenom v Praze. Vrbenská husička pečená lepší 
než milenka svlečená! Opilé aronie u Kiliánů – na ty nikdy neza-
pomenu. Až nastane čas, příští rok jsem tady zas!

Také se hodnotil velký vědomostní test o knihy Václava Malo-
vického. Letos byl prý velmi náročný. No nevím? Věděli byste napří-
klad: Kdo v Čechách zavedl tradici lampionových pochodů o svatém 
Martinu? Minulý režim, sokolové, 1. republika? Nebo: Před 60 
lety bylo známo v Čechách 50 druhů hus. Které byly vykrmovány 
šiškami na sádle: libušské, či sadské? Vítězové byli odměněni, 
hudba hrála a samozřejmě nemohla chybět ani sladká tečka. Byly 
to plněné Martinské rohlíčky s tvarohem, mákem a povidly. Tanec 
pomáhá udržet si linii, a tak se martinská vína stěhovala i domů 
a s trochou zpěvu se spokojená společnost z Vrbna, Blatné, Nepo-
muka, Kasejovic či Kadova rozjížděla do celého okolí. S ujištěním, 
že v roce 2018 se zde na Marinské huse setkáme podesáté. Říká se, 
že letošní víno se do Vánoc má nejméně jednou ochutnat. A letošní 
růžové Martinské je přímo vhodné pro chutě vánočního pečení. Vše 
nejlepší vám přejí Václav Malovický a Alena Březáková s Helou 
Sedláčkovou, jako připomínku letošního Martinského posvícení. 

Václav Malovický

Svatomartinské husí hody  
podeváté voněly a chutnaly

Foto: Martin Misař a Matyáš Kučera
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Oltářní obraz v Nových Mitrovicích  
byl zrestaurován

Celkové náklady: 262.000 Kč

Výše dotace: 180.000 Kč

Restaurátor: ak. mal. Miroslav Slavík, Podbrdy

Dotační titul: Program restaurování movitých kulturních památek MKČR

Vlastník: Římskokatolická farnost Spálené Poříčí (probíhá převod kostela na obec)

Harmonogram akce: červenec-prosinec 2017

Rozměry obrazu: 350 x 220 cm

Rejstříkové číslo památky: 19154/4-402 (34-5499)

Garant akce/administrátor dotace: Mikroregion Nepomucko

O kostelu
V roce 1722 byl, za podpory hraběnky Anny Polyxeny z Clary 
a Aldringen, položen základní kámen k budoucí osmiboké kapli 
sv. Jana Nepomuckého, jež byla roku 1726 vysvěcena. Sloužila pře-
devším potřebám zdejších horníků a loď kostela k ní byla připo-
jena až o padesát let později (1777). Kopule kaple je nepochybně 
inspirována geniálním Santinim. Podle Mojmíra Horyny jde o dílo 
epigona, patrně plaského Matěje Ondřeje Kondela. Při hlavním 
vstupu pod věží se nachází kamenný portál s aliančním znakem 
Vratislavů z Mitrovic.

 
O oltáři s obrazem
Hlavní oltář v Nových Mitrovicích se nachází v presbytáři a zobra-
zuje svatého Jana Nepomuckého, oltář i obraz jsou patrně z doby 
dostavby kostela. Oltář, včetně obrazu, je mimořádně cenným 
prvkem interiéru kostela vysoké umělecké i řemeslné hodnoty. 

 
Obraz je signovaný a jeho autorem je Joseph Bergler (1753-1829), 
bavorský malíř, kreslíř a rytec období klasicismu, představitel 
akademismu, významný pedagog a první ředitel Akademie výtvar-
ných umění v Praze. Vytvořil mnohé chrámové obrazy v Itálii, 
v Dolním Bavorsku, další vymaloval v Horním Rakousku. V Praze 
patřil k čelným mistrům monumentální malby období klasicismu, 
k zakladatelům historismu v Čechách, k ideovým iniciátorům 
malířských cyklů, např. z českých dějin (pro Letohrádek královny 
Anny v Praze) či z církevní historie, a k zakladatelům školy naza-
rénů. Dále skicoval sochařské monumenty a maloval portréty. 
Vytvořil také oltářní obrazy pro Bohnice, Budeč, Budenice, Jose-
fov, Merklín, Mladou Vožici, Sedlec, Starou Boleslav, Terezín a pro 
pražský kostel sv. Salvátora a Vlašskou kapli v Klementinu.

Zajímavé jsou také atributy Jana Nepomuckého na obraze – 
pochází z doby ještě předtím, než se ustálila podoba s palmovou 
ratolestí a křížem, takže má u nohou například globus – symbol svě-
tovosti, symboly Staré Boleslavi odkazují na to, že tam po prvním 
mučení podnikl cestu. Nechybí ale ani koruna mučedníka, zpo-
vědnice s královnou, symbol mostu, kvadrátek, vavřínový věnec, 
zrcadlo, kříž, palmová ratolest či svatozář. Na krku má medailon 
s atributy svatého Vojtěcha. 

 K restaurování obrazu došlo patrně v roce 1899, o čemž 
svědčí letopočet nalezený na trámu oltáře po sejmutí plátna. Před 

restaurováním kryla povrch malby vrstva nečistot a nerovnoměrně 
naneseného ztmavlého laku, námět se takřka ztrácel. Plátno bylo 
uvolněné, zvlněné zvláště ve spodní části, a v horní střední části 
obrazu došlo k jeho protržení. Dřevo bylo napadené aktívním čer-
votočem. Vzhledem k výše uvedenému se jednalo o havarijní stav 
a památku bylo nutné restaurovat neprodleně. Ke zpětnému osa-
zení na oltář došlo 14. 12. 2017. V dohledné budoucnosti se plá-
nuje pokračovat s restaurováním zbytku oltáře.

Na akci se finančně podílely Římskokatolická farnost  
Spálené Poříčí a obec Nové Mitrovice.

Pod Zelenou Horou v závěru roku 2017

Čtvrté vydání jubilejního ročníku vlastivědného sborníku jižního 
Plzeňska přináší svým čtenářům opět pestrou nabídku článků. 
Např. v Galerii pozapomenutých osobností je to poutavá živo-
topisná vzpomínka kytaristy Jana-Matěje Raka na svého pradě-
dečka Dr. Otto Seydla, jemuž byla nedávno odhalena ve školní 
budově v Rebcově ulici pamětní deska. Občané Skočic se o své 
obci v Zelené Hoře zatím příliš nedočetli. Tentokrát to napra-
vuje příspěvek archiváře Vladimíra Červenky, který se rozepsal 
o bývalém hospodářském dvoru a ovčíně ve Skočicích. Také 
druhá část příspěvku Mgr. Petry Martínkové, předneseného 
v KKC Přeštice na dubnovém regionálním setkání tvůrců a čte-
nářů sborníku Pod Zelenou Horou, mapuje problémy plynoucí 
z dozoru státu nad činností vybraných spolků v obcích býva-
lého soudního okresu Přeštice. Být členem jakéhokoliv spolku 
nebývalo vždy jednoduché a archiválie dokládají, jak dobře 
míněné snahy leckdy vzaly smutný konec. Od našich nepo-
muckých kolegů pocházejí další příspěvky – k výročí 160 let 
od narození zakladatele blovického muzea Františka Raušara 

a o slavnostním odhalení nového oltáře Václava Česáka v kos-
tele na Zelené Hoře u Nepomuku. Ing. Jiří Urban, jednatel České 
společnosti rukopisné, připomíná patero výstav konaných v ČR 
u příležitosti letošních 200 let od nálezu Rukopisů zelenohor-
ského i královédvorského. Pro nás může být zajímavé, že v jejich 
pravost věřil i mecenáš Josef Hlávka a mezi jeho četnými odkazy 
se nacházel zvláštní fond pro toho, kdo sporný fakt prokáže. 
Snažil se o to i MUDr. Jan Hlávka (příbuzný z klatovské větve 
Hlávkových), který zastával v 50. letech 20. století funkci před-
sedy Čs. společnosti rukopisné. Na konci čísla se za zimními 
radovánkami „ladovských“ zim ve Snopoušovech ohlédla paní 
Jaroslava Peclová a Eva Horová – Klepsová vyzpovídala dolnolu-
kavické pamětnice domácího pečení dortů a cukroví, které by 
se také dalo přiřadit k jedinečným fenoménům lidové kultury. 
Rubrika Zrcadlo místní kultury představuje nepomuckou ama-
térskou výtvarnici – malířku Zdeňku Braunovou.

Věra Kokošková

Setkání s rodiči 
na téma „Jak v dětech 
podporovat sebeúctu, 
odpovědnost a ohle-
duplnost“ zaujalo

Neformální diskuze se zajímavými akti-
vitami proběhla v Centru volnočasových 
aktivit Fénix v Nepomuku. Zájemci, či 
spíše zájemkyně, se mohli dozvědět, jak 
naučit děti zacházet s vlastními emocemi, 
jak dovedně podpořit vnitřní motivaci 
dítěte a jak je to s předáváním odpověd-
nosti u dětí v různých životních situ-
acích. Hodnocení přítomných rodičů 
bylo pozitivní, akce se vydařila a jako 
nejpřínosnější se ukázala sdílená zkuše-
nost s ostatními. Zajímavým momentem 
byl námět na vznik „Dámského klubu“ 
ve Fénixu, který by řešil témata rozvoje 
a výchovy dětí. Klub by mohl pokra-
čovat a rozvíjet myšlenku v nastavení 
vztahů partnerské důvěry a spolupráce 
nejen mezi rodiči a dětmi. Škoda jen, že 
i přes veškeré úsilí týmu, který připra-
vuje semináře a besedy pro pedagogy, 
rodiče a veřejnost, a rozdání 700 ks letáků 
se akce zúčastnilo „pouze“ 17 zájemkyň. 
Není to na Nepomuk přece jen trochu 
málo? Akci připravila Místní akční sku-
pina svatého Jana z Nepomuku v rámci 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělá-
vání ORP Nepomuk.

Jana Berkovcová
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Adventní setkání v Muzeu krojů 
a zapomenutých řemesel
Den před první adventní nedělí, tedy v sobotu 2. prosince 2017, proběhlo již třetí vánoční 
setkání v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel ve dvoře Žinkovice. Muzeum se nachází 
v Březí u Žinkov. Stává se milou tradicí, že při velikonočních nebo vánočních akcích vystupuje 
v muzeu folklorní skupina Máj s dudákem Bohoušem Vaněčkem. Na jejich taneční i pěvecké 
vystoupení se těší malí i velcí diváci. Po ukázce lidových tanců a písní následovala přednáška 
Ing. Tetzeliho na téma „Význam adventu“, během které si posluchači prohlédli rozšířené 
expozice muzea. Díky spolupráci s Nepomuckými kuchařinkami, z. s. zde bylo také možné 
zakoupit vánoční pečivo, ručně vyráběné dárky ze dřeva, drátované zvonečky, kuchařky nebo 
kalendáře. Ti, kdo vyčkali až do konce setkání, měli možnost zhlédnout ukázku práce na 
kolovrátku. Všem členkám Nepomuckých kuchařinek, z. s. ještě jednou děkujeme za jejich 
účast a těšíme se na další společné akce. Vůně svařeného vína nebo medových perníčků při-
lákala zájemce na malé občerstvení. Doufáme, že se tak všichni účastníci adventního setkání 
patřičně naladili na předvánoční čas v duchu minulém i současném.

Vánoční výstava v Neurazech potěšila příchozí

Vánoční výstava proběhla 2. 12. od 14 hod. v budově obecního úřadu Neurazy a zahrnovala 
ukázky a prodej ručních prací, výstavu prací ZŠ a MŠ Žinkovy, výstavu adventních kalen-
dářů, minijarmark, k dispozici byl také svařák, od 17 hod. se konalo rozsvícení vánočního 
stromku na návsi a vystoupení dětí z místní mateřské školy.

Obec Neurazy  
pečuje o kapličky 
 
 
 
 
 
 
 

 
V roce 2017 obec Neurazy provedla 
opravu kapličky v části obce Partoltice 
za částku 282 922 Kč. Oprava byla pro-
vedena firmou Stavby Hlaváč a syn. 
Oprava byla prováděna v květnu a červnu. 
Obec ve spolupráci s Mikroregionem 
Nepomucko požádala o finanční dotaci 
Ministerstvo zemědělství a tato dotace 
ve výši 70 % nákladů jí byla přidělena. 
V roce 2016 obec Neurazy provedla 
opravy kapliček v části obce Radochovy 
a v části obce Vojovice. Na tyto opravy 
obec získala finanční dotaci v rámci 
PSOV od Plzeňského kraje. Opravy si 
vyžádaly finanční prostředky ve výši 
238 000 Kč v obci Vojovice a 250 045 
Kč v obci Radochovy. Plzeňský kraj 
poskytl finanční dotaci ve výši 250 000 
Kč. Obec Neurazy srdečně děkuje za při-
dělené finanční dotace, bez kterých 
by tyto opravy nemohla uskutečnit. 

Miroslav Hrubý,  
starosta obce Neurazy

Vendulo, řekni mi něco o školním parlamentu.
Na parlament chodí třídou vybraní zástupci z pátých až devátých 
tříd. Scházíme se většinou jednou za měsíc. Školní parlament nám 
dává možnost říct své nápady nahlas a dotáhnout je až do konce.

Jsi jeho předsedkyní. Jak probíhala tvoje volba?
Moje volba probíhala před rokem, když jsem byla v osmé třídě. Měla 
jsem ještě další čtyři konkurenty z osmé a deváté třídy. Každý z nás 
si stoupnul a řekl zbylým zástupcům tříd, jak by si představoval 
práci parlamentu, co by chtěl změnit, nebo naopak změnit nechtěl. 
Pak každý zúčastněný dostal papírek a na něj napsal jméno svého 
vybraného kandidáta. Poté se počet hlasů sečetl. Já měla největší 
počet hlasů, a tak jsem se stala předsedkyní.

Čím jsi ostatní zaujala?
Popravdě vůbec nevím, čím jsem je mohla tak zaujmout. Tehdy 
to, myslím, bylo v září 2016 a byla to první schůze za školní rok 
2016-2017. Konala se v "pyramidě" vedle knihovny. Někdy o tom 
dost přemýšlím, jak jsem vůbec mohla dostat nejvíc hlasů za tako-
vých prostých pár vět. Ten rok jsem byla na parlamentu poprvé, 
takže jsem vůbec nevěděla, co mám od toho čekat. Rozhodně 
jsem ale nečekala, že budu prezentovat svoje plány s parlamentem 
do budoucna. Řekla jsem něco jako, že chci, aby parlament fun-
goval, abychom se opravdu pravidelně scházeli a nebáli se říct své 
návrhy, nápady, ale i své nesouhlasy. Myslím, že nic okouzlujícího 
na mé řeči nebylo, takže do teď nevím, proč si mě vůbec vybrali 
za předsedkyni školního parlamentu.

O čem školní parlament rozhoduje?
Veškeré myšlenky nejprve přicházejí od žáků do tříd, ze tříd 
se zástupcem přinesou na parlament a tam rozhodujeme o jejich 
reálném uskutečnění. Jestli má škola dostatek peněz, jestli by s tím 
žáci byli opravdu spokojení a o dalších bodech a myšlenkách.

O čem konkrétním jste v poslední době rozhodli?
V poslední době jsme asi nejvíce mluvili o třídění odpadu, do každé 
třídy bude dána bedna na papír a na plasty a jednou týdně se tří-
děný odpad vynese do popelnic vedle školy.

Tak to je chvályhodné. Jak probíhá 
spolupráce s pedagogickým sborem?

Od září s námi za pedagogické pracovníky spolupracuje paní uči-
telka Pavlína Jiránková. Ta s námi zasedá na každé schůzce a dohlíží 

na ni. Všechno co tam projednáme, potom přinese do pedagogic-
kého sboru a tam skutečně diskutují o možnostech našich nápadů.

A co ten "velký" parlament, ten by tě 
někdy v budoucnu nelákal?

Už jsem o tom několikrát také přemýšlela. Myslím, že by to bylo 
úplně jiné než tady ten školní parlament. V něčem lepší, v něčem 
horší. Ale určitě by mě lákalo tam nakouknout a zkusit i práci tam.

Teď je období, kdy máme několikeré volby za sebou. 
Chápu, že mladí lidé, vlastně ještě školáci, mají jiné 
starosti a zájmy než my dospělí, ale přesto se zeptám, 
zajímá tebe a tvé kamarády alespoň trochu politika?

Mě osobně nějak moc politika nezajímá, za nějaké ty dva roky se o ni 
zajímat budu, ale teď myslím, že mám ještě dost času. A co se týče 
mých kamarádů, tak jak kdo. Někdo o ní neví vůbec nic a naopak 
někdo by o ní dokázal mluvit celé hodiny, často se nějaké věci 
o politice dozvídám pouze od nich.

Jak se ti v Nepomuku žije?
Nepomuk je krásné, dobře fungující město, až tedy na ty kopce. Má 
krásnou minulost. Jsem moc ráda, že tady máme možnost školy, 
obchodu, muzea, restaurace, zakoupení zmrzliny a dalších věcí. 
V Plzni bych bydlet nechtěla, zato tady v Nepomuku se mi žije dobře.

Máš nějakou oblíbenou osobnost? Třeba herce, 
zpěváka, sportovce nebo někoho z naší historie?

Nemám žádnou oblíbenou osobnost, mně se líbí od všeho 
něco. Ve všem je vždycky něco krásného.

A dostali jsme se k poslední otázce. Skoro každého, 
s kým vedu rozhovor, se ptám, co mu dokáže zvednout 
náladu a naopak, co mu ji dovede zkazit. Jak to máš ty?

Mně dokáže zvednout náladu a vytvořit úsměv na obličeji dobrá 
společnost lidí, není nic lepšího než být a smát se v dobré společ-
nosti lidí.

 
Děkuji ti, Vendulo, za příjemné povídání a přeji ti hodně 
splněných přání. Třeba to, abys někdy nakoukla a nejen 
pouze nakoukla do toho "velkého" parlamentu.

Karel Baroch

Za mých školních let něco jako školní parlament vůbec neexistovalo. 
Tehdy bylo nemyslitelné, aby žáci měli nějaký názor. Vše bylo 
předem dáno. Proto ze srdce přeji dnešním dětem, že tu možnost 
mají. Nejen, že mají možnost nějak ovlivnit život školy – a tím 
vlastně i společnosti. Ale může jim to pomoci v budoucím životě 
při rozhodování o věcech veřejných. Může to v nich vypěstovat 
zdravý úsudek i demokratický přístup k životu a snad také i pokoru. 
Že je to správná cesta, o tom jsem se přesvědčil při povídání 
s předsedkyní školního parlamentu naší školy Vendulou Kulovou.

Rozhovor s Vendulou Kulovou

Foto Milan Demela
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Vystoupení školního pěveckého 
sboru Písnička

Okresní kolo  
v basketbalu

Vážení sportovní fanoušci, koncem lis-
topadu se vybrané dívky 9. ročníků 
zúčastnily okresního kola v basketbalu, 
které se konalo v krásné školní hale 
v Přešticích. Vzhledem k problémům 
s dopravou jsme s sebou mohli vzít pouze 
7 hráček, a tak na ně čekal velký fyzický 
zápřah. Hned v prvním utkání jsme nara-
zili na ohromně silného soupeře z Přeštic, 
který byl napěchován házenkářkami 
z místního oddílu. Po jednoznačném 
průběhu utkání skončilo s ještě milosrd-
ným výsledkem 0:16. V dalších utkáních 
jsme si však mohli dovolit změnit způsob 
obrany a přistoupili jsme na mnohem 
aktivnější a agresivnější hru, která při-
nesla vítězství nad týmy z Chlumčan, 
Dobřan a Blovic. Na závěr turnaje jsme 
nastoupili k utkání proti týmu Merklína. 
Po vcelku vyrovnaném průběhu jsme 
v závěru neudrželi nadějný stav a odešli 
poraženi. V celkovém pořadí jsme tak 
obsadili krásné 3. místo.

Naši školu reprezentovaly: Kristýna 
Michálková, Gabriela Lazariková, Petra 
Fialová, Aneta Šedivá, Eliška Týmlová, 
Jana Týmlová a Katka Pleskačová.

Všem reprezentantkám blahopřejeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci naší 
školy! Pavel Pelcr, učitel TV

Výchovný koncert  
pro žáky 1. stupně

Pozvali jsme do školy profesionální hudební uskupení s názvem 
MD Company. Během dopoledne si všichni žáci z 1. stupně vyslechli 
jednak řadu písniček a také zasvěcený výklad ke všemu, co hudeb-
níci zahráli. Při vystoupení pro žáky z 1. a 2. tříd zahráli baskyta-
rista, klávesista, bubeník a jedna zpěvačka program s názvem Kdo 
si hraje, nezlobí. Nejmladší školáci se velmi vtipnou a především 
nenásilnou formou seznámili se základy hudební teorie, teorii si 
následně vyzkoušeli při zpěvu. Rovněž zábavnou formou se sezná-
mili s historií populární hudby, tleskáním si při zpěvu doprovázeli 
třídobý a čtyřdobý takt, poslechli si několik písní různých stylů 
a také se zájmem poslouchali melodie známé například z pohá-
dek. Třeťáci si během dalšího programu oživili písničky, které znají 
z filmů české i světové pohádkové produkce. V programu se také 
objevily informace o dětských muzikálech a dětských hudebních 
filmech. Žáci se aktivně zapojili do průběhu koncertu a mohli si 
stejně jako mladší spolužáci zazpívat s kapelou. Další program byl 
připraven pro děvčata a chlapce ze čtvrtých a pátých tříd. Kromě 
poslechu teorie a zpívání děti ochotně odpovídaly na otázky týkající 
se hudebního světa, texty i hudbou zabrousili školáci spolu s muzi-
kanty do světa opery, operety, muzikálu i současného popu. Kromě 
zpěvu si za doprovodu kapely vyzkoušeli i náročnější hudební 
rytmy. Podle vedoucího hudební skupiny p. Dlouhého nepomučtí 
žáci velmi příjemně překvapili teoretickými znalostmi i celkovým 
přehledem z hudební oblasti. Dle vyjádření učitelek, které měly 
možnost se koncertu zúčastnit, měla všechna tři vystoupení vyni-
kající úroveň, kolegyně ocenily přiměřenost výkladu věku poslu-
chačů. Jednoduše a stručně můžeme všechna vystoupení zhodnotit 
jako vysoce profesionální výkon všech 3 hudebníků a vyzdvihnout 
přitom nádherný hlasový projev zpěvačky.

Jarmáreček – 8. prosince 2017
Tradice trvající už 17 let má své další pokračování. Školnímu jarmárku stejně jako v minulých 
letech předcházely přípravy ve škole i doma. Sortiment vytvořený dětmi, za pomoci vyučují-
cích i nejbližších členů rodiny, proměnil chodby a atrium školy v pravé předvánoční tržiště. 
Co všechno leželo na pultech nelze ani při nejlepší vůli vyjmenovat. Ale můžete si velmi pest-
rou nabídku prohlédnout na fotografiích. Slavnostního zahájení se ujal pod taktovkou p. uč. 
Dany Králové školní sbor Písnička, který úderem 14. hodiny představil ve vstupním vestibulu 
školy část svého vánočního repertoáru. Výprodeje a slevy frčí nejen ve velkých řetězcích, ale 
zažili jsme je i ve škole. Co děvčata a kluci neprodali v pátek, to se objevilo na pultech ještě 
v pondělí při výprodeji určeném pouze žákům školy. První vyučovací hodina se odehrála 
na jarmárku a pokud prodávající patřičně snížili ceny, zboží z pultů velmi rychle mizelo. 
Sice jsme v době uzávěrky novin ještě nevěděli přesně utrženou částku, ale bylo zřejmé, že 
bude opět rekordní. Školní parlament po projednání ve třídách připraví, stejně jako každý 
rok, návrh, komu a jak vysoká částka bude přidělena. Jak se členové školního parlamentu 
rozhodli, o tom přineseme informaci v některém z dalších čísel novin.

Vánoční strom
Při školním jarmárku návštěvníci 
postrádali ve vestibulu školy ozdobený 
vánoční stromek. Po návštěvě zástupkyně 
Záchranného hasičského sboru PK jsme 
si netroufli stromek do míst, kde stával, 
postavit. Vestibul školy je totiž veden 
jako chráněná úniková cesta a umís-
tění stromku bylo považováno za poru-
šení protipožárních předpisů. Ale využili 
jsme živou borovici, která roste u přístu-
pového chodníku ke hlavnímu vchodu, 
a tím pádem mohou všichni, kdo zaví-
tají ráno do školy, obdivovat stromek 
osvětlený blikajícími světelnými řetězy.

Mikuláš  
na základní škole

Svátek svatého Mikuláše se slaví i na naší škole. Páťáci v kostýmech 
Mikulášů, andělů a čertů navštívili na prvním stupni své mladší 
spolužáky. Děvčata a kluci z 5. A šli do "áček" nižších ročníků a toto 
pravidlo platilo i pro třídy B a C. V každé třídě se Mikulášové ptali, 
zda někdo ve třídě aspoň občas zazlobí. Někteří hříšníci se při-
znali, někteří se snažili svá provinění zapírat. Ale každý Mikuláš 
měl seznam těch, kteří občas spolužáky a paní učitelky pozlobí, 
takže se pokárání nevyhnul nikdo. Zlobiči pak navíc dostali od 
čertů uhlí a brambory. Větší raubíře čerti dokonce vzali do pytlů 
a slibovali odnesení do pekla. Tam ale nakonec odnesen nebyl 
nikdo, protože pomohli spolužáci, zpěvem písniček a recitací 
situaci vyřešili a své spolužáky z čertovského objetí osvobodili. 
Všechny navštívené třídy byly Mikuláši a anděly nakonec obdaro-
vány drobnými sladkostmi.

Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje Milan Demela, ředitel 
Všem čtenářům novin za kolektiv Základní školy Nepomuk 
přejeme úspěšný a ve zdraví prožitý celý rok 2018!

Náš školní pěvecký sbor Písnička absolvoval v devíti prosincových dnech bez přehánění 
menší turné. Nejprve 3. prosince jsme mohli vyslechnout část repertoáru na nepomuc-
kém náměstí při vánočním trhu a rozsvícení vánočního stromku. Školní tradiční jarmárek 
konající se 8. 12. byl ve vestibulu školy slavnostně zahájen rovněž pěveckým vystoupením 
Písničky. A do třetice v pondělí 11. 12. sbor vystoupil v sále Švejk restaurantu. V sále sbor 
předvedl publiku repertoár, který na jaře v Rokycanech přinesl nejvyšší ocenění na krajské 
soutěži školních pěveckých sborů, a ve druhé části programu samozřejmě došlo i na melodie 
vánoční. Během programu se na jevišti vystřídaly všechny členky od těch nejmenších začína-
jících až po zkušené s mnohaletou praxí. Poděkování patří jednak všem účinkujícím a také 
hudebnímu doprovodu – Mgr. Alici Baumrukové Kotylové, Mgr. Janě Vopalecké a Kateřině 
Vopalecké. A velké poděkování samozřejmě patří sbormistryni Mgr. Daně Králové za čas věno-
vaný sboru a za trpělivost při zkouškách i vystoupeních. Sluší se připomenout, že sbor pod 
vedením p. uč. Mgr. Dany Králové funguje při základní škole už 25 let. Za ta léta se ve sboru 
vystřídalo velké množství žáků, kteří odvedli kus poctivé práce. Písnička se každým svým 
vystoupením snaží přinášet posluchačům radost a hezké kulturní zážitky. Sbor se třikrát 
zúčastnil „Stonožkové mše“ v chrámu sv. Víta v Praze a natočil dvě CD. Pravidelně pořádá 
vánoční i jiné koncerty pro veřejnost. Na svém kontě má tři bronzová a mnoho stříbrných 
ocenění z krajských přehlídek sborů. Nejcennější jsou pak dvě zlatá pásma, jedno z nich 
získané letos. Jádro pěveckého tělesa tvoří žáci 2. stupně. Sbor se musí každoročně vyrovná-
vat se ztrátou nejstarších a nejvyspělejších zpěváků, kteří odcházejí na střední školy. Letos 
se do sboru přihlásili i žáci z 1. stupně, kteří jsou velkou nadějí pro další roky. 

Dana Králová a Milan Demela
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Petře, představ prosím čtenářům Šachový klub Dvorec.
Náš klub je zapsaným spolkem, který vznikl v srpnu 2014. Nutno 
ale podotknout, že jsme nezaložili nic zcela nového. Šachy 
se v Nepomuku začaly hrát už okolo roku 1920. Šachovou klu-
bovnu máme v prostorách sportovní haly v Nepomuku. Poslední 
roky nám postupně narůstala členská základna, kde se nyní počet 
ustálil okolo čísla 40 členů, z toho je přibližně polovina dětí. 

Čtyřicet členů, tak to už je docela slušná 
členská základna. A z toho dvacet dětí, 
klobouk dolů. Kolik z toho je žen a děvčat?

Ženy máme bohužel pouze 2, z nichž je jedna aktivně hrající 
v soutěžích družstev. Mezi mládeží jsou pak 2 děvčata. V šachu 
obecně je relativně málo žen a v tomto ohledu si troufám říci, 

že jsme s ženami a děvčaty na počet členů spíše mírně pod 
průměrem. Je to určitě škoda, protože holky svým stylem hry 
dávají šachům trochu jiný rozměr. Často slýchávám, že holky 
na šachy nemají hlavu, že kluci hrají lépe atd. Ale to je samo-
zřejmě nesmysl. Osobně si myslím, že je to na stejno, jen holky 
spíše inklinují k jiným aktivitám a zrovna šachy trochu více při-
tahují chlapce. 

Sídlo máte ve sportovní hale v Nepomuku, 
a přesto máte v názvu Dvorec, proč?

Když jsme v roce 2014 vymýšleli nový název klubu, společně 
jsme se domluvili na zachování slova „Dvorec“ hlavně kvůli 
tradici, protože největší slávu šachy v Nepomuku zaznamenaly 
pod tělovýchovnou jednotou Slavoj Dvorec v 70. letech, kdy 

Rozhovor se šachistou  
Petrem Čekanem

Text: Karel Baroch
Foto: Pavel Motejzík, archiv klubu

Sleduji v klubovně šachistů trénink žáků. 
Je jich tam asi osm. Každý má před sebou 
šachovnici s rozehranou partií. Ta samá partie 
je na dvou velkých na zdi visících magnetických 
šachovnicích. Všichni pozorně naslouchají 
radám pana trenéra. A nejen pouze naslouchají, 
ale o partii i živě diskutují. Tito malí šachisté 
jsou vzornými reprezentanty našeho města. 
Prosazují se mezi školními týmy a také jsou 
úspěšní na krajských i celostátních turnajích. 
Velkou zásluhu na jejich úspěších má předseda 
Šachového klubu Dvorec Petr Čekan. 

se zde hrála 1. národní liga, která byla nejvyšší soutěží tehdej-
šího Československa. Možná se to nezdá, ale díky své historii je 
Dvorec v šachové komunitě zvučné jméno. 

Co tě na šachách nejvíce baví? A proč bys je 
doporučil například čtenářům našich novin?

Šachy považuji za jeden z nejvíce spravedlivých sportů. Líbí se mi, 
že je pouze na samotném hráči za šachovnicí, jaké tahy zvolí. 
Konečný výsledek je vždy jednoznačný, a i přesto, že závěr soutěž-
ních partií bývá často spjat s emocemi, protihráči si na konci partie 
podají navzájem ruce na znamení vzájemného uznání a výsledek 
stvrdí svými podpisy do partiového záznamu. Šachy bystří mozek 
a určitě se dají doporučit každému. Ne nadarmo se říká, že šachy 
jsou hra královská. 

Podle mého mínění jsou šachy hrou striktně 
logickou, která jde hlavně matematicky 
nadaným lidem. Mám pravdu, nebo se nechají 
hrát šachy třeba nějakým instinktem, nebo 
třeba dokonce srdcem? A jak to máš ty?

Je to asi všechno dohromady. Lidé s určitým analytickým myšlením 
mají jistě určité talentové předpoklady, ale myslím si, že daleko 
důležitější je píle a trpělivost. Osobně znám lidi, kteří v matema-
tice nijak nevynikali, a přesto se vypracovali a nyní hrají na velice 
slušné úrovni. I profesor matematiky, který se čerstvě seznámil 
s pravidly hry, pravděpodobně brzy prohraje třeba s desetiletým 
děvčetem, které se šachům věnuje od první třídy. Ta praxe je velice 
důležitá. Obecně ale každému sedí trochu jiný styl, někdo je více 
poziční hráč, jiný zase rád útočí a kombinuje. Já se snažím hrát 
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spíše aktivně, někdy možná i trochu riskantně, kdy se dostanu 
do pozic, kde je nemožné počítat daleko dopředu, a tak je potřeba 
další postup tak trochu odhadnout. V šachách je to ale docela 
běžné. Ve složitých pozicích pak i ti nejlepší velmistři využívají 
do určité míry svoji intuici.

Především za mladými šachisty dojíždí do Nepomuku 
trenér. Jak vůbec takový šachový trénink probíhá?

Ano, dojíždí k nám Petr Herejk ze Zbůchu, který bezpochyby patří 
mezi trenérskou špičku. Samotný trénink je celkem věda. Trenér 
musí být nejenom dobrý šachista, ale hlavně člověk s pedagogic-
kým nadáním, který umí zaujmout i ty nejmladší. Pro ty starší 
a pokročilejší je zase důležité držet určitou koncepci jednotlivých 
tréninků. Proto máme tréninky rozděleny na 2 skupiny, kdy děti 
nejprve řeší více či méně složité úlohy na zlepšení propočtu a tak-
tiky, následuje procvičování techniky koncovek, analýza vybraných 
partií a na závěr děti hrají mezi sebou. 

A jak ty sám trénuješ? Přehráváš si sám doma 
v klidu partie Capablanky nebo Korčného 
anebo také využíváš služeb trenéra?

Služeb trenéra nevyužívám, i když bych to potřeboval jako sůl… 
Občas trénink starších žáků stihnu a cestou z práce se v klubovně 
zastavím. Spíše se však snažím dodělávat organizační věci nebo 
pomoci trenérovi. Doma mám nespočet šachových knih, a tak před 
spaním občas nějakou otevřu (z šachových ikon mi jsou blízké partie 
Michaila Tala), jinak se spíše snažím připravovat na konkrétního 
soupeře před soutěžními zápasy, ale na nějaké komplexnější tré-
nování bohužel moc času nezbývá. 

Má bílý vždycky větší šanci na výhru, když 
je první na tahu? Srovnávám to s tenisem, 
protože tam je podání velkou výhodou.

Zcela určitě je výhoda prvního tahu velká. Ale asi jako u ser-
visu v tenisu, tak i v šachách je výhoda bílých figur znatelnější 

u výkonnostně silnějších a vyzrálejších hráčů. U začátečníků je 
rozdíl zanedbatelný a často mají malí kluci raději spíše černé 
a holky zase bílé.

Kdo z místních šachistů má nejvíce ELO bodů? 
Možná se budeš divit, ale největší ELO má náš nový farář Jiří Špiřík, 
a to 2260. Není sice zatím oficiálně registrovaný, ale již jsme ode-
slali vyplněnou přihlášku na šachový svaz. Občas si s námi přijde 
zahrát na čtvrteční trénink, za což jsme moc rádi.

Když se člověk podívá na "šachovou mapu" Čech, tak tam 
takových malých měst, jako je Nepomuk, moc není. Čím 
to, že tady se šachy udržely, a dokonce na slušné úrovni?

To máš určitě pravdu. Je hrozná škoda, že kluby například v Blatné 
nebo Horažďovicích již desítky let nefungují. Na druhou stranu si 
myslím, že se situace začíná zlepšovat. Letos například po více než 
deseti letech začal znovu fungovat klub v Sušici, před nedávnem 
pak vznikl nový klub v Kaznějově a v Holoubkově, kde se lidé snaží 
aktivně pracovat s mládeží. A proč se daří šachům v Nepomuku? 
Myslím, že díky dobré partě pracovitých lidí a určitě se začala vyplá-
cet desetiletá práce s mládeží. Máme tu například 4 kluky, se kte-
rými jsme začali trénovat v první třídě ZŠ, a nyní jsou již v prvním 
ročníku na průmyslovkách nebo na gymnáziích. Všichni hrají 
za tým „A“ v klasických soutěžích a dovolím si říci, že u nás patří 
mezi nejlepší a většinu stávajících členů nechali daleko za sebou.

Co ti v poslední době udělalo na poli 
šachovém největší radost?

Určitě mě moc potěšily naše výsledky v poslední sezóně 2016/2017, 
kdy se našemu „Béčku“ podařilo postoupit do Krajského přeboru 
II. třídy, našemu „Áčku“ pak do nejvyšší krajské soutěže a tým dětí 
skončil v první národní lize mládeže na 3. místě, což jsme nikdo 
z nás neočekával i vzhledem k tomu, že to byla v této soutěži pre-
miéra. Poslední roky nám postupy vždycky o chlup unikaly, ale 
nyní se podařilo naprosto všechno. Z toho jsem měl obrovskou 
radost. Je třeba říci, že za úspěchy právě i v týmu dospělých nesli 
velkou zásluhu naši mládežníci.

Často, Petře, čtu, že nepomučtí malí šachisté se účastní 
soutěže s názvem "ampér". O co se jedná?

Jedná se o název pro sérii turnajů mládeže, ze kterých vzejdou kraj-
ští přeborníci ve svých kategoriích, kteří se kvalifikují na Mistrovství 
Čech a Mistrovství ČR. Jeden z těchto turnajů pravidelně každý rok 
pořádáme také u nás v Nepomuku.

Často jsem slyšel, že šachy jsou sportem 
levným. Stačí prý koupit v obchodu figurky 
se šachovnicí, hodiny, nějaká místnost se přece 
vždycky najde a může se začít hrát...

V podstatě to tak je. Dokonce nyní stačí aplikace v chytrém tele-
fonu a kdokoli si může s kamarádem zahrát třeba ve vlaku cestou 
do školy nebo jen tak na internetu. Se skutečnou šachovnicí, s tur-
najovými hodinami a ve vlastní klubovně je to ovšem už o něčem 
jiném. V tomto máme veliké štěstí, máme totiž výborné zázemí. 
Pokud lidé hrají pouze na „hobby“ úrovni, tak je to určitě moc 
nestojí. Pokud se však někdo věnuje šachům naplno, tak už to tak 
levné není. Určitě ti to potvrdí rodiče našich dětí. Přispívají nejen 
na tréninky, ale často jezdí na různé přebory, které se konají třeba 
i na druhé straně republiky. 

Jaký je roční rozpočet klubu?
Poslední roky se nám rozpočet mírně zvedá. V loňském roce jsme 
hospodařili s částkou kolem 140 000, – Kč s mírným deficitem. 
Letos byl připraven rozpočet vyrovnaný v podobné výši příjmů 

i výdajů. Jinak zprávu o hospodaření z posledních let lze nalézt 
na internetu na stránkách spolkového rejstříku.

Určitě se vaše finanční situace zlepšila díky 
městským dotačním programům, o kterých se mohlo 
spolkům v minulých letech jenom zdát... 

To zcela určitě a jsme za to moc rádi. Celkově se ale zlepšily i mož-
nosti čerpání dotací z Plzeňského kraje a zejména z MŠMT, kde 
byla situace v nedávné minulosti trochu divoká a na ty nejmenší 
spolky nezbývalo v podstatě nic. Jenom té byrokracie a papírování 
je stále hodně, ale myslím si, že jsme na využívání dotačních příle-
žitostí a celkově na hospodaření docela šikovní a v tomto ohledu 
se nám daří. Je potřeba si uvědomit, že každá čerpaná dotace je 
většinou podmíněna určitou mírou spoluúčasti a že je potřeba ji 
nejenom vyčerpat, ale také řádně vyúčtovat. Tím, že nespoléháme 
pouze na městské dotační programy, nemusíme být takovou zátěží 
a naopak do našeho spolku a v podstatě do celého našeho města 
dokážeme podstatnou část prostředků přivést z jiných institucí. 
Naše děti tak mají k dispozici nejlepší šachové vybavení, literaturu, 
můžeme si dovolit špičkového trenéra, také cestovné a ubytování 
pro děti hrající 1. ligu mládeže apod.

Je těžké skloubit zaměstnání s řízením klubu? 
Zabere to určitý čas. Tím, že každý den dojíždím do zaměstnání 
do Plzně, je to trochu složitější, ale skloubit se to určitě dá a docela 
dobře. Chce to jenom trochu chtít, nějak si to rozvrhnout a zapo-
jit také ostatní. Já jsem celkem líný člověk, často nechávám věci 
na poslední chvíli, a tak si to sám trochu komplikuji a pak to 
doháním. Bez pomoci ostatních aktivních členů klubu bych byl ale 
namydlený. Je to určitě týmová práce a sám bych to dělat nemohl. 

Zbývá ti ještě čas na nějaké jiné koníčky?
Určitě ano. Z odpočinkových aktivit si moc rád přečtu pěknou 
knihu, podívám se na nějaký film nebo si zahraju na piano. Moc 
rád také cestuji. Jednou jsem dokonce letní dovolenou se svojí part-
nerkou spojil s mezinárodním šachovým turnajem na Mallorce. To 
bylo moc fajn, přes den jsme se koupali v moři nebo lezli po kop-
cích a večer se hrály šachy v jachtařském klubu v Palmě. Byla to 
hodně nevšední dovolená, na kterou moc rád vzpomínám.

Většiny svých respondentů se ptám na to, 
co jim dokáže udělat radost a co jim naopak 
dovede zkazit náladu. Jak je to u tebe? 

Pokud máš na mysli šachy, tak určitě, když se mi povede nějaká 
pěkná partie, a ještě víc, když se povede zvítězit s týmem v soutěži 
a když se daří našim dětem. Celkově se snažím si náladu moc nekazit. 

No a poslední otázka. Už jsem o něm slyšel, 
ale nevím pořádně, o co jde – vysvětli mi 
tedy, co je to „tah mimochodem“?

Tak to jsi mě překvapil, ono se to totiž špatně vysvětluje… Je to 
takové speciální pravidlo, které moc lidí nezná. Jde o dobrání pěšce, 
který táhne ze základní pozice o dvě pole. Pokud je pak soupeřův 
pěšec již na 5. řadě vedle tohoto potáhnutého pěšce, lze ho vzít 
i přes to, že pěšec, který dobírá, pak skončí o pole před pěšcem 
dobraným. No, a víš co? Raději přijď někdy k nám do klubovny a já 
ti to ukážu přímo na šachovnici.

Tak ti, Petře, děkuji za příjemné povídání o šachách 
a nejen o nich. Přeju tobě a také všem nepomuckým 
šachistům hodně správných tahů a hodně ELO bodů.

Partie s francouzským velmistrem Édouardem Romainem na Mallorce ze šachového tréninku



Nepomucké noviny / leden 201822 Nepomucké noviny / leden 2018 23spolky / sport farnost / hasiči

Nepomučtí malíři z Němejcova 
Ateliéru"K" bilancují

Rok 2017 byl pro malíře Němejcova Ateliéru "K" naplněn přímo hektickým pracovním 
vypětím. Sedm roků tvůrčí pracovní činnosti Ateliéru vyvrcholilo uspořádáním celkem 
8 výstav obrazů členů ateliéru v rámci plzeňského kraje. A je třeba říci, že to byly výstavy 
velmi úspěšné, které hezky reprezentovaly město Nepomuk v celém našem kraji. To 
dokazují nejen pochvalné zápisy návštěvníků v naší "Knize návštěv", ale i živý zájem veřej-
ných sdělovacích médií. O našich výstavách dvakrát pochvalně referoval Plzeňský deník 
v obsáhlých recenzích. Redaktorka Českého rozhlasu Plzeň nás navštívila v našem ateli-
éru v Němejcově rodném domě a natočila o naší práci živou relaci, kterou stanice Plzeň 
následně odvysílala.

Rok 2017 pro nás začal již na podzim předchozího roku, kdy jsme pro nepomucké 
občany vydali již třetí Kalendář, tentokrát pro rok 2017, sestavený z našich obrazů. Obraz 
"Zasněžený Nepomuku" našeho člena byl použit jako oficiální "PF Nepomuk 2017“.

První výstava roku byla hned v lednu 2017 v bance ČSOB v Plzni. Dále následovaly 
výstavy v Třemošné, v Blovicích, na zámku Zelená Hora. Zde jsme si vytvořili návštěvnický 
rekord – dle zápisů v naší "návštěvní knize" zhlédlo naše obrazy téměř 900 návštěvníků. 
Následovaly výstavy v Chanovicích, Myslívě, Spáleném Poříčí a Žinkovech. Při organizo-
vané celostátní akci "Noc kostelů" jsme pomohli vyzdobit kostel v Myslívě našimi obrazy 
s církevní tématikou. Při vernisážích našich výstav spolupracujeme většinou s pěveckým 
sdružením nepomuckých učitelek "Canto Nepomucenum", které je již téměř nedílnou 
součástí našich výstav, za což jim tímto chceme moc poděkovat.

Pro rok 2018 jsme opět vydali kalendář, který jsme tentokrát nazvali "Krajiny vnitřní 
a vnější" a který je k dostání v Informačním centru v Nepomuku nebo v nepomuckých 
květinářstvích. Na závěr roku 2017 jsme 5. prosince uspořádali "Den otevřených dveří" 
našeho ateliéru "K" v rodném domě Augustina Němejce v Nepomuku. Pozvání využili 
někteří nepomučtí občané, kteří se živě zajímali o naší činnost. Připravili jsme pro ně 
malé pohoštění, ukázali jim prostory našeho ateliéru a následovala beseda, při níž se 
hosté živě zajímali o naše malování a užili si s námi vánoční atmosféru malířského ate-
liéru naplněného vůní barev, jehličí a hořících svíček. V roce 2018 přejeme všem hlavně 
zdraví, klid a osobní spokojenost. Přijďte se někdy podívat na naše obrázky a opatrujte 
se (protože to za vás nikdo jiný neudělá). 

Ladislav Čáslavský

1. liga mládeže 
v šachu

Po našem premiérovém loňském ročníku 
1. ligy mládeže, ve kterém jsme obsa-
dili 3. místo a získali bronzové medaile, 
se rozběhl další ročník této soutěže. Letos 
jsme byli zařazeni do "jižní" skupiny, která 
se zdá být ještě lépe obsazená než loňská 
skupina "západ". Skupina se opět skládá 
ze 12 družstev, která nastupují v šesti 
hráčích na každé straně. První tři kola 
jsme odehráli 7. a 8. října v domácím pro-
středí naší klubovny. Na úvod jsme pora-
zili plzeňský klub ŠK64 "B", ve druhém 
kole jsme po vypjaté koncovce remizovali 
s "áčkem" stejného klubu a v neděli nás 
čekal ŠK Řevnice, který jsme také doká-
zali porazit. Na další listopadový sraz 
jsme jeli do Prahy, kde nás čekala druž-
stva Spartaku Vlašimi "B" a JAWY Brodce. 
První ze jmenovaných týmů jsme jasně 
přehráli, ale odpolední zápas s Brodcemi, 
kde se skóre zápasu otáčelo z jedné strany 
na druhou, skončilo naší další remí-
zou. Po pěti dosud odehraných zápasech 
jsme zatím na druhém místě tabulky 
s 11 body, ale další pronásledovatelé jsou 
nám v patách. Zbývající těžká kola nás 
čekají 20. ledna a soutěž bude dohrána 
o víkendu 21. a 22. dubna.

Za ŠK Dvorec Zdeněk Flajšman

PF 2018  
Vše nejlepší, pevné 

zdraví, štěstí a úspěchy 
v novém roce 2018 

přeje Fotbalový klub 
Nepomuk z. s.

Pozvánka na 
valnou hromadu 
FK Nepomuk
Vážení, dovoluji si Vás tímto pozvat na 
valnou hromadu Fotbalového klubu 
Nepomuk z.s., která se uskuteční v soboru 
13. 1.2018 ve 14:00 hodin v klubu Na Hřišti.

František Viktora, prezident

Novoroční zamyšlení –  
Objevit ho a radovat se z něho

Lidský život je spojen s objevováním. Již jako malé děti jsme se 
snažili něco objevit, nalézt poklad, poznat neznámé. A i když se 
s časem mění to, co toužíme objevit a z čeho se potom radujeme, 
touha v nás stále zůstává. Touhu objevovat a poznat svět měli i tři 
mudrcové, mágové či, jak jim dnes říkáme, Tři králové. A tato touha 
je díky záhadné hvězdě přivedla až do Betléma, kde nalezli Dítě. 
I když jen stěží tušili, co toto Dítě bude znamenat pro historii světa, 
obětovali mu nejvzácnější dary. Bible takto vystihuje jejich radost:

„A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zasta-
vila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali 
se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; 

padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, 
kadidlo a myrhu.“ (Evangelium podle Marka, 2 kapitola 9-11 verš)

Začínáme nový rok. Roky lidského života se sobě podobají jako 
vejce vejci, přesto očekáváme pro svůj život něco nového a to také 
vkládáme do svých přání i předsevzetí. Vložme do nich i hledání 
a touhu, jakou měli Tří králové. Touhu, která je přivedla až k samot-
nému Bohu a jejich srdce se tak mohla naplnit velikou radostí. 
A čím více se nám zdá, že jsme od Boha daleko, že není, tím více 
bychom ho měli hledat. Neboť o to větší bude potom naše radost.

P. Jiří Špiřík



Nepomucké noviny / leden 201824 Nepomucké noviny / leden 2018 25farnost volnočasové centrum

Vyprávění o farářích, děkanech 
a arciděkanech Nepomuckých 
Kašpar Petr Drauškovius

Osobnost děkana Drauškovia je dnes téměř zapomenuta. Není 
známo datum či místo narození, víme jen, že pocházel ze Slezska. 
Bližší informace nemáme ani o studiích a nejednoznačné je též 
jeho jméno. Ve svém díle Veleslavná památka svatého Vojtěcha, 
k němuž se vzápětí ještě vrátíme, ho uvedl v podobě Kašpar Petr 
Drauschovius. Můžeme se setkat i s tvary Drauško, Drauškovský, 
Draušek, Draškov, nejčastěji se objevuje varianta Drauškovius. 
Děkanem v Nepomuku byl podle Jana Tomáše Berghauera od roku 
1629. Zdejší farní kronika původně obsahovala stejný údaj, který 
byl však následně škrtnut a přepsán na rok 1634. Dle epitafu v kos-
tele sv. Jakuba Většího zemřel v roce 1658 po 27 letech působení, 
jako nejpravděpodobnější se tedy patrně jeví rok 1631.

V roce 1640 stál u vzniku bratrstva sv. Barbory. Když se téhož 
roku začal šířit mor, chodil dům od domu, snažil se pomoci 
a poskytnout útěchu. Zásadní událostí, jež se odehrála během 
jeho života v Nepomuku, byla výstavba kostela sv. Jana Křtitele, 
jehož základy nechal položit František Matyáš ze Šternberka na 
údajném místě rodného domku Johánka z Pomuku, tedy tam, 
kde dnes najdeme poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. O zalo-
žení svatostánku se pravděpodobně zasloužil i sám Drauškovius. 

Navštěvoval jej jezuita Albrecht Chanovský, jak se dozvídáme 
od jeho životopisce Jana Tannera. Ten např. uvádí, že známý misi-
onář „žádné skvostné krmě neb nápoje nechtěl užívati, takže sotva 
kdy ho kdo viděl víno píti, krom v Nepomuce u faráře, svého velmi 
dobrého přítele, u něhož někdy dvě aneb při největším tři malé skle-
ničky vína vypil.“ Pokud pomineme Tannerovu snahu vylíčit Cha-
novského coby ideální postavu, lze z vyprávění vypozorovat blízký 
vztah obou mužů, který dokládá mj. i skutečnost, že nepomucký 
děkan byl jedním z jeho zpovědníků. 

Drauškoviovo hlavní dílo, již zmíněná Veleslavná památka 
svatého Vojtěcha, bylo vydáno v Praze roku 1643 a věnováno Fran-
tišku Matyášovi ze Šternberka. Při psaní čerpal jak ze středověkých 
legend, tak z místních pověstí a ústní lidové slovesnosti. Vzhledem 
k jeho původu se v něm navíc prolínají české a polské prvky svato-
vojtěšské úcty. Jungmannova Historie literatury české ho charak-
terizuje jako „život sv. Vojtěcha s hodinkami a modlitbami k němu“. 

Opomenout bychom neměli ani latinsko-česko-německý spis Fama 
posthuma Ioannis Nepomuceni (Posmrtná pověst Jana Nepomuckého) 
z roku 1641, dedikovaný opět hraběti Šternberkovi, který mj. obsa-
huje rytiny zhotovené dle návrhů slavného barokního malíře Karla 
Škréty. Ačkoliv tiskem vyšel anonymně, víme, že ho sepsal jezuita 
Jiří Plachý-Ferus. Pro nás je důležitá zejména informace o jeho 
spolupráci s Drauškoviem. Můžeme se dokonce setkat i s mylným 
názorem, že autorem byl přímo nepomucký děkan. Dále po něm 
zůstala řada rukopisů, jež se však do současnosti s největší pravdě-
podobností nedochovaly. Mohly podlehnout ničivému požáru, při 
němž v roce 1746 vyhořelo celé děkanství včetně cenné knihovny. 

Někdy bývá spojován s pověstí o zvláštním světle objevujícím 
se v kostele sv. Jakuba coby předzvěst úmrtí některého člena štern-
berského rodu. A právě Drauškovius měl takový úkaz spatřit něko-
lik dnů před smrtí manželky Františka Matyáše ze Šternberka. To 
lze ovšem vyloučit, neboť Ludmila Benigna zemřela až roku 1672, 
tedy mnohem později než nepomucký děkan. Pokud připustíme, 
že by k uvedenému jevu skutečně došlo, muselo by se tak stát za 
jeho nástupce Šebestiána Karla Krále. V Drauškoviově případě by 
se mohl vztahovat k Františku Matyášovi, jenž skonal v roce 1648. 

S pozůstalou vdovou se zřejmě dostal do sporu. Roku 1656 měl 
adresovat pražskému arcibiskupovi Arnoštu Vojtěchu Harrachovi 
stížnost na vrchnost, která mu údajně činila potíže, jelikož se 
snažil hájit církevní majetek. Patrně šlo o situaci, kdy chtěli jezuité 
získat pod svou správu svatojánský kostel. Na okraj dodejme, že 
nastíněná rozepře se odehrála dlouho po smrti člena tohoto řádu 
a Drauškoviova přítele Albrechta Chanovského. 

Zajímavou vzpomínku poskytl Bartoloměj Kadamer, jeden ze 
zdejších měšťanů, kteří v roce 1699 vypovídali před komisí shro-
mažďující svědectví o Janu Nepomuckém. Jeho otec byl vojákem 
a nechal syna ve věku necelých dvanácti let v Nepomuku u svého 
krajana. U tohoto sedláře zůstal asi rok a poté „se dostal k panu 
děkanovi nepomuckýmu, kterýmu říkali Kašpar Drauškovius“, u nějž 
sloužil až do jeho úmrtí, déle než 26 let. Zmiňoval ho coby zbož-
ného člověka, jenž mu vyprávěl o budoucím světci. Tato informace 
není nijak překvapivá, protože Drauškovius byl Janovým ctite-
lem. Díky Kadamerovi si ale vytvoříme konkrétnější představu, 
co o něm mohl sdělovat místnímu lidu. S jistotou lze konstatovat, 
že zde tehdy byla známa legenda o Janovi jako zpovědníkovi krá-
lovny i jeho zázraky, byl považován za mučedníka a označován za 
svatého, přestože tou dobou ještě nebyl oficiálně ani prohlášen 
za blahoslaveného a ke kanonizaci došlo až roku 1729. Tradovala 
se též dodnes rozšířená zvěst, že se narodil na místě, kde byl poz-
ději vystavěn kostel. V něm Kadamer údajně v noci vídával světla, 
ačkoliv uvnitř nehořela žádná lampa či svíce. Přidal i další pří-
hodu. Asi 300 vojáků „od rejtu walterovského“ chtělo jednou pře-
padnout Nepomuk. Lidé prosili Jana o ochranu a nechali rozeznít 
zvon, načež útočníci dostali strach a odjeli. Jejich velitel následně 
navštívil Drauškovia se slovy: „Pane děkane, musíte tu míti ňákýho 
dobrýho patrona, kterej nás tak zastrašil, že sme byli jako zděšený 
a pryč hned jeti museli.“ 

Podle Jana Berghauera skonal Drauškovius v roce 1658 a na 
místo jeho posledního odpočinku v kostele sv. Jakuba Většího 
upozorňoval latinský epitaf, jenž v překladu zněl: „Pravá podoba 
veledůstojného pána Kašpara Petra Drauškovia, který chvalně a hor-
livě spravoval tento chrám a stádce Páně po dvacet sedm let. Zemřel 
v Kristu 17. června roku 1658, odpočívá v pokoji uprostřed chrámu 
pod křížem. Modlete se za něho.“

Lenka Špačková

Ukázka z díla Veleslavná  
památka svatého Vojtěcha

Informace z Fénixu

Vážení příznivci Fénixu, děkujeme za Váš zájem o všechny aktivity, 
které ve Fénixu pořádáme, za vaše podněty a zpětnou vazbu. Moc 
si toho vážíme a věříme, že společně dokážeme vytvořit jedinečný 
sdílený prostor, jaký si Nepomuk bezesporu zaslouží. 
 
3. prosince proběhl v prostorách Fénixu vánoční jarmárek a bylo 
to moc příjemné setkání.

14. 12. zakončili studenti jeden ze semestrů Univerzity III. věku – 
Genealogie. Naše tutorka Zuzana Kruppová se zeptala studentů, co 
jim studium přináší. Postupně vám nabídneme jejich odpovědi. Moc 
děkujeme Zuzce za skvělou práci a ochotu při vedení skupiny, patří 
jí i velký dík za dobrovolně poskytované počítačové poradenství. 
A protože Zuzana odchází na mateřskou dovolenou, stává se novým 
tutorem paní Věra Hajšmanová. Studentům i paní Hajšmanové pře-
jeme hodně úspěchů a příjemně strávený čas při studiu.
Po Novém roce kroužky plynule pokračují a pololetí končí až po 15 
lekcích. Provoz je zahájen v týdnu od 8. ledna 2018. Přihlášky jsou 

platné na celý školní rok. Platby za další pololetí je třeba provést 
do 31. 1. Prosíme o dodržení tohoto termínu. V novém roce začí-
náme rozšiřovat nabídku kurzů a máme z toho velkou radost. 
Na všechny kurzy je třeba poslat přihlášku (případně přihlášku 
vyplnit u nás v kanceláři).
 
Nové kurzy a akce:

20. 1. 
se koná seminář patchworku s Bohuslavou Marečkovou,  
350 Kč, přihlášení je nutné předem.

27. 1. 
probíhají od 16 do 19 hod. deskovky č. 2.

1. 2.
 začne další semestr Univerzity III. věku,
tentokrát na téma "Cestování".

1. 2. 
přijďte vyzkoušet relaxační cvičení pro maminky s dětmi, zamě-
řené spíše na maminky, s prvky jógy a cvičení podle Mojžíšové.

6. 2. 
rozšiřujeme počítačový kurz od 14:20 pro mírně pokročilé 
a od 16:00 pro začátečníky.

6. 2. 
začnou očekávané Tanečky pro kluky a holčičky s novou lektorkou, 
pro děti od 3 do 5 let. Na kroužku si děti zopakují říkadla a pís-
ničky, které znají z domova a zároveň se seznámí s novými lido-
vými i moderními písněmi a s doprovodným pohybem a rytmizací 
pomocí hud. nástrojů a hrou na tělo. Do činnosti budou zařazena 
logopedická cvičení, pokud budou potřeba.

24. 1. 
Zvládání konfliktních situací – přednáška (17:30–19:30)

Podrobný obsah: 
Typy konfliktů 
Překonávání komunikačních bariér 
Klasické komunikační chyby 
Vyjednávání 
Asertivní chování 
Techniky řešení konfliktů 
Typy osobností a jak s nimi jednat 
Praktická cvičení 

Stále jsme otevřeni vašim námětům a připomínkám 
i lektorské spolupráci. Přejeme naplněný rok 2018.

FÉNIX  
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,  
Nepomuk

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

Tel.: (+420) 737 500 427  
(Eva Valmová, koordinátorka centra)
E-mail: fenix@fenix-nepomuk.cz
www.fenix-nepomuk.cz
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Taneční kurz pro mládež PODZIM 2017  
byl slavnostně ukončen

Taneční škola Gregoriades opět po několika letech vrátila taneční kurzy do Hotelu 
U Zeleného stromu v Nepomuku. Během 9 tanečních lekcí se mladí tanečníci a taneč-
nice naučili standardní a latinskoamerické tance, country a diskotance a sezná-
mili se základy etikety ve společnosti, a to jak v průběhu tanečních lekcí, tak při lekci 
stolování. Taneční kurz byl slavnostně ukončen závěrečným plesem, kde jsme tančili 
o pohár tanečního kurzu. Celým kurzem provázel nejmladší taneční mistr Nikola 
Gregoriades s manželkou Ivetou. Další taneční sezóna je za dveřmi a vy se můžete již 
nyní přihlásit do tanečního kurzu pro mládež i pro dospělé.

Kulturní a informační centrum Nepomuk, Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz / Otevřeno: květen–září (pondělí–neděle 8.30–18.00)
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz změna programu vyhrazena

1.–14. 1. infocentrum zavřeno z důvodu 
probíhající inventury a malování

Nepomuk 1. polovina roku 2018

1. 1. 2018 Novoroční čtyřlístek, špacír 
kolem Zelené Hory (předpokládaná 
délka trasy 6 km), sraz u kruhového 
objezdu u Sokolovny Nepomuk v 13.30 
hodin, pořádá KČT Nepomuk 

5.–7. 1. Tříkrálová sbírka v Nepomuku, 
Dvorci a okolí (Vrčeň, Neurazy, Klikařov, 
Vojovice, Radochovy, Partoltice, 
Soběsuky, Myslív, Nehodív, Loužná, 
Milčice a Polánka), sbírku pořádá Charita 

9. 1. Přednáška z psychologie, 
PhDr. Hana Alblová: Inteligence; 
Já jako osobnost; Přizpůsobení 
a zralá osobnost; Postoje, od 17.30 
do 19.30, Fénix Nepomuk

13. 1. Rybářský bál, hraje kapela 
Classic band, od 20.00 hod, Kulturní 
dům Klášter, předprodej vstupenek 
(120Kč) 6. 1. 2018 od 13.00 hod (KD 
Dvorec), autobusový svoz zajištěn

19. 1. Divadelní představení Manželský 
čtyřúhelník, od 19.00 hod., sál 
hotelu U Zeleného stromu

20. 1.–25. 2. Souhrnná výstava 
výtvarných děl ak. mal. Jiřího 
Karmazína, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, otevřeno úterý – sobota 
10.00–16.020 hodin, vstup zdarma

20. 1. Workshop patchworku 
s Bohunou Marečkovou, od 13.00 
do 16.00, Fénix Nepomuk

20. 1. Sifon, koncert rockové 
skupiny, 21.00 hod., KD Dvorec

23. 1. Přednáška s Ing. Václavem 
Malovickým na téma Velká 
válka a gastronomie,od 17.00 
hodin, Haškův salonek Švejk 
restaurantu U Zeleného stromu 

26. 1. Deskovky vol. 2, pokračování 
úspěšného herního večera pro děti 
od 3 let a jejich rodiče a prarodiče, 
od 16.00 do 19.00, Fénix Nepomuk

27. 1. Ples SDH Dvorec a SDH Vrčeň, hrají 
Pelíškové, od 20.00 hod, KD Dvorec, 
předprodej vstupenek Potraviny 
Veselý (Dvorec), vstupné 100 Kč 

10. 2. Průvod masek Dvorcem, sraz v 9.00 
hodin na hasičárně, pořádá SDH Dvorec

10. 2. Odyssea, KD Dvorec,  
www.misronmusicteam.cz

16. 2. Sportovní ples 2018, k poslechu 
a tanci hraje hudební skupina Melodion, 
od 20.00 hodin, sál hotelu U Zeleného 
stromu (náměstí A. Němejce 69), vstupné 
150 Kč, rezervace a prodej vstupenek 
na tel.: 723 437 653, pořádá FK Nepomuk

16. 2. Duo Adams, KD Dvorec, 
www.misronmusicteam.cz

17. 2. Pietní akt k 74. výročí sestřelení 
amerického bombardéru Liberator, 
náměstí A. Němejce / Dubeč

17. 3. Nepomucké velikonoční trhy 
(hraje Bedrník, pohádka pro 
děti), náměstí A. Němejce

30. 3. Extra Band revival, KD Dvorec, 
www.misronmusicteam.cz 

14. 4. Nepomucké trhy (hrají The Dixie 
Hot Licks, pohádka pro děti), od 8.00 
do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

14. 4. Otvíráme Nepomuk!  
více na otvirame.nepomuk.cz

14. 4. Zvlášný škola, KD Dvorec, 
www.misronmusicteam.cz 

20. 4. Elektroband Pavla Zedníka, 
KD Dvorec, www.misronmusicteam.cz 

1. 5. Turistický pochod S perníkem 
turistickým chodníkem (délka trasy 
10, 15 a 25 km), sraz na nádraží ČD 
ve Dvorci v 8.00 hodin, pořádá KČT 
Nepomuk, www.kctnepomuk.cz

12. 5. Nepomucké farmářské a řemeslné 
trhy (hraje Sadovanka se Slávkem 
Kubíkem, pohádka pro děti), od 8.00 
do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

18.–20. 5. Svatojánská pouť v Nepomuku, 
hlavní městská slavnost s tradičním 
tržištěm, doprovodným programem 
(vystoupí např. František Nedvěd) 
i pouťovými atrakcemi, centrum 
města, Přesanické náměstí, Malá letní 
scéna, Sokolovna Nepomuk, Unibrick, 
a další, více na pout.nepomuk.cz 

26. 5. Okrsková soutěž SDH Dvorec, 
od 13.00 hodin, hřiště Slavoje Dvorec

26. 5. Taneční zábava SDH Dvorec, 
od 18.00 hodin, hřiště Slavoje Dvorec

27. 5. Veřejná slavnostní schůze 
SDH Dvorec ke 120. výročí založení 
sboru, od 14.00 hodin, KD Dvorec

9. 6. Nepomucké trhy (hraje Band Miloše 
Velíška, pohádka pro děti), od 8.00 
do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

15.–17. 6. Nefestík, www.nefestik.cz

okolí Nepomuka leden 2018

do 20. 1. Výstava Betlémů – výrobky, 
Informační centrum Spálené Poříčí

do 24. 2. Výstava Alois Moravec – 
obrazy, grafika, exlibris, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

1. 1. Novoroční výkop, od 13.00 hod., 
fotbalové hřiště, Spálené Poříčí

1. 1. Novoroční pochod, trasa cca 
4 km, vhodná i pro děti, zakončení 
ochutnávkou místní specialit, 
opékání buřtů (buřty s sebou), sraz 
ve 13.00 hodin, náměstí, Kasejovice

1. 1. Novoroční ohňostroj, od 17.00 
hodin, náměstí, Spálené Poříčí

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

13. 1. Nezbedná pohádka, Mirotický 
divadelní spolek I toto!, od 17.00 hodin, 
sál hostince U Adamců, Kasejovice, 
vstupné 50 Kč, předprodej u paní 
Jakubčíkové v Drogerii Kasejovice

16. 1. Tance národů světa v podání 
houslí Alexandra Shonerta, od 19.00 
hodin, Starý palác na zámku 
v Blatné, vstupné 150 Kč

26.–27. 1. Zimní Basinfirefest, Spálené 
Poříčí, www.basinfirefest.cz

3. 2. Tesařský ples, od 20.00 hod., 
tradiční ples, KD Chanovice 
(Pfeifer Holz s.r.o.Chanovice)

9. 2. Daniel Landa, autorské čtení nové 
knihy s kytarou, 20.00 – 22.00 hodin, 
Lidový dům Blovice, vstupné 350 Kč

únor Na kole do světa s Jaroslavem 
Králem (šnekem) – beseda, Spálené Poříčí

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

Obsluha výrobních linek

Elektrikář

Údržbář

Brusič nástrojů

Řidič vysokozdvižného vozíku

Technik BOZP a PO

Práce u stabilní rodinné  
mezinárodní společnosti  

Atraktivní systém odměňování 
transparentní prémiový systém 

13. plat, stravenky

Dlouhodobá perspektiva a  
možnost kariérního růstu

Firemní akce pro zaměstnance

Náborový příspěvek 12.000,-Kč

Svozy do zaměstnání ze směru: Klatovy, Sušice,  
Horažďovice, Nepomuk, Strakonice a Blatná

Pracovní pozice v  
Chanovicích:

Důvody, proč pracovat  
právě pro firmu Pfeifer: 

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

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

karriere.

pf
ei
fe

rg
ro

up.c
om

         V
še kolem 

zaměstnání u firmy Pfeifer

   ONLINE PŘIHLÁŠKA

Závod Chanovice – Chanovice 102 – 341 01 Horažďovice – paní Ivana Šimonová – tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.cz  – www.pfeifergroup.com  –  www.karriere.pfeifergroup.com

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.pfeifergroup.com/cs  -  www.karriere.pfeifergroup.com/cs

Město Nepomuk a Mikroregion Nepomucko zvou na přednášku a besedu 
s Ing. Václavem Malovickým na téma

VELKÁ VÁLKA A GASTRONOMIE,
 
která se koná v úterý 23. ledna 2018 od 17:00  
v Haškově salonku Švejk restaurantu v Nepomuku.  

Přesvědčíme se o vlivu Velké války v naší kuchyni, o kulinářském dědictví časů, kdy se psalo c. a k., o vlivu války na vznik i dnešní 
podoby české tradiční gastronomie. Seznámíme se s úrovní gastronomie v c. a k. armádě, s vojenskými potravními dávkami bojujících 
stran, odlišnostmi stravování důstojníků a mužstva, stolováním v armádě a s tím, co se tehdy vařilo. Jak se třeba lišily jídelníčky 
v Dalmácii, Rakousku, Uhrách, Čechách, Haliči, Sedmihradsku? Posádkoví kuchaři byli tehdy na úrovni kuchařů špičkových hotelů. 
Také si popovídáme o tom, na co byl při výuce nových kuchařů z naprostých amatérů kladen největší důraz. Nebo o tom, jak výrazně 
např. používané přílohy ovlivňovala lokalita jednotky. Brambory byly takřka všude, ale zelenina se lišila. Někde hrách, někde fazole, 
čočka, paprika, zelí – jinde většinou jen řepa, tuřín a vodnice. Polévky se vařily převážně výživné a omáčky teplé i studené respektovaly 
oblíbené chutě své doby. Protože vaření masa trvá déle, bylo preferováno v poli smažení, pečení a dušení. Užívalo se především maso 
hovězí, ale i skopové, telecí, drůbeží i rybí. Samozřejmě na přednášce nebude chybět vsuvka o pečení komisárku, o konzervách, 
instantních polévkách, ementálu či uherském salámu pro armádu, o vínu, kávě či pálenkách. Nelze pominout ani maršála Radeckého 
jako gastronoma, fenomenální kuchařku Osudy dobrého vojáka Josefa Švejka ani recepty dodnes užívané. Akce je součástí cyklu besed 
a přednášek věnovaných výročí 100 let vzniku samostatné Československé republiky.

Rok  
na Havajských 
ostrovech

Zážitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havajských ostrovech, 
vyprávění spojené s videopřednáškou o místních zvycích, o tanci 
Hula Hula, o šamanismu a léčitelství na Havaji, o přírodních 
krásách a putování po jednotlivých ostrovech 

přednáší cestovatel Petr Nazarov
čtvrtek 8. února 2017 od 18.00
sál Městského muzea a galerie
vstupné dobrovolné

Marián Vojtko  
a Michaela Gemrotová

To nejlepší z klasických, 
filmových a muzikálových melodií

 
Datum: Čtvrtek 5. 7. 2018
Čas: 20:00–21:30 hodin
Zámek Spálené Poříčí, 
Spálené Poříčí 1, 335 61

Pojďte zažít jedinečný večer plný písní 
od baroka po současnost v podání 
nejslavnější české muzikálové dvojice 
Vojtko‑Gemrotová (Fantom Opery) 
za doprovodu smyčcového kvarteta 
(KlasiX) v prostředí krásného nádvoří 
zámku ve Spáleném Poříčí.

Cena vstupenek:
Do 31. 1. 2018
Sektor A 250 Kč 
Sektor B 200 Kč 
Sektor A+BUS 330 Kč 

Od 1. 2. 2018 do 4. 7. 2018
Sektor A 350 Kč
Sektor B 250 Kč
Sektor A+BUS 430 Kč

Na místě před koncertem
Sektor A 400 Kč
Sektor B 300 Kč
ZTP/P 100 Kč

Sektor A je situován blíže jevišti
Sektor B je situován ve vzdálenější  
části hlediště

BUS – zajištěna doprava z Plzně 
a zpět. Odjezd autobusu v 18:45 
hodin z Pobřežní ulice před Kulturním 
domem Peklo. Návrat po skončení 
koncertu zpět. K nástupu do autobusu 
se prokažte vstupenkou.

Pořádají Mikroregion Nepomucko 
a město Spálené Poříčí v rámci Letního 
barokního festivalu 2018 za finanční 
podpory Plzeňského kraje.
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Budoucnost kabelové televize v Nepomuk

Vážení spoluobčané, s novým rokem si mnozí z nás dávají novoroční 
předsevzetí. Očekáváme něco nového, neznámého a možná i lep-
šího. Právě v tento čas bych Vás rád informoval o budoucím vývoji 
a plánovaných změnách kabelové televize v Nepomuku. Počátky 
nepomucké kabelové televize sahají do devadesátých let minulého 
století. Byla to doba, kdy problémy s příjmem televizního signálu 
řešil každý z nás. Nově spouštěné programy, jako byla např. stanice 
OK3, byly v naší lokalitě jen těžko dostupné. Nejen ze zmíněného 
důvodu byla spuštěna nepomucká kabelová televize, která patřila 
mezi vůbec první kabelové televize v již rozděleném Česku a Slo-
vensku. Mezi hlavní zakladatele a hlavní realizátory dnes známé 
KTV v Nepomuku patřili Ing. Jan Hronek, Josef Michek a Ing. Jaro-
slav Jíra. Tito jmenovaní přinesli do Nepomuka a Dvorce revoluční 
způsob příjmu televizního signálu a jsou bezpochyby právem ozna-
čováni jako „otcové“ zakladatelé místní kabelové televize. I v dnešní 
moderní době by projekt tohoto charakteru byl technicky, časově i 
finančně velmi náročný. Nesporný podíl má i samotné Město Nepo-
muk, bez kterého by kabelová televize neměla šanci na úspěch. Zde 
musím zmínit i přínos a význam spuštění informačního kanálu 
města NIKA TV. Tento kanál se na dlouhá léta stal hlavním infor-
mačním zdrojem, prostřednictvím kterého se občané Nepomuka 
a Dvorce dozvídali informace o dění ve městě a jeho okolí. Jak léta 
ubíhala, měnil se význam i důležitost KTV. Nepomucká KTV se 
musela vypořádat s mnohými problémy, jakož i s příchodem digi-
tálního přenosu televizního signálu. KTV prošla velkou proměnou 
a v posledních několika letech byla mnohokrát modernizována a 
upravena tak, aby mohla být stále rovnocenným partnerem ostat-
ním poskytovatelům. Provoz KTV v Nepomuku mnoho let zastře-
šovala firma TESAS MEDIC s. r. o. majitele Ing. Jana Hronka. Od 
roku 2016 za tuto společnost jednala slečna Bc. Radka Hronková. K 
1. 1. 2018 koupila většinový podíl této společnosti firma SKY Trade 
s. r. o., která již od roku 2014 zajišťovala servisní činnosti pro výše 
uvedený subjekt, a má tak dostatečné zkušenosti v této oblasti.

Co přinese rok 2018 v oblasti KTV? 
Rok 2018 bude rokem velkých změn a velkých výzev, alespoň co 
se týče příjmu televizního signálu. Avizované zavedení standardu 
DVB-T2, který má být uveden do provozu v polovině roku 2018, 
bude jistě nemalou výzvou nejen pro kabelovou televizi, ale i pro 
majitele set-top boxů, kteří přijímají signál standardu DVB-T. 
Další naší velkou výzvou bude postupná výměna aktivních prvků 
KTV a průběžné zavádění internetových služeb do koncových pří-
pojek zákazníků. Věříme, že spojením služeb kabelové televize a 
služeb v oblasti poskytování Internetu dojde k rozšíření portfolia 
nabízených produktů a k ucelení nabídky pro všechny občany 
Nepomuka a Dvorce. Od Nového roku chystáme rozšíření progra-
mové skladby KTV, a to např. o oba programy Eurosportu, které 
budou vysílat i blížící se olympiádu. Tyto změny nebudou mít vliv 
na poplatky za využívání KTV. Cena pro rok 2018 zůstává nadále 
stejná, tj. 2.200 Kč. Číslo účtu a variabilní symbol zůstávají také 
stejné – 21304361/0100. Co se týče Nepomuckého Informačního 
Kanálu – tento kanál je sice provozován v rámci KTV, ale je plně 
v rukou Města Nepomuk. Společně se budeme se snažit najít 
cestu, která povede ke zvýšení kvality a rozšíření služeb tohoto 
informačního kanálu. 

Závěrem bychom rádi poděkovali výše jmenovaným za jejich dosa-
vadní činnost a Vám občanům Nepomuka a Dvorce slibujeme, že 
se budeme snažit důstojně kráčet ve šlépějích našich předchůdců. 
V dalším čísle Nepomuckých novin uveřejníme podrobnosti týka-
jící se integrace internetových služeb do provozu KTV.

Nová adresa pro korespondenci a výběr v hotovosti je: Husova 
286, Nepomuk. Tel: 371 592 364, email: info@ktvnepomuk.cz.  
V době od 8.00 hod do 16.00 hod. Více na www.skytrade.cz.

Za SKY Trade s. r. o. Miloslav Kubík

Vážení občané,

ráda bych se, již jako bývalá jednatelka společnosti TESAS MEDIC 
s. r. o., vyjádřila ke svému rozhodnutí prodat obchodní podíl této 
společnosti. V roce 2016 jsem převzala společnost po svém otci. 
Byla nutná reorganizace a narovnání některých smluvních vztahů.
V roce 2015 se jednalo s městem o prodeji. V této době jsme 
bohužel společné řešení nenašli. Záměr města o prodeji společ-
nosti firmě, která nebyla z Nepomuku, byl z naší strany rezolutně 
zamítnut. Názoru mého otce – místní firma má patřit místním – 
jsem se držela i já při svém současném rozhodování. Mé rozhod-
nutí prodat podíl společnosti bylo velmi ovlivněno i jednáním a 

chováním některých představitelů města vůči mé osobě, kdy jsem 
byla nucena čelit písemným vulgaritám a urážkám ze strany jed-
noho pana radního. Dále zcela záměrně docházelo ze strany úřed-
níků k „různým pochybením", která poškozovala zájmy a majetek 
společnosti TESAS MEDIC s. r. o. Věřím, že pan Kubík a pan Kovář 
mají s KTV Nepomuk velice dobrý plán. Mají schopnosti a mož-
nosti rozšířit služby KTV. Budou mít dostatek sil na prosazování 
zájmů společnosti i přes nelibost a osobní averzi některých před-
stavitelů města. Mohu jim jen do budoucna popřát hodně štěstí, 
elánu a pracovních úspěchů.

Radka Hronková
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Firma INTERIORS 
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
 
 
—  Truhlář – nábytkář 

Místo pracoviště: Kasejovice

—  Montážní dělník v zahraničí 
Práce v Německu / Anglii

—  Koordinátor montáží nábytku  
interiérů pro Německo a Anglii 
vyučení v oboru truhlářství  
výborné platové podmínky 
jazykové znalosti – NJ – AJ

—  Konstruktér

—   Manažer výrobních kalkulací a rozpočtů 
Min. SŠ – technického směru 
Místo pracoviště: Kasejovice / Plzeň

—  Asistentka projektu 
Vzdělání ekonomického, technického směru  
znalost NJ plynně

Pracoviště:  
INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č. p. 337
 
Kontaktní osoba:  
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246
email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč
• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování.
• Příspěvek na dopravu.
• Nabídka zařízeného služebního bytu.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE,  

studenty na víkendy i mimo ně, dle jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Nabídka platí od 3. 1. do 31. 1. 2018 
v prodejně „U Stodoly“

Rodinné 82% 200 g 23,90
Choceňský tvaroh jemný 250 g kostka 18,90 
Zott Zakysaná smetana 15% 180 g 11,90
Tlačenka Delikates cena za 1 kg 119,00
Šunková cihla bez lepku cena za 1 kg 99,00
Kuřecí čtvrtky zadní TF zmr. 600 g  34,90

Nabídka platí od 3. 1. do 16. 1. 2018 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

RANKO Smetanový jogurt 140 g mix příchutí 8,90
Dr. Halíř čerstvé mléko 1,5% 1 l ELO 15,90
Blaník Eidam plátky 30% 100 g  16,90

Nabídka platí 17. 1. – 30. 1. 2018 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk 

Jaternice cena za 1 kg  79,00
Jelita cena za 1 kg 79,00
Zabijačková polévka 500 g  29,90
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tel.: 777 838 788, www.pohrebnisluzba.cz

NONSTOP  
SLUŽBA 

24 HODIN

NONSTOP  
SLUŽBA 

24 HODIN

POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Nepomuk
náměstí A. Němejce 155 

(proti kostelu)

KVĚTINKA KAMENICTVÍ

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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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. 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.

Pronajmu byt 2+1 v Nepomuku Na Vinici III, částečně vybavený. 
Cena 6500 Kč včetně vody a společných prostor. Tel.: 603 558 566.

Prodám byt 3+1 Nepomuk Na Vinici – bytovka. Tel.: 605 046 672.

Prodám štěňata křížence Gordon setr – Německý ohař, 
odčerv., očkovaná, odběr možný. Tel.: 731 634 060.

Prodám štafle 3 m 600 Kč, prošívák + kalhoty nové č. 56-54‑
58, ks/200 Kč. Foťák Olympus 200 Kč. Tel.: 776 814 094.

Prodám tlakovou nádobu Darlig 100-3, necky na opaření čuníka 
a 5 dl hrnec. Decimálku + závaží, ruční kárku. Tel.: 776 535 770.

Prodám sjezdovou dráhu o délce 18-28 m, jako byla 
u školy – houpačku pro 4 děti plast, stůl + 2x lavice 
pro 8 osob. Pěkné, levně. Tel.: 736 643 838.

Kadeřnictví IN, U Sokolovny 560, Nepomuk (v soláriu), dámské, 
pánské, dětské, společenské účesy, svatby. Tel.: 603 942 390.

Hledáme průvodce do Expozice veteránů na Zelenohorské 
poště pro letní sezónu 2018. DPP. Vhodné pro studenty či 
důchodce. Zájemci piště na: zelenohorskaposta@gmail.com.

Řádková inzerce  

vzpomínka

 

Jen svíci hořící a hezkou kytici ti 
na hrob můžeme dát, chvíli postát 
a s láskou na tebe vzpomínat.

Dne 27. ledna uplynou 3 roky,  
co nás navždy opustil

pan Zdeněk Pružinec.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná 
manželka, dcera s rodinou a zeť s rodinou.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 13. 1. 2018 oslaví 100 let  
paní Marie Špetová, Soběsuky 63. 
Z celého srdce přejeme pevné zdraví,  
hodně štěstí a elánu do dalších let.
Obecní úřad Neurazy



sponzor měsíce


