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28 /  Zelenou Horu  
prozáří zrcadlový oltář 

12/  Rozhovor s hoteliérem 
Radovanem Sochorem

24 /  Šachový klub  
slaví postup
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Obrazy a keramika–výstava 
v Malé galerii Nepomuk
Jana Krausová, David Kraus, 
Dan Maha (Dana Kořínková)
8. 1.–19. 3. 2016

Nepomuk na REGIONTOUR
Město Nepomuk se úspěšně prezentovalo spo-
lečně s Hotelem U Zeleného stromu Nepomuk 
na Mezinárodním veletrhu turistických možností 
v regionech REGIONTOUR, který se konal ve 
dnech 14.–17. 1. 2016 na brněnském výstavišti. 
Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestov-
ního ruchu s akcentem na regiony ve střední 
Evropě. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby 
s rozhodovacími pravomocemi v cestovním 
ruchu ČR a jednotlivých regionů. Průměrný počet 
návštěvníků každoročně převyšuje hranici 30 000.
(red)

Zimní přikrmování
Zima dorazila i do nížin 
a lidé do oken a na balkóny 
přidělávají krmítka pro ptáčky. 
Začíná období přikrmování 
ptáků a největší radost udělají 
slunečnice nebo vlašské 
ořechy. Foto Jitka Košanová

Žádost o dotaci na realizaci 
Komunitního domu pro seniory
ve Dvorci (bývalý hotel u nádraží) 
byla podána. Výsledky by měly být 
známy na přelomu května a června. 
Přinášíme vám vizualizaci možné 
budoucí podoby objektu.
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Slovo starosty

Vážení občané,

v lednu zavalily naše město přívaly 
sněhu a sluší se na tomto místě podě-
kovat technické správě města a jejím 
zaměstnancům, že vše zvládli bez 
větších obtíží. Škoda jen, že ta vánoční 
atmosféra nepřišla v adventním čase.
V neděli 21. února budou v sokolovně 
představeny varianty územní studie 
lokality hřiště a louky u základní školy, 
těším se, že se na setkání sejdeme 
ve stejně hojném počtu, jako tomu 
bylo na prvním setkání v listopadu. 
V tomto čísle novin najdete dále 
například poslední rozhovor Martiny 
Krumpholcové v rámci patnáctidílného 
cyklu se zastupiteli města, zvolenými 
pro období 2014-18. Rád bych jí za 
pravidelné příspěvky bez nároku na 
honorář vyjádřil poděkování a věřím, 
že brzy pro noviny vytvoří svou další 
pravidelnou rubriku. S nevšedními 
výsledky skončila sbírka na nový oltář 
zelenohorského kostela, v rámci níž se 
naše město zároveň zařadilo mezi nej-
větší donátory. Vybralo se dosud téměř 
300 000 korun a projekt skončil na 
prvním místě mezi osmdesáti žádostmi 
z celé republiky. Rekordní je rovněž 
výsledek naší již tradiční Tříkrálové 
sbírky. I v souvislosti s ní děkuji všem, 
co přispěli či přispějí, organizátorům 
i „dětem v terénu“.

Jiří Švec, starosta města

Studie představí podobu 
areálu a louky u školy
Na základě plánovacího setkání ze dne 21. listopadu 2015, o jehož výsledcích jsme 
vás informovali v prosincovém čísle těchto novin, ale také na základě rozhovorů se 
spolky a organizacemi, odbornými komisemi a vlastníky pozemků, nechává město 
zpracovat architektonickou studii prostranství, které obklopuje areál ZŠ, tedy spor-
tovního hřiště a louky. Zpracované varianty řešení budou představeny na setkání 
s občany 21. února.

Připomeňme, že v hlasování veřejnosti nejvíce bodů získaly: park pro relaxaci, 
in-line dráha, venkovní fitness stroje, hřiště pro velké hry či nová budova ZUŠ. 
Podrobné zápisy z plánovacího setkání s architekty i text zadávací územní studie 
na lokalitu Pod Vinicí naleznete na www.nepomuk.cz. 

Někteří z vás občanů se již doslechli, že 11. 1. odsouhlasila nečekaně Rada 
města Nepomuk pronájem části pozemků Fotbalovému klubu Nepomuk za 
účelem žádosti o dotaci na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem v rámci 
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tento záměr posvětilo 
o dva dny později zastupitelstvo.

Žádost o dotaci bude podávat Fotbalový klub Nepomuk, s kterým město uza-
vřelo smlouvu o výpůjčce na pozemky, a město se bude účastnit spolufinancování 
výstavby, a to v poměru 2 (FK Nepomuk) : 1 (město Nepomuk). Rozhodnutí, že 
žadatelem bude FK Nepomuk, bylo učiněno proto, že sportovní kluby jsou v tomto 
konkrétním dotačním programu zvýhodněny oproti jiným možným žadatelům. 
Pravidla dotačního programu neumožňují využití dotace pro školní hřiště. Provozní 
řád celého areálu by následně určovalo město. Vedení města se k tomuto rozhod-
nutí přiklonilo z jasného důvodu, čímž je využití příležitosti pro žádost o dotaci, 
která v případě jejího získání pokryje 80% nákladů na výstavbu nového hřiště. 

Nicméně podmínkou města pro zápůjčku pozemků bylo, že projektový záměr 
nového hřiště musí být v souladu s architektonickou studií areálu a louky u školy, 
která se v současné době zpracovává. Umístění Multifunkčního hřiště, nebo 
také dříve připravovaného „Hřiště III. generace s umělým povrchem“ je v žádosti 
o dotaci na místě, kde je současné hřiště ZŠ Nepomuk. Ze 3 zpracovávaných vari-
ant řešení areálu a louky u školy dvě varianty toto umístění hřiště respektují, třetí 
varianta je odlišná. O tom, která z variant se bude realizovat, případně o dílčích 
změnách a úpravách, rozhodne na základě podnětů z únorového veřejného projed-
nání městské zastupitelstvo.

Anketa
Zeptali jsme se na názor zastupitelů i veřejnosti: „Co byste si přáli 
v tomto prostoru vy, případně jaký máte pohled na současný vývoj?“ 

Petra Šampalíková, Nepomuk
Přála bych si zde relaxační a sportovní místo vyhovující co největšímu počtu různých 
věkových skupin se zachováním oválu a doskočiště pro školní děti. Minimálně bych uví-
tala zelený park s lavičkami a in-line dráhu.

Václav Silovský, Soběsuky
Na místě bych uvítal zřízení ukázkového rodového statku jakožto relaxační zóny pro 
mnoho lidí, pro vytvoření přírodního ráje – ekosystému plného života a té nejlepší 
energie.

Jan Soukup, Nepomuk
Nevěřím, že by březnové zastupitelstvo vybralo tu variantu studie, která nebude umístění 
hřiště pro fotbalisty povolovat. Z tohoto důvodu se plánovacího setkání v únoru nezúčast-
ním, je za nás občany rozhodnuto předem. 

Marek Baroch, radní města
Osobně jsem se zúčastnil plánovacího setkání, na kterém zazněly mnohé názory, pod-
něty a přání, tu více, tu méně realistické. Před vyslovením přání chci uvést, že je pro 
mě podstatné, aby uvedené přání bylo reálně splnitelné nejen v blízké budoucnosti, ale 
zejména vzhledem k ekonomickým možnostem města Nepomuk, a aby odpovídalo nejen 
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nynějším, ale i uvažovaným potřebám 
města Nepomuk, ZŠ Nepomuk, samotné 
veřejnosti, místních spolků a dalších 
subjektů, které danou lokalitu využívají 
či mohou využívat. Při setkání se spo-
lečně hledaly klady a zápory stávajícího 
území, zejména areálu náležejícího k ZŠ 
Nepomuk. Jako příklad mohu uvést to, 
že je veřejnost na jednu stranu ráda, že 
zde jsou bazénky, avšak jejich umístění je 
nevhodné, kapacita a zázemí jsou nedo-
stačující. Jednoznačně při setkání zaznělo, 
že je žádoucí vybudovat velké koupali-
ště – resp. tzv. biotop, který veřejnost 
při setkání preferovala oproti velkému 
bazénu. V této souvislosti je nutno 
zvážit zejména dostupnost zdroje vody 
a provozní náklady samotného koupali-
ště – resp. tzv. biotopu. Dále je nutné si 
uvědomit, že samotné umístění budovy ZŠ 
Nepomuk je jedním z limitujících faktorů, 
jak lze využít stávajícího zázemí samotné 
školy i přilehlého území louky. Mám-li 
vyslovit jedno ze svých osobních přání, 
pak uvádím, že jsem aktivním sportovcem, 
a proto podporuji realizaci rekonstrukce 
stávajícího nevyhovujícího sportovního 
areálu na víceúčelové sportoviště, které 
by bylo využíváno zejména ZŠ Nepomuk, 
ale i širokou veřejností, místními spolky 
a jinými organizacemi vyvíjejícími činnost 
v oblasti sportu. V této souvislosti uvádím, 
že na posledním jednání zastupitelstva 
města dne 13. 1. 2016 vyslovilo 10 ze 14 
přítomných zastupitelů podporu, aby byla 
podána žádost o dotaci na rekonstrukci 
stávajícího nevyhovujícího sportovního 
areálu na víceúčelové sportoviště z dotač-
ního titulu vyhlášeného dne 8. 12. 2015 
MŠMT ČR, když tento projekt jedno-
hlasně podpořili rovněž sportovní komise 
a zástupci ZŠ Nepomuk. Bude-li tento 
záměr v souladu s architektonickou studií 
a žádost o dotaci bude úspěšná, může být 
přistoupeno k realizaci projektu. Je nutno 
uvést, že se budou muset najít prostory 
pro konání některých kulturních či spor-
tovních akcí (např. depo pro Nepomucký 
trojúhelník atd.), které se na stávajícím 
sportovišti u školy konaly zejména s ohle-
dem na jeho nevyhovující stav pro potřeby 
školy. I těmito záležitostmi se bude studie 
zabývat a bude na ně pamatováno. Je 
nutno si rovněž uvědomit, že některé 
uvažované záměry či projekty nelze 
realizovat bez změny územního plánu, 
což je mnohdy víceletá záležitost. Pokud 
by se projekt rekonstrukce sportovního 
areálu realizoval, město Nepomuk by mělo 
konečně celoročně využitelný sportovní 
areál, který by rozšířil a zkvalitnil nabídku 
sportovních a volnočasových aktivit ve 
městě. Závěrem chci tímto vyzvat širokou 
veřejnost, aby se zúčastnila veřejného pro-
jednání, které se bude konat v neděli 21. 
února 2016 od 15:00 do 18:00 hod. v sále 

Sokolovny Nepomuk a při kterém budou 
představeny varianty zpracované územní 
studie, nad nimiž se bude následně disku-
tovat tak, aby se poté dospělo ke konečné 
variantě územní studie. Ten, komu není 
budoucnost dotčené lokality lhostejná, 
určitě přijde!

Václav Kovář, opoziční 
zastupitel města
Každý má své představy o budoucím 
využití ploch mezi sídlištěm Na Vinici 
a lokalitou V Korýtkách, mezi kruhovým 
objezdem U Sokolovny a zahrádkami. 
Mnoha občanům je asi relativně jedno, co 
je tam nyní či co tam bude. Jiní mají více 
či méně reálné představy. Já osobně vidím 
využití plochy asi následovně. Kout u kru-
hového objezdu a bazénů by měl sloužit 
jako multifunkční sportoviště od atletiky 
po míčové hry a další sporty, ale mělo by 
být ponecháno i dětské hřiště. Musí dojít 
k bezpodmínečné rekonstrukci tohoto 
areálu a k vybudování zázemí. Vidím 
zde běžecký ovál se speciálním pružným 
povrchem, dráhu pro skok daleký, SKATE 
park, upravené hřiště s hustým, přírod-
ním, svěže zeleným trávníkem, nové 
dětské hřiště, plochu pro basketbal vedle 
stávajícího minihřiště atd. Nutnou vidím 
i rekonstrukci areálu bazénů. Dožívající 
technologii je třeba nahradit a při té příle-
žitosti bych výrazně zvětšil stávající bazén 
a doplnil ho o atrakce (tobogán apod.) 
a novou technologii bych již koncipoval na 
větší kapacitu. V dnešní době je trendem 
budování tzv. biotopů neboli koupacích 
jezírek. Osobně je považuji za dobrý směr. 
Jako u jiných trendů je otázkou, jak se na 
tento styl bude koukat za 20 let nebo jestli 
zde již budou zcela jiné trendy. Dnes je 
většina lidí zcela odcizena přírodě a prefe-
ruje sterilní prostředí bazénů, a proto bych 
stávající koupaliště nezatracoval a rozšířil. 
Podél bazénů vidím přístupovou cestu ke 
škole. U silnice nedaleko bazénů vidím 
autobusovou zastávku, kde vystupují 
děti. Ty pak směřují do školy po novém 
chodníku. Zastávku v Třebčické ulici je 
tak možné zrušit. Podél silnice od bazénů 
až k zahrádkám by měl stát pás bytových 
domů – jako protipól bytových domů 
přes silnici. Otázka je, kam přesunout 
stávající heliport. Na jižní části území, 
u komunikace vedoucí z Třebčické směr 
Korýtka, doporučuji zástavbu rodinnými 
domy až k úrovni jihovýchodního rohu 
oplocení ZŠ. Celý prostor mezi bytovými 
domy a rodinnými domy (drtivá většina 
stávající louky) by pak měl být využit jako 
kulturně-sportovně-rekreační oblast. 
Dokáži si zde představit i jakýsi „amfite-
átr“ pro pořádání kulturních akcí, divadel 
a koncertů pod „širým nebem“ (případně 
se zastřešeným podiem) + zázemí, větší 
plochu extenzivního trávníku, využívanou 

volně dle libosti k pořádání hasičských 
soutěží apod. Představím si zde plochy 
pro IN-LINE brusle apod. Tedy plocha by 
měla sloužit jako určitý „central park“. 
Na druhou stranu, Nepomuk je malé 
město plné zeleně, když chce někdo na 
vycházku, nepotřebuje „central park“. 
Může jít do lesa, dojde tam do 10 minut. 
A les na Zelené hoře i obora jsou plné cest 
a cestiček. I jiných vycházkových okruhů 
přírodou je v Nepomuku a blízkém okolí 
mnoho (stezka Helenka, ve Dvorci kolem 
„Huťáku“...). Toť asi stručně shrnuté 
představy. Relativně nedávno se zde 
konalo veřejné projednání využití území, 
na kterém jsem nebyl. Byl jsem ale pře-
kvapen účastí. Na zasedání zastupitelstva 
13. ledna se řešil bod týkající se žádosti 
o dotaci na hřiště s umělým povrchem 
u školy. V době, než se připraví k prodis-
kutování návrh využití, vzešlý z veřejného 
projednání, to vidím jako určité plivnutí 
do očí lidem, kteří se této akce zúčastnili. 

Tereza Pelclová, Centrum pro 
komunitní práci Západní Čechy
Hledisko organizace, která pomáhala 
v rámci projektu KOMPAS (Komunikace 
– Participace samozřejmostí) organizovat 
setkání s veřejností, kde se řešilo území 
areálu školy a louky Pod Vinicí, ohledně 
nové situace v projektu, a to žádosti 
o dotaci iniciované FK Nepomuk na mul-
tifunkční hřiště.

Na listopadovém setkání s architekty 
se společně plánovala podoba okolí školy 
a občanům bylo přislíbeno, že v polovině 
února budou představeny varianty řešení, 
které budou dále diskutovány a připo-
mínkovány, a následně bude vybrána 
výsledná varianta, která bude co nejvíce 
vyhovovat občanům, školám a zájmovým 
uskupením. 

Výběr velmi kvalitního a zkušeného 
týmu architektů Červený - Bečka, kteří 
si dělali vlastní průzkum, předesílal, že 
tomu tak skutečně bude. Poté, co mělo 
být zpracováno koncepční řešení celého 
území, chtělo město zpracovávat jed-
notlivé žádosti o dotace.Každopádně 
jedna zájmová skupina si podává žádost 
již v této „mezifázi“ mezi plánovacím 
setkáním a zpracováním celkového kon-
cepčního řešení. Samozřejmě jsou zde 
oproti minulému roku vylepšení, žádost 
je konzultována se školou, a především se 
zpracovateli územní studie.

Jsme přesvědčeni, že férový přístup 
k občanům, tzn. že pokud je přislíben 
nějaký postup v komunikaci s veřejností, 
tak se dodrží, je pro atmosféru ve městě 
důležitější než získaná dotace. Navíc pod-
mínky této dotace od MŠMT vysloveně 
vylučují podporu hřišť využívaných pro 
školy, takže je velkou otázkou, jak to bude 
v budoucnu fungovat.                        
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Vážení čtenáři, v tomto vydání novin na moje otázky  
odpovídá pan MUDr. Jiří Polívka, CSc. 

Pane Polívko, prosím, představte se nám krátce.
Je mi 64 let, jsem ženatý, mám 3 děti, s malou přestávkou 
žiji od roku 1975 ve Dvorci. Jsem šéfem Neurologické kliniky 
plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemoc-
nice v Plzni. Specializovaně se věnuji problematice mozkových 
cévních příhod a neuroonkologii – o obojím bych si následně 
rád dovolil napsat informaci do Nepomuckých novin. 

Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti? 
V současném zastupitelstvu jsem jeho řadovým členem.

Jak Vás mohou občané kontaktovat  
(mail, telefon, facebook, skype…)? 
Můj soukromý mail je: jiri.polivka.jp@seznam.cz

Děkuji za rozhovor.
Martina* Krumpholcová

DESATERO 

1
Oznámkujte jako ve škole činnost 
předchozího zastupitelstva.
Předchozí zastupitelstvo se nemá za co ve své 
práci stydět. 1.

2 Vaše oblíbená kniha, film.
Sledovat alespoň částečně nové poznatky 
v extrémně dynamicky se rozvíjející medicíně, 
a přitom snaha „normálně civilně“ žít – to 
způsobuje, že jsem už dlouho žádnou knihu 
nedočetl. Těším se, že jednou… Z filmů Pelíšky. 
Je to krásná, i když dost smutná typologie 
z doby mého mládí.

3 Uveďte jednu věc, z porevoluční 
historie města, která se předchozím 
zastupitelům nepovedla.
Privatizace Polikliniky Nepomuk před mnoha 
léty. Na příkladu Blovic je vidět, že město, které 
si ponechalo prakticky stejnou polikliniku ve 
svém majetku, ji dovedlo úspěšně zrekon-
struovat formou dotací. Pronájem ordinací 
jednotlivým lékařům městu přináší finanční 
zisk a zároveň vytváří konkurenční prostředí pro 
vysoce kvalitní zdravotní péči. 

Představujeme  
nové zastupitelstvo  
města Nepomuk

MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Zastupitel města Nepomuk

rozhovor

4 Uveďte jednu věc, z porevoluční 
historie města, která se předchozím 
zastupitelům povedla.
Každé zastupitelstvo dokázalo vytvořit řadu 
hmotných i nehmotných hodnot a vybrat 
jedinou by nebylo fér.

5 Váš oblíbený citát, motto, vtip.
Jdi dopředu, ale občas se vrať. Je v tom hluboká 
pravda o zamýšlení se nad tím, co jsme vykon-
ali, a o zpětnovazební kontrole.

6 Jedna vaše špatná a jedna dobrá vlastnost.
Moje manželka říká (a v tom jí dávám za 
pravdu), že mám dost špatných vlastností, těžko 
vybrat jednu. Dobrou vlastností je uvážlivost.

7 Jste členem politické strany, spolku, 
neziskové organizace, klubu?
Nejsem. 

8 Prozraďte jméno osobnosti, 
která vás inspirovala.
Nemám jednu konkrétní osobnost jako vzor. 
Vzorem jsou mi skromní, slušní a pracovití lidé.

9 Co vás potěší?
První zpěv kosů. Otvírá krásné 
období příchodu jara.

10 Uveďte jednu věc, kterou vy osobně, ku 
prospěchu občanů Nepomuka a Dvorce, 
za svoje funkční období chcete prosadit. 
Zde bych si dovolil uvést 2 věci. Přispět ke 
zlepšení prostředí tím, že občané města nebudou 
ničit ovzduší spalováním kancerogenních látek 
ve svých kamnech a kotlích, a pak pomoci pro-
sadit realizaci prostoru pro posezení a relaxaci 
maminek s dětmi i ostatních procházejících se 
u vrcholu cesty na Čiháku, protože pořád se na 
oblast Dvorce trochu zapomíná.
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KUVAG plánuje novou halu

Skupina KUVAG vyvíjí, vyrábí a dis-
tribuuje již více než 30 let izolační 
a systémové komponenty pro ener-
getiku a dopravní techniku. Skupi-
na nabízí i nová řešení pro větrnou 
energii a lékařskou techniku. Dnes 
je považována za světovou jedničku 
v oblasti izolační techniky. Nepomuc-
ká pobočka společnosti sídlí od roku 
1993 v Nádražní 489, v současné 
době zde zaměstnává zhruba 110 lidí.

V listopadu předali zástupci společnosti 
na Odbor výstavby a životního pro-
středí v Nepomuku projektový záměr 
na přístavbu nové haly na pozemku 
parc. č. 310/1, která má šířkově a výš-
kově navazovat na stávající halu z let 
2012–13. Rozměry nové haly mají být 
24,2 × 48 metrů. Hala bude určena pro 
výrobu izolantů a bude temperovaná. 
Předpokládá se v ní trvalý výkon práce.

„Předložený projektový záměr 
projednala na svém listopadovém jed-
nání Stavební komise při Radě města 
Nepomuk a vydala k němu pozitivní sta-
novisko,“ doplňuje předseda komise 
Ing. Pavel Jiran.

Proti výstavbě se zvedl odpor některých 
místních občanů, kteří chystají petici 
a odvolání, pod vedením Ing. Milana 
Dufka. Ten vyjmenovává hlavní body 
protestu:

•	 nechceme, aby občané dýchali 
vzduch, který bude plný škodlivin,

•	 nechceme hluk z klimatizací,
•	 nechceme hluk z třísměnného 

provozu,
•	 nechceme přenášení vibrací 

z umístěných strojů na okolní 
objekty – stavba by byla postavená 
na velkém skalním monolitu,

•	 nechceme nárůst kamionové 
dopravy,

•	 nechceme výrobní halu, která bude 
škodit životnímu prostředí a bude 
kazit dominantu města Nepomuk,

•	 stavba nepřinese žádná nová pra-
covní místa pro občany Nepomuka, 
spíše naopak.

Dne 14. 1. navštívili společnost 
KUVAG představitelé města Nepomuk. 
„Prošli jsme celým areálem a byl nám 
podrobně představen záměr i provoz. 
Samozřejmě, že především uvnitř hal je 
zápach chemikálií cítit, ale z osobního 
hlediska nemám důvod se domnívat, 

Vážení občané,

byl jsem osloven zástupcem Nepomuckých novin, abych se vyjádřil 
k plánované výstavbě výrobní haly na pozemku 310/1 v souvislosti se 
vzneseným protestem Ing. Dufka.

Nejprve bych rád na následujících řádcích představil naši společnost. 
Společnost Kuvag ČR, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 a od té doby 
také v Nepomuku působí. Během více než 20 let prošlo firmou více než 550 
pracovníků, z nichž někteří zde pracují od vzniku společnosti. Ze současného 
počtu je více než 65% přímo z Nepomuku a zbývající část až na výjimky 
z blízkého okolí do 10-15 km od Nepomuka. Své zákazníky máme po celé 
Evropě a zejména ve střední a západní Evropě se po zjištění místa působení 
společnosti často setkáváme se zájmem o Nepomuk v souvislosti s jeho 
nejvýznamnějším rodákem – Janem Nepomuckým.

Od samotného počátku až do dnešních dnů užíváme pronajaté prostory. 
V roce 2012 bylo majitelem společnosti v součinnosti s managementem 
české společnosti velmi pozitivně vyhodnoceno působení v Nepomuku 
a bylo rozhodnuto definitivně na tomto místě tzv. „zapustit kořeny“. Toto 
rozhodnutí vyústilo v koupi sousedních pozemků 310/1 a 310/2, kde by 
mohla společnost vybudovat svou vlastní infrastrukturu. Osobně jsem toto 
rozhodnutí přivítal a vnímám jej jako pevné zakotvení společnosti Kuvag ČR, 
spol. s r.o. ve vašem městě. Z hlediska dalšího rozvoje v budoucnosti je to 
opravdu významné rozhodnutí, jelikož je velmi velký rozdíl z hlediska budoucí 
perspektivy v tom podnikat v prostorech pronajatých, nebo ve vlastních.

V návaznosti na provedené první kroky bylo pochopitelné přistoupení 
k výstavbě vlastních výrobních prostor. První investiční akcí byla výstavba 
první části haly v jižní části pozemku 310/1 v roce 2013. Nyní plánujeme 
vystavět další výrobní halu navazující na výše uvedenou první část, kam 
bude přesunuta část výroby ze stávajících pronajatých, značně stísněných, 
prostor. Celý projekt byl od samotného počátku navrhován tak, aby činnost 
v něm co nejméně ovlivňovala bezprostřední okolí nové haly. Konkrétně 
mohu jmenovat zapuštění severní části haly o ca. 4 metry pod stávající 
úroveň terénu, použití neotvíratelných oken směrem k domu Ing. Dufka, 
zesílení tloušťky střechy o 2 cm, použití tlumicích materiálů, minimalizace 
terénních úprav směrem k lesu apod. V rámci projektu se počítá i s výsadbou 
zeleně v severní části pozemků směrem k bytovkám, a to při maximálním 

že by pachové a hlukové limity byly pře-
vyšovány i mimo samotné haly,“ uvádí 
starosta Ing. Jiří Švec. O stanovisko 

jsme požádali rovněž jednatele spo-
lečnosti KUVAG ČR, spol. s r.o., Ing. 
Václava Hrabětu. To tímto otiskujeme:
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V době uzávěrky novin probíhá na Městském úřadu v Nepomuku 
stavební řízení. Na webových stránkách www.nepomuk.cz můžete 
vyjádřit svůj názor v anketě. O průběhu vývoje celé kauzy vás budeme 
informovat v některém z dalších vydání Nepomuckých novin. 

(red)

možném zachování současného porostu v tomto směru. Celý proces 
přípravy stavební dokumentace vč. všech měření plně odpovídá české 
legislativě.

Z výše uvedeného vyplývá, že Ing. Dufkem zmiňované body protestu jsou 
naprosto irelevantní a jejich jediným cílem je vyvolat pocity nejistoty 
a strachu u nepomuckých obyvatel. Ani jeden bod se nezakládá na pravdě, 
ani jeden není podložen jediným důkazem či argumentem. Některé jsou 
přímo nelogické a protiřečí si. Např. v jednom bodě předpovídá nárůst 
kamionové dopravy a v následujícím bodě předpovídá pokles pracovních 
míst ve společnosti. Logicky si však souběh obou tezí nedovedu představit. 
Navíc samotný přesun části výroby ze stávající výrobní haly do nové 
haly žádné zvýšení kamionové dopravy nepřinese. V jiném bodě straší 
přenášením vibrací strojů – v tomto opět buď vědomě, nebo z neznalosti 
argumentuje naprosto mylně. Žádné používané stroje nejsou zdrojem 
vibrací – k výrobě nepoužíváme žádné buchary, ale pouze lisy, které se 
zavírají plynule a bez nárazu. V dalším bodě poukazuje na „kažení“ jakési 
dominanty – i moji kolegové z Nepomuka si lámali hlavu, jakou dominantu 
měl Ing. Dufek na mysli. A tak by se dalo pokračovat dále. Nechtěl bych se 
však nechat vtáhnout do tohoto typu diskuze bez argumentů. V uvedeném 
výčtu mě však chyběl bod „nechceme žádná pracovní místa v Nepomuku“ – 
ten tam však z pochopitelných důvodů Ing. Dufkem uveden nikdy nebude.

Ing. Dufek mi při posledním osobním jednání sdělil, že bude bojovat 
proti naší investici všemi prostředky, a to taky dodržel. Podle mého 
názoru (soudím z dosavadního jednání a bez jediného důkazu používané 
argumentace), jde Ing. Dufkovi ve skutečnosti o čistě privátní zájmy 
a neváhá k tomuto účelu využít místní obyvatele. Doufám, že přispěji svým 
vysvětlením k rozptýlení obav občanů Nepomuka, a jsem i nadále připraven 
vyjádřit se ke konstruktivním, pokud možno neanonymním, podnětům 
ohledně působení společnosti Kuvag ČR, spol. s r.o. v Nepomuku.

Závěrem bych rád využil této příležitosti a dodatečně popřál klidný 
a úspěšný rok 2016 všem občanům města Nepomuk i čtenářům 
Nepomuckých novin z blízkého okolí.

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Novela zákona o ochraně spotřebitele
Dne 28. 12. 2015 nabyla účinnosti 
novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele. Cílem novely je zejména 
lepší ochrana spotřebitele na předvá-
děcích prodejních akcích. Na letácích, 
které na tyto akce lákají především 
starší účastníky, budou muset být nově 
uvedeny ceny nabízeného zboží. Lidé si 
tak budou moci předem zjistit, zda je 
nabídka skutečně výhodná. Na těchto 
akcích také nebude možné přijímat od 
kupujících peníze. Lhůta, v níž ještě 
potrvá zákaz přijímání peněz, byla sta-
novena na dobu sedmi dnů po konání 

akce. Spotřebitelé tak dostanou dostatek 
času na rozmyšlenou. Ochranu spotře-
bitele by mělo posílit i to, že inspektoři 
České obchodní inspekce budou smět 
nahrávat průběh předváděcích prodej-
ních akcí i bez souhlasu pořadatele. 
Novela také zavádí možnost mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů. 
Kompetentním orgánem, který bude 
oprávněn řešit spotřebitelské spory, 
bude zejména Česká obchodní inspekce, 
v případě specifického zboží nebo služeb 
může být příslušný jiný orgán (finanční 
arbitr v případě finančních služeb, 
Český telekomunikační úřad v případě 

elektronických komunikací a poštovních 
služeb, Energetický a regulační úřad 
v oblasti elektroenergetiky, plynárenství 
a teplárenství). Výhodou mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů jsou jeho 
rychlost a nízké náklady na řízení pro 
zúčastněné subjekty. Řízení musí být 
ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, 
ve výjimečných případech lze lhůtu 
prodloužit. Mimosoudní řešení spo-
třebitelských sporů není zpoplatněno, 
své náklady si hradí každá strana sama. 
(Více informací na webových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu).
Bohumila Rašková

Nepomuk má nové 
turistické materiály

Město Nepomuk aktualizovalo a nově 
vydalo prospekty na podporu cestovního 
ruchu ve městě. Do místního informač-
ního centra si můžete přijít například 
pro prospekt Průvodce turistické cíle, 
památky, historie, kultura, který přináší 
i základní přehled akcí v roce 2016.

(red)
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Městské dotace  
v roce 2016

V letošním roce – stejně jako v těch 
předchozích – podpoří město Nepomuk 
různé veřejně prospěšné aktivity pro-
střednictvím svých dotačních programů. 
Jejich podoba vychází z loňského 
modelu, došlo ovšem k některým drob-
ným i větším změnám.

Systém městských dotací byl disku-
tován se zástupci místních spolků na 
veřejném setkání dne 3. 12. 2015 a dále 
jej projednávaly příslušné odborné 
komise rady města. Na základě pod-
nětů z těchto jednání byla stanovena 
podoba dotací pro letošní rok, kterou 
dne 13. 1. 2016 schválilo městské zastu-
pitelstvo. Změny nejsou nijak zásadní. 
Nejpodstatnější a nejpozitivnější z nich 
je nepochybně celkové navýšení objemu 
prostředků alokovaných v dotačních 
programech, a to ze 700 000 na 850 000 
Kč. Největší poměrný nárůst finančních 
prostředků pak, na základě požadavku 
mnoha spolků, zaznamenal dotační 
program určený pro podporu volno-
časových aktivit dětí a mládeže – tedy 
nejrůznějších sportovních a jiných 
kroužků, který byl navýšen ze 100 000 
na 150 000 Kč. Dále byl vytvořen zbrusu 

nový dotační program zaměřený na pod-
poru sportovních akcí, nejrůznějších 
soutěží, turnajů a závodů, s alokova-
nou částkou 90 000 Kč. Stejný rozpočet 
má i program na podporu kulturních 
akcí. Strukturu městských dotací dopl-
ňuje program pro všeobecnou podporu 
činnosti spolků a loňská novinka: pro-
gram Obnova historického jádra města 
Nepomuku. Další změny spočívají 
zejména v dílčích úpravách hodnotících 
kritérií, podmínek poskytnutí dotace, 
náležitostí vyúčtování a také v mezním 
termínu pro podání žádostí o podporu, 
který byl u většiny programů stanoven 
již na 26. 2. 2016. O přidělení či nepřidě-
lení dotací a jejich výši by tak mělo být 
rozhodnuto nejpozději do konce dubna.

Podrobné informace k dotačním pro-
gramům, závazná pravidla pro žadatele, 
příslušné formuláře a další náležitosti 
naleznete na webových stránkách města 
na adrese: http://www.nepomuk.cz/cs/
dotacni-programy. Případné dotazy rádi 
zodpovědí administrátoři jednotlivých 
dotačních programů. 

Pavel Kroupa, místostarosta

Šumavan má nový 
web i název

Na adrese www.csnepomuk.cz uvádíme 
do života webové stránky o našem 
záměru přestavět objekt bývalého 
Šumavanu v katastru obce Klášter na 
Centrum seniorů, nechybí zde ani 
informace o vašem krásném regionu. 
Dovolili jsme si dále na přání před-
stavitelů obce Klášter doplnit název 
projektu, který nyní zní „SENIORSKÝ 
DŮM NEPOMUK – KLÁŠTER“, neboť 
plně rozumíme jejich patriotismu.

Blízkost historického městského 
centra se všemi službami, zároveň 
klidné nejbližší okolí, které doslova 
obklopuje místo areálu zelení, nebo 
výhledy na zámek Zelená Hora přímo 
předurčují lokalitu pro vznik Centra 
seniorů. V těsném sousedství areálu se 
rovněž nachází nemocnice a lékárna. 
Blízkost dálnice D5, která je vzdálena 
jen 30 minut jízdy, současně otevírá 
dveře všem návštěvám. Ty budou moci 
zaparkovat na návštěvnických místech, 
která jsou součástí areálu.

Všech 99 dvoulůžkových pokojů 
Centra seniorů je samozřejmě bezba-
riérových a každý z nich nabízí vlastní 
koupelnu. Pohyb po domově je pak 
usnadněn třemi dostatečně prostor-
nými výtahy.

Centrum seniorů ovšem není jen 
o nové čtyřpodlažní, respektive částečně 
trojpodlažní budově, ale také o celém 
areálu, který ji obklopuje. Mlatové cesty 
lemované stromy a další zelení budou 
společně s lavičkami oázou klidu, kde 
bude možné celoročně relaxovat. O prů-
běhu realizace budeme pravidelně 
informovat.

Jiří Brůček, jednatel společnosti 
BM DEVELOP, s. r. o. 

zprávy

Dotační programy  
města Nepomuku pro rok 2016:

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, 
vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných 
skupin, které jsou součástí neziskových organizací.
→ Celková alokace: 150.000,– Kč

Podpora kulturních akcí 
Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění. Je určen na podporu kulturních 
akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.
→ Celková alokace: 90.000,– Kč

Podpora sportovních akcí 
Cílem dotačního programu je rozvoj a propagace sportu. Je určen na podporu sportovních 
akcí, turnajů a soutěží realizovaných ve městě Nepomuku či v jeho nejbližším okolí.
→ Celková alokace: 90.000,– Kč

Podpora činnosti neziskových organizací
Dotační program je určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových 
organizací působících ve městě Nepomuku.
→ Celková alokace: 270.000,– Kč

Obnova historického jádra města Nepomuku
Smyslem programu je zachování památkových hodnot a rázu historického jádra města, 
a to prostřednictvím podpory obnovy staveb, které leží na jeho území.
→ Celková alokace: 250.000,- Kč
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Starosta jmenován ředitelem. Bývalý 
nepomucký starosta Václav Kovář 
byl jmenován ředitelem Domova pro 
seniory Vlčice. Připravujeme rozhovor do 
dubnového vydání Nepomuckých novin.

Eva Urbanová zapěla ve Vrčeni. Stalo 
se milou tradicí, že na půlnoční 
mši svaté ve Vrčeni vystupuje 
operní diva Eva Urbanová. Nejinak 
tomu bylo i o letošních Vánocích. 
Záznam si můžete poslechnout zde: 
http://www.vrcen.cz/novinky/1599-
pulnocni-mse-svata-2015.html

V Neurazech unikal plyn. 6. 1. tam 
vyjeli k nahlášenému úniku plynu 
hasiči z Nepomuku. Detekční přístroje 
potvrdily únik ze sloupku na hranici 
pozemku. Hasiči uzavřeli okolí a vyčkali 
na techniky RWE, kteří si případ převzali.

Chůzí proti úložišti. Do 13. ročníku 
pochodu, který vznikl jako reakce 
na skutečnost, že oblast Chanovicka 
byla vybrána jako jedna z možných 
lokalit na vybudování gigantického 
úložiště radioaktivních odpadů, se 
9. 1. zapojilo na 400 účastníků. 

Coco Chanel v Nepomuku. V souvislosti 
s divadelním představením 
o francouzské návrhářce, které proběhlo 

v Nepomuku dne 14. 1., připomeňme, že 
za názvem nejslavnějšího parfému světa 
Chanel No. 5 stojí cisterciáčtí mniši, 
pro které mělo číslo 5 vždy magický 
význam. Řád se dělil na pět větví, které 
odvozovaly svůj původ z pěti nejstarších 
opatství. Sirotčinec v Aubauzine, kde 
„Coco“ vyrůstala, založili cisterciáci 
a cesta, po níž denně chodila do kostela 
k modlitbám, byla vydlážděna obrazci, 
v nichž se opakovala číslice pět. Svou 
roli zde dokonce mohlo hrát i pět 
hvězd svatého Jana Nepomuckého.

Sníh způsobil komplikace na vozovkách. 
Lednová sněhová nadílka a námraza 
si vyžádaly několik kalamitních stavů 
na silnicích, především v souvislosti 
s kamionovou dopravou. Potíže tradičně 
byly například v Měcholupech, 14. 
1. zablokovaly kamion s dodávkou 
dopravu v obci Kotouň.

Placení daní z nemovitostí 
prostřednictvím SIPO. Do 31. 1. 
bylo možné se registrovat k placení 
daní z nemovitých věcí za rok 2016 
prostřednictvím poukázky SIPO. 
Služba je dostupná i pro další roky. 
Formulář Oznámení k platbě daně 
z nemovitých věcí prostřednictvím 
SIPO najdete na podatelnách FÚ 
nebo na www.financnisprava.cz 
pod záložkou daňové tiskopisy.

Hotel ve Spáleném Poříčí znovu 
k mání. V první výzvě se nepodařilo 

najít nájemce pro hotel Ve Dvoře ve 
Spáleném Poříčí, a proto město soutěž 
opakuje. Návrhy musejí být doručeny do 
15. 2. a více informací najdou zájemci 
na úřední desce Spáleného Poříčí.

Plzeňský kraj podporuje region. 
Žádosti o dotace na podporu kultury, 
venkovského cestovního ruchu, 
cyklistiky, opravy památek či obnovu 
a stabilizaci venkova je možné 
v současné době podávat přes systém 
dotace.plzensky-kraj.cz. Většina 
programů má uzávěrku v polovině února.

Karla IV. uctí také v Nepomuku. 
Město plánuje slavnostní koncert 
k poctě 700. výročí narození císaře 
Karla IV. Proběhnout by měl 
v nepomuckém kostele sv. Jakuba 
dne 1. 5. a vystoupí na něm například 
mezzosopranistka Edita Adlerová. 

CHKO Brdy dostane značení. 
Základem budou dvě naučné stezky 
a hřebenová cesta od Jinců až po 
Padrťsko, s vyloučením cyklistů. Stezky 
nesou pracovní názvy Po stopách 
československého dělostřelectva a Po 
stopách vysídlených brdských obcí. 
Značení započne již v letošním roce. 
Turistům od poloviny loňského roku 
slouží například informační centrum 
Brdy v Hořehledech. Aktuální  
informace najdete také na webech  
www.spaleneporici.cz/chko-brdy.php  
či www.turistika-brdy.cz 

Nepomucké noviny 
rozšířily okruh čtenářů

Od únorového čísla Nepomuckých novin se o novinkách, 
událostech i akcích z Nepomuku a okolí dozvědí čtenáři 
širšího regionu. Noviny rozšiřují náklad i okruh čtenářů 
a jako moderní zpravodajský prostředek města je kromě na 
webu noviny.nepomuk.cz v elektronické podobě, ve schránkách 
na území Nepomuku a na současných distribučních místech 
najdete nově taktéž zdarma například v Papírnictví Kraml ve 
Spáleném Poříčí, koloniálech v Nových Mitrovicích, Čížkově, 
Mladém Smolivci, Neurazech, Třebčicích, Tojicích, Čmelínech, 
Měcholupech, Prádle, Kotouni, Žinkovech (Masopustová), na 
chodbě úřadu v Milči či v hostinci v Klášteře. V elektronické 
podobě jsou dostupné včetně archivních čísel na adrese  
http://noviny.nepomuk.cz. 

(red)

Nepomuk plánuje nový web

Po kompletní změně grafické úpravy Nepomuckých novin, 
která na odborné půdě sklízí vesměs uznání za přeměnu 
novin na moderní městský zpravodaj, přichází na řadu soutěž 
na grafické zpracování webových stránek a facebookového 
profilu města. Webové stránky města (www.nepomuk. cz) 
poskytují informace o městě Nepomuk, úřadu a samo-
správě, životu ve městě i o blízkém okolí. Jedním z hlavních 
požadavků na novou grafickou úpravu je rovněž responzi-
vita, tedy umožnění správného zobrazení stránek na všech 
mobilních zařízeních, především mobilních telefonech 
a tabletech. Úpravy vzhledu se dočká také facebooková 
stránka „Nepomuk“, která přešla v závěru loňského roku do 
správy města a začíná sloužit jako průběžný komunikační 
kanál směrem k občanům. Cílem nové soutěže je vybrat pro 
město Nepomuk dodavatele grafických služeb a webmastera, 
kteří budou s městem dlouhodobě spolupracovat na základě 
smlouvy o spolupráci a jednotlivých objednávek. Soutěžní 
výzva je otevřená a její znění najdete na http://www.nepomuk.
cz/cs/verejne-zakazky/soutez-o-navrh. Přihlášky do soutěže je 
možné podávat do 12. 2. 2016.
(red)
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Nepomuk únor – březen 2016 

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

únor Nedělní pokračovací taneční 
kurzy pro mládež, od 17.00 hodin, hotel 
U Zeleného stromu, www.gregoriades.cz

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

6. 2. Zahrádkářský ples, k tanci a poslechu 
zahraje Skalanka, od 20.00 hod., KD 
Klášter, pořádá ČZS Dvorec, autobusová 
doprava Dvorec nádraží ČD – Nepomuk – 
Klášter (odjezd v 18.00 a v 19.00 hodin)

9. 2. Vycházka Smederovskou 
vrchovinou (Ždírec, Smederov, 
Blovice–8 km), prohlídka muzea 
v Blovicích, sraz 9 hodin na nádraží 
ČD Dvorec, pořádá KČT Nepomuk

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

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

20. 2. Koncert, vernisáž, autogramiáda, 
od 20.00 hodin, Malá galerie 

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

23. 2. Promítání filmu LADAKH – MALÝ 
TIBET, od 18.00 hodin, sál Městského 
muzea a galerie Nepomuk, délka 
filmu 90 minut, živý komentář 
cestovatelů Jany Dvorské a Miloše 
Kašpara, vstupné dobrovolné

24. 2. Klub tvořivých žen, Fénix 
Nepomuk, od 18.00 hodin. Květináče 
a vpichy z keramiky, koule na 
odhánění duchů technikou kusudama. 
Vstupné 100 Kč včetně materiálu. 

5. 3. Sokolský ples, hrají Pelíškové, od 20.00 
hod., Sokolovna Nepomuk, předprodej 
vstupenek od 12. 2. (Zelenina Šloufová)

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

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

19. 3. Velikonoční jarmark, náměstí 
Nepomuk 

Nepomucko  únor 2016 

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

3. 2. Přednáška Dějiny oděvní kultury 3, 
kultura odívání i životní styl od 
počátku 20. století do 80. let (kurz 
obsahuje 6 přednášek 1 krát za 14 
dní), cena kurzu je 300 Kč, přihlášky 
v obecní knihovně Kasejovice

4. 2. – 31. 3. Kde se bere med – 
čekání na jaro, výstava Muzeum 
Jižního Plzeňska v Blovicích

6. 2. Zahrádkářský ples, k tanci a poslechu 
zahraje Skalanka, od 20.00 hod., KD 
Klášter, pořádá ČZS Dvorec, autobusová 
doprava Dvorec nádraží ČD – Nepomuk – 
Klášter (odjezd v 18.00 a v 19.00 hodin)

6. 2. Tesařský ples, od 20.oo hodin, 
tradiční ples k oslavě místního 
historického řemesla, KD Chanovice, 
pořádá Haas Fertigbau, spol. s r.o. 

6. 2. Masopustní průvod, Vrčeň

6. 2. Turnaj v prší – 9. ročník, od 13.00 
hodin (prezentace od 12.00 hodin), 
hostinec U Veselého kozla, Měcholupy

8. – 29. 2. Charita putuje, výstava Charita 
Rokycany, zámek Spálené Poříčí

13. 2. Masopustní průvod obcemi Prádlo 
a Novotníky, tradiční průvod masek od 
chalupy k chalupě za doprovodu živé 
hudby, tentokrát ,,O mas(t)nou dobrotu“

13. 2. Kouzelný karneval – dětský maškarní 
bál, od 15.00 hodin, Lidový dům Blovice

13. 2. Sportovní a podnikatelský bál, 
hraje Orion, od 20.00 hodin, Klášter, 
vstupné 100 Kč, tel.: 724 432 970

13. 2. D.N.A. + Ocelot, Music 
Sklep, Spálené Poříčí

14. 2. Klub dětského diváka, 
nedělní filmová představení, od 
15.00 hodin, KD Klášter

18. 2. Přednáška Významné osoby 
jižního Plzeňska – Záhořík, Nesnídalová, 
přednáší PhDr. Karel Řeháček ze SOA 
Plzeň, od 17.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

19. 2. Zahájení pokračovacího kurzu 
tance, od 19.00 do 21.30 hodin, 
KD Klášter, www.tskozelka.cz

20. 2. Dětský i večerní maškarní 
bál, hostinec Sedliště 

22. 2. První světová válka na jižním 
Plzeňsku, přednáška Mgr. Svatoslavy 
Markové, od 18.00 hodin, Kulturně 
společenské centrum Kasejovice

27. 2. Medové odpoledne, doprovodný 
program k výstavě Kde se bere med 
– čekání na jaro, přednáška Jana 
Turče – Historie včelařského spolku 
v Nepomuku, medové produkty, 
od 13.00 do 16.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích

28. 2. Klub dětského diváka,  
nedělní filmová představení,  
od 15.00 hodin, KD Klášter

28. 2. Michal na hraní – M. Nesvadba, 
od 14.00 hodin, KD Blovice

27. 2. Vepřové hody, Zahrádka

27. 2. Dětský maškarní bál, od 14.00 
hod., hasičský klub, SDH Lučiště

27. 2. Regenerace, Music 
Sklep, Spálené Poříčí

27. 2. Sportovní ples, od 20.oo hodin, KD 
Chanovice, pořádá TJ Haas Chanovice 

1. – 31. 3 J. J. Ryba nejen jako autor 
české mše vánoční, výstava, špejchar 
Ve Dvoře, Spálené Poříčí

3. 3.–15. 5. Od Ferdy po Jonatána, putovní 
výstava z dílny Památníku písemnictví 
na Moravě zavede dětské i dospělé 
návštěvníky do světa oblíbených zvířecích 
hrdinů našich pohádek a večerníčků, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

5. 3. Dětský karneval, od 14.00 
hodin, Sokolovna, Spálené Poříčí

5. 3. Maškarní bál, od 20.00 hodin, 
Sokolovna, Spálené Poříčí

5. 3. Trautenberk, Music 
Sklep, Spálené Poříčí



Nepomucké noviny / únor 2016 11zveme vás / kultura

Kulturní a informační centrum 
Nepomuk zve na promítání filmu 

LADAKH – MALÝ TIBET

23. února 2016 od 18.00 hod.
sál Městského muzea a galerie Nepomuk

Tento film nám přiblíží nejvyšší hory světa – Himaláje. 
Budeme zdolávat pětitisícová sedla, abychom se dostali 
do dalšího údolí. Budeme se brodit křišťálovou vodou 
ledovcových potoků a říček. Budeme se toulat krajinou, 
která působí jako okouzlující oáza. Už z dálky nás upou-
tají zelená a žlutá terasovitá políčka a krása domečků 
postavených z hliněných cihel a klacků.Zhlédneme 
i jeden z největších festivalů masek. Film je dlouhý 
90 minut, podbarvený hudbou a doprovázený živým 
komentářem cestovatelů Jany Dvorské a Miloše Kašpara. 
Těšíme se na vaši návštěvu. Vstupné dobrovolné.

VýstaVa diplomoVých projektů  
na Fakultě architektury ČVut V praze 
atrium školy od 10.2. do 7.3.2016.
Vernisáž projektů proběhne Ve středu 
10.2.2016 od 13 hodin.VýstaVy se úČastní 
i Čtyři studenti,kteří zpracoVáVali 
urbanistickou koncepci rozVoje nepomuku.

Město Nepomuk a Centrum pro komunitní práci 
Západní Čechy zvou všechny obyvatele města na

Představení variant 
územní studie
Lokalita Pod Vinicí – louka, sportoviště 
a okolí základní školy

v neděli 21. února 2016 od 15:00 do 18:00 hod.
v sále Sokolovny Nepomuk.

Zpracovatelé územní studie architekti Marek Bečka 
a Jan Červený představí veřejnosti tři varianty řešení 
dotčeného území, které vznikly na základě podnětů 
z veřejného plánovacího setkání a jednání se zástupci 
města, škol, spolků a s majiteli pozemků. Následovat 
bude moderovaná diskuze nad klady a zápory předlo-
žených návrhů, která bude základním podkladem pro 
finální podobu územní studie. Dětský koutek zajištěn.

Zajímá náš váš názor. 
Přijďte společně určit podobu  
této části našeho města!
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Jak člověka napadne použít jméno 
Švejk pro název restaurace?

Říká se, že hospoda je výborným místem pro inspiraci, a že se 
tam dá vše domluvit. Tak se to stalo i v případě výběru názvu pro 
tento český franchisingový řetězec restaurací Švejk restaurant. 
Hodně se toho v životě stane náhodou, nebo se to tak možná 
má stát. Nápadů má kdekdo moc a moc, záleží ale jak se uchopí 
a jak se k nim člověk postaví. Nic ale není zadarmo a za realizací 
každého dobrého nápadu je vždy hodně práce. 

Vlastníš výhradní celosvětová práva pro 
gastronomii s motivem Švejka a dokonce si 
prý díky tomu dal po dlouhé době dohromady 
rodiny Haškových a Ladových? 

Ano rodina, Hašků a Ladů resp. vnuci Richard Hašek a Josef 
Lada se po dlouhé době sešli v prvním Švejk restaurantu Tivoli 
v Plzni (bývalý Svazáček) na jeho slavnostním otevření. 

Rekonstrukce hotelu U Zeleného stromu 
v Nepomuku, krásné budovy se secesními 
motivy z roku 1909, byla jedním z prvních 
projektů podpořených z fondů Evropské unie. 
Traduje se, že pomohlo i to, že se nakonec 
nerealizoval projekt obnovy purkrabství na 
Zelené Hoře. Bylo těžké dotaci získat, a kdo 
vymýšlel následnou podobu interiéru? 

Rozhovor s hoteliérem  
a ředitelem společnosti Daos Plus  
Radovanem Sochorem

rozhovor měsíce

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, fakultu pro-
vozně ekonomickou v Praze, v letech 1988–1990 pra-
coval jako ekonom v ZD Čížkov, v letech 1991–1992 byl 
vedoucím oddělení daní a zástupce ředitele Finančního 
úřadu Blovice, poté vedoucím odboru ekonomiky a vnitř-
ní správy Agrobanky Praha a.s., filiálka Plzeň, v letech 
1995–2000 ředitelem společnosti Interbeer Czech s.r.o.. 
Od roku 2000 je ředitelem společnosti Daos Plus s.r.o., 
která je nositelem největšího národního franchisingové-
ho restauračního řetězce. Od roku 2000 je také spoluma-
jitelem firmy Truhlářství Rustical s.r.o, která se speciali-
zuje na výrobu gastronomických a hotelových interiérů. 
Od roku 2002 je současně ředitelem Hotelu a Švejk 
restaurantu U Zeleného stromu v Nepomuku. V roce 
2003 založil společnost DAOS Consulting s.r.o., která se 
zabývá ekonomickým poradenstvím, zejména dotačním 
managementem se zaměřením na projekty, zabývající 
se turistickým ruchem. Společnost zpracovala za dobu 
své existence cca 150 ekonomických projektů. Radovan 
Sochor rovněž podniká v zemědělské činnosti, je vice-
prezidentem České asociace franchisingu, přednáší na 
seminářích a konferencích, je členem Matice svatého 
Jana Nepomuckého a místopředsedou MAS svatého Jana 
Nepomuckého. Od roku 1986 je ženatý, manželka Ond-
řejka pracuje ve firmách společně s ním jako ekonomka. 
Mají tři děti, dva syny a dceru. 
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Podporu jsme získali z předvstupního programu SAPARD 
v roce 2003. To jsme dokončili první etapu rekonstrukce domu 
U Zeleného stromu, a 3. 12. 2002 otevřeli Švejk restaurant. 
V dubnu 2004 jsme dokončili druhou etapu rekonstrukce a zís-
kali podporu z programu SROP jako jedni z prvních ve zkráceném 
období EU 2004-2006. A to je vše, co jsme na rekonstrukci tohoto 
domu z projektů EU získali. Celková podpora z programů EU 
dosahuje zhruba 15 % celkových investic, které byly do domu 
U Zeleného stromu vloženy.
Co se týče „nakonec nezrealizovaného projektu obnovy pur-
krabství na Zelené hoře“, mohu říci jen to, že jsem viděl jakýsi 
projektový záměr, ale pokud vím, tak projekt nikdo nepodal 
a navíc o tomto projektu se mluvilo až v následném období EU 
2007-2013, kdy byl vyhlášen program s názvem ROP. Takže tyto 
projekty se nesešly ani v čase, ani v programovém období, ani 
v programu. Vyhodnocování projektů probíhá v rámci tzv. NUTS 
II Jihozápad, kam se podávaly všechny projekty z Plzeňského 
a jihočeského kraje, vyhrávají ty projekty, které mají vyšší bodové 
ohodnocení bez ohledu na to, z jakého kraje jsou.
Následnou podobu interiéru jsem vymýšlel s týmem řemeslníků 
a umělců, např. Václavem Česákem, projektovou dokumentaci 
zpracovala AIP Plzeň. 

Proč zrovna Nepomuk?
Rozhodnutí pro Nepomuk byla pro mne srdeční záležitost. 
Hned po vysoké škole jsem do tohoto kraje přišel se svou 

ženou, pracoval jsem zde. Tento dům byl po revoluci prak-
ticky pořád na prodej, tak jsme ho po čase koupili. Mám rád 
historii a tento dům ji má, má příběh, ve kterém se nám snad 
daří i nadále účinkovat.

Areál se postupně úspěšně rozrůstá. Dnes zahrnuje 
také sportovní hřiště, menší sál či muzeum 
zemědělské techniky. Jaké využití plánuješ 
pro zadní budovy (bývalá autoškola) a na jaké 
akce bys čtenáře pozval v letošním roce?

Areál se rozrůstá, jak jen dovolují finanční možnosti. Projekt 
máme připravený již od roku 2002 a postupně jej naplňujeme. 
V zadních budovách bývalého pivovaru jsou naprojektovány 
malé nepomucké lázně, další ubytování a zařízení pro volno-
časové aktivity. 

V roce 2016 samozřejmě připravujeme další gastrono-
mické akce, hlavní přehled najdou čtenáři na zadní straně 
těchto novin. Zmínil bych asi nejvíce gastronomickou akci pod 
názvem „Slavnosti volů“. Akce je spojená s další aktivitou mou 
a mé rodiny, a to hospodařením a chovem skotu , ovcí a všech 
možných dalších hospodářských zvířat. Na této akci můžete 
ochutnat vše ze všech partií hovězího těla, skutečně vola, pro-
tože naše zvířata. resp. samce kastrujeme, maso necháváme 
zrát minimálně 14 dnů a veškeré maso je v bio kvalitě, tzn., 
že naše zvířata žerou jen to, co vyroste na loukách v Železném 
Újezdě. Tato zvířata nekrmíme obilovinami, a výkrm probíhá 

rozhovor měsíce
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pozvolna na pastvinách. Chceme i nadále pokračovat v této 
cestě a postupně k volům přidávat i další zvířata a dostat se 
tak na stav, kdy ve Švejk restaurantu budeme prodávat to, co 
si doma sami vychováme.

Nezůstalo ale jen u jednoho Švejka, síť čítala 
jeden čas přes 50 poboček, dodnes je zaběhnutou 
franšízou, která udržuje tradici české kuchyně. 
Prý osobně vyoráváš domácí brambory, 
které se poté dostanou hostům na stůl?

Švejk restaurantů (ŠR) jsme skutečně postavili 52, ale jak již to 
v životě chodí, vše někdy začíná a jednou skončí. V současné 
době je otevřeno 37 ŠR v ČR, 3 v zahraničí. Máme za sebou 
20 let existence projektu ŠR a za tu dobu se nějaké restaurace 
také zavřely. No a brambory skutečně ne sám, ale s rodinou 
a s kamarády sklízíme. A na stůl se skutečně dostanou, ale jen 
na podzim, nepěstujeme jich tolik, abychom byli soběstační 
po celý rok, a letos jsme prohráli na celé čáře, protože nám je 
sklidili divočáci dříve než my.

Jaké české jídlo máš ty osobně nejraději?
Mám rád omáčková jídla, tak třeba kančí se šípkovou.

Kromě mnoha měst naší republiky najdeme Švejk 
restauranty také v Mexiku a Rusku. V druhém 
ze jmenovaných států je postava Švejka velmi 
populární, a dokonce tam má několik soch 
v nadživotní velikosti. Prý tam chodí do hospody 
hlavně ženy, je to pravda? A co ŠR v jiných zemích?

To je pravda. Údajně poměr ženy / muži je v Rusku 7:1, takže 
to snad ani jinak nejde. Jak jsem řekl na začátku rozhovoru, 
hospoda je místo, kde se dá domluvit všechno, tak proč by 
do těch hospod nechodily. Měli jsme projekty v Německu, 
Rakousku a zejména v Maďarsku, které byly před realizací, ale 
neuskutečnily se.

Vím, že tvoje dotační firma se podílela rovněž na 
mnoha projektech na zvelebení Nepomuku…

Když jsem se rozhodl ke kroku zrekonstruovat dům U Zeleného 
stromu, a začít v Nepomuku s cestovním ruchem, snažil jsem 
se aktivně zapojit i do reálných a realizovatelných projektů 
a pomoci Nepomuku získat finanční prostředky z vyhlašova-
ných programů EU, i vzhledem k faktu, že tyto příležitosti byly 
jedinečné a zřejmě se již nebudou opakovat. Takže společnost 
DAOS CONSULTING s.r.o., jejíž jsem zakladatelem a společní-
kem, která se zabývá ekonomickým a dotačním poradenstvím, 
zpracovala pro město Nepomuk ekonomické projekty v období 
2007-2015 na revitalizace místních komunikací, revitalizaci 
centra města Nepomuku, Znovuobnovení Svatojánského 
muzea, rekonstrukce domu Aug. Němejce, vybudování malého 
muzea Svatého Jana Nepomuckého za podpory MAS svatého 
Jana z Nepomuku, ale i řadu projektů z fondu životního pro-
středí. Tyto projekty byly úspěšné a městu Nepomuk přinesly 
cca 70 mil. Kč. v dotacích. To je fakt, který uvádím jen proto, 
abych zabránil spekulacím a uvedl věci na „pravou míru“.

Nemalou měrou ses rovněž zasloužil o vznik Malého 
svatojánského muzea pod věžemi kostela či nového 
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Svatojánského muzea na arciděkanství v Nepomuku. 
Oceňují zahraniční turisté, jakým způsobem 
Nepomuk prezentuje svého neznámějšího rodáka?

Náš hotel prodal v roce 2015 cca 1 500 lístků do velkého muzea 
svatého Jana Nepomuckého, to samé do galerie Augustina 
Němejce a do muzea veteránů, celkem prodaných lístků bylo 
za cca 200 000 Kč. Původní profesí jsem ekonom, takže takto 
je to v číslech za hotel U Zeleného stromu.
Co se týče propagace nejznámějšího českého rodáka městem 
Nepomuk v zahraničí. Možná mi napověz, ale zatím jsem 
žádnou takovou propagaci nezaznamenal. Nějaký cizojazyčný 
leták na íčku? Domnívám se, že vládci města Nepomuk, ať jsou 
zleva nebo zprava, by si měli uvědomit potenciál, který svatý 
Jan Nepomucký má a být za jedno v jeho využití v dobrém slova 
smyslu a cíleně, sofistikovaně a vytrvale ho propagovat a z města 
Nepomuk udělat turisticky zajímavé město. Turistický ruch je 
celosvětově hodnocen jako odvětví, které zaměstnává nejvíce 
lidí na světě. V současné době je ČR pro ostatní Evropu zají-
mavou turistickou destinací, jsem přesvědčen, že Nepomuk se 
svým svatým Janem Nepomuckým má velkou šanci na úspěch.

Mám radost, že v sezóně často vídám před 
hotelem v Nepomuku zahraniční autobus plný 
turistů a také hloučky hostů procházejících jinak 
prázdným centrem. Co turisty v Nepomuku 
většinou nejvíc potěší, a co je naopak zklame?

Když jsem v roce 2004 objížděl evropské veletrhy cestovního 
ruchu, zahraniční operátoři nechápali, proč by měli jezdit do 
Nepomuka. Dnes již máme svoji klientelu, evropské veletrhy 

CR musíme objíždět dál, ale jsme na tom lépe a lépe a hotel se 
nám daří plnit. Ale pro naše hosty vytváříme programy, které je 
musí zaujmout, koncerty na sále, v kostele, tancovačky, večerní 
posezení, gastronomické akce. Potěší je samozřejmě atmo-
sféra našeho malebného městečka, i ta muzea, o kterých jsme 
hovořili. Programy, které pro ně zpracováváme, se jim také líbí. 
Naším produktem jsou vícedenní autobusové poznávací zájezdy 
a turisté jezdí po okolních atraktivitách jak historických, tak 
přírodních apod. Nelíbí se jim to, že když se jdou večer projít 
městem a nemohou najít příjemné místo na pobavení. Je škoda, 
že nemají jinou šanci, než se zase vrátit k Zelenému stromu. 

Řadu let je oblíbený tebou vymyšlený 
výlet pro turisty a návštěvníky „3000 let 
historie Nepomucka“. O co se jedná?

Je to jeden z těch turistických produktů. Když k nám přijede 
na návštěvu třeba individuální turista a chce se projít po okolí, 
dáme mu jeden z námi zpracovaných tipů na výlet i s progra-
mem, seznámením s navštívenými místy s historickou či jinou 
hodnotou. Nebo mám tento produkt připravený i pro skupiny, 
firmy jako teambuildingový program. Konkrétně návštěvníky 
seznámí se 3000 let historie regionu v několika desítkách kilo-
metrů, a zavede je z Nepomuku přes Žinkovy a Soběsuky zpět 
do Nepomuku.

U čeho relaxuješ ty?
Já rád něco dělám, takže se mě těžko odděluje to, co je práce 
a co relaxace. Takže třeba jezdím traktorem a sekám trávu 
a kolega pracovník, který jede vedle mě, pracuje, ale já relaxuji. 
Jinak rád lyžuji, jezdím na kole, zejména s gastronomickými 
cíli. Tady bych rád zmínil cyklomapu s názvem Z Nepomuku 
do Nepomuku, kterou jsem napsal s ing. Zdeňkem Tomáškem, 
starostou a prezidentem Čížkova. Je to 7 překrásných tras 
z Nepomuku u Rožmitálu pod Třemšínem do našeho Nepomuku 
přes Brdy. Tyto cyklomapy jsou k dostání na recepci v hotelu 
U Zeleného stromu, takže kdo má zájem a ještě nevyzkoušel, 
doporučuji. Pak také rád chodím na houby, na ryby, jen tak do 
přírody se psem či lyžuji…

Všiml jsem si, že si vychováváš nástupce…
Nástupce mám tři a dokonce již prvního vnuka. Je pravda, že 
prostřední dítě, stejnojmenný syn již pracuje v rodinné firmě 
a je znát. Musím ale říci, že i mladší syn a nejstarší dcera se 
v rámci svých ostatních povinností zajímají o život naší firmy 
a snaží se pomáhat.

Máš nějaké nesplněné sny?
Strašně moc, sním každou noc, pokud nejsem v noci jinak zane-
prázdněn, třeba nějakou pracovně-zábavní kulturní akcí. Pokud 
si ten sen ráno pamatuji, tak dostanu třeba nějaký ten nápad 
i když s tou realizací to někdy nevychází. Všem nepomuckým 
přeji v novém roce sny i nápady, které se vám splní. Budu se 
na vás těšit s rodinou a celým týmem pracovníků U Zeleného 
stromu a věřím, že vás nezklameme.

Děkuji za rozhovor.
Pavel Motejzík

rozhovor měsíce
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Žáci se účastní 
olympiád 

Na ZŠ v Nepomuku v průběhu ledna 
a února probíhají školní kola před-
mětových olympiád. Jednou z prvních 
byla olympiáda z německého jazyka. 
Na snímku vyučující tohoto předmětu 
Mgr. M. Naušová předává diplom 
a blahopřeje vítězi, žáku 9. třídy Matěji 
Vokáčovi. Jako druhá se umístila Nikola 
Michálková, třetí byl Petr Michálek a na 
dalších místech Pavlína Průchová, Filip 
Dvořák a Josef Polívka.

Milan Demela, ředitel

Škola podporuje 
dobré skutky

O školním vánočním jarmárečku jsme 
informovali v lednovém čísle novin 
a slíbili jsme, že po jednání školního 
parlamentu zveřejníme, jak žáci školy 
rozhodli, komu a v jaké částce přispějí. 
Celkově prodejem vánočního sorti-
mentu žáci vybrali 46 870 korun. Jedna 
třetina zůstává ve školním fondu. Jak 
bude s částkou přesahující 15 000 Kč 
naloženo, o tom opět rozhodnou žáci.

Zbylé 2/3 částky byly rozděleny po 
hlasování ve všech třídách školy takto:

7 000 Kč Adopce na dálku, už od 
roku 2004 podporuje nepomucká škola 
indickou dívku Shobitu Kottari, žáci 
jsou s ní v písemném kontaktu
11 000 Kč Nadace Dobrý anděl, do této 
nadace se škola na přání dětí zaregist-
rovala jako dárce už v loňském roce
11 000 Kč Nadace pro transplantaci 
kostní dřeně, pravidelně jsou na účet 
nadace posílány peníze od roku 2001
2 270 Kč Podpora psího útulku

Milan Demela

Škola otevřela dveře  
budoucím prvňáčkům 

Protože se v nepomucké škole uskutečnil zápis po termínu uzávěrky únorového čísla 
novin, přinášíme prozatím alespoň zprávu o akci z 13. ledna. V době od 15. ledna do 
15. února probíhá na všech základních školách zápis budoucích prvňáčků pro násle-
dující školní rok. V nepomucké základní škole se osvědčilo uspořádat předtím den 
otevřených dveří. Informace o této možnosti předcházející zápisu do 1. třídy byly 
včas rozeslány do mateřských škol a publikovány v nepomuckých médiích.

„Při zápisu se v poměrně krátkém časovém úseku dostaví do školy několik desí-
tek rodičů s dětmi a při vyřizování nezbytné administrativy se musíme věnovat 
každému dítěti i rodičům,“ uvádí zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Zdena Švecová. 
„Proto jsme před lety umožnili rodičům i dětem podívat se do školy v době, kdy pro-
bíhá normální výuka, a v této tradici pokračujeme.“

Děti i rodiče si mohli vybrat, do které 1. třídy se na jednu vyučovací hodinu 
půjdou podívat. Třídní učitelky letošních prvňáčků, Mgr. Štěpánka Cajthalmlová, 
Mgr. Alice Kotylová a Mgr. Libuše Zemanová ukázaly, co všechno se žáčci od září 
do ledna už naučili, jak se zapojují do výuky, jak si zvykli na pravidla školního dne. 
Mezi návštěvníky akce byli samozřejmě rodiče, mladší sourozenci, několik babiček, 
dokonce i jedna prababička, paní Marie Horová, která uvedla: „Na této škole jsem 
učila řadu let a nikdy bych si tehdy nepomyslela, že se tady ocitnu v roli prababičky, 
ale jsem tady ráda, kromě návštěvy 1. třídy s pravnoučetem jsem se po čase setkala 
s mnoha bývalými kolegyněmi.“

Po hodině v prvních třídách Mgr. Švecová provedla celou skupinu dětí i rodičů 
po škole, ukázala vybavení odborných učeben, prostory ZUŠ, kam některé děti určitě 
budou také chodit, společně se všichni podívali do tělocvičny i školní jídelny. Pokud 
zazněly ze strany rodičů nějaké dotazy, dostali tazatelé zasvěcené odpovědi.

Milan Demela

ZŠ Nepomuk

třídní učitelka Mgr. Libuše Zemanová se svými 
chlapci a dívkami při vyučovací hodině před rodiči 
a budoucím prvňáčky
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Tříkrálová sbírka 
z pohledu školy

V rámci tradiční Tříkrálové sbírky 
chodily také po Nepomuku a některých 
okolních obcích tří, resp. čtyřčlenné 
skupinky. Děti se svými vedoucími od 
navštívených rodin vybraly a přispěly 
do celkové sumy (k 15. 1. 2016 to 
bylo 56 milionů) částkou 74 971 Kč. 
Poděkování patří všem, kteří se 
charitativní činnosti věnovali osobně 
a samozřejmě všem přispívajícím. 
Podvečerní fotografie z nepomuckého 
náměstí zachycuje jednu z 10 skupi-
nek ve složení: Ondra Pupík, Tereza 
Belancová, Leontýnka Jílková a vedoucí 
Ing. Hana Pupíková.

Milan Demela

Pohyblivá data významných dnů  
církevního roku 2015/16 (únor – listopad) 

Út 9. 2. 2016 Závěr masopustu

St 10. 2. Popeleční středa (začátek postní doby)–den přísného půstu

Ne 20. 3. „Jarní pouť“– Uctění mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého  
(623. výročí – 20. 3. 1393) a 287. výročí svatořečení (19. 3. 1729 Řím – lateránská basilika)

Ne 20. 3. Květná neděle (začátek Svatého týdne )–průvod s ratolestmi

St 23. 3. „Škaredá středa“ (zrada Jidáše)

Čt 24. 3. Zelený čtvrtek (Poslední večeře Páně)

Pá 25. 3. Velký pátek – památka Umučení Páně–den přísného půstu

So 26. 3. Bílá sobota

Ne 27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční (začátek velikonoční doby)

Čt 5. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ne 15. 5. Svatojánská pouť v Nepomuku

Ne 15. 5. Svatojánské navalis v Praze

Po 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého

So 21. 5. Vikariátní dětská pouť s rodiči a prarodiči na Svaté Hoře

Ne 15. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého–Boží hod 
svatodušní (Letnice), konec velikonoční doby

Ne 22. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

Čt 26. 5. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo)

St 17. 8. Slavnost Výročí posvěcení poutního kostela sv. Jana Nep. v Nepomuku (278.)

Ne 20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

Ne 27. 11. 1. neděle adventní 

farnost Nepomuk

Tříkrálová sbírka 
2016 ukončena

Ve dnech 8., 9. a 10. ledna letošního 
roku proběhla v Nepomuku, Dvorci, 
Soběsukách, Neurazech, Klikařově, 
Vojovicích, Radochovech, Partolticích, 
Myslívě, Loužné, Nehodívě, Milčicích, 
Polánce a Žinkovech Tříkrálová sbírka. 
Koledníkům se podařilo vykoledo-
vat 74 971 Kč, což je opravdu hodně. 
V Nepomuku, ve Dvorci a v Soběsukách 
se vykoledovalo téměř 42 500 Kč, 
v Neurazech a přilehlých obcích 
12 000 Kč, v Myslívě a okolních obcích 
16 000 Kč a v Žinkovech 4 500 Kč. 
Všem dárcům srdečně děkujeme.Výnos 
letošní sbírky bychom chtěli rozdělit 
mezi sociálně slabé rodiny s dětmi, LDN 
Horažďovice, Nadaci pro transplan-
taci kostní dřeně a přispění na léčbu 
rakoviny studentce z Klatovska. O tom, 
jak se nám podaří finanční prostředky 
z Tříkrálové sbírky rozdělit, vás budeme 
určitě včas informovat. Milí spoluob-
čané, jsme rádi, že se Tříkrálová sbírka 
stala tradicí nejen v Nepomuku, ale 
i v okolních obcích. Důkazem toho jsou 
i každým rokem vyšší vybrané finanční 
částky. Pro porovnání, že tomu tak 
opravdu je: v prvním roce konání sbírky 
se vybralo 36 548 Kč. Věříme, že nám 
zachováte přízeň i nadále a budeme se 
těšit na příští setkání s vámi.

R. Batovcová, koordinátorka Tříkrálové 
sbírky, Římskokatolická farnost 
arciděkanství Nepomuk

Dárcovská SMS (DMS) Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA  
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky  
jde 28,50 Kč. Touto cestou lze přispívat celoročně.
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životní jubilea

společenská kronika

vzpomínka

Dne 18. února 2016 uplyne rok, 
co nás navždy opustil

pan Josef Braun.

S láskou a bolestí v srdci stálé 
vzpomínají manželka, synové 
a vnoučata. Děkujeme všem,  
kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 7. února 2016 uplyne 7 roků, 
kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček 

Miroslav Kubík z Nepomuku. 

S bolestí v srdci vzpomínají manželka 
Věra, synové Miroslav, Václav, dcera 
Věrka, všichni s rodinami, ostatní 
příbuzní a známí, kteří ho měli rádi. 
Za vzpomínku děkujeme.

vzpomínka

8. února uplyne první smutný rok ode dne,  
kdy žije už jen v našich srdcích a myslích  
náš drahý manžel, tatínek a dědeček 

pan Jaroslav Kotyl

jeden z prvních absolventů nepomuckého gymnázia  
a oblíbený brankář FK Nepomuk z let 1955–61.
Za vzpomínku děkujeme spolužákům a kamarádům.  
Manželka Marie, dcera Alice a vnučka Alice

Gratulujeme!

Dne 13. 11. se narodil
Vašík Malovický.

Váha 3,65 kg, délka 50 cm.
Na fotografii se čtyřletým bratrem Ondrou. 

Poznámka redakce: K narození Vašíka došlo po odevzdání 
rozhovoru s Václavem Malovickým do prosincového vydání 
Nepomuckých novin. Z tohoto důvodu není ve článku zmíněn.

81 let – Kroha Jan
85 let – Vlachová Alžběta
87 let – Češková Zdenka, Gaiger Vojtěch
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Zamyšlení nad 
milovaným městem

Téměř denně sleduji na internetu 
záběry na naše město, někdy dokonce 
i dvakrát za den, abych např. pozo-
roval, zda v Nepomuku padá sníh, 
když v Praze již ne, atp. Gratuluji 
k dokončení rondelu u Pyramidy, je to 
skvělé, vím, že se tím hodně zabýval 
pan starosta i další zúčastnění. Bude 
skvělé, bude-li na objezdu socha našeho 
svatého Jana Nepomuckého, je to 
skvělý nápad, vzešlý z iniciativy Patera 
Vítězslava Holého a Svatojánské matice. 
Samozřejmě, že něco málo též přispěji 
do sbírky. Myslím, že by socha měla být 
v nadživotní velikosti, ne jako socha 
Krista nad Riem de Janeiro, ale tak 
150% by bylo lepší než životní velikost.

Jen mě trochu mrzí, že jste neudělali 
radost plánickým občanům. V Plánici 
mají po desetiletí Nepomuckou ulici 
a zatím marně a tiše čekají na radost, 
kdy bude v Nepomuku Plánická, asi 
to jen tak nebude. Jistě by je potě-
šilo, kdyby alespoň na ukazateli před 
rondem nebylo uvedeno Kramolín, 
Kozlovice, ale Plánice, Kramolín nebo 
Plánice, Kozlovice. Snad jindy. Těším 
se na další kolo projednání záměru na 
úpravu louky a areálu u základní školy, 
rád se opět zúčastním. 

Vladimír Väter

Nejteplejší rok v historii  
měření v Nepomuku

Rok 2015 byl s průměrnou teplotou 9,6 °C nejteplejším v historii měření 
v Nepomuku (období 1951-2015). Dlouhodobý roční teplotní normál je 7,2 °C, 
letos jsme tak měli v průměru o 2,4 °C více, než je běžné. Teplotní odchylka 
v jednotlivých měsících kolísala od +5,5 °C v srpnu, +5,4 °C v prosinci a +4,2 
°C v měsících leden a červenec, až po +0,3 °C v září a říjnu a +0,6 °C v únoru. 
Z uvedeného vyplývá, že ani jeden měsíc v letošním roce nebyl v průměru chlad-
nější než dlouhodobý průměr pro daný měsíc. V roce 2015 činil srážkový úhrn 
v Nepomuku 476,5 mm, což je oproti dlouhodobému normálu, který je 618,5 
mm, o 142 mm nižší hodnota. V kombinaci s mimořádně nadnormální teplotou, 
a tedy vysokým výparem se tak naše město, stejně jako celá Česká republika, 
potýkalo zejména v letních měsících s extrémním suchem. 

V přiložené tabulce je uvedeno 10 nejteplejších a nejchladnějších let a rovněž 
10 let s nejvyšším a nejnižším ročním úhrnem srážek [mm]. Můžete si všimnout, 
že 2. nejteplejší rok byl ten předminulý a 8 z 10 nejteplejších let se vyskytlo až po 
roce 2000.

Pavel Vacík

Jev Den (rok) Hodnota

Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961-90) – -1,1 °C

Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961–90) – 33,1 mm

Maximální průměrná měsíční teplota vzduchu Únor 1966 4,4 °C

Minimální průměrná měsíční teplota vzduchu Únor 1956 -11,2 °C

Maximální měsíční úhrn srážek Únor 1970 111,2 mm

Minimální měsíční úhrn srážek Únor 2014 2,1 mm

Maximální teplota vzduchu 24. 2. 2008 20,2 °C

Minimální teplota vzduchu 10. 2. 1956 -32,2 °C

Maximální průměrná denní teplota 
(T07+T14+2*T21)/4 5. 2. 2004 11,2 °C

Minimální průměrná denní teplota 
(T07+T14+2*T21)/4 9. 2. 1956 -24,3 °C

Nejnižší maximální denní teplota 1. 2. 1956 -17,6 °C

Maximální denní úhrn srážek 22. 2. 1970 22,7 mm

Maximální výška sněhové pokrývky 14. 2. 1963 36 cm

Maximální výška nového sněhu za den 11. 2. 1983 18 cm

Maximální počet arktických dnů (Tmax < -10°C) Únor 1956 6

Nejvyšší teplota Nejnižší teplota Nejvíce srážek Nejméně srážek
2015 9,6 1956 5,9 2002 944,8 1982 376,0

2014 9,5 1962 6,2 1966 892,2 1953 379,3

2007 9,1 1985 6,3 1965 819,5 1959 405,6

2008 8,7 1996 6,3 2009 764,0 1951 420,0

2000 8,7 1963 6,4 1986 762,4 1999 450,6

2011 8,7 1980 6,4 1995 761,1 1973 453,4

1994 8,6 1955 6,5 1958 758,9 2003 457,1

1992 8,5 1987 6,5 1981 755,7 2015 476,5

2012 8,5 1965 6,5 2010 741,5 1984 508,6

2009 8,5 1978 6,6 1979 739,1 1991 513,9
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Oprava Zelenohorského zámku 1964–66

Poznámka redakce: V těchto dnech si 
připomínáme 50. výročí od dokon-
čení oprav zelenohorského zámku 
v 60. letech, těm se budeme věnovat 
ve dvou článcích únorových a březno-
vých Nepomuckých novin. V tomto 
čísle najdete popis oprav a zdravici 
uloženou do báně, jejíž text navrhl 
nepomucký kronikář Josef Havlík 
a grafickou úpravu koncipoval 
malíř Rudolf Choun. V březnovém 
čísle přineseme přepis textu, který 
zanechalo pro budoucí pokolení 
ve věži zámku město Nepomuk.

Po celá desetiletí nebyl zámek 
opravován a chátral. Po nesčetných 
jednáních od r. 1960 konečně v lis-
topadu r. 1964 začalo se s opravami 
zámku nákladem 6 500 000 Kčs. 
Projekt rekonstrukce provedl Státní 
ústav pro rekonstrukci památkových 
měst a objektů v Praze. Práce prová-
děla památková četa při Okresním 
stavebním podniku Plzeň-sever, Plzeň, 
Perlova 14. Na práce dozíralo Krajské 
středisko památkové péče a ochrany 
přírody v Plzni, Dominikánská ul.

Rekonstruovala se krytina, komíny 
a celá zchátralá zámecká věž. Stará 
krytina byla z pozinkovaného plechu, 

nová je z plechu měděného. Rovněž 
báň je měděná. Báň byla z věže 
sejmuta. Utrpěla množstvím děr, 
když se tu v r. 1945 střílelo. Jelikož 
po 20 let děrami zatékala voda, vzala 
za své i tuba s listinami, které byly 
do schránky vloženy asi před 50 lety. 
Báň tvoří 2 polokoule, vytepané z jed-
noho kusu mědi. Nebýt děr, nemusila 
být rekonstrukce prováděna. Její zla-
cení provedla Umělecká řemesla 
v Praze. Báň je tak prostorná, že se do 
ní vejde člověk. Obsah je více než 6 hl.

Investorem byl školský odbor ONV 
Plzeň-jih. Pod vedením Václava Ježka 
a stavbyvedoucího Ladislava Pešata 
se na pracích podíleli tesaři Karel 
Listík a Fr. Cihla, klempíři Jaromír 
Procházka starší a mladší a pokrývači 
Václav Pavlík a Jaroslav Mukenšnábl.

Památková četa, jíž jsou svěřeny 
památkové stavby v západočeském 
kraji, byla ustanovena při OS Plzeň-
sever v r. 1960. Dnes čítá asi 50 lidí, 
převážně zedníků, tesařů, klempířů 
a pokrývačů. Ač jsou to lidé většinou 
starší generace, jsou to obratní řeme-
slníci, kteří šplhají po hřebenech 
střech historických staveb, balancují 
na provaze na vrcholcích kostelních 

věží a opouštějí často na týdny své 
rodiny, aby bydleli v maringotkách 
a komůrkách hospod. Na renovaci 
zámku žinkovského se podílel OSP 
Plzeň-jih s pracovníky výr. družstva 
Štuko z Prahy, jejichž zásluhou září 
fasády žinkovského zámku nebýva-
lým, přímo pohádkovým leskem.

Počátkem února 1966 dávali pra-
covníci stavební čety na vrchol věže 
opravenou a nově pozlacenou báň, 
do níž prostřednictvím MěstNV 
v Nepomuku byla vložena zdravice 
příštím pokolením, dokumentace 
oprav, zápis MěstNV v Nepomuk, 
zápis MNV v Klášteře, který žádost 
a urgence přes Památkovou péči 
v Praze prováděl, které jsou jako pří-
lohy připojeny, zápis a fotografie ze 
slavnostního převzetí bojové zástavy 
vojenské posádky, podrobné zprávy 
meteorologické, brožura našeho muzea 
„Minulostí Nepomucka“ od Jar. Tykala 
včetně peněz, drobných mincí, tisku. 
Veškeré práce skončí v březnu 1966.

Pamětní kniha města Nepomuk,  
díl pátý, rok 1966, str. 5–7

(red)
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Plzeňský kraj rozdává kotlíkové dotace

Celkem 231 milionů korun rozdělí krajský úřad Plzeňského 
kraje v rámci dvou výzev na tzv. kotlíkové dotace. Podpora bude 
žadatelům poskytována prostřednictvím projektu Plzeňského 
kraje, který je příjemce dotace z Operačního programu životní 
prostředí 2014-2020. Účelem dotace je úspěšná realizace 
tohoto projektu, a to poskytnutím finanční podpory konečným 
uživatelům – fyzickým osobám na dílčí projekty na výměnu 
kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení 
pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Předmětem podpory bude výměna stávajících kotlů  
na pevná paliva s ručním přikládáním za:

tepelné čerpadlo,
kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel,
instalace solárně-termických soustav 
pro přitápění nebo přípravu teplé vody,
mikro-energetická opatření.

Uznatelné náklady jsou od 15. 7. 2015, na dotaci lze tedy žádat 
i zpětně. Žádosti jsou přijímány výhradně elektronicky přes 
systém e-dotací na http://dotace.plzensky-kraj.cz, v prvním kole 
od 20. 1. 2016 do vyčerpání celkové alokované částky, která činí 
pro první výzvu 162 milionů korun. Veškeré potřebné informace 
včetně „návodu a rad“ najdou zájemci na http://www.plzensky
-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace, případně u Ing. Jitky 
Fialové, e-mail: jitka.fialova@plzensky-kraj.cz, tel.: 377 195 768. 
Druhá výzva se předpokládá v září 2016, případně na jaře 2017.

(red)

Úspěšný nový rok 2016 přeje Pionýr z.s. Pionýrská skupina Nepomuk se svými oddíly a klubem
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V únoru vám nabídneme cvičení zdarma a rozběhnou 
se nové kroužky (kytara, jóga, Univerzita III. věku). 
Jarní víkendové semináře nabízíme na březen. 
Na našich internetových stránkách se aktuálně 
mění počet volných míst v aktivitách. Do kurzů 
s volným místem můžete přistoupit kdykoli. 
Neabsolvované hodiny vám budou odečteny.

FÉNIX děkuje všem, kteří stihli včas (do 21. 1.) zaplatit 
na druhé pololetí. U ostatních nezaplacených kroužků 
bude účtován storno poplatek. Platbu kurzovného 
je možné rozdělit také na splátky – rádi vám 
vyjdeme vstříc. Od června 2016 začínáme přijímat 
přihlášky a rezervace míst na nový školní rok.

Novinkou je také možnost nakoupit si v e-shopu 
Daryzeme.cz a vyzvednout zboží zaměřené na zdravý 
životní styl přímo ve FÉNIXU bez platby za dopravu. 
Vyzkoušejte kustovnici, čaje všeho druhu, sirupy 
a bylinné kapky, stévii pro zdravé slazení, prostředky 
proti jarní únavě nebo na detoxikaci organizmu.

Cvičení zdarma Fit trénink (P. Jiránková, zrcadlový sál)
Pondělí 1 .února (19-20 hodin)
Zdarma si protáhnout tělo a zjistit, jak jste 
na tom se svojí kondicí, můžete i o jarních 
prázdninách – v pondělí s Pavlínou. Rezervace 
místa nutná předem (telefonicky nebo e-mailem).

Cvičení zdarma Port De Bras (P. Jiránková, zrcadlový sál)
Úterý 2. února (19-20 hodin)
Využijte příležitosti zacvičit si bezplatně a vyzkoušet, 
jak se vám líbí Port De Bras. Rezervace místa 
nutná předem (telefonicky nebo e-mailem).

Kytara pro začátečníky (J. Ekstein, modrá klubovna)
Pondělí 15. února (17-18 hodin)
Nově otevíráme kurz pro úplné začátečníky nebo velmi mírně 
pokročilé. Děti se naučí během roku hrát na kytaru podle 

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

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

pondělí a čtvrtek 13.00 – 18.00 hodin
úterý a středa 13.00 – 16.00 hodin
pátek pouze telefonické informace
Prázdniny ve FÉNIXU:  1. až 7. února

Fénix

akordů a budou schopné samostatně zahrát několik  
písniček. Na kurz mohou docházet i dospělí. Cena kurzu  
(15 lekcí od 15.února, vždy v pondělí): 550 Kč. Kurz bude 
plynule pokračovat v dalším školním roce.

Dopolední cvičení JÓGY (O. Sedláčková, zrcadlový sál)
Pondělí únor–červen (10–11 hodin)
Hledáme zájemce o dopolední cvičení jógy – kurz bude 
zahájen při počtu min. 5 osob. Cena: 1000 Kč za 15 lekcí, rádi 
zajistíme hlídání pro vaše děti za 40 Kč á hodina v budově 
FÉNIXU.

Dopolední cvičení rodičů s dětmi 
(V. Halířová, zrcadlový sál)
Středa února–červen (10-11 hodin)
Hledáme také zájemce o dopolední cvičení s dětmi 
(protahování, zpevnění těla, zlepšení koordinace a správného 
držení těla, prvky gymnastiky i tance, hravá forma včetně 
cvičení na míčích) – kurz bude zahájen při počtu min.  
5 párů (rodič+ dítě). Cena: 550 Kč pro dvojici za 15 lekcí.

Univerzita 3. věku: Barokní architektura 
v Čechách (Z. Kruppová, počítačová učebna)
Čtvrtky od 11. února (14-16 hodin, 1× za 14 dní)
Seniorům nabízíme již 6. semestr studia v rámci Univerzity 
3. věku. První přednáška 11. 2. bude pro nové zájemce 
ZDARMA. Podrobné informace o Univerzitě najdete 
na e-senior.czu.cz. Cena za semestr: 390 Kč a vybrané 
téma pro únor–duben: BAROKNÍ ARCHITEKTURA 
v Čechách. Letní semestr bude ukončen 21. 4. 2016. 
Promoce pro absolventy 6 semestrů se bude konat v Praze 
v polovině května. Před přednáškou je možné od 13 do 
14 hodin využívat bezplatné počítačové poradenství 
v počítačové učebně FÉNIX (pouze pro účastníky U3V).

Seminář Taichi a Chikung (S. Karkula, zrcadlový sál)
Sobota 12. března (9.30-12.30, 13.30-16.30)
Na semináři se seznámíte s principy taichi a chikungu. 
Zacvičíte si harmonizující chikung, dále chikung na posílení 
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Jak na Nový rok, tak po celý rok – 
přísloví, které nás vítá  
každoročně do nového roku 

63 pochodníků a 4 psi zahájili již potřinácté v Nepomuku 
turistickou sezonu Novoročním čtyřlístkem, akcí, která svojí 
veřejnou sbírkou na pomoc zdravotně postiženým přináší 
všem zúčastněným nejen pěkný pocit, že přispěli na dobrou 
věc, a kalendáříček na rok 2016, ale hlavně další novoroční 
čtyřlístek, tentokrát v žluto-červené barvě.

Všichni společně jsme, po přivítání nového roku 2016 
na kruhovém objezdu u místní Sokolovny, vyrazili na Vinici 
k bývalému Šumavanu, který jsme si prohlédli ze všech stran. 
Tam snad v budoucnu bude stát dům pro seniory s léčebnou. 
Zatím tam bydlí jen ohromný vlčák. 

Odtud jsme šli kolem Knárovky (hostinec Na Vyskočilce) 
dolů po silnici k Červenému mostu. Cestu jsme ale opustili 
a vydali jsme se pod okresním archivem lesíkem „Fetrákem“, 
lesíkem rodiny Väterů, k ZTS, kde jsme bohužel plánova-
nou trasu (sejít ke kapli sv. Vojtěcha) vzhledem k sněhovému 
poprašku a klouzavému terénu museli pozměnit. Kolem 
dětského domova jsme se protáhli uličkou až na ulici 
k „Dandovně“, pokračovali jsme na náměstí a podél senior-
ského domu jsme prošli další, pro mnohé neznámou uličkou 
až do ulice Plzeňské a dále na Přesanické náměstí. Zde jsme 
pod dohledem Zeleného mužíka, pravděpodobně pohanského 
bůžka, který je vytesán do soklu sochy sv. Vojtěcha, vzhlédli ke 
věži jakubského kostela a přemýšleli, zda zde bude či nebude 
nepomucká výhledna. Pak jsme pokračovali přes místní hřbi-
tov, kde jsme se podívali na hrob Ondřeje Rettiga, syna slavné 
kuchařky M. D. Rettigové, který učil na zdejším piaristickém 
gymnáziu. Poté nám už zbýval jen kousek k novému kruho-
vému objezdu, který jsme náležitě kladně i záporně zhodnotili.

Závěr vycházky patřil poznání nové, stále se rozrůstající 
části Nepomuka poblíž elektrárenské rozvodny. Pak už jsme 
jen hodně klikatou, většině lidí neznámou, uličkou mezi 
domky zdárně došli do Třebčické ulice. Naše okružní vycházka 
za poznáním dalších částí Nepomuka skončila U Zeleného 
stromu v restauraci U Švejka. Novoroční čtyřlístek, který vynesl 
pro sbírku 2 155 Kč, skončil, tak si rok počkáme na další, 
věřím, že stejně úspěšný.

Helena Sedláčková
Klub českých turistů odbor Nepomuk

jater a ledvin a základní techniky taichi. Dostatek času bude 
i na diskusi, povídání a dotazy. V případě zájmu je možné 
zařídit pravidelné pokračování cvičení. Na začátku července 
můžete navštívit pětidenní seminář v Táboře. Počet míst na 
sobotní akci je omezen – přihlášky předem. Cena za celý 
seminář: 400 Kč.

Jarní počítačové kurzy pro začátečníky 
(L. Staňková, počítačová učebna)
Pondělí od 14. března, 6 lekcí (17.20–18.30 hodin)
Kurz vhodný pro úplné začátečníky bez rozdílu věku. Cena 
pro seniory 60+ je pouze 450 Kč, pro ostatní 650 Kč za 6 
pondělních lekcí. V případě zájmu pro vás rádi připravíme 
i jednodenní kurzy (kupř. zpracování digitální fotografie). 
Obsah přizpůsobíme vašim potřebám. Přijďte se informovat 
o možnostech naučit se lépe rozumět počítači. Kurzy jsou 
vhodné i jako dárek pro babičku nebo dědečka. Dárkový 
certifikát vyhotovíme zdarma.

Jarní patchwork–výtvarná dílna (B. Marečková, ateliér)
Sobota 19. března (9.30-12 hodin)
Patchwork s jehlou, bez šicího stroje, s rychlým výsledkem – 
za dvě hodinky máte krásné patchworkové velikonoční 
vajíčko. Přihlášky na kurz jsou nutné předem. Vstupné:  
250 Kč (látky vlastní). 

Jarní originální vitráže - výtvarná 
dílna (Š. Kašparová, ateliér)
Sobota 9. dubna (14-18 hodin)
Kvůli havárii elektroinstalace bylo nutné přeložit lednový 
kurz Vitráží na březen. Využijte příležitosti přihlásit se na 
kreativní kurz, kde se naučíte vyrábět krásné šperky nebo 
dárkové vitráže ze skla tiffany technikou. Vstupné: 450 Kč 
včetně veškerého materiálu, děti: 300 Kč. Rezervace místa 
předem nutná.

Jazykové kurzy pro začátečníky  
(pro děti i dospělé, jazyková učebna)
Různé dny dle domluvy
Rozhodli jste se cestovat a potřebujete ruský jazyk, 
italštinu, německý jazyk, španělštinu, francouzštinu nebo 
angličtinu? Musíte zlepšit jazykové znalosti z pracovních 
důvodů? Zavolejte nám a my vám rádi nabídneme kurzy pro 
začátečníky, případně můžete přistoupit do již probíhajících 
lekcí pro různě pokročilé. Pokud bude zájem, otevřeme pro 
vaše děti výuku anglického jazyka (varianta: od 3 let / od 6 let 
/ I. stupeň / II. stupeň / doučování na SŠ). Kurzovné za 15 
jazykových lekcí: 1500 Kč dospělí a pro děti 50% sleva.  
Výuka probíhá v malých skupinách obvykle 4–6 studentů.
Každý měsíc v nabídce najdete také:

Seminář Čarokráska (vždy poslední sobotu v měsíci)
Klub tvořivých žen (vždy poslední středu v měsíci)
Nabízíme i vám možnost propůjčení místností (počítačová 
učebna, zrcadlový sál, klubovny, ateliér) ve volnočasovém 
centru na vaše aktivity, kurzy, přednášky, setkání.

Za tým FÉNIX přeje pohodový únor a skvělé zimní akce
Miroslava Brožová
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Šachový klub Dvorec  
slaví postup do 1. ligy mládeže

Mladé generaci šachistů ze Dvorce 
a Nepomuku se poslední roky dařilo 
umisťovat na prvních příčkách v různých 
kategoriích krajských soutěží, a to 
zejména v individuálních přeborech. 
Našim nejlepším mládežníkům se již 
pravidelně daří postupovat z Kraje 
na Mistrovství ČR v rapidu nebo na 
Mistrovství Čech ve vážných partiích, kde 
největší úspěch zatím zaznamenal Lukáš 
Kašpar, který v loňském roce skončil 15. 
(z 68 účastníků) ve své kategorii právě na 
MČ v Harrachově.

Kde nás však dosud pronásledo-
vala trochu smůla, byly krajské soutěže 
šestičlenných družstev. Poslední 2 
uplynulé sezóny jsme skončili jednou 
druzí a jednou velice těsně třetí. Od 
postupu do 1. ligy mládeže (starších 
žáků) nás vždy dělil nepatrný krůček 
a oba poslední roky rozhodovalo v pod-
statě poslední utkání. Letos jsme ale byli 
dobře připraveni. 9. ledna se v Tachově 

podařilo vysněný postup vybojovat, a to 
nekompromisním výsledkem. Družstvo 
ŠK Dvorec totiž ani jednou nezavá-
halo a s přehledem zvítězilo ve všech 
zápasech. V příští sezóně 2016/2017 
se tak můžeme těšit na ligové zápasy 
s týmy jako ŠK Teplice, Spartak Ústí n. 
Labem či ŠK Praha Smíchov i s jinými 
družstvy starších žáků klubů zvučných 
jmen s dlouholetou šachovou tradicí. 
Věříme, že naše mládežnické družstvo 
nebude v 1. lize za outsidera. Naopak 
jsme si do příští sezóny předsevzali neje-
nom se v 1. lize udržet, ale umístit se 
kolem poloviny ligové tabulky. A není 
to cíl nikterak nereálný, vždyť někteří 
naši žáci již mají s 1. ligou, a dokonce 
s extraligou mládeže cenné zkušenosti. 
Některé jednotlivce jsme totiž na sezónu 
2015/2016 propůjčili na hostování za 
kluby Sokol Klatovy (Lukáš Kašpar – 
Extraliga) a Sokol Domažlice (Petr a Pavel 
Flajšmanovi – 1. liga).

Soupiska celého postupujícího týmu 
ŠK Dvorec i se střídajícími náhradníky 
byla následující: 1. Martin Simet (host 
za Lukáše Kašpara, který nemohl v KP 
nastoupit), 2. Pavel Flajšman, 3. Jakub 
Sedlák 4. Petr Flajšman, 5. Daniel Bárta, 
6. David Fiala, 7. František Krumpholc. 
8. Marie Krumpholcová. Gratulujeme 
k postupu a těšíme se na obdobnou 
sestavu do ligy s Lukášem Kašparem na 
první šachovnici.

Závěrem bych se rád zmínil 
o úspěchu Petra Flajšmana, který byl 
nominován na zimní olympiádu dětí 
a mládeže, na kterou odjel reprezentovat 
ve dnech 17. – 22. 1. šachový olympijský 
tým Plzeňského kraje do Chomutova. 
Mezi silnou konkurencí nejlepších 
šachistů ze všech krajů ČR skončil Petr 
v kategorii nejmladších žáků na 9. místě. 
Srdečně mu i touto cestou blahopřejeme. 

Za ŠK Dvorec, Petr Čekan
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Vánoční návštěva DPS
Ve středu 16. prosince se opět vydaly 
maminky a děti z Mateřského centra 
Beruška Nepomuk společně s dětmi 
Červíčky ze spolku Pathfinder do 
Domova s pečovatelskou službou 
v Nepomuku, aby svým vystoupením 
a dárky potěšily seniory, kteří v tomto 
domově žijí. Děti z mateřského centra 
předvedly několik říkanek, které 
se naučily na kroužku Klokánek. 
Pak předaly babičkám a dědečkům 
dárečky, které vyrobily maminky 
pod vedením Evy Valmové a Jany 
Kinclové. Tentokrát to byly: vánoční 
přání, tři oříšky a ozdobená sklenička 
se svíčkou. Za vše dostaly dětičky od 
babiček a dědečků čokoládky. Moc 
děkujeme a těšíme se na další návštěvu!

Monika Nová,  
předsedkyně MC Beruška

Mikuláš v centru Beruška
Opět po roce k nám do MC Beruška 
zavítali 4. 12. žáci 5. třídy ZŠ Nepomuk 
v doprovodu paní zástupkyně Švecové. 
Žáci byli převlečeni za čerta, Mikuláše 
a anděla. Zhodnotili, že naše děti celý 
rok nezlobily. Za to dostaly dětičky malé 
balíčky, které pro ně centrum připravilo. 
Na oplátku žákům naše děti zazpívaly 
a předvedly říkanky, které se naučily na 
kroužku Klokánek. Na konci se mohly 
dětičky s čertíky, Mikulášem a andělem 
vyfotit. Děkujeme paní zástupkyni 
i žákům a těšíme se na příští rok.

Monika Nová,  
předsedkyně MC Beruška
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Vánoční turnaj 
mladších přípravek 
ve fotbale

Uběhl rok a členové TJ Slavoj 
Dvorec oddílu kopané uspořádali již 
2. vánoční turnaj mladších přípra-
vek ve fotbale. Turnaj se uskutečnil 
20. 12. 2015 ve sportovní hale města 
Nepomuk. Turnaje se zúčastnily týmy 
Nepomuka, Dvorce, Kasejovic, Blovic 
a Žákavé. Hrálo se formou „každý 
s každým“ a diváci měli možnost 
shlédnout spoustu krásných akcí 
a gólů, ze kterých se hráči upřímně 
radovali. Byli jsme velmi potě-
šeni, že si diváci i v předvánočním 
období našli čas a přišli se podívat 
a podpořit naše nejmladší hráče. 

Všichni hráči byli na závěr odmě-
něni medailemi, týmy obdržely od 
sponzorů dárkové tašky a první tři 
nejlepší samozřejmě vítězné poháry. 
Tímto vyjadřuji své poděkování také 
všem týmovým trenérům, lidem, 
kteří nám pomáhali s přípravami 
turnaje, a samozřejmě sponzorům 
KOVO - HOLUB Nepomuk s.r.o., 
KLAUS Timber a.s., Město Nepomuk, 
Střechy Švorc a Obreta spol. s r.o. 

Konečné pořadí:
1. TJ Sokol Blovice
2. TJ Slavoj Dvorec
3. FK Žákava
4. TJ Sokol Kasejovice
5. FK Nepomuk

Robert Šmerák, David Lepší

FBC Falcons 
Nepomuk bral 4 body

V novém roce proběhlo v Rokycanech 
6. kolo florbalových turnajů. Náš tým 
byl poprvé v celé sezoně kompletní a na 
hře to bylo hodně vidět. Hned první 
utkání jsme vyhráli v poměru 7:0 proti 
týmu Kožlan. Při zápase nás několikrát 
podržel skvěle chytající brankář J. Šůs. 
Do druhého utkání jsme šli proti 3. 
týmu 2. ligy. V zápase jsme měli pře-
vahu a bylo vidět, že jsme florbalovější, 
bohužel jsme neproměňovali šance, 
a tak jsme 2 minuty před koncem 
zápasu ztráceli v poměru 2:4. Tým 
si vzal oddechový čas a poté se nám 
povedlo bleskově vyrovnat, bohužel na 
otočení zápasu už nebyl čas. A tak jsme 
s týmem Chlumčan remízovali 4:4. 
Přesto to bylo poprvé, kdy jsme hráli 
opět svůj florbal, a hodně nám k tomu 
pomohl návrat bratrů Kotrbatých.

Martin Šůs

Vánoční turnaj 
v šipkách

Dne 26. 12. 2015 se uskutečnil Vánoční 
turnaj v šipkách šipkového oddílu 
Mistři vrhu Nepomuk ve spolupráci 
s Pionýrem Nepomuk. Účastnit se 
mohli i neregistrování hráči, hrálo se 
pavoukovým systémem na dvě prohry. 
Všech 17 účastníků hrálo shodně 
jednoho pavouka s tím, že pořadatelé 
brali ohled na rozdíly (byť mnohdy 
nepatrné) mezi hráči registrovanými 
a neregistrovanými. Celkové vítězství 
a putovní pohár si odnesl Tomáš 
Kulhánek, který se na stupních vítězů 
obklopil Janem Špererem po pravici 
a Jakubem Špererem po levici (všichni 
ze ŠK Mistři vrhu Nepomuk). Medaile 
byly připraveny i pro nejlépe umís-
těné neregistrované hráče. Prvenství 
obsadil Josef Panc, na druhém místě 
skončil Jaroslav Brejcha a třetí místo 
vybojovala spolu s medailí pro nejlepší 
ženu turnaje Veronika Durasová. 
Děkujeme všem zúčastněným za 
příjemně strávený den a těšíme se 
na shledanou u dalších turnajů.

Za ŠK Mistři vrhu Nepomuk  
Pionýr Nepomuk, z.s.
Martin Brejcha

foto David Lepší

foto Martin Brejcha
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Ze života jednotky  
SDH Nepomuk

Rok se s rokem sešel, a opět se konala 
výroční valná hromada Sboru dobro-
volných hasičů Nepomuk, postupně 
bychom vás tedy chtěli seznámit s výroč-
ními zprávami z této valné hromady 
a našimi plány do tohoto roku 2016.

Jako první si v tomto čísle novin 
můžete přečíst zprávu velitele jednotky 
sboru a také bychom vás rádi seznámili 
s plány jednotky v tomto roce. Přehled 
našich zásahů jste si již mohli přečíst 
v lednovém čísle novin. Hlavním cílem 
pro letošní rok je snaha o získání dotace 
z fondů Evropské unie v rámci speci-
fického cíle 1.3 IROP. Naše město má 
možnost zažádat o 90% dotaci (85% EU 
+ 5% ze státního rozpočtu) jako jedna 
ze tří obcí v rámci ORP Nepomuk, násle-
dují již jen Rokycany a Tachov. Dotace 
se týká velkokapacitní cisterny, doprav-
ního automobilu a hadicového přívěsu. 
Jediné omezující kritérium v tomto 
dotačním titulu je čas podání žádosti 
o dotaci. Na přípravě pracují členové 
JSDHO již od začátku října a připravují 
materiály pro podání žádosti ve všech 
třech kategoriích v celkové předběžné 
hodnotě asi 10 mil. Kč. Novou tech-
nikou bychom nahradili naši letitou 
Tatru T148, na které se během letních 
požárů v loňském roce začal rychle pro-
jevovat její věk vysokou poruchovostí 
a vzhledem ke stáří přes 40 let jsou pro-
blémy i se sháněním náhradních dílů. 
Všichni pevně věříme, že se nám, radě 
a zastupitelstvu města podaří získat 
tuto výjimečnou dotaci, a tím obnovit 
náš vozový park, který slouží a pomáhá 
nejen obyvatelům našeho města, ale 
všem lidem z celého širokého okolí. 

V tomto roce by se také naše jed-
notka chtěla zapojit do celorepublikové 
soutěže ve vyprošťování osob z havaro-
vaných vozidel a postupně se vypracovat 
i k medailovým pozicím, jako se nám 
v loňském roce podařilo v klasickém 
požárním útoku, kde naši členové doká-
zali vyhrát první místo v nejvyšší soutěži. 

Bohužel naši jednotku již několik let 
trápí problém s nedostatkem členů, kteří 
by byli ochotni zadarmo trávit volný čas 
školeními, výcvikem a pomocí ostatním 
v jakoukoliv denní nebo noční dobu. 
Kohokoliv, kdo by měl zájem o tako-
vou spolupráci a takové trávení volného 
času, rádi uvítáme každou středu mezi 
17 – 19 hod. na hasičárně v Nepomuku.

Vladimír Vozka

Výroční zpráva  
velitele JSDH Nepomuk

Dobrý den. Uplynul rok 2015, a proto mi dovolte krátké zhodnocení činnosti naší 
jednotky. V loňském roce jsme se scházeli pravidelně každou středu od sedmnácti 
hodin, kdy probíhala údržba techniky, budovy i přiléhajících prostor, ostatně jako 
tomu bylo již v předchozích letech. Na každý třetí čtvrtek jsme měli naplánované 
školení jednotky, které bylo doplňováno dalšími výcviky dle potřeby a možností. 
V rámci výcviku jsme se také zúčastnili prověřovacího cvičení na hostinec v Jarově. 
Tímto většina z 19 členů jednotky absolvovala předepsanou odbornou přípravu 
v rozsahu 40 hodin ročně. 

V roce 2015 byla jednotka vyslána k 36 zásahům. Jednalo se o 19 požárů, 7× 
o technickou pomoc a o 10 dopravních nehod. K nejsložitějším zásahům patřil 
požár pole u obce Novotníky, kde naše jednotka zasahovala s přestávkami skoro tři 
dny. Neméně závažná byla také podzimní nehoda osobního automobilu a dodávky 
mezi Nepomukem a obcí Novotníky, při níž byly zraněny čtyři osoby, z nichž jedna 
bohužel smrtelně. V tomto roce se bohužel nejednalo o první dopravní nehodu se 
smrtelným zraněním, u které jsme zasahovali. Mezi další zásahy patřilo například 
vyhledávání osoby v lesích okolo Žinkov nebo požár ubytovny ve Dvorci, za který 
jsme byli nominováni do ankety Dobrovolní hasiči roku 2015. V prosinci jsme se 
tedy zúčastnili vyhlášení této soutěže v Brně. Naše jednotka vyhrála ve své katego-
rii první místo a hlavní cenu, kterou bylo 70 tis. korun a spousta věcných cen. 

Mimo tyto urgentní zásahy naše jednotka plnila i jiné úkoly, kterých bylo 
dohromady 51. Jednalo se například o zalévání lesní školky a fotbalových hřišť 
v horkých letních dnech, mytí vozovek, čištění ucpaných kanálů nebo vybourávání 
oken na základní škole. 

Během roku 2015 jsme také mnohokráte spolupracovali s Automotoklubem 
Nepomuk. Pomáhali jsme při několika závodech s kropením motokrosové trati 
v Kramolíně nebo jako asistence při závodech tradičního Nepomuckého trojúhel-
níku a při závodě historických automobilů v Kramolíně a Sedlišti. Doufáme, že se 
tato spolupráce bude prohlubovat i v následujících letech.

Během minulého roku provedla naše jednotka také mnoho ukázek, které zpest-
řily dětské dny a společenské akce v Nepomuku, Dvorci, Milči, Letinech, Blovicích, 
Spáleném Poříčí a Zborovech. Několik dalších ukázek zpříjemnilo dny dětem na 
táboře v Přebudově. Ukázky byly tvořeny převážně vyproštěním zraněné osoby 
z vraku automobilu a následným vytvořením lehké pěny nebo uhašením požáru, 
po kterém si mohli vyzkoušet hašení všichni přítomní.

Letošní rok byl tedy pro naši jednotku velice náročný, hlavně v letních měsí-
cích, kdy z důvodu velkého sucha bylo v okolí našeho města mnoho polních 
a lesních požárů. V souvislosti s tím o sobě dala vědět i naše stará Tatra, na které 
je její věk znát. Členové jednotky proto také strávili mnoho hodin jejími opravami. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem jejich rodinným příslušníkům, že jim to trpěli.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výjezdové jednotky, kteří 
se akcí účastnili, za jejich práci, které si velice vážím – jak na výjezdech, tak při 
opravě a údržbě techniky. A na závěr bych rád poděkoval panu starostovi a celému 
městskému úřadu za vzájemnou spolupráci a také všem našim dalším příznivcům.

Petr Zeman – velitel JSDH Nepomuk
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Vracíme Zelené Hoře hrdost. S tímto podtitulem odstartovala v říjnu loňského roku 
veřejná sbírka na nový oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha 
na Zelené Hoře. To, že se během necelých tří měsíců podaří v rámci programu „Era 
pomáhá regionům“ vybrat za tímto účelem nejvíce peněz z osmdesáti soutěžících 
projektů z celé republiky, nikoho ani ve snu nenapadlo. Výsledná cifra včetně 
bonusu nadace činí v současné době 286 946 korun. Velké poděkování si zaslouží 
všichni, kdo přispěli jakoukoliv částkou, ať již jsou jejich jména známá, či nikoliv.

Když se 3. července při významné inaugurační slavnosti vrátila do kostela socha 
Zelenohorské madony od Václava Česáka, byl to první reálný krok v rámci obnovy 
interiéru kostela. Svátost oltářní je přitom nejdůležitější prvek liturgického pro-
storu a vždy zobrazuje hlavní symboliku daného sakrálního objektu. Návrh nového 
oltáře plně vychází z toho původního. Bude však zhotoven ze zrcadlového nerezu, 
který umožňuje odraz původní vnitřní architektury kostela a navozuje pocit vhledu 
z minulosti do budoucnosti. Nerez doplní různobarevné sklo. Tento nástavec bude 
osazen na původní oltářní mensu, která se na místě dochovala dosud.

Na přední straně oltáře bude umístěna mosazná deska se zasazeným základ-
ním kamenem ebrašského konventu a jmény větších dárců, kteří si přáli tyto údaje 
na oltáři zveřejnit. Pokud v připojeném seznamu chybíte, dejte nám o tom prosím 
vědět, například přes redakci těchto novin. Možnost přispívat v hotovosti v informač-
ním centru Nepomuk či u Patera Vítězslava Holého nicméně trvá, a seznam jmen na 
oltáři se tak může ještě rozrůst. Při darování částky nad 500 korun získáte pamětní 
list s podpisem Václava Česáka, při částce nad 2 500 korun můžete rozhodnout 
o umístění jména/názvu/rodiny přímo na oltář. Generální partneři pak přispívají 
částkou nad 10 000 korun a jejich údaje budou na oltáři zvýrazněny. Mezi největšími 
donátory figurují město Nepomuk a Nadace ERA (každý 50 000 korun), obec Klášter 
a společnost KLAUS Timber a.s. (každý 30 000 korun) či Římskokatolická farnost arci-
děkanství Nepomuk a Pater Vítězslav Holý (20 000 korun).

Celkové náklady na pořízení oltáře činí zhruba 230 000 korun, další nemalé 
částky si ale vyžádají opravy kostelních oken, úpravy presbytáře a zabezpečovací 
systém, tedy nutné faktory k trvalému navrácení oltáře a madony. Podrobné výkresy 
oltáře budou představeny během srpnových prohlídek zámku, s navrácením do 
kostela se počítá v průběhu roku 2017, kdy si budeme připomínat 200 let od nale-
zení Rukopisu zelenohorského.

(red)

Mikroregion opravil 
drobné památky

Křížky, boží muka či pomníky padlých 
utvářejí podobu obecních návsí, 
rozcestí či krajiny po celá staletí, jsou 
pamětníky dávných časů a mnohdy 
zapomenutých událostí. Ne vždy 
k nim proto lidé přistupovali s úctou 
a teprve v posledních desetiletích 
jsou postupně obnovovány a zkrášlo-
vány. Nejinak tomu je i na území 
Mikroregionu Nepomucko. Ten 
v letech 2015/16 realizuje za podpory 
obcí již několikátý projekt na obnovu 
těchto drobných památek. Tentokrát 
se do jeho realizace zapojily Spálené 
Poříčí, Čížkov, Mladý Smolivec, 
Čmelíny, Vrčeň, Mohelnice, Mileč, 
Třebčice, Polánka, Nepomuk, Klášter 
a Žinkovy. Celkem bylo opraveno či 
obnoveno 31 drobných sakrálních 
a funebrálních památek. Projekt 
podpořil Plzeňský kraj částkou 280 
000 korun, jednalo se o nejvyšší 
přiznanou dotaci v rámci programu 
v daném roce. Celkové náklady 
projektu jsou přes půl milionu.

Akce „Obnova drobných sakrál-
ních památek v obcích Mikroregionu 
Nepomucko“ byla spolufinanco-
vána z Programu stabilizace a obnovy 
venkova Plzeňského kraje 2015.

Pavel Motejzík

Zelenou Horu prozáří  
zrcadlový oltář

Generální partneři 
obnovy oltáře:
Obec Klášter / Město Nepomuk 
/ Nadace ERA / Římskokatolická 
farnost arciděkanství Nepomuk 
a Pater Vítězslav Holý / Mikroregion 
Nepomucko / Spolek přátel starého 
Nepomuka / KLAUS Timber a.s. 
/ Obec Neurazy / Volnočasové 
centrum FÉNIX Nepomuk 
a drobní dárci / František a Marie 
Kroupovi, Nepomuk-Dvorec / 
Hana a František Páskovi / Hana 
Gerzanicová a Raphaela Hons

Dárci nad 2500 Kč:
Eva Urbanová / Marie a Petr Populovi / 
Drahomíra a Pavel Jiranovi, Nepomuk / 
Ludmila a Zdeněk Bartoškovi, Klášter 
102 / Josef a Božena Rotovi, Klášter 
56 / Helena a Fanda Rotovi, Klášter 7 / 
Rodina Šulcova, Maňovice 45 / Roman 
Rambousek, Klatovy / Jaroslav Řešetka III. 
a IV. / Vladislava Sedláková roz. Klapková, 
Nepomuk / Žaneta Endlicherová a 
Richard Schneider / Marie Voráčková roz. 
Krausová, Třebčice 30 / Růžena Trhlíková 
roz. Voráčková, Třebčice 30 / Rodina 
Motejzíkova / Maják Plzně
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Polánecký rampouch je novou tradicí

V úterý 29. prosince proběhl v Polánce 1. ročník Poláneckého rampouchu. Zimního 
plavání se zúčastnilo osm mužů a jedna odvážná žena. Mezi plavci byli i účastníci 
zimního plavání, které proběhlo 26. prosince ve Vltavě. Právě tito plavci ocenili 
podmínky, které více připomínaly zimu, než tomu bylo právě ve zmiňované Praze. 
Teplota vody byla 4,9 °C, teplota vzduchu 3,1 °C. Pro účastníky byly připraveny vyto-
pená klubovna a drobné občerstvení pro zahřátí. Akce byla příjemným zpestřením 
vánočních svátků. Těšíme se na příště.

Věra Hodinová 

Motto: „Sázka“

A pak že není v Nepomuku živo! Dne 
2. ledna 2016 se sešla část obyvatel, 
aby zhlédla výsledek sázky dvou přátel. 
Jejím předmětem bylo, že když jeden 
se zúčastní akce pražských otužilců, 
konané na počest „Memoriálu Alfréda 
Nikodéma 2015“ (konkrétně jeho 69. 
ročníku), druhý splní sázku, kterou 
oba mezi sebou uzavřeli. Jelikož 
máme v Nepomuku spoustu aktivních 
občanů, Zdeněk Šlouf se opravdu 
Memoriálu zúčastnil, a tím zastoupil 
naše město na této známé akci. Na 
oplátku jeho kolega Václav Šampalík 
musel v plavkách s nafukovací matrací 
koupit basu piva v Normě. Kolegové 
a fandové z Nepomuku přišli podpořit 
oba hrdinné sázkaře. Možná se to zdá 
jako maličkost, ale díky tomuto jsme 
vkročili do nového roku 2016 s optimi-
smem a správnou nohou, o čemž svědčí 
fotodokumentace. Václavu Šampalíkovi 
přejeme, aby alespoň jednu sázku letos 
vyhrál.

Kamila Dostálová 
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V Prádle  
obnovili sad

Dne 8. 11. proběhla v obci Prádlo pra-
covně-kulturní akce s názvem Obnova 
obecního sadu v Prádle. Na základě 
projektu Tisíc stromků pro Plzeňský 
kraj obec získala celkem 30 ovocných 
stromků včetně opory a ochrany proti 
okusu. Jednalo se o staré odrůdy jab-
loní, hrušní a třešní. Místní obyvatelé 
si je přišli sami zasadit, každý stromek 
dostal jméno a nechybělo ani občers-
tvení pro všechny malé i velké sadaře. 
Stromky dostaly svá místa v okolí místní 
střelnice a podél cesty na Chvostule.

Zuzana Petrů

Nový rok přivítali 
i v Mohelnici

Do nového roku 2016 vstoupili 
v Mohelnici tradičně v prvních 
minutách po půlnoci setkáním a pří-
pitkem na návsi. Sešlo se 25 občanů 
a chalupářů, kteří si se starostou 
a místostarostkou připili šampaň-
ským a popřáli si hodně zdraví a štěstí.

V 11 hodin dopoledne se sešli 
občané Mohelnice u kapličky, odkud 
se vydali na 18. ročník Novoročního 
pochodu. V půl dvanácté se setkali 
ve Čmelínech u zastávky s účastníky 
pochodu z Tojic a Čmelín a v celko-
vém počtu 55 účastníků se společně 
vydali na 10 km dlouhou trasu krás-
nou přírodou okolo vrchu Štědrý 
do Tojic, kde jim tojičtí hasiči při-
pravili výborné teplé občerstvení, 
za což jim patří velké poděkování.

Nakonec byly rozdány diplomy 
a při závěrečném focení a návratu 
domů se všichni těšili na další ročník. 

Bronislav Hulec, starosta

Česká mše vánoční 
v milečském kostele

Potlesk ve stojeJak se už stalo tra-
dicí, v milečském kostele sv. Petra 
a Pavla se závěrem prosince sešlo na 
šest desítek místních i přespolních 
na svatoštěpánském odpoledním 
setkání. Uvítali je žáci místní základní 
školy recitací vánočních veršíků. 

Pak zazněla kostelem za dopro-
vodu nově rekonstruovaných varhan 
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
ve vynikajícím podání členů nepomuc-
kého chrámového sboru a jejich hostů. 
Právem jejich výkon ocenili přítomní 
potleskem ve stoje. Svatoštěpánské 
setkání s jeho neopakovatelnou 
atmosférou pak uzavřel svou pro-
mluvou pater Vítězslav Holý. Na další 
rekonstrukci interiéru kostela při-
spěli přítomní částkou 8.063 korun.

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

Přípravář / technik pro výrobu nábytku – min. vzdělání VOŠ
Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích 
strojů na výrobu dřevěných výrobků

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

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

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

inzerce

Nabídka platí od 1.2. do 29.2.2016 v prodejně „U Stodoly“
Jihočeský syreček 0,1% 90 g 20,90
Lipánek čerstvé mléko 1,2% 250 ml různé příchutě 11,90 
Gouda 48% cena za 1 kg  109,00
Milkin tvaroh jemný 8% 250 g  16,90
Jitrničky cena za 1 kg  79,00
Matjesy s cibulí cena za 1 kg   119,00

Nabídka platí od 1.2. do 14.2. 2016 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Choceňský smetanový jogurt 10% MAX bílý 380 g 18,90
Lipánek 80 g různé příchutě 8,90
Listové těsto 500 g 22,90
Listové těsto s cereáliemi 500 g  22,90
Madeland 45% cena za 1 kg  169,00
Zavináče cena za 1 kg 117,00
Vysočina Dle Gusta cena za 1 kg  119,00
Královská šunka výběrová cena za 1 kg 139,00

Restaurace sv. Vojtěch 
(Vrčeň – areál pod rybníkem)

*Nově otevřeno*

Rozvoz obědů, široký výběr jídel, 
od kulinářského mistra

oceněného cenami Šumavských hotelů.

1. Denní menu - výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 65,-
1x týdně moučník zdarma!

2. Senior menu - výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 55,-

Strava upravena speciálně pro seniory
3. Rozvoz minutkových jídel dle nabídky v termoboxích od 99,-

4. Rozvoz studených i teplých večeří
 výběr z pěti jídel za 65,-

5. Rozvoz pizzy zn. Gladiator a Della casa,
i s dopravou a krabicí za 139,-

 
Rozvoz sedm dní v týdnu i o svátcích 

od 10:00 do 22:00.
Platba denně, týdne, měsíčně.

 Nečekejte a zavolejte na 605 368 786, nebo 606 364 731

* ! Náš zákazník, náš pán ! * 
www.penzionvrcen.cz

penzionvrcen@seznam.cz
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky  
snáškových plemen typu Tetra hnědá a Dominant  
ve všech barvách. Stáří 14–19 týdnů. Prodej se uskuteční: 
4. března 2016. Cena 149–180 Kč/ks. Nepomuk (u fary): 
16.20 hod. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek  
cena dle poptávky. informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.  
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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. 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.

Řádková inzerce

Prodám les pro okamžitou těžbu včetně pozemku. 
Výměra je 3075 m2. V Nové Vsi u Nepomuka. 
Cena dohodou. Tel. 606 110 690.

Prodám 4 ha orné půdy v katastru obce Mladý Smolivec, 
cena dohodou. Tel. 725 648 003.

Prodám postel z masivu. Úložný prostor + matrace. 
D 210 CM, Š 98 CM. Tel. 604 236 142.

Koupím nabíječku na Nokii. Prodám starší 
digestoř. Tel. 725 540 605.

Prodám naložené okurky ve 4 l po 30 Kč. Prodám  
nevyloupané ořechy 3 kg po 30 Kč. Tel. 725 540 605.

Prodám starší sportovní kočárek Quinny tříkolku + tenčí 
fusak, slunečník, pláštěnka. Tel. 773 982 680.

Prodám za symbolickou cenu oblečení po dceři od nar.  
do 5 let, bundy a kombinézy i jednotlivě. Tel. 773 982 680.

Prodám lištu na Husqarnu – profi, celk. délka 55 cm a kompl. 
autogen. soupravu, bomby plné, neevidované. Tel. 723 075 681.

Koupím čtvercové cihly, tzv. půdovky cca 6m2. Tel. 775 536 097.

Koupím knihy a časopisy i celé knihovny, sbírky 
nebo pozůstalosti. Tel. 602 294 587.

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 3+1 
březen 2016. Tel. 773 684 413.

Nechceš-li zůstat sama, jsi přiměřeného věku, pohodová, 
obyčejná nekuřačka a potřebuješ někoho milovat 
a hlavně být někým milována a nevadí ti, že jsem 49/172, 
včelaření mám jako hobby a bydlím sám v rodinném 
domku ve Dvorci, pak pošli SMS na tel. 722 594 365.

Prodám vykrmené prase, kachny a vynesené 
slepice. Tel. 776 699 803.
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Nepomuk včera a dnes

Stará radnice čp. 126 (dnes infocentrum)
Radnice stojící na tomto místě je doložená již na počátku 16. 
století. Budova však byla zničena při požáru roku 1539, kdy 
shořely i městské knihy. Nová radnice měla i věž, na níž byl 
při obnově po dalším požáru v roce 1685 zřízen „baldachýn 
sv. Jana,“ k němuž byla vypravována poutní procesí.

V roce 1840 došlo k radikální přestavbě objektu dle 
návrhů horažďovického stavitele Martina Krta. V letech 1850 
až 1950 zde sídlil i okresní soud. Radnice se přesunula do 
současné budovy v roce 1911. Na počátku 50. let byla rad-
nice spolu se sousední budovou bývalé piaristické koleje 
stavebně upravena a sloužila až do roku 1995 pro 1. stupeň 
základní školy. Od roku 1996 zde sídlí Městské muzeum 
a galerie, doplněné v roce 2003 infocentrem. Hlavní prů-
čelí budovy i přes úpravy z 50. let nezapře klasicistní původ. 
Střední, velmi plochý, rizalit je korunován mohutným troj-
úhelníkovým štítem, v jehož středu se nalézá apsidová nika 
s polychromovanou sochou sv. Jana Nepomuckého v životní 
velikosti a letopočtem 1800 na podstavci. Niku předstupuje 
drobný balkon s kovaným zábradlím. Ve středu dolní části 
rizalitu se nalézá půlkruhově zakončený vstup, přístupný po 
třech mohutných kamenných stupních.

Zdroj: KROUPA, Pavel (2009):  
Urbanistický vývoj a památkové  
hodnoty města Nepomuk. (red)

inzerce / z historie

Optika Violet
Otevřeli jsme pro Vás 
novou oční optiku.

Najdete Nás na adrese lékařského domu 
MediClinic a.s., ve 4. patře, Na Vinici 487, 
335 01 Nepomuk.

Jsme tu vždy každou středu a pátek
od 9:00 do 16:00 h.

V budoucnu budeme působit každý den.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
E-mail: NikolaFialova29@seznam.cz
Tel.: (+420) 775 682 632
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Naším krédem je vstřícný přístup k pacientovi.
Zavolejte nám pro konzultaci.

Klasickou masáž (s předehřátím) šíje, zad, dolních a horních končetin.
Refl exní masáž šíje, zad a plosky nohy.
Míčkování krční, nebo bederní páteře.
Cvičení pro těhotné a po porodu.
Přístrojovou a ruční lymfatickou masáž.
Vířivou končetinovou koupel a mnoho dalšího.
Mobilizaci kloubů a páteře.

Objednejte se na tel.: 371 519 517, případně využijte 
naší e-mailovou adresu:  ivana.meclova@ordinace.mediclinic.cz 
Více informací naleznete na www.mediclinic.cz.
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FYZIOTERAPIE 
NEPOMUK

Na základě poukazu k rehabilitaci, vyplněného odborným lékařem, 
provádíme širokou škálu služeb fyzioterapie zdarma.

Samoplátci u nás mohou využít:

Zavolejte nám
371 519 517

Na Vinici III. 487,  
Nepomuk

Ordinační hodiny:

Po 07.00 – 15.00  
Út 07.00 – 15.00  
St 07.00 – 15.00  
Čt 07.00 – 15.00  
Pá 07.00 – 15.00 

Přijímáme nové pacienty

VISHAY Electronic spol. s r. o.  
hledá pro svůj závod ESTA Blatná  
pracovníky na pozice:

– dělník ve výrobě (ženy i muže)
– svářeč 
– elektrikář

Jedná se o hlavní pracovní poměr. Praxe je výhodou.
Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, 
odpovídající mzdové ohodnocení a firemní benefity:

Příspěvek na životní kapitálové pojištění.
Příspěvek na dovolenou a Vánoce.
Příspěvek na dopravu.
Dodatkovou dovolenou.
Příspěvek na stravování.
Příspěvek na dětský tábor.
Školní praxe pro děti zaměstnanců.

Zájemci mohou volat na tel.: (+420) 383 455 516,  
životopis na: Zdena.Erbenova@vishay.com.



Foto měsíce

V lednu jsme si mohli plnými doušky připomenout, jak vypadá pořádná sněhová 
nadílka. Jedna z fotografií zasněženého Nepomuku je proto naším snímkem 
měsíce. Snímek je rovněž dokonalým potvrzením jedné z verzí původu názvu vrchu 
v pozadí: v zimě zde vítr sfoukává sníh z vrcholků stromů, proto Zelená hora.
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