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Slovo starosty

Vážení občané,

máme začátek ledna a s ním spojenou 
řadu nových osobních předsevzetí. Město 
má schválený rozpočet na letošní rok 
a v něm rovněž svá předsevzetí – napří-
klad plán investic. O tom, jak se je daří 
naplňovat, budeme pravidelně infor-
movat mimo jiné na stránkách těchto 
novin. Leden je od roku 153 našeho 
letopočtu, kdy došlo ke změně začátku 
roku z 1. března na 1. leden, nejmlad-
ším měsícem v roce. A tak v tomto čísle 
novin dostávají prostor dva benjamínci – 
Adam Kovalčík, jehož návrh zvítězil mezi 
27člennou konkurencí v rámci návrhu 
uměleckého díla pro kruhový objezd 
U Pyramidy, a také Eliška Mourečková, 
nadějná mezzosopranistka původem 
ze Dvorce, které se stále více dokořán 
otevírají dveře v prestižní Státní opeře. 
Na prosincovém zastupitelstvu byl schvá-
len odkup pozemků Na Daníčkách 
od církve, a tak se zájemci v letošním 
roce dočkají prvních stavebních parcel, 
postupně se rozjíždí tvorba územního 
plánu i příprava na krajinný plán. V pří-
padě územního plánu proběhne 12. ledna 
první plánovací setkání s veřejností. 
Pokud můžete, podpořte prosím rovněž 
tradiční Tříkrálovou sbírku, koledníky 
potkáte v Nepomuku od 6. do 8. ledna.

Úspěšný start do nového roku 2017 přeje 
Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy
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Šéfredaktor: Pavel Motejzík, (+420) 604 442 409
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Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
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Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete 
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď 
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud 
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale 
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

U kapličky ve Dvorci  
zněly hlasy dětí i dospělých
Desátý ročník zpívání u kapličky ve Dvorci 
doprovodily tradičně děti z MŠ Dvorec 
a Srbští muzikanti. Po skončení akce 
následovalo pohoštění na moštárně. Akci 
pořádal Český zahrádkářský svaz Dvorec.

Adventní trhy měly úspěch
První adventní neděli proběhlo slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu spojené 
s adventním trhem a doprovodným 
programem odehrávajícím se nejen 
na nepomuckém náměstí. Návštěvníky 
zaujal například barokní ohňostroj 
či vypouštění lampionů štěstí.

Ples města byl opět ve velkém stylu
V závěru listopadu proběhl Ples města 
Nepomuk, na kterém tentokrát zahrál 
Taneční orchestr Miroslava Novotného 
a vystoupil kouzelník Pavel Dolejška.
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Nepomuk bude mít nový územní plán

S novým rokem startují naplno i práce na novém územním plánu města Nepomuk. 
V listopadu se uskutečnilo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, z nějž vyšel 
vítězně pražský ateliér UNIT Architekti, který má za sebou nejen množství územních 
plánů a studií, ale může se pochlubit např. i prvním místem v mezinárodní soutěži 
o novou podobu brněnského nádraží a jeho okolí. Vedoucí realizačního týmu, archi-
tekti Michal Kohout a Filip Tittl, navíc naše město již dobře znají, neboť jako vyučující 
na ČVUT vedli studentské projekty zabývající se Nepomukem.

První fází přípravy územního plánu, která zahrnuje zejména analýzy, průzkumy 
a získávání podnětů od vlastníků pozemků i široké veřejnosti, bude zpracování 
zadání (tj. závazných pokynů pro zpracovatele). 12. ledna se v sále Hotelu U Zeleného 
stromu uskuteční veřejné plánovací setkání, které má sloužit nejen ke sběru podnětů 
od občanů v tematických oblastech, jako jsou veřejná prostranství a krajina, občanská 
vybavenost a služby, doprava, rekreace v území a jeho prostupnost, či obecně využití 
území, ale také k diskuzi nad mapou města, pojmenováním problematických míst 
a slabinami či naopak hodnotami a silnými stránkami území. V neposlední řadě má 
setkání přispět k formulaci „vize města“, tedy jeho ideální budoucí podoby. Soukromé 
investiční záměry na využití konkrétních pozemků nebudou součástí programu tohoto 
setkání. Pro podávání těchto podnětů lze použít formulář, který je ke stažení na webo-
vých stránkách města. Na webu je dostupný i on-line dotazník určený pro ty, kteří 
se nebudou moci zúčastnit plánovacího setkání, ale mají podněty k oblastem, o nichž 
se bude jednat na plánovacím setkání. Zadání nového územního plánu by mělo být 
hotové v únoru a schválené městským zastupitelstvem v průběhu března. Pak budou 
pokračovat práce přípravou vlastního návrhu. Nový územní plán by měl být dokončený 
na přelomu let 2018 / 2019.

Územní plán je důležitým strategickým dokumentem, který nejenže bezprostředně 
reguluje stavební činnost ve městě, ale především určuje charakter území v dlouho-
dobém horizontu, nezřídka může mít dopady i po stovkách let. Urbanismus a územní 
plánování jsou sice vysoce odborné činnosti, dobrý územní plán ovšem musí být nejen 
kvalitním dílem architektů, ale zejména dohodou místních obyvatel o budoucí podobě 
města. Chtěl bych proto vyzvat všechny občany našeho města, aby se aktivně zapo-
jili do jeho přípravy, účastnili se veřejných projednání a plánovacích setkání, podávali 
podněty. Je na nás, jak bude Nepomuk v budoucnu vypadat!

Pavel Kroupa, místostarosta

Veřejné  
plánovací setkání
Územní plán města
 

U Zeleného stromu  
12. 1. 2017, 18:00–20:00 
Přijďte říct svůj názor 
na směřování našeho města!
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Odbor výstavby a životního prostředí: 
Kácejte s rozmyslem a povolením úřadu

Dřeviny jsou nedílnou součástí životního prostředí, a mají tak 
klíčový význam pro kvalitu našeho života. Hodnota dřevin spo-
čívá zejména v jejich ekologických a společenských funkcích, 
není to jen cena dřeva. Význam dřevin je třeba chápat v širších 
krajinných souvislostech: stromy zlepšují klima i mikroklima, 
zachycují prach a nečistoty, tlumí hluk, zmírňují nárazy větru 
a zachycují vodu v krajině, poskytují útočiště mnoha orga-
nismům, esteticky zhodnocují své okolí, působí na krajinný ráz.

Problematiku kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje 
zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška MŽP č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění poz-
dějších předpisů. Dřevinami rostoucími mimo les se rozumí 
stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině 
i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Dřeviny (včetně ovocných a náletových) jsou zákonem chrá-
něny před poškozováním a ničením. Péče o dřeviny, zejména 
jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků, přičemž 
vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste. 
O kácení se většinou rozhoduje ve správním řízení. O ořezu dře-
vin se správní řízení nevede, pakliže se nejedná o památný či 
zvláště chráněný strom.

Ke kácení dřevin (které nejsou součástí významného kra-
jinného prvku – rybníku, potoku, stromořadí apod.) o obvodu 
kmene do 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí, zapojených 
porostů dřevin (keřů), pokud celková plocha nepřesahuje 40 m2, 
a ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území 
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem 
využití pozemku zeleň, se povolení ke kácení nevyžaduje. V ostat-
ních případech je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody 
(obecní úřad obce I. stupně, na jejímž území se dřevina nachází), 
které může být vydáno pouze ze závažných důvodů po vyhodno-
cení jejich funkčního a estetického významu. Žádost ke kácení 
dřevin může podat pouze vlastník pozemku či nájemce nebo jiný 
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém 
dřeviny rostou. Kácení se povoluje zejména v době vegetačního 
klidu, to je od 1. listopadu do 31. března.

Orgán ochrany přírody musí objektivně posoudit, zda zájem 
vlastníka na pokácení dřevin převyšuje zájem veřejný na jejich 
zachování. Při rozhodování o pokácení je uvažován funkční 
a estetický význam dřevin na straně jedné a závažnost důvodů 

pro jejich pokácení na straně druhé (jako důvod nelze považovat 
zastínění, opad listí apod.). Posouzení významu dřevin záro-
veň slouží ke stanovení náhradní výsadby za kácení. Náhradní 
výsadba se stanovuje současně s povolením k pokácení, kom-
penzuje totiž ekologickou újmu způsobenou kácením. Smyslem 
náhradní výsadby je zachování zeleně na daném stanovišti, 
včetně její estetické, biologické a funkční hodnoty (viz výše).

Kácení dřevin může v určitých případech probíhat v oznamo-
vacím režimu. Jde o důvody pěstební, to je za účelem obnovy či 
výchovné probírky porostu, dále při údržbě břehových porostů, 
při odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizačních a ply-
nárenských soustav a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto 
důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem 
orgánu ochrany přírody (obecní úřad obce III. stupně – ORP), 
který ho může pozastavit, omezit, či dokonce zakázat úplně.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě 
a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda znač-
ného rozsahu. Takovéto kácení je kácení v krajní nouzi a je ho 
možné provést okamžitě. Jde o situace, kdy hrozí riziko z pro-
dlení, která nastávají zejména u konstrukčně narušených 
stromů po silném větru a přírodních katastrofách. Důvodem pro 
havarijní kácení tak není dlouhodobě narušený strom ani par-
kující vozidlo pod ním. Ten, kdo za těchto podmínek provede 
kácení, oznámí ho orgánu ochrany přírody (obecní úřad obce 
III. stupně – ORP) do 15 dnů od provedení kácení. V případě, že 
nebudou splněny podmínky uvedené výše v tomto odstavci, bude 
vlastník pozemku, z něhož předmětný strom vyrůstá, oprávněn 
podat na toho, kdo strom pokácel, k soudu žalobu na náhradu 
škody. Příslušný orgán ochrany přírody následně může za neo-
právněné pokácení stromu uložit též pokutu. Kácení dřevin nelze 
podle zákona nařídit, výjimku představují případy nakažení dře-
vin epidemickými či jinými vážnými chorobami. Orgán ochrany 
přírody může v takovémto případě vlastníkům uložit provedení 
nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

V neposlední řadě je též nutné uvést případ týkající se dře-
vin, které jsou předmětem přetrvávajících, většinou sousedských, 
sporů (zástin sousedních pozemků či staveb, opad listí, pře-
sah větví přes plot či pocit nebezpečí apod.), kdy by vyřešení 
těchto problémů měla předcházet vzájemná dohoda a až v pří-
padě jejího nedosažení lze podat žalobu k příslušnému soudu, 
který může (v případě prokázání oprávněnosti) nařídit zjed-
nání nápravy. Dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 
se může každý, kdo se cítí být takto ovlivňován nad míru přípust-
nou nebo obvyklou místním poměrům, domáhat svého práva 
soudní cestou, jelikož se jedná o občanskoprávní spor.

Závěrem doporučujeme, v případě jakýchkoliv nejasností, 
kontaktovat před samotným kácením dřevin příslušný orgán 
ochrany přírody.

Martina Královcová, referentka 
odboru výstavby a životního prostředí, 
tel.: (+420) 371  519  732

Město Nepomuk děkuje žákům ZŠ 
a ZUŠ Nepomuk za vystoupení na akci 
Rozsvícení vánočního stromu. Zároveň 
děkuje dětem z MŠ Nepomuk za představení 
na Předvánočním setkání seniorů.

Web nepomuk.cz čeká změna

Začátkem nového roku bude spuštěn zcela nový web města Nepomuk, vytvořený reno-
movanou plzeňskou firmou Beneš & Michl. Nabízí základní rozdělení do sekcí občan 
a turista, je rovněž plně responzivní, zobrazitelný na mobilních zařízeních. Původní 
web by měl být nějaký čas k dispozici na adrese http://old.nepomuk.cz. Děkujeme 
za shovívavost, pokud nebude nový web od začátku fungovat bez chyb. Pokud najdete 
chyby či nefunkční odkazy, sdělte nám je prosím na e-mail: webmaster@nepomuk.cz.

Poradenské dny 
pro uchazeče 
z Úřadu práce ČR
Kontaktní pracoviště Plzeň-jih Úřadu práce 
České republiky ve spolupráci s Městským 
úřadem v Nepomuku, odborem soci-
álních věcí a zdravotnictví uspořádalo 
Poradenské dny pro uchazeče, kteří jsou 
dlouhodobě evidovaní na ÚP ČR. Účelem 
těchto Poradenských dnů byla komplex-
nější práce s klienty ÚP ČR. Cílem bylo 
motivovat uchazeče k nalezení vhodného 
zaměstnání. První Poradenský den pro-
běhl 24. 11. 2016 v prostotách městského 
úřadu v Nepomuku. Pozvaní klienti byli 
informováni o aktuální situaci na trhu 
práce a službách ÚP ČR. Na tento den byl 
pozván i významný zaměstnavatel regi-
onu – firma Klaus Timber, a. s. Na druhém 
setkání, které probíhalo 2. 12. 2016, byla 
s každým klientem řešena jeho životní 
situace. Pracovníci MÚ a ÚP ČR se v rámci 
individuálních sezení snažili prostřed-
nictvím dostupných prostředků nalézt 
řešení a vrátit uchazeče na trh práce. 
Dále pak 6. 12. 2016 proběhlo vyhodno-
cení celého projektu. Ze čtyř klientů, kteří 
se Poradenských dnů zúčastnili, se poda-
řilo 3 najít práci. V Poradenských dnech 
se bude pokračovat i v letošním roce.

Za KoP PJ Jana Černíkováwww.nepomuk.cz

Z jednání zastupitelstva města dne 15. 12. 2016
ZMN vzalo na vědomí složení slibu Karla Barocha jako prvního 
náhradníka za Markétu Duchoslavovou.

ZMN schválilo prodej pozemku p. č. 1198/2 o výměře 16083 m2 
Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk za 15 Kč/
m2 a zároveň nákup pozemků p. č. 204/30, 199/18, 202/5 a 202/6 
(budoucí 2. Etapa obytné zóny na Daníčkách) za smluvní cenu 
3 537 250 Kč, což činí 250 Kč/m2.

ZMN schválilo odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec, které 
se nacházejí přes silnici Blatenskou šikmo proti ČSAD ve Dvorci, 
a počítá se s nimi v souvislosti se silničním přivaděčem v této 
lokalitě v souvislosti s průmyslovou zónou KLAUS Timber, a. s. 
(odklonění dopravy od bytových domů).

ZMN zvolilo členy redakční rady Alenu Marušincovou  
a Karla Barocha, kteří nahradili Markétu Duchoslavovou  
a Richarda Böhnela.

ZMN rozhodlo o pořízení změny územního plánu města 
v souvislosti s územní studií lokality Pod Vinicí. Koupaliště 
na místě určeném územní studií by bylo v rozporu s dnes platným 
územním plánem (je zde plánována trasa přeložky do Dvorce). 
Pokud se má koupaliště v nejbližší době realizovat (je zde možnost 
spolufinancování s dotací EU), je nezbytná změna územního plánu.

ZMN pověřilo Radu města Nepomuk k realizaci kroků, které 
povedou ke zpracování územní studie krajiny pro ORP Nepomuk, 

za předpokladu, že se podaří získat spolufinancování z IROP 
a dotačního programu ŽP.

ZMN pověřilo Radu města Nepomuk k realizaci kroků, které 
povedou ke zpracování územní studie veřejných prostranství – 
sídliště Na Vinici – za předpokladu, že se podaří získat 
spolufinancování z dotačních programů.

ZMN schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení 
výjimek z doby nočního klidu. Do přílohy vyhlášky byly zařazeny 
všechny význačnější kulturní akce, které se konají v našem městě 
(respektive, o nichž víme, že se budou konat v r. 2017), u nichž by 
mohl být problém se standardní dobou nočního klidu, bez ohledu 
na pořadatele. Jedná se například o Nepomuckou pouť, Pivní 
slavnosti či Nepomucký trojúhelník.

ZMN schválilo plán inventarizace majetku a závazků Města 
Nepomuk 2016.

ZMN vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 
„Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku“ 
zapsaným spolkem Fotbalovým klubem Nepomuk z. s. V případě, 
že žadatel dotaci získá, schválilo finanční spoluúčast města 
Nepomuk ve výši maximálně 1/3 předpokládané ceny projektu.

ZMN schválilo dotační programy města Nepomuk pro rok 2017.

ZMN schválilo rozpočet města Nepomuk na rok 2017.

Ká
ce

ní
 s

tr
om

ů 
u 

M
ih

ov
ky

, f
ot

o 
Kl

ár
a 

Sa
lz

m
an

n

Ko
m

pl
et

ní
 s

ou
pi

s 
us

ne
se

ní
, z

áp
is

 i 
vi

de
oz

áz
na

m
 z

e 
za

se
dá

ní
 n

aj
de

te
 n

a 
w

w
w

.n
ep

om
uk

.c
z.



Nepomucké noviny / leden 20176 Nepomucké noviny / leden 2017 7zprávy zprávy

Krátké zprávy
Elektřina na trzích bude po ruce. Město Nepomuk buduje nové, v dlažbě zapuštěné 
a výsuvné elektrické sloupky na náměstí, které budou sloužit na trhy i kulturní akce. 
Zhotovitelem je firma F+V Elektro, cena je 366 tisíc vč. DPH.

Nové vlaky nevyjedou. Od prosince 2017 mělo na trati z Plzně do Horažďovic jezdit devět 
nových souprav. Evropská komise však k záměru vydala nejednoznačné vyjádření ohledně 
čerpání dotace, a proto se celý záměr posouvá minimálně na prosinec 2018.

Nepomuk prodává dřevo. Prodej palivového dříví z prořezávek uskladněného v areálu 
technických služeb města za 600 Kč/prm. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Hulce,  
tel.: 601 326 965.

Michal Baran v sestavě podzimu. Nepomucký super střelec byl po podzimní části 1. A třídy 
nominován do sestavy nejlepších hráčů. Nepomuk přezimuje na osmém místě tabulky.

Najděte si lepší práci. 26. ledna proběhne v Plzni v kulturním domě Peklo veletrh práce 
a vzdělávání Klíč k příležitostem. Mezi vystavovateli jsou významní zaměstnavatelé 
v regionu a veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu – lidem bez rozdílu věku či 
vzdělání.

Informovaní senioři v DPS Nepomuk. V listopadu proběhla v DPS Nepomuk přednáška 
v rámci bezpečnostně informačního projektu Plzeňského kraje „Informovaný senior“. 
Cílem projektu je přinést seniorům informace z oblastí důležitých pro jejich život 
a pomoci jim předcházet možnému ohrožení.

Seminář Nová zelená úsporám v průběhu února. Seminář bude zaměřen na realizaci 
opatření ke snížení energetické náročnosti budov (zateplovaní, výměna oken či dveří 
stávajících rodinných domů), instalaci efektivních zdrojů energie a výstavbu budov 
s velmi nízkou energetickou náročností. Seminář proběhne v Nepomuku a bude 
bezplatný, termín a místo upřesníme v únorovém čísle novin.

Nepomuk oficiálně historickým sídlem
K 1. 1. 2017 bylo město Nepomuk přijato jako řádný člen 
do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska je nevládní organi-
zace sdružující především historické obce, na jejichž území 
jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemo-
vité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. 
V současnosti má sdružení 215 členů, z toho 204 řádných (obcí, 
měst a městských částí) a 11 přidružených. V Plzeňském kraji 
jsou to např. Spálené Poříčí, Horažďovice, Klatovy, Kašperské 
Hory či Sušice. Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustře-
ďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost kulturního 
dědictví. Sdružení zejména popularizuje a propaguje význam, 
souvislosti a problémy kulturního dědictví, pořádá veřejnosti 
přístupné výstavy, odborné semináře a konference a zapojuje 

se také do úpravy či tvorby právních norem týkajících se kultur-
ního dědictví. Vstup města Nepomuk do Sdružení představuje 
především prestižní záležitost. Město jako Nepomuk, které staví 
na své historii, přece nemůže v tomto svazku chybět. Členství 
nám přinese zejména metodickou pomoc při ochraně histo-
rického kulturního dědictví a výměnu zkušeností – a to jak 
v případě péče o památky a historický stavební fond, tak v pří-
padě jejich propagace. Přínosem bude samozřejmě i propa-
gace celého města jako historického sídla a turistické destinace 
prostřednictvím sdružení. Možný je i pozitivní finanční efekt, 
zejména pokud by mělo naše město ambici provádět vzorné 
obnovy památek a účastnit se soutěží pořádaných sdružením.

Pavel Kroupa, místostarosta

Zamyšlení 
na začátku roku

Stojíme na prahu prvního měsíce roku 
2017. Nastává období, kdy se hod-
notí vše, co se událo v průběhu minu-
lého roku. Prožili jsme ho každý různě. 
Došlo v něm ke spoustě různých udá-
lostí, změn a překvapení. Rozloučili 
jsme se po 14 letech s velmi kvalitním 
katolickým knězem, paterem Holým. 
Rozloučili jsme se bohužel i s dalšími 
občany. Město přivítalo však i zrod 
nových občánků. Došlo k mnoha vizu-
álním a praktickým změnám. Kulturní 
středisko chrlilo jednu akci za druhou, 
mnohé z nich byly velmi krásné, jiné 
zajímavé, další poučné. K těm posledně 
jmenovaným velkým dílem přispělo 
i volnočasové centrum Fénix. Pracovníci 
údržby města se podíleli velkou měrou 
na zvelebování města. Před koncem 
roku nás překvapilo město vysazením 
stromků na náměstí. Také hasičský 
sbor nechal o sobě slyšet, když usku-
tečnil několik velmi poučných akcí. 
Nerada bych zapomněla na akce uspo-
řádané v rámci dní oslav „Zelené 
Hory“, na další kulturní zážitky, kon-
certy a přednášky nebo velmi příjemné 
setkání s p. Šmoldasem. Zkrátka – když 
shrneme život ve městě, jistě byl velmi 
zajímavý, barvitý a jsem přesvědčena 
o tom, že město, pokud o to stojíme, 
žilo. Nakonec bych ráda (a doufám, že 
hovořím jménem občanů) poděkovala 
za krásný vánoční strom, pýchu vánoč-
ních oslav. Za sebe i svou rodinu bych 
chtěla popřát všem spoluobčanům vše 
nejlepší do nového roku 2017 – hlavně 
zdraví, štěstí, pohodu, vzájemné porozu-
mění a dobré vztahy mezi občany. Vím, 
že ne vše se podařilo, ale věřím, že se to 
v letošním roce napraví.

Kamila Dostálová

Dvě poděkování na adresu města
V prosinci se konalo v Sokolovně předvánoční setkání důchodců. Zahájení akce se ujal 
starosta Jiří Švec. Po velmi zajímavém úvodu následovalo překrásné představení dětí 
z mateřské školky. Bylo velmi pečlivě připravené a děti jako obvykle byly naprosto 
profesionální. Přinesly všem přítomným krásný pocit radosti a hrdosti na jejich um. 
Po besedě s Václavem Malovickým o gastronomii následoval program muzikantského 
dua PiňaKoláda, který byl opravdu vynikajícím dárkem města nám důchodcům. Velmi 
děkujeme za krásný zážitek všem, kteří se podíleli na jeho zorganizování a realizaci. 
A ještě mám jednu pochvalu z jiného soudku! Někde se silnice neopravují ani za dne, 
v Nepomuku se ale pracuje i v předvečer a večer na odstraňování výtluků na silnicích. 
Jako například u našeho bytového domu Na Vinici dne 13. prosince. Úžas a poděkování!

Kamila Dostálová

Ještě malé ohlédnutí za setkáním starostek 
a místostarostek Plzeňského kraje

Ve dnech 14.–15. 10. se uskutečnilo 
v Nepomuku 13. setkání starostek a mís-
tostarostek Plzeňského kraje, o kterém 
jsme vás již informovali v listopadovém 
vydání novin. Nabízíme nyní ještě jedno 
malé ohlédnutí prostřednictvím otázek 
pro Annu Sivčákovou, starostku Nových 
Mitrovic:
 
Organizovala byste 
podobnou akci znovu?
Setkání starostek bych určitě organizo-
vala znovu, protože jsem měla vynikající 
pomocnice, a to kolegyně Evu Kubovou 
z Mladého Smolivce a Michalu Opltovou 
z Kozolup, díky jejich pomoci a spolu-
práci se nám letošní setkání dle mého 
vydařilo.

Co vám během setkání 
udělalo největší radost?
Velké poděkování patří panu Radku 
Sochorovi a zaměstnancům Hotelu 
U Zeleného stromu, kteří nám umožnili 
setkání uskutečnit právě v Nepomuku. 
Díky tomu jsme mohly svým kolegyním 
přiblížit náš region, na který jsme pyšné. 
Poděkovat bych chtěla také vedení 

města Nepomuk – panu starostovi 
Švecovi, panu Jenčíkovi, majiteli likérky 
z Prádla, u kterého jsme měly připrave-
nou pěknou prohlídku, a p. Motejzíkovi, 
manažeru DSO Mikoregion Nepomucko, 
který spolu se starostou obce Klášter 
Zdeňkem Bartoškem přivítal účast-
nice setkání na zámku Zelená Hora. 
A nesmím samozřejmě zapomenout 
poděkovat všem sponzorům, kteří 
na letošní setkání přispěli svými finanč-
ními prostředky. Největší radost mi 
udělalo to, že se nám setkání vydařilo 
a všechny účastnice byly spokojené, 
a to, že se setkání zúčastnila naše bývalá 
kolegyně, starostka obce Horní Bělá 
Anna Peřinová, která byla první organi-
zátorkou „Setkání starostek, místosta-
rostek a tajemnic Plzeňského kraje“.

Jak jste naložily s výtěžkem 
akce? V jaké byl výši?
Každý rokem nám z těchto setkání zby-
dou nějaké penízky, které pak poukazu-
jeme na dobročinné účely, v letošním 
roce jsme se rozhodly finanční částku, 
která činí 14 530 Kč, věnovat Dětskému 
domovu v Nepomuku.

Biskup vysvětil 
svatou Barboru

Na svátek svaté Barbory, patronky napří-
klad horníků, sedláků, architektů, 
stavebních dělníků, pokrývačů, zed-
níků a slévačů, byly biskupem Mons. 
Pavlem Posádem za asistence Patera 
Jiřího Špiříka vysvěceny kaple a socha 
sv. Barbory ve Dvorci-Železné Huti. 
Obnovu kaple a sochy finančně podpořily 
Plzeňský kraj a Ministerstvo zemědělství.

Školou zněl adventní koncert
Plná aula základní školy zhlédla koncert, který nachystali 
žáci a profesoři ZUŠ Nepomuk na poslední adventní neděli. 
Dvouhodinový program byl rozdělen do šestnácti bodů 
a zahrnoval různé skladby a žánry. Na snímku účinkující 
během skladby To k Vánocům patří.
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Téma k diskuzi: 
Svatý Jan Nepomucký pro kruhový objezd

Na podnět tehdejšího nepomuckého vikáře Patera Vítězslava 
Holého a na základě usnesení městského zastupitelstva 
ze září 2015 proběhla přes léto 2016 výtvarná soutěž o umě-
lecké dílo pro nový kruhový objezd v Nepomuku u Pyramidy 
s tématem sv. Jana Nepomuckého. Zadání soutěže záměrně 
nespecifikovalo, jakou podobu by mělo ztvárnění tématu 
mít, ani jeho umístění neomezilo pouze na samotný kru-
hový objezd. Součástí řešení ale vždy měla být kultivace stře-
dového tělesa, které představuje jednu z pomyslných bran 
do města. Návrh měl formou uměleckého díla připomínat 

památku sv. Jana Nepomuckého, nejvýznačnějšího nepomuc-
kého rodáka, nejpopulárnějšího barokního světce a v histo-
rické perspektivě zřejmě i celosvětově nejznámějšího Čecha. 
Z 27 zaslaných návrhů porota vybrala a ocenila 4 návrhy, z toho 
3 druhým místem. První místo si odnesl mladý sochař a umě-
lec Adam Kovalčík z Prahy za originální a trochu provokativní 
ztvárnění světce formou „dopravní značky“. Posuzování návrhů 
probíhalo striktně anonymně. Zhotovení vítězného návrhu 
by vyšlo zhruba na 200–300.000 Kč. Konečné slovo bude mít 
patrně zastupitelstvo města.

Co nám řekl vítěz?
Jsem velmi mile hodnocením poroty 
potěšen, upřímně jsem takový výsledek 
nečekal. V Nepomuku jsem nikdy před 
vyhodnocením soutěže nebyl, ale věřím, 
že sem nyní rád budu jezdit častěji. 
Pokud se můj návrh zrealizuje, bude 
to má první realizace v exteriéru. Moje 
profesorka mi říkala: „Čím víc toho 
umíš, tím víc jsi svobodný“. I když umím 
dobře modelovat, neznamená to, že to 
budu tak vždy dělat. Když jsem objevil 
na facebookovém profilu Pavla Karouse 
vyhlášení soutěže, zaujalo mě, jak je 
porota vyvážená a komplexní – byli v ní 
architekt, výtvarník, duchovní i zástupci 
města. Zároveň jsem si v duchu řekl, že 
„je to vlastně pitomý: Světec – osobnost/
kruhový objezd – doprava, to nejde moc 
do sebe“. Můj návrh esteticky připomíná 
dopravní značku – bílá a modrá jsou 
typickými barvami, zároveň jsou to barvy 
města Nepomuk. Světec je nejčastěji 
na mostě, v mém případě most tvoří 
vstupní brána do města. Výška světce 
by měla být zhruba 2,5 metru, rubová 
strana bude bez potisku. Palmový list 
se mi nepodařilo do díla zakomponovat, 
proto je uprostřed kruhového objezdu 
vysazena živá mrazuvzdorná palma. 
Nad hlavou světce je pět paprsků světel 
odkazujících na svatozář.

Složení poroty
Mgr. Ing. P. Vítězslav Holý – emeritní vikář nepomucký, vikář pelhřimovský – předseda poroty
Mgr. Tomáš Vaněk ak. mal. – výtvarník, rektor AVU v Praze
MgA. Pavel Karous, Ph.D. – sochař, publicista vizuálního umění ve veřejném prostoru, VŠ pedagog
Ing. arch. MgA. Petr Janda – výtvarný umělec, architekt
Ing. arch. Petr Lešek – architekt
Ing. Jiří Švec– starosta města Nepomuk
PhDr. Pavel Kroupa – místostarosta města Nepomuk, památkář

Kdo je Adam Kovalčík?
Z prací Adama Kovalčíka je patrná zkušenost autora ovládajícího formy a postupy 
tradičního figurálního sochařství. Pro svá díla si obvykle vybírá prosté motivy, které 
ale odkazují k základním principům rození, růstu a života. Mezi touto jednoduchostí 
námětů a lakonickým vyjádřením elementárních životních zákonitostí se mu daří 
jemně balancovat. Průsečíkem tohoto vztahu je pro něj čistá forma, jejíž výběr je 
podmíněn charakterem daného motivu.

Vzdělání:
2008–2014 Akademie výtvarných umění v Praze, 
ateliér figurálního sochařství a medaile/škola prof. Jana Hendrycha
2013 Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonésie
2009 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
ateliér sochařství prof. ak. soch. Kurta Gebauera
2004–2008 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor řezbářství

Další ocenění:
2013 1. místo v Soutěži portrétů Václava Havla, 
Akademie věd České republiky, Praha
2011 3. místo na sochařském symposiu Markneukichen, Německo

Realizace:
2013 medaile pro Dunajskou konferenci rektorů, bronz
2013 medaile pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze, bronz
2010 medaile Artis Bohemiae Amicis (Přátelům českého umění), 
Ministerstvo kultury České republiky, bronz

Oceněné návrhy
1. místo: MgA. Adam Kovalčík – finanční ocenění částkou 30 000 Kč
2. místa: MgA. Karel Přáda – finanční ocenění částkou 20 000 Kč
MgA. Pavlína Kvita / MgA. Roman Kvita – finanční ocenění částkou 20 000 Kč
Ing. arch. Martin Vybíral – finanční ocenění částkou 20 000 Kč

Vítězný návrh Adama Kovalčíka
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Anketa mezi účastníky vernisáže k tématu:

Ladislav Čáslavský
Vítězný návrh se na první pohled lišil 
od všech ostatních. Autor jako jediný 
z řešitelů přišel s unikátním nápadem 
umístit siluetu světce Jana Nepomuckého 
mimo střed kruhového objezdu. 
Výtvarník dle mého názoru pochopil filo-
zofii myšlení řidiče, blížícího se po frek-
ventované silnici č. 20 k objezdu. Řidič 
uvidí siluetu sv. Jana již z dálky, a má tak 
čas si poselství výtvarného díla uvědomit. 
Vlastní průjezd objezdem totiž zabere 
cca 12 vteřin a v tomto čase musí řidič 
sledovat silniční značky, ostatní vozidla 
i provoz z bočních nájezdů. Při této čin-
nosti pak nemá mnoho času sledovat 
ještě výtvarné dílo umístěné uprostřed 
objezdu. Z těchto důvodů jsem velmi 

uvítal výběr odborné poroty, která návrhy 
posuzovala. Dle mého názoru vybrala 
návrh, který bude nejlépe splňovat zadání 
soutěže. Silueta sv. Jana vznášející se nad 
komunikací zprostředkuje řidičům infor-
maci, že přijíždí do Nepomuku – rodného 
města svatého Jana Nepomuckého.

Monika Zettlová
Když jsem přišla na vernisáž, jednalo 
se o jeden ze dvou návrhů, který mě 
ihned zaujal pro svůj nápad, vtip a netra-
diční pojetí. Plní svůj účel – upoutá 
pozornost, značka s Janem Nepomuckým 
odkazuje na rodiště, v jednoduchosti je 
krása a nechybí zde ani provokující fak-
tor, který by každé zásadní umělecké dílo 
mělo nepochybně mít.

Stanislav Kuča
Plechová cedule mi připomíná terč 
ze střelnice. Sláva Černých baronů upadá, 
tož se musí vymyslet pro Nepomuk nové 
téma pro vtípky. „Vznešení“ porotci 
z Prahy vybrali to nejhnusnější, co mohli. 
Stydět se za to budeme muset ale zase 
my, blbci z venkova.
 
 
Vyjádřete se k vítěznému návrhu na diskuzním  
fóru města či v anketě na www.nepomuk.cz 
Zajímá vás téma umění ve veřejném prostoru? 
Přijďte na besedu s porotcem Pavlem Karousem 
do sálu Městského muzea Nepomuk (17. 1. 2017 
od 18 hod.) na téma Umění v „reálném kapita‑
lismu“, jejíž součástí bude i diskuze o proběhlé 
výtvarné soutěži a oceněných návrzích.

?

Co nám řekli vybraní zastupitelé a porotci?

Pater Vítězslav Holý, iniciátor vzniku 
soutěže, předseda poroty
V množství sešlých návrhů se jevil ponej-
prve jako popelka oproti jiným – honos-
ným – ztvárněním. Postupně získal 
podporu pro svou jednoduchost a oka-
mžité sdělení, což v prostoru kruhového 
objezdu je navýsost aktuální, máme 
pouze několik vteřin na pochopení, o co 
vlastně jde, a zareagování – vjet branou, 
a tak poznat skutečné místo spjaté s živo-
tem sv. Jana Nepomuckého.

Pavel Karous, člen poroty
Díky tomu, že výtvarná soutěž byla orga-
nizována transparentně podle pravidel 
komory architektů a velká pozornost byla 
věnována i její propagaci, se do soutěže 
přihlásilo velké množství velmi hodnot-
ných návrhů. Komise se dokonce shodla 
na rozšíření druhých a třetích míst pro 
jejich mimořádnou kvalitu a doporučila 
městu jejich realizaci na vhodnějších 
veřejných prostranstvích města nebo 
jeho okolí. Mně i dalším členům poroty 
se velmi líbila také některá díla, která 
v neobvykle silné konkurenci nebyla 
oceněna a zůstala těsně pod čarou, 
například vizualizace od Petra Bureše, 
studenta architektury na UMPRUM, 
nabízela obří zátiší používající kombi-
naci současných instalačních praktik 
a odkazu fenoménu barokního zátiší. 
Velmi zajímavé bylo také dílo od dívčí 
sochařské dvojice Josefína Jonášová 
a Veronika Durová, sochařky jsou čers-
tvými absolventkami Akademie výtvar-
ných umění. Jednalo se o tvarově efektní 
objekt – zmrazené šplouchnutí znázorňu-
jící okamžik vhození Jana Nepomuckého 
do vody během jeho mučednické smrti. 
Návrh však byl z důvodu porušení anony-
mity posuzován jen mimo soutěž.

Vítězný návrh získal jednomyslnou 
podporu odborné komise právě díky 
tomu, že oproti ostatním návrhům je 
nepřenosný na jiné místo. Místně speci-
fická instalace bude dokonale dotvářet 
„kvalitu“ protourbánní krajiny zanešené 
vizuálním smogem. Komplikovanou 
situaci navrhuje sochař inteligentně vyře-
šit osazením uměleckého díla, které je 
popisné, figurativní a snadno čitelné ale 
přitom zdaleka není formálně konzer-
vativní ani obsahově plošné. „Dopravní 
značka“ Jan Nepomuckého na pomy-
slném mostě i živá absurdní palma 
funguje i jako provokativní, surrealis-
tický a přitom funkční poutač, což byl 

jeden z hlavních záměrů zadavatelů 
díla – místní radnice. Obecně lze říct, že 
vítězný výtvarný zásah do prostoru kru-
hového objezdu je kultivovaně vtipný, 
koncepčně přesvědčivý a mluví součas-
ným výtvarným jazykem.

Pavel Kroupa, SZ,  
místostarosta a člen poroty
Vítězný návrh mě zaujal, hned jak 
jsem jej poprvé spatřil. Byl jiný, origi-
nální a vtipný. Zároveň mně ale přišel 
svou lapidárností až poněkud vulgární. 
Rozhodně jsem jej nepovažoval za favo-
rita. Myslím, že podobný názor měli 
všichni porotci. Návrh ale díky svým 
nepochybným kvalitám hladce proplou-
val všemi koly výběru až do finále. A zde 
se po dlouhé diskuzi ukázalo, že nejen 
výborně pracuje s charakterem místa, ale 
vlastně i nejlépe naplňuje zadání sou-
těže. Kruhový objezd, obzvlášť na rušné 
mezinárodní silnici, není úplně vhod-
ným místem pro klasické sochařské dílo. 
Je, a musí zde být, množství dopravních 
značek, k tomu se přidávají reklamní 
poutače a další rušivé vlivy. Není to 
místo, kde by se dalo dlouze meditovat 
nad uměleckým výtvorem. Autoři jed-
notlivých soutěžních návrhů se s touto 
daností pokusili vypořádat různě – např. 
velikostí či barevností objektu, nebo ale-
spoň v rámci svých prezentací retušemi 
pozadí. Případně problém ignorovali 
– a výsledkem byla kupříkladu smutná 
postava ztrácející se ve středu kruho-
vého objezdu. Adam Kovalčík se na věc 
podíval zcela jinak a místo pomníku 
navrhl dopravní značku. Toto netradiční 
pojetí nemálo lidí zaráží či dokonce 
pobuřuje. Je ale třeba si připomenout, 
co bylo cílem zadání. Umístit do pro-
storu této pomyslné „brány do města“ 
umělecký objekt, který připomene 
projíždějícím, že se nacházejí v rodi-
šti sv. Jana Nepomuckého. Pokud jsme 
čekali sochu, můžeme být zklamáni, že 
jsme dostali reklamní poutač.  A zde, 
se domnívám, je kořen onoho neporozu-
mění, důvod, proč se někomu oceněné 
dílo nelíbí. Může být dopravní značka 
uměním?  Já myslím, že ano a vítězný 
návrh, už jen tím, že se o něm disku-
tuje, že provokuje, že nutí k zamyšlení, 
to potvrzuje. Čím více o něm přemítám, 
tím více vrstev nacházím, tím více se mi 
zamlouvá.

Věřím, že realizací tohoto návrhu 
by Nepomuk získal nejen současné 

umělecké dílo, ale také novou atrakti-
vitu, další důvod k návštěvě.

Marek Baroch, bez politické 
příslušnosti za ANO 2011, radní
Vítězný návrh Adama Kovalčíka je 
v každém případě netradiční a origi-
nální. Abych se přiznal, kdybych byl 
členem soutěžní poroty, rozhodoval 
bych se mezi jinými návrhy, které se mi 
líbily více. Při hodnocení návrhů jde 
vždy o subjektivní názor. Byl jsem příto-
men otevření výstavy soutěžních návrhů 
v městské galerii, kdy došlo mj. k vyhlá-
šení výsledků soutěže a kde byl příto-
men i autor vítězného návrhu Adam 
Kovalčík. Nabyl jsem dojmu, že nejen 
přítomní hosté a návštěvníci výstavy, ale 
i sám autor neskrývali překvapení, že 
se právě jeho návrh stal návrhem vítěz-
ným. Musím dodat, že až po přečtení 
komentářů soutěžní poroty k jednotli-
vým návrhům jsem blíže chápal, proč 
soutěžní porota zvolila návrh Adama 
Kovalčíka jako vítězný. Na volbu soutěžní 
poroty si musí udělat názor každý sám. 
K možné realizaci vítězného návrhu je 
nutno zvážit, zda je vůbec možné tento 
návrh realizovat, neboť jde o podstatný 
zásah do prostoru kruhového objezdu 
a je otázkou, zda není vítězný návrh 
v kolizi s normami a předpisy, které 
upravují dopravní značení atd. Neměli 
bychom rovněž přehlížet názory míst-
ních občanů, kteří můžou mít na vítězný 
návrh odlišný pohled než soutěžní 
porota. Ze své zkušenosti vím, že ne 
vždy dojde k realizaci vítězného soutěž-
ního návrhu, ale naopak jiného porotou 
oceněného návrhu, výjimečně i poro-
tou neoceněného návrhu, a i proto si 
myslím, že před definitivním rozhod-
nutím o příp. realizaci by bylo namístě 
zjistit, který návrh občany oslovil a líbí 
se jim (např. formou ankety a odevzdá-
ním hlasu na radnici či v KIC).

Pavel Jiran, bez politické příslušnosti 
za SNK-ED, předseda Stavební komise
Osobně jsem z výsledku soutěže rozpa-
čitý. Nejsem si totiž jist, jestli složení 
výběrové komise bylo ideální. Po pře-
čtení hodnocení jednotlivých návrhů 
mi z toho vyznívá určitá názorová domi-
nance někoho, kdo úplně dobře nepo-
chopil především to, co představuje 
a co nepředstavuje atributy sv. Jana 
Nepomuckého. Je totiž snadné a zavá-
dějící říkat, že pět šesticípých hvězd 

evokuje znaky EU a poslat tento atribut 
někam na předměstí Bruselu. Mimo 
jiné, proč palma, která není atributem 
našeho rodáka (když už, tak palmová 
ratolest), neevokuje její poslání do pro 
ní příznivějších podmínek někam k jihu, 
kde by se jí žilo snadněji a lépe? Pravda 
je, že pořízením si palmy a falešné mýtné 
brány na okružní křižovatku si Nepomuk 
může polepšit. Alespoň v tom, že řidiči 

nad tím budou při kroucení volantem 
navíc ještě kroutit hlavou, co to jako 
mělo být. Siluetu našeho svatého coby 
dopravního značení pak budou marně 
hledat v příloze pravidel silničního pro-
vozu. Výsledek soutěže mne zklamal 
a vůbec by mně nevadilo, kdyby celá sou-
těž byla zrušena, respektive její výsledky 
anulovány.

Václav Novák, KSČM, opoziční zastupitel
Jsem zásadně proti, aby se na kruho-
vém objezdu něco budovalo. Socha bude 
odvádět pozornost řidičů, vynaložené 
finance v řádu statisíců lze investovat 
lépe. Například do zlepšení chod-
níků ve městě.
 
 

Návrhy oceněné druhými místy

Karel Přáda

Martin Vybíral

Pavlína a Roman Kvitovi
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Pelhřimovské ohlédnutí

Po dvouapůlhodinové cestě vylézám 
z auta a v ranním šeru si navlékám 
kabát. Zakláním hlavu - a nade mnou, 
ve štítě barokního domu, freska sv. Jana 
Nepomuckého. Je ráno před svátkem 
svatého Mikuláše. Právě jsem přijela 
z Nepomuka do Pelhřimova. Za ctite-
lem sv. Jana Nepomuckého. Bydlí právě 
v tomto domě. Zdá se mi, že jsou ještě 
zataženy závěsy. Jsme tři a jdeme rovnou 
do kostela. Stačí udělat několik kroků 
a jsme tam. Je víc než půl hodiny před 
mší sv. a lidé už se tam modlí růženec. 
Kostel zasvěcený sv. Bartoloměji je tro-
chu ztěžklý výzdobou, na obrovském 

adventním věnci hoří dvě svíce. Postojím 
před bočním oltářem našeho Johánka.

Míříme do lavice co nejblíže hlav-
nímu oltáři. Před osmou nás míjí ten, 
za nímž jsme přijeli. Samozřejmě s úsmě-
vem. "Ejhle, Hospodin přijde..." se ozve 
za chvíli jakoby zdálky. Je to působivé, 
když kněz začíná zpívat v sakristii. A pak 
zpívá celý kostel. Noříme se do kaza-
telových slov o příchodu Páně, noříme 
se do tajemství Oběti, sledujeme přesné 
a nám důvěrně známé pohyby rukou. 
Na konci mše sv. se otáčím, abych pře-
hlédla celý vnitřek kostela. Sedmdesát, 
devadesát lidí? V pondělí v osm hodin 
ráno. S některými si podáváme ruce. "Při-
jeli jste za ním, že? Ale my už vám ho 
nedáme, teď ho máme my." Ach ano, ale 
dovolte, abychom ho měli ten dnešní 
den. Máme to slíbené a slib byl splněn.

Snídáme královsky ve farní kuchyni. 
Obsluhuje nás sluha Boží. Několikrát 
drnčí telefon, ale Pán dal, že se hos-
titel nemusel od nás vzdálit. Nějak to 
bylo předem vyprošeno. Hovor se stáčí 
pořád k Nepomuku. Je to dobře, či mu to 
jitří rány? 

Jdeme na obhlídku farního areálu 
okrskového vikáře. Má to tu pěkné. Pro-
stě moc pěkné. Zvláště žasneme nad 
farním sálem. Moc milé je, že na stě-
nách a ve vitrínách nacházíme darované 
věci od bývalých farníků. Nepomucko je 
tu přítomno.

Pak v mrazivém dni procházíme cen-
trem patnáctitisícového města. Tady 
hlavně obdivujeme sochu sv, Jana Nepo-
muckého. Jan, z kamene vytesán. Fakt 
moc dobře. Kašna uprostřed náměstí 
nese sochu sv. Jakuba. Podloubí kolem 
dvou stran náměstí. Opravené barevné 

štíty domů se očím líbí. To město je 
klidné, ale ne ospalé. Procházíme pod 
jednou z věží městských bran. Teče 
tu říčka Bělá. A pak už jsme pozváni 
na oběd. Do restaurace s výhledem 
na náměstí, dobře vytopené. Povídá se tu 
příjemně při výborném jídle. Vracíme 
se na faru tempem, které jsme odkoukali 
od Pelhřimováků. Tempem uměře-
ným. Vlastně všechno je v tomhle městě 
takové uměřené, napadá mě. Jen co si 
to pomyslím, náš průvodce nás zavádí 
do průjezdu infocentra, kde je vystavena 
největší tužka na světě. Aha, v Pelhři-
mově se snaží uměřenost nějak narušit. 
Alespoň v Muzeu kuriozit.

Když se ocitáme znovu před farou, 
je nám nabídnuto, abychom šli na kafe. 
Neodolatelné pozvání i pro ty, kdo 
kávu nepijí. Z Pelhřimova se nám nějak 
nechce odjet. Tak ještě kávový dýchá-
nek je nám dopřán. Vcházím znovu 
do kuchyně a už se tu cítím jako doma. 
Snad se tu Pater bude také časem cítit 
jako doma.I když se tu nenarodil Johá-
nek. Johánek se narodil v Nepomuku, 
kam se my za dvě a půl hodiny vrátíme, 
a Slávek zůstane stát u vrat pelhřimovské 
farní budovy. Usměje se a zamává. Není 
z kamene. Není vytesán. Není Jan. Ale 
tolik se mu podobá...  Ví, že cokoliv velmi 
těžkého umí Bůh převést v úžasné dobro, 
že bere, aby dal něco lepšího. Skrze 
bolest nás připoutává k sobě. Pokud svo-
lujeme. (Tak to říkával P. Josef Mixa, 
dnes jednadevadesátiletý kněz ještě 
v aktivní službě.) Slávek svolil. 

Jsme dojatí. Tak zase brzy na vidě-
nou, příště nás přijede jistě mnohem víc.

mb

Bušince – mosty spojující obyvatele i národy

Bušince je obec na Slovensku v okrese 
Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj. Obec 
je umístěna v prostředí povodí řeky Ipeľ 
ve vinařské oblasti s hnědozemí. Obyvatelé 
se zabývají zemědělstvím. Jediným podni-
kem potravinářského průmyslu je podnik 
na výrobu těstovin. Obec má vlastní fotba-
lové hřiště, poštu, kulturní dům s kinosá-
lem, římskokatolický kostel sv. Dimitrije 
Soluňského z roku 1797, též devítiletou 
základní školu a několik tříd ve vyučova-
cím jazyce maďarském, protože v obci žije 
poměrně silná maďarská komunita. V obci 
se nachází i dům smutku s hřbitovem 
a působí zde i nevládní organizace jako 
Csemadok a Matica slovenská. Pro turisty 

je zde možnost procházek v malebné pří-
rodě, cykloturistika, sběr hub či pobyt 
na blízkém termálním koupališti.

A co vedlo ke spojení Nepomuku 
a Bušince? Bývalý starosta Václav Kovář 
k tomu uvádí: „Bušince požádaly o part-
nerství v roce 2012, hlavním spojovacím 
prvkem byl svatý Jan Nepomucký (mají 
jich zde hned několik) a také to, že 
Bušince spadají do nejchudších oblastí 
Slovenska. V rámci podpory regionu 
měly za povinnost mít partnery k řešení 
některých projektů z více zemí. A tak nás 
zástupci obce oslovili, jestli bychom jim 
v tom mohli pomoci. Ačkoliv už Nepo-
muk na Slovensku partnerské město 

měl a celkově jich měl mnoho, v rámci 
ochoty pomoci a dalších vazeb jsme 
jim vyšli vstříc. Přes hraniční řeku Ipel 
vedla v minulosti řada mostů, které byly 
koncem války zničeny, což místním 
obyvatelům znemožňovalo vzájemné 
návštěvy. Zapojili jsme se do jejich pro-
jektu na obnovu mostů, vyměňovali si 
vzájemné zkušenosti a dokonce si přijeli 
pro zeminu ke kostelu sv. Jana Nepo-
muckého, kterou symbolicky k novým 
mostům umístili, k sochám svatého Jana 
Nepomuckého.“ Nepomuk a Bušince spo-
lupracovaly rovněž například v roce 2014 
na realizaci projektu s názvem Hodnoty – 
práva – příležitosti EU.

Půda nad zlato – aneb „šmejdi“ 
na trhu se zemědělskou půdou

Je to záležitost několika posledních let, 
zejména však roku posledního. Každý, 
kdo vlastní nějaký pozemek (ornou 
půdu, louku, pastvinu apod.), se často 
setkává s tím, že mu přijde dopis, vět-
šinou od společnosti s romantickým 
názvem – České farmy, Farmy 21, 
Farmy Písek apod. V dopise je většinou 
napsáno, že v lokalitě mají v plánu hos-
podařit a chtějí přikoupit další pozemky 
a že zjistili, že tam něco máte a že vám 
za to nabízí XY Kč a že zajistí všechny 
papíry, převod na katastru nemovitostí 
včetně všech poplatků atd. Mnoho lidí 
na to již naletělo a své pozemky nevý-
hodně prodalo spekulantům, kteří 
na této půdě nikdy hospodařit nebudou, 
ale buď ji obratem prodají dál za výrazně 
vyšší cenu, nebo o něco později za ještě 
vyšší cenu. Příkladem je např. pan X, 
který jedné takové společnosti, nazveme 
ji Y, prodal 1 ha svých pozemků za cenu 
100 000 Kč. Firma Y pak obratem pro-
dala tento pozemek společnosti Z, která 
v lokalitě skutečně hospodaří, za cenu 
170 000 Kč. Tedy na této transakci 
o ploše 1 ha firma Y vydělala prakticky 
bez práce 70 000 Kč. Před podobnými 
nabídkami již varovaly Ministerstvo 
zemědělství i Česká televize. Nově se pak 

objevilo i na internetu množství webo-
vých stránek, které sledují stejný cíl jako 
osobní dopisy. A jaká je ve skutečnosti 
cena zemědělské půdy v současnosti?

Cena půdy již několik let roste, 
a protože je pořád nižší nežli v západní 
Evropě, dá se očekávat, že ještě něja-
kou dobu poroste. Cena závisí na typu 
a bonitě půdy, zdali se pozemek nachází 
v blízkosti nějakého většího města, 
nebo naopak v pohraničí. Zdali se jedná 
o plochy zaplavované, příkré (s vyso-
kou pravděpodobností eroze), závisí 
také na přístupnosti pozemků, zdali 
jsou někde u cesty, nebo uprostřed 
pole a také na množství zájemců v loka-
litě se zájmem na půdě hospodařit či 
ji koupit. Bohužel většina lidí správ-
nou cenu nezná a mnoho z nich nabízí 
půdu za nereálné ceny téměř stavebních 
pozemků a jiní naopak prodávají neu-
váženě za pár korun. Bohužel i realitní 
kanceláře, prodávající většinou stavby 
a byty, nemají se zemědělskou půdou 
moc zkušeností.

V roce 2015 se průměrná tržní 
cena zemědělské půdy pohybovala 
kolem 160 000 Kč/ha = 16 Kč/m2. Jsou 
ale i místa, kde díky vysoké konku-
renci zájemců a vysoké bonitě půdy 

ceny přesahují už i 30 Kč/m2 – jedná 
se např. o nejúrodnější oblasti Hané 
a některé části jižní Moravy a Polabí 
a blízké okolí Prahy a Brna. Naopak 
v horských a podhorských oblastech 
či na horších půdách se ceny pohybují 
kolem 10 Kč/m2, někde i méně. Vyšší 
cena vychází za ornou půdu, nižší cena 
za trvalé travní porosty a pastviny.

Půda je klíčovou komoditou, 
a pokud už se rozhodnete svoji země-
dělskou půdu prodat, nenaleťte 
spekulantům, ale nabídněte ji přímo 
těm, kdo na ní hospodaří, a subjek-
tům, které se v okolí zemědělství věnují. 
V oblasti Nepomuka a blízkého okolí 
např. Maňovická zemědělská, Vrčeň-
ská zemědělská, ZD Březí, Arbocom, 
p. Kubík – Třebčice, p.  Silovský – Kláš-
ter (Harvánek), pí. Mužíková – dvůr pod 
sádkami, p. Peřina (sádecký na sádkách 
pod Prádlem), p.  Batovec ( Klášter – 
Batov) a mnozí další (případně oslovte 
i obce a města). Ti vás sice neoslo-
vují dopisy s žádostí o odkup, ale mají 
zájem, aby měli i do budoucna na čem 
hospodařit a aby půda zůstala v rukou 
místních.

Václav Kovář

Upozornění pro občany – katastr nemovitostí
Pokud u vás proběhla změna v souvislosti s digitalizací  
nebo pozemkovými úpravami, je nutné podat do konce 
ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Více 
informací v úředních dnech na tel. 371 510 250, 371 510 249.
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Životice mají 
opravenou silnici

Z důvodu havarijního stavu místních 
komunikací 119/1 a 141/6 v obci Životice 
se usneslo obecní zastupitelstvo, že pro-
vede jejich rekonstrukci. Na počátku 
letošního roku vyhlásil Plzeňský kraj 
možnost čerpání dotace z titulu PSOV 
PK 2016 – Projekty obcí. Obec v tomto 
dotačním titulu uspěla a mohlo proběh-
nout výběrové řízení na dodavatele rekon-
strukce. Podmínky zadání splnily dvě 
firmy z poptaných třech. Nakonec byla 
vybrána firma s nejnižší cenovou nabíd-
kou Eurovia Silba. Ve dnech 12. a 13. září 
byly provedeny příprava a položení živič-
ného povrchu a 26. až 29. září dokončení 
krajnic. Oprava byla převzata bez závad.

Bohumil Němejc, starosta

Borovnem znělo štěkání

Velký zájem veřejnosti vyvolalo Vánoční otevření dveří v útulku Borovno, které proběhlo 
v sobotu 17. prosince. Možná byla prohlídka útulku, dále venčení psů, program pro děti, 
k dispozici bylo občerstvení. Někteří psi dostali tento den dárek největší: nový domov. 
Pod stromečkem se ostatním chovancům sešlo velké množství dárků od místních i pře-
spolních návštěvníků. Byly mezi nimi psí konzervy, granule, piškoty, ale i staré deky 
a polštáře. Vedoucí útulku, Andrea Kolmanová, byla nadílkou pro psy velmi potěšena: 
„Jsem ráda, že lidem nejsou útulek a jeho činnosti lhostejné a že nás pravidelně podpo-
rují. A také za to, že zde v současné době máme jen pár psů. V době vydání Nepomuckých 
novin bude ale již po Vánocích a tehdy se nám obvykle útulek začíná plnit nechtěnými 
dárky v podobě štěňat i starších psů. Snad jich v roce 2017 bude co nejméně.“

Zalistujme  
v nové Zelené Hoře

Závěrečné vydání sborníku v roce 2016 se v úvodu věnuje jednomu z nejoriginálnějších 
vesnických kronikářů Přešticka – Tomáši Vovsovi ze Zeleného. Od jeho narození uply-
nulo v prosinci již 120 let. K obvyklému medailonku jsou připojeny i dvě krátké ukázky 
jeho kronikářských zápisů. Rubrika „Okno do archivu“ se tentokrát zaměřila na nepří-
liš prozkoumaný úsek regionálních dějin Nepomucka – na pohřební rituály při posled-
ním rozloučení se zesnulými příslušníky šlechty. Konkrétní příklady poskytl autorovi, 
Mgr. Vladimíru Červenkovi, rodinný archiv rodu Boos-Waldecků, uchovávaný na pra-
covišti Státního oblastního archivu v Plzni v Klášteře u Nepomuku. Mezi početnými 
krajanskými spolky a sdruženími v našem hlavním městě působil také Spolek rodáků 
z Přeštic a okolí a jejich přátel v Praze. Přes poměrně krátkou existenci dokázal v letech 
1935-1953 účinně pomáhat svému rodnému městu. Jeho aktivity si poprvé připomí-
náme u příležitosti výročí 790 let od první písemné zmínky o Přešticích. Příznivce pamá-
tek a jejich obnovy jistě potěší odborný příspěvek Viktora Kovaříka a Pavla Zahradníka 
o souboru soch světců na ohradní zdi kostela sv. Václava v Žinkovech. A obdobným 
tématem se zabývá i poslední článek sborníku o stavební obnově budovy arciděkanství 
v Nepomuku pro Svatojánské muzeum. V „Zrcadle místní kultury“ se představuje uzná-
vaná mezzosopranistka Edita Adlerová, koncertující doma i ve světě. Sborník zakoupíte 
například v informačním centru Nepomuk či v drogerii OC Úslava.

Věra Kokošková

Perníkové náměstí 
v Žinkovech

V roce 2015 vytvořila parta žinkovských žen perníčkový betlém, který byl po celé 
adventní a vánoční období vystaven ve výloze vedle hotelu U Zlatého jelena 
v Žinkovech a setkal se s velkým ohlasem u místních obyvatel i návštěvníků Žinkov. 
Pro advent 2016 si žinkovské ženy stanovily mnohem vyšší cíl a zhotovily z per-
níku celé předvánoční žinkovské náměstí s kostelem sv. Václava a okolními domy 
a nechybí ani socha Immaculaty v parčíku před kostelem, vánoční stromek, stánky 
adventního jarmarku, sbor zpívajících dětí nebo starosta s mikrofonem. Celý pro-
jekt v rámci programu „Startér 2016“ podpořila Místní akční skupina sv. Jana 
z Nepomuku a Plzeňský kraj. Perníkové náměstí je k vidění ve výloze bývalé prodejny 
vedle hotelu U Zlatého jelena už jen do Tří králů. Tímto srdečně zveme k návštěvě 
Žinkov, nejlépe v podvečerních hodinách, kdy nasvícené perníkové náměstí září 
do tmy a jeho zvláštní poetická krása pohladí příchozí na duši v novoročním čase.

Jitka Lásková, infocentrum Žinkovy

Edita Adlerová 
navnadila na Vánoce

Vždy půvabná, milá, profesionální. To je 
„Adlerka“, přední česká mezzosopranis-
tka Edita Adlerová ze Starého Smolivce. 
Ač byla před Vánoci velmi vytížená, měla 
například pět koncertů ve Francii, několik 
domácích a dva dny před spálenopoříč-
ským vánočním koncertem reprezento-
vala Českou republiku v Portugalsku před 
zraky prezidentů obou zemí, udělala si 
17. prosince čas a přijala nabídku města 
Spálené Poříčí a Mikroregionu Nepomucko 
na koncert v zámku. Krásný program zahr-
noval skladby J. S. Bacha, G. F. Handela, 
F. Schuberta, A. Michny z Otradovic či G. F. 
Grubera. Akci zakončilo společné zpívání 
vánočních koled. Na klavír ji doprovázel 
Tomáš Hála. Pro velký úspěch i návštěvnost 
akce zavítá Edita Adlerová do Spáleného 
Poříčí i v letošním roce, pravděpodobně 
s představením George Gershwin – muž, 
který neodešel. Nepomučtí se na ni mohou 
opět těšit 2. února 2017 na besedě v měst-
ském muzeu a především 25. června 2017 
při slavnostním požehnání nového zele-
nohorského oltáře biskupem Františkem 
Radkovským na Zelené Hoře.

Vánoční stromeček 
ozářil Mohelnici

Zastupitelé obce společně s SDH Mohelnice 
připravili v sobotu 26. listopadu před první 
adventní nedělí tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromu. Po krátkém proslovu starosty 
obce, který všem popřál klidný adventní 
čas a vánoční svátky, vystoupila děvčata 
místních chalupářů, která zahrála a zazpí-
vala koledy. Když koledy dozněly, všechny 
přítomné děti se shromáždily u připrave-
ného vypínače a společně strom rozsvítily. 
Příjemnou vánoční náladu umocnil podá-
vaný punč a svařák, při kterém si přítomní 
občané dlouho povídali. Poděkování patří 
všem, kteří se na přípravě a příjemném prů-
běhu akce podíleli.

Bronislav Hulec, starosta
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Svěcení hasičského 
praporu ve Vrčeni

V neděli 4. prosince 2016 ve Vrčeni 
přivítali otce biskupa Pavla Posáda 
z Biskupství českobudějovického. 
Mons. Posád sloužil mši svatou při 
pravidelné nedělní bohoslužbě v kos-
tele sv. Vavřince za asistence P. Jiřího 
Špiříka z Římskokatolické farnosti – 
 arciděkanství Nepomuk. Při bohoslužbě 
Mons. Pavel Posád podotkl, že datum 
4. prosince 2016 je v jeho životě význam-
ným dnem, protože právě uplynulo 
přesně 40 let od chvíle, kdy byl vysvěcen 
na jáhna. Na závěr bohoslužby Mons. 
Posád v krátkém proslovu ocenil čin-
nost dobrovolných hasičů při ochraně 
majetku a jejich přínos pro život v obci. 
Poté posvětil hasičský prapor, ke kterému 
připnul bílou stuhu s věnováním jako 
upomínku na tento významný den.

V Tojicích zněly u stromečku koledy
Zhruba 40 místních obyvatel se druhou adventní neděli zúčastnilo 
tradičního rozsvícení vánočního stromku, ohňostroje a zpívání 
vánočních koled na tojické návsi. Zhruba do poloviny ledna mohou 
místní i přespolní obdivovat v místní kapličce nový tojický betlém, 
který vytvořily místní tojické ženy pod vedením keramičky Jitky 
Kahounové z Vrčeně za finanční podpory Plzeňského kraje.

Mikroregion bilancuje 
nad rokem 2016

Když se ohlédneme za minulým rokem, vidíme za sebou lepší 
region, a tím pádem kus poctivé práce. Realizovali jsme napří-
klad obnovu 31 ks drobných sakrálních památek ve dvanácti 
obcích a pořizovali do sedmi obcí nový venkovní mobiliář. Daří 
se nám rovněž v dotačním managementu, tedy v získávání men-
ších grantů v řádu 100–500 tisíc pro jednotlivé obce. V roce 
2016 jsme takto získali zhruba 5 milionů korun na různé pro-
jekty od úprav veřejných prostranství, přes obnovu památek, 
zlepšení škol a školek, dětská hřiště, budování ČOV, opravu 
hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost až po pre-
venci kriminality. Aktivními žadateli jsme rovněž v případě 
nadačních fondů, v roce 2016 se tak podařilo získat prostředky 
na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole či na realizaci 
hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu.

Pravidelně organizujeme autobusové zájezdy za poznáním, 
např. Od Zelené hory na Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou, 
podílíme se na přednáškách a besedách (O psech a lidech, O vlas-
tivědné sbírce Žinkovska, Setkání bývalých gymnazistů, Václav 
Liedl – 200 let od narození, semináře pro starosty aj.). Organi-
zovali jsme letní fotosoutěž a ve spolupráci s městem Nepomuk 
vytvořili propagační klipy o Nepomucku. Máme za sebou ve spo-
lupráci s partnery i několik povedených kulturních akcí roku 
2016, například letní festival Nepomucko sobě (Mileč, Nové Mit-
rovice, Žinkovy, Zelená Hora), představení s operou Kouzelná 
flétna na Zelené Hoře, mimořádné prohlídky zámku Zelená 
Hora či Vánoční koncert Edity Adlerové ve Spáleném Poříčí. 
Na Zelené Hoře jsme se rovněž podíleli na budování nové stálé 
expozice na téma 200 let s Rukopisem zelenohorským. Propagu-
jeme region v médiích i na veletrzích. Pravidelně spolupracujeme 
s jednotlivými partnery nejen v regionu, ale i na krajské a celo-
republikové úrovni. Pravidelně vyhotovujeme a zveřejňujeme 
přehledy dotačních příležitostí i monitoringy realitního trhu.

V současné době máme již podáno několik projektů, u nichž 
budou výsledky známy v průběhu jara 2017. Jedná se napří-
klad o projekt na nákup domácích kompostérů pro obyvatele 
obcí a velkoobjemových kontejnerů v řádu 4,2 milionu Kč, před-
stavený v prosincovém čísle Nepomuckých novin, či projekt 
na marketingové aktivity v cestovním ruchu v částce 600 000 Kč.

Nutno konstatovat, že úspěšní nejsme vždy, nepodařilo 
se nám například uspět v případě projektu na pořízení busty 
Richarda Böhnela, asfaltového povrchu cyklostezky Helenka 
či tvorby naučné stezky v okolí Nového rybníka. Pro všechny 
neúspěšné projekty se však budeme snažit najít nové dotační 
tituly, neúspěchy někdy mohou rovněž posílit a něco naučit.

Děkujeme tímto za podporu i spolupráci v roce 2016 a pře-
jeme obyvatelům Mikroregionu Nepomucko i čtenářům 
novin mnoho zdraví, štěstí i splněných snů v roce 2017.

Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu 
Nepomucko, tel.: (+420) 604 442 409

Tip na dotaci – Zlepšení 
funkčního stavu zeleně 
ve městech a obcích
Ministerstvo Životního prostředí – 
Národní program (do 28. 2. 2017)

Popis dotačního titulu:
Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných 
vodních prvků přírodě blízkého charakteru 
a realizace opatření k zajištění podmínek pro 
existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Potenciální žadatelé:
Všechny fyzické a právnické osoby, které splní 
předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně
organizačních složek státu.

Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích 
do 500 obyvatel (včetně) činí 2 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt 
v obcích nad 500 obyvatel činí 250 tisíc Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 
80 % z celkových způsobilých výdajů.

Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj regionu
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Mrtník

Při dnešním putování po Brdech opus-
tíme hranice Plzeňského kraje, ale 
nebojte se, nebude to daleko. Pár kilo-
metrů od „čáry“ leží – nedaleko městyse 
Komárova – malá vesnička Mrtník, dnes 
součást nedalekého Hvozdce. Mrtník 
je starobylý. První zmínka o něm sice 
pochází až z r. 1367, ale je jisté, že exis-
toval podstatně dříve, snad již koncem 
12. století.

Vsi vévodí kostel Narození Panny 
Marie. Ačkoliv byl barokně přesta-
věný, přece si zachoval mnoho znaků, 
neklamně prozrazujících gotický původ. 
Zajímavý je již prostor před kostelem. 
Přes silnici se vypíná krásný veliký Kris-
tus na kříži. Železný, totiž litinový. Aby 
ne, kostel sloužil jako farní Komárova, 
městečka proslulého skvělými, původně 
Pešíkovskými, pak Vrbnovskými hra-
běcími, posléze Knížecími hanavskými 
železárnami. Dodnes jejich tradici udr-
žuje výborně fungující strojírenská firma, 
Buzuluk, a. s. Slévači z Komárova jsou 
autory uvedeného kříže, jak hlásá i menší 
litý štít s nápisem ve starší, ještě grama-
ticky neustálené češtině. Před vchodem 
na bývalý i současný hřbitov jistě přícho-
zího zaujme i pahýl mohutného javoru 
klenu, krytý stříškou. Žije tu kolonie 
vzácného druhu mravenců. Na hřbitově 
se opět setkáme s dílem zdejších slévačů, 
přímo s „majstrštyky“. Ve výklenkové 
kapličce se vypíná další, ohromný, velmi 
nadživotní Ukřižovaný, při zběžném 
pohledu řezaný z tmavě namořeného 
dřeva. Včetně suků. Nenechte se však 

mýlit, je to opět litina. Stejně tak jako 
v nice odvrácené strany kapličky, kde 
prostor vyplňuje rovněž nadživotní liti-
nová socha sv. Jana Nepomuckého. 
I kolem kostela najdeme zajímavé umě-
lecké odlitky, např. zcela atypický, 
náročně zdobený litinový kříž na hrobě 
rodiny Wimmerů. Pojďme však dovnitř 
do kostela!

Nalezneme zde zcela unikátní Kří-
žovou cestu, jejíž všechna zastavení 
vyrobily opět komárovské slévárny. 
Náročné litinové reliéfy jsou polychro-
mované a laikovi znovu připadají spíše 
jako řezané ze dřeva. Nádherné je i lité 
víko křtitelnice, připomínající až filig-
rán. Za povšimnutí stojí i kostelní lavice, 
resp. jejich bočnice. Ač i ony vypadají 
jako by vyšly z řezbářské dílny, jsou rov-
něž z litiny. Na oltáři se vypíná gotizující 
milostná soška Panny Marie. Je to však 
jen věrná replika, pořízená náhradou 
za ukradenou. Vítězný oblouk před kně-
žištěm zdobí polychromovaný reliéf 
se znakem zakladatelů železáren, Pešíků 
z Komárova. Jen trochu pozměněný znak 
používá i městys Komárov. Je na něm 
obrněná stříbrná noha v červeném poli. 
Připomíná čin praotce rodu Pešíků, který, 
jak praví erbovní legenda, umožnil útěk 
svého knížete tím, že si usekl nohu při-
kovanou řetězem k noze svého pána. 
Hrdinský skutek mu vysloužil šlechtický 
titul a rytířství. Na Pešíky upomenou i dva 
krásné reliéfní náhrobky z leštěného sli-
veneckého mramoru, které nalezneme 
v sousedství hlavního vstupu do chrámu.

Jedna vzácná, starobylá část výzdoby, 
však v kostele již dávno chybí. Původně 
tu bývaly zajímavé, snad vrcholně gotické 
nástěnné malby. Podle starých pramenů 
připomínaly svými výjevy život zdejších 
horníků. Byla to vlastně taková brdská 
forma mnohem slavnějších fresek z kut-
nohorské svaté Barbory. Bohužel, při 
barokní přestavbě kostela vzaly navždy 
zasvé. Horníci po generace nalézali 
obživu na velkých ložiskách železných 
rud, jimiž byly Brdy proslulé. Však jim 
také romantici vznosně říkávali Železné 
srdce Čech. Hlavní revír ležel na Jedové 
hoře, která zvedá své svahy mezi Mrt-
níkem, Komárovem a Hvozdcem. Už 
nyní ale prozradíme, že kromě železa 
se na Jedové hoře dobývala i ruda rtuti 
– rumělka, což nejspíš vedlo k poněkud 
nezvyklému názvu vrchu. Neboť, jak praví 
starý text z r. 1554, Rtut pitý gest gedo-
watá neb swau těžkostý wnitřný Audy 
sžýrá. Vypravíme se tam v našem příštím 
„Brdském okénku“.

Martin Lang, 
Muzeum Středních Brd

Jarmárek

Do prosincové adventní doby už řadu let 
patří školní jarmárek. Samozřejmě tato 
tradice pokračovala i v tomto školním 
roce a dlouho před stanoveným termínem 
děti vyráběly to, co se pak objevilo na pul-
tících na školních chodbách. Kromě tra-
dičního sortimentu zdobícího interiéry 
našich domovů nechybělo na pultech 
vánoční cukroví, prodával se také vánoční 
čaj, slané pečivo a další výborně připra-
vené pochutiny. Od 13. hodiny to bylo 
na chodbách jako ve včelím úlu, všude 
vládl ruch jako na opravdovém tržišti. 
Zklidnění přišlo s vystoupením školního 
Malého divadelního souboru a pěveckého 
sboru Písnička. Vánoční melodie zazněly 
tentokrát v prostoru školního atria. 
Po vystoupení sboru nebylo občas k hnutí. 
Na jarmárek přišly desítky rodičů, pra-
rodičů, sourozenců žáků školy a také 
mnoho bývalých absolventů. Všichni pak 
spolu se žáky školy vytvořili na chodbách 
báječnou předvánoční atmosféru.

Příjemnou povinností je poděkovat 
všem dětem za přípravu jarmárku, rodi-
čům za nezištnou pomoc a samozřejmě 
také kolegyním a kolegům, kteří se na pří-
pravě a vlastní organizaci jarmárku 
podíleli. Hlavní organizátorka akce p. uč. 
V. Janoušková byla překvapena stejně 
jako všichni ostatní částkou, která se při 
jarmárku za prodej utržila. Loňská tržba 
byla rekordní – více než 46 000 Kč. A ta 
letošní ji předčila – činila obdivuhodných 
55 651 Kč. Děkujeme všem!

Podpora technického 
vzdělávání

Politici odpovědní za školství dlouhá 
léta mlčky přihlíželi výraznému poklesu 
zájmu o řemesla. Ze základních škol 
v současné době odchází na střední 
školy, kde je studium zakončeno maturi-
tou, více než 60–65 % žáků. Na řemeslné 
obory se hlásí cca 20–25 % vycházejících 
žáků, čísla se liší podle krajů. Školský 
odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje 
se už před několika roky ujal iniciativy 
a na několika středních školách pod-
poruje různou formou tzv. technické 
vzdělávání. Střední škola v Oselcích, 
kde jsem působil, byla a je stále jednou 
z nich. V odpoledních hodinách v předem 
dohodnutých termínech smluvní pře-
pravci nebo školní mikrobusy vozí žáky 
z několika základních škol do oseleckých 
dílen. Zájemci si pak pod vedením uči-
telů odborného výcviku vyzkoušejí svou 
zručnost v truhlářské dílně, v kovárně 
a v dílně pro mechaniky. Po Novém 
roce se kluci přestěhují do druhé dílny 
a budou pracovat s kovovými materiály.

Vystoupení 
sboru Písnička

Poslední listopadová neděle zahájila 
advent. Nepomucké náměstí zaplnily 
stánky s vánočním sortimentem, místy 
voněl vánoční punč nebo „svařák“ a slav-
nostní atmosféru doplnilo vystoupení dětí 
pěveckého sboru Písnička. Děvčata i kluci 
nacvičili pod vedením p. uč. Králové něko-
lik vánočních melodií, které umocnily 
slavnostní atmosféru.

Informace o ZŠ poskytl  
Milan Demela, ředitel

Přání do roku 2017

Žákům školy přejeme po celý rok 2017 
krásné známky, deváťákům úspěšné 
zvládnutí přijímaček na střední školy, 
rodičům radost z úspěchů svých dětí. 
Kolegyním a kolegům optimismus, pevné 
nervy a pohodu. Všem společně i čtená-
řům NN po celý rok pevné zdraví.

Techmánie

Zakoupení permanentek do plzeňské Techmánie pro celou školu se ukázalo jako 
velmi správné rozhodnutí. Jednak je vstupné o více než polovinu levnější, jednak si 
děti z 1. i 2. stupně vyzkoušejí celou řadu pokusů, které interiér haly nabízí. A jaké jsou 
dojmy osmáků z Techmánie? „Byl čtvrtek 24. listopadu, ale my osmáci jsme tentokrát 
nemířili do školní budovy. Čekala na nás věda „trochu jinak“. No řekněte, kdy se vám 
povede změřit svoji rychlost v běhu se slepicí, vyzkoušet svůj postřeh v chytání náhle 
padajících tyček, zavřít spolužačku do bubliny z obřího bublifuku, vytáhnout sami 
sebe na volně visící sedačce do výšky dvou metrů, vystřelit raketku pomocí vyrobeného 
vodíku, zjistit, jak by vypadala vaše ruka pod paprsky různých záření, porovnat, kolik 
byste vážili na Jupiteru a kolik na Měsíci? Nevěřili byste, jak je těžké sestavit správné 
složení jídelníčku pro modelku nebo horníka. Víte, že z 1000 kg zlaté rudy se získají 
4 g zlata, ale z 1000 kg chytrých telefonů je to 250 g zlata, 2700 g stříbra a 120 kg mědi? 
A co teprve když si můžete vyzkoušet simulaci stavu bez tíže na gyroskopu! Bylo toho 
samozřejmě mnohem víc a nikdo nestihl všechno.V Techmánii a v planetáriu utíká 
čas nějak rychleji. A jestli si myslíte, že si naše paní učitelky daly kafe a dívaly se nás 
z ochozu, tak se pletete. Užívaly si to na stanovištích stejně jako my, jen do gyroskopu 
se nám je nepodařilo dostat. Tak snad někdy příště.“

Žáci 8.A a 8.B

Lavice v mrtnickém kostele, foto V. Moutelík
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Rozhovor 
s mezzosopranistkou 
Eliškou Mourečkovou

Pochází z Nepomuku-Dvorce. Navštěvovala ZUŠ 
Nepomuk a následně gymnázium v Blovicích. 
V průběhu studia na Konzervatoři v Plzni 
působila ve sboru Divadla Josefa Kajetána Tyla, 
od roku 2014 účinkuje ve Státní opeře v Praze, 
zároveň studuje na pražské HAMU. Její srdeční 
záležitostí je rovněž Plzeňský malý lidový soubor 
(Plzeňský MLS). Je mladá, pohledná, talentovaná. 
Svobodná a – pánové pozor – čerstvě nezadaná!

Text: Pavel Motejzík
Foto: Milan Demela

Kdo a v kolika letech vás přivedl ke zpívání?
Popravdě vůbec nevím, kdy a proč jsem začala zpívat. Má maminka 
tvrdí, že jsem prý dříve zpívala, než mluvila a brzy jsem o sobě pro-
hlašovala, že jednou budu zpěvačka. Hudebně vzdělávat jsem se tedy 
začala už v první třídě základní školy. Zajímavé je, že po dobu, co 
jsem byla na gymnáziu, jsem se zpěvu věnovala jen sporadicky 
a spíše jsem snila o nějaké vědecké kariéře. Zpěvu jsem se začala 
více věnovat až poté, co se mým idolem stal Robbie Williams a já 
se rozhodla, že jednou si s ním zazpívám na pódiu. Tak jsem se při-
hlásila na plzeňskou konzervatoř a oni mě, podle mě úplnou náho-
dou, přijali. To jsem ale popravdě ještě vůbec netušila, co je opera.

A co vaše první vystoupení na veřejnosti?
Bylo mi, myslím, pět nebo šest let, když jsem spolu se svými vrstev-
níky ze školky účinkovala na výroční oslavě založení obce Vrčeň. 
Kromě společného programu jsem zazpívala svoji tehdy nejoblí-
benější píseň „Znám jedno návrší“ z pohádky Princezna ze mlejna 

za doprovodu své sestry Pavly. Popravdě si nepamatuji, jestli jsem 
měla trému, ale podle video nahrávky, kterou ještě někde doma 
mám, usuzuji, že jsem si to tenkrát velmi užila.

Podporovali vás rodiče v tomto ohledu, nebo 
z vás chtěli mít něco úplně jiného?

Má rodina mi nikdy nebránila v tom, co jsem chtěla dělat. Když moje 
maminka s nějakým mým rozhodnutím nesouhlasila, diskutovala 
o tom se mnou, ale konečné rozhodnutí bylo na mně. Nicméně 
za její rady jsem byla vždy ráda. A právě ve chvíli, kdy se střetly moje 
dva sny a já se musela rozhodnout, jestli budu pokračovat ve studiu 
na gymnáziu a bude ze mě vědec, nebo nastoupím na konzervatoř 
a můj život se bude ubírat úplně jiným světem, moje maminka byla 
tou, která mě nejvíce podpořila v mém dětském snu stát se zpěvač-
kou. Plnou podporu jsem vždy měla i od svých prarodičů. Všichni 
v rodině chtěli jen mé štěstí, bez ohledu na to, co budu kdy dělat, 
za to jsem moc vděčná.



Nepomucké noviny / leden 201722 Nepomucké noviny / leden 2017 23rozhovor měsíce rozhovor měsíce

Jak vzpomínáte na léta strávená v plzeňském 
divadle? V čem jste účinkovala?

V plzeňském divadle jsem byla jen rok a půl, ale zkušenost to 
byla veliká. Poprvé jsem viděla, jak vypadá divadelní svět, to vám 
na škole nikdo neukáže. Může vám o tom vyprávět, ale ta zkušenost 
je to hlavní. Proto jsem velmi vděčná své profesorce zpěvu Ludmile 
Kotnauerové, že mě představila panu sbormistrovi Zdeňku Vimrovi, 
který mi po externí spolupráci v opeře Kníže Igor nabídl místo 
v interním sboru. Tím pádem jsem účinkovala ve všech operních 
inscenacích, které se tou dobou studovaly.

Jak se vám líbí budova nového plzeňského divadla?
Mám-li být upřímná, architektonicky mi nijak zvláště nevadí. 
Osvětlení hlavního vstupu mi přijde zajímavé. Nicméně vnitřní 

prostory mě neohromily. Ve zkratce na mě tato budova působí 
spíše jako koncertní hala než divadlo.

V současné době vás mohou diváci vidět 
v Praze v inscenaci Giacoma Pucciniho Madam 
Butterfly v roli Sestřenky. Jaká je to role?

Jak již název role odpovídá, je to sestřenka Cio-Cio-San zvané 
Butterfly. Objevuje se hned v prvním dějství na svatbě Butterfly s ame-
rickým námořníkem Pinkertonem, kterého si původně mohla vzít 
ona. A tak Butterfly škádlí, že vůbec není hezký, že ona ho odmítla 
a že si vybere lepšího. Poté ji ještě s dalšími příbuznými pomlouvá, 
prohlašuje, že její krása za chvíli stejně odkvete a brzo se rozvedou. 
A právě takovéto normální neškodné příbuzenské škádlení a závist 
mají ironicky předjímat tragický osud Madame Butterfly.

Z důvodu plánované rekonstrukce Státní 
opery se představení od podzimu přesunula 
na půdu Národního divadla. Kde se z těchto 
dvou prestižních scén cítíte lépe a proč?

Problémem je, že hostujeme nejenom v Národním divadle, ale také 
v Hudebním divadle Karlín. Z toho důvodu nemáme jako soubor stálé 
zázemí. Proto se mi po budově Státní opery jako takové velmi stýská. 
Trávila jsem tam většinu času. Byl to takový můj druhý domov. Ovšem 
že každá starší budova má svoji vlastní energii, tu však vytvořili nebo 
vytvářejí lidé, kteří tam jsou. A i když mi Státní opera chybí, lidé, kteří 
se mnou spolupracují, jsou stále stejní a diváci, kteří chodí na naše 
inscenace, nám zůstávají věrní, proto je v podstatě jedno, kde máme 
tu čest hostovat, hlavně když máme pro koho hrát.

Kdy jsou vaše nejbližší operní představení?
V tuto chvíli dělám při operním studiu na HAMU roli Cherubína 
z Figarovy svatby, která měla premiéru 15. 12. 2016 a další reprízy 
budou v lednu. 8. 1. 2017 zpívám Sestřenku v Madame Butterfly, jinak 
účinkuji ve sboru Státní opery ve všech jejích inscenacích.

Rekonstrukční práce Státní opery se měly rozběhnout již 
v červenci, dodnes se tak ale nestalo. Co na to říkáte?

Popravdě mě to moc nepřekvapuje vzhledem k tomu, jak vypadá 
rekonstrukce Národního muzea. V tuto chvíli jsme vedením opět ujiš-
ťováni, že rekonstrukce započne začátkem příštího roku. Samozřejmě 
jsme všichni skeptičtí, ale bohužel není v našich silách to nějakým 
způsobem urychlit. Proto nezbývá než věřit a být vděční za jakýkoli 
pokrok v této věci.

Jakou operu máte vy osobně nejraději a proč?
Musím se přiznat, že nejvíce mám ráda opery, které jsem mohla 
nastudovat. Důvod je takový, že jsem dílo mohla poznat detailněji 
a hlavně jsem ho mnohokrát slyšela a vytvořila si k němu určitý 
vztah. U oper, které si jdu poslechnout poprvé, vím, že často nesmím 
dát na první dojem. U jednoho titulu jsem si ale stoprocentně jistá, 
že ať ho uslyším kdekoli, budu mít v určitých chvílích husí kůži, 
protože je prostě tak skvěle napsáno, a to je Tosca od G. Pucciniho.

Co ráda zpíváte?
Jednoduše vše, co se mi líbí a v čem se cítím dobře.

A jaký je váš profesní vzor?
Když studuji nové věci a chci si je poslechnout, tak nejčastěji volím 
tuto trojici: Garanča, Didonato, Bartoli. Všechny jsou mezzosopra-
nistky a pro mě zpívají technicky nejlépe. Každá tu určitou věc však 
zpívá svým způsobem a to se mi líbí. Bohužel se musím přiznat, 
že jsem je ještě neslyšela, jak se říká, na vlastní uši. Ze starších 
operních pěvkyň asi nejvíce obdivuji Brigitte Fassbaender nebo 
Teresu Berganzu.

Co ráda posloucháte ve volném čase?
Někdy dám opravdu přednost tichu, jindy si i doma pustím operu, 
ale jinak mám velmi ráda jazz.

Jak jinak trávíte volný čas?
Co to je? (smích). Trošku přeháním, ale zrovna v období vánoč-
ních svátků, kdy vzniká tento rozhovor, opravdu nevím, co je to 
trávit je v klidu a míru. Jinak mám ráda pohyb, takže když můžu, 
jdu běhat, do posilovny nebo na lekci jógy. A samozřejmě relaxuji 
u filmu nebo dobré knihy. Užívám si také, když mohu strávit čas 
s rodinou nebo přáteli.

Pravidelně vystupujete rovněž s Plzeňským MLSem. 
Povězte nám, prosím, něco o tomto souboru.

Jako soubor jsme vznikli v roce 2009 pod vedením Miroslava 
Šimandla, který pro nás upravuje lidové písně. Jsou to především 
písně z Plzeňska, Žinkovska, Chodska a také Nepomucka. Soubor 
je z většiny tvořen mladými muzikanty, kteří studovali či studují 
na Plzeňské konzervatoři. Stálé obsazení na vystoupení má devět 
členů, nicméně každý hráč má jednu či více alternací, proto se už 
ani nesnažím spočítat, kolik nás vlastně je. Opět jsem se do tohoto 
projektu dostala úplnou náhodou a jsem za to šťastná, protože 
můžu zpívat lidové písně, které jsou krásné svojí zdánlivou pros-
totou, a mám tak možnost zazpívat si jednoduše řečeno „tak, jak 
mi zobák narost“.

Kde všude v zahraničí jste již vystupovala?
Právě s Plzeňským MLSem jsme vystupovali například v Německu 
na Folklórním festivalu v Bitburgu, ve Slovinsku na Mistrovství 
světa v basketbalu v Lublani, v Itálii na Pivním festivalu v Monte 
San Vito nebo na Slovensku v Košicích. S plzeňskou operou jsem 
byla ve Švýcarsku, Rakousku či Maďarsku. A letos podruhé jsem 
se zúčastnila měsíčního zájezdu Státní opery v Japonsku, kde 
jsem účinkovala mimo jiné také jako Zweiter Knabe v Mozartovo 
Kouzelné flétně.

Vracíte se ráda do Dvorce?
Kdykoli mám možnost, vracím se domů. Přece jen mám ve Dvorci 
rodinu a také dlouholetou nejlepší kamarádku z dětství, Kristýnu 
Němcovou, se kterou už jsme mohly několikrát vystupovat, napří-
klad i v nepomuckém kostele.

Jaké místo máte v Nepomuku a okolí nejraději a proč?
Na nepomuckem okolí mám nejraději klid. Pokud si jdu zaběhat, 
volím okolí Zelené hory. Když si vyjedu na kole, jezdím na druhý 
směr na Tojice, Čmelíny atd., kde si vychutnávám samotu a ticho.

Máte nějaké oblíbené hudební motto?
Hudební motto v zásadě nemám, ale líbí se mi citát Friedricha 
Nietzscheho: „Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky“. Proto 
jsem vděčná za to, že hudba je v mém životě, neboť promlouvá 
jazykem, který oslovuje to něco v našem nitru, co nelze rozumově 
chápat a může nás v mnohém obohatit.

A co nějaký profesní sen?
Zazpívat si co nejvíce mezzosopránových rolí od Rossiniho, 
Belliniho, Mozarta atd. a až přijde čas a hlas vyzraje natolik, chtěla 
bych se věnovat dramatickým rolím. Nicméně nejdůležitější pro 
mě je, abych mohla zpívat, co nejdéle to půjde, a hudba mě stále 
těšila a naplňovala.

Co byste popřála čtenářům Nepomuckých 
novin do nového roku?

Tak hlavně štěstí a zdraví, radujte se z maličkostí a okamžiků, neboť 
ty jsou v životě nejdůležitější. A pokud můžete, udělejte si čas na kul-
turu a divadlo, jež vám může přinejmenším pomoci se povznést nad 
některé vaše životní problémy. Takže se moc těším, až vás někdy 
uvidím zrovna na našem představení.

Děkuji za rozhovor.
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Mikuláš a čert 
v MC Beruška

Opět po roce k nám do MC Beruška zavítala 
5. 12. návštěva z nebe i pekla. Žáci 5. třídy 
ZŠ Nepomuk v doprovodu paní učitelky 
Kašíkové se převlékly 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 
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 učitelce 
i žákům a těšíme se na příští rok.

Vánoce s pionýry v Nepomuku

Dětí v oddílech Pusík a Knoflíci tvoří výrobky po celý rok a obzvláště před vánočními svátky. 
Během listopadu a prosince vytvořily dvanáct nádherných sněhuláků, čertů, vánočních 
dekorací, až z toho byla moc pěkná výstavka. Výstavka byla ke zhlédnutí na jejich akci Nebe-
Peklo-Pohádková půda. Více než dvacet organizátorů připravilo v neděli 4. 12. 2016 zejména 
pro menší děti pěkný večerní zážitek s čerty a Mikulášem. Nechyběla také procházka 
po pohádkové půdě v doprovodu vodníků. Občerstvení bylo také pekelné. Večer se nám 
určitě vydařil. Společně jsme také jeli 10. 12. 2016 vlakem do Plzně. Na vánoční výpravu 
se dětí vypravilo devatenáct. Počasí nebylo vánoční, ale spíš velikonoční. Svezli jsme se rych-
líkem a pak tramvají. K zoologické zahradě jsme však došli. Prohlédli jsme si většinu pavi-
lonů a nejvíc se líbili lemuři, želvy, šelmy a vydrýsek. Pěšky jsme došli okolo Kalikovského 
mlýna na náměstí. Zhlédli jsme výstavku Plzeňský betlém v radnici města. Prošli jsme 
vánoční trh okolo kolotoče, stromečku a dřevěného betlému. Prohlédli jsme si muzeum lou-
tek na náměstí, vyzkoušeli maňásky a marionety. Vyfotili jsme se Spejblem a Hurvínkem. 
Pak už nás čekala cesta osvětlenou Plzní a vlakem. Těšili jsme i na vánoční přespání na naší 
klubovně s tvořením a vánočními zvyky. Poslední prosincová schůzka byla na klubovně pod 
stromečkem v bílém. Koledy, ochutnávka cukroví a zajímavé soutěže s diskotékou. Popřáli 
jsme si pěkné svátky, hodně dárečků pod stromečkem a zajímavou pionýrskou činnost 
v roce 2017. Pokud budete mít čas, zajděte se na nás podívat každou středu do klubovny.

Miroslav Dvořák

Vánoční návštěva 
DPS v Nepomuku
Ve středu 14. 12. se opět děti z Mateřského 
centra Beruška Nepomuk vydaly společně 
s maminkami a dětmi – Červíčky ze spolku 
Pahfinder – do domova s pečovatelskou 
službou v Nepomuku, aby svým vystoupe-
ním a dárky potěšily seniory, kteří v míst-
ním domově žijí. Děti z mateřského centra 
tradičně předvedly několik říkanek spolu 
s maminkami a pak podarovaly babičky 
a dědečky výrobky z kroužku Šikula. Starší 
děti pod vedením paní Jany Kubíkové také 
předvedly své vystoupení a věnovaly seni-
orům své dárky. Na oplátku děti dostaly 
od babiček a dědečků sladkosti, které s nad-
šením přijaly. Děkujeme a budeme se těšit 
na další návštěvu.

Monika Nová
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Nepomucký florbalový turnaj

Dne 19. listopadu se uskutečnil v Městské 
sportovní hale v Nepomuku již čtvrtý roč-
ník tradičního florbalového turnaje. Počet 
zájemců o turnaj převýšil maximální kapa-
citu turnaje – tj. 8 družstev, takže jsme 
některé zájemce bohužel museli odmítnout. 
Na turnaji se utkala družstva z Nepomuka 
a blízkého okolí. Mezi nimi byla i dvě druž-
stva složená z dětí a mládeže, která svou 
hrou a bojovností vůbec nedala svou kůži 
lacino. Los určil složení dvou základních 

čtyřčlenných skupin. Po odehrání základ-
ních skupin si třetí a čtvrté týmy z každé 
skupiny vybojovaly samostatnými nájezdy 
konečné umístění na 5.–8. místě. První 
a druhé týmy ze skupin se utkaly v semifi-
nále. Poražení semifinalisté poté změřili 
síly v malém finále o třetí místo a nakonec 
vítězové ve velkém finále o celkové prven-
ství v turnaji. Vítězem celého turnaje se opět 
stalo družstvo Falcons, druhé bylo družstvo 
Nepomuk a třetí místo obsadili Lynx. Jiří Šůs 

byl vyhodnocen nejlepším brankářem tur-
naje a ocenění pro nejlepšího střelce převzal 
Tomáš Bárta.

Poděkování za podporu turnaje patří 
Městskému úřadu Nepomuk a firmě GpŠ 
Šedivý, bez jejichž pomoci by se turnaj jen 
těžko uskutečnil. Doufám, že se turnaj 
opět všem líbil a že tradice turnaje bude 
pokračovat.

Zdeněk Flajšman

Nepomučtí florbalisté lídry druhé ligy

Trvalo to dlouho, ale Nepomuk se po víkendovém turnaji opět 
vyhoupl tam, kam patří – do čela ligy! V neděli 11. prosince flor-
balisté Falcons Nepomuk odehráli již čtvrtý turnaj 2. ligy BLMF 
malého florbalu a opět si přivezli plný počet bodů za tři výhry 
ve třech zápasech. Tím se konečně vyhoupli na špici tabulky 
a cíl je jasný – zůstat tam také až do konce sezóny. Nutno 
podotknout, že první výhra nás vůbec netěšila – a to kontumace 
proti týmu Plzeňských Želv, kteří na turnaj sice dorazili, ale 
neměli ani minimální počet hráčů, a tak nemohli podle pravi-
del nastoupit. Ve druhém zápase jsme si tedy chtěli konečně 
zahrát a spravit chuť, ale nečekalo nás vůbec nic lehkého, neboť 
na nás čekal toho času lídr tabulky – FBC Nezdice. Zápas byl 
po celou dobu poměrně vyrovnaný, a ještě nedlouho před kon-
cem byl stav vyrovnaný 3:3, ale poté tým Nezdic sám začal svoji 

destrukci vlastním gólem a Nepomuk ji s chutí dokonal, když 
v závěru přidal dalších 5 gólů. Po skvělém výkonu tedy zápas 
skončil 9:3 pro Falcons. Při třetím utkání proti Forsee Plzeň už 
výkon Nepomuka bohužel tak skvělý nebyl, hodně jsme kazili 
rozehrávku a zápas si zbytečně komplikovali, nicméně i tak 
jsme soupeře dokázali přetlačit a zaslouženě vyhráli 7:3.

Souhrn výsledků 4. kola:
FBC Falcons Nepomuk – Plzeňské Želvy 5:0k
FBC Nezdice – FBC Falcons Nepomuk 3:9
FBC Falcons Nepomuk – Forsee Plzeň 7:3
Za FBC Falcons Nepomuk

Martin Blažek

Nepomučtí šachisté bojovali 
na Mistrovství Čech v Harrachově

Mistrovství Čech v šachu se uskutečnilo v Harrachově – pro 
kategorie HD12-HD16 ve dnech 22.–29. 10. a pro kategorie 
HD8-HD10 ve dnech 16.–20. 11. Za náš klub se mistrovských 
soutěží zúčastnili Lukáš Kašpar, Pavel Flajšman, Petr Flajšman, 
Samuel Trhlík, Jan Štván a v otevřeném turnaji Jakub Sedlák. 
V každé věkové kategorii hrálo 60–70 dětí. Během turnaje ode-
hrály děti 9 soutěžních kol a v konkurenci nejlepších hráčů 
z Čech se naši zástupci opět neztratili. Všichni podali maxi-
mální výkon a nasbírali kromě důležitých bodů i cenné zkuše-
nosti. Postup na Mistrovství České republiky znamenalo obsadit 
1.-8. místo, které bohužel Petrovi kvůli nižšímu pomocnému 
hodnocení o dvě místa uniklo, i když měl stejně bodů jako třetí 
postupující. A taková obsadili naši hráči místa po posledním ode-
hraném kole: v H16 Lukáš 28. místo, Pavel 33. místo, v H12 Petr 
10. místo, v H10 Samuel 40. místo, Honza 45. místo a v OPENu 
Jakub 35. místo. Děkujeme za reprezentaci našeho klubu 
i města a přejeme všem hodně sil a úspěchů do dalších klání.

Šachový klub Dvorec

Čiperkové 
opět v Nepomuku

 
 
 
 
 
 
 
 
V prostorách Nepomucké Sokolovny se 3. prosince 2016 konal 
již třetí ročník dětské Mikulášské show provázené taneční 
i pěveckou kulisou, o kterou se postarala dětská zábavná 
a veselá parta dětí – Čiperkové. Mikulášské odpoledne, na které 
přišlo 327 návštěvníků, odstartovalo zcela jedinečné a zábavné 
vystoupení dětské skupiny Čiperkové, která si své vystou-
pení i sama moderovala. Bláznivá opička Ola, sluníčko Viki, 
parádnice Beruška, kytička Jasmínka a zlobivé vosy, bavily 
nejen nejmenší návštěvníky, ale i nás dospělé. Celé vystou-
pení se neslo v duchu předvánoční dobré nálady. Po hlavním 
vystoupení zazněla podmanivá a možná trochu strašidelná 
melodie s filmu S čerty nejsou žerty a chvíli napětí, kdy dět-
ská očička čekala, co se bude dít dál, vystřídalo nadšení z pří-
chodu Mikuláše s nádherným andělem. Ale co by to bylo 
za Mikuláše, kdyby chyběli čerti? A i ti nakonec po chvíli přeci 
jen také dorazili. Někteří nejmenší sice uronili i pár slziček, 
ale byla to Mikulášská s čerty a k tomu pár slziček přeci patří. 
Každý kdo se nestyděl a nebál, mohl zazpívat písničku či zare-
citovat básničku a anděl s Mikulášem jej odměnil Mikulášskou 
nadílkou. Celkem bylo dětem rozdáno rekordních 148 slad-
kých nadílek. Chtěli bychom touto cestou poděkovat členkám 
Mateřského centra Beruška za doprovodný program, který 
si na tento den připravily, dále členům a členkám Pionýru 
Nepomuk, členům Občanského sdružení Pro Nepomuk, Městu 
Nepomuk a všem ostatním, kteří se na této povedené akci pro 
děti podíleli a svojí aktivní činností tuto akci podpořili a umoc-
nili tak příjemný dojem z celého sobotního odpoledne.

Za Občanské sdružení Pro Nepomuk 
Milda a Světlana Kubíkovi
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Turisté slavili výročí

V předvečer velké třídenní turistické akce 
Podzim pod Zelenou Horou byla ve sto-
dole Rodného domu Augustina Němejce 
dne 13. října 2016 k 40. výročí obno-
vení organizované turistiky v Nepomuku 
a k 35 letům od pořádání prvního roč-
níku pochodu Pod Zelenou Horou ote-
vřena příležitostná výstava Historie 
a současnost turistiky v Nepomuku.

V těchto nádherných prostorách, které 
jsou bohužel použitelné vzhledem k neza-
teplení prostoru jen v teplých měsících, 
se sešlo na jejím zahájení bohužel málo 
lidí, převážně rodiny současných i dřívěj-
ších členů odboru turistiky. Návštěvníci 
si při tradičním pochodovém chlebu 
se sádlem, ale bez čaje, zato s pivem, 
vínem či s voňavým grogem s ovocem 
dle receptu rodiny Dvořáků se zájmem 
prohlédli vystavené fotografie, kroniky 
minulé i současné a při nich zavzpo-
mínali, jak to tenkrát vlastně bylo.

V roce 1976 se kolem Ing. Jiřího Sed-
láčka seskupila skupina lidí, vesměs 
přátel a rodinných příslušníků, kteří 
spolu chtěli nejen pobýt v přírodě, ale 
i pro přírodu v rámci možností něco udě-
lat, stejně tak jako pro další lidi. Založili 
oddíl turistiky při Sokolu Nepomuk.

Prvním předsedou se stal Ing. Jiří 
Sedláček, jednatelkou byla Marie 
Roubová, hospodářkou a zároveň kro-
nikářkou oddílu pak Jindřiška Knárová. 
V té době čítal oddíl turistiky 17 dospě-
lých osob, z toho nejstarší byly Anna 
Brejchová – dnes Čestná členka stávají-
cího Klubu českých turistů Nepomuk, 
Amálie Malovická a Marta Volfová.

Zpočátku jeho činnost byla zaměřena 
převážně v rámci KPČ (kulturně pozná-
vací činnost) na vycházky a výlety pro celé 
rodiny a za poznáním okolí města i vlast-
ního okresu. Vycházky, kromě těch, které 
se konaly 2x za měsíc, byly ještě tradiční 
– novoroční, velikonoční a prvomájová, 
v r. 1981 se k nim ještě přidal tradiční 
podzimní Pochod pod Zelenou Horou.

Pořádaly se zájezdy pro širo-
kou veřejnost na plavání, několikrát 
za zimu na Šumavu za lyžováním,

ale i zájezdy poznávací, zároveň jsme 
se účastnili i v současné době se účast-
níme různých turistických pochodů 
pořádaných jiným odborem turistiky.

Od jara do podzimu Jiří Sedlá-
ček vedl pravidelně každý čtvrtek 

odpolední cyklo-vyjížďky + víkendové 
výlety na kolech. Nebyly žádné dotace, 
a tak jsme na podporu klubové činnosti 
získávali finanční prostředky, jak se dalo. 
Například brigádami v lese – pálení 
a úklid klestu, vysazování a okopávání 
stromků – nebo v JZD – sběr bram-
bor a jejich přebírání v krechtu.
V této době začínají provádět obnovu 
značení Ing. Jiří Sedláček, Marie 
Roubová, Helena Sedláčková, později 
se k nim přidává i Zdeňka Gulová.

Od 80. let se s nárůstem výkonnostní 
turistiky rozšiřuje i aktivita odboru, a tak 
kromě vycházek a výletů se jednotliví čle-
nové věnují vysokohorské turistice – Tatry, 
Roháče, bulharská a rumunská pohoří, 
Alpy, Kavkaz (Marie Roubová, Dana Šla-
jerová, Jiří Sedláček, Helena Sedláčková, 
Míra Ježek). Zvýšenou měrou se věnují 
lyžařské turistice, hlavně několikaden-
ním přejezdům (Marie Roubová, Dana 
Šlajerová, Jiří Sedláček a Helena Sed-
láčková) i turistice vodní. Plnili jsme 
výkonnostní odznaky různých přesuno-
vých prostředků od bronzu až po zlato.

Jako odbor svazu turistiky se jeho 
členové podíleli na pořádání v té době 
největší turistické akce Letní sraz 
turistů ČSR 1989, na který vedla také 
přísunová, červená „Českokrumlov-
ská větev“, kterou celou zajišťovali pro 
198 lidí členové našeho odboru.

V roce 1990 došlo k přejmenování 
(navrácení se k původnímu historickému 
názvu, který platil do r. 1948) ze Svazu 
turistiky na Klub českých turistů. NÁZEV 
JE JINÝ, ALE TURISTIKA ZŮSTÁVÁ TURIS-
TIKOU. Odbor pokračuje ve své činnosti 
nejen po změně názvu, ale i po změně 
vedení. V této době dochází k výraznému 
úbytku členů až na 7 osob. V r. 1994 
umírá předseda odboru Ing. Jiří Sedláček 
a vedení po něm přebírá jeho žena Helena 
Sedláčková. Ale i nadále se pořádají, i když 
v omezené míře, vycházky a výlety, jezdíme 
na dálkové a turistické pochody, v létě 
stále zůstávají atraktivní týdenní kola. 
V malém počtu stále jezdíme do sloven-
ských hor. Ustaly brigády. Hlavní činnost 
odboru se přenesla na pořádání „Pochodu 
pod Zelenou Horou“, který se v r. 2000 stal 
díky nedělnímu specifickému pochodu 
WWD (Světový den chůze) pochodem 
dvoudenním a v r. 2003 dokonce za při-
spění dalšího – pivního – pochodu 

(PPPPPP) pochodem třídenním už pod 
novým názvem: „Podzim pod Zelenou 
Horou“. Výkonnostní turistiku si někteří 
plní po linii IVV (mezinárodní sport pro 
všechny). Odbor KČT Nepomuk pro své 
členy i širokou veřejnost pořádá nejen 
1x za měsíc nedělní vycházky, ale v sou-
časnosti každé druhé úterý v měsíci 
vycházky a výlety za poznáním nejen 
našeho města. Každoroční novoroční 
vycházka se změnila na veřejnou sbír-
kovou akci Špacír pod Zelenou Horou, 
Novoroční čtyřlístek – na podporu zdra-
votně postižených, vybrané peníze putují 
na vybudování stezek pro vozíčkáře.

Prvomájová vycházka zůstala, ale 
dostala nový název i náplň a stal se z ní 
pochod S perníkem turistickým chod-
níkem. Někteří členové se stále zapojují 
do pořádání krajských i republikových 
akcí (Apriliáda, v Plzni veletrh cestovního 
ruchu ITEP atd.). V současnosti má odbor 
26 členů, nemáme žádné děti a chybí nám 
i turistický pes. Členové odboru dle svých 
možností chodí nejen na vycházky a výlety, 
ale jezdí i na pochody jiných odborů, 
a tak si rozšiřují svůj obzor při plnění 
různých tematických odznaků: Nepo-
mucko, Plzeň-jih, Svatojakubská cesta, 
Zlatá Praha, záznamník 2015 či záznamník 
EURORANDO. Někteří plní tzv. Rozhled-
ník, čtyřstupňový záznamník za poznání 
našich i zahraničních rozhleden.

V současnosti jsou nejaktivnější Vác-
lav Linhart st. a Václav Linhart ml., kteří 
nachodí na našich i akcích jiných odborů 
nejvíce kilometrů, v těsném závěsu 
za nimi je Jiří Salamánek, Miroslav Dvo-
řák, Olina Sedláčková a Marta Máchová.

Pochodu S perníkem turistickým 
chodníkem se ujal Václav Linhart st. 
a Pivního pochodu, tzv. pochodu šesti 
P, Miroslav Dvořák. Pochod pod Zele-
nou Horou tak jako vždy zajištuje Helena 
Sedláčková, ale ani ona, ani oba před-
chozí pánové by bez podpory dalších 
členů odboru nemohli existovat.

Klub českých turistů odbor Nepo-
muk, který oslavil 40 let od svého 
obnovení, žije a věřím, že bude i v letech 
budoucích žít dál až do té 50.

 
Helena Sedláčková 
současná předsedkyně a zakladatelka 
odboru turistiky v Nepomuku

Využijte v lednu lekce zdarma
Prosincový čas, hektický a naplněný událostmi, je za vámi. Nyní, 
v novoročním klidu, můžete zkusit realizovat některá svá před-
sevzetí, která se týkají vzdělávání a osobního rozvoje. Když při-
tom využijete lednovou akci „Novoroční dárek“, neutratíte ani 
korunu a vyzkoušíte hned několik kurzů z nabídky FÉNIXU. 
Přihlásit se můžete na cvičení, jazyky, děti kupř. na keramiku, 
tanečky, gymnastiku, muzikál, prostě na jakýkoli kurz, ve kterém 
je aktuálně volné místo. Nabídka platí jen pro vaše nové kurzy 
a vždy pouze do naplnění kapacity kurzu (předem se musíte 
e-mailem přihlásit, my vám potvrdíme rezervaci místa). 
Vyzkoušet můžete tolik kurzů, kolik se vám vejde do vašeho led-
nového diáře. Tak neváhejte a využijte náš „Novoroční dárek“.

Zapůjčíme učebny a sál zcela zdarma – lednová nabídka
V lednu bychom také rádi podpořili vás, kteří máte chuť, 
energii a odvahu uspořádat pro místní obyvatele nový kurz 
nebo setkání. Celý leden si můžete sál i učebnu propůjčit 
zcela zdarma (i opakovaně). Nabídněte své znalosti a doved-
nosti v prostorách FÉNIXU. Zavolejte nám: 733 301 255.

NOVINKA: Večerní škola psychologie
Ve čtvrtek 23. února zahajujeme 40hodinovou Večerní školu 
psychologie s PhDr. Hanou Alblovou. Kurz se bude konat 
vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hodin, kapacita večerní školy 
je pouze 12 osob. Obsah kurz: 40 hodin teorie i praxe, dis-
kuse + nácvik relaxačních technik, 13 témat: Úvod psycholo-
gie, Vývojová psychologie, Obecná psychologie, Psychologie 
osobnosti, Sociální psychologie, Behaviorální psychologie, 
Psychodynamická psychologie, Kognitivní psychologie, Gestalt 
psychologie, Psychoterapie, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, 
Alfred Adler. Cena: 2100 Kč/40 hodin. Možnost 3 splátek.

NOVINKA: Individuální psychologické poradenství
Poskytování psychoterapie a psychologického pora-
denství PhDr. Hanou Alblovou je nově v nabídce 
od ledna 2017 –- vždy ve čtvrtek, na základě telefonické rezer-
vace. Doba sezení je 50 minut, cena 200 Kč za sezení.

Zdarma: Ukázkové hodiny
Kurz anglického jazyka pro děti od 3 let – ukázková 
hodina zdarma ve čtvrtek 26. ledna, od 16.30 hodin.

Počítačový kurz pro začátečníky – ukázková hodina 
zdarma v úterý 24. ledna, od 17.30 hodin.

Dopolední cvičení jógy – ukázková hodina 
zdarma v pondělí 30. ledna, od 10 hodin.

Sobotní kurz: Pleteme z pedigu
V sobotu 11. února od 9 do 12 hodin se i začátečník může 
naučit, jak vyrobit krásné dekorativní předměty z pedigu. 
Lektorka: Zuzana Denková, cena 300 Kč, přihlášky předem.

Nezapomeňte: Platby na 2. pololetí
Nejpozději do konce ledna je nutné zaplatit kurzovné za 2. polo-
letí. Prosíme vás, nenechávejte platbu až na poslední lednový 
týden a zejména: vyhněte se pozdní platbě, za kterou je penále 
100 Kč, pokud zaplatíte kurzovné na 2. pololetí až v únoru.

Gratulujeme absolventkám Univerzity III. věku
Seniorky v prosinci 2016 úspěšně dokončily 
6. semestr Univerzity III. věku. Mají náš obdiv a vel-
kou úctu, že vytrvaly ve studiu celé 3 roky. V pondělí 
16. ledna si užijí v Praze svoji promoci. Ať se vám daří 
si i nadále udržet svěží mysl a úžasnou vitalitu!

Děkujeme lektorům
Děkujeme všem lektorům, kteří účastníkům svých kurzů doká-
zali připravit sváteční atmosféru na poslední předvánoční 
lekci. Speciálně pak děkujeme paní Kubíkové, která se svými 
šikovnými mažoretkami zvládla připravit i celou vánoční 
besídku. Do FÉNIXU v pondělí 19. 12. dorazili přátelé, rodiče 
i prarodiče holčiček z pondělního kroužku. Mažoretky při-
pravují své vystoupení na nepomuckou pouť v květnu 2017. 
Přihlásit své dítě můžete do Mažoretek i v průběhu 2. polo-
letí. Věříme, že se vám podařilo do nového roku vstoupit 
s optimistickou náladou a přejeme vám ji po celý rok 2017.

Za tým FÉNIX vás v Novém roce zdraví  
Miroslava Brožová

FÉNIX: Novoroční dárek – lekce zdarma
„Fénix děkuje

městu Nepomuk

za 4. rok podpory

provozu centra“

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

FÉNIX je otevřený od 9. ledna
Pondělí a čtvrtek: 13.30–18.00 hodin
Úterý a středa: 13.30–16.00 hodin
Pátek: pouze telefonické informace
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Policie Nepomuk – ohlédnutí za rokem 2016

K závěru roku vždy patří bilancování a nejinak je tomu i v pří-
padě Obvodního oddělení policie (OOP) Nepomuk. Na úvod je 
vhodné konstatovat, že oproti roku 2015 došlo v obvodu oddě-
lení k opětovnému snížení kriminality. Tento trend můžeme 
v posledních letech sledovat napříč celou republikou, kdy došlo 
k poklesu tradiční majetkové trestné činnosti jako krádeže 
vloupáním (do domů, bytů, rekreačních chat, prodejen, restau-
rací, ale i osobních vozidel), krádeže vozidel, pohonných hmot 
či barevných kovů. Mírný nárůst můžeme naopak sledovat v pří-
padě internetové kriminality, ať už se jedná o různé případy 
podvodů či trestné činnosti v souvislosti se sociálními sítěmi.

V době od 1. ledna 2016 do 12. prosince 2016 bylo v obvodu 
OOP Nepomuk evidováno 134 trestných činů, z nichž se 61 
stalo přímo v Nepomuku. Některé z těchto činů byly řešeny 
jinými útvary policie.

Pokud se zaměříme přímo na OOP Nepomuk jakožto orga-
nizační součást policie, jednalo se o: 5 násilných trestných činů 
(objasněno 40 %), 1 mravnostní trestný čin (objasněno 100 %), 
25 případů majetkové trestné činnosti (objasněno 24 %, nic-
méně má OOP Nepomuk 100% objasněnost v případě krádeží 
vloupáním do rekreačních objektů), 9 trestných činů ostatních 
(objasněno 77,8 %, nicméně 100% objasněnost v případech 
maření výkonu úředního rozhodnutí), 13 hospodářských trest-
ných činů (objasněnost 69,23 %) a 27 zbývajících trestných činů 
(objasněno 85,19 %). Samotné OOP Nepomuk tedy v absolut-
ních číslech řešilo 80 trestných činů, kdy se podařilo objasnit 
60 %. Míra objasněnosti je v rámci Územního odboru Policie 
ČR Plzeň-venkov nadprůměrná. Evidentně se OOP Nepomuk 
daří i preventivní činnost, neboť nižší míra kriminality, co 
se okolních obvodů týče, je v současné době pouze v obvodech 
OOP Plánice, OOP Březnice a OOP Rožmitál pod Třemšínem.

V případě správních deliktů bylo v uvedeném období evido-
váno 554 přestupků (249 z nich řešeno mimo blokové řízení). 
343 z nich se stalo přímo v Nepomuku (89 z nich řešeno mimo 
blokové řízení). Dále se v uvedeném období podařilo v obvodu 
OOP Nepomuk dopadnout 9 osob v celostátním pátrání. Až 
kuriózním případem bylo zadržení muže dne 24. srpna, který 
se ukrýval v chatě svého známého u obce Srby. Majitel objektu 
přitom spal ve vedle stojící kůlně a od chaty neměl ani klíče. 
Vzhledem k tomu, že byl na muže vydán příkaz k dodání 
do výkonu trestu odnětí svobody a nebylo možné dostat 
se dovnitř normálním způsobem, vyžádala si hlídka OOP Nepo-
muk asistenci hasičů. Od nich si posléze zapůjčila sekyru, s jejíž 
pomocí se policistům podařilo násilně vniknout do objektu. 
Při důkladné prohlídce byl hledaný muž nalezen, jak se ukrývá 
v jedné z šatních skříní.

Během roku 2016 se jednou z hlavních náplní činnosti poli-
cistů OOP Nepomuk stalo řešení osob pod vlivem alkoholu 
či OPL. Celkem bylo zjištěno 17 řidičů, kteří řídili pod vli-
vem alkoholu či OPL a u nichž se zjištěné hodnoty pohybovaly 
na úrovni trestného činu. U řady dalších řidičů se naměřené 
hodnoty pohybovaly „pouze“ na úrovni přestupků. Nutno si 
však uvědomit, že všem těmto hříšníkům hrozí desetitisícové 
pokuty a současně odebrání řidičského průkazu.

Alkohol svoji roli bohužel hraje i ve většině přestupků 
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Zejména 
se jedná o různé fyzické útoky v domácnostech či restaurač-
ních zařízeních. V roce 2016 muselo být dokonce dvakrát 
přistoupeno k desetidennímu vykázání násilné osoby 

ze společné domácnosti. Často řešeným případem je, že osoba 
pod vlivem alkoholu není schopna dojít z restaurace domů 
a zůstane ležet přímo na ulici. Smutným příkladem může být 
49letý muž, kterého musela hlídka OOP Nepomuk v podzim-
ních měsících celkem třikrát sbírat přímo z ulice a převézt 
jej na protialkoholní záchytnou stanici. Nejenže trojí pobyt 
na záchytce přišel muže na 13 500 korun, ale ještě jej čeká odpo-
vídající sankce ve správním řízení.

Vzhledem k omezenému prostoru jsme si dovolili vybrat 
dva případy, úspěšně vyřešené OOP Nepomuk. Tím prvním je 
vypátrání pachatelů, kteří našli dne 11. května v ulici Plzeňská 
dámskou peněženku. Nejenže nález zatajili, ale využili i finanč-
ního obnosu a platební karty, které se v peněžence nacházely. 
Případ byl na OOP Nepomuk oznámen až ráno následujícího 
dne. Policistům se však pátráním po horké stopě podařilo ještě 
téhož dne večer zjistit totožnost obou podezřelých. Následně 
došlo ve spolupráci se Službou kriminální policie při vyšetřo-
vání k jejich realizaci a zahájení úkonů trestního řízení.

Druhým případem bylo vloupání do chaty v obci Podhůří, 
kde pachatel rozbil dne 30. října okno a vnikl do objektu. 
Kromě toho, že zde zkonzumoval řadu uskladněných potravin, 
obýval chatu až do 2. prosince, kdy byl překvapen jejím majite-
lem. Nicméně se mu podařilo z místa uniknout a majitel proto 
zatelefonoval na tísňovou linku policie. Na místo byla vyslána 
hlídka OOP Nepomuk, které se na základě místní a osobní zna-
losti podařilo osobu po zhruba půl hodině dopadnout na útěku. 
S osobou byly pro přečiny krádeže vloupáním a porušování 
domovní svobody zahájeny úkony trestního řízení.

Zapojení policie je však až krajním řešením a mnohému 
lze předejít vhodnou a systematickou prevencí. Proto bychom 
čtenáře rádi upozornili na opatrnost v případě nákupů na inter-
netu a doporučili jim, pokud možno, vyhýbat se platbám 
předem. V případě platebních karet bychom rádi zdůraznili 
neposkytování PIN kódu komukoliv, není ani vhodné jej psát 
někam na papír a ten pak nosit u platební karty.

Opatrní by měli být i senioři, kteří mohou snadno podleh-
nout lákavým nabídkám. Základem je princip opatrnosti, kdy 
by si neměli nikdy pouštěn nikoho cizího do bytu. V případě 
podezřelých nabídek po telefonu či na internetu není špatné 
poradit se s někým z rodiny či blízkých přátel.

Prevence je zásadní i při pohybu na silnicích. Řidiče 
bychom rádi upozornili na povinnou výbavu a zimní obutí 
vozidel. Vzhledem k nestálosti počasí je zimní období zrádné 
s ohledem na nečekaná zledovatělá místa. V poslední době 
byla také ze strany OOP Nepomuk a DI Plzeň-venkov řešena 
řada dopravních nehod na silnici I/20. Rádi bychom apelo-
vali na řidiče, aby se k předjíždění uchylovali pouze v případě, 
že mají dostatečnou vzdálenost na vrácení se do svého pruhu. 
Pouze zázrakem neskončila řada řešených dopravních nehod 
úmrtím jednoho z účastníků. Účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích jsou i chodci. Ty bychom rádi upozornili 
na povinnost nošení reflexních prvků při chůzi po silnici mimo 
obec a dále povinnosti použít chodník, je-li v místě. V obou pří-
padech hrozí chodcům bloková pokuta až do 2 000 korun.

Závěrem našeho příspěvku bychom všem čtenářům Nepo-
muckých novin rádi popřáli všechno nejlepší do roku 2017 
a hodně úspěchů nejen pracovních, ale i osobních.

pprap. Patrik Keller

Tři králové
Dne 6. ledna slavíme svátek Zjevení Páně, 
kterému se lidově říká „Tři králové“. Kdo 
byli tito „mudrci“, kteří přišli od Východu 
a ptali se v Jeruzalémě, kde je právě 
narozený král?

Matoušovo evangelium, nazývá tyto 
mudrce „mágy“. Tak byli označování ti, 
kteří se snažili poznat „znamení času“ – 
věštci, astrologové. Nedá se říci, že by to 
byli „šarlatáni“, jako dnes ti, co se zabývají 
astrologií a horoskopy. Na tehdejší dobu to 
byli spíše lidé, kteří se snažili poznat pod-
statu světa a jeho zákonitosti – úměrně 
k tehdejším možnostem poznání.

My tyto „mágy“ obvykle nazýváme 
„králi“. Evangelium ještě podává, že při-
šli z Východu a bezprostředním znamením 
jim byla podivná hvězda, která „kráčela 
před nimi“. Mnoho současných astronomů 
se snažilo tuto hvězdu nějak identifikovat 
na základě výpočtu tehdejšího postavení 
hvězd nebo ztotožnit s nějakou kometou, 
a tak určit přesné datum Ježíšova narození. 
Žádná z hypotéz (např. o konjunkci Saturna 
a Jupitera) však nevysvětluje uspokojivě 
popsanou událost doprovázející Narození 

Kristovo. Betlémská hvězda tak zůstává 
záhadou a tajemným znamením i dnes.

Když mudrci přišli až do Jeruzaléma 
a ptali se na „nově narozeného krále“, 
sám král Herodes, rozrušen jejich přícho-
dem, nechal povolat židovské znalce, aby 
mu oznámili o tomto budoucím králi něco 
více. Herodes byl člověk chorobně toužící 
po vládě a moci. Neštítil se zabít kohoko-
liv, kdo by ho mohl o ni připravit, dokonce 
i své vlastní syny. Přečtená proroctví určila 
přesné místo narození: „A ty Betléme 
v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi 
městy judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, 
který bude pastýřem mého lidu, Izra-
ele.“ (Prorok Micheáš 5,1) Mudrci potom, 
i nadále vedeni hvězdou, nalezli v Betlémě 
narozené dítě – Ježíše, kterému oběto-
vali „zlato, kadidlo a myrhu.“ Těch darů 
jistě donesli více, evangelista Matouš však 
poznamenává právě tyto, držíce se určité 
symboliky: zlato je symbol královské moci, 
kadidlo zase představuje božství. A myrha, 
olej, kterým se pomazávali zemřelí – sym-
bol smrti a zároveň i nesmrtelnosti. Scéna 
klanění třech králů malému Ježíškovi 

a předávání darů se tak stala obvyklou sou-
částí každého betléma. Zbývá ještě vysvětlit 
tradiční jména těchto mudrců – králů: 
Kašpar, Melichar a Baltasar. Nic takového 
však v Bibli nenajdeme. Ani v ní nenalez-
neme přesný počet mudrců, ten byl spíše 
dotvořen na základě zmínky o třech darech. 
Až texty z daleko pozdější doby, teprve z 5. 
a 6. století (tak zvaná apokryfní evangelia) 
uvádějí jména Gaspar (král Indů), Melkon 
(král Peršanů) a Balthasar (král Arabů).

Pokud potkáte na ulici děti převle-
čené za Tři krále, jedná se o charitativní 
sbírku symbolicky spojenou s touto udá-
lostí a s dary přinesenými Ježíšovi. Někde 
také píšou křídou na dveře domů tři pís-
mena „K+M+B“, doplněná rokem nového 
letopočtu. Tento kryptogram ukrývá jed-
nak jména tří králů, ale také latinská slova 
„Kristus Mansionem Benedicat – Kristus 
Dům Žehná“. Anebo řečeno poeticky: „Byli 
jsme zde, o tom zázračném Dítěti jsme vám 
pověděli, i jeho požehnání vám přinesli, my 
tři králové, Kašpar + Melichar + Baltazar.“

P. Jiří Špiřík

Významné akce ve farnosti v roce 2017
6.–8. ledna Slavnost Zjevení Páně a Tříkrálová sbírka
1. března Popeleční středa a počátek Velkého půstu
20. března Výroční den umučení sv. Jana Nepomuckého
16. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21. května Svatojánská pouť – 10.30 poutní mše svatá za účasti biskupa Mons. Vlastimila Kročila
4. června Slavnost Seslání Ducha svatého
25. června  Zelená Hora, 10.00 – mše svatá s posvěcením Zelenohorského oltáře 

za účasti biskupa Mons. Františka Radkovského
25. července Svatojakubská pouť – 17.00 poutní mše svatá a zahradní slavnost
25. prosince Slavnost Narození Páně – Vánoce

Silvestrovské ochlazení roku 1978

Není příliš meteorologických událostí, které by si pamatovala vět-
šina obyvatel, kteří ji prožili, jako je právě extrémní pokles tep-
loty z 31. 12. 1978 na 1. 1. 1979. Od Vánoc 1978 až do konce roku 
panovalo nezvykle teplé, dalo by se říci, až předjarní počasí, kdy 
např. 29. 12. 1978 byla v Nepomuku naměřena maximální teplota 
11,3 °C. Touto dobou již bylo několik dní zformováno výrazné 
frontální rozhraní mezi velmi teplým vzduchem v jihozápadní 
části Evropy (včetně ČR) a velmi chladným vzduchem severový-
chodně od nás. Právě 29. 12. 1978 se toto rozhraní nacházelo 
zhruba 300 km severně od našich hranic, den před Silvestrem 
se pak posunulo ještě asi o 150 km jižněji než den předchozí. 
V průběhu Silvestra se rozhraní začalo postupně velmi pomalu 
přesouvat přes naše území směrem k jihu, během nočních hodin 
z 31. 12. na 1. 1. však frontální rozhraní výrazně zrychlilo a důsled-
kem toho byl nevídaný náhlý pokles teploty, který postupně zasáhl 
celé území naší republiky. Pamětníci si jistě vybaví, jak se za silve-
strovskou zábavou vydávali za poměrně teplého deštivého počasí 
v lehkém oblečení. Při ranním návratu domů pak byli nepříjemně 
překvapeni, neboť náhle panovaly teploty hluboko pod bodem 

mrazu. Maximální teplota dne 31. 12. 1978 dosáhla v Nepomuku 
10,1 °C. Ještě večer ve 21:00 se stále pohybovala poměrně vysoko, 
bylo naměřeno 4,2 °C. Ráno 1. 1. 1979 v 07:00 pak teploměr uká-
zal mrazivých – 15,0 °C, pokles teploty byl od předchozího večera 
opravdu nebývalý. Teplota pak dále pomalu klesala a ve 14:00 
bylo pouhých – 17,8 °C. Průměrná denní teplota 31. 12. 1978 
byla 6,0 °C, následující den 1. 1. 1979 pak pouze – 15,8 °C. Voda 
z deště, který padal v průběhu večera, při nízkých teplotách v prů-
běhu druhé poloviny noci zmrzla a vytvořila velmi silné náledí, 
které bylo překryto vrstvou sněhu ze sněhových srážek z druhé 
poloviny noci (ráno 1. 1. 1979 ležely v Nepomuku 3 cm sněhu). 
Mrazivé teploty pak vydržely asi týden. Tato prudká změna počasí 
spojená s poklesem teplot během několika hodin o zhruba 
25 °C je jedno z nejvýraznějších ochlazení, které bylo na území 
Nepomucka i celého státu zaznamenáno. Celá situace byla o to 
závažnější, že se jednalo právě o noc silvestrovskou, kdy se venku 
pohybuje nesrovnatelně více lidí než noci jiné.

Pavel Vacík
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Kulturní servis 2017

Nepomuk 2017 – souhrnný přehled  
první poloviny roku

1. 1. 2017 Novoroční čtyřlístek, špacír 
kolem Zelené Hory, pořádá KČT 
Nepomuk

6. 1. – 17. 2. Zajímavé krajiny ze světa 
i z otčiny, obrazy Vladimíra Poppa, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
vernisáž od 17.00 hodin

6.–8. 1. Tříkrálová sbírka, bude 
se koledovat v Nepomuku a okolí, 
koledníci obdrží požehnání v neděli 
1. ledna po mši svaté v kostele  
sv. Jana, sbírku pořádá Charita

17. 1. Predátoři a plameňáci – Umění 
v „reálném kapitalismu“, přednáška 
MgA. Pavla Karouse, Ph.D., 
od 18.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk

2. 2. O hudbě a sochařině vážně 
i nevážně, beseda s Editou Adlerovou 
a Václavem Česákem, od 17.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
vstupné dobrovolné

17. 2. Sportovní ples FK Nepomuk, 
od 20.00 hodin, sál Švejk Restaurantu 
a Hotelu U Zeleného stromu Nepomuk, 
k poslechu a tanci hraje hudební skupina 
MELODION, vstupné 150 Kč

18. 2. Bál SDH Nepomuk, hraje Hájenka, 
od 20.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

18. 2. Malý pietní akt k 73. výročí sestřelení 
amerického bombardéru Liberator, 
náměstí Nepomuk

19. 1. (čt) Divadelní představení Turecká 
kavárna, od 19.00 hod., sál hotelu 
U Zeleného stromu, vyprodáno

24. 2. – 24. 3. Svatý Jan Nepomucký, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

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

25. 2. Zahrádkářský ples, KD Klášter, 
pořádá ČZS Dvorec

1. 3. – 30. 4. Má vlast cestami 
proměn 2016, svědectví o zvelebování 
veřejných prostranství a památek, 
Zelenohorská pošta, výstavu pořádá 

Spolek přátel starého Nepomuka,  
Městské muzeum a galerie Nepomuk

7. 3. Toulky Rumunskem, vyprávění 
spojené s promítáním filmu (Jana 
Dvorská, Miloš Kašpar), od 18.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

1. 4. Velikonoční jarmark,  
náměstí A. Němejce

1. 4. Povídání o pejskovi a kočičce, 
pohádka pro děti), od 10.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
vstupné 40 Kč

1. 4. Homeless, divadelní představení, 
pořádá Město Nepomuk

22. 4. Otvíráme Nepomuk!, den otevřených 
dveří historických památek a domů, 
zahájení turistické sezóny, centrum 
města, prohlídky s průvodcem

22. 4. Den Země, MŠ Nepomuk

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

30. 4. Pálení čarodějnic s hasiči, 
od 16.00 hodin, hasičská základna 
Nepomuk

1. 5. S perníkem turistickým chodníkem, 
turistický pochod, pořádá KČT Nepomuk

9. 5. Vliv psychiky na lidské zdraví, 
beseda, od 17.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk

13. 5. Nepomucké (farmářské a řemeslné) 
trhy s živou hudbou a pohádkou,  
8.00–12.00, náměstí A. Němejce

13. 5. Černobílá pohádka, od 10.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
vstupné 40 Kč

19.–21. 5. Svatojánská pouť v Nepomuku, 
hlavní městská slavnost s tradičním 
tržištěm, doprovodným programem 
i pouťovými atrakcemi, centrum města

20. 5. Hasičská pouťová zábava, 
od 20.00 hodin, místo bude upřesněno

30. 5. Koncert ZUŠ Nepomuk, Malá letní 
scéna Nepomuk

červen Dětský den, MŠ Nepomuk

3.–4. 6. Okresní kolo hry Plamen,  
hasičská soutěž, od 9.00 hodin,  
hřistě u ZŠ Nepomuk

10. 6. Nepomucké (farmářské a řemeslné) 
trhy s živou hudbou a pohádkou,  
8.00 –12.00, náměstí A. Němejce

10. 6. Pohádka Ovčí pohádka, 
od 10.00 hodin, Malá letní scéna, vstupné 
40 Kč

23.–25. 6. Nefestík, alternativní hudební 
a divadelní festiválek, Zelenohorská 
pošta, Nepal, z.s.

25. 6. Slavnostní odhalení oltáře na zámku 
Zelená Hora, mše svatá za účasti biskupa 
Mons. Františka Radkovského, duety Edity 
Adlerové, od 10.00 hodin

Kulturní servis Nepomucko / leden

16. 11.–20. 1. 2017 Výstava Martin 
Koranda – dosavadní tvorba, Muzeum 
středních Brd, Strašice,  otevírací doba 
středa 13.00–17.00, sobota a neděle 
10.00–12.00 a 13.00–17.00)

27. 10. – 28. 2. Keltové v západních 
Čechách, výstava přibližující každodenní 
život v době laténské, včetně keramiky 
a keltského šperku, Muzeum jižního 
Plzeňska

1. 1. Novoroční pochod, Zahrádka

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

28. 1. Rybářské odpoledne, kulinářské 
speciality, od 14.oo do 19.oo hodin, 
beseda o rybách a rybářství, recepty 
a ochutnávky, rybí speciality, kapela 
Z Vršku z Blatné, KD Chanovice

20. 1. Guns ’n Roses (tribut band Slovakia), 
od 20.00 hodin, Music Sklep, Spálené 
Poříčí

27.–28. 1. Zimní Basinfirefest 2017, Music 
Sklep, Spálené Poříčí

3. 2. Sklepfest 3, od 19.00 hodin, Music 
Sklep, Spálené Poříčí

4. 2. Tesařský ples, od 20.00 hodin, KD 
Chanovice (Holzindustrie Chanovice)

 
Náplň práce: rozvoz zboží v rámci ČR
Finanční ohodnocení: 30 000 Kč

Nástup: nejlépe ihned
Požadujeme: řidičské oprávnění skupiny C 
+ profesní průkaz, časovou fl exibilitu, komunikativní 
a organizační schopnosti, samostatnost a aktivitu

Nabízíme: zaměstnání v soukromé zavedené společnosti 
s tradicí od roku 1992, zajímavou práci pro jednu z největ-
ších velkoobchodních společností v oboru, pružná pracovní 
doba, stabilní zázemí a seriózní přístup, vstřícný a ochotný 
kolektiv spolupracovníků, úvodní zaškolení, diety, stravenky

Kontakt: obreta@obreta.cz, tel.: (+420) 371 526 300

Firma OBRETA spol. s r. o.
Tojice 14, Nepomuk 335 01 
přijme: Řidiče sk. C

Pokud pořádáte nějakou akci a nenašli jste ji v přehledu, můžete nás kontaktovat na e‑mailu 
infocentrum@nepomuk.cz nebo na telefonu 371  591  167. Zařazení do přehledu je bezplatné.

Na závěr přednášky proběhne diskuze na téma výtvarná  
soutěž sv. Jan pro kruhovou křižovatku u Pyramidy.
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Přejeme Ti dlouhý věk,na každičkou bolest lék.
A ještě hodně zdraví –ve stovce se všechno spraví.

 
 
Krásný je den 16. prosinec 2016,  
kdy se dožila paní Zdeňka Tesařová  
ze Srb u Nepomuka krásných 93 let.

Proto ji přejeme všechno nejlepší  
a hlavně hodně a hodně zdraví do dalších let. 
Děti, vnoučata, pravnoučata a prapravnoučata.

 

vzpomínka

 

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 27. ledna uplynou 2 roky,  
co nás navždy opustil

pan Zdeněk Pružinec.

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

Kulturní a informační centrum Nepomuk 
zve všechny příznivce divadla na zájezd 
do pražského divadla Hybernia na rodinný muzikál

Alenka v kraji zázraků
Muzikál je volně inspirovaný knihami Alenčina dobrodružství 
v říši divů a Alenka v říši za zrcadlem proslulého anglického 
spisovatele Lewise Carolla. Alenka se setká s Kloboučníkem, 
Zajícem Březňákem, Houseňákem, pře moudřelým Valibukem 
i potrhlým bílým a černým rytířem. Vypočítavou, zlou i svůdnou 
Srdcovou královnu hraje Sabina Laurinová v alternaci 
s Martinou Pártlovou. Její protějšek, laskavou Bílou královnu 
představuje Dagmar Patrasová či Míša Kuklová. Role Alenčina 
otce se ujal Bořek Slezáček a Jan Čenský. Velkou Alenku hraje 
Anna Julie Slováčková, jako její kamarád Ferda vystoupí Filip 
Gránský. Kouzla a triky, které jsou nedílnou součástí každého 
představení, připravil iluzionista Pavel Kožíšek.

Zájezd se uskuteční v neděli 5. února 2017. 
Vstupenka na muzikál včetně dopravy stojí 660 Kč.
Autobus odjíždí ze Dvorce od ČD v 11.00 hod., 
další zastávky Na Vinici, u hřiště a na náměstí A. Němejce. 
Zájemci se mohou hlásit na tel.: (+420) 371 580 337 
nebo osobně v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126.
 Předpokládaný návrat kolem 20.00 hod.
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Dne 8. prosince 2016 oslavili manželé Prokopcovi 60 let 
společného života. Srdečné blahopřejí děti s rodinami.

Diamantová svatba

Firma INTERIORS 
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
 
—  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 

  truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

—  Montážníci na montování nábytku interiérů pro Německo 
výborné platové podmínky

—  Konstruktér / přípravář výroby

—  Technolog

—  Programátor CNC strojů

—  Obsluha CNC strojů

—  Asistentka projektu 
znalost NJ plynně 
znalost AJ min. základ

Pracoviště: INTERIORS manufacture & design, a. s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned,
možnost zařídit zaměstnancům ubytování

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka 
Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors ‑mnd.com
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zkušební techniky 
VN zkušebny

Pracovní náplň: 
Provádění elektrických zkoušek
Tvorba měřících postupů a programů
Spolupráce při optimalizaci procesů

Požadujeme: 
 — Minimálně ÚSO zaměření elektro
 — vyhl. 50/78 Sb., §6 do i nad 1000V v objektech třídy A 
 — základní orientace v systému řízení jakosti ISO 9001
 — technické myšlení, samostatnost, pečlivost
 — znalost NJ či AJ výhodou

Nabízíme: 
 — nadprůměrné mzdové ohodnocení 
 — práci ve stabilní a prosperující společnosti
 — příspěvek na penzijní připojištění
 — týden dovolené navíc
 — stravenky v hodnotě 100 Kč
 — mzda 13× v roce

obsluha licího stroje 
v třísměnném provozu

Požadujeme:
 — pečlivost a spolehlivost 
 — ochotu učit se nové
 — dobrý zdravotní stav 

Nabízíme:
 — vysoce nadprůměrné ohodnocení – po zvládnutí 
zaškolení  průměrně 25 000 – 27 000 Kč 

 — práci ve stabilní a prosperující společnosti
 — příspěvek na penzijní připojištění
 — příspěvek na stravenky v hodnotě 100 Kč
 — třináctá mzda
 — dovolená 5 týdnů

Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Životopis zasílejte na rodinova@kuvag.cz

KUVAG CR spol. s r.o.
Nádražní 489, 335 01  Nepomuk
Tel.: (+420) 371 512 214 – personální odd.
E-mail: rodinova@kuvag.cz

Kuvag CR spol. s r.o. – světový lídr v oblasti izolačních řešení 
hledá  v rámci dalšího růstu firmy nové kolegy a kolegyně 
na následující pozice:

inzerceinzerce

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1. Volný ihned. Tel. 776 362 161.

Pronájem 1+1 v RD, nekuřáci, kauce. Tel. 605 437 676. Po 17 hod.

Bagrem cokoliv + bytové doplňky – žaluzie, sítě, dveře. Odvoz materiálu, vyklízení půd + sklepů, atd. Nepomucko. Tel. 603 309 702.

Tesco fin. služby. Výhodné hotovost. půjčky, sloučení půjček. Poskytujeme: zaměstnanec, mateřská d., důchodce. Tel. 722 600 239.

Prodám krouhák na zelí délka 80 cm šíře 23 cm. Tři nože cena 300, kameninová kadečka na zelí 40 litrů cena 500. Tel. 723 151 014.

Hledám fyzicky a psychicky nenáročnou práci max. na dvě směny, vyučená, věk 39 let. Tel. 777 024 275. Děkuji.

Řádková inzerce

Hostinec U Nádraží
Sýkorova 194, Blovice

Nabídka pracovních příležitostí
 

Pozice: číšník / servírka

Požadujeme:
– částečnou praxi
– příjemné vystupování
– komunikativnost a orientace na zákazníka

Nabízíme:
– trvalý pracovní poměr
– práce týden/týden
– dobré platové ohodnocení
– mladý a přátelský kolektiv

Info:
e-mail: unadrazi.blovice@gmail.com
u obsluhy v provozovně (dotazník)
vedoucí provozu David Kschier, tel.: 731 00 56 96

Předem děkujeme za Váš zájem 
a sdílení informací.

Provozovatel: A Restaurant Group, s. r. o., 
Sladovnická 4, Plzeň, 326 00

www.unaspivochutna.cz

Nabídka platí od 4. 1. do 31. 1. 2017  
v prodejně „U Stodoly“

Krajanka tvaroh jemný kostka 250 g 17,90
Bobík Milk Drink 250 ml mix příchutí  9,90 
Rodinné 82% 200 g 19,90
Písecký turistický salám cena za 1 kg 129,00
Vídeňské párky bez lepku cena za 1 kg 109,00
Kuřecí polévková směs 7500 g TF zmr. 19,90

Nabídka platí od 4. 1. do 17. 1. 2017  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Imunel 0,8% 200 ml mix příchutí 11,90
Řecký jogurt 0% 140 g mix příchutí 12,90
Jihočeský Cottage 150 g bez příchuti, pažitka  18,90
Závitky v rosolu vařené cena za 1 kg 129,00
Javořické párky cena za 1 kg  69,00
Písecký turistický salám cena za 1 kg 119,00
Gambrinus Original 10° 0,5 l lahev  9,90

Kupon na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech 
novin, případně k vyzvednutí v infocentru Nepomuk.



sponzor měsíce


