
Nepomucké  
noviny

měsíčník poutního města Nepomuk 
rodiště sv. Jana Nepomuckého

zdarmačíslo 12 / prosinec 2017 / ročník XXVI

w
w

w
.n

ep
om

uk
.c

z

22 /  Rozhovor  
s Petrem Jenčíkem 

18 /  Jízdní řády  
2018

16/  Vánoce s Jakubem 
Janem Rybou



Nepomucké noviny / prosinec 20172 Nepomucké noviny / prosinec 2017 3fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy

Foto na titulní straně: Koncert Česká mše vánoční od J. J. Ryby  
v kostele sv. Jakuba v Nepomuku (2016), foto Pavel Motejzík
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Ples města roztančil nejen Nepomucké
Plesovou sezónu zahájil již tradičně městský 
ples. Zejména populární písně a filmové melodie 
v dechové úpravě hrál opět Taneční orchestr 
Miroslava Novotného, večerem provázel plzeňský 
herec František Šimpy Šimánek. Na programu 
byla také show iluzionisty Petra Ocelíka či 
vystoupení taneční školy Krejčík.

Putování po Sýrii zaujalo
Cestopisná beseda s promítáním neúnavného 
cestovatele, Libora Drahoňovského zavedla pří-
tomné do Sýrie, kterou Drahoňovský procestoval 
autostopem v roce 2010, krátce před vypuknutím 
občanské války. Během promítání bylo možné 
si prohlédnout působivé rozvaliny starověkého 
města Palmýra, křižácké hrady, na pamětihod-
nosti bohatá města a starobylé kláštery, tedy 
věci, které jsou dnes bohužel obvykle v ruinách. 
Součástí besedy byla i poutavá vyprávění o histo-
rii, kultuře i místním obyvatelstvu.

Hnětýnka pozvala i na přednášku
V rámci 11. Nepomucké hnětýnky proběhla 
interaktivní přednáška Ing. Zdeňka Hladíka 
o nešvarech v současné kuchyni. Zájemci se mohli 
dozvědět o tom, jak má vypadat správný oběd 
či jaké suroviny nemají v kuchyni používat.

Slovo starosty

 
Vážení občané,

v prosinci mě čekají opět dvě milé povin-
nosti v podobě proslovů u příležitosti roz-
svícení vánočních stromů v Nepomuku 
a ve Dvorci. Dává mi to jasný signál 
k tomu, abych vám popřál také na tomto 
místě krásné vánoční svátky, hodně 
zdraví, štěstí i úspěchů v roce novém. 
Všem zaměstnancům úřadu i kolegům 
zastupitelům děkuji za spolupráci při roz-
voji našeho města v roce 2017. Děkujeme 
také za vánoční stromek pro Nepomuk 
společnosti MEDIA CLINIC – Poliklinika 
Nepomuk a pro Dvorec paní Šlajsové 
z Neuraz. Když nahlížím do šablony pro-
sincových novin, zastavil bych se ještě 
jednou rád u akce Slavnostní předání 
hasičské techniky jednotce Sboru dob-
rovolných hasičů Nepomuk, které pro-
běhlo 17. 11. a zanechalo ve mně výborný 
dojem. Jsem rád, že město tento projekt 
pro hasiče i přes značné obtíže nakonec 
úspěšně zrealizovalo. Zajímavý je rovněž 
rozhovor s majitelem lihovaru a předse-
dou Svatojánské matice Petrem Jenčíkem 
či téma měsíce, které se věnuje rozpočtu 
a plánu investic na rok 2018. Vaše návrhy 
a připomínky k tomuto tématu uvítám 
například na prosincovém zastupitelstvu 
města, na které tímto rovněž srdečně zvu.

Jiří Švec, starosta města

Město Nepomuk zve všechny občany 
na 20. zasedání městského zastupitelstva

které se bude konat dne 12. prosince od 18 hodin 
 v sále Hotelu U Zeleného stromu. Program jednání bude  

10 dní před konáním zveřejněn na úřední desce  
a webových stránkách www.nepomuk.cz. 

 

Redakce Nepomuckých novin děkuje 
všem spolupracovníkům a přispěvatelům 

za spolupráci v roce 2017, čtenářům 
děkuje za přízeň a přeje všem krásné 

vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí 
i příjemného počtení v roce 2018.

PF 2018
Město Nepomuk

foto Milan Demela
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Vzpomínky na Brazílii

Promítání fotografií s komentáři účastníků 
letošní cestydo Brazílie přes Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte a Ouro Preto do São João 
Nepomuceno se uskuteční ve středu 6. 12. 
2017 od 18.00 hodin v sále Městského 
muzea Nepomuk. Srdečně zveme všechny 
zájemce, s nimiž se rádi podělíme o zají-
mavé zážitky z putování do našeho nej-
vzdálenějšího partnerského města.

Pavel Jiran, zastupitel

Úsekové měření rychlosti na I/20

Z důvodu opět neplodné diskuse na diskusním fóru, které, co si 
pamatuji, mělo být rozděleno na seriózní dotazy bez anonymity 
a tzv. „drbárnu“, vysvětlím akci „radar“.

Stacionární radar na I/20 u Špitálského rybníka je ve vlastnictví 
soukromého subjektu, který participoval na výši vybraných pokut. 
Krajský úřad PK na základě soudního řízení omezil výběr pokut 
a doporučil stacionární radar vypnout. Zároveň časově skončila 
smlouva o provozování radaru soukromým subjektem. 

Na základě konzultace s vedením měst, které úsekové měření 
rychlosti provozují (Dvůr Králové, Příbram, Plzeň) a požadavku 
PČR, že měření na I/20 musí být obousměrné, proběhlo výbě-
rové řízení na jiný technický systém měření, který se v současné 
době zprovozňuje místo stacionárního radaru. Úsek měření bude 
označen na vozovce bílými čarami. Spuštění systému se plánuje 
na leden 2018 a po vyhodnocení zklidnění dopravy v tomto úseku 
PČR dojde k osazení shodného systému v Nádražní ulici od kru-
hové křižovatky u Sokolovny směrem na Dvorec.

Jiří Švec, starosta

Tip na dotaci: Pořízení 
ekologického vytápění 
v domácnostech II 
(kotlíkové dotace)

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stá-
vajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné 
nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeň-
ského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované 
před datem 15. 7. 2015. Podporovaný zdroj musí být v době podání 
žádosti uveden v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném 
na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí ČR. 

Žádosti do 31. 1. 2018

Maximální dotace 127.500 Kč

Více na dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Krátké zprávy

Podpořte útulek v Borovně. Vánoční 
den v útulku bude v letošním roce 
v termínu 21. 12. od 14 do 18 hod. 
a 22. 12. od 9 do 16.30 hod. Dovezte 
psům vánoční dárky, případně si 
přijeďte nějakého adoptovat. Více 
informací na www.utulekborovno.
cz či tel. 723 598 853.

Unikátní Rybovka u Jakuba. 
Dne 22. 12. vystoupí sbor Canto 
Nepomucenum na koncertu Česká 
mše vánoční J. J. Ryby. Zahraje Písecký 
komorní orchestr v profesionálním 
obsazení zhruba dvaceti hudebníků. 
Předprodej v KIC Nepomuk již začal. 

Mladí fotografují památky. Stejnojmenná 
soutěž je určena pro žáky a studenty 
základních a středních škol. Jejich 
fotografie musí vyjadřovat hlavní 
myšlenky Dnů evropského dědictví. 
Pravidla na www.historickasidla.cz.

Ve Spáleném Poříčí se setkali u Lípy 
svobody. Tradiční setkání u Lípy 
svobody proběhlo 17. 11. v zahradě MŠ. 
Součástí bylo také posezení u sklenky 
vína a pořad Tenkrát na západě.

Eva Urbanová obohatí Půlnoční. Světová 
sopranistka zazpívá opět ve Vrčeni 
v rámci Půlnoční mše, která se letos koná 
v kostele sv. Vavřince 24. 12. od 20 hodin.

Nepomučtí Zelení mají nové vedení. 
Po parlamentních volbách rezignovala 
předsedkyně ZO SZ Nepomuk Radka 
Hronková. Nepomučtí Zelení nově 
zavádějí institut spolupředsednictví 
a do čela základní organizace zvolili 
Pavla Kroupu a Kristýnu Fantovou.

Návrh územního plánu je na světě. 
Na takzvané Společné jednání 
s dotčenými orgány čeká návrh nového 
územního plánu města Nepomuk. Dle 
připomínek dotčených orgánů státní 
správy bude návrh upraven a na jaře 
2018 předložen veřejnosti k projednání.

Z činnosti policie Nepomuk

V době od 15. 10. do 14. 11. 2017 se ve služebním obvodu Obvodního 
oddělení Nepomuk stalo několik případů, které stojí za zmínku. 

26. 10. byl v Nepomuku zjištěn 38letý řidič, který nerespektoval 
soudem uložený zákaz řízení všech vozidel a tak mu nyní hrozí trest 
odnětí svobody až na 2 roky. V dalších dvou případech byli zastaveni 
řidiči vozidel pod vlivem alkoholu. V prvním případě se tak stalo 15. 
10. v nočních hodinách v Neurazech, kdy u 43letého řidiče byla zjiš-
těna vysoká hladina alkoholu 3,01 promile. Druhý řidič (44 let) jel 
s vozidlem 21. 10. v dopoledních hodinách v Kasejovicích, i přestože 
měl v krvi 2,66 promile alkoholu. Oběma řidičům byl zadržen řidič-
ský průkaz a čeká je přiměřený trest od Okresního soudu Plzeň-jih. 

K výjimečnému případu došlo dne 30. 10. na parkovišti za budo-
vou nádraží ČD ve Dvorci, kde se pachatel postupně vloupal 
do 11 zaparkovaných vozidel, kam vnikl po rozbití oken a odcizil 
různé věci v mnohonásobně nižší hodnotě, než je škoda, jakou způ-
sobil na poškozených vozidlech. Po pachateli se začalo intenzivně 
pátrat a dne 6. 11. byl dopaden. Jedná se o 38letého muže z Kutno-
horska, který vzhledem k jeho další trestné činnosti skončil ve vazbě. 

Dále dne 6. 11. ve 21:14 hod. bylo na Obvodní oddělení Nepo-
muk oznámeno, že v obci Vrčeň ve směru na Sedliště leží poblíž 
komunikace muž. Na místo byla vyslána hlídka OOP Nepomuk, 
která zjistila, že 37letý muž je v silně podnapilém stavu (3 promile), 
nebyl schopen samostatného pohybu, a proto byl převezen na pro-
tialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 

Dne 7. 11. v ranních hodinách vnikl pachatel po vypáčení dveří 
do skladu klubovny sportovního areálu ve Starém Smolivci, kde odci-
zil prázdné pivní sudy. Drzost se pachateli vymstila již dva dny poté, 
kdy svůj čin zopakoval stejným způsobem, ale to již byl na odjezdu 

spatřen svědky a následně ještě téhož dne byl policisty dopaden. 
Vyšlo najevo, že měl mimo jiné soudem uložený zákaz řízení. 

Dne 8. 11. dosud neznámý pachatel opět postříkal grafity želez-
niční vůz odstavený v železniční stanici Nepomuk. Na voze vytvořil 
nápisy na celkové ploše 12 m2. Od června 2017 se jedná již o třetí 
případ tohoto jednání a policisté uvítají jakýkoli poznatek k pacha-
teli, po kterém pátrají.

Závěrem několik upozornění z oblasti bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu. Chodci mají povinnost použít chodník, 
pokud se u silnice nachází. V opačném případě musí jít co nejblíže 
vlevo u okraje vozovky. Pokud se pohybují za snížené viditelnosti 
na pozemní komunikaci, pak je povinnost mít na sobě prvky z ret-
roreflexního materiálu. V zimním období za snížené viditelnosti 
jsou chodci na silnici méně viditelní a tedy i ve větším ohrožení. 
Řidiči motorových vozidel mají zákonnou povinnost před jízdou 
očistit skla od námrazy, která zabraňuje výhledu z vozidla vpřed, 
vzad a do stran. Další důležitá povinnost je použití zimních pneu-
matik od listopadu do března už i v případě pouhého předpokladu, 
že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá 
vrstva sněhu, ledu nebo námrazy. Při parkování vozidel je třeba dbát 
jasných ustanovení zákona, která směřují k zajištění bezpečnosti 
a plynulosti provozu a při jejichž dodržování by se nemělo stát, že 
bude znemožněn průjezd vozidel záchranných složek, zejména roz-
měrné techniky hasičů. Toto poslední upozornění pro vás vzešlo 
z podnětu nepomuckých hasičů, kteří se v podobných situacích 
ocitli přímo v Nepomuku. 

Za OOP Nepomuk nprap. Martin Fiala

Slavnostní požehnání 
Tankovny

V pátek 3. 11. 2017 jsme v Sokolovně 
za laskavé účasti Patera Jiřího Špiříka, 
vrchního sládka plzeňského pivovaru 
pana Pavla Zítka, obchodních zástupců 
plzeňského pivovaru a všech našich 
milých hostů slavnostně otevřeli první 
Tankovnu v Nepomuku.Vznik Tankovny 
je výsledkem dlouhodobé kvalitní péče 
o čepované pivo, kterou jsme si získali 
důvěru pivovaru. Po několika měsí-
cích příprav prošla restaurace potřeb-
nou rekonstrukcí zázemí pro Tankovnu 
a zároveň rekonstrukcí interiéru. Díky 
tomuto faktu si naši zákazníci mohou 
vychutnat to nejčerstvější nepasterizo-
vané pivo dovezené cisternou přímo 
z pivovaru a čepované do předem nachla-
zeného skla. Děkujeme všem našim 
hostům za návštěvu, Pateru Špiříkovi 
za požehnání, panu sládkovi za prezen-
taci o historii pivovarnictví a v nepo-
slední řadě skupině The Dixie Hot Licks 
za skvělou hudbu, kterou nás provedla 
pátečním večerem. 

Za Sokolovnu Nepomuk  
Světlana a Miloslav Kubíkovi
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Dobrovolní hasiči mají 
techniku snů
Historie sboru dobrovolných hasičů se začala v Nepomuku psát v roce 
1876. Tehdy byl ostatně vynalezen také telefon, dnes jedna z nejdů-
ležitějších součástí záchranného systému. O roku 2017 budou moci 
hasiči vyprávět jako o roku, kdy získali „techniku snů“.

Již 20. července přijela z Poličky nejvýznamnější část nového 
vybavení, nová cisternová automobilová stříkačka Tatra T815-7. Od té 
doby probíhalo seznámení s vozidlem, jeho dovybavení a zařazení 
do provozu. Během podzimu pak přibyl ještě dopravní automobil 
a hadicový přívěs, celková dotace z evropského programu IROP 
bude činit 90%.

Část 1 – Cisternová automobilová stříkačka Tatra  
cena: 8 225 580 Kč s DPH  
dodavatel THT Polička s. r. o.

Část 2 – Dopravní automobil Mercedes  
cena: 1 461 270 55 Kč s DPH  
dodavatel: VSP Auto s. r. o.

Část 3 – Hadicový přívěs 
cena: 534 351,50 Kč s DPH  
dodavatel: VSP Auto s. r. o.

Dne 17. 11. se na nepomuckém náměstí sešla řada vzácných hostů, 
v čele s brigádním generálem Františkem Pavlasem, ředitelem HZS 
Plzeňského kraje, nechyběli ale také další zástupci hasičů, dodava-
telů, sponzorů či okolních a partnerských obcí a měst.

„Hasičům bych rád popřál, ať jim nová technika dobře slouží a ať 
ji využívají co nejméně, protože když ji použijí, již je nějaký problém,“ 
řekl na úvod slavnostního předání starosta Jiří Švec. 

Pro někdejšího obchodního ředitele a nyní jednatele společnosti 
THT Polička Jaroslava Lorence byla událost velmi nostalgickou. 
„Odcházím do penze a v Nepomuku se jedná o poslední automo-
bil, který předávám. Není to vlastně ani tak automobil pro hasiče, 
ale pro lidi z Nepomuku a okolí. Právě jim bude pomáhat a sloužit. 
Spolupráce s místními hasiči byla během výroby a vybavení vozu per-
fektní,“ uvedl Lorenc. Starostovi Jiřímu Švecovi poté předal pomy-
slný klíč od automobilu.

Klíče od obou vozů i přívěsu poté převzal z rukou starosty Jiřího 
Švece velitel hasičů Petr Zeman. „Tento projekt je v historii našeho 
sboru zcela ojedinělý, proto děkujeme za předání této techniky, je 
pro nás nesmírně důležitou. Zároveň si přejeme a přejeme i všem 
obyvatelům našeho města, aby tato technika vyjížděla co nejméně 
a byla využívána jen výjimečně,“ uvedl Zeman.

Hasiči na setkání dále obdrželi z rukou náměstka starosty 
okresního sdružení hasičů Václava Sýkory stuhu 1. třídy spojenou 
s peněžitou prémií, od zástupců partnerského města Kemnath v čele 
se starostou Wernerem Nickelem pak pořadač na dokumenty a hasicí 
přístroj. „Chtěli jsme vám přivézt hezké počasí, což se nepodařilo. 
Proto jsme přivezli hasicí přístroj, který se hodí do každého počasí,“ 
uvedli kemnatští s humorem sobě vlastním. Starosta Kemnathu také 
poděkoval za dlouholeté přátelství mezi městy i hasiči, připomněl, 
že příští rok oslaví obě města již 10. výročí vzájemné spolupráce. 

Nové technice požehnal Pater Jiří Špiřík, který také pronesl mod-
litbu za hasiče. Na závěr setkání měla veřejnost možnost prohlédnout 
si nová i původní vozidla. „Nová Tatra je nádherné a majestátní vozi-
dlo, o to víc mě těší, že bylo vyrobeno v České republice. Člověk má 
chuť se vrátit do dětských let, kdy chtěl být snad každý kluk hasičem. 
Těm skutečným hasičům ale jejich práci většinou nezávidím, buďme 
rádi, že takoví lidé jsou a že je město takto výrazně podporuje,“ uvedl 
Josef Maršálek, jeden z návštěvníků akce.

Město opět pomohlo  
s opravami historických domů

Již třetím rokem probíhal dotační program „Obnova historického 
jádra města Nepomuk“, jehož cílem je přispět ke zlepšení stavebně 
technického a estetického stavu domů v centru města, zejména 
k zachování či obnově jejich památkových hodnot a tím i k zušlech-
tění vzhledu veřejných prostranství. 

Program je určen pro všechny stavby nalézající se na území 
„historického jádra města“, vymezeného územním plánem, mimo 
těch, které mají status kulturní památky, neboť pro památkově chrá-
něné objekty jsou vypsané jiné dotační tituly, s větším objemem 
finančních prostředků. Stavby, jejichž obnova bude v daném roce 
podpořena z městského dotačního programu, jsou transparentně 
vybírány věcně příslušnou komisí rady města na základě předem 
daných preferenčních kritérií, které jsou součástí Pravidel dotač-
ního programu, schvalovaných každoročně zastupitelstvem. Těmito 
kritérii jsou zejména dopad realizace záměru na vzhled veřejných 
prostranství, historická hodnota budovy, navržené technologické 
postupy oprav a materiálové provedení či výše spoluúčasti majitele. 

Letos bylo výběrovou komisí doporučeno zastupitelstvu k pod-
poření z osmi přihlášených projektů šest, z nichž pět bylo nako-
nec realizováno. Těchto pět stavebních akcí v celkové hodnotě 
zhruba 700.000 Kč bylo z městského rozpočtu spolufinancováno 
částkou 236.000 Kč. Prvním realizovaným projektem byla obnova 
střešní krytiny, nahrazení dožilých pálených tašek bobrovek za nové 
téhož druhu, na klasicistním domku v Husově ulici. V téže ulici 
na obdobném domku byla podpořena i výměna oken za nová 

špaletová – repliky historických. Další tři uskutečněné záměry, 
ve všech případech opravy fasád, se nacházejí v Plzeňské ulici, tedy 
v prostoru, který byl i v analytické fázi přípravy nového územního 
plánu vyhodnocen jako jedno z nejdůležitějších a nejcennějších 
veřejných prostranství našeho města. Jednoduché opravy se zde 
dočkalo hladké průčelí domku č.p. 174. Nedaleká chalupa č.p. 167, 
které ještě před třemi lety hrozila spíše demolice, se konečně dočkala 
obnovy své pozoruhodné prvorepublikové fasády, v níž režné cihly 
doplňují strukturu špricovaných a hladkých ploch. Z ruiny se stala 
opět jedna z dominant ulice. A konečně přímo naproti kostelu sv. 
Jana Nepomuckého, na domě U Petrů, byla kompletně rekonstruo-
vána, dle dochovaných prvků a dobové fotodokumentace, západní 
stěna, čímž byla také dokončena obnova budovy směrem do veřej-
ných prostranství. Dotační program tedy nepochybně plní svůj cíl 
a pomáhá citlivě opravovat centrum našeho města.

V návrhu pravidel dotačního programu na rok 2018 je počítáno 
s částkou 264.000 Kč. Pokud tedy zastupitelstvo schválí vyhlášení 
programu i pro příští rok, bude moci být podpořeno stejné, či spíše 
ještě vyšší, množství projektů. Vlastníci nemovitostí v historickém 
jádru města, kteří by je chtěli v příštím roce opravovat, si budou 
moci podat žádost o dotaci do konce února. Již teď je tedy nejvyšší 
čas na přípravu záměru. Úsek památkové péče i autor tohoto článku 
rádi poskytnou zájemcům konzultace i pomoc s přípravou projektu.

Pavel Kroupa, místostarosta 

Čp. 156 před opravou a v průběhu oprav

Čp. 167 před opravou a po opravě
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Téma k diskuzi:  
Rozpočet a plán investic
města 2018

Rozpočet územního samosprávného celku je nejdůležitější 
krátkodobý plánovací dokument, podle kterého města a obce 
hospodaří. Je definovaný v §4 odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Sestavuje se na jeden rok. Rozpočtový rok 
je shodný s rokem kalendářním. Rozpočet obce musí splňovat 
základní rozpočtové zásady: každoroční sestavování a schvalování, 
reálnost a pravdivost, účelovost, úplnost a jednotnost 
rozpočtu, dlouhodobou vyrovnanost, publicitu. Součást 
rozpočtu tvoří tzv. plán investic, který obsahuje nejdůležitější 
investiční akce na příští rok. Ve schváleném rozpočtu na letošní 
rok činily příjmy města 98.321.700 Kč a výdaje 125.541.500 Kč. 
Plán investic byl schválen ve výši 48.350.000 Kč. Aktuální 
rozpočet a plán investic najdete na http://bit.ly/2zMQBFB.

Co byste rádi, aby se objevilo  
v plánu investic na příští rok?

Jaké jsou pro vás priority rozpočtu, v jaké 
oblasti (oblastech) přidat, ubrat?

1

2

Otázky pro oslovené 
zastupitele města:

Pavel Kroupa, Zelení, místostarosta

1

 Neodpustím si poznámku na okraj: Naše město sice rozpočtuje 
každoročně více než sto miliónů, o využití velké části těchto 
prostředků je ale rozhodnuto již předem. Městský úřad musí 
zajišťovat přenesenou působnost státní správy, je nutné prová-
dět zimní údržbu, nezbytné opravy na městském majetku atd. 
I v investicích jsou často takové položky, kdy účast města je 
navázána na rozhodnutí jiného subjektu – typicky nové veřejné 
osvětlení a opravy chodníků v návaznosti na zakopání elektric-
kého vedení či rekonstrukce silnic vyššího řádu. V příštím roce 
představuje takovou akci např. rekonstrukce Zelenodolské ulice, 
kdy vlastní cesta patří Plzeňskému kraji a chodníky jsou města.

Ale k otázce: Jsem přesvědčen, že město nemá investovat jen 
do „tvrdých projektů“. Nové chodníky jsou bezpochyby důležité, 
ale pro příjemný život ve městě je třeba i pečovat o jeho kvalitu. 
Tím myslím jak kvalitu zásahů do veřejného prostoru, lepší 
projekty, drobné místní zásahy typu nových laviček, záhonků, 
stromů či opravených památek, tak především různé „nehma-
tatelné“ investice, jako je péče o širokou nabídku kulturních 
akcí, sportovních a volnočasových aktivit, podpora spolků … 
Budu prosazovat, aby právě v těchto oblastech se zbytečně neškr-
talo, protože rozhodně nejde o vyhozené peníze, ale o příspěvek 
k bohatšímu životu obyvatel Nepomuka. Vždyť co jiného může 
naše město nabídnout v konkurenci ostatních obdobně velkých 
sídel v okolí? Vysněné pracovní příležitosti se zde již 25 let rozší-
řit příliš nedaří, lhostejno, kdo je na radnici. Můžeme ale nabíd-
nout jiné věci – čtivé a informacemi nabité Nepomucké noviny, 
živé farmářské trhy, kde se každý měsíc může potkat celé město, 
bohatý a pestrý spolkový život, slavnou pouť a slušnou nabídku 
čím dál více navštěvovaných kulturních akcí v letních měsících, 
či historické centrum města a malebnou krajinu v okolí. To vše 
jsou věci, o které je třeba pečovat, využívat jejich potenciálu 
a dále jej rozvíjet. Abych byl konkrétní, je třeba i nadále mírně 
posilovat rozpočtové položky kultura, podpora spolků, péče 
o veřejnou zeleň, péče o památky. Vzhledem k růstu ekono-
miky a změně RUD (Rozpočtové určení daní), která bude platit 
od ledna 2018, a která bude pro naše město pozitivní, není nutné 
ani nikde ubírat.

2

Máme zde velké množství investičních akcí připravovaných v před-
chozích letech, ty je bezpochyby žádoucí realizovat, ať již jde o pří-
pady, kdy se projekt realizuje v součinnosti s dalším subjektem 

(rekonstrukce Zelenodolské ulice, osvětlení v Přesanické ulici) 
nebo je investorem jen město (parkoviště u MŠ, II. etapa čtvrti 
Na Daníčkách, rekonstrukce a rozšíření restaurace bývalého hotelu 
ve Dvorci). Osobně považuji za důležité učinit další kroky v postup-
ném naplňování územní studie lokality Pod Vinicí, neboť uvedená 
studie má za cíl kultivovat důležitý prostor v blízkosti školy a sídli-
ště – a především vznikala na základě podnětů od veřejnosti s širo-
kým zapojením občanů do všech fází její tvorby. Na jaře by měla 
být hotová projektová dokumentace na dopravní stavby v lokalitě 
vč. nového chodníku a příjezdu ke škole, parkovacích míst či pře-
sunutí autobusové zastávky. Projektovat by se mělo i nové dětské 
hřiště a sousední multifunkční hřiště. Přírodní koupaliště zatím 
není v souladu s platným územním plánem, takže zde je nutné 
počkat na vydání nového, které se předpokládá na podzim 2018. 
S vlastní realizací uvedených záměrů je bohužel možné počítat nej-
dříve v roce 2019. Investice v tomto roce a dalších letech by měly 
být také vybírány dle jejich souladu s pořizovaným strategickým 
plánem rozvoje města. V obou uvedených případech bude ale závi-
set již na novém zastupitelstvu a jeho složení.

Marek Baroch, ANO 2011 (bezp.),  
radní a předseda Komise rozvoje a investic

1

Město Nepomuk pracuje na tvorbě strategického plánu města, již 
v této fázi přípravy strategického plánu je namístě zvažovat některé 
investice do oblastí, které by se měly stát pro město prioritními. 
Takovou oblastí je např. vybudování cyklostezek, které propojí 
vlakové nádraží směrem na náměstí v Nepomuku, a dále na ATC 
Nový rybník, tím by mělo dojít k vytvoření infrastruktury a zlep-
šení podmínek pro cykloturistiku nejen pro místní občany, ale 
zejména pro turisty. Další oblastí, do které by mělo město inves-
tovat, je vybudování sportovního a volnočasového areálu v lokalitě 
„Pod Vinicí" (u ZŠ Nepomuk), neboť samotní občané se podíleli 
na vytvoření schválené územní studie této lokality, tato investice 
rozšíří nabídku trávení volného pro občany a spolky, ale i příp. 
turisty. Dalšími důležitými investicemi jsou projekt rekonstrukce 
Zelenodolské ulice, projekt výstavby restaurace (hostince) v býva-
lém hotelu Dvorec (již probíhá) či dokončení městem plánova-
ných obytných zón. Nutno dodat, že k rozvoji města přispějí další 
připravované projekty, na kterých se město bude podílet – např. 
modernizace nádraží a realizace nového dopravního terminálu 
ve Dvorci či investice do komunikace pro průmyslovou zónu I. 
(Dvorec) související s projektem společnosti KLAUS Timber a.s. či 

téma k diskuzi
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vybudování související infrastruktury pro projekt STK Nepomuk 
s.r.o., anebo projekt rekonstrukce areálu JSDH Nepomuk.

2

Jak jsem již uvedl v odpovědi na první otázku, v plánu inves-
tic na příští rok by se byly měly objevit investice, které přispějí 
k vytvoření infrastruktury a dalšího zázemí, které přispějí ke zlep-
šení podmínek pro trávení volného času či cestovního ruchu, 
a dále investice, které mohou přispět k rozšíření nabídky služeb 
a zejména pracovních příležitostí. Při přípravě plánu investic jsem 
navrhnul, aby do plánu investic byla zavedena nová investice, a to 
rekonstrukce a modernizace sportovní haly.

František Holub, SNK-ED (bezp.), radní

1

 Od počátku tohoto volebního období jsme si v Radě města rozdělili 
odpovědnost za určité úseky, já jsem dostal na starost Technické 
služby, tudíž při přípravě rozpočtu na příští rok bude mojí prioritou 
samozřejmě tento úsek. Pro příští rok pracujeme na dotaci na nové 
nákladní vozidlo, protože současná Avie je 18 let stará a její provoz 
se prodražuje. To je asi pro TS ta nejvyšší priorita.

2

Další peníze z pohledu mně svěřeného úseku budou potřebné 
na rozšíření sběrného dvora, kde se také pracuje na dotacích 
a plánech. Tady se má nejen rozšiřovat plocha, ale hlavně usadit 
velkoobjemové kontejnery do loží v zemi, tak, aby z kontejnerů 
nad povrch vyčníval pouze metr a materiál dovezený ke skládko-
vání nemuseli občané skládat zezadu vraty nebo házet 2,5 metru 
vysoko. Samozřejmě jsou peníze potřebné i na jiných úsecích 
ve městě, jsou to akce připravené ve třech uplynulých letech, napří-
klad na stavbu nové budovy pro hasiče v Nepomuku, na chodník 
od Normy k Unibricku, na dostavbu restaurace ve Dvorci nebo 
na dodělání kanalizace v Huti a v neposlední řadě na rekonstrukci 
plochy nádraží ve Dvorci. 

Václav Kovář, ČSSD, opoziční zastupitel

1

Moji prioritou jsou investice do oblastí, které denně využívá vět-
šina občanů a jsou vidět – tedy např. rekonstrukce komunikací, 
základní infrastruktura (stále ještě ne 100% nemovitostí se může 
napojit na kanalizaci, vodovod apod.). Dále by mělo více peněz 
směřovat do údržby města. Naopak myslím, že naddimenzovaný 
je aktuálně rozpočet oblasti kultury.

2

Např. rekonstrukce Zelenodolské ulice, rekonstrukce náměstí 
nebo alespoň nějaká první etapa této akce, chodníky v Blatenské 
ulici ve Dvorci, úprava oblasti okolo nádraží, revitalizace sídliště 
Na Vinici apod.

Miroslav Němec, Pro Nepomuk (bezp.), opoziční zastupitel

1  2

Dovolil bych si na položené otázky odpovědět trochu šířeji. Prioritou 
při sestavování rozpočtu a při tvorbě plánu investic by podle mého 
měla být především kvalita života obyvatel města, tedy investice 
do infrastruktury a možností volnočasového vyžití obyvatel, ať už 
kulturního nebo sportovního. Při tvorbě plánu investic samozřejmě 
musí být zohledněny také aktuální potřeby investic do majetku 
města, které se během roku objeví nebo vyjdou najevo z podnětů 
a přání občanů. Samotný plán investic je proto zjevně poměrně pod-
statným a důležitým dokumentem, který lze bez nadsázky označit 
za jakýsi jízdní řád rozvoje města v následujícím roce. Je podle mého 
názoru škoda, že plán investic je a vždy byl v našem městě sestavo-
ván pouze tím způsobem, že je krátce před posledním zastupitel-
stvem v roce (většinou těsně před Vánoci) předložen zastupitelstvu 
ke schválení, a to pouze jako součást rozpočtu. Takový plán investic 
obsahuje běžně cca 50 položek, na něž jednotlivě jsou rozpočtovány 
prostředky v řádu stovek tisíc a milionů korun. Představovaný plán 
investic, předkládaný rovnou společně s rozpočtem však bohužel 
již neobsahuje bližší specifikace položek ve smyslu např. rozpočto-
vaná částka 300.000 Kč na dětská hřiště znamená, že bychom chtěli 
např. rozšířit dětské hřiště u školy a zbudovat nové hřiště Na Vinici, 
na které chceme vynaložit částku XY a XY a pořídit tyto konkrétní 
prvky nebo např. rozpočtovaná částka 1.500.000 Kč na rekonstrukci 
budovy č.p. 88 znamená to, že v této chceme provést tyto konkrétní 
práce a opravy, za které jsme ochotni zaplatit takové a takové částky. 
Ideální by tak bylo, aby bylo možné vést o připravovaném a detailně 
navrhovaném plánu investic diskuzi v dostatečném časovém před-
stihu před schvalováním rozpočtu a tento detailní plán investic pak 
mít také v elektronické podobě veřejně dostupný pro kontrolu obča-
nům s tím, že by do tohoto bylo v průběhu roku zaznamenáváno 
jeho naplňování s uváděním jednotlivých, konkrétně realizovaných 
položek s jejich detailním rozúčtováním a vysvětlením. Tak by byla 
dána občanům možnost podílet se a sledovat to, co se jich nejvíc 
ve městě dotýká, tedy to, co se ve městě plánuje a co se z toho kon-
krétně realizuje, v jakém rozsahu se to realizuje a za jaké ceny se to 
realizuje. Bohužel se takováto, v jiných městech již běžně fungující 
praxe, přispívající ke skutečně otevřenému vedení města, v sou-
časném zastupitelstvu nepodařila prosadit, ale věřím, že se toto 
v příštích letech povede.

Anketa Kamily Dostálové k tématu: Co byste rádi,  
aby se objevilo v plánu investic města na příští rok? 

paní Brožíková 
Nápadů nám předkládáte hojný počet, 
ale mnohé z nich jsou neuskutečnitelné. 
Každopádně si myslím, že především 
by měla být provedena oprava příjezdní 
komunikace, náměstí, až do úrovně 
hotelu U Zeleného stromu, kde bývají 
časté návštěvy nejen českých, ale 
především zahraničních turistů. Příjezd 
od Plzně do centra, je víceméně hororem. 

Já sice vím, že úprava komunikace 
na náměstí je problematická, ale ty 
turisty to vůbec nezajímá. Jsou velmi 
překvapeni stavem tohoto města.

Ilona Jiránková
Nepomuk se hodně změnil, mnohé 
se zde opravilo. Zamlouvalo by 
se mi, kdyby Nepomuk odkoupil 
a opravil vzácný Dům U Lípy.

Václav Straka
Zasloužili bychom si kvalitní 
biotop. Nejen na papíře. 
 

 
 
A jakou prioritu v investicích 
byste měli vy? Hlasujte v anketě 
na www.nepomuk.cz.

Tříkrálová sbírka 
pomáhá potřebným

Milí spoluobčané a příznivci 
Tříkrálové sbírky

V lednu letošního roku proběhl v našem 
regionu již 6. ročník Tříkrálové sbírky. 
Z vybraných peněz jsme poskytli dar 
nemocným lidem v Léčebně dlouhodobě 
nemocných v Horažďovicích, sociálně 
slabé rodině a dětem v Dětském domově 
v Nepomuku. Léčebně dlouhodobě 
nemocných v Horažďovicích jsme daro-
vali částku Kč 16 000, – na nákup polo-
hovacích postelí. Sociálně slabá rodina 
v Myslívě obdržela částku Kč 17 000,-. 
Zbývající část finančních prostředků 
ve výši Kč 9 000, – jsme darovali dětem 
z Dětského domova v Nepomuku. Všem 
dárcům srdečně děkujeme a vážíme 
si vaší štědrosti.Na začátku nového 
roku 2018 se bude koledovat ve dnech 
5., 6. a 7. ledna v Nepomuku, Dvorci, 
Vrčeni, Neurazech, Klikařově, Vojovicích, 
Radochovech, Partolticích, Soběsukách, 
Myslívě, Nehodívě, Loužné, Milčicích 
a Polánce. Tříkrálovým koledníkům 
bude požehnáno na Nový rok v pondělí 
1. ledna 2018 v závěru mše svaté.Těšíme 
se na setkání s Vámi.

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

Výlov Dolního Padrťského 
rybníka byl velkou událostí

Výlovu jedinečného rybníka se mohla ve dnech 7. – 8. 11. poprvé zúčastnit veřejnost. Až 
do loňského roku byl totiž součástí vojenského újezdu a vstup na ojedinělou podívanou 
byl lidem zakázán. Rybník se totiž nachází spolu s větším Horním padrťským rybníkem 
v srdci Brdské vrchoviny a oba dohromady jsou jednou z nejcennějších součástí CHKO 
Brdy. Založeny byly v 16. století. 

Podle Davida Novotného, vedoucího Lesní správy Mirošov, bylo v rybníku 35 až 40 tun 
ryb. Nejvíce bylo kaprů, objevily se ale také štiky, candáti nebo amuři. „Jsou čtyři roky 
staré,“ říká Novotný s tím, že ryby váží od 1,8 kilogramu. Vylovené kapry si lidé mohli 
koupit přímo na hrázi rybníka, na mirošovských sádkách se kapři z Dolního Padrťského 
rybníka, kteří jsou opravdovou lahůdkou, budou prodávat každý pátek.

Zdroj: idnes.cz, 7. 11. 2017

V neděli 29. 10. 2017 postupovala přes střední Evropu od severo-
západu tlaková níže Herwarth, která se zařadila mezi 3 nejvýznam-
nější větrné události 21. stol. na našem území po bok orkánu Kyrill 
(leden 2007) a vichřice Emy (březen 2008). Při jejím přechodu 
se v celé ČR vyskytl velmi silný západní až severozápadní vítr, který 
působil především ve vyšších polohách rozsáhlé škody. Na Nepo-
mucku šlo zejména o vyvrácené stromy a výpadky v dodávce proudu 
vlivem poruch elektrického vedení. V průběhu ranních, dopoled-
ních a brzkých odpoledních hodin vál na Nepomucku silný západní 
až severozápadní vítr o rychlosti kolem 10 m/s s nárazy 20 až 25 
m/s (ojediněle na exponovaných místech i vyššími). Dle Beaufor-
tovy klasifikace síly větru je za vichřici považován vítr o rychlosti 
20,8 m/s až 24,4 m/s, za silnou vichřici vítr o rychlosti 24,5 až 28,4 
m/s a mohutnou vichřici o rychlosti 28,5 až 32,6 m/s. Nepomucká 

klimatologická stanice není z pohledu měření větru vhodně umís-
těna, protože je ve směru od západu a severozápadu kryta rodin-
nými domy a budovou školy. Přesto byl i zde naměřen maximální 
náraz větru atakují rychlost vichřice a to 19,7 m/s v čase 09:30. 
Okolní, lépe umístěné klimatologické stanice zaznamenaly násle-
dující maximální nárazy větru: Rožmitál pod Třemšínem 25,6 m/s; 
Kocelovice u Blatné 31,8 m/s; Plzeň - Mikulka 27,2 m/s; Klatovy 20,8 
m/s a Vlkonice u Horažďovic 25,6 m/s. Po přechodu tlakové níže 
k nám začal přechodně proudit velmi chladný vzduch od severu, 
a tak se dne 30. 10. 2017 v dopoledních hodinách vyskytlo první 
sněžení letošní zimy, sníh ale vzhledem k nadnulovým teplotám 
a prohřátému povrchu ihned po dopadu na zem tál.

Pavel Vacík

Vichřice na Nepomucku

zprávy

Foto Jitka Košanová

?
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Kuchyně staré Šumavy vyšla již posedmé

V pátek 27. října 2017 se v kavárně Švejk restaurantu U Zeleného 
stromu na nepomuckém náměstí konalo netradiční setkání přátel 
staré Šumavy spojené s besedou s Ing. Václavem Malovickým, 
kulinárním gastronomem a spisovatelem. Netradiční bylo proto, 
že se jednalo o loučení, přesněji loučení s knihou Kuchyně staré 
Šumavy, jejímž je Václav Malovický autorem, a která vychází již 
v úctyhodném 7. vydání. Beseda, na kterou dorazilo přes 30 hostů, 
se nesla ve velmi přátelské atmosféře. Václav Malovický na úvod 
poděkoval všem, kteří mu byli nápomocni při vydání této i dalších 
publikací, včetně osobnosti Radovana Sochora, díky jehož pomoci 
i elánu vznikla i další z publikací autora – Švejkova cestopisná 
kuchařka. Autor přítomné seznámil s typickými šumavskými suro-
vinami, s těžkým životem na Šumavě a také s mýty, které se váží 
k tradičním „českým“ receptům. Během povídání se mohli přítomní 
zúčastnit gastrotestu o ceny a v závěru došlo také na autogramiádu 
„staronové“ kuchařky.

Kuchyně staré Šumavy vyšla poprvé v 1998 a tehdy nikdo nemohl 
vědět, do jaké míry bude populární. Stejně tak nikdo netušil, že mini-
málně ve dvou ohledech předběhne svou dobu. Za prvé v tom, že 

se věnovala Šumavě – tedy oblasti, která se rok od roku stávala popu-
lárnější a asi jen velmi smělý vizionář mohl předpovídat její nynější 
obrovskou oblibu a strmý nárůst cestovního ruchu. A za druhé její 
téma – kulinární historie, tématika života našich předků a regio-
nálních tradičních receptur je v současné době jedním z nejpopu-
lárnějších námětů gastronomických knih. I to svědčí o autorově 
prozíravosti a citu pro společenskou poptávku. Velké množství dneš-
ních publikací věnujících se jak Šumavě, tak regionální a historické 
gastronomii, se jen svezla na této vlně popularity. Ne tak publikace 
Kuchyně staré Šumavy, která byla jednoznačným průkopníkem.

Pokud tedy tento gastronomický skvost doma ještě nemáte, 
neváhejte a zajděte si do knihkupectví, popřípadě navštivte Švejk 
restaurant U Zeleného stromu, kde je také k dostání, a začtěte 
se do kulinárního vyprávění z dob, kdy Šumava byla stejně tak tajem-
ným a drsným krajem, jako pohádkovým a kouzelným. I když, pro 
ty z nás, kteří jsme se na besedě sešli a jistě i pro Vás, milí čtenáři, 
je takovou stále i do dnešních dní.

Malvína Brychová

Zprávy z Fénixu

Milí příznivci Fénixu,

jsme rádi, že máte zájem o další aktivity a kurzy Fénixu, kterými 
se snažíme zpestřovat dění v Nepomuku i okolí. 14. 11. jsme ve Fénixu 
přivítali operu díky panu Barry Webbovi a byl to krásný večer. Video 
najdete na našem facebooku, případně na webu nepomuk.cz. Ote-
vřeli jsme kurz psychologie a zveme vás na jednotlivé semináře 
na různá zajímavá témata, které budou pokračovat i v příštím roce. 
6. 12. bude téma JAK PŘEŽÍT VÁNOCE. S trochou nadsázky se podí-
váme na to, jak „přežít“ jedny z nejnáročnějších svátků v roce. Během 
adventního jarmarku města Nepomuk v neděli 3. 12. můžete zavítat 
i k nám do Fénixu, a to mezi 14 a 17 hodinou, dát si něco teplého, 

něco si vyrobit nebo zakoupit ručně vyráběné drobnosti – detaily 
najdete na našem FB a plakátech. Jako vánoční dárek nabízíme 
vouchery na kurzy Fénixu v jakékoliv hodnotě. Věříme, že zážitek 
z nových poznatků nebo poznání nového kolektivu potěší každého. 
Vánoční prázdniny ve Fénixu budou 23. 12. 2017 – 5. 1. 2018, začí-
náme opět 8. 1. V novém roce chystáme další zajímavé kurzy, napří-
klad cvičení pro seniory, jógu s novou lektorkou, relaxační cvičení 
pro maminky s dětmi… Oslovujeme i vás, máte-li zájem vést nějaký 
zajímavý kurz nebo pořádat ve Fénixu své akce, určitě se nám ozvěte! 

Krásný Advent a pohodové vánoční svátky s těmi,  
které máte rádi, přeje celý tým Fénixu.

FÉNIX  
Volnočasové centrum
Náměstí Augustina Němejce 88,  
Nepomuk

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

Tel.: (+420) 737 500 427  
(Eva Valmová, koordinátorka centra)
E-mail: fenix@fenix-nepomuk.cz
www.fenix-nepomuk.cz

Partnerství mezi městy
Nepomuk má v současnosti partnerství s devíti městy (Anykš-
čiai – Litva, Bušince – Slovensko, Hukvaldy – ČR, Kemnath – 
Německo, Krupina – Slovensko, Omiš – Chorvatsko, Sao Joao 
Nepomuceno – Brazílie, Swalmen – Nizozemí, Wisla – Polsko) 
a jedním městem spřáteleným, se Sanzenem v Itálii. Zájem 
o partnerství s naším městem projevila nedávno indická Para-
ppukkara, jejíž zástupkyně před časem Nepomuk navštívily.

Trochu mě udivily názory některých zastupitelů ohledně 
partnerství měst, publikované v tématu měsíce minulých Nepo-
muckých novin. Je pravda, že „živá“ partnerství jsou především 
mezi Kemnathem, který je poměrně blízko a Roermonden – 
Swalmenem, s nímž nás pojí více než čtvrtstoletí dlouhé přá-
telství nejen mezi spolky, ale i hluboká přátelství mezilidská. 
Je zřejmé, že partnerství na takové úrovni nebude asi fungovat 
např. s městem v Brazílii nebo případně v Indii, ale na druhé 
straně svět se stále zmenšuje a třeba někdy se některé z těchto 
měst stanou záchytným bodem pro některého studenta z Nepo-
muka, aby tam našel naplnění svého života. Nedávno navštívil 
Nepomuk litevský velvyslanec p. Raudonikis, což je zřejmým sig-
nálem toho, že partnerství s Anykščiai není mrtvé, ale že tamní 
lidé si toho, že mají nadstandardní vztahy s naším městem, váží. 
Važme si toho tedy i my. A rozhodně nebude žádným úletem 
nebo něčím účelovým, když přijmeme mezi své přátele také 
indickou Parappukkaru.

Vždyť to ani moc nestojí. Vyměnit si pozdravy, napsat k Váno-
cům, Novému roku nebo třeba ke státnímu svátku. A jestli při-
jede někdy jejich velvyslanec nebo někdo jiný z jakéhokoliv 
partnerského města, provedeme je po městě, pozveme na oběd. 
To městský rozpočet určitě nezatíží. Vůbec nebude nutné brát 
je třeba do Prahy, Nepomuk má co ukázat. S některými příbuz-
nými si také jenom píšeme a třeba je několik let nevidíme, ale 
víme, že jsou. Navrhnout někomu, že chceme styky přerušit? 
Že o ně už nestojíme? Nebylo by to taktní a třeba by se jich to 
hodně dotklo. Závěrem bych chtěl ještě podotknout, že nebýt 
toho našeho Jana, třeba by nikdo o nás ani nezavadil. Važme si 
přátelství a neodmítejme ho.

Karel Baroch, zastupitel

Proč skončil kontrolní výbor 
zastupitelstva města Nepomuk?

Na základě dotazů občanů jsme se rozhodli využít prostoru v Nepo-
muckých novinách k vysvětlení rezignace kontrolního výboru zastu-
pitelstva města Nepomuk.

Kontrolní výbor začal pracovat po svém zvolení koncem roku 
2014 ve složení: Václav Kovář, Mgr. Miroslav Němec a Mgr. Miloslav 
Kubík. Nepravidelně, min. však jednou za čtvrtletí, jsme se schá-
zeli a probírali aktuální témata, podněty veřejnosti, podněty zastu-
pitelů, apod. Několikrát jsme strávili několik hodin i na radnici 
kontrolou faktur. Zápisy (pravda někdy s určitým zpožděním) 
jsme zasílali starostovi města s žádostí o reakci na dotazy v zápi-
sech uvedených. Ze začátku jsme ještě nějaké reakce obdrželi, 
ale v posledním roce začaly reakce váznout. Na poslední 3 zápisy 
kontrolního výboru, které jsme odeslali starostovi města v dubnu 
2017, jsme i přes veškeré urgence obdrželi odpověď až po naší 
rezignaci v září 2017. Ačkoliv platí určitý vnitřní jednací řád, sta-
rosta města si s termíny v něm uvedenými evidentně hlavu moc 
nelámal. Na podněty měl reagovat neprodleně, nejpozději však 
do 30 dní. Přesto do zasedání zastupitelstva města dne 13. 9. 2017 
jsme neměli žádnou reakci na naše v dubnu zaslané zápisy a dotazy. 
Na zastupitelstvu jsme se snažili na tuto věc upozornit a navrhli 
jsme odhlasovat stanovení závazných termínů k reagování na pod-
něty vedené směrem k jednotlivým orgánům města (sice je to již 
uvedené v jiných dokumentech, ale byla to poslední marná snaha 
kontrolního výboru domoci se nějaké reakce). Zastupitelstvo toto 
neschválilo, a protože tak v našich očích kontrolní výbor města 
přestal postrádat jakýkoliv smysl, když nejvyšší vedení města neko-
munikuje, rozhodli jsme se, že na výkon svých funkcí rezignujeme, 
což jsme ihned na zastupitelstvu dne 13. 9. 2017 provedli. Městské 
zastupitelstvo nyní musí zvolit nový kontrolní výbor.

Václav Kovář, Miloslav Kubík a Miroslav Němec

Samopal pro prezidenta aneb 
co v Nepomuku vyvádíte?

Nedávné prezidentské návštěvy v Nepomuku jsem se nezúčastnil. 
Z pohledu kronikáře bych rád, ale nešlo to. Mám ale dostatek infor-
mací, takže městská kronika zkrátka nepřijde. A z pohledu zastupi-
tele? Asi bych tam stejně nešel.

Ale rád bych se dotknul něčeho jiného. Prezident dostal pra-
podivný dárek. Dřevěný samopal s nápisem "na novináře". Místo 
zásobníku pak měla tato zbraň "flašku" becherovky. Darující tím 
chtěl asi naznačit, že pan prezident není abstinent a že není ani 
demokrat. Obdarovaný se tedy měl právem cítit dotčen, ohradit 
se a zbraň nepřijmout. Několik dní poté jsem byl na akci s přáteli, 
kteří nejsou odtud a ti se mě ptali: „co to v Nepomuku vyvádíte?“, 
maje na mysli právě onen samopal. Nic nepomohlo, když jsem jim 
řekl, že ten darující od nás není. Ano, byla to ostuda. Pro Nepo-
muk, to především. Jestli měl být ten prapodivný dárek vtip, pak 
to byl vtip ubohý, nechutný a trapný. A jestli to vtip nebyl? Pak je 
to na pováženou. Zvlášť když dárcem byl příslušník Policie ČR.

Karel Baroch, zastupitel

Ministerstvo schválilo 
zdvoukolejnění trati 
Plzeň – Nepomuk
Správa železniční dopravní cesty dostala od ministerstva dopravy 
zelenou k modernizaci hlavní železniční tepny v jihozápadních 
Čechách. Centrální komise ministerstva schválila projekt zdvouko-
lejnění úseku mezi Plzní a Nepomukem na trati z Plzně do Českých 
Budějovic. Součástí balíku je zároveň i elektrizace centra Písku, 
kde vznikne nová zastávka.

Rozhodnutí ministerské komise, kterou musí projít každý chys-
taný projekt, mimo jiné vychází ze studie proveditelnosti a eko-
nomického hodnocení, které vyšlo pozitivně. Deníku Zdopravy.cz 
to sdělil ředitel odboru strategie Správy železniční dopravní cesty 
Radek Čech. Železničáři tak zahájili standardní přípravu, která 
potrvá čtyři až pět let; aktuálně se pustili do projektové dokumen-
tace. Zhruba 30 kilometrů z Plzně do Nepomuku navazuje na už 
dvoukolejný úsek z Nepomuku do stanice Horažďovice předměstí. 
Na stejné trati je (kromě několika krátkých úseků) ještě dvoukolejný 
jihočeský úsek Číčenice – Zliv. Nejvytíženější část trati je ale právě 
u Plzně, kde se na jednokolejce tísní příměstská doprava s dálko-
vou. Elektrizace krátkého úseku trati z Písku na Tábor pak přivede 
elektrické vlaky až do centra Písku, kde vznikne i nová zastávka. 
Dnes troleje končí na nádraží, které je na kraji města.

Jan Šindelář, zdopravy.cz



Nepomucké noviny / prosinec 201714 Nepomucké noviny / prosinec 2017 15region region

Genius loci českého jihozápadu  
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích

Hasičská zbrojnice 
v Mohelnici svítí novotou

V roce 2016 rozhodlo zastupitelstvo obce provést rekonstrukci 
budovy požární zbrojnice, která svým vzhledem už dlouhá léta 
nedělala v obci žádnou parádu. Hasiči budovu vyklidili a připra-
vili pro stavební firmu, která do konce loňského roku udělala 
novou střechu. Na letošní rok zbyla oprava venkovních a vnitř-
ních omítek a výměna vrat. Na tyto práce byla obci poskytnuta 
dotace od Plzeňského kraje ve výši 230.000 Kč. Tato částka pomohla 
ze staré a oprýskané budovy udělat budovu novou. Všem, kteří 
se na opravě podíleli, patří velké poděkování.

Bronislav Hulec, starosta obce 

Vítání občánků 
v Srbech
V posledních letech v malých obcích ubývá 
mladých lidí. Stěhují se často do větších 
měst, hlavně za prací. I přes všechno 
se zde objevují mladé rodiny s malými 
dětmi. Proto jsme se rozhodli v naší obci 
Srby už podruhé připravit oslavu vítání 
malých občánků do života. První setkání 
bylo před dvěma lety, kdy jsme v naší 
obci přivítali čtyři malé občánky. Letos, 
4. 11. 2017, se uskutečnilo vítání těchto 
dětí: Jakuba Buriana, Martina Helmy 
a Anežky Ouřadové.Zastupitelé obce při-
pravili pro tuto slavnost pěkné prostředí 
na obecním úřadě. Starosta obce Jaroslav 
Viktora společně s Dagmar Batovcovou 
předali maminkám květiny a dětem malé 
dárky. Nechybělo ani malé pohoštění. 
Zpestřením programu bylo na OÚ vystou-
pení místních muzikantů p. Jana Buriana 
a p. Vladislava Chaloupka, kteří zahráli 
a zazpívali všem přítomným. Hezký byl 
i přednes básniček od Nelinky Píckové. 
Fotografování se ujala p. Sýkorová. Vše 
se odehrálo v pěkné atmosféře.

Dagmar Batovcová

Kaplička v Kramolíně  
je jako nová

Obec Kramolín dokončila v letošním roce opravu kaple na návsi. 
Restaurátorské práce a samotná oprava si vyžádaly finanční pro-
středky ve výši 246.300 Kč. Na tuto akci velkou finanční částkou 
přispěl Krajský úřad Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace 
a obnovy venkova. Kromě nové fasády byly uvnitř objektu provedeny 
nové omítky, obnova cihelné dlažby, dřevěného stropu, oken, dveří 
a dále byly provedeny na omítkách restaurátorské práce.

Starosta obce Zdeněk Krist

Již po jedenácté inicioval spolek Genius loci českého jihozápadu 
konferenci, na níž se z různých vědních oborů a institucí sešli 
příznivci regionálního bádání. Podobně jako v roce 2015 i letos 
se hostitelem a hlavním organizátorem stalo Muzeu jižního Plzeň-
ska v Blovicích, které pro konferenční jednání poskytlo příjemné 
prostředí v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště, druhého dne pak 
zajímavou exkurzi směřující na Zelenou Horu a prohlídku Rodného 
domu Augustina Němejce v Nepomuku. V režii stejné instituce pro-
bíhal i pondělní večerní koncert. Muzeum se zároveň ujalo vydání 
tištěného sborníku, který by se měl dostat do rukou čtenářů již 
počátkem příštího roku. 

Na rozdíl od všech předcházejících multidisciplinárních konfe-
rencí, na nichž zazněly příspěvky věnované dějinám jihozápadních 
Čech, bylo letošní setkání věnováno jedinému tématu – Rukopisu 
zelenohorskému. Hlavní motivací k této volbě bylo letošní 200. 
výročí jeho domnělého nálezu. 

V první den konference (6. listopadu) vystoupilo se svými dvace-
timinutovými příspěvky deset přednášejících. PhD. Dalibor Dobiáš, 
Ph. D. z Ústavu pro českou literaturu ČSAV, který je zároveň i spo-
luautorem výstavy probíhající v blovickém muzeu, se v úvodním 
Vzpomínání na Rukopisy zabýval jejich reflexí v české memoárové 
literatuře. Stálý účastník konferencí spolku GL Mgr. Ondřej Kolář, 
historik, numismatik a předseda Prácheňské umělecké besedy, 
se věnoval odrazu rukopisných sporů v dobovém píseckém denním 
tisku. Jeho Ohlas bojů o RKZ v letech 1886 a 1887 přinesl zajímavé 
informace dokumentující postoje známých píseckých celebrit, 
včetně básníka Adolfa Heyduka. Doc. Dr. Ing. Václav Liška z Čes-
kého vysokého učení technického a současný předseda spolku 
Svatobor obrátil pozornost posluchačů k osudům domnělého fal-
zifikátora RKZ. V příspěvku Václav Hanka – pohřeb a náhrobek Sva-
toboru na Vyšehradském hřbitově nejenže upozornil na podporu 
dalších stavební počinů ze strany Svatoboru (náhrobek J. E. Purkyně 
na stejném hřbitově), ale podal i stručný nástin stavebního vývoje 
Vyšehradského hřbitova, v mnoha případech mylně zaměňovaného 
za později vzniklý Slavín. 

Druhý dopolední blok zahájil rodák z jihočeských Mirotic 
PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc. připomenutím osobnosti Mikoláše 
Alše. V příspěvku Alšova ilustrace Rukopisů poukázal na předobraz 

Alšových ilustrací v díle Josefa Mánesa. Prostřednictvím výňatků 
z kritik našich kunsthistoriků upozornil na Alšovu ornamentiku, 
která řadí tohoto umělce k velkým předchůdcům knižní grafiky 
v období secese. Pojednáním o výrobě pergamenu pod názvem 
Kaligrafie, iluminace a psaní manuskript v návaznosti na tvorbu RKZ 
a RZ se osobností restaurátora Františka Horčičky (1776 – 1856) 
zabývala odborná pracovnice Středočeského muzea v Roztokách 
BcA. Michaela Caranová. V příspěvku Archeologické nálezy jako 
inspirační zdroj umění vztahujícího se k Rukopisům upozornila 
na konkrétní předměty, jež našly odraz ve výtvarných dílech našich 
klasiků (želenická spona, keltský laténský mečík aj.), Mgr. Adéla 
Digrinová z Univerzity Palackého v Olomouci. Podobně jako B. 
Hoffmann i ona se věnovala motivu národního hrdiny v díle Josefa 
Mánesa, Mikoláše Alše a Václava Myslbeka. Častý účastník konfe-
rencí Mgr. Luděk Krčmář ze Západočeského muzea v Plzni zůstal 
i tentokrát věrný hlavní oblasti svého zájmu a z tohoto hlediska 
pojal i místo nálezu s jeho nejbližším okolím – obcí Klášter. V pří-
spěvku Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místo upo-
zornil na velký počet sakrálních památek v okolí Nepomuku, dále 
pak na zdejší prolínání dvou kultů – vojtěšského a mariánského. 

V odpoledním bloku se nálezovými okolnostmi Rukopisu zele-
nohorského velmi podrobně zabýval Pavel Motejzík, DiS., zastupu-
jící sdružení obcí Mikroregion Nepomucko. Ing. Jiří Urban z České 
společnosti rukopisné v příspěvku O poznávání jazyka RKZ upozor-
nil na sporné momenty v odsouzení obou památek coby padělků. 
Na něj konstruktivně navázal poslední referující Marek Krejčí, Ph. 
D. z Center for Slavic Art Studies příspěvkem Kulturní hřích. Obhájci 
Rukopisů v (post) stalinském Československu, v němž se podrobně 
zabýval problematickými postoji spisovatele Miroslava Ivanova.

I tentokrát se spolek Genius loci českého jihozápadu snažil 
dostát tradici doprovodných kulturních programů. Téma Rukopisů 
přímo vybízelo připomenout vedle výtvarných děl inspirovaných 
RZ i dílo hudební – operu Libuše Bedřicha Smetany. Vzhledem 
k nedávnému nastudování této opery na scéně plzeňského Divadla 
J. K. Tyla byla oslovena její protagonistka Ivana Veberová. Operní 
recitál přední plzeňské sopranistky se odehrál téhož večera 6. listo-
padu v kapli sv. Ondřeje za klavírního doprovodu emeritní členky 
operního souboru korepetitorky Ivany Janečkové. Na úvodní pís-
ňový cyklus V národním tónu. op. 73 Antonína Dvořáka navázaly 
obě umělkyně áriemi z Dvořákových (Jakobín, Rusalka) a Smeta-
nových (Prodaná nevěsta) oper. Koncert uzavřelo Proroctví Libušino 
se šesti obrazy z českých dějin, závěrečná scéna Smetanovy opery, 
původně určená – na přání samotného autora – jen k slavnostním 
příležitostem. Jako výjimečný okamžik ji přijalo i vstoje aplaudující 
publikum, které tak ocenilo výtečný výkon jedné z mála součas-
ných interpretek této náročné role, výkon podepřený spolehlivým 
doprovodem I. Janečkové. 

Druhý den 7. listopadu si účastníci podrobně prohlédli v dopro-
vodu kronikářky obce Klášter Boženy Rotové prostory zámku 
Zelená Hora. Po společném obědě navštívili Rodný dům Augustina 
Němejce, kde se jim neméně obětavě věnoval místostarosta města 
PhDr. Pavel Kroupa. Letošní konference přitáhla do našeho regi-
onu díky významnému výročí i odborníky ze vzdálených míst naší 
republiky a její organizátory opět utvrdila v přesvědčení o opod-
statněnosti jejich práce v oblasti regionálního bádání. Sborník 
z konference vydá Muzeu jižního Plzeňska v tomto měsíci. Pro 
vážné zájemce bude zdarma, případně na webových stránkách 
muzea ke stažení ve formátu pdf.

Marta Ulrychová

Zahájení konference, foto Lukáš Mácha
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Vánoce s Jakubem Janem Rybou

S obdobím adventu a vánočních svátků je již tradičně spjata Česká 
mše vánoční, jež letos opět zazní i v nepomuckém kostele sv. Jakuba 
Většího. Při této příležitosti si můžeme připomenout autora slavné 
skladby a jeho rozvětvenou rodinu. 

Jakub Šimon Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích jako 
syn podučitele a varhaníka Jakuba Jana Ryby a jeho manželky Rosa-
lie Magdaleny. Otec přišel na svět 23. července 1732 do rodiny klo-
boučníka a nepomuckého měšťana Jana Ryby, matka byla dcerou 
přeštického učitele Jana Václava Karníka. Narodila se 3. září 1738 
rovněž v Nepomuku, který byl tehdy otcovým působištěm. Sňatek 
uzavřeli dne 15. listopadu 1763 v Přešticích. V říjnu 1764 porodila 
Rosalie syna Jana Václava, jenž však zanedlouho zemřel. Dalším 
potomkem byl Jakub Šimon, pozdější hudební skladatel a pedagog. 
Následovali Václav Vojtěch (*1768) a Anna Marie Josefa (*1771). 

V Přešticích prožil šťastné roky a již tady měl vřelý vztah k hudbě, 
jak vysvítá z jeho životopisu: „Už v tomto útlém věku jsem se nejpří-
jemněji zaměstnal mezi hudebninami. […] Největší část dětství jsem 
strávil u svého dědečka, kde jsem neustále psával noty – nebo kdovíco! 
– a počmáral jsem tím mnoho archů papíru.“ Po přestěhování rodiny 
do Nepomuku přibyli ještě dva sourozenci – Jan Nepomuk (*1774) 
a František Daniel (*1777). Prvně jmenovaný zemřel v dětském 
věku, druhý později pracoval jako kuchař. Stejné povolání vykoná-
val i Václav Vojtěch, jenž působil mj. ve službách sekularizovaného 
pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thun-Hohensteina. 

V našem městě začal Jakub Ryba navštěvovat školu, jež se tehdy 
nacházela ve značně neutěšeném stavu. Otcovou zásluhou postupně 
získával hudební průpravu, pokoušel se o první vlastní skladby, 
hodně četl a kaplan Václav Helda jej učil latině a řečtině. Vyšší vzdě-
lání mu chudá rodina nemohla zajistit, k čemuž po letech konstato-
val: „Dobří rodiče jsou pro své děti největším bohatstvím. Nakolik moji 
milovaní rodiče vůči nám oplývali rodičovskou starostlivostí, natolik 
se jim nedostávalo hmotných prostředků.“ Nakonec se díky příbuz-
nému Janu Vaněčkovi ocitl v Praze, kde se věnoval nejen studiu, ale 
především pilně rozvíjel svůj hudební talent. Roku 1785 se však vrátil 
do Nepomuku, aby se zde dle otcova přání ucházel o místo učitele. 

Tím se mu rozplynul sen o umělecké budoucnosti a posléze 
ho stihla další rána, s níž se též obtížně vyrovnával – dne 25. ledna 
1786 skonala ve věku pouhých 47 let po onemocnění žloutenkou 
Rosalie Rybová. Tuto událost vzpomenul později ve svém „rodinném 

deníku“: „Roku 1786. zemřela mně má věrná matka, 
jížto smrti jsem byl přítomen a pak ji k hrobu dopro-
vodil. Oslav Tě Bůh, má dobrá, pečlivá a snažná 
matko!“ V témže roce nastoupil na místo uči-
telského pomocníka v Mníšku pod Brdy. Otec 
se 24. listopadu 1788 znovu oženil s vdovou Rosa-
lií Ticháčkovou. Synův pohled na toto soužití lze 
částečně odvodit z následující poznámky: „Však 
jeho druhá manželka v stáří a churavosti ho opus-
tila, a tak bídný tento dobrý muž v osiřelosti svůj 
život dokonal. Oplývej v slávě věčné po všem vystá-
lém kříži svém!“ Doplňme, že zemřel 8. října 1792 
na vodnatelnost v nepomuckém špitále. 

Roku 1788 přišel Jakub Jan Ryba do Rožmi-
tálu pod Třemšínem, kde poté působil jako učitel 
a ředitel kůru až do své předčasné smrti. Právě 
tady vytvořil dílo, které jej nejvíce proslavilo. Jeho 
ženou se stala Anna Antonie Alžběta (*1769), 
dcera zdejšího purkrabího Jana Jakuba Laglera. 
Do manželství vstoupili 26. července 1790 v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku. V Anně 
patrně nalezl vlídnou a obětavou partnerku, což 
dosvědčuje i výpověď syna Josefa Arnošta: „Moje 
matka byla láskyplná, skromná manželka, nadmíru 
učinlivá, pečlivá matka a hospodyně. Od nejčasněj-

šího mládí, kdy svou matku záhy ztratila, přestála velké utrpení, které 
snášela s velkou pokorou. Mému otci byla oddána bezmeznou láskou 
a odevzdaností, její poddajná, více pasivní povaha se dokonale hodila 
k jeho ohnivému temperamentu. Oba pečovali v čistém souzvuku o naši 
výchovu a vzdělání.“ 

Po Rybově dobrovolném odchodu ze světa 8. dubna 1815 vedl 
rožmitálskou školu syn Vilém, jenž si ovšem počínal velmi nezod-
povědně a lehkomyslně, a tak ho nakonec nahradil Antonín Štědrý 
(*1790). Přes značný věkový rozdíl se za něho Anna dne 8. února 1819 
provdala, zřejmě s vidinou vyřešení problémů, v nichž se po man-
želově nečekané smrti zmítala rodina i škola. Závěr jejího života 
provázely zdravotní obtíže, zesnula 22. dubna 1823 v nedožitých 54 
letech. Pochována byla na původním, v roce 1854 zrušeném, hřbi-
tově u farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Učitel 
Štědrý se 29. září 1824 oženil s Josefou Ježkovou. 

Manželé Rybovi měli třináct potomků. Ambrož Jakub (*1791), 
Jakub Josef Jan (*1793), Terezie Kateřina Anna (*1798) a Anna Tere-
zie (*1802) zemřeli v dětském věku, František Jakub Januar (*1807) 
vzápětí po příchodu na svět, Anna se roku 1813 následkem matčina 
pádu narodila mrtvá. Dospělosti se dožili Josef Jakub Jan Arnošt 
(*1795), Vilém Josef Alexandr Prosper (*1797), Václav Jakub Prosper 
(*1800), Filipina Anna Terezie (*1803), Marie Rosalie Anna (*1805), 
Klementina Anna (*1808) a Jakub Jan Filip (*1810). 

Úspěšné kariéry dosáhl syn Josef Arnošt, který se stal stavov-
ským očním lékařem a ve 40. letech 19. století děkanem lékařské 
fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity. Profesi lékaře zvolil též jeho 
syn Josef Mikuláš (*1852). František Slavík (*1876), potomek Arnoš-
tovy dcery Gabriely (*1850), byl mineralogem, geologem, děkanem 
pražské přírodovědecké fakulty a ve 30. letech 20. století rektorem 
Univerzity Karlovy. 

Při sledování osudů Rybových ratolestí najdeme řadu dalších 
zajímavostí. Příkladem mohou být dcery Marie a Klementina, jež 
se v letech 1829 a 1834 provdaly za bratry Pavla a Matěje Schwin-
govy, lesníky u Matyáše Riese-Stallburga v Panenských Břežanech. 
A právě v potomstvu těchto dvou sester pokračuje linie Rybova rodu 
až do současnosti. 

Lenka Špačková

region

Do Žinkov přilétl druhý andělíček

Pátým rokem probíhají záchranné aktivity a práce na nejcennějším 
venkovním sochařském souboru na jih od Plzně – vzácných plasti-
kách od Lazara Widemanna v Žinkovech. 

Ač se jedná o díla mimořádných uměleckohistorických i památ-
kových kvalit z 30.-60. let 18. století, péče o ně byla vždy spíše spo-
radická. Prvních oprav se dočkaly až v roce 1891 (123 let po vzniku 
poslední sochy), o další nutné opravě se začalo jednat v roce 1928, 
došlo k ní však až po čtrnácti letech za barona Emila Škody. Od 70. 
let minulého století probíhaly další iniciativy k opravě soch, ty 
už nicméně nedošly ve 20. století svého naplnění. Přišli jsme tak 
o řadu cenných originálních prvků, jeden putti například zanikl 
zcela, z druhého zůstalo pouhé torzo. Naposledy byl v minulém sto-
letí restaurován osm metrů vysoký barokní sloup se sochou Panny 
Marie Immaculaty (1986), který tvoří se sochami neoddělitelný celek 
žinkovského souboru a je až v posledních dvou letech díky městysi 
Žinkovy a dotacím z Plzeňského kraje pečlivě obnovován.

V roce 2012 jsme stáli před souborem v naprosto havarijním 
stavu, porostlým mechem a lišejníkem, místy s trhlinami hrozícími 
okamžitým pádem soch, vesměs s chybějícími končetinami i obličeji. 
Bylo pět minut po dvanácté, odhad na celkovou obnovu se pohybo-
val v řádu stovek hodin strávených nad projektovými přípravami, 
průzkumy, samotné práce byly odhadnuty na částku 7 milionů 
korun, přičemž prostředky farnosti i městyse byly prioritně potřeba 
na jiných akcích. Přesto se vlastník soch, Římskokatolická farnost 
Nepomuk, rozhodl ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko 
do obnovy pustit. 

Nejprve byl díky dotaci přes MAS svatého Jana z Nepomuku obno-
ven první z andělíčků, následně byla získána první dotace na zajištění 
havarijního stavu soch. Po zařazení souboru do Programu záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR se rozjela roz-
sáhlá akce, která v současné době zahrnuje také opravu ohradní zdi 
kostela. Díky Plzeňskému kraji, který zcela ojediněle zavedl nový 
dotační titul na kamenosochařské kopie soch, mohl být v letošním 
roce z pískovce obnoven druhý z andělíčků a vrácen na místo svého 

původu. Prací se zhostil akademický malíř Jaroslav Šindelář, cel-
kové náklady byly 268.000 Kč, poskytnutá dotace ve výši 200.000 Kč. 
Pro připomenutí: fotografie souboru soch z prosince 2012 zde:  
http://bit.ly/2jrfoot

V letošním roce obnovený andělíček,  
foto Jaroslav Šindelář

Tipy na vánoční dárky z regionální literatury

Poutní místa českobudějovické diecéze – Jiří Černý
Kniha podává soupis a základní charakteristiku poutních míst 
katolických věřících na území českobudějovické diecéze. Pozornost 
je věnována nejen poutním kostelům a kaplím, ale také některým 
drobným sakrálním stavbám v krajině.

Česko barokní – Libor Sváček
Kniha představující české barokní památky, které dodnes utvářejí 
naši krajinu. Zaměřena je především na architekturu, ať už se jedná 
o působivá šlechtická sídla obklopená velkolepými zahradami, 
monumentální církevní stavby s nádhernými interiéry, městské 
stavby, jako radnice či domy význačných měšťanů, nebo drobnou 
sakrální architekturu, která dotváří naši krajinu. 

Svatá Hora v proměnách času – Josef Fryš
Výpravná obrazová publikace o významném poutním místě Svaté 
Hoře v Příbrami přináší stovky historických a současných snímků, 
dobových rytin a dalších dokumentů. Vydává Starý most.

Kalendář 2018: Krajiny vnitřní a vnější
Nepomučtí malíři z Ateliéru K Augustina Němejce připravili nový 
nástěnný kalendář, který je sestaven z obrázků od jeho členů. 

K dostání je v IC Nepomuk, v Květinářství Kopretina či při dni ote-
vřených dveří přímo v ateliéru dne 5. 12. v čase 16–18 hod.

Kalendář 2018: Nepomuk na historických pohlednicích
Město Nepomuk vydalo nový nástěnný kalendář s historickými 
pohlednicemi Nepomuku z let 1900–1930. K dostání je v IC Nepomuk.

Předplatné časopisu Vítaný host v Plzeňském kraji
Vhodným dárkem pro milovníky místopisu je nepochybně před-
platné úspěšného časopisu Vítaný host. Bližší informace na www.
regionall.cz

Předplatné Nepomuckých novin
V IC Nepomuk je možné si za cenu poštovného předplatit dor-
učování Nepomuckých novin do schránek pro sebe, či jako dárek 
pro své blízké, které osud zavál za hranice města. Roční poštovné 
stojí 240 Kč.

V Informačním centru Nepomuk zakoupíte také Svatojánská vína, 
lihoviny firmy Jenčík a dcery, hrnečky, sošky, Skašovské hračky, 
publikace, obrázky, mapy, hudebniny, vstupenky na akce a další 
dárkové předměty. Otevřeno je pondělí – sobota 8:30–16:00 hodin.
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Nová školní expozice

O panu Ladislavu Zachovi, který prožil 
dětství v nepomuckém sirotčinci, 
už NN přinesly informace dvakrát, 
naposledy v zářijovém čísle. Tentokrát 
seznámíme čtenáře se splněním slibu, 
který byl p. Zachovi dán v okamžku, 
kdy jsem od něj přebíral sbírku mušlí. 
Vzácné mušle nashromáždil p. Zach 
po odchodu z Československa v roce 
1949 u protinožců v Austrálii, kde prožil 
většinu života. Ke konci minulého 
školního už nebyl dostatek času sbírku 
vystavit a představit nejen žákům školy, 
ale i návštěvníkům, kteří školu navštíví. 
Řemeslným přičiněním pana F. Valenty 
a především odbornou instalací vyučující 
přírodopisu p. Dr. M. Kotrbaté máme 
na chodbě v atriu školy novou expozici, 
která představuje velmi hezkou sbírku 
vzácných mušlí. V současné době by 
se vývoz podobné sbírky z Austrálie díky 
přísnějším zákonům už asi neuskutečnil, 
o to je kolekce cennější. Jednotlivé 
exponáty jsou zájemcům představeny 
a doplněny i textovými příspěvky 
a samozřejmě je prezentován i dárce 
p. Ladislav Zach. Několik snímků z jeho 
soukromého archivu jej představují s jeho 
životní vášní číslo 2. Tou byly a jsou 
typické chodské dudy, které si p. Zach 
nechal u nás zhotovit a různými cestami 
a po částech se vzácný a ryze originální 
nástroj dostal až k němu do Austrálie. Tam 
doprovázely krajany, kteří dosud udržují 
českou kulturu a vystupují na různých 
australských folklorních festivalech.

Na výlovu

Tři třídy současných druháků si zpestřily výuku malým výletem do Dvorce, kde byly spolu 
se svými třídními učitelkami svědky výlovu dvoreckého rybníka. Všichni se zájmem sle-
dovali, jak rybáři na loďkách zatahovali síť do stále se zmenšujícho prostoru, jak se ryby 
dostávají na třídící koryto, odkud jsou rozdělovány do kádí podle druhů a velikosti. Odtud 
potom vytříděné ryby putují do přepravních nádržích umístěných na nákladních autech, 
která je převáží do nádrží v sádkách. Podle ohlasu dětí byla návštěva výlovu vánočních 
kaprů zajímavou podívanou. Pan J. Peřina z blízkých sádek ukázal dětem jednotlivé druhy 
vylovených ryb, vysvětlil, jak se ryby při výlovu soustředí v sítí a také zdůvodnil, proč 
se kapři musí několik týdnů před vánočními svátky z rybníků vylovit a převézt na sádky.

Okresní turnaj ve florbalu

Vybraní žáci z 6.–7. tříd reprezentovali naši školu v okresní soutěži ve florbalu. V základní 
skupině jsme porazili týmy ze Žinkov a Merklína shodně 3:2 a z prvního místa postou-
pili do čtvrtfinále. Zde jsme narazili na tým Gymnázia Blovice a po ojedinělé proměněné 
šanci jsme bohužel odešli z tohoto zápasu poraženi. Vzhledem k předchozím výsledkům 
jsme obsadili celkové 5. místo v konkurenci 10 škol. Kluci odjížděli z turnaje zklamáni, 
ale s čistým svědomím z odvedeného výkonu. Pro další turnaje však musíme zapracovat 
na individuálních činnostech, které nás trochu limitovaly.

Naši školu reprezentovali:
David Fiala, Petr Flajšman, Tomáš Michálek, Ondřej švec, Adam Šmíd, Šimon Vokáč, 
Jan Soukup, Jan Klůs, Šimon Flandera, Jakub Balík, Matěj Záleský a Dan Boltík.

Všem florbalistům blahopřejeme k úspěchu 
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy

P. Pelcr

Písnička

K nepomucké základní škole neodmys-
litelně školní pěvecký sbor Písnička. Už 
od začátku školního roku se připravuje 
na svá veřejná vystoupení. Sbor nacvičuje 
pod vedením p. uč. Mgr. Dany Králové 
a za klavírního doprovodu Mgr. Alice 
Baumrukové Kotylové ve školní aule. 
Veřejnosti bude nový repertoár před-
staven na nepomuckém náměstí při 
adventním trhu, při zahájení školního 
jarmárečku ve vestibulu školy a na samo-
statném předvánočním koncertě 11. pro-
since v sále Švejk restaurantu U Zeleného 
stromu (od 17:00 hodin).

Školská rada ZŠ 
Nepomuk

Volby do Školské rady Základní školy 
Nepomuk se uskutečnily v souladu s usta-
novením par. 167, zákona č. 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon) v polovině listopadu. 
Za zákonné zástupce žáků školy byli 
z 6 kandidátů rodiči při třídních schůz-
kách tajnou volbou zvoleni tito 3 zástupci: 
Miroslav Dvořák, MUDr. Barbora Kubová 
a Jaroslav Trojánek. Pedagogy budou 
zastupovat Mgr. Štěpánka Cajthamlová, 
Mgr. Pavel Pelcr a Mgr. Věra Šlajerová, ti 
byli zvoleni při čtvrtlení pedagogické radě 
pedagogy rovněž z 6 kandidujících. Všem 
nově zvoleným členům ŠR blahopřejeme 
a současně děkuji všem, kteří byli ochotní 
se na kandidátkách o místo ve ŠR ve vol-
bách ucházet. Devítičlennou ŠR doplní 
ještě 3 zástupci, které jmenoval zřizovatel, 
jsou to Mgr. Pavlína Jandošová, Ing. Josef 
Silovský a Bc. Petra Šampalíková. 
První společně setkání se uskuteční 
na začátku kalendářního roku.

Pernštejni a naše nejstarší historie

Další návštěva členů skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic představila formou 
zábavného představení nejstarší období české historie. Upravený text ze Starých pověstí 
českých připomněl žákům čtvrtých, pátých a šestých tříd dobu, kdy dorazila na památnou 
horu Říp družina s praotcem Čechem. Samozřejmě nechyběla ani známá Bivojova scénka 
s divokým prasetem, zaznělo i proroctví kněžny Libuše. Vtipné představení, do kterého 
se občas zapojili i žáci školy, bylo na závěr zaslouženě odměněno dlouhým potleskem.

Jarmáreček
Tradiční už 17. ročník školního jarmárečku se letos uskuteční 
v pátek 8. prosince v prostorách školy a bude slavnostně zahájen 
vystoupením školního pěveckého sboru Písnička ve 14 hodin.

Přání
Všem kolegyním, kolegům, dívkám 
a chlapcům z naší školy i všem 
rodičům přejeme klidné, radostné 
a pohodové prožití vánočních svátků 
a v celém novém roce optimismus, 
štěstí a především pevné zdraví.

Stránky o ZŠ Nepomuk připravuje  
Milan Demela, ředitel
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Když jsme u těch dcer, ta nejstarší mi poradila, že 
se mám zeptat na Francii a tamní cisterciáky. Ptám 
se tedy, jaké poznatky máte z jejich návštěv?

Díky Pražskému jaru jsem mohl dostudovat střední školu na lyceu 
Carnot v Dijonu v Burgundsku, tedy "kolébce" cisterciáků. Asi 
20 km od Dijonu stojí první cisterciácký klášter Citeaux, ze kte-
rého byl celý kraj civilizován. Ostatně cisterciáci byli první, kteří 
zde zakládali dnes slavné burgundské vinice. Pro nás, věřící lyce-
jisty, byly do Citeaux pořádány každoročně krásné noční poutě. 
Po cestě nás doprovázeli kněží, se kterými si bylo možno popoví-
dat. Vzpomínám na jezuitu P. Rérolla, který byl hlavním student-
ským kaplanem na dijonské univerzitě. Když jsme do kláštera 
přišli, zúčastnili jsme se ranních zpěvů řeholníků ve čtyři ráno. 
V té době sepisoval dějiny Prádla a Novotník historik – samouk 
pan Václav Hataj Úslavský, známý naší rodiny. Ten mě požádal, 
zda bych se nepokusil zjistit nějaké údaje o našem nepomuc-
kém klášteře z archivu řádu v Citeaux. Bohužel se to nepovedlo, 
protože cisterciáci v té době neměli ještě celý archiv uspořádaný. 
Nicméně díky tomu jsem se začal zajímat o tento obdivuhodný řád, 
založený na začátku 11. století, který se bleskově rozšířil po celé 
Evropě a bez nadsázky byl hlavním nositelem civilizace ve stře-
dověku. Při svých častých návštěvách ve Francii jsem pak něko-
likrát navštívil s rodinou i přáteli nejen Citeaux, ale i další jeho 
čtyři "dcery", mezi nimiž je i Morimond, "babička" našeho kláš-
tera (odtud přišli cisterciáci do německého Ebrachu a z Ebrachu 
byl založen nepomucký klášter). Bohužel byl Morimond zničen 

za francouzské revoluce a teprve dnes je naděje, že jeho zbytky 
budou alespoň zakonzervovány.

Vím také, že je cisterciáky inspirován váš 
oblíbený Svatojánský elixír. Jak vznikl?

Jako většina hospodářských řádů, které si vydělávají na svůj život 
a charitativní činnost svou prací, i cisterciáci vyrábějí svůj likér. 
V současné době je to např. eukalyptový likér cisterciáků (dnes 
trapistů) v Římě. Když P. Slávek Holý přišel s myšlenkou na liho-
vinu pro poutníky ke kolébce sv. Jana, inspiroval mě právě cister-
ciácký likér, a tak jsem jej vytvořil s použitím eukalyptového oleje. 

Ale nepředbíhejme. Představte nám, prosím, krátce 
historii vaší firmy. Jak vůbec nápad na lihovar vznikl?

Ani se nedá mluvit o nápadu – bylo to prostě poslání. Už můj děda 
a táta byli lihovarníky, v širším příbuzenstvu nás bylo a je víc než 
desítka. Prostor pro vlastní podnikání po r. 1989 jsem hned využil 
a začal vyrábět fernetový macerát pro velkého pražského výrobce 
v upravené stodole u domu svých rodičů v Nepomuku. Asi za dva 
roky jsem už začal svoje lihoviny stáčet – to už jsem měl prona-
jatou i část bývalého Jiskrovic pivovaru ve dvoře hotelu U Švejka. 
Výroba se dařila, a tak jsem koupil bývalý mlýn v Prádle, který 
jsem nechal upravit a přenesl tam svoji činnost v r. 2000. Zde 
podnikám dosud, máme zde dost prostoru a velmi slušné vyba-
vení. V současné době už pomalu předávám svoji firmu své dceři 
Hance, která je taky vystudovanou lihovarnicí.

Rozhovor s Petrem Jenčíkem

Text: Pavel Motejzík
Foto: Milan Demela, archiv redakce

Tenhle rozhovor se přímo nabízel do prosincového 
vydání novin, kdy měsíc rychle míří k Vánocům 
a Silvestru. Petr Jenčík je totiž předsedou 
Svatojánské matice a zároveň lihovarníkem, 
majitelem firmy Ing. Petr Jenčík – Jenčík a dcery 
v Prádle. A také má tři dcery, jako král v pohádce. 
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Jaké další nápoje máte v sortimentu?
I lihovarníci se musí přizpůsobovat trhu a jen pár lihovin je "trval-
kami". U nás je to fernet, tuzemák, vodka a peprmintka. Tak trochu 
se nám povedlo mezi ně protlačit i náš Ďábelský Krvesaj, jehož obliba 
neklesá ani po dvacetileté výrobě. Ale je i hodně "módních" lihovin, 
jejichž obliba trvá jen několik let. My jsme v minulosti vyráběli např. 
Nepomucké hopsinky, velký úspěch mívalo i "kyselé jablko" nebo 
mandlové amaretto. Nyní těchto výrobků prodáváme minimum, ale 
zase se objevily nové "hity". Vedle dnes už téměř klasiky fernetu citrus 
je to slibný likér Prádelský voříšek nebo burgundská specialita z ori-
ginálních surovin, cassis Le Duc Charmant ze šťávy černého rybízu. 
Momentálně vyrábíme deset druhů lihovin pro náš trh v baleních 
od 0,1 l až po 1 l pro hostince a restaurace. Máme ale i speciální dár-
ková balení ve tvarových lahvích. Kromě toho jsem na žádost našeho 
švédského partnera připravil i dva druhy speciálních lékořicových 
lihovin, které ale u nás neprodáváme. Taky vyrábíme pro firmu 
p. Ing. Hříbala z Plzně javorový likér, jehož recepturu jsem upravil 
z původní kanadské. Každoročně taky připravuji podle své receptury 
Štědrovečerní punč, ale ten není předmětem obchodu – dáváme jej při 
štědrovečerním troubení z věže prokřehlým sousedům a příchozím.

Když jsem na veletrzích cestovního ruchu a dávám 
lidem ochutnávky vašich lihovin, nejvíce většinou 
chutná Prádelský voříšek. Jaký je žebříček tří 
nejprodávanějších nápojů z vašeho sortimentu?

Zcela jednoznačně se nejvíc prodává Ďábelský Krvesaj, na druhé 
místo se už dostal voříšek. Třetí bude náš tuzemák s poctivými 
40 % lihu.

A jaký nápoj z vašeho sortimentu chutná nejvíce vám?
Záleží na příležitosti a okolnostech. Když mrzne, pak je nejlepší 
grog nebo čaj s naším rumem. Po vydatném českém obědě, nebo 
když se v cizině setkám s nějakou podezřelou místní specialitou, 
pak sahám po doktoru fernetu Černý baron. Pro dlouhá letní 
posezení s přáteli doma nebo v hospůdce mám nejraději naše zře-
děné lihoviny – většinou elixírek se sodou nebo Krvesaj s tonikem. 
Když se pije moc suché víno, pak si jej vylepším trochou cassisu. 
A k zákusku mi chutná voříšek nebo amaretto.

Kdo všechno zná receptury vašich lihovin?Jsou 
tajné? Odkud jsou suroviny k jejich výrobě?

Receptury lihovin jsou vždycky tajné. U nás si je vytvářím sám 
(většina firem je přebírá od výrobců aromat). Zná je samozřejmě 
i dcera Hanka. Líh a cukr kupujeme u nás, většinu aromat a ovoc-
ných složek máme od renomovaných výrobců ze západní Evropy. 
Hlavní důraz klademe na to, aby šlo o přírodní produkty.

Letošní úroda ovoce byla velmi špatná. 
Postihlo to nějak vaši výrobu?

Tady vás musím vyvést z častého omylu: jako likérka vyrábíme 
lihoviny z nakupovaného čistého lihu a ten ochucujeme a upra-
vujeme, zatímco ovoce je základní surovinou v pálenicích – tam 
se z něj líh vyrábí. Možná, že si ještě někdy pálenici pořídíme, ale 
zatím ji nemáme, takže úroda ovoce nás neovlivňuje.

A co kauzy nebo zásahy poslanců, 
například kauza metanol, EET, zákaz kouření 

v restauracích a hospodách… Dotýkají 
se vás – ať již pozitivně, nebo negativně?

Přestože s metanolovou kauzou jsme neměli vůbec nic společ-
ného, postihl nás následný všeobecný pokles prodeje lihovin dost 
citelně. A také nás zasáhla legislativa, která v rámci formální snahy 
o zamezení falšování lihovin spíš jenom ztížila a někdy až znemož-
nila podnikání malých firem (vysoké kauce, neúměrná administra-
tivní a finanční zátěž). Založil jsem proto profesní spolek Odborné 
sdružení likérek a pálenic. Podařilo se nám změnit zákon alespoň 
v těch nejkřiklavějších nespravedlnostech vůči malým podnikům. 
EET nás čeká na jaře 2018, na zákaz kouření jsem reagoval zavře-
ním hospody v Prádle...

Otevře se ještě někdy tato hospoda U Černých baronů?
Jak ubývá lidí na vesnici, tak tam hospody čím dál tím víc prodě-
lávají. Já ji provozoval už několik let jako prodělečnou s ohledem 
na to, že to bylo jediné místo, kde se mohli sousedé sejít třeba 
na bále nebo na "pěkné" po pouti. Ale s dalšími náklady, spoje-
nými se zavedením a provozem EET, to považuji už za neúnosné. 
Ten zákaz kouření byl poslední "hřebík do rakve". Mám teď v hlavě 
takový nápad na využití hospody jako nějakého spolkového domu, 
ale zatím je to jenom nápad. 

V Prádle, malé vesničce, jsou hned tři 
lihovary. Jak se to vůbec povede?

Je to evropský rekord na počet obyvatel. Větší výskyt notoriků 
tu není, takže to bude asi dobrou prádelskou vodou a zdravým 
povětřím.

Když už máme ten předvánoční čas: vím, že 
se firma věnuje rovněž bohulibým činnostem, 
podpoře spolků, organizací, charitativní činnosti. 
Také máte patronát nad prádelským kostelem. 
Povězte nám k tomu, prosím, něco bližšího…

O tom se mně moc mluvit nechce, protože člověk přece nedělá 
něco pro druhé proto, aby si dělal reklamu. Ano, snažím se v rámci 
svých možností podporovat dobré věci.

Zastavme se na chvíli u svatého Jana Nepomuckého. 
Co tento světec pro vás osobně znamená?

Považuji ho za požehnání pro náš kraj, vymodlené cisterciáky. 
A také za toho, který nad naším krajem stále drží ochrannou ruku 
a může nám vyprosit i nový rozmach a prosperitu. Škoda, že není 
mnoho nepomuckých občanů, kteří jsou o tom také přesvědčeni. 
O pomoc sv. Jana musíme totiž poprosit. 

Řekněte nám, co zajímavého jste letos 
pod hlavičkou Matice svatého Jana 
Nepomuckého pořádali. Kde jste byli?

Bohužel jsem kvůli vleklé nemoci nemohl být letos aktivnější. Ale 
přece jenom se toho dost povedlo: seminář 18. března o našem 
světci Svatý Jan Čechům dán, tradiční účast na pražských Navalis, 
pomoc při organizaci hlavní svatojanské pouti v květnu, reprezen-
tativní účast Matice na svatojánské vodní pouti v partnerském 
německém městečku Plattling. Také se nám podařilo v létě odstar-
tovat vydávání tematického občasníku Johánek z Nepomuku, který 
zasíláme i svatojanským farnostem v celé republice.

Chystáte v Nepomuku něco na příští rok, kdy si 
připomeneme 325. výročí od úmrtí světce?

Po pravdě řečeno zatím nemohu být moc konkrétní. Samozřejmě 
se zúčastníme pravidelných akcí a budeme pomáhat při akcích 
nepomucké farnosti. Další aktivity si upřesníme na naší valné 
hromadě, kterou chci svolat do konce roku.

Jste spokojen se spoluprací s městem Nepomuk 
v rámci fenoménu svatého Jana Nepomuckého?

Myslím, že město se chová velmi korektně, např. finančně podpo-
řilo jarní seminář. Spíš mně chybí to, aby byl sv. Jan uznán za feno-
mén, bez kterého bude Nepomuk jenom provinční městečko, 
které ničím nevyniká a kterých je u nás na tisíce. Bylo by třeba 
společného úsilí všech, tedy občanů, zastupitelstva i naší Matice, 
abychom např. zajistili servis a příjemný pobyt poutníkům, kteří 
přijíždějí ke kolébce svatého Jana, a to od parkování, přes laciné 
ubytování až po dostupné stravování. A pak bychom se měli snažit 
to propagovat nejen u nás, ale i v zahraničí. Je známo, že tzv. poutní 
turistika zažívá velký rozmach. Nepomuk by se tak stal význam-
ným poutním místem a jsem přesvědčen, že by to pomohlo i jeho 
hospodářské prosperitě. Znám mnoho (i menších) míst ve Francii, 
která se díky svému světci stala významnými i po stránce turistic-
kého zájmu (Ars, Lisieux, Paray-le-Monial atd.). Byl bych moc rád, 
kdyby se do naší Matice zapojilo mnohem víc nepomuckých lidí, 
kteří sdílejí tento názor. Dnes je nás jenom málo a navíc většinou 
jde o lidi, kteří nejsou z Nepomuka.

Stejnou otázku jsem v minulých novinách položil 
starostovi města Jiřímu Švecovi. Váš kritický názor 
na výsledek soutěže je všeobecně znám. Ptám 
se tedy: Jakou podobu Jana Nepomuckého byste 
rád viděl na kruhovém objezdu U Pyramidy?

Už si nepamatuji přesně všechny návrhy, ale osobně bych byl pro 
srozumitelnější a tradičnější symbol, než který nabídl vítězný 
návrh. Svatého Jana má většina lidí spojeného s mostem (ne 
mýtnou bránou, jak to pojal vítězný návrh). Myslím, že jeden 
z návrhů ztvárňoval několikaobloukový most se siluetou svatého 
Jana. Takovýto symbol by byli schopni řidiči vnímat i při soustře-
dění se na řízení. 

Líbí se vám nový oltář a Madona od Václava 
Česáka na Zelené Hoře? Byl byste pro, aby Václav 
Česák pokračoval ve stejném duchu například 
s křížovou cestou, lavicemi, postranními oltáři?

Oltář je krásný, a ačkoliv je moderní, velmi dobře souzní se starou 
architekturou kostela. Také Madona se mi líbí. Další pokračování 
tvorby pana Česáka bude asi hodně závislé na financích. I když 
on sám tvoří v těchto případech tak říkajíc "za hubičku", kvalitní 
materiál a řemeslnická práce už tak laciné nejsou. Je třeba také 
uvážit využití kostela – a to jak pro bohoslužby, tak pro poutníky 
a turisty. Pokud nebude více využit zámek, pak asi kostel zůstane 
jenom krásným dílem bez většího využití... Mně osobně by se dovy-
bavení kostela mobiliářem moc líbilo.

Jaké dodržujete vánoční zvyky a tradice?
Vánoce pro mě nejsou zvyky a tradice, ale oslava narozenin Pána 
Ježíše Krista, který nás přišel zachránit před smrtí (tím, že nám dal 

možnost věčného života). Je to tedy nejradostnější období křes-
ťanů – asi jako když slavíme kulaté narozeniny svých nejbližších. 
K tomu patří především půlnoční nebo Božíhodová slavnostní 
mše 25. prosince. A pak všechno, co mají lidé při svých oslavách 
rádi, tedy dárky, dobré jídlo a pití, pokojné posezení v rodinném 
kruhu, kdy si všichni uvědomují, že se mají rádi. My v Prádle 
jsme se snažili, aby se pospolitost přenesla z jednotlivých rodin 
i na sousedy v celé obci, a tak už mnoho let pořádáme tzv. štědro-
večerní troubení z věže, kterou jsme postavili na dvoře naší likérky. 
Z věže si poslechneme tradiční české koledy od trubačů – bývalých 
žáků hudební školy v Nepomuku. Občas se nám podaří domluvit 
i nějakého vzácného hosta – např. z věže si v Prádle zazpívala i Eva 
Urbanová nebo Edita Adlerová. Ale hlavně se pod věží sejde plno 
lidí z obce i okolí. A ti si popřejí hezké svátky a zahřejí se horkým 
čajem, grogem nebo naším speciálním punčem. A po troubení 
si ještě zazpíváme ty nejznámější koledy, zajdeme se podívat 
k malému Ježíškovi v tradičním dřevěném betlémě z Příbramska 
a můžeme si i odnést domů betlémské světlo, symbol vánočního 
pokoje. Takovou soukromou rodinnou tradicí je kapr na štědrove-
černí večeři podle starého receptu, který se dědí v Jenčíkovic rodu: 
porce kapra, zbaveného kůže, pomalu zapečená na másle ve šle-
haných vejcích. Zní to divoce, ale je to delikatesa! 

A co nějaké další koníčky a záliby? Vím, že jste si 
doma zasadil například starožitný cedr z ciziny…

V mládí to byly šachy a knihy. Ale hrát šachy na slušné úrovni 
zabírá hodně času, a tak potom, co jsem si založil rodinu a zapo-
jil se do "pracovního procesu", hraji už jenom občas s kamarády. 
Knihy se mně už nevejdou do knihovny, a tak teď čtu e-knihy. 
Po převratu jsem se taky dal na turistiku, ale dost vyhraněnou. 
Během studií jsem si oblíbil Francii, a tak tam každoročně trávíme 
s manželkou a přáteli naše dovolené. Ne, že bychom někdy neza-
brousili i jinam (třeba Čína, Filipíny nebo ostatní evropské státy), 
ale Francie je holt Francie... Hlavně tam "brousím" po kostelích, 
klášterech a jiných památkách. S tím cedrem je to tak: když se mi 
začala rodit vnoučata, řekl jsem si, že každému vnoučeti zasa-
dím jeden cedr libánský (jak se píše v Bibli), tedy libanonský cedr 
(cedrus var. libanensi), protože jsou to stromy skoro posvátné, vyni-
kajícího dřeva a dožívají se velmi vysokého věku. Libanon má jeden 
cedr i na své vlajce, ale u nás je na něj trošku zima (vysazují se tu 
jiné, odolnější odrůdy). Nicméně pět cedříků pro vnoučata hezky 
roste, a tak mi teď zbývá vypiplat ještě jeden pro nejmenšího Kubu. 

Co byste popřál našim čtenářům 
k Vánocům a novému roku 2018?

Kromě toho obligátního zdraví, štěstí a úspěchů hlavně Boží požeh-
nání (které ostatně zahrnuje i ta další přání). No, a jako lihovarník 
přeju všem, aby jim Pán Bůh žízeň zachovati ráčil.

 
 
Děkuji za rozhovor, přeji klidné svátky a rovněž 
mnoho zdraví, štěstí a jen to nejlepší v novém roce.
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V sobotu 21. října 2017 se po dlouhých 17 letech turisté – účastníci 
36. ročníku pochodu Podzim pod Zelenou Horou – měli možnost 
podívat na zámek Zelená Hora. 

Tentokrát je nevítali Černí baroni pod vedením majora Teraz-
kyho, ale sám pan kníže v podání jako vždy úžasného Mirka 
Dvořáka. Ten všechny uctivě přivítal, poskytl pár potřebných 
i nepotřebných informací a hlavně popřál příjemný pobyt a šťast-
nou cestu na zvolených trasách, kterých bylo celkem pět (6; 13,5; 
25; 35; a 50 km) a k tomu 3 cyklotrasy. Pro všechny účastníky byl 
zámek povinné místo, které měli navštívit a kde získali nejen kon-
trolní razítko, ale i originální tzv. vrcholové razítko Zelené Hory. 

Lidé se mohli zde nejen občerstvit, ale také měli možnost 
podívat se do tzv. Libušina sálu, kde přesně před 200 lety byl nale-
zen Rukopis zelenohorský, a ten, kdo měl čas a počkal do 14.00 
hod, si vyslechl i přednášku s doprovodným programem na téma 
co Rukopis ve své době, době národního obrození, znamenal 
a jakou v něm hrál roli. Celou tu dobu se pokouší historici, 
vědci i různí badatelé za pomoci nejrůznějších metod zjistit, zda 
se jedná o originál, či o falzum, ale myslím, že to není tak důle-
žité, ve své době splnil svůj účel, a to bylo podstatné.

Je škoda, že turisté i všichni další příchozí se nemohli podí-
vat hlavním vchodem do kostela Nanebevzetí Panny Marie, jak 
jsme to původně slibovali, protože ten byl po dobu renovace dveří 
zabedněn. Všichni měli možnost nahlédnout do kostela bočním 
vchodem z knížecí oratoře a podívat se tak trochu na originální, 
netypický oltář ze zrcadlového nerezu a na Madonu Zelenohor-
skou, která se liší od všech ostatních zaseknutou sekyrou v levém 
rameni, ale bohužel to nebylo ono. Tak snad příště, pro pochod-
níky doufejme že dříve než za dalších 17 let.

Vzhledem k tomu, že na zámek vedla i dětská trasa, tzv. Tou-
lavý kočárek, bylo na nádvoří, ale i kolem něj pořád velice živo. 
167 účastníků této trasy, která je určena dětem, jejich doprovodu, 
ale i těm, co nechtěli, nebo si nemohli projít nějakou delší trasu, 
nicméně chtěli si ten nádherný, slunečný den vychutnat i tak, 

si program užilo a moc se jim líbil. Tuto trasu zajišťoval Pionýr 
Nepomuk pod vedením Aleny Březákové a jako vždy nezklamal. 
Na šesti stanovištích, která pro pochodníky připravil, si užil každý 
své, ať byl malý, nebo velký – i pro dospělé bylo co objevovat. Nej-
větší úspěch sklidilo malování na folii a pak řešení rébusu v pro-
storách před obnovující se Salou terrenou, kde všichni museli 
hledat a najít 7 písmen, která jimi složená dala nápis RUKOPIS. 
Ti doopravdy nejmenší, ti naši kočárkoví, zatím jenom přihlíželi, 
ale kdo ví, třeba už někteří se příští roky také zapojí. Teď jen si 
vychutnávali pozornost okolostojících a v cíli na Sokolovně pak 
sladkou, ale i věcnou odměnu. 

Odměna byla v cíli pro všech 587 pochodníků, ne však sladká, 
ale slaná, totiž tradiční čerstvoučký, voňavý chléb se sádlem 
a škvarky a posypaný cibulí a k tomu teplý čaj. Navíc každý dostal 
moc pěkný pamětní list a měl možnost si koupit nový kovový 
odznak IVV, řadu vizitek i turistických známek. 

To vše jsme připravili a k tomu nabídli příjemnou, přátelskou 
atmosféru na startu, na kontrolách i v cíli, kterou je náš pochod 
už pověstný a již si všichni pochvalovali.

Pochvalu si také zaslouží perfektně navržené a do detailů při-
pravené trasy, které připravil Luboš Janek a s jejichž proznačením, 
po kterém nikdy nikdo nezabloudí, mu pomáhal Vašek Linhart 
se synem Vašíkem. Turisté šli buď trasu 13,5 km, na které bylo 274 
účastníků a která vedla přes Červený most na Skalici-Poustevnu 
a pak přes Prádlo, Klášter nahoru ke Knárovce a do cíle v nepo-
mucké Sokolovně, nebo si vybrali trasy delší – 25 km (71osob) 
či 35 km (16 osob), které vedly přes Jarov, Letiny, Kopaniny až 
na horu Bzí a přes Měcholupy do Chýlavy a po MTZ kolem Bukové 
hory a přes Kámen, Klášter, hostinec Na Knárovce až do Sokolovny 
Nepomuk, kde byl cíl. Obdiv si zaslouží všech 19 pochodníků, 
kteří ušli nejdelší trasu pochodu, 50 km, která šla po šlépějích tras 
předchozích, ale zavedla je až do Blovic, Vlčic, Ždírce a po MTZ 
přes Kámen, Klášter také ke Knárovce a do Sokolovny Nepomuk, 
kde byl pro všechny trasy cíl. Nejmladším účastníkem na této 

dlouhatánské trase byl Filip Dvořák z Nepomuka. Bohužel i přes 
nádherné počasí bylo tak jako vždy málo letos cyklistů – letos jen 7.

Málo bylo i nepomuckých občanů, z nichž byla asi většina una-
vená po pátečním již 15. ročníku tradičního, velice dobře připrave-
ného pivního pochodu, a tak vyspávala a odpočívala po náročném 
výkonu, který se protáhl do pozdních večerních hodin.

Je to škoda, když na startu vidíte turisty z Ostravy, Brna, Šum-
perka, Kladna i Ústí nad Labem, kteří tu, pravda, spí, ale brzy ráno 
sem přijíždí turisté z Českých Budějovic, ze Sušice, z Prachatic, 
Volar, Prahy, ze Strakonic, samozřejmě i z Plzně, Dobřan, Přeš-
tic, Únětic i Blovic. 

Budeme doufat, že příště jich přijde víc, vždyť to děláme pro 
všechny, nejenom pro ty přespolní.

Turisté ví, že za tím čerstvoučkým chlebem se sádlem stojí 
dobré duše našeho podniku, které sice nejsou vidět, ale bez 
nichž by Nepomucký pochod PPZH nebyl ten pravý, totiž naše 
členové, paní Zdeňka Gulová, Ing. Jitka Pícková a manželé Marie 
a Zdeněk Jindrovi, kteří nejprve sádlo (letos 12 kg) musí vyškvařit 
a pak v sobotu nakrájet 20 bochníků chleba, mazat, mazat a stále 
mazat, aby chlebů bylo dost a dostalo se na každého, k tomu uvařit 
desítky litrů čaje a odvézt je včas na Sokolovnu. Zdeněk Jindra je 
navíc autorem úžasného pamětního listu i potřebných razítek, 
kromě jediného, speciálního razítka zámku Zelené Hory, které pro 
nás navrhl a udělal Jiří Beroušek. 

Poděkování samozřejmě patří nejen jim, ale všem, kdo se na pří-
pravě a realizaci pochodu nějakým dílem podílel. Ať už je to Jiří 
Salamánek, který poznačoval další trasy, nebo Vašek Košan, který 
dodal věci jako pozornost pro vzdálené pochodníky. Dále děvčata 
Marta Máchová a Olina Sedláčková, která zajišťovala ubytování 
a ráno už zase byla připravena pomoci na startu, pak odpoledne 
ještě s Jitkou Rousovou a Pavlou Kindelmannovou zajišťovala cíl 
a předávání diplomů. 

Prodej vizitek, turistických známek, pamětních kovových 
placek i odznaků zajišťoval Luboš Janek, kterému asistovala 

Ing. Jitka Pícková, jež nejen v sobotu, ale i v pátek po celou dobu 
měla na starost pokladnu. Ing. Ján Babnič měl na starosti všechny 
věci, které bylo třeba někam odvézt, přivézt, přinést, také zajistil 
a přivezl ceny pro Toulavý kočárek. Byl tam, kde ho bylo zapotřebí. 
Nesmím zapomenout na dalšího našeho člena, Jiřího Niedermai-
era, který zajišťoval páteční kontrolu u mlýna Rottů.

Nelze zapomenout na velké poděkování OÚ Klášter, který 
ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko, jenž byl i financié-
rem akce, umožnil všem přítomným podívat se na zámek Zelená 
Hora a dovolil zde pořádat nejen akci Toulavý kočárek, ale i letošní 
pochod Podzim pod Zelenou Horou. Samozřejmé je i poděkování 
pro MÚ Nepomuk, který nám vždy dle svých možností vychází 
vstříc. Ale díky patří za dlouholetou podporu i MVDr. Ladislavu 
Janovcovi, nájemci Sokolovny Miloslavu Kubíkovi, který nám 
jako vždy poskytl azyl pro zajištění všeho potřebného na náš 
pochod (vč. stravy), Martinu Knárovi, novému majiteli hospody 
Na Knárovce, za ochotu, se kterou otevřel hospodu i s bohatým 
občerstvením a výbornou gulášovou polévkou už v 11.00 (a ne 
podle skutečné pracovní doby, která je až od 16.00 hod). Podě-
kování patří i Janu Pondělíkovi, který opět poskytl pro naše 
malé pochodníky krabici svých výborných perníků. Nejen jim, 
ale i všem ostatním, které jsem tu nejmenovala, ale kteří nám 
vycházejí a vyšli vstříc, patří můj veliký dík. Pěkné trasy, party 
kamarádů, známí, přátelé, chléb se sádlem a čaj a k tomu letos 
počasí jako na objednávku, tak by se dal charakterizovat pochod 
Podzim pod Zelenou Horou. Žádný ročník není stejný, každý je 
něčím nový a zajímavý, tak věřme, že ten příští 37. ročník bude, 
když ne lepší, tak alespoň takový jako letos. Třiceti šesti ročníkům 
patří již než vzpomínky, tak pokud jste letos zaváhali, jste zváni 
na příští 37. ročník pochodu, kdy bude opět z čeho vybírat. Více 
fotografií na www.kctnepomuk.cz.

Za organizátory z KČT odbor Nepomuk 
Helena Sedláčková

Sice bez Černých baronů,  
ale turisté opět  
na Zelené Hoře

Miroslav Dvořák na zámku Zelená Hora v roli knížete vítal účastníky pochodu



Nepomucké noviny / prosinec 201728 Nepomucké noviny / prosinec 2017 29spolky / sport spolky / sport

Podzim u mladých hasičů SDH Nepomuk Krajský turnaj v rapid šachu Ampér

Šachový klub Dvorec pořádal v sobotu 14. října první ze série 
krajských turnajů v rapid šachu – Ampér. Pro pořádání turnaje 
jsme opět využili jídelnu ZŠ Nepomuk, která poskytuje ideální 
prostorné prostředí pro takové turnaje. Podpora našich partnerů 
a sponzorů, díky kterým si ti nejlepší odvezou medaile a všichni 
zúčastnění drobné ceny, letos přilákala 71 dětí z celého Plzeňského 
kraje. Z našeho klubu se turnaje zúčastnilo 9 dětí, které statečně 
bojovaly se soupeři z dalších oddílů. Hrálo se tradičním švýcar-
ským systémem na 7 kol a časem na partii 2x20 min. Všech pět 
věkových kategorií bylo ještě rozděleno na chlapce a dívky, takže 
z turnaje si celkem 30 nejlepších dětí odvezlo medaile a diplomy 
a všichni zúčastnění dostali drobné ceny. Z našich šachistů Pavel 

Flajšman vyhrál kategorii OPEN, v kategorii H14 obsadil Petr Fla-
jšman 2. místo a Rosťa Vitík 15. místo. V dívčí kategorii D14 vybo-
jovala Marie Krumpholcová 2. místo. V H12 skončili Jan Štván 
na 9. místě, Dan Hornek na 11. a Tomáš Beneš na 12. místě. Své 
první turnaje absolvovali v H8 Václav Puchta (6. místo) a Štěpán 
Vitík v H10 (14. místo).

Za poskytnutí podpory při pořádání turnaje děkujeme ZŠ Nepo-
muk, městu Nepomuk a firmám Jan Pondělík – pekařství a cuk-
rářství, Pila K&P Dožice, Klaus Timber, Auto Kelly, Šůs V+M, Pila 
Zahrádka, Regina Obaly, Stavebniny Unibrick, Klimex-N.

Za ŠK Dvorec Zdeněk Flajšman

Šachové Mistrovství Čech v Harrachově

Také na letošním Mistrovství Čech, které se opět konalo v Harra-
chově, měl náš šachový klub v mistrovských kategoriích trojná-
sobné zastoupení a ve FIDE Openu si zahrál Jakub Sedlák. Během 
týdne od 21. do 28. října odehráli Lukáš Kašpar, Pavel Flajšman 
a Petr Flajšman s nejlepšími hráči z celých Čech devítikolový turnaj 
v „dlouhých“ partiích. Během turnaje bylo možné si ve volném 
čase vyslechnout šachové přednášky od předních českých šachistů. 
Dále si děti s těmito šachisty mohly zahrát šachové simultánky. 

Stejně jako počasí se střídalo dobré se špatným, tak i výsledky dětí 
byly podobné. Nejlépe z našich hráčů se dařilo Lukáši Kašparovi, 
který v kategorii H16 obsadil výborné konečné 10. místo a jen o 2 
místa mu utekl postup na MČR. Pavel Flajšman ve stejné kategorii 
obsadil také pěkné 14. místo ze 49 zúčastněných. Petr Flajšman 
obsadil v H14 21. místo z 52 hráčů. 

Za ŠK Dvorec Zdeněk Flajšman

Po prázdninách jsme se sešli skoro ve stejném počtu jako na konci 
školního roku. Jen jsem se bohužel museli rozloučit s třemi star-
šími žákyněmi, které, doufejme, s námi zůstanou jako dorosten-
kyně a budou běhat i za ženské družstvo. Během září jsme se pilně 
připravovali na poslední soutěž do loňského ročníku, a to na soutěž 
v Nezvěsticích. Tam nám štěstí moc nepřálo a umístili jsme se na 6. 
a 7. místě v kategorii mladší a na 5. místě v kategorii starší.

V říjnu nám začal nový ročník hry Plamen. První soutěží byl 
branný závod ve Vrčeni, který se konal první říjnový víkend, kde 
jsme se zúčastnili s 2 mladšími a 1 starším družstvem. V branném 
závodě se hodnotí jak znalosti v hasičských vědomostech, tak i běh. 
Přes drobné chyby se mladší družstvo umístilo na 5. a 16. místě z 27 
družstev a starší družstvo se umístilo na 14. místě z 31 družstev.

Další říjnový víkend jsme se zúčastnili další ligové soutěže 
v Blovicích. Soutěž se skládá ze štafety dvojic a obdobných stanovišť 
jako na branném závodu. Do Blovic jsme přijeli v hojném počtu, 
a to s třemi mladšími a dvěma staršími družstvy. Během soutěže 
nám přálo i počasí. V této soutěži se také účastnilo naše nejmladší 
družstvo s věkovým průměrem 6 let. Sice se umístilo na posledních 
příčkách, ale někde ty zkušenosti musíme získat… Mladší druž-
stva se umístila na 3., 7. a 18. místě z 20 a starší na 10. a 23. místě.

Na státní svátek 28. října jsme vyjeli do Chlumčan na neligo-
vou noční soutěž. Dětem se noční soutěže moc libí, protože je 
to něco jiného než ostatní soutěže – více adrenalinu a zážitků. 
Do Chlumčan jsme přijeli se dvěma pětičlennými hlídkami 
z mladší kategorie a se dvěma pětičlennými hlídkami ze starší kate-
gorie. Díky mladšímu družstvu jsme domu odváželi dort a krásné 
netradiční poháry, protože se děti umístily na krásném 1. místě. Ale 
ani ostatní družstva si nevedla špatně a obsadila ve starší kategorii 

5. a 10. místo a v mladší kategorii 8. místo. V první listopadové 
sobotě jsme pořádali 4. ročník soutěže „Noční toulaní pod Zele-
nou horou“. Prvotní myšlenka byla připravit trasu a soutěže jen 
pro naše mladé hasiče, ale po úspěchu v nultém ročníku, který 
byl určen pro jednotlivce a jen pro náš sbor, jsme se rozhodli, že 
pozveme i jiné sbory, se kterými se potkáváme při ligových soutě-
žích. V letošním roce se účastnilo 9 sborů s 28 hlídkami po pěti 
členech. Trasa vedla okolo Zelené hory, cesta byla vytyčená chemic-
kými světly, aby soutěžící věděli, kudy mají jít. Na trase potkávali 
stanoviště obdobná brannému závodu, ale i jiná, která byla při-
způsobena tmě. Naše družstva se umístila na krásných místech. 
Mladší družstva skončila na 1., 3. a 6. místě z 11 a starší družstva 
skončila na 2. a 4. místě z 15 družstev.

V sobotu 11. listopadu nás čekalo slavnostní vyhlášení hry 
Plamen pro rok 2016/2017, které se konalo v KD Šeříkovka v Plzni. 
V kategorii mladších žáků jsme se umístili na 6. místě z celkového 
počtu 12 a v kategorii starších žáků jsme se umístili na 8. místě 
z 12. Během vyhlášení byli odměněni medailemi jen ti, co se účast-
nili více jak poloviny soutěží v lize. Po slavnostním vyhlášení jsme 
se vydali na exkurzi na hasičskou stanici Košutka, kde s námi měl 
trpělivost jeden ze sloužících hasičů, který nás dokonce nechal 
vyzkoušet nezakouřený cvičný polygon. Po exkurzi jsme jeli směr 
domov, ale udělali jsme si ještě malou zastávku na laser game, 
kterou jsme pro děti měli připravenou jako odměnu za reprezen-
tování našeho sboru v lize i mimo ni. 

Tímto bychom také chtěli popřát krásné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok 2018. 

Kolektiv vedoucích mladých hasičů v Nepomuku
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Pionýrská světýlka

Podzimní výstavka tvoření pionýrských oddílů Pusík a Knoflíci 
se uskutečnila ve všech prostorách naší klubovny první listopa-
dovou středu a první listopadový čtvrtek. Od dvorku až po půdu 
bylo se na co dívat. Jak na vystavené podzimní výrobky dětí, tak 
i na krásně nazdobené dýně a také na výstavku vyrobených zvířá-
tek. Naše Mini ZOO pojede na výstavu Pionýrský sedmikvítek. Když 
nám nesvítily dýně, tak jsme nasvítili celý pionýrák. Dětem se naše 
světýlka moc líbila a ani se jim z klubovny domů nechtělo. Víte, 
kolik bylo na výstavě dýní? Těch větších bylo sedmnáct a s těmi 
malovanými celkem 172. Na prosinec připravujeme pro děti tra-
diční podvečer Nebe – peklo – pohádková půda. Opět to bude 
u nás strašidelné, a to zejména na dvorku v pekle, kde bude plno 
čertů a čertíků. V nebi však potkáte Mikuláše s andělským zástu-
pem a za obrázek a básničku získáte určitě nějakou tu dobrůtku. 
Na pohádkové půdě bude k vidění zasněžený zámek Zelená Hora. 
Na dvorku bude k ochutnání čertovský špekoun a Luciferovo pití. 
Zajděte k nám do klubovny v Husově ulici v pondělí 4. 12. 2017 
mezi 17. až 19. hodinou.

Miroslav Dvořák

Ohlédnutí za pétanquovou 
sezónou

Právě končící sezóna byla dosud nejúspěšnější sezónou Pétanque 
Clubu Sokol Nepomuk. Uspořádali jsme tři turnaje – Noční nepo-
mucké koulování, Pohár Města Nepomuka a Nepomuckou kouli, 
které byly součástí Tour de Nepomuk. Na těchto turnajích získal 
Jiří Holec dvě třetí místa a společně s Jaroslavem Sedlákem jeden 
turnaj dokonce vyhrál. V celkovém hodnocení Tour de Nepomuk 
tak Jiří Holec v konkurenci třicítky hráčů zvítězil a J. Sedlák byl 
bronzový. Druhé místo vybojoval stejně jako loni Vladislav Khás 
z Dobřan.

Zúčastnili jsme se ale i dalších akcí – v Zavlekově, Klatovech 
a Chocenicích. Stále největší kvalitu mají zavlekovské turnaje, které 
jsou tři a tvoří dohromady Zavlekovskou kouli. Na dvou z nich jsme 
v silné konkurenci získali cenné úspěchy. Karel Baroch společně 
se spoluhráčkou z Klatov získal druhé místo a stejného umístění 
dosáhli také J. Holec a Zdeněk Šimůnek. V celkovém hodnocení 
byl za osmé místo oceněn K. Baroch. Druhé místo získala dvojice 
Holec-Sedlák také na silně obsazeném turnaji dvojic v Chocenicích.

V rámci srpnové návštěvy Nepomuka v partnerském městě 
Swalmen se uskutečnil také pétanqueový turnaj. S převahou vyhráli 
Radka Dolná a Pavel Jiran. Karel Baroch a Martin Kovanda byli 
třetí. Příští rok uspořádáme pro holandské přátele turnaj zase my.

Avšak největšího úspěchu jsme dosáhli ve čtvrtém ročníku 
týmové soutěže Pošumavská pétanqueová liga. V konkurenci dal-
ších čtyř týmů jsme celou soutěž vyhráli, když jsme si vítězství 
zajistili již před posledním kolem. Ukázalo se, že naše sestava 
J. Sedlák, J. Holec, M. Kovanda, K. Baroch, R. Dolná, J. Větrovec 
a Zd. Šimůnek je v současnosti nejsilnější v regionu. Naše vítězství 
je o to cennější, že dosud jsme vždycky tabulku uzavírali. Navíc 
týmy soupeřů disponují i kvalitními hráči z popředí celostátního 
žebříčku. Ani těch jsme se nezalekli. Pro naše soupeře to bylo 
naprosto nečekané, ale my jsme si od prvního kola věřili. Získali 
jsme malou finanční odměnu, diplom a pohár. Naše vítězství jsme 
také při společném posezení oslavili. Úplně poslední naší akcí byla 
na konci listopadu „dohodná“ spojená s oddílovým "turnájkem", 
kde jsme celou sezónu zhodnotili. Závěrem bychom chtěli všem 
našim příznivcům popřát šťastné a veselé Vánoce a mnoho zdraví 
a štěstí v roce 2018.

Za oddíl pétanque Sokola Nepomuk 
Karel Baroch

Vánoce na sněhu, nebo na blátě?

Sníh a mráz k Vánocům bezpochyby patří a i ti z nás, kteří v prů-
běhu roku bílou nadílku nevítají, svůj názor alespoň na Štědrý 
den mění. Jak to s Vánoci v Nepomuku je, převažují ty na blátě, 
nebo ty na sněhu? Pokud se podíváme na Vánoce v Nepomuku 
od roku 1951 (celkem tedy 66 Štědrých dnů), zjistíme, že bylo 35 
z nich na sněhu a 31 na blátě (občas i zmrzlém). Z posledních let 
(od roku 2000 včetně) byly Vánoce na sněhu pouze 6krát (2000, 
2001, 2003, 2005, 2009, 2010) a na blátě 11krát. Loňské Vánoce 
teplota v důsledku přílivu teplého vzduchu od západu (který naru-
šil do té doby panující inverzní mrazy) od půlnoci postupně stou-
pala, a to z -1 °C až k 4 °C v odpoledních a večerních hodinách. 
Bylo po celý den zataženo, odpoledne se slabým deštěm. Ráno 
se ještě vyskytovala nesouvislá sněhová pokrývka starého pře-
mrzlého sněhu, která ale v průběhu dopoledne rychle roztála. 
Nejvyšší sněhová pokrývka se na Vánoce v Nepomuku vyskytla 
24. 12. 1969, a to 24 cm. Z posledních let pak v roce 2010, kdy 

bylo 18 cm sněhu. Nejvíce pak na Vánoce sněžilo v roce 1954, kdy 
napadlo 12 cm, z posledních let (od roku 2000) sněžilo pouze v roce 
2010, kdy napadly 3 cm. Od roku 1951 sněžilo na Vánoce 18krát. 
Pokud nejsou Vánoce na sněhu, měly by být alespoň na ledu, 
tedy s mrazem. Štědrých dnů, kdy teplota poklesla (alespoň při 
ranním minimu) pod bod mrazu, bylo 46 a těch bez mrazu pak 20. 
Nejníže teplota klesla 24. 12. 2001, kdy bylo třeskutých -23,5°C. 
Celodenní mráz (TMA -0,1°C a nižší), tedy záruka Vánoc na ledu 
či sněhu, se vyskytl 20krát. Nejnižší maximální denní teplota byla 
24. 12. 1962, kdy bylo -10,3 °C a tento den tak nebyl jen Štědrý, ale 
i arktický. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2012, a to 
jarních 12,5 °C. Nechejme se tedy překvapit, jaké budou Vánoce 
letošní, ale statisticky máme zhruba poloviční šanci, že budou 
na sněhu či alespoň na ledu.

Pavel Vacík

Vyprávění o farářích, děkanech a arciděkanech nepomuckých 
Duchovní správci farnosti Nepomuk  
ve středověku a v době předbělohorské

Z nepomuckých farářů předhusitské éry stojí za zmínku Jan West-
fal (v pramenech psáno též Westphal, Westwal, Bestpal apod.), 
který je v této funkci doložen v letech 1383–1392. Byl tedy součas-
níkem Johánka z Pomuku. Pocházel ze šlechtického rodu a někdy 
je označován přídomkem ze Kbelu. Nepomucká fara byla pro 
něj zřejmě jen zdrojem příjmů. Zastával současně i jiné církevní 
úřady. Od roku 1389 byl familiářem (dvořanem) papeže Bonifáce 
IX., v následujícím roce získal místo vikáře hlavního kostela v Olo-
mouci a roku 1391 byl jmenován farářem v Našiměřicích u Znojma. 
Nejpozději roku 1394 se stal kanovníkem metropolitní kapituly 
v Praze a v letech 1399–1400 je doložen jako arcijáhen žatecký. 
Není vyloučeno, že úřad faráře v Nepomuku držel ještě v této době 
a místo, aby jej osobně spravoval, pronajal ho jiné osobě. Tou mohl 
být Martin ze Svéradic, připomínaný v letech 1396–1401 jako nepo-
mucký místofarář a nájemce farních důchodů.

Jan Westfal nebyl v tomto směru výjimkou. Podobně přistu-
povali k výkonu svých povinností mnozí jeho kolegové. Takzvané 
mnohoobročnictví (současná držba více úřadů) bylo tehdy mezi 
duchovenstvem velmi rozšířeným nešvarem, který se stával terčem 
stále ostřejší kritiky reformátorů, jako byl kupříkladu Jan Hus. 

Husitské války, vzešlé z prvotní upřímné snahy skupiny uni-
verzitních vzdělanců a reformních kněží o nápravu církve, ovliv-
nily zásadním způsobem situaci v Nepomuku. Zdejší cisterciácký 
klášter byl zničen a jeho majetek se všemi právy přešel na novou 
vrchnost, pány ze Švamberka, které v 60. letech 15. století vystřídali 
Šternberkové. Třebaže oba tyto rody byly katolické, na nepomucké 
faře trpěli i kališnické kněze. Jedním z nich byl farář Přech, při-
pomínaný v letech 1453–1475. Za něj věnoval roku 1454 Mikuláš 
Markvart z Nepomuka s manželkou Kateřinou 9 kop grošů roč-
ního platu od poddaných ze vsi Holkovic na zřízení kaple Panny 
Marie při farním kostele sv. Jakuba Staršího a v ní oltáře sv. Miku-
láše se samostatným knězem (oltářníkem, kaplanem), který by tu 
každý týden odsloužil za manžele Markvartovy pět mší. Oltářníka 
vybíral děkan metropolitní kapituly v Praze, na správu jeho příjmů 
ovšem dohlížel farář. Panovník potvrdil fundaci 22. 11. 1454, 
arcibiskupská konzistoř ji schválila dne 15. 7. 1457. Tak vzniklo 
v Nepomuku kaplanství a místní fara se stala de facto majitelem 
nadačního statku Holkovice.

Již v 15. století byli patrně jistou dobu v Nepomuku současně 
dva faráři – katolický a kališnický. Doba působení výše zmíně-
ného Přecha se totiž v závěru zčásti překrývá s funkčním obdobím 
faráře Prokopa (1425–1463). Podobně se ještě za Přecha objevuje 
krátce roku 1474 na nepomucké faře katolický kněz Oldřich Kříž, 
zajímavá osobnost své doby. Narodil se kolem roku 1435 v Telči 
a vystudoval pražskou univerzitu. Na kněze byl vysvěcen roku 
1463. Stal se kanovníkem vyšehradské kapituly, působil jako vikář 
ve svatovítské katedrále, před příchodem do Nepomuka pobýval 
v Plzni a poté odešel jako oltářník a kazatel do Soběslavi. Mnoho 
let prožil v augustiniánském konventu v Třeboni, kde také 25. 3. 
1504 zemřel. Věnoval se opisování knih. Jeho zásluhou tak zůstala 
zachována řada cenných textů rozličného charakteru – staročeská 
milostná poezie, Husovy spisy, bohoslužebné knihy, druhý díl 
Bible litoměřicko-třeboňské (jinak Zmrzlíkovy), lidové popěvky, 
latinské písně, astronomická a medicínská pojednání, historické 
zprávy, právní předpisy i hospodářské rady.

Ve 2. polovině 16. století přibývalo na Nepomucku nekatolíků. 
Přispěl k tomu i náboženský rozkol v samotné rodině zelenohor-
ských Šternberků. Generace potomků Ladislava ze Šternberka 

(†  1566) a Kateřiny z Lokšan († 1590) byla vůbec problematickou 
a stíhala ji různá neštěstí. Albrecht se s tímto světem rozžehnal 
ještě jako dítě za života otce, Jiří zemřel předčasně roku 1592, když 
si zlomil vaz po pádu z koně. Ferdinand († 1595) probodl v pomi-
nutí smyslů vlastní matku, když mu chtěla zabránit, aby spáchal 
sebevraždu, a byl pak do konce života držen v internaci. Ondřej 
(† 1625) nechvalně proslul svým obrazoborectvím. Nařídil rozsekat 
všechny oltáře z nepomuckého farního kostela (dokonce se na tom 
osobně podílel) a následně je s výjimkou toho, který darovala jeho 
matka, nechal v panském pivovaře na Zelené Hoře spolu s více 
než třiceti kostelními obrazy spálit. Po dalších excesech musel být 
roku 1606 jako „na rozumu nedostatečný“ zbaven svéprávnosti. 

Jedině Ladislav, zvaný Jednooký († 1615), vylepšoval svými 
vojenskými aktivitami skandální pověst sourozenců. Roku 1603 
vytáhl jako jeden z vrchních velitelů českého vojska proti Turku 
do Uher. Odvezl ale s sebou sochu Panny Marie Zelenohorské, která 
se po různých peripetiích dostala do Vídně, kde se nachází dodnes.

Roku 1597 započal mezi Ladislavem ze Šternberka a jeho 
nekatolicky orientovanou sestrou Marií († 1609), spolumajitel-
kou zelenohorského panství, spor o obsazování far. Marie nejprve 
vypověděla kaplana Jana, který zajišťoval katolické bohoslužby 
ve Vrčeni, a nahradila ho evangelickým knězem. Když jí bývalý 
duchovní odmítl vydat klíče od kostela, dala urazit zámky. V Nepo-
muku bránila věřícím v přístupu do farního kostela a směrovala je 
do Vrčeně. Stávajícímu katolickému faráři Ondřeji Birutovi odmí-
tala vydávat desátky a roku 1602 ho propustila. S podporou části 
poddaných pak na uprázdněnou faru dosadila utrakvistického 
kněze Adama Enopola Brodského (Českobrodského) a požádala 
bratra Ladislava, aby jej schválil, ovšem bezvýsledně. Do záleži-
tosti se vložila i jeho manželka Bohunka z Lobkovic a nabádala 
Nepomucké, aby nekatolického duchovního správce nepřijali. 
Také dosavadní farář Birut stále setrvával v Nepomuku. V roce 
1603 jej však Marie v bratrově nepřítomnosti, které šikovně vyu-
žila, donutila opustit faru a uvedla na ni slavnostně Adama Eno-
pola. Bohunka ale v zastoupení manžela předložila celou věc císaři 
Rudolfovi II., který opakovaně nařídil utrakvistického kněze pro-
pustit, což se nakonec i stalo. 

Paradoxem při tom je, že Adam Enopolis (též Enopolius či 
Oenopolis) byl vlastně knězem řádně vysvěceným od katolického 
pražského arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice. Tridentský 
koncil (1545–1563) totiž povolil v českých zemích přijímání z kali-
cha, čímž s konečnou platností legalizoval výdobytky husitského 
hnutí a zrovnoprávnil utrakvistické kněze s katolickým duchoven-
stvem, museli však přijmout katolické svěcení. Adamu Enopolovi, 
rodákovi z Českého Brodu (odtud jeho přízvisko), se ho dostalo 
5. 9. 1567. V letech 1586–1589 je doložen jako farář ve Vidicích 
u Kutné Hory; roku 1597 působil v Chlumci (nad Cidlinou). Poté 
byl děkanem ve Dvoře Králové nad Labem. K 23. 4. 1601 mu však 
tamější městská rada dala výpověď, protože „pro sešlost věku a pro 
nedostatek zdraví v chrámu Páně jak při obecném zpěvu tak při 
vykonávání v neděli slavností, zvláště modliteb, státi neb klečeti 
nemůže, sedí a tudy na osobě své lidu obecnému nemalé zhoršení 
dává“. To však nebránilo, aby jej Marie ze Šternberka povolala 
do Nepomuka. Jaké byly jeho osudy po odchodu ze zdejší fary, 
který dost možná vyvolaly spíše zdravotní obtíže a pokročilý věk 
než zásah panovníka, není známo.

Vladimír Červenka



„VÁNOČNÍ PEČENÍ“
Nabídka platí od 22. 11. do 24. 12. 2017  
v prodejně „U Stodoly“,  
ve Dvorci a NS Nepomuk

Šumavská mouka pšeničná hladká 1 kg  9,50 Kč
Korunní cukr moučka 1 kg 16,90 Kč
Weininger droždí čerstvé 42 g 3,90 Kč
Hera 250 g 13,90 Kč
COOP Premium kakao plnotučné 100 g 22,90 Kč
DOLCEZZA čokoláda na vaření 100 g 15,90 Kč
MARSHALL Tuzemák 37,5% 0,5 l 99,90 Kč
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Vánoční pozdrav

Vánoce jsou pro nás výjimečnými svátky. Připravujeme se a toužíme 
prožívat něco hluboce lidského, krásného a šťastného. Vánoce jsou 
spojeny se spoustou zvyklostí a tradic, pomocí kterých chceme tuto 
atmosféru lidské touhy a očekávání umocnit. Ať už jsou to vánoční 
trhy, dárky – především pro děti, vánoční koncerty a zpívání koled 
nebo štědrovečerní večeře a vzájemné rodinné sdílení.

Jsou to pěkné lidské zvyky, které však samy o sobě nemohou lid-
skou touhu uspokojit. Co více, při nadměrném shánění a spoléhání 
se na tyto zvyky může dojít k tomu, že se pro shon a starosti o tyto 
věci dostáváme do stresu a místo očekáváné radosti přichází vzá-
jemné rozčarování. Z krásných svátků se potom stanou dny, které 
musíme „nějak přežít“, abychom zase dál pluli obyčejným životem.

Lidské srdce ve své hlubině touží po něčem daleko vznešeněj-
ším, než jsou tyto zvyklosti spojené s Vánocemi. Ve své materiální 
podobě jen naznačují dary pocházející od samotného Boha. Pro 

nadcházející vánoční svátky vám tedy přeji, aby vše to, co připra-
vujeme a z čeho se budou lidské oko a jiné smysly těšit, nás při-
vedlo k myšlenkám na velikost a důstojnost lidské duše a daru, 
který je schopna od Boha přijmout. Možná právě to chtěl anděl 
při narození Ježíše sdělit pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám 
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude zname-
ním: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu 
bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
„Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má 
zalíbení.“ Přeji vám, aby svátky vánoční vás naplnily velkým oče-
káváním a radostí – vždyť proto jsme byli stvořeni, a proto se Bůh 
narodil v Betlémě.

P. Jiří Špiřík

MS – Mše svatá BS – Bohoslužba slova DPS – Dům s pečovatelskou službou v Nepomuku DKS – Dům klidného

Vánoční bohoslužby 2017–2018 v Nepomuku 
a farnostech odtud spravovaných

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

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

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

Firma Mecotronic s. r. o.  
s provozovnou v Kasejovicích hledá  
vhodného pracovníka na pozici:

MECHANIK – SEŘIZOVAČ 
POLOAUTOMATŮ

Nabízíme:
 – jednosměnný pracovní provoz
 – nástupní plat 21.000-22.000 hrubého
 – nástup možný dle dohody

Požadujeme: spolehlivost, samostatnost, 
zodpovědnost a pečlivost

Bližší informace  
na tel. č.: (+420) 777 553 479 p. Pavelec,  
e-mail: a.kohlenbergerova@mecotronic.cz.

Datum Nepomuk Mileč Myslív Vrčeň Prádlo Měchlupy Žinkovy Neurazy

sv. Jana sv. Jakuba sv. Petra 
a Pavla

Nanebevzetí
Panny Marie

sv. Vavřince Povýšení
sv. Kříže

sv. Cyrila 
a Metoděje

sv. Václava sv. Martina

23. 12. 17.00 MS 15.30 MS

24. 12.
(Štědrý den)

23.00 MS 21.30 MS 20.00 MS

25. 12. 
(Narození Páně)

9.45 MS 8.00 MS 11.15 BS 11.15 MS

Prohlídka jesliček 14–16 14–15 14–15 12.00–12.30

26. 12. 
(Sv. Štěpána)

9.45 MS 14.00
Koncert,  
duchovní slovo

11.15 MS

Prohlídka jesliček 14–15 14–15 14–16 14.30–15.00

27. 12. 
(Sv. apoštola Jana)

17.00 MS

28. 12. 
(Svatých Mláďátek)

14.00 MS 10.15 DKS

29. 12. 8.00 DPS

30.12. 17.00 MS 15.30 MS

31. 12. 2017
(Sv.Rodiny, Silvestr)

9.45 MS 8.00 MS 11.15 MS 11.15 BS

1. 1. 2018  
(P. Marie a Nový rok)

9.45 MS 8.00 BS 11.15 BS
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Kulturní kalendář  prosinec 2017

Klub českých turistů 
odbor Nepomuk 

Vás zve na  

15. Novoroční špacír  
kolem Zelené hory 
Novoroční 
čtyřlístek 

1. ledna 2018 
Sraz u kruhového objezdu u Sokolovny v 13:30 hod. 

 

 

Na akci bude tradičně možno přispět  
na zajištění aktivit pro zdravotně 
postižené spoluobčany zakoupením 
plastové samolepky  

„Novoroční čtyřlístek“. 
Přispět můžete již od 20,- Kč. 

KULTURNÍ KALENDÁŘ NEPOMUK 

3. 11. – 29. 12.  Výstava obrazů Jaroslavy Kupkové, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý – 
sobota od 10.00 do 16.00 hodin, prodejní výstava

1. – 31. 12.  Výstava Fotoklubu Nepomuk, Minigalerie 
v obchodním centru Úslava (náměstí A. Němejce)

2. 12.  Dětská Mikulášská s vystoupením dětské taneční 
skupiny Čiperkové, od 15.00 hodin, Sokolovna Nepomuk

2. 12.   Malá muzika Nauše Pepíka, od 18.00 
hodin, Kulturní sál Dvorec, předprodej vstupenek KS 
Dvorec (čtvrtek – sobota 17.00 – 22.00 hodin)

3. 12.  Adventní trh a rozsvícení vánočního 
stromu v Nepomuku, bohatý doprovodný program, 
od 14.00 do 19.00 hodin, náměstí A. Němejce

3. 12.  Rukodělný jarmárek v prostorách volnočasového 
centra Fénix, od 14.00 do 17.00 hodin, občerstvení, 
ukázky vystoupení, dílničky, interaktivní loutkové 
divadlo a otevřené prostory a další, vstup volný

4. 12.  Nebe – peklo – pohádková půda, od 17.00 do 19.00 
hodin, klubovna Pionýru Nepomuk (Husova 244)

5. 12.  Návštěva z pekla, od 10.00 hodin, pořádá MC 
Beruška, e-mail – materskecentrum@centrum.cz

5. 12.  Den otevřených dveří malířského ateliéru-K, 
k vidění bude také busta Richarda Böhnela, od 16.00 
do 18.00 hodin, Rodný dům A. Němejce, vstup volný

6. 12.  Vzpomínky na Brazílii, promítání fotografií 
z návštěvy nepomucké delegace v Brazílii v květnu 2017, 
od 18.00 hodin, sál Městského muzea Nepomuk

7. 12.  Balení vánočních dárků – seminář 
s Martinou Raiserovou, od 17.00 hodin, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk

8. 12.  Vánoční jarmárek ZŠ Nepomuk s vystoupením 
pěveckého souboru Písnička, od 14.00 hodin, ZŠ Nepomuk 

9. 12.  Setkání seniorů, od 14.00 hodin, Sokolovna 
Nepomuk, zajištěn autobusový rozvoz ze Dvorce

9. 12.  Andělské hlasy pod Zelenou Horou, účinkují 
pěvecký sbor Andílci, Jaro Smejkal, Jana Marie Kateřina 
Korbelová, Od 19.00 hodin, Klášter u Nepomuka, vstupné 
250 Kč, předprodej vstupenek od 15. 11. v rámci www.
plzenskavstupenka.cz (možno zakoupit v infocentru Nepomuk)

10. 12.  Vánoční koncert při rozsvícení stromečku 
ve Dvorci, hraje Úhlavanka, vystoupení ZUŠ Nepomuk, 
začátek v 18.00 hodin, Kulturní dům Hotel Dvorec 

11. 12.  Vánoční koncert školního pěveckého sboru 
Písnička, od 17.00 v sále Švejk restaurantu U zeleného stromu

16. 12.  Lucie revival, od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk

16. 12.  Vánoční fotbalový turnaj přípravek (IV. ročník), 
od 9.00 do 19.00 hodin, Sportovní hala Sokolovna Nepomuk

17. 12.  Adventní koncert ZUŠ Nepomuk v podání učitelů 
a starších žáků (zazní skladby např. J. S. Bacha, V. Blodka, 
A. Vivaldiho, J. Křečka, G. F. Händela a dalších, vystoupí 
žáci literárně – dramatického oboru a vystavovat budou žáci 
výtvarného oboru), od 15.00 hodin, aula ZŠ Nepomuk

20. 12.   Vánoční koncert žáků ZUŠ Nepomuk, 
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

21. 12.  Setkání v ženském kruhu na téma vnitřní síly 
a nových začátků – v čase nejkratšího dne v roce je ta 
správná příležitost obrátit mysl k sobě samé, od 18.00 do 20.00 
hodin, centrum volnočasových aktivit Fénix, vstup 150 Kč

21. 12.  Zpívání u kapličky ve Dvorci, od 16.00 
hodin, v ulici Ke Dvorům, pořádá ČZS Dvorec

22. 12.   Provedení České mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby, v podání sboru Canto Nepomucenum 
a jeho hostů, od 18.30 hodin, kostel sv. Jakuba 
Většího, předprodej vstupenek v KIC Nepomuk

31. 12.   Silvestr Hotel Dvorec (bohatý program 
a občerstvení), od 20.00 hodin, Kulturní sál Dvorec, vstupné 
420 Kč na místě, 320 v předprodeji, tel.: 736 537 156

1. 1.  Novoroční čtyřlístek, sraz u Sokolovny 
13.30 hodin, pochod KČT Nepomuk

13. 1.   Rybářský bál, od 20.00 hodin, Kulturní dům Klášter, 
předprodej vstupenek 6. 1. od 13.00 hodin (Kulturní sál Dvorec)

KULTURNÍ KALENDÁŘ NEPOMUCKO 

do 27. 1. 2018  Dvě století Rukopisů zelenohorského 
a královédvorského – výstava uspořádaná k výročí 
nalezení Rukopisů – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

do 31. 12.   Stará škola aneb škamna, kalamář 
a rákoska, svět školy a školní třídy v 19. a 20. 
století, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

1. 12.     Adventní trh a rozsvícení vánočního 
stromku, od 17.00 hodin, náměstí Žinkovy

1. 12. – 20. 1.   Výstava betlémů, Infocentrum Spálené Poříčí

2. 12.   Mikulášské trhy, rozsvícení vánočního stromku, 
od 13.00 do 17.00, zámek (náměstí) Spálené Poříčí 

2. 12.   Adventní setkání s přednáškou 
Jiřího Tetzeliho, od 14.00 hodin, Muzeum krojů 
a zapomenutých řemesel, Březí 35 (u Žinkov)

2. 12.  Vánoční výstava v Neurazech, od 14 hod. 
v budově obecního úřadu Neurazy – výstava, ukázky 
a prodej ručních prací, výstava prací ZŠ a MŠ Žinkovy, 
výstava adventních kalendářů, minijarmark, svařák, 
v 17 hod. rozsvícení vánočního stromku na návsi, 
vystoupení dětí z místní mateřské školy

3. 12.  Adventní odpoledne (výroba a prodej adventních 
věnců a dekorací, pletení z papíru, drátkování, plstění, 
výroba mýdla a další), od 13.00 do 16.00 hodin, 
Kulturně společenské centrum města Kasejovice

3. 12.  Zdobení stromku, stavění betléma, malé 
adventní trhy, od 16.00 hodin, náves Číčov

3. 12.  Rozsvícení vánočního stromku 
v Chanovicích, před kostelem 

5. 12.  Mikuláš, andělé a čerti, tradiční 
mikulášské nadělování v Chanovicích 

6. 12.  Posezení u kamen (vánoční věštění, adventní zvyky 
a tradice), od 17.00 hodin, Infocentrum Spálené Poříčí

9. 12.   Salomena Cup (turnaj v nohejbalu), 
tělocvična ZŠ, Spálené Poříčí 

9. 12.  Adventní trh, začátek v 9.00 hodin, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

9. 12.  Vánoční Roháči (koncert), od 18.00 
hodin, zámek Spálené Poříčí 

10. 12.   Gospely Donnell elly and United voices (USA), 
koncert, od 19.00 hodin, kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí 

10. 12.  Vánoční koncert Václava Hudečka 
a Jiřího Stivína, od 16.00 hodin, zámek Kozel, 
rezervace vstupenek na tel.: 377 969 040

12. 12.  Adventní otevřené dílny, od 15.00 do 17.00 
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

13. 12.   Zpívání koled s Českým 
rozhlasem, náměstí Kasejovice

13. 12.   Společné zpívání koled, 
od 18.00 hodin, Spálené Poříčí

13. 12.  Zpívání vánočních koled, od 17.00 hodin, Blovice

15. 12.   Rozsvícení stromku, zpívání 
koled, od 18.00 hodin, Hořehledy 

15. 12.   Vánoční koncert – Česká mše vánoční, 
Spálenopoříčský pěvecký sbor, Spálené Poříčí

16. 12.   Soutěž o nejlepší bramborový 
salát, hasičský klub Lučiště 

16. 12.  Ježíškovo pomocníček, od 16.00 
hodin, u velkého rybníka ve Chválenicích

16. 12.   Vánoční koncert Edity Adlerové, 
vystoupení za doprovodu jedenáctiletého akordeonisty 
Tomáše Benedikta Sršně, od 17.00 hodin, bývalý 
zámek ve Starém Smolivci, vstupné 100 Kč

17. 12.   Živý Betlém, divadelní hra, od 14.00 hodin, 
náměstí, kostel sv. Mikuláše, Spálené Poříčí

18. 12.  Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk, 
od 16.30 hodin, Kulturní centrum Kasejovice

19. 12.  Adventní otevřené dílny, od 15.00 do 17.00 
hodin, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

21. – 22. 12.   Vánoční den v útulku Borovno, 
21. 12. od 14.00 do 18.00 hodin a 22. 12. od 9.00 
do 16.30 hodin, www.utulekborovno.cz

22. 12.   Vánoční koncert St. Johnny Blues, od 20.00 
hodin, restaurace hotelu Brdy, Spálené Poříčí

22. 12.    Doga + Komunál, od 21.00 
hodin, Sokolovna Spálené Poříčí 

23. 12.    Zpívání u stromečku v Měcholupech 
u pergoly, od 17.00 hodin, občerstvení zajištěno

24. 12.     Zpívání koled na návsi, od 15.30 hodin, Číčov 

25.–26. 12.  Chanovický betlém ve skanzenu, od 13.00 
do 17.00 hodin, představení betlému řezaného v životní 
velikosti, vstupné 40 Kč / 20 Kč, (a 1. 1. 2018)

26. 12.   Setkání varhan a houslí v milečském 
kostele, Anna Nefedova (housle), Jakub David Smešný 
(varhany), od 14.00 hodin, součástí bude duchovní 
slovo Patera Jiřího Špiříka, vstupné dobrovolné

26. 12.   Vánoční turnaj ve stolním tenise, 
od 8.30 hodin, Sokolovna Spálené Poříčí 

26. 12.     Vánoční turnaj ve stolním 
tenise, hasičský klub Lučiště 

26. 12.  Vánoční zpívání u betléma, chrámový 
a pěvecký sbor Velkobor, od 14.00 hodin a od 15.00 
hodin, Chanovický skanzen, vstupné dobrovolné

31. 12.   Silvestrovský běh na téma karneval, Spálené Poříčí

31. 12.   Oslava Silvestra, Lipnice 

31. 12.  Myslivecký silvestr, od 20.00 
hodin, Kulturní dům Chanovice

31. 12.   Půlnoční ohňostroj, Číčov

Kulturní a informační centrum Nepomuk,  Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz / Otevřeno: květen–září (pondělí–neděle 8.30–18.00)
Zajišťujeme také předprodej vstupenek v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz změna programu vyhrazena
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VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. závod ESTA Blatná  
Přijme nové spolupracovníky/ce na pozice: 
 
 

 Pracovník elektromontáže 
– pájení, drobné montáže, obsluha zavíracího stroje apod. – práce vhodná i pro ženy 
 

 Svářeč  
– sváření nerezových a hliníkových nádob kondenzátorů 

 
 Pracovník kovovýroby 

– práce s nerezovým plechem 
 
 Mechanik seřizovač  

– navíjecí stroje poslední generace 
 
 Pracovník expedice  

– dokončení výrobků, balení 
 
 Pracovník impregnace 

– impregnace olejem a hmotou 
 
 Pracovník lakovny  

– příprava a stříkání kondenzátorů 
 
Nabízíme:  
     - nadprůměrné výdělky 
     - náborový příspěvek 5 000,- Kč 
     - práce na HPP u stabilní nadnárodní společnosti 
     - příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat), ostatní       
       nadstandardní příplatky 
     - dovolenou 25 dní + další dny za odpracovanou dobu 
     - příspěvek na dopravu až 1 000,- Kč/měsíc 
     - příspěvek na životní připojištění 
     - variabilní složka mzdy 
     - dotované stravování 
     - každoroční navyšování mzdy (v tomto roce 8 %) 
     - příspěvek na dětský tábor 
 
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na: Jana.Benesova@vishay.com. 

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

Místo pracoviště: Kasejovice

—  Montážní dělník v zahraničí 
Práce v Německu / Anglii

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

—  Konstruktér

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

—  Asistentka projektu 
Vzdělání ekonomického, technického směru  
znalost NJ plynně

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

ČZS Dvorec srdečně zve na jedenácté 

Zpívání u kapličky
ve čtvrtek 21. prosince od 16.00 hodin
v ulici Ke Dvorům ve Dvorci

Vánoční koncert Edity Adlerové 
ve Starém Smolivci  

Jedinečný koncert v rámci vánočního turné Edity  Adlerové 
proběhne v bývalém zámku ve Starém Smolivci za dopro-
vodu talentovaného jedenáctiletého akordeonisty Tomáše 
Benedikta Sršně, žáka ZUŠ Bedřicha Smetany z Litomyšle. 
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji na obecním úřadu 
v Mladém Smolivci či na místě před koncertem.  
 
Sobota 16. 12. od 17.00 hodin / Vstupné 100 Kč

Setkání varhan a houslí  
v milečském kostele 
Anna Nefedova (housle)  
Jakub David Smešný (varhany) 
26. 12. ve 14 hod.
Součástí bude duchovní slovo Patera Jiřího Špiříka, 
vstupné dobrovolné na opravy kostela. 
Akci finančně podpořil Mikroregion Nepomucko.

ZUŠ Nepomuk zve 
 
 
17. 12.  
Adventní koncert ZUŠ Nepomuk v podání učitelů  
a starších žáků (zazní skladby např. J. S. Bacha, V. Blodka, 
A. Vivaldiho, J. Křečka, G. F. Händela a dalších, vystoupí 
žáci literárně – dramatického oboru a vystavovat budou 
žáci výtvarného oboru), od 15.00 hodin, aula ZŠ Nepomuk

20. 12.  
Vánoční koncert žáků ZUŠ Nepomuk,  
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk
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G CG sleva

USEDLOST V RADOCHOVECH, 
POZEMEK 1393M2
Prodej usedlosti, kterou tvoří rodinný dům 
4+1, stodola s chlévy a sýpka s garáží. 
K nastěhování, udržovaná. Polouzavřený 
dvůr, klid a soukromí.

2 250 000 Kč

DŮM NA SAMOTĚ, MEČICHOV
Prodej domu 4+1, užitná plocha 153m2, 
na pozemku 1.428m2, po rekonstrukci, 
ihned k nastěhování. Garáž, kůlna, bazén, 
hrubá stavba domku 2kk na pozemku. 
Naprostá samota a klid.

2 900 000 Kč

CHALUPA U VELHARTIC – CIHELNA

POZOR – PODZIMNÍ SLEVA! Prodej ven-
kovské chalupy v kouzelné přírodě, přímo 
na křižovatce pošumavských cyklotras. 
Pozemek 943m2, 4+2, k rekonstrukci.

960 000 Kč

STATEK S POZEMKY, MÍTOV

K prodeji nabízíme statek – dům 
4+1, chlévy, stodola, dílny. Pozemek 
36.872m2, ve funkčním celku. Ihned volný. 
Hospodaření, chov koní. 

8 380 000 Kč

CHATA ČÍŽKOV – ZAHRÁDKA

Prodej chaty 41m2 na vlastním 
pozemku 359m2, polosamota, 
u rybníka. Ihned k užívání.

450 000 Kč
BYT 2KK, SE ZAHRÁDKOU,  
NEPOMUK
Byt 69m2, osobní vlastnictví, se zahrád-
kou 64m2, která je přístupná přes terasu 
z obýváku. Perfektně uklizen, připraven 
k nastěhování.

1 500 000 Kč

G G

novinka

novinka

novinka

G

Daruji 2 černá koťátka (kočička, kocourek), 
Plzeň‑jih. Tel.: 607 064 586.

Hledám na příležitostnou práci na zahradě placeného pomocníka, 
kterého práce na zahradě baví a hlavně jí rozumí (nejlépe důchodce 
zahradník, ale není podmínkou). Plzeň‑jih. Tel.: 607 064 586.

Pronajmu domek 1+1 v Kasejovicích, cena 6500, – 
Kč se vším. Více info na tel.: 777 601 987.

Prodám 2 propan lahve, pokojová kamna, péřové deky, 
polštáře. Cena dohodou. Tel.: 722 963 905.

Prodám velkou hrobku v Nepomuku. Tel.: 721 195 326.

Koupím Simpson, nejraději Enduro nebo Betku 50 
cm3. Koupím zachovalou Felicii, nejraději combi 
na jakýkoliv pohon. Tel.: 776 535 770. 

Prodám nové péřové polštáře 70x90, cena 250 Kč/ks. Pojízdnou 
tašku na kolečkách – nutno vidět. 1000 Kč. Tel.: 604 862 639.

Prodám péřovou prošívanou deku a polštář 
za 500 Kč. Sedátko přes vanu za 300 Kč. Přehrávač 
DVD Hyundai za 2500 Kč. Tel.: 737 582 693.

Prodám pánskou bundu kožen. černou vel. 62, jen 1900 Kč. 
Gauč rozkládací 1,5 lůžko, červ. čalounění a 2 křesla, vše 
se šuplaty – dohromady 2000 Kč. Tel.: 776 693 073.

Prodám dveře vnitřní 90P solodur přírodní dub, nové 
nevybalené, 2 ks po 1400 Kč. Dětské houpací křeslo 
a houpací kohouty. Nepomuk. Tel.: 776 693 073.

Prodám letošní indické běžce k chovu a přijímám již objednávky 
na jarní kachňátka ind. běžců. Plzeň‑jih. Tel.: 607 064 586. 

Dodání a montáž – žaluzie – rolety – sítě do oken – lamelové dveře 
+ zemní práce – odvoz materiálu. Nepomucko. Tel.: 603 309 702.

Řádková inzerce

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. 
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón 
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

PF 2018 

 
 
Výbor zahrádkářů  
přeje všem členům  
i nečlenům krásné prožití  
vánočních svátků a mnoho  
zdraví a krásných výpěstků  
v novém roce.

CG SLEVA
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Stále se rozrůstáme,  
a proto hledáme nové 
kolegy a kolegyně  
na různé pozice:

Obsluha výrobních linek

Elektrikář

Údržbář

Brusič nástrojů

Řidič vysokozdvižného vozíku

Technik BOZP a PO

Práce u stabilní rodinné  
mezinárodní společnosti  

Atraktivní systém odměňování 
transparentní prémiový systém 

13. plat, stravenky

Dlouhodobá perspektiva a  
možnost kariérního růstu

Firemní akce pro zaměstnance

Náborový příspěvek 12.000,-Kč

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

Pracovní pozice v  
Chanovicích:

Důvody, proč pracovat  
právě pro firmu Pfeifer: 

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

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

karriere.
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         V
še kolem 

zaměstnání u firmy Pfeifer

   ONLINE PŘIHLÁŠKA

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

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

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

vzpomínka

Očím ses ztratil,  
ale v srdcích zůstáváš navždy.

Dne 8. prosince 2016 uplyne devět let,
co nás navždy opustil
pan Vojtěch Kalabza.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
manželka, synové s rodinami a vnoučata.

vzpomínka

Dne 6. 12. to bude již 20 let,  
co nás navždy opustila 

paní Miroslava Huková

 
 
10. 12. uplyne 39 let,  
co nás navždy opustil 

pan Karel Huka

 
Stále vzpomínají  
dcera a vnučky s rodinami.

vzpomínka

Dne 19. 12. uplyne 10 let od úmrtí 
manžela, tatínka a dědečka,  
pana Miloslava Vokurky.
 
S láskou vzpomíná manželka  
a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Za tichou  
vzpomínku děkuje rodina.

vzpomínka

Dne 17. 12. vzpomeneme 1. výročí,  
kdy nás opustila naše maminka  
Jaroslava Pružincová z Nepomuka.

Za tichou vzpomínku děkují  
dcera Pavla a syn Karel.

86 let Jimel Vladimír
89 let Horecký Mikuláš 
90 let Janouš Karel

Srdečně  
blahopřejeme.



sponzor měsíce


