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Ve Dvorci se veselily maškary
Průvod rozličných masek se v sobotu 18. února vydal od hasičské 
zbrojnice, aby uskutečnil tradiční masopustní obchůzku po cha-
lupách ve Dvorci.

Masopust, respektive jeho konec, tedy poslední tři dny před 
Popeleční středou, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem 
hodování a veselí, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak 
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se konaly 
taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Tomu, kdo se slávy nezú-
častnil, se posílala bohatá výslužka. Masopust končil v noci před 
Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny 
vyzval k rozchodu. 

foto Pavel Motejzík

zprávy / fotografie / tiráž

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

Nepomucké noviny / březen 2023

Adam Klaus a Martin Kilbergr na zahradě Zelenohorské pošty, 
foto archiv Martina Kilbergra.

Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává: Město Nepomuk – www.nepomuk.cz

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327, 
XXXII. ročník, měsíčník, náklad 2500 ks, 
zdarma, do všech schránek ve městě, dále 
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.
Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační 
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 
tel.: (+420) 371 580 336, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz 
Úřední hodiny redakce: Středa 10–12, 13–16

Šéfredaktor: Bc. Hana Staňková, (+420) 371 580 336
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Sazba a tisk: NAVA Tisk, s. r. o., Hankova 1455/6, Plzeň
Redakční rada: Mgr. Miroslav Anton, Karel Baroch, 
Mgr. Marie Bílková, Ing. Pavel Jiran, PhDr. Pavel 
Kroupa, Pavel Motejzík, DiS., Bc. Hana Staňková
Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou 
vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. 

Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, 
návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu 
redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.
Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by 
měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
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Domácí štěstí přilákalo diváky do nepomucké Sokolovny
Ve čtvrtek 19. ledna se v Sokolovně uskutečnilo divadelní předsta-
vení komedie domácí@štěstí.hned. Protagonisté Michaela Dolinová, 
David Suchařípa a Iva Hüttnerová předvedli, co se stane, když do 
domácnosti marketingové ředitelky a umělce na volné noze vtrhne 
svérázná hospodyně. Téměř plný sál se dobře bavil.

zdroj: www.domacistestihned.cz

Marcel Klaus podnikatelem roku 2022 Plzeňského kraje
Podnikatelem roku 2022 v Plzeňském kraji se stal Marcel Klaus, 
majitel společnosti Klaus Timber, která vlastní mimo jiné výrobní 
areál ve Dvorci. Byl oceněn 7. února odbornou porotou meziná-
rodní poradenské společnosti EY. V Plzeňském kraji byl regionální 
vítěz vyhlášen teprve počtvrté. Marcel Klaus nyní postupuje do 
celonárodního finále v Praze. 

Firma každoročně vyrobí sedm milionů palet a dřevěných obalů 
a zaměstnává více než 370 lidí. Její roční obrat se pohybuje kolem 
dvou miliard korun.

 Marcel Klaus přebírá cenu od hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, 
foto www.podnikatelroku.cz



3slovo starosty / zprávyNepomucké noviny / březen 2023

Ve středu 18. ledna v rámci pravidelných cest hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka 
po významných zaměstnavatelích regionu bylo uspořádáno společné jednání zástupců 
Plzeňského kraje, města Nepomuk a vedení společnosti Klaus Timber.

Poté, co se zástupci kraje seznámili s dosud nenaplněnou snahou vedení města zajistit 
odklon nákladní dopravy z Nepomuku a Dvorce od firmy Klaus Timber na silnici I/20, si 
dále prohlédli přímo výrobní areál. „Pro mne bylo odklonění nákladní dopravy směřu-
jící do a z průmyslové zóny, která projíždí celým Nepomukem a Dvorcem, prioritou už 
v minulém volebním období. Máme rozjednanou stavbu ze silnice I/20 u Třebčic, a vzhle-
dem k tomu, že firma, která tu sídlí, neustále expanduje a rozšiřuje výrobu, je potřeba 
situaci urychleně řešit. Proto jsem chtěl zástupce kraje se situací seznámit přímo na místě 
a ukázat jim, jak to v Nepomuku vypadá,“ řekl starosta města Vladimír Vokurka. Denně 
v této lokalitě projíždí po hlavní silnici podle jeho slov zhruba šest tisíc automobilů a z toho 
téměř polovinu tvoří nákladní doprava.

Dopravní řešení, které by Nepomuku pomohlo a na nějž si město nechalo vypracovat 
studii, se skládá ze tří projektů. Prvním je sjezd ze silnice I/20, který by mělo řešit Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, druhý projekt zajišťuje propojení tohoto sjezdu s Dvorcem a jde 
za Krajskou správou a údržbou silnic a třetí projekt je Správy železnic a Českých drah. 
Ten představuje vybudování nového kolejiště ve stanici Nepomuk, jehož součástí je zru-
šení úrovňového přejezdu a vytvoření nového podjezdu k průmyslové zóně. Jde o stavbu 
za několik stovek milionů korun, na něž bude třeba čerpat finance z evropských fondů.

Hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek pro dopravu Pavel Čížek se shodli na tom, že 
je nutné, aby město nyní co nejrychleji začalo s výkupy pozemků tak, aby příprava a rea-
lizace plánovaných dopravních staveb mohla být co nejrychleji zahájena. Plzeňský kraj 
je také v rámci řešení staveb jdoucích za ním, potažmo za SÚS PK, připraven vyjít poža-
davkům a zájmům města maximálně naproti.

Zdroj: plzensky-kraj.cz

Plzeňský kraj pomůže Nepomuku  
s řešením odklonu nákladní dopravy

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

přesto, že nás počasí občas láká a  při-
pomíná blížící se jaro, dává o sobě paní 
zima stále vědět a potvrzuje, že únor bývá 
nejstudenějším měsícem. 

I  tak se nám podařilo odstartovat 
některé investiční akce a jednu dokonce 
téměř dokončit.

V novinách otevřeme citlivé a stále aktu-
álnější téma ohledně odpadového hos-
podářství a rozhovor s dvěma mladými 
absolventy místní ZUŠ naznačí její kvalitu.

Přeji všem klidné počtení ve zdraví.

Vladimír Vokurka,
starosta města Nepomuk

Slovo starosty

foto plzensky‑kraj.cz
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Změna živnostenského zákona

Znění živnostenského zákona v průběhu ledna 2023 postupně 
novelizovaly tři změnové předpisy. První dvě změny upravily znění  
§ 3 živnostenského zákona (činnosti vyloučené z režimu živností), 
do něhož byly doplněny některé činnosti, na které se jeho působ-
nost nevztahuje (k činnosti nelze získat živnostenské oprávnění). 

Jedná se o:
•  provozování bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů 

ve specifické kategorii provozu podle zákona o civilním letectví,
• činnost zapsaných prostředníků podle autorského zákona.

Zrušení požadavku na získání živnostenského 
oprávnění před vznikem společnosti
Třetí změna, vyvolaná zákonem č. 416/2022 Sb., se týká procesní 
úpravy vzniku živnostenského oprávnění u obchodních společ-
ností. Cílem přijaté právní úpravy je usnadnit online zakládání 
a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku. 
Zakladatel kapitálové společnosti, která bude podnikat podle živ-
nostenského zákona, může živnostenské oprávnění získat nezávisle 
na zápisu do obchodního rejstříku. Předchozí praxe vyžadovala 
získat živnostenská oprávnění ještě před samotným zápisem spo-
lečnosti do obchodního rejstříku. Zakladatelé rovněž nemusí při 
oznamování živnosti dokládat právní důvod pro užívání prostor, 
v nichž bude mít společnost své sídlo, jde-li o žadatele, kteří již 
tento doklad předkládají pro zápis do veřejného rejstříku.

Bohumila Rašková, živnostenský úřad

Nepomucké noviny / březen 2023

Dopravní omezení 

Z důvodu výměny dlažby a opravy plochy parkoviště je do 31. března 
uzavřen prostor na náměstí A. Němejce před kanceláří ČSOB Sta-
vební spořitelny (bývalé zlatnictví) a průjezdem do dvora radnice.

Plánovaná je též částečná uzavírka silnice v Blatenské ulici kvůli 
opravě chodníku. Dne 14. listopadu 2022 bylo předáno staveniště 
zhotoviteli – firmě Silba s. r. o., která má termín dokončení do 
31. května 2023. Vzhledem k povětrnostním podmínkám a eventu-
ální zimní údržbě by měly práce začít po 9. březnu. 

MAS podpoří podnikatele i spolky 

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z. s. vyhlašuje 
v březnu Výzvu č. 6 k předkládání žádostí o podporu v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova ve fichích: Podpora rozvoje zemědělského 
podnikání, Podpora zahájení a rozvoje podnikání a Budování komu-
nitních a vzdělávacích zařízení.

Termín vyhlášení výzvy: 6. března 2023
Termín příjmu žádostí: od 15. března do 30. dubna 2023

Podpora obnovy a revitalizace staveb nebo jejich částí neprohláše-
ných za kulturní památky, které jsou nositelem historického a kul-
turního významu na území obcí v Plzeňském kraji, dokladem jejich 
historického vývoje, životního způsobu a prostředí v minulosti, 
nebo mají vztah k významným osobnostem a historickým událos-
tem. Stavbou se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí histo-
ricky hodnotné objekty, např. školy, obecní domy a další významné 
obecní a městské objekty, sokolovny, ohradní, hřbitovní a tarasní 
zdi, sakrální objekty a hřbitovy, solitérní umělecká a sochařská díla 
(př. kašny, pomníky osobností a historických událostí), hospodářské 
objekty a areály, historické dlážděné plochy a schodiště apod. Pře-
devším se jedná o udržovací, stavební a restaurátorské práce sou-
visející se zachováním kulturně-historické hodnoty objektů, které 
nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale představují historicky 
a kulturně významné stavby v obcích Plzeňského kraje. Dotační 
titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o váleč-
ných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen vlastní 
dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní 
místa na území Plzeňského kraje. Dotační titul se nevztahuje na 
objekty, které jsou prohlášeny za nemovité kulturní památky – na 
tyto objekty je určen vlastní dotační program Zachování a obnova 

kulturních památek Plzeňského kraje. Dotace se nevztahuje na 
objekty moderní technické infrastruktury a občanské vybavenosti, 
které nejsou historickými stavbami (př. školní objekty a kulturní 
domy vzniklé od 2. poloviny 20. století, prodejny, zdravotní stře-
diska, skladovací objekty, apod.).

Potenciální žadatelé
Žádost podává vlastník stavby. Žadateli mohou být města, 
obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí na území 
Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými 
právními předpisy a jsou vlastníky objektů, jejichž akce napl-
ňuje cíle tohoto Programu a odpovídá předmětu podpory dle 
čl. I. Pravidel programu.

Žádosti se podávají přes dotační portál Plzeňského kraje do 
17. 4. 2023 17:00 hodin
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 30 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci: 1 000 000 Kč
Více na webu: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista DSO

Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví 
v obcích Plzeňského kraje 2023 
Nový dotační titul Plzeňského kraje
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Město Nepomuk hledá referenta stavebního úřadu

V souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), vyhlašuje 
Město Nepomuk výběrové řízení na funkci:

Referent stavebního úřadu odboru výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu Nepomuk

Pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 5. 2023.
Nástup po dohodě možný dříve. 

Rámcová náplň činnosti:
Pořizování a příprava podkladů pro výkon stavebního úřadu ve 
správním území ORP Nepomuk – zejména v souvislosti s vyřizová-
ním příslušných povolení k provádění staveb, jejich změn, kontrol 
a dalších činností stavebního úřadu ve smyslu § 6 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem 
se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popří-
padě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR 
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, 
je bezúhonná, ovládá jednací jazyk). 

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:
•  splnění kvalifikačních požadavků na vzdělání a praxi dle § 13a 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění: střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou v oboru stavebnictví, nebo vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví, případně vysokoškolské vzdělání v magi-
sterském nebo bakalářském studijním programu ve stavebním 
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

•  zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, ochota 
pracovat s lidmi, dobré komunikační dovednosti, samostatná 
organizace práce,

•  iniciativní přístup k plnění pracovních povinností a ochota dal-
šího vzdělávání,

•  praxe ve veřejné správě, znalost stavebního zákona, správního 
řádu a zákona o obcích výhodou,

•  řidičský průkaz min. skupiny B,

•  dobrá znalost práce na PC (zejména Word, Excel, výhodou 
ArcMAP). 

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 zákona 
o úředních obsahovat tyto náležitosti:
•  jméno, příjmení a titul uchazeče,
•  datum a místo narození uchazeče,
•  státní příslušnost uchazeče,
•  místo trvalého pobytu uchazeče,
•  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
•  datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno v souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o úřednících 
připojit tyto doklady:
•  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
správních činností,

•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

•  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Dále je též možné přiložit motivační dopis (není podmínkou).

Odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající 
druhu vykonávané práce 9–10.

Vyhlašující si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez výběru 
nejvhodnějšího kandidáta.

Termín podání písemné přihlášky: do 31. 3. 2023 
Adresa: Městský úřad Nepomuk
 Personální oddělení
 nám. A. Němejce 63
 335 01 Nepomuk
 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Ivana Šiftová, tajemnice MěÚ Nepomuk

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v příštím roce opravit křižo-
vatku silnice první třídy I/20 s odbočkou na Klášter, kde často 
vznikají nebezpečné situace a stalo se zde již mnoho dopravních 
nehod, včetně tragických. 

Komunikace by se měla více narovnat, aby kritická zatáčka 
nebyla tak ostrá. Vzniknout má i samostatný odbočovací pruh 
na Klášter.

Starosta obce Klášter Lukáš Brož potvrdil, že obec s Ředitel-
stvím silnic a dálnic jedná a prodala mu některé okolní pozemky, 
aby se tato křižovatka mohla rozšířit.

Jeho slova potvrzuje mluvčí ŘSD Adam Koloušek: „Dokonču-
jeme majetkoprávní činnost. Samotný projekt už má vydané sta-
vební povolení a v podstatě hotovou projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby. Ještě v tomto roce bychom chtěli udělat 
výběrové řízení na zhotovitele. Samotná stavba je pak pláno-
vaná na příští rok."

Zdroj: plzensky.denik.cz

Nepomucké noviny / březen 2023

Nebezpečná křižovatka s odbočkou na Klášter se dočká opravy
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Dřeviny v Nepomuku  
a ve Dvorci vyžadují péči 

Na záchraně Zelené Hory 
se intenzivně pracuje 

Memorandum na obnově a využití zámku, podepsané sedmi sub-
jekty, přináší první výsledky. Mezi jeho signatáře patří Minister-
stvo kultury, Ústav pro studium totalitních režimů, Plzeňský kraj, 
organizace Post Bellum, Matice sv. Jana Nepomuckého, město 
Nepomuk a obec Klášter, pod kterou zámek spadá.

„Plzeňský kraj po podpisu memoranda zadal na podzim roku 
2022 vznik ideového záměru, jakési vize, co by se se Zelenou 
Horou dalo dělat, jakým obsahem ji naplnit, aby ten objekt byl 
do budoucna životaschopný,“ uvedl k tomu Mgr. Zdeněk Hazdra, 
Ph.D., zástupce Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. 
Vize byla představena veřejnosti v obci Klášter dne 30. ledna 2023. 
Zahrnuje například vybavení zámku původním mobiliářem a vznik 
pěti dalších muzejních expozic, cílených především na období 
1938–1989, počítá rovněž se dvěma restauracemi, turistickým 
centrem, ubytováním, pronájmem prostor i s obnovou a využitím 
Šternberského dvora. „Nemělo by se jednat pouze o historické 
artefakty, ale rovněž o moderní technologie, rozšířenou realitu, 
zapojení výzkumů, univerzit i jiných škol. Zelená Hora by měla být 
centrem obnovy, které prolíná tradici s budoucností a je přiroze-
ným středobodem regionu,“ doplnil Hazdra.

Po dokončení vize obnovy by měla navázat v letošním roce studie 
proveditelnosti, kterou má rovněž z velké části financovat Plzeň-
ský kraj. Studie proveditelnosti bude hotova v závěru roku 2023. 
Na podporu zámku by měl proběhnout také open air koncert 
Plzeňské filharmonie s hity filmového plátna dne 19. srpna 2023 
na návsi v Klášteře, který bude v přímém přenosu vysílat Česká 
televize. Finanční sbírka během přenosu pomůže rovněž obnově 
zámku. V současné době hledá obec Klášter nového nájemce na tři 
roky, který by provozoval kulturní akce a prohlídky pro veřejnost. 

Zeleň v  Nepomuku a  ve 
Dvorci je nepostradatelnou 
složkou celkové atmosféry 
města, ovlivňující jak životy 
zdejších obyvatel, tak i dojmy 
návštěvníků. Dá se říci, že 
stávající zeleně je v Nepo-
muku a ve Dvorci dostatek, 
avšak vyžaduje pozornost 
a péči. 

Každý zásah, ať už pozi-
tivní, či negativní, má neza-
nedbatelný vliv na širší 
oblast. 

Jedním z nejdůležitějších úkolů je hodnocení a zajišťování 
bezpečnosti dřevin pro své okolí. Současně je ale potřeba si 
uvědomit, že pro stromy je naprosto přirozené opadávání větví 
či ulomení poškozené části koruny při působení vysokého zatí-
žení např. v podobě silných poryvů větru. Snahou města je proto 
zajištění provozní bezpečnosti dřevin v průběhu celého jejich 
života v podobě nejrůznějších pěstebních zásahů a především 
pravidelných kontrol stavu zeleně. Město Nepomuk aktuálně 
řešilo či řeší následující:  

Na konci loňského roku byl proveden poměrně razantní zásah 
v parku V Huti ve Dvorci. Bylo odstraněno celkem 14 kusů lip 
velkolistých a sedm kusů jasanů ztepilých, protože všechny tyto 
stromy trpěly vadami (nekróza jasanů, hniloba lip) neslučitel-
nými s bezpečným fungováním parku jakožto komunitního pro-
středí zdejší lokality. Kácení bylo opravdu nevyhnutelné, což bylo 
možno si ověřit na místě bezprostředně po kácení pohledem na 
poškozené a vyhnilé kmeny pokácených dřevin. 

V průběhu měsíce ledna letošního roku byl proveden bezpeč-
nostní řez, celková redukce koruny a též byly odstraněny suché 
větve z koruny lípy srdčité na hřbitově v Nepomuku u centrálního 
kříže. Lípa má celkově nižší vitalitu, což je ale vzhledem k jejímu 
věku a stanovišti běžné. V plánu je dále zdravotní řez mladých lip 
rostoucích v příjezdové aleji ke hřbitovu a to z důvodu, že koruny 
stromů mají tendenci tvořit konkurenční kmeny a tlaková vět-
vení. Díky tomuto opatření se předejde budoucím komplikacím 
a potřebě nákladných zásahů. Též v urnovém háji bude zapo-
třebí pokácet pět kusů jalovce viržinského, protože tyto stromy 
jsou v současné době potlačeny, z velké míry jsou proschlé a je 
zde patrné poškození kmenů. Také plánujeme prořez pěti kusů 
douglasky tisolisté a pěti kusů jalovce viržinského. V neposlední 
řadě bude město během letošního vegetačního období realizovat 
ošetření tří dubů rostoucích u návesní hasičské nádrže ve Dvorci. 
U stromů budou provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy – tedy 
celková stabilizace a lokální redukce jejich mohutných korun.

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nepomuk

Lípa na hřbitově v Nepomuku
po arboristickém ošetření, 
foto Pavel Motejzík

Zdeněk Hazdra představuje vizi obnovy zámku veřejnosti v Klášteře,
foto Pavel Motejzík



Alzheimer – testování paměti
Již od srpna 2022 probíhá registrace 
na testování paměti ve spolupráci 
s Benu lékárnou v Plzni. Celkem jsme 
v rámci projektu Do Fénixu s důvě-
rou registrovali již 13 seniorů, kteří 
absolvovali vyšetření přímo v centru 
prevence. Většina seniorů odcházela 

s pozitivní zprávou o dobrém výsledku vyšetření, ale bohužel se již 
několikrát potvrdilo, že občasná zmatenost seniora je způsobená 
nastupující Alzheimerovou chorobou. Není potřeba se této diagnózy 
děsit, naopak se s touto informací může dále pracovat a ihned se 
hledá vhodná forma léčby s pomocí nejlepších geriatrů v Plzni. 
Pokud i vy chcete zjistit, jak na tom jste s pamětí, neváhejte se na nás 
obrátit. Zaregistrujeme vás a v případě, že se nemáte jak do centra 
prevence v Plzni dopravit, rádi vás tam odvezeme.
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Seminář Nevlastní rodič
Jak být spokojený v roli nevlastního rodiče a tipy pro lehčí život v pat-
chworkové rodině nám 24. ledna poradila Mgr. Eva Mikešová. Semi-
nář s názvem Nevlastní rodič – jak na život a vztahy v komponované 
rodině proběhl pod projektem DFsD ve Volnočasovém centru Fénix 
v Nepomuku. Účastníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací 
převážně o tom, jak nastavit vztahy a komunikaci v komponované 
rodině, aby všem bylo zkrátka fajn.

Zabývali jsme se i nejčastějšími mýty a chybami (nejen) nevlastního 
rodičovství, ale i tím, jak přijmout nevlastní dítě, jak se podílet na 
výchově nevlastních dětí nebo jak přistupovat ke společnému dítěti 
v nově složené rodině. Na semináři jsme se nevyhýbali ani velmi cit-
livým tématům jako např. jak správně podpořit partnera ke vztahu 
k nevlastním dětem nebo jak přijmout roli nevlastního rodiče. 

S paní Mikešovou nás čeká ještě jeden seminář – tentokrát na 
téma puberty a „jak ji přežít“. Seminář proběhne 29. března 2023 
od 16:00 ve VC Fénix Nepomuk a je nutné se něj předem přihlásit.

Do Fénixu s důvěrou

Pomůžeme, poradíme, podpoříme vás! 
Jsme projekt do Fénixu s důvěrou.
beniskovamiroslava@urad-nepomuk.cz +420 602 584 688
burianovakarolina@urad-nepomuk.cz +420 601 554 804
Chcete se o nás dozvědět více? 
Podívejte se na www.fenix-nepomuk.cz
Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

Foto archiv projektu

Projekt Do Fénixu s  důvěrou je projektem 
města Nepomuk a byl podpořen z Operačního 
programu Zaměstnanost pod registračním 
číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.

Spolupráce s organizací Tichý svět 
Od prosince 2022 spolupracujeme s organizací Tichý svět, která 
dlouhodobě propojuje svět slyšících a neslyšících. I my jsme se k nim 
přidali a snažíme se neslyšícím ulehčit běžný život v jejich nelehké 
situaci. V rámci spolupráce odvážíme neslyšící například na lékař-
ská vyšetření, úřady nebo pomáháme zařídit a vyzvednout potřebné 
zdravotnické pomůcky.
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RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.
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Tříděný odpad
•  Papír – modré kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr, 
sběrna Kovošrot Nepomuk.

•  Sklo – zelené a bílé kontejnery rozmístěné po městě (oba typy 
na bílé i barevné sklo), sběrný dvůr.

•  Plasty – žluté kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr 
a také pravidelný měsíční svoz pytlovaných plastů z domác-
ností – vždy první sobotní ráno v měsíci (od 6:00 hodin ráno). 
Do plastu patří i nápojové kartony.

•  Použité rostlinné oleje a tuky – kontejnery se nacházejí: na 
náměstí A. Němejce v prostoru se zvony na tříděný odpad 
u městských záchodů, na sídlišti Na Vinici I u výdejního boxu 
Zásilkovny, v Nádražní ulici naproti potravinám U Stodoly, před 
autobusovou točnou u ZŠ, na sídlišti Na Vinici III u kontejnerů 
u kotelny, Na Daníčkách (u č. p. 594), ve Dvorci v ulici U Trati 
vedle komunitního domu, u studny naproti zelenině. Tuky 
a oleje dávejte do kontejneru v PET lahvích.

•  Bioodpad – biologicky rozložitelné odpady (shrabané listí, 
posekaná tráva, zbytky z kuchyně, znečištěný papír…). Dopo-
ručujeme občanům, kteří mají tu možnost, kompostovat na 
vlastní zahradě či v komunitním kompostéru (jak na to: www.
kompostuj.cz). Jedná se o nejekologičtější a nejekonomičtější 
způsob nakládání s tímto odpadem. V Družstevní ulici je umís-
těn kontejner na bioodpad určený zejména pro okolní bytovky. 
Tento typ odpadu je možné odevzdávat také do sběrného dvora.

•  Kovové odpady, šrot – drobné kovové odpady (konzervy, zátky 
od piva...) je možné dávat do plastů, vytřídí je třídicí linka. 
Dále je možnost odevzdat tento typ odpadu do sběrného dvora 
či výkupem kovošrotu: Kovošrot Nepomuk – sběrna Dvorec, 
Ekošrot Plzeň – sběrna Dvorec.

•  Elektrospotřebiče – ledničky, sporáky, pračky, televize, počí-
tače, mobily, zářivky, svítidla a další elektronika – sběrný dvůr, 
prodejny elektro (zpětný odběr).

•  Oděvy, čisté textilie – kontejnery Diakonie na náměstí  
A. Němejce vedle WC, ve sběrném dvoře a  Na Daníčkách  
(u č. p. 642). Do tohoto kontejneru je možné umístit i hračky, 
obuv, tašky, knihy. Zároveň slouží pro zasílání a vyzvedávání 
balíků (textil-eco.cz a www.penguinbox.cz).

•  Nebezpečný odpad – barvy, chemikálie, aj. – sběrný dvůr.
•  Velkoobjemový odpad – nábytek atp. – sběrný dvůr. Dále si 
občané města Nepomuk mohou objednat kontejner od měst-
ských Technických služeb – vytříděný odpad 500 Kč/kontej-
ner, nevytříděný – přistavení kontejneru pouze po dohodě. 
Tel. 606 064 933.

•  Stavební suť – sběrný dvůr, svoz Technickými službami – při-
stavení kontejneru pouze po dohodě. Tel. 606 064 933.

•  Knihy – kontejner na knihy je umístěn na sběrném dvoře – je 
možné knihy dovézt i odvézt.

Jak třídit odpady na: www.jaktridit.cz
 
Směsný komunální odpad
•  Tuhý komunální odpad – popelnice a kontejnery po městě – 
svoz jednou za 7 nebo 14 dní (sudý týden) – podle typu zástavby 
(středa, pátek). Svozový kalendář odpadu (platný i v dalších 
letech): www.nepomuk.cz/obcan/svozovy-kalendar-odpadu.

Sběrný dvůr odpadů města Nepomuk 
Vlastník: Město Nepomuk
Telefon: (+420) 720 942 808
Průmyslová ulice ve Dvorci (pod bývalou mlékárnou)
obsluha dvora: Zuzana Denková

Kam odevzdávat komunální odpad

 
Do Sběrného dvora odpadů města mohou všichni občané města 
a majitelé nemovitostí, kteří zde platí poplatek za likvidaci 
odpadu, odevzdat veškerý roztříděný odpad vyprodukovaný 
v domácnosti (včetně odpadu nebezpečného). Každému, kdo 
prokáže obsluze předložením osobního dokladu trvalé bydliště 
v našem městě nebo předloží potvrzení o zaplacení poplatku za 
odvoz a likvidaci komunálního odpadu (tzv. za popelnici), bude 
služba poskytnuta zdarma.
Sběrný dvůr mohou, po prokázání osobním dokladem, zdarma 
využívat také občané obcí, které mají s městem Nepomuk uza-
vřenou smlouvu o spolupráci při využití sběrného dvora odpadů 
(aktuálně: Čmelíny, Měcholupy, Mohelnice, Tojice, Třebčice 
a Životice).
V jiných případech zaplatí každý na místě za zvážený odpad (dle 
druhu) podle platného ceníku.
Upozornění: Při příjmu eternitu do sběrného dvora musí být 
tento materiál zabalen v igelitovém pytli nebo ve strečové fólii! 
 
Kontaktní osoba pro odpadové hospodářství na městském úřadě: 
Hubert Vaněk, e‑mail: hubert.vanek@urad‑nepomuk.cz,
 tel. (+420) 371 519 751
Kontaktní osoba pro objednání a přistavení kontejnerů na odpad:
Jiří Hulec, e‑mail: info.ts@urad‑nepomuk.cz

Děkujeme, že třídíte odpad a udržujete pořádek 
a čistotu na sběrných místech. 

foto Pavel Motejzík
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Vznikla Asociace svazků obcí ČR,  
jejím místopředsedou 
se stal Pavel Motejzík 

V úterý 31. ledna 2023 vznikla rozšířením působnosti ze Středočeského kraje na celostátní úroveň 
Asociace dobrovolných svazků obcí České republiky, z. s., do které nově vstoupilo 14 svazků obcí  
z celé ČR. Předsedou Asociace DSO ČR byl zvolen Mgr. Viktor Liška, starosta obce Ratměřice 
a předseda středočeského Mikroregionu Voticko. Místopředsedy Asociace byli zvoleni Mgr. Pavel 
Roubínek, Ph.D., místostarosta obce Štarnov, donedávna manažer Mikroregionu Šternbersko, 
a Pavel Motejzík, DiS., místostarosta města Nepomuk a předseda Mikroregionu Nepomucko.
Pavel Motejzík při této příležitosti poskytl rozhovor časopisu Moderní obec, ze kterého vybíráme:

Co si od vzniku Asociace slibujete?
Jak ukázal např. projekt Centra společných služeb, realizovaný pod 
Svazem měst a obcí ČR, je důležité a přínosné, aby spolu mikrore-
giony pravidelně spolupracovaly. Nejen při komunikaci se státem, 
ale i na krajských a regionálních úrovních. Cenná je například 
výměna zkušeností, vzdělávání, vzájemné rady, projekty a pomoc 
mezi mikroregiony. Asociace by tohle vše měla nyní zastřešit tak, 
aby měl každý mikroregion možnost se na nás obrátit a abychom 
prosazovali na celostátní úrovni názory, které vzejdou ze vzájemné 
diskuze všech členů. To bude přínosné nejen pro nás, ale i pro 
partnery na druhé straně. V neposlední řadě je důležitá profesi-
onalizace i těch mikroregionů, které to mají za svůj cíl, ale zatím 
se jim to z některého důvodu nepodařilo.

Vyhovují vám osobně a Asociaci návrhy na úpravu zákona 
o obcích, jak je na ustavujícím zasedání Asociace představil 
Ing. Marek Jetmar, Ph.D. z Ministerstva vnitra ČR? Které další 
změny ve stávající legislativě byste případně ještě uvítali?

Legislativní návrh s námi byl několikrát konzultován, každý měl 
možnost se k němu vyjádřit. Je velmi pečlivě zpracován a má 
reálnou šanci na prosazení. Problém vidím jen v nutnosti dodržet 
hranice Obcí s rozšířenou působností, protože řada mikroregionů 
vznikla před vznikem ORP a překrývají tak jejich hranice. Obce, 
které jsou nyní členy mikroregionu, ale již za hranicemi mateř-
ského ORP, by nadále nemohly zůstat v novém společenství obcí 
coby řádní členové, přičemž výjimky nyní nejsou možné. Věřím, 
že tato část by ještě mohla doznat změn, abychom vedle stávajícího 
mikroregionu nemuseli zakládat další subjekt.

Jako důležité vnímám zařazení mikroregionů mezi potenci-
álními žadateli v co nejvíce dotačních titulech, které pro ně mají 
smysl. Bohužel se na ně mnohdy jako na možné žadatele zapomíná.

Budete svoji činnost zaměřovat i na podporu vytváření spole-
čenství obcí a jak by tato společenství mohla přispět k dalšímu 
rozvoji zejména venkovských oblastí ČR?

Společenství obcí chápeme coby nadstavbu na stávající mikro-
regiony, kterých existuje poměrně široké spektrum. Někde fun-
gují na dobrovolnické bázi, jsou vytvořené jen za jedním účelem 
(např. budování kanalizace), jinde mají pěti a více členný tým 
profesionálů. Asociace by měla spojit ideálně všechny aktivní 
mikroregiony, které se zabývají více tématy a splní podmínky 
pro vstup, pomoci jim přetvořit se do společenství obcí a dát jim 
tak možnost např. pro vytvoření funkce úředníka územního 

samosprávného celku, profesionálního tajemníka celého regi-
onu, který tu bude s odbornou pomocí pro starosty k dispozici 
ve dne v noci.

Neobáváte se toho, že podpora intenzívnější meziobecní spo-
lupráce může vzbudit i očekávání slučování obcí, což loni na 
podzim mj. navrhla Národní ekonomická rada vlády?

Nic podobného si Asociace neklade za cíl, naopak se společenství 
obcí budou snažit pomáhat především malým obcím, kde to neu-
volnění starostové nejvíce potřebují.
 

V čem vidíte případné možnosti spolupráce Asociace DSO ČR 
se Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv či 
s Národní sítí MAS nebo s Asociací krajů? 

Již minulé projekty ukázaly, že mikroregiony umějí perfektně 
spolupracovat se Svazem měst a obcí i dalšími výše zmíněnými 
organizacemi. Věřím, že činnost každé z těchto organizací je 
zaměřena trochu jinak a není snahou si vzájemně konkurovat. 
Naopak, především MASky a mikroregiony jsou mnohdy provázané 
zázemím i zaměstnanci. Uvědomuji si ale, že ne všude se ideální 
spolupráce daří.
 

Můžete stručně charakterizovat DSO Mikroregion Nepomucko? 
Sdružení obcí Mikroregion Nepomucko vzniklo koncem roku 1998 
na území cca 1/3 okresu Plzeň-jih a má v současnosti 27 členských 
obcí, čítajících zhruba 13 tisíc obyvatel. Předmětem činnosti je 
například zajištění právních služeb pro obce, zajištění vzdělání 
v požadovaných oblastech veřejné správy, příprava, řízení a admi-
nistrace projektů obcí, monitoring dotačních titulů, příprava 
webových stránek, příprava informačního zpravodaje pro občany, 
zajištění zpracování strategií rozvoje obcí, veřejné zakázky či čin-
nost pověřence GDPR.
 

Co byste ještě rád ke vzniku Asociace uvedl?
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se o vznik Asociace i legisla-
tivního návrhu úpravy zákona zasloužili. Přeji si, aby měl tento 
návrh v Parlamentu pochopení a byl schválen. Zároveň obdivuji 
energii a nadšení předsedy Asociace Viktora Lišky a odbornost 
vedoucího oddělení dostupnosti a financování veřejné správy 
Ministerstva vnitra Marka Jetmara. Je radost díky práci poznávat 
podobné kolegy.

Zdroj: Moderní obec
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Přijmeme pracovníka na pozici 
MISTR VÝROBY 

místo výkonu práce Dvorec (Nepomuk) 
 

Náplň práce:

 řízení a koordinace pracovního týmů
 organizace a kontrola výroby ve všech jejích fázích
 dodržování bezpečnosti práce a pořádku na svěřeném úseku
 kontrola práce a hodnocení svěřených pracovníků

Požadujeme:

 SŠ s maturitou nebo vyučen (ideálně technického směru)
 počítačové znalosti (MS Outlook, Excel)
 dobré organizační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost, 

komunikativnost a samostatnost
 praxe na obdobné pozici vítána

Nabízíme: 

 dobré platové podmínky
 pracovní doba 37,5 h týdně
 příspěvek na stravování 
 5 týdnů dovolené
 vánoční prémie
 příspěvek na penzijní připojištění

V případě zájmu volejte na tel. 376 33 44 42 nebo zašlete 
životopis na e-mail: zibarova@otavstroj.cz
Další informace na www.otavstroj.cz

přání / inzerce 

Blahopřání
K nastávajícímu 

Mezinárodnímu dni žen 
přeji společně s ostatními
našimi členy všem ženám 

mnoho zdraví, štěstí, 
spokojenosti a svět 
bez válek a násilí.

Václav Novák, 
zastupitel

Nepomucké noviny / březen 2023

Sledujeme za vás koupelnové trendy! Jedním z těch nejžhavějších 
jsou koupelnové obklady, které vypadají jako tapety. Stěny 
dekorované velkoformátovými vzory s barevnými květy nebo 
palmovými listy připomínajícími tropickou džungli jsou hitem 
moderních koupelen. 

Samozřejmě se tímto trendem můžete inspirovat a pořídit si sku‑
tečné voděodolné koupelnové tapety. To bychom to ale nebyli my, 
abychom nepřišli s řešením ze světa obkladů a dlažeb.

 Jednotlivé interiérové obklady vytváří po složení jeden velký 
obraz a originálně tak dekorují celou stěnu.

Pro ty, kteří si touží ve své koupelně především odpočinout, užít 
ničím nerušený relax jako na tropické dovolené, v duchu poslou‑
chat šumění moře a cítit vůni sluncem rozpáleného písku, máme 
tropické vzory. Dekory krásně navazují, takže opravdu vytváří jed‑
nolitý obraz.

Pokud jsme vás inspirovali, rádi vám s výběrem u nás na pro-
dejně pomůžeme.

Podrobnější informace najdete i na stránkách www.koupelnysota.cz, 
nebo můžete zavolat na tel: 378 606 666.

CHCETE SE VE VAŠÍ KOUPELNĚ 
CÍTIT JAKO U MOŘE?



Karel Baroch (Zelená pro Nepomuk, Zelení)
Budoucí využití sportovní haly by zcela logicky mělo být sportovní. Je 
dobře, že se konečně něco s halou začíná dít. Hala není totiž v dobrém 
stavu. Venkovní plášť haly je poškozen, uvnitř se nedají pořádně dovřít 
okna, což je v dnešní době, kdy jsou stále ještě drahé energie, dost 
velký nedostatek. Ani ubytování, které tam je, není na kdovíjaké úrovni. 
Dle studie by v objektu haly měly najít zázemí sportovní spolky a kluby, 
mělo by se zlepšit ubytování a měl by být pro sportovní aktivity využit 
také prostor nad stávající kotelnou. Sportovci jistě ocení, že současná 
nářaďovna bude přesunuta vně haly a tím se zvětší prostor pro sporto-
vání. Architektonická studie navíc řeší i bezprostřední okolí haly, které 
by mělo získat lepší, příjemnější vzhled. Doufejme, že k tomu dojde.

Téma: Modernizace  
sportovní haly

Ve středu 18. ledna byla veřejnosti představena architektonická studie modernizace nepomucké 
sportovní haly. Nyní jsou zpracovávány připomínky. Plánovaná rekonstrukce  

by měla reflektovat možná využití těchto prostor.

Zeptali jsme se zastupitelů:
(Osloveni byli všichni nepomučtí zastupitelé. Odpovědi jsou uvedeny v abecedním pořadí.)

Jaké by podle vás mělo být budoucí využití sportovní haly?

12 téma k diskuzi

Marek Baroch (ANO prosperitě a sportu, bezp.)
Sportovní hala má primárně sloužit sportovcům. V minulosti došlo 
k zániku dvou původních šaten na úkor zázemí pro sportovce. Archi-
tektonická studie rozšiřuje zázemí pro sportovce (počítá se čtyřmi 
šatnami, šatnou pro trenéry i rozhodčí), řeší nové a oddělené vstupy 
pro sportovce a diváky, zkvalitňuje sociální zázemí, nabízí mož-
nosti občerstvení a zohledňuje bezbariérovost. Stávající stav haly je 
z pohledu provozních nákladů a izolačních schopností objektu na 
velmi špatné úrovni, studie tedy řeší i otázku snížení provozních 
nákladů (nové technologie vytápění, LED osvětlení, FVE na střeše). 
Studie počítá i s přístavbou patra nad stávajícími šatnami, která 
nabídne ubytovací kapacity. V místě stávající kotelny je počítáno 
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Setkání veřejnosti a zastupitelů k představení studie modernizace sportovní haly v nepomucké Sokolovně, foto Pavel Motejzík



s výstavbou nového objektu, který by měl sloužit k činnosti místních 
spolků, které mají zájem dále působit v prostorách haly (Šachový klub 
Dvorec, Sokol Nepomuk, Rybáři Nepomuk), zde by měly vzniknout 
i prostory pro posilovnu (cvičební sál).

V průběhu února 2023 došlo k dílčím úpravám architektonické 
studie s ohledem na požadavky Sokola Nepomuk, které zazněly na 
lednovém představení studie. Výsledná studie bude podkladem pro 
zpracování prováděcí projektové dokumentace, která je nezbytností, 
aby město mohlo zahájit postupnou rekonstrukci v navazujících eta-
pách a aby mohlo žádat o dotace k financování projektu, protože půjde 
o nákladnou investici. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se aktivně 
podíleli na tvorbě architektonické studie.

Jan Holub (Sdružení nezávislých pro Nepomuk, bezp.)
Studie i přes některé nedostatky vypadá zajímavě, ale na Nepomuk 
mi připadá až přehnaná a plně nevyužitelná. Sportovní hala potřebuje 
rekonstrukci, ale podle mě by se mohla zachovat stávající konstrukce 
s postupnou renovací v možnostech městského rozpočtu. Například 
výměna osvětlení za úsporná LED světla je otázkou malé investice 
s velmi rychlou návratností. Výměna střechy, následné osazení solár-
ními panely apod. Pokud to bude možné, tak by se město mělo snažit 
získat potřebné dotace, protože Nepomuk čekají v blízké budoucnosti 
investice do důležitějších projektů. 

Václav Novák (KSČM)
Když byla prezentována architektonická studie modernizace haly, 
nebyl jsem bohužel přítomen, protože jsem byl mimo Nepomuk. 
Nemohu se k ní tedy vyjádřit. 

Hala podle mě rozhodně rekonstrukci potřebuje, zvláště okna, 
dveře, šatny i divácké zázemí nad plochou. Má za sebou minimálně 
35 let provozu. Podlaha byla opravována zhruba před dvanácti lety. Již 
několik let jsem uvnitř osobně nebyl, tak nevím, v jakém je nyní stavu. 
Modernizace haly je podstatně užitečnější než stavba hřiště s umělým 
povrchem u školy. Předpokládám, že bude využívána jako dosud pro 
činnost sportovních spolků místních i z okolí.
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Vážení občané, 
na co by se mělo pamatovat při 
plánované modernizaci sportovní haly?

Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz
?
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Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PPRROODDAAVVAAČČKKUU  ––  SSEERRVVÍÍRRKKUU  
  

Měsíční příjem 29 000 ÷ 33 000,- Kč 
 

 Nevyučené v oboru zaučíme. 
 Mezi směnami možnost ubytování. 
 Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity. 
 Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 
 Přijmeme brigádnice na sezonu květen ÷ září 2023 
 Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

 

Kontakt: Osoobbnněě  vv  ccuukkrráárrnněě  vv  BBllaattnnéé,,  nneebboo  nnaa  
tteell..::  660022  665599  554455,,  rreesspp..  660088  993399  337733  

  

Nabídka platí od 1. 3. do 14. 3. 2023  
v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  1. 3. do 14. 3. 2023  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 1. 3. do 14. 3. 2023 
v prodejně NS Nepomuk – drogerie

Romadur 100g                                                                                          24,90 Kč
Bobík tvarohový  70g mix druhů                                                         11,90 Kč
Gouda 48%     cena za 1kg                                                                 179,00 Kč
Studentské párky cena za 1kg 109,00 Kč
Pařížský salám cena za 1kg                                                                     79,00 Kč
Uz. ocásky cena za 1 kg                                                                        129,00 Kč

JČ pomazánkové 150g  mix druhů  28,90 Kč
Pribináček Sportík 170g                            19,90 Kč                
JČ Eidam  45% cena za 1kg                                                                     219,00 Kč
Šunka Dle Gusta st. cena za 1kg                                                       149,00 Kč
Párky libové cena za 1 kg                                                                  109,00 Kč
Salám Gothajský cena za 1 kg                                                     129,00 Kč

DOMA prachová utěrka 3ks 19,90 Kč
DOMA papír na pečení 8m 19,90 Kč                    
Papír toaletní Klasik XXL 14,90 Kč
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Z činnosti Městské 
policie Nepomuk

Z uplynulého období vám představím alespoň některé události, 
kterými se strážníci MP Nepomuk zabývali. 

V pondělí 16. ledna byla hlídka MP upozorněna na dlouhodobě 
odstavené vozidlo ve Vrčeni. Lustrací bylo zjištěno, že na vozidle 
jsou umístěné registrační značky, které databáze označila jako 
kradené. Proto strážníci na místo přivolali hlídku PČR, která si 
celou záležitost převzala k dalšímu řešení.

U dalšího dlouhodobě odstaveného vozidla v Nepomuku došlo 
k výrazné změně. Hlídka MP zjistila nové informace, které danou 
situaci posunuly do stavu, kdy lze provést potřebné úkony, které 
povedou k jeho odstranění.  

V úterý 17. ledna byla hlídka MP Nepomuk požádána o spolu-
práci při prořezu a kácení stromů v Zelenohorské ulici. Strážníci 
tak usměrňovali provoz na komunikaci a zajistili odstranění pře-
kážejících vozidel.

Dne 23. ledna byla hlídka MP požádána o spolupráci. Záchra-
náři pomáhali muži se zdravotními potížemi, ten uvedl, že ztratil 
doklady totožnosti. Strážníci prohledali místa po Nepomuku, kde 
se muž pohyboval, avšak s negativním výsledkem.

Dne 25. ledna strážníci doručili úřední dopis osobě, které nebylo 
možné běžnou poštou písemnost doručit, jelikož adresát má trvalé 
bydliště na úřadě a jiné bydliště není úředníkům známé.

Ve středu 25. ledna byla Městskou policií zajištěna bezpečnost 
pracovníků Městského úřadu Nepomuk a Krajské veterinární 
správy při výkonu jejich činnosti. Proběhla kontrola podmínek 
chovu psů, jejich následné odebrání a převoz do útulku.

Téhož dne řešila hlídka MP oznámení na děti, které v ulici Jirky 
Kubíka házejí při cestě do školy nebo ze školy kamínky do oken 
přilehlých domů. Kontroly strážníků v této ulici probíhají namát-
kově i nadále.

V průběhu voleb prezidenta ČR strážníci prováděli namátkový 
dohled ve volebních místnostech.

Ve čtvrtek 2. února byla hlídka MP upozorněna na nevhodné 
chování tří opilých mužů na náměstí Augustina Němejce. Při pří-
jezdu strážníků byli na místě už jen dva muži. Po vyřešení situace 
hlídkou MP se odebrali ke svým domovům.

Ve středu 8. února bylo strážníkům MP obsluhou čerpací sta-
nice oznámeno, že na prodejně našla technický průkaz vozi-
dla. Hlídce se podařilo kontaktovat řidiče, kterému byl průkaz 
následně vrácen. Další nalezený doklad byl obsluhou hlídce MP 
předán o šest dní později. I v tomto případě se podařilo majitelku 
dohledat a doklad předat. 

V uplynulém období byly v Husově ulici opakovaně prováděny 
stavební práce a v daném úseku vždy došlo k zúžení silnice. Hlídka 
MP zjistila majitele vozidel a zajistila jejich přeparkování, aby 
komunikace byla alespoň částečně průjezdná. 

V zimním období je více využívána čekárna ČD ve Dvorci. Hlídky 
MP zde provádějí namátkové kontroly a dohlížejí na dodržování 
návštěvního řádu.

Ve zmíněném období byly provedeny také tři odchyty psů, kteří 
byli vždy předáni majitelům.

Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na špatné parkování na 
zeleni, chodnících či v křižovatkách, v místech, kde nejsou plně 
využívaná parkoviště a odstavné plochy, strážníci se na tento 
nešvar více zaměří.

Gabriela Černá, zástupce velitele městské policie
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Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

V období od 15. ledna do 15. února se nepomučtí policisté zabývali 
řadou případů, chceme vás tímto seznámit s některými z nich. Jako 
vždy začneme problematikou BESIP.

Krátce po poledni 23. ledna zastavila hlídka OOP Nepomuk ve Swal-
menské ulici v Nepomuku vozidlo zn. Alfa Romeo 156 Crosswagon. Jeho 
řidič měl vysloveny dva zákazy řízení motorových vozidel současně, 
z nichž jeden končí až v prosinci 2025.

Následujícího dne nepomučtí policisté zkontrolovali poblíž Újezdu 
u Kasejovic řidiče osobního automobilu zn. Škoda Fabia. I on měl 
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do října 2023.

V ranních hodinách 27. ledna došlo v Železniční ulici ve Dvorci 
k nehodě, kdy řidič nákladního vozidla s návěsem nesledoval boční 
odstup a narazil do zaparkovaného osobního auta. To bylo nára-
zem odhozeno a poškodilo fasádu domu. Na místo vyrazila hlídka 
OOP Nepomuk, která podrobila řidiče dechové zkoušce. Ta odhalila 
0,40 promile alkoholu v dechu.

Stejná hlídka byla v nočních hodinách 28. ledna vyslána k dopravní 
nehodě mezi Nepomukem a Klášterem. Zde havarovalo osobní vozidlo 
zn. Audi A6. Jeho šofér se podrobil dechové zkoušce, při níž displej 
přístroje ukázal hodnotu 1,62 promile alkoholu v dechu.

V Žinkovech téhož dne odpoledne si nepomučtí policisté všimli 
řidiče motocyklu zn. Babetta 210, který neměl ochrannou přilbu. Při 
jeho kontrole vyšlo najevo, že není držitelem řidičského oprávnění 
a provedený test na přítomnost návykových látek detekoval látky 
marihuana a pervitin.

V časných hodinách 30. ledna zastavila hlídka OOP Nepomuk ve 
dvorecké ulici U Trati osobní vozidlo zn. Peugeot 206. Jeho řidič měl 
do ledna 2024 uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. Dále se 
podrobil testu na přítomnost návykových látek, který odhalil mari-
huanu a pervitin.

Nepomučtí policisté zasahovali v dopoledních hodinách 3. února 
u tragické dopravní nehody na silnici č. I/20 u Kláštera. Zde došlo 
k čelnímu střetu osobního vozidla zn. Opel a autobusu. Řidič auto-
mobilu bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem.

Dne 9. února odpoledne byl v příkopu u silnice spojující restauraci 
Na Vyskočilce a klášterskou chatovou oblast nalezen silně podna-
pilý muž, který se nedokázal podrobit dechové zkoušce. Hlídka OOP 
Nepomuk jej proto eskortovala na protialkoholní záchytnou stanici 
do Plzně.

Ve výše uvedeném období se nepomučtí policisté dále zabý-
vali dvěma na sobě nezávislými případy, kdy došlo mezi osobami 
k útoku nožem.

Na závěr bychom chtěli upozornit všechny čtenáře, že byl zazna-
menán nárůst případů krádeží vloupáním. Pachatelé se nezaměřují 
jen na rodinné domy, ale i na kanceláře či rekreační objekty.

prap. Patrik Keller, OOP Nepomuk
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Krátké zprávy

Poděkování z dětského domova. 57 355 Kč! Tolik vybrali zaměst-
nanci společnosti KLAUS Timber a. s. prostřednictvím firemní 
tomboly a předali Dětskému domovu Nepomuk.

„Moc děkujeme za tento štědrý dar, který pomůže uhradit napří-
klad dětské letní tábory,“ uvedl dětský domov na svých stránkách.

Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy Sázíme budoucnost. Jedná 
se o iniciativu Nadace Partnerství, která chce výsadbou 10 milionů 
stromů zlepšit zdraví české krajiny a odolnost měst. Zapojit se může 
kdokoliv, kdo od roku 2019 vysadil strom mimo les a registruje ho 
do interaktivní mapy na www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vy-
sadby. Mapa poskytuje unikátní přehled o druzích a počtech vysa-
zených stromů, lokalitách i subjektech, které jsou do sázení v České 
republice zapojeny. Počítá se opravdu každý strom, tedy i takový, 
který jste vysadili třeba u sebe na zahradě.
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Jedna paní povídala…
Informace ze „zaručených a důvěryhodných“ zdrojů šířící se mezi 

lidmi vždy patřily a patří ke každodennímu životu. Před časem se 
v Nepomuku mezi lidmi šířila zpráva, že nepomucký řezník Jan Tafat 
končí a zavírá řeznictví, které patřilo k tradičním obchodům na nepo-
muckém náměstí více než 15 let.

Pravda byla na tomto sdělení přesně padesátiprocentní. Pan Tafat 
sice jako nepomucký řezník skončil, ale protože si odpracoval jako 
zaměstnanec a později jako soukromý řezník v nepomucké prodejně 
roky nezbytné k přiznání důchodu, stal se od začátku února důchod-
cem. Ale řeznictví pokračuje dál.

Dalším provozovatelem nepomuckého řeznictví je Štefan Šmiro, 
který v blízkém okolí Nepomuka není vůbec neznámý. Řadu let pra-
coval jako řezník v zahraničí, má za sebou bohatou praxi v Holandsku, 
v Německu a v Irsku. Poslední roky tzv. boural a zpracovával maso 
v píseckém masokombinátu. 

Jakmile se dozvěděl o tom, že nepomucký řezník hodlá jít do 
důchodu, domluvili se a obchod nezanikne.

Vítanou změnou v nabídce sortimentu prodejny budou vlastní 
masné výrobky. Už nyní jsou na pultu kromě masa jitrnice, jelítka 
a tlačenky. Časem bude pan Šmiro vyrábět vlastní sekanou, klobásy 
a další řeznické lahůdky.

Na závěr se sluší poděkovat končícímu řezníkovi za dlouholeté 
služby a novému provozovateli popřát hodně spokojených zákaz-
níků. Provoz přední části prodejny s rychlým občerstvením zůstává 
beze změny.

Milan Demela

Řeznictví na náměstí  
má nového provozovatele 

Na snímku oba mistři cechu řeznického za pultem tradiční 
prodejny na nepomuckém náměstí, foto Milan Demela

Maškarní bál pobavil seniory  
v Domě s pečovatelskou službou 

V pondělí 20. února se konal ve společenské místnosti DPS Nepo-
muk historicky první maškarní bál. Potěšila nás hojná účast masek 
z řad našich seniorů, které si vlastnoručně vyrobili. Proběhla pro-
menáda masek, vyhlášení tomboly, zazpívali jsme si při karaoke 
oblíbené lidové písničky a zatančili si. Každý účastník bálu na 
závěr obdržel medaili za nejkrásnější masku. Nálada byla výborná, 
atmosféra vynikající, prostě odpoledne, na které se nezapomíná.

Pečovatelská služba Nepomuk

foto Michaela Fialová
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Beruška pořádala 
maškarní pro prťata 

Páteční maškarní rej pro mrňátka byl pro všechny příjemným 
dopolednem. V Mateřském centru Beruška se to hemžilo zvířátky, 
princeznami, vílami a kouzelníky. Každý si měl možnost vyro-
bit šaškovskou čepičku nebo škrabošku a moc se všem povedly. 
Maminky připravily královské občerstvení. A jak se říká, jedlo se 
i očima. Nakonec z toho byly doslova hody, které byly zakončené 
divadelní pohádkou od Evičky. Děti seděly a napjatě sledovaly, jak to 
s čarodějnicí dopadne. Na závěr jsme si pohráli s padákem a míčky. 
Dětičky odcházely veselé, unavené a maminky snad alespoň trochu 
odpočaté. Moc už se těšíme na další veselé tematické dopoledne.

Lucie Benediktová, tým MC Beruška

Otevírání Fašankové stezky 
aneb netradiční masopustní 
průvod v Nepomuku

V dešti a zimě se sešlo 25 sta-
tečných dětí i rodičů, kteří si 
nenechali ujít veselý masopustní 
průvod, při kterém jsme spo-
lečně instalovali venkovní 
úkolovou hru pro ty, kteří se 
průvodu nemohli účastnit. Prů-
vodem i hrou provází tradiční 
masopustní postava – Laufr. 
Kostýmy na tuto maškaru děti 
i rodiče vyráběli na společných 
setkáních Vlčat z  Pionýrské 
skupiny Nepomuk, maminky 
z Berušky pak pro děti připra-
vily úkolovou hru a  občerst-
vení. Společně jsme se vypravili 

v tradičních i méně tradičních maskách a za doprovodu veselé 
hudby od Sokolovny přes Přesanické náměstí až na náměstí  
A. Němejce, kde jsme okoštovali tradiční vynikající masopustní 
koblížky a zahřáli se u čaje. Děkujeme všem, kteří se na akci podí-
leli a nenechali se odradit počasím.

Karolína Buriánová, za tým MC Beruška a Vlčata 
– Pionýrská skupina Nepomuk 

foto archiv MC Beruška

foto archiv MC Beruška 

Projděte si s dětmi 
Fašankovou stezku

Fašanková stezka je vyvěšená etapovka v Nepomuku. Děti a jejich 
doprovod nepotřebují mít s sebou na stezku nic speciálního, 
můžou ji projít jen s tužkou. Součástí hry je jednoduchá tajenka 
(hádanka), díky které děti odhalí, kde se schovává uprchlý ženich 
– potřebují pouze umět počítat do šesti a zapisovat písmenka, 
s čímž jim může pomoct dospělý. Stezka seznamuje děti s fašan-
kovým průvodem, jeho písničkami a maškarami.

Děti provází hrou Laufr – jedna z maškar fašankového průvodu. 
Nejprve se představí, představí i období fašanku. A pak zkontro-
luje, zda má vše připraveno k zdárnému průběhu průvodu. A zjistí, 
že mu chybí basa, jejímž pochováním končí fašanky. A pak hned 
přijde i na to, že nevěstě, která měla mít o fašanku svatbu, zmizel 
ženich. Úkolem dětí je tedy najít basu a najít ženicha. Postupně 
se setkávají s šesti masopustními maškarami (kobyla, slamený, 
smrtka, medvěd, turci, bába s nůší). O každé maškaře se můžou 
něco dozvědět, u každé z nich splní také pohybový úkol a zjistí 
jedno písmenko do tajenky. Na konci stezky – v poslední chalupě – 
najdou basu, která se bála, že ji pochovají. A také ženicha (tajenka: 
ZA BASOU). Celá stezka končí svatbou nevěsty se ženichem.

Děti se prostřednictvím fašankové stezky seznamují s tradič-
ními maškarami fašankového průvodu a prostřednictvím luštěnky 
rozvíjejí své matematické dovednosti.

Další informace se dozvíte v Infocentru Nepomuk, kde je možné 
si také vyzvednout mapu a hrací karty.
Hra bude dostupná do 12. března 2023.

Akci připravila Vlčata (Pionýrská skupina Nepomuk), MC Beruška

Nepomucké noviny / březen 2023
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Zprávy ze Základní školy Nepomuk

Druháci strávili noc ve škole

Únor je nejkratším měsícem v roce. Nám začíná druhé pololetí 
školního roku 2022/2023. Než se však pořádně rozběhne, jsou tu 
pololetní prázdniny a také prázdniny jarní, které jsou pohyblivé. 
Ty letošní nás čekaly od 13. do 17. února.

Sedmý ročník absolvoval v týdnu před jarními prázdninami lyžařský 
výcvik v Železné Rudě. Sněhu jsme se dočkali, ale trápily nás pořádné 
mrazy a také velká nemocnost účastníků kurzu. I tak vše úspěšně pro-
běhlo a naše základní škola má další generaci lyžařů.

Třídy 2. A a 2. B strávily noc z druhého na třetího února ve škole. 
Děti zažily velké dobrodružství – kromě zpívání a společného 
sledování filmu je čekala příprava večeře a také noclehu ve třídě. 
Navíc ještě prošly dobrodružnou stezku, která je provedla všemi 
zákoutími naší školy. Ráno po společné snídani celá akce skončila 
a děti mohly vyrazit se svými rodiči zpět domů. Všem se spaní ve 
škole moc líbilo a věříme, že se najdou další, kteří si budou chtít 
zkusit, jaké to je strávit noc ve škole.

Přestože je únor krátký, proběhlo školní kolo biologické olym-
piády a nadějní jazykáři z osmých a devátých ročníků navštívili 
anglickou knihovnu v Plzni. Šesťáci a sedmáci soutěžili ve škol-
ním kole olympiády z angličtiny, třeťáci stále jezdí na plavecký 
kurz do Horažďovic a prvňáčci zamířili do plzeňského divadla  
Alfa.

Žáci druhých až pátých ročníků soutěžili v recitaci. Celkem se 
zúčastnilo 54 žáků, což je opravdu pořádný počet recitátorů. Všichni 
předvedli skvělé výkony a ti nejlepší postoupili do okresního kola – 
Anežka Němcová z 2. C, Max Martínek z 3. C a Sofie Pavlíčková z 5. B.

Únor pokaždé uteče jako voda a všichni už se těšíme, až se zase 
začne probouzet jaro a my za těmi pověstnými kamny v březnu 
strávíme jen minimum času.

Jaroslav Tolar, ředitel

Sedmáci na lyžařském výcviku Účastníci recitační soutěže

Nepomucké noviny / březen 2023
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Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňska
Březí u Žinkov –�Žinkovice

Vás zve na

Předvelikonoční kulturní program v Muzeu
neděle 2.dubna 2023 od 14.00 hodin

- vystoupení lidového souboru PŠENIČKY Nepomuk

- koncert zpěvačky Vlaďky Bauerové

- Stálé expozice Muzea jsou doplněny o výstavu cukřenek
„ Cukřenky babičky Růženky „

- Nepomucké kuchařinky – prodej tradičního
velikonočního pečiva a sladkostí

Vstupné 40.- Kč

Muzeum je stále přístupné na tel. 603219131

Muzeum krojů a zapomenutých řemesel Plzeňska
Březí 37
335 01

GPS: Loc: 49°29’49.859″N, 13°27’29.437″E
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Večer se sládkem 
plzeňského pivovaru
10. 3. 2023 od 18.00 hodin

Restaurace Sokolovna 
vás srdečně zve na...

Zajímavé povídání se sládkem, degustace piv, 
pivní kvíz a další zábava spojená s pivem...
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Inspirace přijde,  
když to nečekáte 
Rozhovor s Martinem Kilbergrem  
a Adamem Klausem

Když se loni v Neurazech otvíralo po rekonstrukci letní kino, v rámci slavnostního programu mě zaujalo 
vystoupení dvojice mladíků, z nichž jeden hrál na klávesy a druhý zpíval. Ten za klávesami je Martin 
Kilbergr, který nejenže hraje, ale skládá, textuje a aranžuje vlastní skladby. Nahrávky můžete najít 
na YouTube a k některým z nich vznikly i videoklipy. O tom, jak se tvoří hudba, jsem si s ním povídala.   

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Martina Kilbergra

Nepomucké noviny / březen 2023

Jak jste se dostal k hudbě?
Když mi bylo šest, rodiče mě přihlásili do ZUŠ a říkali paní učitelce 
něco ve smyslu: „Kdyby to fakt nešlo, nic se neděje, upustíme od 
toho.“ Ale ono to šlo. Na klávesy hraju už dvanáct let. 

Kdy jste se rozhodl, že budete dělat vlastní tvorbu?
Takovým prvním impulsem bylo, když jsme byli v Praze v akvaparku, 
já jsem tam ležel na lehátku a relaxoval, hrála skladba Waiting For 

Love od Aviciiho. Pomyslel jsem si, že by se mi líbilo, kdybych byl 
schopný v takovém stylu tvořit vlastní skladbu. A od té doby jsem si 
hledal informace, jak se vlastně hudba dělá.

Popište styl vaší hudby.
Je to něco mezi popem a elektronickou hudbou, ale spíš to tíhne 
k tomu popu. Inspirovaná je určitě Aviciim a v poslední době 
také Sigalou.
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Spolupracujete s různými interprety, jak si je vybíráte?
S Adamem Klausem jsme dřív působili ve Skupině X, to byla školní 
kapela v rámci ZUŠ, vedl ji Radek Vaník. Bohužel se později rozpadla. 
Ale pak mě čekal koncert, kde jsem měl hrát a chyběl mi zpěvák. 
Napadlo mě oslovit právě Adama a ta spolupráce s ním byla tak dobrá, 
že jsme následně natočili vánoční videoklip. Teď hrajeme vesměs 
spolu. Další zpěváky jsem znal hlavně ze školy. Když na někoho zají-
mavého narazím, tak ho zkusím oslovit.

Jak se točí videoklip?
Nejdřív je nějaká vize, představa. Pak se vymyslí scénář. A potom se 
točí jednotlivé záběry a skládá se to dohromady. Vánoční klip jsme 
dělali ve čtyřech. Scénář jsme zpracovali s Honzou Kavinou (fotograf 
a kamarád z paralelní třídy gymnázia). Probrali jsme, co natočíme, 
kde to natočíme a pak jsme požádali ZUŠ, zda by nám půjčila aulu.

Tereza Kašparová hrála hlavní postavu. Hudební složku jsme 
nahrávali s Adamem také v aule. Když je hotovo, celý klip se nahraje 
na YouTube a doufá se, že bude mít dobré ohlasy.

A jaké byly ohlasy na vánoční píseň?
Řekl bych, že docela vyletěla. Ohlasy byly tenkrát úžasné, klip měl 
tisíc zhlédnutí během dvou dní. Dostával jsem zprávy od lidí, že se 
jim to líbí, někteří z nich písničku poslouchali celé Vánoce. 

Jste připravený na to, že může zaznít i kritika?
Velkou kritiku jsem ještě neschytal, takže nevím přesně, jaké to je, 
ale snad jsem na to připraven. 

Používáte zkrácenou verzi svého příjmení - Kilby, jak to vzniklo?
Mému tátovi tak přezdívali ve škole, strejdovi taky, já jsem si to také 
propůjčil. Kilbergr nikdo neumí vyslovit, Kilby je takové krátké a jasné.

Hraje ještě někdo v rodině na hudební nástroj?
Rodiče vůbec ne. Děda hrál na kytaru a praděda zase na akordeon.

A co tomu říkají doma?
Podporují mě maximálně, jak mohou. Ale zároveň to jsou moji první 
kritici, což platí i o mé mladší sestře. Ta je největším kritikem, a když 
ta skladba projde u ní, tak vím, že ji můžu pustit ven.

Jak vznikají nápady?
Většinou dost spontánně, když jsem venku nebo s kamarády. Napadne 
mě myšlenka a k té se snažím napsat nějaký text nebo hudbu, prostě 
nějak zaznamenat ty emoce. Třeba první písnička Zatemněná zem 
vnikla tak, že jsem šel jednou v době koronaviru v neděli ráno přes 
celý Nepomuk a bylo tu úplně prázdno. To na mě dolehlo a řekl jsem 
si, že to musím nějak vložit do písničky.

Pamatujete si ty motivy, nebo si je musíte hned zaznamenat?
Texty si zapisuju do mobilu a pak ještě do sešitu. Každý den si dám 
čas tak deset minut a snažím se zapsat, cokoliv mě napadne. Je to 
hodně neuspořádané. Časem si projdu, co jsem psal a snažím se 
najít třeba kus textu, který je chytlavý, nebo rozebrat nějaké téma.

Hudbu si buď nahrávám na záznamník, nebo přímo do programu 
DAW (digital audio workstation), což je vlastně software na tvorbu 
hudby. Ale než zapnete počítač, naťukáte to tam, nebo připojíte klá-
vesy a nahrajete to, nějaký čas to trvá a nápad je leckdy pryč. Je tedy 
lepší vzít mobil a rychle to nahrát. Stává se mi, že pět minut potom 
vůbec nevím, co jsem nahrál. Tak je nutné každou tu příležitost vzít 
za pačesy a jednat co nejrychleji.

Kdyby někdo chtěl tvořit vlastní hudbu, co byste mu doporučil?
Já můžu doporučit jenom to, co jsem sám absolvoval. Hodně jsem 
se díval na YouTube na různé návody, ale zpětně si uvědomuji, 
že mi dalo mnohem víc, když jsem konzultoval se zvukařem, co 
vlastně v té nahrávce mám špatně. Protože ne všichni, co točí 

videa na YouTube jsou profesionálové. Řada z nich ano a naučil 
jsem se od nich dost, ale sednout si s odborníkem a slyšet od něj 
kritiku je opravdu důležité. A taky bych doporučil to, co dělám, 
totiž že nevezmu nápad a nejdu za někým do studia, ale vyrábím 
si nahrávku celou. 

Rovnou tu skladbu aranžujete?
Ano, nemám v písničkách jen zpěv a piano, ale mám tam i další 
elementy, bicí, kytary a tak. Dělám si aranž sám, od nápadu až po 
mix a mastering. Což je někdy nevýhoda, protože je to náročné na 
čas, na druhou stranu má ta nahrávka přesně takový zvuk, jaká byla 
má představa.

Co je zatím váš největší hit?
Asi Krásný den, sice k němu není videoklip, jenom video s textem, 
ale ta písnička je tak extrémně pozitivní, že se prostě lidem líbí. Má 
asi 1300 zhlédnutí a lidé už ji berou jako moji klasiku.

Co máte teď v plánu?
Teď připravuju písničku o lidech, kteří se stávají závislí na mobilních 
telefonech, takže už vlastně neovládají oni mobilní telefon, ale ten 
telefon ovládá je. Jsem zvědavý, jak to dopadne, jestli to dotáhnu a 
hlavně, jaké budou ohlasy. Tohle by mohla být ta nepopulární píseň, 
na kterou se snese kritika. Tak uvidíme.

A co koncertování?
Teď v zimě moc koncertů není, ale věřím, že v létě něco s Adamem 
podnikneme. Chtěl bych si zahrát znovu v Neurazech v letním kině, 
protože to tam bylo minule super, akorát nevyšlo počasí.

Bydlíte v Neurazech, jak vnímáte město Nepomuk?
Část mé rodiny z Nepomuka pochází, proto je něco jako můj druhý 
domov. Jediné, co mě mrzí je, že tady oproti jiným městům trochu 
umírá náměstí. 

Je to tu inspirativní?
Určitě ano, protože právě tady mě napadla ta písnička, o které jsme 
mluvili. Nedá se ale říct, že některé věci jsou inspirativnější, než jiné. 
Inspirace prostě přijde, když to nečekáte.

Jakou hudbu posloucháte?
Poslouchám takové dva proudy. Někdy je to český hard rock, kapely 
jako Harlej nebo Walda Gang a podobně. A pak, když mám jinou 
náladu, poslouchám zahraniční elektronickou muziku, třeba právě 
Sigala, Avicii nebo dřív když dýdžejoval Jonas Aden, to byla moje 
velká inspirace. 

Čím se zabýváte, když netvoříte hudbu?
Samozřejmě se věnuji škole, protože jsem v posledním ročníku gym-
názia, takže se musím připravovat na maturitu. Mám rád sport, ale 
nedělám žádný sport aktivně. Spíš si jdu občas s kamarády zahrát 
florbal, fotbal, nebo se proběhnu venku. A pak mám ještě jednu zálibu, 
kterou dělám už čtyři roky, jmenuje se speedcubing a je to skládání 
Rubikovy kostky na čas. Na kostce 2x2x2 jsem teď třetí v tabulkách 
v České republice, v březnu pojedu na soutěž a tam se budu snažit 
o národní rekord.

Jak taková soutěž probíhá?
Jsou tam míchači, kteří kostku rozmíchávají podle písmen, která 
jim vygeneruje počítač, je to kompletně náhodné. Pak jsou tam tak 
zvaní runneři, kteří kostky nosí, a pak soutěžící, kteří jsou zároveň 
i rozhodčími. Jdete ke stolu, přinesou vám kostku, vedle vás sedí 
rozhodčí. Odkryje kostku na 15 vteřin, během kterých si ji můžete 
prohlédnout, pak si zapnete speciální stopky tím, že je zakryjete 
rukama, skládáte ten hlavolam a znovu je zakryjete rukama, když 
máte poskládáno. Rozhodčí vám zapíše čas a proces se opakuje.
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Jak jste se ke speedcubingu dostal?
K tomu mě dovedl kamarád ze základky. Jednou přinesl Rubikovu 
kostku, tu klasickou 3x3x3, a uměl ji složit asi za čtyřicet vteřin. 
Chtěl jsem ho porazit a během dvou měsíců jsem se dostal pod 
třicet sekund a do dvou let pod dvanáct. Dál už to spíš stagnuje, 
ale pořád mě baví jezdit na soutěže, protože ta komunita je pod-
porující. Není to jako ostatní sporty, kdy jeden vyhraje a druhý 
prohraje. Porážíte svoje rekordy a ne ty ostatní, a to je to zajímavé.

Co plánujete po maturitě?
Chystám se na Fakultu aplikovaných věd do Plzně, studovat kyberne-
tiku, protože mě baví matematika a informatika a mám rád moderní 
technologie. A obecně si chci po maturitě užívat pohodu, relax a dobře 
strávený čas s kamarády. Sepisuju si takový seznam věcí, které bych 
chtěl udělat, už je docela dlouhý.

A když se to podaří a vystudujete kybernetiku, co byste 
chtěl dělat?

Nejspíš vývoj umělé inteligence nebo nějakých automatických sys-
témů, které fungují samy, aniž by člověk do nich musel zasahovat. 
Ještě nemám konkrétní představu, očekávám, že ji získám během 
studia. I když doufám, že se povede spíš ta hudební kariéra. Obojí je 
zajímavé, jedno je víc umělecké, technologie jsou zase futuristické, 
mohou pomáhat lidem prakticky ve všech oblastech. Ale může se 
to i prolínat. 

Co je na skládání hudby nejtěžší?
Asi motivace. Mít do toho pořád chuť, udržovat si ten motor. 
Uvědomovat si, proč jsem začal a co mě na tom baví a že i když 
někdy nápady nejsou, že zase přijdou. Člověk snadno stagnuje. 
Řekne si, že už se toho naučil dost, ale měli bychom se pořád 
snažit být lepší. 

Co vás na tom nejvíc baví?
Právě to, že se můžu zlepšovat, je nejvíc naplňující. V kratším časo-
vém úseku se ten progres hledá špatně, výsledky nemusí přijít hned. 
Ale když přijdou, tak je to ta odměna. A pak když vám lidi řeknou, že 
jim to udělalo radost, ať už jde o koncert, nebo o písničku. Řeknete 
si, jo, má to smysl!

Druhý mladý muž z této hudební dvojice 
Adam Klaus je dlouhodobě v zahraničí.
Alespoň prostřednictvím e-mailu doplnil 
tento rozhovor o svůj pohled.

Jak jste se dostal k hudbě? 
Myslím, že to bylo už ve školce ve Vrčeni, kde jsem docházel na 
hodiny zpěvu a zároveň nás tam učili hrát na flétnu. Tam jsem 
také poprvé veřejně vystoupil při adventním koncertě. Během 
studia na základní škole jsem potom začal docházet do ZUŠ 
Nepomuk na hodiny klavíru. Později jsem z klavíru přešel zpěv a 
tam také zůstal. Pod vedením skvělé paní učitelky jsem se naučil 
nejen dobře pracovat se svým hlasem, ale hlavně jsem tam dostal 
příležitost vystupovat při žákovských koncertech, což mi dalo 
hrozně moc. 

Jak začala vaše spolupráce s Martinem Kilbergrem?
První spolupráce s Martinem bylo naše společné hraní v tehdejší 
Skupině X. Tato kapela, kterou tvořilo 10 členů, byla sestavena 
převážně ze žáků ZUŠ Nepomuk, mezi nimi jsme byli i Martin a já. 
Po několika letech jsme se jako kapela rozešli a moje spolupráce 
s Martinem se přerušila. Po nějaké době se mi Martin ozval, jestli 
bych ho mohl pěvecky doprovodit na koncertě. Myslím, že to bylo 
naše první samostatné vystoupení. Po koncertě se mě zeptal, jestli 

Martin Kilbergr žije s rodinou v Neurazech a studuje matu-
ritní ročník Gymnázia Blovice. 

Je mu 18 let.
Od šesti let se učil v ZUŠ Nepomuk hru na klávesy, absol-

ventský koncert měl v květnu 2022.
Věnuje se tvorbě a aranžování vlastních písní.
V červenci 2021 zveřejnil na YouTube svou zatím nejúspěš-

nější píseň Krásný den. Následoval vánoční hit Nikdo nesmí 
být sám a další (Pochyby, Pár přátel, Dneska nepůjdeme 
spát, Nad námi hvězdy padají).

Adam Klaus žije s rodinou v Nepomuku, studuje Gymná-
zium Blovice.

Je mu 16 let. S Martinem Kilbergrem spolupracuje jako 
interpret jeho písní.

bych mu nechtěl nazpívat připravovanou písničku, souhlasil jsem 
a od té doby už se to jen nabalovalo.

Jak byste popsal jeho hudbu?
Martin má, řekl bych, elektrickou a moderní tvorbu, což můj styl 
nikdy moc nebyl. To jeho podání, zejména jeho vánoční skladby, mě 
ale zaujalo. Vždy jsem ohromen, kolik toho do té své práce dává; s 
jakou vášní na tom pracuje, investuje jak čas, tak i své úspory. Jsem 
moc rád, že se na něčem takovém můžu podílet. 

Co je na zpívání nejtěžší?
Řekl bych, že pro každého je těžké něco jiného. Pro mě je třeba 
obtížné to, že občas zmatkuji. Skladbu i její text můžu znát sebevíc, 
ale během ,,ostrého‘‘ vystoupení to nějak popletu, protože o skladbě 
dokola přemýšlím a výsledkem je zpochybnění dříve naučeného. To 
je pořád moje noční můra, ale snažím se s tím bojovat a trému si 
tolik nepřipouštět. 

A co je nejlepší?
Ten pocit. Když zpíváte něco, co vás baví a působí vám to ohromnou 
radost. A samozřejmě také reakce okolí po dobrém výkonu. 

Jakou hudbu posloucháte? 
Miluji swing a jazz, mezi mé nejoblíbenější interprety z těchto žánrů 
patří Frank Sinatra, Michael Bublé, ale i Tony Benett. Zároveň jako 
většina mých vrstevníků poslouchám i popovou hudbu.

Jaké máte další koníčky?
Posledních šest měsíců trávím studiem angličtiny v zahraničí, nemám 
tak na koníčky úplně čas. Na dálku totiž souběžně studuji i české 
gymnázium. Obecně se ale zajímám o politiku, hraji golf a rád se 
učím jazyky. 

Co byste chtěl dělat v budoucnu?
Nemyslím si, že má cesta bude pokračovat výhradně umělecky. 
V současnosti mě hodně zajímá politický svět a věci veřejné a rád 
bych tento svůj dlouhodobý zájem dále rozvíjel studiem a aktivním 
působením. Hudbě bych se chtěl věnovat spíše pro radost. Neberte 
mě špatně, hudbu miluji a strašně mě baví, ale svůj profesní život 
vidím trochu jinde. 

Děkuji vám oběma za rozhovor.
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foto archiv SDH Nepomuk 

Činnost Jednotky sboru  
dobrovolných hasičů Nepomuk 

V období od 16. ledna do 15. února byla dobrovolná nepomucká 
jednotka povolána Krajským operačním střediskem Hasičského 
záchranného sboru Plzeňského kraje celkem k pěti událostem. 

K dopravní nehodě osobního automobilu a autobusu na silnici 
I/20 u odbočky na Klášter jsme vyjeli 3. března v půl dvanácté 
dopoledne. K události vyjeli také jednotka HZS Nepomuk, velící 
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důstojník směny HZS, několik posádek Zdravotnické záchranné 
služby včetně vrtulníku LZS a Policie ČR. Na místě bylo průzku-
mem zjištěno, že v osobním voze zůstal zaklíněný řidič, kterého 
bylo nutné vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zaří-
zení. Bohužel jeho zranění byla neslučitelná se životem a lékař 
u něho konstatoval exitus. V autobusu cestovalo 30 osob cizí státní 
příslušnosti a pět z nich utrpělo lehká zranění v oblasti hlavy. ZZS 
převezla do nemocnice pouze dvě osoby a ostatní byly po ošetření 
ponechány na místě. Z centrální hasičské stanice Plzeň-Košutka 
vyjel k nehodě i hasičský autobus, ve kterém cestující vyčkali do 
doby, než pro ně dorazil náhradní autobus cestovní společnosti. 
Jednotky také provedly zasypání uniklých provozních kapalin sor-
bentem. Událost si převzala Policie ČR a koroner. Provoz v místě 
nehody byl omezen do jednoho jízdního pruhu po dobu asi čtyř 
hodin. 

Ve stejný den večer jsme byli operačním střediskem vysláni 
k nehodě vlakové soupravy, která u zastávky Mileč narazila do 
stromu, který zasahoval do průjezdného profilu trati. K události 
vyjela také jednotka HZS ze stanice Nepomuk a jednotka Správy 
železnic z Plzně. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že při nárazu 
nedošlo k žádnému zranění osob a vlak byl schopen další jízdy. 
Po příjezdu drážních hasičů se obě nepomucké jednotky vrátily 
na základnu.

V pátek 10. února po 14. hodině byl na tísňovou linku ohlášen 
požár nákladního automobilu na silnici I/20 u Měcholup. Operační 
středisko k události vyslalo jednotky z prvního stupně poplacho-
vého plánu, tedy naši jednotku s oběma cisternami, dále jednotky 
HZS Nepomuk, SDH Jarov a SDH Měcholupy. Při příjezdu prvních 
jednotek hořela zadní náprava a již i plachta nákladového pro-
storu. K likvidaci požáru jednotky nasadily dva vysokotlaké proudy. 
Před příjezdem hasičů použil řidič a další kolemjedoucí řidiči 
k hašení čtyři hasicí přístroje a díky tomu se požár nestihl rozšířit 
na náklad. Během hašení byla silnice neprůjezdná, následně byl 
provoz řízen kyvadlově hlídkou dopravní policie až do odtažení 
nepojízdného vozidla odtahovou službou. Událost byla předána 
vyšetřovateli HZS a jednotky se vrátily na své základny. 

V  úterý 14. února byly obě nepomucké jednotky vyslány 
k dopravní nehodě osobního auta na silnici III/187 u úpravny 
vody města Nepomuk ve směru na Soběsuky. Dle ohlášení nebylo 
jasné, zda jsou osoby ve vozidle zaklíněné a zraněné. Jednotka HZS 
průzkumem zjistila, že jsou osoby již mimo vozidlo a vyproštění 
není nutné. Naše jednotka byla odvolána během výjezdu a zůstala 
na základně.

Profesionální jednotka z hasičské stanice Nepomuk vyjela v uve-
deném období ke 23 zásahům. 

Činnost Sboru dobrovolných 
hasičů Nepomuk 

V pátek 10. února proběhla na nepomucké hasičské zbrojnici Valná 
hromada okrsku č. 14 Nepomuk. Po vyslechnutí zpráv o činnosti za 
rok 2022 byl sestaven plán práce na rok 2023 a následovalo malé 
občerstvení. V sobotu 11. února jsme vyrazili na zimní stadion do 
Klatov na bruslení. Kluziště jsme využili k rekreační jízdě, výuce 
dětí i hře hokeje. V sobotu 25. února nás čekal tradiční hasičský 
bál, více informací o něm přineseme v příštím vydání novin.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 
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Březen ve Fénixu

Nejaktuálnější informace najdete na našem webu 
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk, 
tel. 606 032 707, fenix@urad-nepomuk.cz 

Kancelář: pondělí až pátek 8:00–12:00 hodin 
nebo po telefonické domluvě

Do našich pravidelných kurzů můžete vstoupit kdykoliv během roku, 
pokud to kapacita a náplň kroužku umožní – kurzovné za proběhlé 
lekce vám odečteme. 

• Tanečky s Klárou pro děti  
Pro velký zájem jsme přidali hodinu tanečků s Klárkou. Veselý 
pohybový kurz pro malé tanečnice i tanečníky. Vedeme děti ke 
správnému pohybu. Kurz vede Klára Šelmátová pro děti 4–7 let, 
pátek 14:00–14:50 hodin.

• Otevřený ateliér pro hravé děti  
Hravé pojetí výtvarných technik jako malba, kresba, koláž, lino-
ryt. Každé úterý pod vedením Jitky Kahounové.

• Německý jazyk 
Individuální lekce dle domluvy pod vedením Jana Eksteina.

Volná místa v kurzech

Pejskohraní

Kurz pod vedením Martiny Vlasové, který je zaměřený na aktivity 
se psem, seznámení se zvířetem a jeho potřebami. Vše formou 
tvoření a her. Šestiletá fenka ohaře Marlenka splnila zkoušky cani-
sterapeutického psa. Vhodné pro děti, které si přejí psa nebo ho 
už mají, ale chtějí vědět víc. Každý čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin. 
Více info u p. Vlasové na tel. 774 170 690.

Petra Voblizová 

Ve výtopně ve Dvorci vznikne 
železniční muzeum

Jaroslav Navrátil a Martin Roztočil se rozhodli za pomoci města 
Nepomuk odkoupit od Českých drah areál bývalé výtopny ve 
Dvorci, které hrozila demolice. Chtějí tuto industriální památku 
z roku 1905 zachránit a vybudovat zde regionální železniční 
muzeum. Našla by zde umístění i modelová železnice, jejíž provoz 
byl ukončen ve Vrčeni.

Plánují na podporu záchrany výtopny založit zapsaný spolek 
a vytvořit pro něj v tomto objektu zázemí společně se sbírkou 
předmětů z historie železnice v tomto regionu, která k dnešnímu 
dni čítá přes 1700 předmětů. 

Zúčastnit tohoto projektu se může každý zájemce jednak z řad 
bývalých či současných železničářů, jednak z řad železničních 
příznivců, modelářů a široké veřejnosti, a to zejména radami, 
návrhy či případnou výpomocí dle možností.

Každému zájemci jsou ochotni se o víkendech věnovat po před-
chozím ohlášení na mob. 773 580 187 nebo osobní domluvě přímo na 
adrese Rožmitálská 63, Nepomuk, Dvorec, což je budova výtopny, 
vchod vpravo společně s dnešním elektroúsekem Správy železnic.

foto Pavel Motejzík
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První letošní číslo vlastivědného sborníku jižního Plzeňska Pod 
Zelenou Horou přináší jako obvykle pestrý mix regionálních 
zajímavostí. 

Pokračuje v něm volný seriál o architektonickém dědictví 
první republiky, po Štěnovicích přišly na řadu Přeštice. Článek 
Ing. arch. Jana Soukupa je ohlédnutím za vlastivědnou vycház-
kou po Přešticích na podzim roku 2008, kterou si možná ještě 
pamatují mnozí z tehdejších účastníků. 

Kulturní osobnost zastupuje Msgre. Jan Pavel Hille. Tento 
církevní hodnostář pracoval nejen na Blatensku, ale i v části 
Plzně-jihu a Příbramska jako vlastivědný badatel a spisovatel, 
archivář a letopisec, osvětový pracovník a oceňovaný fotograf. 
Zemřel právě před osmdesáti lety. 

Bosna a Hercegovina představovaly v dobách rakousko-uher-
ského mocnářství jeho nejdivočejší součást, neblaze proslulou 
násilnými činy. Přezdívku „Bosna“ z téhož důvodu dostala malá 
obec u Nepomuka, Soběsuky. Na přelomu 19. a 20. století plnily 
kriminální případy ze Soběsuk stránky nejen domácího dobo-
vého tisku, ale i časopisů amerických Čechů. Jiří Sankot jich ve 
svém příspěvku „Soběsuky u Nepomuka, zvané Bosna“ popsal 
hned devět.

Asi málokterá z menších obcí na Plzni-jihu se může pochlubit 
takovou četností kulturních památek jako nenápadné Štěnovice. 
Na jejich prohlídku zve čtenáře PhDr. Alena Vlčková.

Vzpomínky pamětníků si vychutnáme hned dvě. Nahlédneme 
do dramatického válečného deníku účastníka první světové 
války Františka Přibáně z Příchovic, pozdějšího starosty obce. 
A o tom, jak to chodilo v dolnolukavické škole v letech 1946–1951, 
se rozepsala paní Miloslava Hrdinová, rozená Kůsová.

Sborník uzavírá věcný popis první fáze rekonstrukčních prací 
na národní kulturní památce, kostelu Nanebevzetí P. Marie 
v Přešticích, z pohledu osoby nejpovolanější, Ing. Ivy Fictumové, 
vedoucí projektového oddělení plzeňského biskupství. 

Věra Kokošková

Dostaveníčko s novou 
Zelenou Horou
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Městské muzeum pořádá literární večer

Nová kniha popisuje 
osudy letců z Plzeňského 
kraje bojujících v RAF

Kniha Za křídly… s podtitulem Válečné osudy letců z Plzeňského 
kraje bojujících v RAF je o momentech životů československých 
letců. Zejména jejich válečných prožitků. V knize jsou obsaženy 
životopisy 116 příslušníků britského Královského letectva, kteří 
se narodili v dnešním Plzeňském kraji. Zmíněni jsou jak stíhací 
piloti, piloti bombardérů, navigátoři, radiotelegrafisté, střelci, 
tak i pozemní personál, který se staral jak o samotné letouny, 
tak i o provoz letiště. V knize jsou zmíněni i rodáci ze Dvorce 
Sgt Karel Šlouf a S/Ldr Václav Šlouf, DFC.

Autorem knihy je PhDr. Daniel Švec, publikace formátu A4 
v pevné vazbě má 400 stran a plnokrevný tisk. Cena je 990 Kč 
plus poštovné.

V knize najdete:
• dobové fotografie těchto letců,
•  originální perokresby od vynikajícího kreslíře pana Miro-

slava Vomáčky,
•  profesionální fotografie četných dobových artefaktů,
•  prakticky u každého letce – dle dostupných zdrojů – kompletní 

životopis zahrnující krátce informace o životě či působení 
vašeho rodáka v Československu, popis jeho cesty do RAF, 
válečné okamžiky z jeho působení v RAF, poválečný život, 

•  dobová hlášení jednotlivých perutí, která vypovídají o běžném 
životě u našich perutí v RAF,

•  přehled hodností letectva ČSR, RAF, Francie, Německa,
•  stručný popis udělených vyznamenání jednotlivým letcům.

Více informací na webu danielsvecraf.webnode.cz

Na březen, známý jako měsíc knihy, případně měsíc čtenářů, 
jsme v Městském muzeu a galerii Nepomuk připravili literární 
večer. Akce se zúčastní tři místní autoři, kteří přečtou úryvky ze 
svých knih a povypráví o svých dílech. Pokud budete chtít, bude 
možné knihy na místě zakoupit a autoři vám rovnou do knihy 
napíší věnování. Chybět nebude ani hudební doprovod, který zajistí 
žákyně ZUŠ Nepomuk. Těšit se můžete také na malé občerstvení 
a dobrou kávu.

V rámci večera proběhne autorské čtení knihy „Tenkrát v září“ 
od Karla Barocha z Nepomuka. „Primasrbovy toulky časem“ od 
Venduly Hnojské ze Srb a knihy „Vousatý lenivec“ od Jiřího Svět-
líka z Bezděkovce.

V rámci literárního večera bude slavnostně uveden do prodeje 
Svatojánský sborník, který na sklonku roku 2022 vydalo město 
Nepomuk za finanční podpory Plzeňského kraje.

Budeme se na vás těšit 21. března od 17 hodin v sále Městského 
muzea a galerie Nepomuk. 

Vstupné bude dobrovolné.
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Letní příměstský tábor pro babičky
Dědečkové rovněž vítáni

V srpnu proběhne v Nepomuku první příměstský tábor
 pro vitální seniory. Každý den rukodělná dílnička, 

naučná vycházka či přednáška. 

Pokyny:
Věk 60+

Termín: 14.–18. 8. 2023
Čas: 9:00–15:00 hodin 

Místo konání: Arciděkanství Nepomuk, Přesanické náměstí 1
Maximální počet: 15

Cena za týden: 900 Kč (zahrnuje program včetně materiálu, 
pitný režim po celý den a teplý oběd)

Přihlašovací formulář najdete ve Svatojánském muzeu 
Nepomuk a v Infocentru Nepomuk. 

Více informací sdělí Pavel Motejzík, tel. 604 442 409.

Organizují Mikroregion Nepomucko a Svatojánské muzeum Nepomuk
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Mateřská škola, fara a kostel sv. Martina v Neurazech

Představujeme obce 
v působnosti ORP Nepomuk

Neurazy leží mezi Nepomukem a Plánicí v pod-
hůří Šumavy v nadmořské výšce 488 m. Obec se 
skládá ze sedmi částí, jsou to Neurazy, Klika-
řov, Nová Ves, Partoltice, Soběsuky a  Vojovice. 
Celé toto uspořádání čítá cca 26 kilometrů 
čtverečních a v současnosti zde žije cca 800 
obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1551. Místo ležící na prastaré obchodní 
stezce vedoucí z Prahy přes Vrčeň a Klatovy 
do Bavor je však mnohem starší.

Od 19. října, kdy se konalo ustavující zasedání 
zastupitelstva zvoleného v podzimních komu-
nálních volbách, mají občané Neuraz nového 
starostu Ing. Františka Růžičku. 

V předcházejícím volebním období byl členem zastupitel-
stva a pracoval jako člen kontrolního výboru. Přestože je ve 
funkci krátce, zhostil se úkolu odpovědět na naše obvyklé  
otázky.

Jaké máte v obci historické či turistické zajímavosti?
Můžeme zmínit mohyly z doby bronzové z let 1700-1000 před 
naším letopočtem u Radochov, či slovanské strážní hradiště na 
Hrádku u  Klikařova.  

Na vrchu mezi Vojovicemi a Novou Vsí se v letech 1419 a 1424 
nacházely husitské tábory, proto nese název Plátěná hora.

Dále je třeba připomenout dřevěnou zvonici čtvercového půdo-
rysu v Neurazech u kostela. Je starší než kostel, protože byla sou-
částí jeho předchůdce, který stával na tomtéž místě. 

Nynější kostel, již třetí v pořadí, postavený bratry Kovaříkovými 
v letech 1913-1915, byl vysvěcen 14. listopadu 1915. 

Na našem katastru jsou dvě přírodní 
památky Vojovická a Novoveská draha. 
Důvodem ochrany těchto lokalit je mozaika 
lučních, vřesových a mokřadních spole-
čenstev, na kterých se vyskytují vzácné 
rostliny a živočichové. 

Pro současné turisty je důležitou infor-
mací, že ve vesnici Soběsuky se mohou 
ubytovat a  občerstvit v  místním pod-
niku Angusfarm.

Co všechno v obci najdeme?
V  Neurazech je obchod se smíšeným 
zbožím a  má zde svoji filiálku také 

Česká pošta. Do ostatních vesnic zajíždí jednou týdně pojízdná 
prodejna. 

Ke sportovním účelům slouží víceúčelové hřiště za Martinskou 
hospodou a fotbalové hřiště na Cikánce. V dalších vesnicích jsou 
k dispozici dětská hřiště.

V sezóně promítá letní kino, které loni prošlo rekonstrukcí. 
Občas je pak možné přes léto navštívit dechovky a bigbeaty na 
parketě v Nové Vsi. Taneční zábavy bývaly dříve doménou pří-
rodního lesního parketu v Klikařově, který v dnešní době ožívá 
pouze sporadicky.

Obec je spojena se světem pouze prostřednictvím silnic. Nej-
bližší železniční stanice je v Nepomuku. Dopravní obslužnost obce 
zajišťují autobusy. 

Za prací musí místní většinou dojíždět, protože pracovních 
příležitostí v obci není mnoho. Výjimku tvoří firmy Axi-Mont 
spol. s r.o., Pila Neurazy, která patří pod společnost Podhoran 

Neurazy – sedmero vsí

Nepomucké noviny / březen 2023

Starosta Ing. František Růžička 



Černíkov, Herrmann s.r.o. či již zmíněná restaurace Angusfarm. 
Na pozemcích v katastru obce hospodaří jak drobní soukromí 
zemědělci a farmáři, tak větší společnosti jako jsou Farma Blo-
vice, Zeten Blovice, Molendini, Šumavský Angus. V rámci obce 
pak působí drobní živnostníci (holičství, pedikůra, truhláři, 
zedníci, automechanici, apod.)

Rodiče předškoláků mohou využít pro své ratolesti mateřskou 
školu, jejímž zřizovatelem je obec. V budově mateřské školy se 
nachází ordinace praktického lékaře, který dojíždí do Neuraz 
jednou týdně. Děti školou povinné dojíždí do základních škol 
v Žinkovech, Nepomuku či Plánici.

Jaké radosti i starosti v obci v současnosti máte?
Stejně jako v běžném životě, tak i v rámci obce jsou věci, ze kte-
rých má člověk radost, a věci, ze kterých pomyslně bolí hlava. 
Jak říká klasik: „Není nebe bez mráčku!“ Promiňte, ale kon-
krétní nebudu. Jsou to věci, které si prostě musíme uspořádat 
a vyřešit sami. Věřím, že to společně zvládneme a budeme mít 
z vykonané práce radost.

Ptát se na úspěchy ve vedení obce je asi zatím předčasné.
Za tak krátkou dobu si netroufám své působení vůbec hodnotit 
a řekl bych, že mně to ani nepřísluší. Na hodnocení práce mé 
a mých kolegyň a kolegů, kteří pracují v zastupitelstvu, je třeba 
hledat odpověď u občanů. Jako pozitivum vnímám zájem občanů 
o věci veřejné, což je důležité, abychom měli zpětnou vazbu.

Jaký je společenský život v obci, fungují u vás nějaké spolky?
V rámci obce dlouhodobě funguje řada organizací, bez nichž si 
společenský život nedovedeme představit. Hlavními tahouny 
jsou především hasiči ve všech sedmi vesnicích společně s mys-
livci, Sestrami v akci, pionýry z oddílu Babety, fotbalisty Tatranu. 
Stejně jako jinde se dodržují tradice, například stavění májek 
a pálení čarodějnic, posvícenská a pouťová posezení, rozsvě-
cování vánočních stromků, oslavy výročí spolků nebo srazy 
rodáků. Také zde musím připomenout, že hasiči v Neurazech 
obnovili tradici masopustního průvodu obcí v maskách. 

Jaké máte v obci plány do budoucna?
Společně s kolegyněmi a kolegy zastupiteli máme zájem na dalším 
rozvoji obce. V současnosti postupně řešíme akce, které jsme 
převzali od minulého vedení. Hlavním tématem je dokončení 
odběrného místa pitné vody v části obce Nová Ves u Nepomuka 
a potom chceme pokračovat prodloužením vodovodní přípojky 
do části obce Soběsuky. Také připravujeme projekt pro odběrné 
místo pitné vody v částech obce Radochovy a Partoltice. Další 
problematikou je kanalizace. Na výše uvedené akce se snažíme 
získat dotace od Plzeňského kraje a Státního fondu životního pro-
středí. Bude to však běh na dlouhou trať a možná, že i na několik 
volebních období. Z dalších akcí většího rozsahu je v Neurazech 
plánováno vybudování „Stezky pro pěší a cyklisty“ či dokončení 
a zprovoznění sběrného dvora. V současné době probíhá rekon-
strukce budovy obecního úřadu, která byla zahájena v loňském 
roce. Samozřejmě nesmíme zapomenout na opravy obecních 
budov a sakrálních staveb. Budeme muset zajistit údržbu kostela 
a fary, které obec převzala od církve. A v neposlední řadě řešit 
každodenní běžné starosti a problémy občanů, abychom zde mohli 
v klidu a spokojeně žít. 

Na závěr děkuji za prostor pro prezentaci naší obce a přeji 
všem spoluobčanům a čtenářům vše dobré, hlavně pak pevné 
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

Děkujeme za rozhovor.

foto archiv obce, František Král, Hana Staňková 
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Masopustní obchůzka v Neurazech v roce 2019

Hasičská klubovna a dětské hřiště v Radochovech

Kaplička sv. Václava v Soběsukách

Kaplička Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi
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Peníze z Tříkrálové sbírky zkvalitňují životy lidí

Letošní 23. ročník Tříkrálové sbírky je úspěšně za námi. Celkem se 
díky štědrosti všech dárců podařilo do pokladniček na Horažďovicku, 
Nepomucku a Kasejovicku vybrat neuvěřitelných 516 107 Kč. Po celé 
České republice lidé velkoryse vložili více jak 160 milionů korun. Za 
tuto částku všem dárcům ze srdce děkujeme.  

Jsme rádi, že jsme letos mohli opět vyrazit do ulic. V loňském roce 
byla koleda možná pouze prostřednictvím statických pokladniček, 
protože osobní setkání se Třemi králi zkomplikovala řada protiko-
ronavirových opatření. Od 6. do 8. ledna se v našem širším okolí do 
Tříkrálové sbírky zapojilo 54 obcí, přes 250 koledníků, které dopro-
vázelo téměř 100 vedoucích, a řada dalších dobrovolníků. Nesmíme 
zapomenout ani na zástupce obecních úřadů. Jejich součinnost je 
při konání sbírky velice důležitá a nutná. 

Místní děti si role králů užívaly a těšily se i ze sladkých dobrot, 
které si během své cesty vykoledovaly a pak spravedlivě rozdělily. 
Od pořádající Charity dostaly malou svačinku, tříkrálový šátek 
a „volňásek“ do bazénu do Horažďovic nebo volnou vstupenku na 
atrakce Nepomucké pouti.

Kde peníze pomohou? Výtěžek je rozdělen dle předem daného 
klíče. Charitě Horažďovice, kde se peníze vykoledovaly, se vrátí 
65 % vybraných prostředků. 15 % je určeno na projekty Diecé-
zní charity České Budějovice, do krizového fondu putuje 10 % 
na mimořádné události u nás i v zahraničí, 5 % využije na své 

celostátní projekty Charita Česká republika a zbývajících 5 % 
tvoří zákonná režie sbírky. 

Charita Horažďovice využije peníze podle předem schválených 
záměrů. Největší část sbírky půjde na podporu Charitní pečovatelské 
služby, Domácí zdravotní péče a Občanské poradny v Horažďovicích. 
Začátkem letošního roku byl zahájen provoz Občanské poradny také 
v Nepomuku, kde bude sbírka důležitým článkem jejího financování. 
Každým rokem se snažíme rozšířit sortiment půjčovny kompenzač-
ních pomůcek, z vytvořeného krizového fondu pořizujeme vysoušeče 
zdiva a podpoříme provoz již druhého sociálně integračního bytu. 
Dětem z dětského domova v Chanovicích přispějeme malou část-
kou na volnočasové aktivity a na Nepomucku a Kasejovicku bude, 
jako v předchozích ročnících, směřována finanční nebo materiální 
pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi. 

Úspěch celé sbírky se odvíjí od nadšení a aktivity více než stovky 
lidí, kterým patří obrovské DÍKY. Ukazuje se tak, že lidská solidarita 
je trvalá hodnota a že tříkrálové koledování je živou lidovou tradicí 
s velkým morálním přesahem.

Stát se koledníkem nebo dárcem je obrovskou a jedinečnou 
příležitostí začít nový rok dobrým skutkem. Děkujeme, že spolu 
s námi pomáháte!

Olga Šulcová, Lucie Sogová, Charita Horažďovice
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CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2023

HORAŽĎOVICKO 393 135 Kč

KASEJOVICKO 42 025 Kč

NEPOMUCKO 80 947 Kč

ONLINE KOLEDA 2 100 Kč

QR KÓDY 7 265 Kč

CELKEM 525 472 Kč
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Príbeh svätojánsky

Slovenština v nadpise má svoje oprávnění. Držím 
v ruce opravdu skvostně vypravenou knížku 
s tímto názvem (vydanou v roce 2017); dočteme 
se v ní, zásluhou autorského kolektivu vedeného 
historikem Markem Sobolou, o trochu jiném pří-
běhu, než byl ten dobrovický, o němž byla řeč 
minule. Je to příběh o restaurování jedné silně 
poškozené sochy sv. Jana v jedné malé slovenské 
obci ležící na severozápadě Slovenska, v Žilin-
ském kraji. Ta obec se jmenuje Divina. Při vstupu 
do ní, blízko potoka, byla v roce 1796 postavena 
kamenná barokní socha klečícího sv. Jana Nepo-
muckého, a to na náklady tamějšího hraběte Jána 
Nepomuka Suňoga (1724–1798) z Budatínského 
hradu, majitele Diviny, císařsko-královského 
komorníka, který se zasloužil o vznik samostatné 
farnosti Velká Divina (1771) a dal také postavit 
v roce 1779 nový kostel sv. Ondřeje (nachází se v něm boční oltář, 
kde je na obraze vyhotoven sv. Jan v životní velikosti, a nadto je ve 
věži kostela zvon zasvěcený Nepomukovi). Socha na místě dlouho 
nestála, jen 26 let. V roce 1822 se totiž obcí prohnala strašná povo-
deň, jež odplavila i světcovu sochu. Byla naštěstí nalezena, avšak 
bez hlavy. Tehdejší patron divinského kostela, dědičný spišský 
župan Štefan Čáky, královský komorník a rádce Uherské místo-
držitelské rady, nechal sochu opravit; světci byla doplněna nová 
hlava, nedosahující však kvalit originálního díla. Léta ubíhala 
a na soše se negativně podepisovala. Povrch pískovcové sochy se 

Svatojánský koutek

rozrušoval, docházelo k jejím četným povrcho-
vým nevhodným přemalbám… Z publikace se 
detailně dozvídáme (kromě jiného) o technic-
kém stavu památky před jejím restaurováním, 
popsán je složitý průběh obnovení sochy, jenž 
vyústil v požehnání sochy 2. června 2017 – při 
té příležitosti byly vydány i poštovní známky! 
Co je ale podivuhodné na tomto příběhu, to je 
spolupráce lidí, kteří podpořili tento projekt. 
Žasnete, když se dočtete jména jako kambodž-
ský král Norodom Sihamoni, poslední bulhar-
ský car Simeon II. (předseda bulharské vlády 
v letech 2001–2005), František vévoda Bavorský 
či velmistr řádu Božího hrobu kardinál O´Brien. 
Jako další podporovatelé jsou – kromě Žilin-
ské diecéze – uvedeni Rytířský řád s červenou 
hvězdou, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, 

obce Divinka a Svederník, Kysúcké muzeum v Čadci a podnikatel 
Stanislav Raab. A také – to potěší nejvíc – město Nepomuk! Je mu 
věnována jedna strana a text končí větou: „Nepomuk se stal part-
nerem našeho projektu téměř přirozeně, protože jde o místo, kde 
se to ́ všecko začalo´ samotným narozením sv. Jana Nepomuckého.“ 
Skutečně: svatý Jan staví mosty mezi lidmi!

Marie Bílková

foto Lukáš Macek
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„Přestavbu celého areálu máme v hlavě již několik let. Uvědo-
movali jsme si složitost obsluhy na úzkém pozemku plném ne-
vyhovujících a zchátralých budov. Věděli jsme, že pokud chceme 
prodejnu v Nepomuku někam posunout, musíme poměrně ra-
zantně celý areál přestavět. Tým architektů nám dal za pravdu, 
že ve stávajících objektech už dlouho fungovat nemůžeme.

Rozhodnutí padlo záhy. Bylo jasné, že dřevěný sklad je už na 
hraně životnosti, a administrativní budova na tom nebyla o moc 
lépe. Velké budovy, které nám mnoho let sloužily, ale nebyly 
stavěny jako sklad, bohužel nebylo rentabilní zachovat či rekon-
struovat. Proto jsme se nakonec rozhodli pro jejich demolici. Tím 
si otevřeme prostor, který se ve stavebninách vždy hodí. Zboží 
a materiál uskladněné uvnitř jsme přestěhovali do nové monto-
vané haly. Vzniklý prostor dostane zpevněný asfaltový povrch.  

Na novou prodejnu se
můžete těšit v roce 2024

Samotnou kapitolou bude realizace prodej-
ny, na jejíž finální podobu se můžete těšit 
v roce 2024. Nyní jsme ve fázi dokončování 
projektové dokumentace. Rádi bychom pro-
dejnu podstatně zvětšili. Zákazníkům to při-
nese zásadní rozšíření sortimentu, pohodl-
nější a rychlejší odbavení i lepší servis.

Omlouváme se všem svým zákazníkům za 
aktuální omezení pohybu v areálu staveb-
nin. Jedná se pouze o přechodné řešení, 
na přelomu letošního března a dubna dojde 
k finální úpravě zpevněného povrchu. Poté 
budeme disponovat novou, větší plochou 
pro skladování a pro mnohem příjemnější 
pohyb v areálu. Prosíme tedy o trpělivost, 
věříme, že výsledek bude stát za to.

Naše prodejna zůstává v průběhu všech sta-
vebních úprav otevřená, stejně tak letos ne-
vynecháme ani jednu z tradičních akcí, tedy 
květnovou Pouť v UNIBRICKU, na níž mimo 
jiné oslavíme 15 let od založení naší společ-
nosti, a zářijový Běh Nepomukem.“

Martin Jiřinec
jednatel společnosti UNIBRICK s. r. o.

CO SE DĚJE 
V UNIBRICKU?

Máme stále
otevřeno
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Nové Mitrovice hledají 
nájemce hospody

Obec Nové Mitrovice nabízí do pronájmu objekt č. p. 120 sloužící 
jako stravovací zařízení -místní hospůdka. 

U objektu je zahradní posezení, vedle se nachází dětské hřiště 
a kurt na nohejbal.

Nájemné a termín pronájmu bude stanoveno dohodou.

Bližší informace na starosta@novemitrovice.cz a tel.: 725 507 089.

Střední škola a Základní 
škola Oselce přijme

Učitele českého jazyka na střední škole

Úvazek: 1,00 nástup: od 1. 9. 2023

Požadujeme: 
•  Vysokoškolské vzdělání, aprobace ČJ a jiné, dle zákona č. 563/2004 Sb.  
 v platném znění
•  PC gramotnost dobré úrovně
•  Zodpovědnost, spolehlivost, loajalitu
•  Aktivní přístup, samostatnost
•  Občanskou bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Nabízíme:
•  Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
 poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění  
 poz dějších předpisů
• 12. platová třída, platový stupeň dle praxe 
• Úvazek 1,00, tj. 21 hodin přímé + 19 nepřímé práce
• Smlouva na dobu určitou – zástup za MD
• Systém odborného zapracování
• Pozitivní klima pracovního prostředí
• Podporu v procesu celoživotního vzdělávání
• Příspěvek na penzijní pojištění a stravovaní ve školní jídelně

Učitele odborného výcviku, 
zaměření umělecký kovář–zámečník, 
případně truhlář – umělecký truhlář 

Úvazek: 1,00, nástup: od 1. 9. 2023

Požadujeme: 
• Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, dle zákona  
 č. 563/2004 Sb. v platném znění
• PC gramotnost dobré úrovně
• Zodpovědnost, spolehlivost, loajalitu
• Aktivní přístup, samostatnost
• Občanskou bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Nabízíme:
• Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových  
 poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění  
 pozdějších předpisů
• 10. platová třída, platový stupeň dle praxe 
• Úvazek 1,00, tj. 30 hodin přímé + 10 hodin nepřímé práce
• Smlouva na dobu neurčitou 
• Systém odborného zapracování
• Pozitivní klima pracovního prostředí
• Podporu v procesu celoživotního vzdělávání
• Příspěvek na penzijní pojištění a stravovaní ve školní jídelně

Jedná se o pracoviště Oselce, č. p. 1, 335 46 Oselce.
Bližší informace podá ředitel školy Mgr. Zdeněk Tauchen, 
tel. 773 771 880

Nepomucké noviny / březen 2023

Trasy autobusových linek

Doplnění autobusových jízdních řádů zveřejněných v minulém 
čísle novin.

Linka Trasa

450411 Nepomuk, město ‑ Nepomuk, žel. st.

450434 Nepomuk ‑ Skašov ‑ Horšice ‑ Přeštice

450444 Nepomuk ‑ Chocenice ‑ Blovice

450446 Nepomuk ‑ Kasejovice ‑ Lnáře

450448 Nepomuk ‑ Neurazy ‑ Plánice

450454 Kasejovice, Kladrubce ‑ Nepomuk

450455 Polánka ‑ Myslív ‑ Nepomuk

450456 Nepomuk ‑ Chlumy

450458 Srby ‑ Nepomuk

450460 Nepomuk ‑ Čížkov ‑ Mladý Smolivec ‑ Kasejovice
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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. 
Vás srdečně zve na 

 
VELIKONOČNÍ JARMARK

SOBOTA 18. 3. 2023 
9:00 - 16:00

www.muzeum-blovice.cz 
IG: muzeumbloviceofficial; FB: muzeumBlovice

 

TJ Sokol Nepomuk
Vás zve na

SOKOLSKÝ PLES
v pátek 24. 3. 2023 od 20 hod.

Sokolovna Nepomuk
Hudba : skupina Pelíškové

Vstupné : 200,- Kč
• TOMBOLA •

Srdečně zvou pořadatelé
Rezervace vstupenek tel. 774 237 865 (Kovář)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 
vás srdečně zve na přednášku 

VÝVOJ ČESKOSLOVENSKÉHO 
POHRANIČÍ PO ROCE 1945
14. 3. 2023 od 17.00 na zámku Hradiště

Přednáší: Mgr. Svatoslava Kožíková
z Městského muzea a galerie Nepomuk

Vstupné: 20 Kč



kulturní kalendář / inzerce 33

NEPOMUK / březen 2023

okolí Nepomuka / březen 2023

Kulturní a informační centrum Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevírací doba Informačního centra: pondělí až sobota 
8.30–11.30 a 12.00–16.00 hodin
Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete 
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
Změna programu vyhrazena. 

řádková inzerce
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do 10. 4. Lidový realismus – prodejní výstava obrazů Jany Havlí-
kové, Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 
10.00–11.30 a 12.00–16.00 hodin

17.–19. 3. Jarní svatojánská pouť – oslavy výročí 630. let od umu-
čení sv. Jana Nepomuckého 

4. 3. Halový turnaj mladší přípravky U9 ve fotbale, od 9.00 hodin, 
Sportovní hala Nepomuk

9. 3. Estonsko – země hradů a dávných eposů, přednáška cestova-
tele a etnologa Mgr. Libora Drahoňovského, od 17.00 hodin, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

10. 3. Večer se sládkem plzeňského pivovaru, od 18.00 hodin, 
restaurace Sokolovna

17. 3. Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů – přednáška – P. Mgr. 
Miroslav Herold, Lic., SJ, od 18.00 hodin, arciděkanství Nepomuk

18. 3. Koncert „Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku“, 
od 18.00 hodin, arciděkanství Nepomuk, program: Středověké mari-
ánské antifony, vystoupí profesor Tomáš Hála (varhany, spinettino, 
clavisimbalum) a studenti Pražské konzervatoře 

19. 3. Poutní mše svatá – celebruje P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., 
SJ (proběhne slavnostní uložení relikvie blahoslaveného Karla I. 
Rakouského), od 11.00 hodin, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, 
procesí vyjde v 10.30 hodin od arciděkanství

24. 3. Sokolský ples – hrají Pelíškové, bohatá tombola, vstupné  
200 Kč, rezervace na tel.: 774 237 865, od 20.00 hodin, Soko-
lovna Nepomuk

25. 3. Velikonoční trh – zahraje Duo HARHOU, od 8.00 do 12.00 
hodin, náměstí A. Němejce

25. 3. Pohádka Čípak je to vajíčko? – zahraje divadélko KOS, od 
10.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 50 Kč

Další akce pořádá Volnočasové centrum Fénix Nepomuk (www.fenix-ne-
pomuk.cz) a Mateřské centrum Beruška (beruska-nepomuk.webnode.cz)

do 8. 4. Úsměv, prosím! Fotograf a jeho ateliér, výstava, Muzeum 
Jižního Plzeňska v Blovicích

do 22. 4. Chléb náš vezdejší, výstava, Muzeum Jižního Plzeňska 
v Blovicích

do 31. 12. 2027 Dřevěný čas, výstava, Muzeum Jižního Plzeňska 
v Blovicích

1. 3. Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem o pobytu na Havaji, 
od 18.00 hodin, Městská knihovna Spálené Poříčí

4. 3. Maškarní bál pro děti i dospělé, od 14.00 a 20.00 hodin, Soko-
lovna Spálené Poříčí

14. 3. Vývoj československého pohraničí po roce 1945 – přednáška 
Mgr. Svatoslavy Kožíkové, od 17.00 hodin, kaple sv. Ondřeje, Muzeum 
Jižního Plzeňska v Blovicích

18. 3. Velikonoční jarmark na zámku Hradiště, 9.00–16.00 hodin, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

18. 3. 25. ročník přehlídky hřebců, od 11.00 hodin, statek Lhotka 
Farma U Bílého domu

18. 3. Gallileo, Století – koncert, od 20.00 hodin, Music Sklep Spá-
lené Poříčí

19. 3. Gospel time – koncert, kostel sv. Mikuláše Spálené Poříčí

25. 3. Jarní trhy, od 13.00 hodin, náměstí nebo zámek Spálené Poříčí

28. 3. Chléb náš vezdejší dej nám dnes – hudebně-literární kom-
ponovaný pořad Jiřího Hlobila, od 17.00 hodin, kaple sv. Ondřeje, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

Zednické práce – omítky, malířské práce, obklady, dlažby, bourací práce 
a další práce dle domluvy. Tel. 721 757 399.

Prodám motorku BM 400 Velas. Má originál řetězovku, rok výroby 
2012, STK 12. 5. 26, najeto 12000 km. Cena je 35000. Tel. 728 606 075.

Pronajmu zahrádku pod Kuvagem. Tel. 602 354 352.

Daruji za odvoz míchačku na 1–2 kolečka, 380 V. Tel. 371 120 533.

Pronajmu byt 2+1 v Nepomuku. Tel. 773 486 600.

Pronajmu byt 2+1 s balkónem 68 m2 v Nepomuku na Vinici III, od  
1. 4. 2023. Tel. 722 299 000.

 
Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech Nepomuckých 
novin nebo v Infocentru Nepomuk.
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Dne 4. února 2023 by se dožila sta 
let paní Marie Šrámková, rozená 
Racková, ze Záhoří č. p. 18, narozená 
dne 4. února 1923 v Bezděkovci. 
Dožila se 94 let a bydlela v Domě 
s pečovatelskou službou Za Kostelem. 

Za vzpomínku děkuje rodina Dlouhých.

vzpomínka

vzpomínka

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 26. března 2023 je tomu 
20 let, co nás navždy opustil 
pan Jiří Zeman z Mohelnice.

S láskou stále vzpomíná a nikdy 
nezapomenou manželka, děti  
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

vzpomínka

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích zůstávají dál…

Dne 13. března 2023 uběhne 
sedm let, co nás navždy opustila 
paní Jaroslava Jechurová.

S láskou vzpomínají manžel, 
děti a vnoučata.

vzpomínka

Utichly kroky, Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz, maminko,
navždy zůstává v nás!
Odešla jsi bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že je těžko uvěřit.

Dne 9. března 2023 uplyne jeden 
smutný rok od chvíle, kdy nás navždy 
 opustila paní Jiřina Šišková 
 z Nepomuka.

S bolestí v srdci vzpomínají syn Jan 
s rodinou, dcera Jiřina s přítelem 
Pepíkem a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Dny plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. 
Budeš nám chybět do konce života…

25. březen je smutný den, kdy 
si připomínáme, že před šesti 
roky nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, starostlivý 
tatínek, dobrý kamarád Kája Holý.

S láskou, úctou a stálou bolestí  
v srdci vzpomíná manželka a děti. 

vzpomínka

Dne 1. března 2023 uplynulo pět 
let, co nás navždy opustil pan 
Václav Bouda ze Dvorce.

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

vzpomínka

Očím jste odešli,
v srdcích jste zůstali.

Dne 11. ledna uplynulo 15 let, kdy nás opustila 
paní Libuše Šlajerová ze Dvorce a dne 8. března 

uplynou čtyři roky, co odešel pan Karel Šlajer.

Všem, kteří si vzpomenou, děkuje syn Karel 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Blahopřání
Dne 2. února 2023 oslavili výročí 

50 let od svatby paní Marie Dlouhá, 
rozená Šrámková, a pan Stanislav 

Dlouhý, bytem v Nepomuku na Vinici. 
Do dalšího společného života přejí 

hodně zdraví a štěstí děti s rodinami.
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 
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