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Z koncertu Evy Urbanové a dětského pěveckého sboru Andílci  

13,5 milionu pro regiony Nepomucka a Spálenopoříčska 
Již rok funguje na území Nepomucka a Spálenopoříčska projekt Centra společných služeb obcí (CSS), který 

poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, informuje obce  

o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy s dopadem na obce, připravuje, řídí a realizuje projekty 

meziobecní spolupráce či projekty obcí. Dále se centrum podílí zejména na činnostech směřujících k propagaci 

činnosti CSS a DSO či vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních 

prostředků (např. společné nákupy energií, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum 

připravuje vzorové dokumenty pro obce (smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky 

apod.).  

Výše uvedených aktivit bylo v rámci centra za poslední rok evidováno přes 500. Nositelem projektu v našem 

regionu je DSO Mikroregion Nepomucko. Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bylo zpracováno ve spolupráci  

s obcemi celkem 51 individuálních žádostí o dotace, zaměřených např. na obnovu památek, zlepšení škol  

a školek, zlepšení životního prostředí, dětská hřiště, místa pasivního odpočinku, budování ČOV, opravu 

hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost, cestovní ruch až po prevenci kriminality. Aktivně jsme 

spolupracovali se žadateli o příspěvky z nadačních fondů, podařilo se tak získat prostředky na obnovu kapličky 

Šlépěje v Zeleném dole v Nepomuku či na realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu.  

V projektech, kde byl přímým žadatelem Mikroregion Nepomucko, se nám podařilo uspět například ve dvou 

výzvách Operačního programu životní prostředí (projekt na pořízení domácích kompostérů byl vyhodnocen 

jako 6. nejlepší v České republice), na realizaci nových expozic, pořízení mobiliáře do obcí či organizaci 

významných akcí. Celkový objem získaných finančních prostředků pro region za poslední rok je díky činnosti 

centra téměř 13,5 milionu Kč. 
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Poděkování ze Zelené Hory 

Velmi úspěšné červencové akce má za sebou zámek Zelená Hora. Během šesti dnů si ho přišlo prohlédnout přes 

6 000 návštěvníků, výtěžek ze vstupného na opravy zámku je 554 300 Kč. Do kasičky v kostele se během akcí 

vybralo 21 360 Kč. Výtěžek z koncertu přední světové sopranistky Evy Urbanové s Andílky činí 65 249 Kč. 

Celkem tak Zelená Hora získala 640 909 Kč. „Velké poděkování si zaslouží především Eva Urbanová s Janem 

Adamcem, kteří se vzdali svých honorářů ve prospěch opravy kostela, dále všichni návštěvníci, kteří přispěli 

vstupným či do kasičky v kostele, a v neposlední řadě také všichni, kdo s akcemi pomáhali, jednalo  

se o nejúspěšnější výtěžek pro Zelenou Horu v dějinách,“ uvedl Zdeněk Bartošek, starosta Kláštera.  

Výtěžek z akcí bude využit na dokončení opravy sala terreny, repasi zbývajících oken a vchodových dveří  

v kostele a novou elektroinstalaci do kostela. Na všechny tři akce sice byly získány finanční prostředky od 

Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje, nutné je však zároveň také spolufinancování akcí ze strany 

vlastníka zámku, tedy obce Klášter. Ta musí v letošním roce z vlastních prostředků investovat zhruba 800 000 

Kč. „Zelená Hora se zase po letech probudila k životu a věřím nejen já, ale všichni, co zde byli přítomni (diváci 

a hosté), že se snad podaří opět zavést zde krásné chvíle, na které se nezapomíná. Naprosto jedinečný (a není  

o tom ani pochyby) projev Evy Urbanové, fantastický výkon plzeňského tenoristy Jana Adamce a doprovod 

klavíristy Davida Švece. Úžasný výstup dětského sboru Andílci, který skutečně navozuje svým vzhledem 

dojem nebeských andílků, o nichž se nám může jen zdát. Nelze ani přehlédnout výkon paní sbormistryně Jany 

Korbelové, která je vynikající pěvkyní a velmi zdatnou vedoucí tohoto sboru,“ uvedla bezprostředně  

po koncertu Kamila Dostálová. Akce pořádala obec Klášter ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko. 

Koncert Evy Urbanové a dětského sboru Andílci se konal za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci letního 

barokního festivalu. Videa a fotografie na www.zelenahora.cz v sekci Aktuality. 

Zájezd Po stopách Auerspergů – Žleby, Slatiňany 
Mikroregion Nepomucko pořádá celodenní autobusový výlet v neděli 10. 9. 2017. V rámci  zájezdu  

se uskuteční speciální prohlídky zámků Žleby a Slatiňany, zaměřené na rod Auerspergů, poslední šlechtický rod 

ze Zelené Hory. Prohlídka zámků bude oživena o Kočičí hrádek, který nechala dobrosrdečná kněžna Vilemína  

z Auerspergu postavit pro své děti či návštěvu obory s bílými jeleny. 

Zámek Žleby – zhmotnění všech pohádek a romantických snů 

Zámek Žleby je velkolepé romantické sídlo rodu Auerspergů, ve kterém se dodnes nacházejí rozsáhlé sbírky 

zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potřeby. Zámek návštěvníkům nabízí exkurs  

do každodenního života šlechty v 19. století. 

Slatiňany – zámek plný příběhů, vynálezů a koní 

Romantický zámek ve Slatiňanech, který byl letním sídlem Auerspergů, vás přenese do života na pohodlném 

knížecím sídle přelomu 19. a 20. století. Kromě reprezentačních pokojů v patře jsou k vidění unikátní prostory 

kuchyně, umývárny a kotelny v suterénu. Areál dotváří vzorně udržovaný anglický park o rozloze 16 hektarů  

s druhou nejbohatší dendrologickou sbírkou ve východních Čechách. Přes půl století se také mezi zámeckými 

zdmi uchovává vzácná hipologická sbírka seznamující s historií, významem a využitím koně v lidské 

společnosti. 

Přehled akcí pořádaných a spolupořádaných DSO na podzim 2017 - 200 let s Rukopisem zelenohorským 

1. 9. 2017 – 27. 1. 2018 – Dvě století Rukopisů zelenohorského a královédvorského – Výstava uspořádaná  

k výročí nalezení Rukopisů – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. (vernisáž 1. 9. v 17:00). 

 

12. 9. 2017 v 17:00 – Rukopisy královédvorský a zelenohorský – diskuse o pravosti s prof. PhDr. Viktorem 

Viktorou, CSc. – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. 

 

15. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – Fenomén Masaryk – Výstava připomene mimořádnou osobnost prvního 

československého prezidenta T. G. Masaryka přesně 80 let od jeho smrti (1937). Velká pozornost bude 



věnována tématům hilsneriády či bojům o Rukopisy. Dojde k částečnému vystavení a zřejmě i k novému 

odbornému zkoumání Rukopisů – Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. 

 

25. 9. 2017 v 17:00 – Rukopis zelenohorský z hlediska historie – přednáška Ing. Jiřího Urbana, jednatele České 

společnosti rukopisné. Příspěvek úvodem stručně připomene, o čem se v rukopise vypráví a dále se zaměří na 

následující: Co víme o kněžně Libuši a její době. O jménech osobních a zeměpisných v rukopise uvedených.  

O spolehlivosti Hájkovy kroniky. Libušin soud před soudem kritiků. Jak se psalo na desky pravdodatné?  

Byla Libuše keltského původu? – sál Městského muzea Nepomuk, vstupné dobrovolné. 

 

7. 10. – 8. 10. 2017 od 10:00 do 17:00 – Vystavení originálu Rukopisu zelenohorského 

 – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. (kaple sv. Ondřeje). 

 

12. 10. 2017 od 17:00 – České Rukopisy a finská Kalevala ve výtvarném umění 

 – přednáška Mgr. Veroniky Lukešové – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. 

 

21. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 – Zelená Hora – Zpřístupnění Libušina sálu se stálou expozicí 200 let  

s Rukopisem zelenohorským a kostela Nanebevzetí Panny Marie, vstupné dobrovolné. 

 

6. – 7. 11. 2017 Konference Genius loci na téma Rukopisy – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. 

Pozvánka na výstavu 

 

 
 

Kontakty 
Mikroregion Nepomucko 
Pavel Motejzík, manažer CSS, tel. 604 44 24 09 

Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj mikroregionu, tel. 371 595 939 
Kancelář: Rodný dům Aug. Němejce, Nám. Aug. Němejce 129, Nepomuk 

E-mail: mnepomucko@seznam.cz 


