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Novinky z Mikroregionu 
V srpnu si připomínáme 150. výročí od příjezdu prvního osobního vlaku 

Dne 18. 8. 1867 do Nepomuku přijel od Blovic první zkušební vlak, který sledoval jízdní vlastnosti, a také se 

sledovalo provedení stavby na jednotlivých úsecích. Na tuto událost se scházeli občané i z větších vzdáleností z 

okolí Nepomuka. Příjezd byl poznamenán zmatkem a obavami z tohoto vlaku. Z vlaku vystoupilo několik 

úředníků a přeměřovali profily a průjezdnost kolejí. Po provedeném měření vlak pokračoval do Pačejova, kde 

způsobil opravdu velké pozdvižení, které nádherně popsal tehdejší přednosta stanice Pačejov Vojtěch Šindelář 

do drážní kroniky: …Dne 18. 8. 1867 je plánován příjezd vůbec prvního vlaku. I zde se scházejí občané z 

dalekých obcí a po několikahodinovém čekání od Nepomuku vystupuje černý dým a v dálce se začala 

vynořovat, jak pěkně popsal, „černá obluda strašně oddychující“! Čím více se vlak blížil k čekajícímu zástupu, 

tím větší zmatek nastával mezi účastníky. Přítomna byla také 60letá paní Behenská ze Stražovic, která při 

spatření vlaku začala lomit rukama, začala proklínat celý svět, co se v něm děje a co se bude dít, a zvolala: 

„Peklo, peklo, satanáši, luciferové jezdí – peklo bude na světě!“ Mezi zástupem byl přítomen však pokrokový 

farář páter Holub z Měcholup, který když viděl ten zmatek mezi lidmi, tak vystoupil na hromadu pražců a 

promluvil k přítomným: „Lidé hloupí – snad se nebojíte?“ Po této promluvě se dav uklidnil a vlak začal vjíždět 

do stanice. Jakmile vlak dojížděl k zástupu lidí, tak zahrála hudba A. Panušky z Maňovic rázný pochod – a tak 

byl přivítán první vlak. I zde vystoupili jen úředníci, kteří zjišťovali, zda vlak projede bez nehody zářezem, a po 

provedeném měření stroj pokračoval do Horažďovic Babin. Jízda „prvního slavnostního vlaku“ se uskutečnila 

až necelý rok poté, a to v pátek 14. 8. 1868, toto datum však většina občanů nezaregistrovala, a tak byla jízda 

zopakována hned 18. 8. 1868 v den konání narozenin císaře Františka Josefa I. Do Nepomuku však přivezla 

pouze 3 cestující! Byla provedena slavnostní zkušební jízda ještě po ne zcela dokončené trati. Celá trať byla 

potom již bez oslav otevřena pro běžný provoz v úterý 1. 9. 1868. Celá trať z Vídně do Chebu byla otevřena až 

v roce 1870. 

Úryvek ze článku Jaroslava Navrátila, Nepomucké noviny 8/2018. Foto ze sbírek Bohuslava Šotoly. 
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Výběr z kulturních akcí pořádaných a spolupořádaných DSO v létě 2018 
Spolupořádání konference Genius loci 11. 6. 2018  

 

 

 

 „Osmičkové“ roky na Nepomucku 

Konferenční příspěvky: 

Akademický malíř Augustin Němejc (1861 -1938) a jeho rod  - Ing. Rostislav Václav Němejc, Ph.D., organizátor 
rodových setkání, amaterský genealog 

 

Dva dopisy Terezy Sedláčkové - Ondřej Kryštof Kolář, historik, pedagog, publicista a numizmatik 

 

50. výročí od úmrtí spisovatele Alexandra Berndorfa - Pavel Motejzík, DiS., Mikroregion Nepomucko 

 

150. výročí příjezdu prvního osobního vlaku do Nepomuku - Jaroslav Navrátil, Muzeum historické a modelové 
železnice Vrčeň 

 

Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku a jeho velká nástropní malba z r. 1618 - Bc. Hana Černohousová, 
Svatojánské muzeum Nepomuk 

 

Zelenohorská pošta v roce 1888 - PhDr. Pavel Kroupa, Spolek přátel starého Nepomuka  

 

 



 

3 

 

Festival Pod pěti hvězdami 2018 

 

4. 7. Gabriela Beňačková a Jakub Pustina – Koncert snů (kostel na Zelené Hoře) 

5. 7. Marián Vojtko s Michaelou Gemrotovou - To nejlepší z klasických, filmových a 

muzikálových melodií (areál zámku Spálené Poříčí)  

6. 7. Trio Pragensis – Komorní koncert (Kostel v Nových Mitrovicích) 

8. 7. Familienquartett Hofer / Rakousko (Kostel sv. Jakuba v Nepomuku) 

Letní barokní festival, navazující na projekt „9 týdnů baroka“ byl realizován za finanční podpory Plzeňského kraje. 
foto Pavel Motejzík 
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Připravované a probíhající projekty DSO 
V roce 2018 bylo podáno zatím 29 individuálních žádostí v objemu dotací 8.640.000 Kč. 

Zastoupeny byly zejména: opravy památek, opravy silnic, tvorba ÚP, naučné stezky, kulturní akce, 

podpora IC, opravy obecních úřadů, výstavy-expozice, podpora prodejen v obcích, podpora 

dobrovolných hasičů apod. 

Aktuálně připravované a probíhající projekty 

Kompostéry – 2. etapa – žádost o dotaci podána do 103. výzvy OPŽP, zapojené obce: 

Čížkov, Čmelíny, Mileč, Mladý Smolivec, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Oselce, Prádlo, Sedliště ,Srby, 

Vrčeň, Žinkovy, Životice. Do projektu tak bude vstupovat 9 540 trvale žijících obyvatel (součet k 1. 1. 2017 dle 

evidence obyvatel jednotlivých obcí).  

Věcným obsahem žádosti je: 

- Pořízení domácích kompostérů pro občany - mix dřevěných a plastových v objemech 900 - 1687 litrů v 

celkovém počtu 803 ks 

- Informační kampaň: 803 ks letáků o správném kompostování 

- Nákup 2 ks štěpkovačů pro využití štěpky do kompostérů i na záhony a jako biopalivo. 

Autobusové čekárny – žádost o dotaci z Plzeňského kraje, PSOV 2018 – Integrované projekty – 

 360.000 Kč, zapojené obce:  

Čmelíny, Mileč, Mohelnice, Nepomuk, Neurazy, Spálené Poříčí, Srby, Třebčice, Vrčeň. 

Další připravované projekty: Příměstské tábory, Cykloznačení v Brdech, Cyklostezka Helenka II. etapa,  

Wi-fi pointy – konzultace a další.  
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Informace o nabízených službách Centra společných služeb 

Příklady aktivit, kterými se CSS zabývá: 

 zajištění právních služeb pro obce  zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,  

 příprava, řízení a administrace projektů obcí  příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu  

 monitoring dotačních titulů  projektové poradenství obcí  příprava webových stránek DSO  

 příprava informačního zpravodaje pro občany  propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS  

zajištění zpracování strategie rozvoje obce  veřejné zakázky  dotazy občanů  GDPR (ochrana osobních 

údajů) a další 

 

Výstup z analýzy přínosů č. 2 na téma pravidelné setkávání starostů obcí: 

V DSO Mikroregion Nepomucko se před začátkem projektu CSS (Centra společných služeb) starostové 

členských obcí DSO setkávali pravidelně na valných hromadách svazku, za účelem schvalování rozpočtu DSO, 

účetní uzávěrky a podobně. V současné době jsou naplánovány a organizovány ze strany CSS Valné hromady 

minimálně 2x ročně, doplněné ještě tematickými školeními, řešením aktuálních otázek (např. GDPR apod).  

Kromě jiného docházelo k pravidelným individuálním setkáním realizačního týmu s představiteli jednotlivých 

obcí. V roce 2017 bylo uskutečněno celkem 22 individuálních setkání realizačního týmu v obcích 

mikroregionu. Jednání byla zaměřena především na projektový management a propagaci CSS. Navíc se 

pravidelně schází Výkonná rada Mikroregionu (užší okruh starostů), zhruba rovněž 4x ročně, pokud je potřeba 

schválit body, ke kterým je Výkonná rada pověřena Valnou hromadou (schvalování projektů, výběr dodavatelů 

na základě výběrového řízení apod.).  

Paralelně probíhají individuální schůzky zástupců obcí s CSS v kanceláři CSS či v obcích. Každý měsíc je od 

roku 2017 rozesílán newsletter s novinkami a dotačním monitoringem. Během společného setkávání došlo v 

roce 2017 k vyřešení několika klíčových projektů, například Separace bioodpadů v DSO Mikroregion 

Nepomucko – kompostéry či Separace bioodpadů v DSO Mikroregion Nepomucko – kontejnery a technika.  

Na základě iniciativy CSS bylo prokázáno, že individuální přístup ke starostům členských obcí DSO vede k 

mnohem větší účasti na společných setkáních a zájmu na společném řešení společných problémů. 
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Pozvánka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakty  
DSO 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 

 


