
 

Mikroregion Nepomucko     Zpravodaj CSS č. 6 

  

Novinky z Mikroregionu 

Dne 23. 2. 2019 proběhl Pietní akt a kulturní program k uctění památky obětí u Nepomuku 
sestřeleného amerického bombardéru B-24 Liberator v roce 1944 (75. výročí). Jedním z vrcholů 
programu byl přelet dvou gripenů nad městem. V rozšířené expozici v Městském muzeu najdeme 
trosky stíhačky Bf 110, jedné z těch, které měly za úkol zastavit americké Liberatory mířící na své 
cíle v Německu. Zaujme zejména část motoru a velké raketnice, které měla letadla pod křídly. 

 

Program byl následující: 

9.00 – mš e švata  v koštele šv. Jana Nepomucke ho za obe ti šeštř elene ho bombařde řu a za Raymonda A. 
Nouřyho, kteřy  jako jediny  př ez il pa d letadla 

9.55 – př í jezd kolony vojenšky ch hištořicky ch vozidel př ed řadnici (na m. Auguština Ne mejce) 

10.00 – konceřt poša dkove  hudby 

10.29 – př elet letadel JAS 39 Gřipen 

10.30 – pietní  akt – poloz ení  ve ncu , přošlov štařošty me šta Nepomuk a dalš í  přošlovy hoštu , šta tní  hymny, 
př evoz ve ncu  na mí što dopadu šeštř elene ho bombařde řu na Dubc i 

14.00 – komentovana  přohlí dka a př edštavení  řozš í ř ene  expozice B-24 Libeřatoř v Me štške m muzeu 
Nepomuk - zdařma 

15.00 – př edna š ka Mgř. Kařla Fouda na te ma Dubec  1944 – vzpomí nka na muz e Lt. Goddařda - zdařma 

 

Akce př ipomne la př í be h dešeti mlady ch ameřicky ch letcu , kteř í  zahynuli v u nořu 1944 na Dubc i u 
Nepomuku.  

Opeřaci "Ařgument" přovedla 8. a 15. letecka  ameřicka  ařma da ve dnech 19. - 25. u nořa 1944 š cí lem 
bombařdovat zbřojní  a letecke  tova řny v Ne mecku a na okupovany ch u zemí ch. Souc a ští  opeřace byl i na let 
dne 22. u nořa 1944 na letecke  tova řny v okolí  Regenšbuřgu a Mnichova v Bavořšku. Souc a ští  velke ho švazu 
byly Libeřatořy B-24. Tyto c tyř motořove  letouny šme ř ovaly na Plzen , za hřanice tehdejš í ho Přotektořa tu 
Č echy a Mořava a pak zme nily šme ř, tí m še fořmace doštala nad za padní  Č echy. Zde še na ošamocene  
ameřicke  Libeřatořy vřhly ne mecke  bitevní  letouny. Seštř eleny byly poštupne  tř i bombařde řy, v jejichz  
třoška ch zahynulo dvacet ameřicky ch letcu . 

 

Z cele  jedena cti c lenne  poša dky pořuc í ka Goddařda, jehoz  letoun še zř í til na Dubc i, še zachřa nil pouze 
štř elec Sgt. R. A. Nouřy, kteřy  byl ze štřoje vymřš te n. Křa tce po dopadu byl nalezen mí štní mi lidmi, kteř í  ho 
dopřavili do Čhocenic, kde byl př evzat okupac ní  mocí . Va lku př ez il a Nepomuk navš tí vil hned dvakřa t, v 
řoce 2004 a 2009. 
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Sve tlo do cele ho př í padu zka zy bombařde řu př inešly ješ te  př edtí m vy zkumy Jiř í ho Koloucha z Přa dla, kteřy  
v mí štech třage die zac al kopat nedlouho po řoce 1990. Kolekce př edme tu  nalezeny ch na Dubc i špolu š 
velky m mnoz štví m dobovy ch dokumentu , a to jak pí šemny ch, tak fotogřaficky ch, je škutec ne  ojedine la  a 
přa vem budí  zašlouz enou pozořnošt v ř ada ch odbořne  i laicke  veř ejnošti. Sbí řku ma te moz nošt zhle dnout 
ve šta le  expozici v Me štške m muzeu Nepomuk, zř í zene  u př í lez itošti 70. vy řoc í  te to třage die. 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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Alej kněžny Vilemíny se v rámci Plzeňského kraje umístila na 2. pozici 

 

"V osmém ročníku soutěžilo 92 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, kterým svůj hlas poslalo více 

než 9 tisíc lidí. Jedná se o dosud nejvyšší počet nominovaných alejí v historii ankety. Velmi nás těší, že lidé mají 

o aleje a naši krajinu čím dál větší zájem“ říká Karolina Kostićová z Arniky. 

Alejí roku 2018, tedy vítězem za celou republiku, se stala Alej přátelství u Sokolova na Karlovarsku. V rámci 

jednotlivých krajů se pak v tom Plzeňském na 2. "stříbrné" pozici umístila právě Alej kněžny Vilemíny nedaleko 

Nepomuku. 

 

 

 

 

 

 

  

Celkové výsledky ankety Alej roku 2018 najdete na https://www.alejroku.cz/2018/VYSLEDKY-2018 

_________________________________________________________________________________________  

https://www.alejroku.cz/2018/VYSLEDKY-2018
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Připravované a probíhající projekty DSO 
Aktuálně připravované a probíhající projekty 

Autobusové čekárny – žádost o dotaci z Plzeňského kraje, PSOV 2018 – Integřovane  přojekty – 

 360.000 Kc , zapojené obce:  

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

Pořízení odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko - žádost o dotaci z Plzeňského kraje, 

PSOV 2019 – Integřovane  přojekty – 400.000 Kc . Dotace se použije na nákup 15 ks nových odpočívadel, 

sloužících především pro turisty. Projekt se týká dvanácti obcí mikroregionu a patnácti katastrálních území., 

Příměstské tábory – 1. turnus právě probíhá,  

Slavnostní koncert Boni Pueri na Zelené Hoře,  

Turistický informační systém Nepomuk - Zelená Hora  

a další. 

_________________________________________________________________________________________ 

Informace o nabízených službách Centra společných služeb 

Příklady aktivit, kterými se CSS zabývá: 

 zajiš te ní  přa vní ch šluz eb přo obce  zajištění vzdělání v požadovaných oblaštech veřejné špřávy,  

 přípřava, řízení  a adminištřace přojektu  obcí   přípřava, řízení a adminištřace přojektu  mikřořegionu  

 monitořing dotačních titulů  přojektové pořadenštví obcí  přípřava webových štřánek DSO  

 přípřava infořmac ní ho zpřavodaje přo obc any  přopagace a zvyšování  infořmovanošti o c innošti ČSS  

zajiš te ní  zpřacova ní  štřategie řozvoje obce  veřejné zakázky  dotazy občanů  GDPR (ochřana ošobní ch 

u daju ) a dalš í  

 

Výstup z analýzy přínosů č. 3 na téma dotace za rok 2018: 

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byly zpracovány individuální projekty pro obce zaměřené např. na obnovu památek, 

zlepšení škol a školek, 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, realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu či skutečnou tvář sv. Jana 

Nepomuckého – rekonstrukci podoby světce a tvorbu bronzové busty. Zájem obcí o tuto agendu má vzrůstající 

efekt. V roce 2015 byly zpracovány dva individuální projekty, v roce 2016 bylo za obce podáno 26 žádostí, v 

roce 2017 30 žádostí, v roce 2018 35 žádostí. V rámci projektu CSS jsou každý měsíc zpracovávány přehledy 
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dotačních příležitostí a rozesílány na obce. Dotační management je prováděn pro obce zdarma. I díky tomu se 

podařilo navýšit od roku 2019 členské příspěvky z 30 Kč/obyv./rok na 60 Kč/obyv./rok. 

 

Finanční úspora po dobu projektu 

Předpokládáme následující orientační ceník pro zpracování a administraci dotací u firem působících v našem 

regionu: u dotací do 30.000 Kč za zpracování žádosti 3.000 Kč, u dotací v rozmezí 30.000 - 100.000 by odměna 

činila 10.000 Kč, u dotací nad 100.000 Kč by odměna činila 10.000 Kč + 4% z přiznané částky na administraci 

projektu.  

 

Pokud by žádosti o dotace byly zpracovávány externí firmou, představovalo by to náklady pro obce za 6 měsíců 

roku 2016 ve výši 351.480 Kč, v roce 2017 pak náklady 621.600 Kč a v roce 2018 náklady 695.320 Kč.    

Pro vyčíslení nákladů CSS, uvažujeme 177 Kč/hod. superhrubé mzdy zaměstnance a paušálně 23 Kč na ostatní 

náklady (nájemné, služby, telefon, cestovné, IT atd.). Celkem tedy počítáme, že CSS se v nákladech pohybuje za 

200 Kč/hod. Zpracování těchto individuálních dotací jsme se věnovali zhruba polovinu doby naší činnosti, tedy 

za 6 měsíců roku 2016 přibližně 1056 hodin, tj. náklady jsou celkem 211.200 Kč, v letech 2017 a 2018 by to 

představovalo částku 422.400 Kč/ročně. 

Celkem tedy obce využíváním služeb CSS v této jedné agendě ušetřily 612.400 Kč. V reálu je úspora ještě větší, 

neboť jsou mzdy zaměstnanců dotovány projektem CSS. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Prezentace města Nepomuk a Mikroregionu Nepomucko na veletrhu Holiday World  

Od 21. 2. do 24. 2. 2019 jste nás mohli vidět na 28. středoevropském 

veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019 na Výstavišti Praha - 

Holešovice, kde jsme se prezentovali pod stánkem Plzeňského kraje. 

Zatímco ve čtvrtek a část pátečního dne byl veletrh zaměřen na odbornou 

veřejnost, oba víkendové dny patřily široké veřejnosti.  
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Seznam veřejných služeb  
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Ohlédnutí 
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Pozvánka 
19. 3. 18:00 Oslavy 290. výročí svatořečení Jana 

Nepomuckého 
přednáška prof. Royta a představení 
skutečné podoby světce v podobě 
bronzové busty 

Svatojánské 
muzeum 

6. 4. 8.00 - 
12.00 

Velikonoční a farmářský trh hraje Plzeňský MLS - Malý lidový soubor náměstí Aug. 
Němejce 

27. 4. 10.00 - 
16.00 

Otvíráme Nepomuk! tradiční zahájení turistické sezóny - 
vycházky, zpřístupnění zajímavých 
objektů i muzeí zdarma 

centrum města 

12. 5. 17.00 Bára Basiková a Andílci maminkám slavnostní koncert ke dni matek kostel na Zelené 
Hoře 

13.-
14. 5. 

 
Konference Genius loci na téma sv. 
Jan Nepomucký v evropském 
kulturním kontextu 

 
Městské muzeum 

17. 5. 19.00 Jan Nepomucký a hudba spojující svět zahajovací koncert tenora Martina Vydry 
k nepomucké pouti 

kostel sv. Jakuba 
Většího 

17. - 
19. 5. 

 
Nepomucká pouť největší kulturní akce města, bohatý 

program, tradiční trh i pouťové atrakce 

 

23. 5. 17:00 
Zmizelá Šumava 2 

vyprávění Emila Kintzla a promítání 
krátkých filmů o Šumavě 

Městské muzeum 

15. 6. 18:00 Koncert s chlapeckým sborem Boni 
Pueri 

v rámci Letního barokního festivalu 
Plzeňského kraje 

kostel na Zelené 
Hoře 

14. - 
16. 6. 

 
Nefestík 10. ročník - nezávislý hudební, filmový a 

divadelní festival 
Zelenohorská 
pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:mnepomucko@seznam.cz

