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Novinky z Mikroregionu 

Památky se opravují 

V ateliéru restaurátorky Pavly Žiakové prochází opravou tři drobné památky z Nepomucka. Milník z 
Borku, socha sv. Jana Nepomuckého z Životic a křížek z Vrčeně. S jejich návratem na původní místa se 
počítá během podzimu. Opravy se konají za podpory Plzeňského kraje, Ministerstva kultury a 
Mikroregionu Nepomucko. 

 

 

Atelier Pavly Žiakové. Foto: Pavel Motejzík 
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Princ z Auerspergu navštívil Zelenou Horu 

Praprapravnuk šlechetné kněžny Vilemíny, princ Johannes Nepomuck z Auerspergu, navštívil 31. 7. 2019 
zámek Zelená Hora. Prohlédl si všechny místnosti a živě se zajímal o historii rodiny i osudy a budoucnost 
zámku. Na zvětšených snímcích v 1. patře viděl několik svých předků, přičemž snímky byly pro něho 
dosud neznámé. Rod vlastnil zámek v letech 1852-1933 a jednalo se o poslední šlechtický rod na zámku. 
Návštěva prince Johannesse Nepomuka byla první návštěvou zástupce tohoto šlechtického rodu v 
poválečné historii objektu. 

Pozitivně na závěr zhodnotil, že ač má obec Klášter pouhých 200 obyvatel, dokázala se postarat o zajištění 
objektu a odstranění všech havarijních stavů, které byly zapříčiněny etapou armády. Přesto coby zástupce 
někdejších majitelů politoval, že kvůli působení Československé armády, potažmo státu, je dnes objekt 
prázdný, interiéry zchátralé a zcela bez využití a bez života. 

Hlavou rodu je v současné době jeho strýc. Princ proto projevil zájem navštívit v brzké době spolu s ním 
také rodinný archiv Auerspergů ve Státním oblastním archivu, kde jsou další rodinné fotografie jeho 
předků. 

Doprovodem prince byla jeho choť Marie se svým otcem Karlem Eugenem Czernínem, který vlastní 
například zámek Chudenice na Klatovsku. Rodina dnes žije ve Vídni. Akce se zúčastnila také Hana 
Gerzanicová, významná česká žena ve světě. 

 

 

 

PhDr. Hana Gerzanicová a princ Johanness Nepomuck z Auerspergu. Foto: Pavel Motejzík 
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Připravované a probíhající projekty DSO 
Aktuálně připravované a probíhající projekty 

Pořízení odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko - dotace z Plzeňského kraje, 

PSOV 2019 – Integrované projekty – 400.000 Kč. 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 – Proběhl 1. a 2. turnus, další budou následovat  

Klejnot – procházková trasa v Nepomuckém lese 

a další… 

_________________________________________________________________________________________ 

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… 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Seznam veřejných služeb  
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Ohlédnutí 

Příměstský tábor Mikroregionu Nepomucko pro redaktory a 
youtubery 

Přinášíme odkaz na fotografie a videa, která vznikla v Nepomuku a ve Spáleném Poříčí v rámci 2. turnusu 
příměstského tábora pro mladé redaktory a youtubery v červenci.  

(Nepomuk - 8. 7. - 12. 7. 2019 a Spálené Poříčí - 15. 7. – 19. 7. 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ODKAZ: www.nepomuk.cz/obcan/videa-z-primes-aku-pro-redaktory-a-youtubery/ 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
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Pozvánka – výběr z připravovaných kulturních a dalších akcí  
26. 9. 
2019 

Chuť do života - Halina Pawlowská Pořad CHUŤ DO ŽIVOTA aneb o 
vzrušení, lásce, katastrofách  
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, 
abychom se jim společně smáli. A 
taky, pochopitelně, o jídle! 
Protože: všechno je putna, jen 
když nám chutná.... 

Nepomuk - Kulturní dům Dvorec   

říjen-
prosinec 

17. listopad připomenou v 
Nepomuku dvě výstavy 
 

Hned na dvě výstavy se můžeme 
těšit v našem městě v průběhu 
října až prosince v souvislosti s 
30. výročím od Sametové 
revoluce. Obě proběhnou v 
prvním patře sálu Městského 
muzea Nepomuk. První výstava 
se zaměří na fotografie z roku 
1989 a navazujících událostí 
především v hlavním městě, druhá 
se bude věnovat Haně 
Gerzanicové a ilustracím Atelieru 
K do její nové knihy Kořeny. Letos 
si paní Hana připomíná 70 let od 
emigrace a 20 let od návratu do 
vlasti. U příležitosti těchto výročí 
vydává Mikroregion Nepomucko 
novou knihu vzpomínek a dosud 
vesměs nepublikovaných recitací. 
Na vernisáži druhé výstavy dne 
19. listopadu vystoupí dětský sbor 
Pšeničky. 

Nepomuk 

18. - 25. 
10. 2019 

Nepomucká hnětýnka tradiční výstava posvícenských 
placek 

Zelenohorská pošta 

6. 12. 
2019 

S Pšeničkami na advent do 
Kemnathu 

Centrum partnerského města 
Nepomuku - Kemnath v Německu, 
počínaje městským náměstím 
přes Trautenbergstrasse až po 
náměstí staroměstské radnice a 
klášterní dvůr, rozsvítí opět moře 
světel a slavnostně vyzdobených 
stánků během akce Candle-Light-
Shopping Kemnath. Načerpejte 
klidnou adventní atmosféru, 
nakupte si krásné vánoční zboží a 
dárky a vychutnejte bohatý 
doprovodný program, jehož 
ozdobou bude také náš dětský 
folklórní soubor Pšeničky ze ZUŠ 
Nepomuk na své vůbec první 
zahraniční výpravě. Pojeďte je 
podpořit s námi! 

Kemnath, Německo 
 
V čase: 14:00 - 23:00 h 
 
Jízdné: 300 Kč 
 
Odjezd a návrat na nepomucké 
náměstí. Přihlášky a platby od 2. 9. 
v KIC Nepomuk. Město Nepomuk 
uhradí druhý autobus pro soubor, 
učitele a rodinné příslušníky. 

Více na: www.nepomuk.cz/obcan/udalosti/ 

 

 

 

https://www.nepomuk.cz/obcan/udalosti/
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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 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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