
Otevřený dopis občanům obce Nemochovice 

 

Vážení spoluobčané Nemochovic, milí farníci! 
 

 Když člověk cestuje nebo putuje naší malebnou kopcovitou 

krajinou a zavítá do naší obce Nemochovice, která je krásná a pečlivě 
udržovaná, tak se setká s milým kostelíkem svatého Floriána, který 

působí jako přirozená krajinně-architektonická dominanta naší 

vesnice. Tento barokní kostelík je nejvýznamnější památkou v naší 

obci. Historie této významné stavby sahá před rok 1822. Tento tzv. filiální 
kostel přestavěli naši předkové v roce 1877. Zároveň také vysvítá v dnešní 

době na první pohled neradostný stav fasády a střechy. Problémů je ještě 

více, když vstoupíme do kostela … Kdo však přesto vejde dovnitř, 
navzdory zubu času podepsaného na stavu věcí, je učarován zvláštní 

atmosférou posvátna, jenž v sobě obsahuje tajemství historie naší obce, 

bohatství mnoha radostných i bolestných událostí lidí, pociťuje zde stále 

kus ničím nenahraditelné domoviny. 

 Už asi dva roky přemýšlíme nejen s našimi farníky a lidmi 

zodpovědnými za naši vesnici, co dělat proto, aby obec neztratila tohoto 

vyčnívajícího svědka historie, aby farní obec nepozbyla místo k zahřívání 
plamene víry pro duše, aby tato významná památka zůstala zachována pro 

další generace. Přestože filiální kostel sv. Floriána náleží římskokatolické 

církvi, tak je i ekumenicky otevřený. V nedávné minulosti se tam konal 
nejeden smuteční obřad našich nekatolických bratří. 

 Duchovní správa naší farnosti se obrátila na vedení naší obce 

s prosbou o pomoc nejen proto, že se na jejím území významná 

historicko-kulturní památka nachází, ale i protože obec je jakýmsi 

historickým nástupcem patrona farnosti. A patron v minulosti byl 

jakýmsi ekonomickým podporovatelem farnosti. Obvykle biskup-

zřizovatel farní obce nezřídil žádnou farnost bez této ekonomicko-
hospodářské podpory. Obyčejně patrony byli šlechta, sbor či konkurenční 

výbor sedláků, anebo nějaké město či obec. Společnými silami farnosti a 

obce se nám podařilo získat od EU a našeho státu prostřednictvím Státního 
zemědělského intervenčního fondu dotaci na opravu našeho kostelíka ve 

výši 2.093.000,- Kč, která, bohužel, pokryje asi jen polovinu rozpočtu 

opravy naší významné sakrální památky. Díky dobrým vztahům s vedením 

naší obce byl zmíněný projekt již podpořen obcí částkou 180.000 Kč. Tato 

částka byla investována na přípravu žádosti o dotaci a projektové 
dokumentace. I farníci pravidelně navštěvující bohoslužby nezahálí a 

konají pravidelné účelové sbírky. Celkové rozpočtové náklady potřebné na 

celkovou opravu naší památky jsou vyčísleny na 4.095.757,- Kč. A jasně si 
uvědomuje naše nepočetná farní obec, že není naprosto v jejích 

ekonomických silách tuto památku zachránit a to nejenom pro sebe. 

Odborníci zabývající se architekturou a uměleckými památkami naší země 

říkají, že památka si zaslouží opravit nezávisle na tom, kolik ji navštěvuje 
či využívá momentálně lidí. Prý zasluhuje opravu a péči, právě proto, že je 

to památka.  

A proto se osmělujeme Vás oslovit, Vážení občané a milí farníci, 
s prosbou o pomoc při záchraně tohoto historicko-kulturního monumentu i 

v době, kdy zažíváme ekonomickou krizi a musíme společně čelit i dalším 

problémům, které se dotýkají nás všech bez rozdílu. A zde tedy prosba o 

pomoc všem Vám, neboť význam a zdar díla závisí na každém z nás 

z Nemochovic. 

Během měsíce května proběhne v naší obci sbírka na záchranu 

„Historického dědictví“ našeho kostela svatého Floriána. Přesné datum 
sbírky bude upřesněno vyhlášením místním rozhlasem. Lze také přispět 

bezhotovostně na speciálně zřízený účet č. 3227355379/0800 na opravu 

našeho kostela. Předem za případnou Vaši podporu srdečně a uctivě 
děkujeme. 

 

Všem, kteří jsou hrdi na svou historii, 

všem, kterým záleží na hodnotách společného soužití, 
všem, kteří myslí víc než na jednu generaci, 

všem, kteří neztratili naději ve zdar tohoto díla, 

předem děkujeme a vyprošujeme duchovní a kulturní dobra z toho 
plynoucí. 

 

    P. Miroslav Slavíček                                                 Lubomír Hofírek  
duchovní správce farnosti                                                starosta obce 

   V Nemochovicích, dne 26. 4. 2013 


