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CHYŤTE'VANDALA! Obec Nepomuk u Rožmitálu nabízí

odměnu za informaci vedoucí k dopadení pachatele
A odměna je nemalá! Rovných 10.000,- Kč je vypsáno na vývěskách, které se objevily v obci Nepomuk u
Rožmitálu pod Třemšínem, za informaci, která povede k dopadení bezcharakterního a odporného vandala.
Ten nelitoval spánku a v noci Z 8. na 9. září 2012 mezi 3. a 6. hodinou ranní spáchal hrůzný čin, kdy zlámal
40 stromků lip. Zřejmě ve skrytu své černé duše doufal, že čin bude přikládán nějaké osobě v podnapilém
stavu, která se vracela z tehdejšího koncertu kapel. Podíváte-li se ale na detailní snímky díla zkázy, bude vám
všem jasné, že to učinil někdo zcela úmyslně a promyšleně a jistě ve zcela střízlivém stavu...
Miroslav Pav/ík ©
Myslím si, že není třeba delším článkem rozebírat tento
vandalský čin, pouze se stačí podívat na fotogalerie, které vám
ukáží malou obec Nepornuk u Rožmitálu pod Třemšínem, nejen
s jejími krásnými stavbami, udržovanými trávníky, zahradami
a malebným okolím ale především si uvědomíte všichni jaký
prostoduchý člověk se asi mezi námi někde skrývá a tetelí e
radostí, jak se mu tohle dě ivé dílo zdařilo.

100 mladých lip - 40 jich vandal poničil
Podél silnice, vedoucí z obce Nepomuk směrem na Bukovou
a Věšín, se před loň kou zimou a letos v jarním období
vysázelo okolo jedné stovky mladých tromků lípy. A i není
třeba vysvětlovat a rozebírat, že takové zakoupení stromku v
specializované prodejně, i když to není právě stromek nesoucí
později ovoce, v této ekonomicky vypjaté době, zrovna levná
záležitost. Připočítejte si dále ke každému z nich pořádnou
hromádku kvalitní zerniny, ochranný obal před poškozením zvěří,
opěrné a zpevňující sloupky a především ještě větší hromada
pečlivé a obětavé práce i mnoha hodin které nikdo nezaplatí. ..
I tak se pohybuje, bez vyčíslení práce, cena za jediný stromek
téměř k hranici 800,- korun, což opravdu v dnešní době není
málo. A pak si přijde někdo, komu tyhle mladé stromky, rostoucí
do současné velikosti a síly kmínku, ne právě pár měsíců a
napro to chladnokrevně a bezoh ledně, je nožem uřízne těsně pod
korunou a mladá lipka skloní vou korunu, kterou měla jednou
pyšně vypínat k obloze a jen smutně visí na posledním kousku
kůry k zemi Jednou mohly krá ně vonět její květy a v koruně
bzučet včely .
Co tohle je za člověka?! Kdo takovou spoušť vůbec mohl
způsobit a co jej k tomu vedlo?! Není to spíše případ pro nějakého
psychologa či psychiatra, nebo přímo oblíbenou to postavu
"doktora Chocholouška" z filmu Jáchyme, hod' ho do stroje?! ....

Výzva k dopadení pachatele
Není proto divu, že se všude výzvy k sdělení informace, která by
měla k dopadení, prozatím veřejnosti neznámé osoby, objevily
spolu i s nemalou částkou za
její předání. V obci se povídá
ledacos, za lechli jsme dokonce i
podezření, že by se mělo jednat
o místního obyvatele. Původně
totiž, také to nejspíše pachatel
destruktivního činu předpokládal,
e odhadovalo, že mohl čin
spáchat některý z vracej ících
se
návštěvníků
tehdejšího
koncertu v místním hostinci.
Ovšem postupně se zjistilo že
tento předpoklad, je téměř jistě
nesprávný a snad všichni z těchto
hudbymilovných
nadšenců,
ať
již střízlivých nebo mírně či
více ovlivněných nějakou tou
sklenkou alkoholu, bylo hned za
onoho nedělního rána vytaženo i přes jejich protesty z postelí.
Vyšetřovalo se hodně důkladně a po tupně opravdu vyvstává
spíše varianta naprosto promyšleného a zlomy Iného činu, s
úmyslem se někomu nebo něčemu pomstít.
Komu?! Můžeme
se domýšlet
spolu s vámi, vážení
čtenáři... Nepomuku nebo nad panu starostovi?! Proto, že se

stará a nebo proto, že ty stromky sázel právě on?! ebo je to
snad někdo s chorobou, která vyvolává nezvládnutelné reakce
při patření mladého stromku, právě lípy?! lnu ... deviace jsou
mnohdy podivuhodná věc!
Jisté je i to, že nakolik pečlivě a důsledně byly stromky
vysazeny podél silničky, se stejnou péčí, důkladností a odpuzující
zlomyslností si vzal někdo do ruky ostrý nůž a postupně z nich
ničil jeden za druhýrn.. Později ho možná něco vyrušilo a
nebo byl již svým veledílem uondán a tak skončil u stromu asi
čtyřicátého. To není právě málo, což?! Neříkám vám ani, abyste
e šli na hl zkázu podívat, protože to není opravdu nic hezkého a
milého, vidět tuhle spoušť.
Vyzývám proto vás všechny, kdo máte pocit, že můžete k této
věci něco dodat, něco jste slyšeli a nebo zahlédli, popřípadě
můžete k tomuto odpornému vandalství cokoliv říci: Udělejte
to! Neskrývejrne podobné vandaly mezi sebou a bude jedině
dobře, když veřejně vejde ve známo t vizitka takovéhoto
jedince, protože příště bude asi cílem co a nebo kdo?! Další
nevinné mlčenlivé tromky?! Nebo snad příště skončí kameny
v našich oknech nebo předních sklech automobilů?!
ebo
půjde ještě dál a někoho v noci zezadu napadne klackem?!
Odměna za dopadení nebo informaci je dána a je nemalá. Více
ale odsouzeníhodný je čin amotný .•
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