
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 21. 9. 2016 od 20:00 v salónku Švejk restaurantu 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub ANO 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix NE 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

Mgr. Markéta Duchoslavová Svatojánské muzeum ANO 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk ANO 

Bc. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Jakub Kurc Nepal ANO 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk ANO 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN NE 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška NE 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR ANO 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol ANO 

   Hosté     

Pavel Motejzík 

  

 

    

 

    

      

 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Obecně závazná vyhláška 
3. Příprava nových webových stránek 
4. Zhodnocení letních akcí 
5. Zelená Hora 
6. Ples města Nepomuk 
7. Kontejnery na náměstí 
8. Kritika bilboardu 
9. Konání zastupitelstva 
10. Závěr 



1. Zahájení 

Předseda KKCR Milan Demela zahájil jednání ve 20.00 hod., přivítal přítomné členy komise a 

seznámil je s navrženým programem jednání. Program byl akceptován.  

2. Obecně závazná vyhláška 

Pavel Kroupa požádal členy komise o vyjádření k obecně závazné vyhlášce o nočním klidu, kterou 

musí v nejbližších dnech schválit zastupitelstvo. Noční klid by měl být zachováván od 22.00 do 6.00 

hod. Zajímal ho názor zástupců místních spolků a pořadatelů kulturních akcí. Dle novely zákona musí 

být v obecně závazné vyhlášce taxativně uvedeny akce, u kterých dojde k posunutí doby nočního 

klidu.  Jedná se o akce předem známé – Pivní slavnosti, pouť, Nepomucký trojúhelník… Miloslav 

Kubík namítl, že seznam akcí nemůže být znám předem, protože některé akce vzniknou spontánně 

(např. oslavy vítězných sportovních zápasů atd.).  

3. Příprava nových webových stránek 

Milan Demela požádal Pavla Kroupu o informace týkající se přípravy nových webových stránek 

města. Pavel Kroupa sdělil, že na přípravě webu se za město podílí tým ve složení: P. Kroupa, M. 

Bechná, P. Motejzík, Š. Boušová. Ve spolupráci s vítězem výběrového řízení, agenturou Beneš & 

Michl navrhli novou strukturu, která počítá s rozdělením webu na základní sekce „Občan“ (bude 

obsahovat hlavně aktuální zprávy, kterých by mělo být víc, a kulturní akce) a „Turista“ (hlavními 

tématy jsou sv. Jan Nepomucký, Zelená Hora, muzea, poutní místa, databáze turistických cílů, GPS 

souřadnice, otevírací doba atd.). Každá sekce bude zaměřena na jinou cílovou skupinu, čemuž bude 

odpovídat obsah i grafická úprava. Mezi těmito weby půjde zcela snadno přepínat a budou 

vzájemně prolinkovány. Některé části jsou vyloženě společné, pouze budou různě řazeny. Při 

přípravě se doposud vycházelo zejména z podnětů redakční rady, které zazněly v průběhu 

výběrového řízení. Inspirací byly také webové stránky jiných měst. Existuje i návrh grafické podoby 

stránek, barevnost je odvozena z městských barev (modrá, bílá, zlatá). Součástí webu bude několik 

inovativních prvků, např. seznam osobních kontaktů na členy městské samosprávy i zaměstnance 

městského úřadu vč. fotografií a mailových adres. 

4. Zhodnocení letních akcí 

Milan Demela zhodnotil průběh letních akcí na Malé letní scéně. Na velké množství konaných akcí 

není finanční výsledek tak tragický. Propagace akcí byla slušná, ale osobnosti se měly představit, 

protože někteří protagonisté byli neznámí. Šárka Boušová oponovala, že na plakát je špatné uvádět 

text. Nakonec se s Pavlem Motejzíkem usnesli, že příště se bude v Nepomuckých novinách 

zveřejňovat místo plakátu text. Připraví se dva odstavce o účinkujících a třeba i odpovědi na vybrané 

otázky.  

Pavel Kroupa informoval, že bylo schváleno pořízení markýzy na letní scénu, která zastřeší celé 

pódium. Pokud se osvědčí, bude potom na kapli instalována i markýza nad hlediště. 



5. Zelená Hora 

Pavel Motejzík informoval o akcích, které se budou Zelené Hoře konat v příštím roce. Jedná se o 

Slavnostní odhalení oltáře a mši svatou (24. 6. 2017), o otevření Zelené Hory (pravděpodobně 

v červenci) a benefiční koncert Evy Urbanové a dětského sboru Andílci (8. 7. 2017). 

6. Ples města Nepomuk 

Pavel Kroupa požádal členy komise o vyjádření, zda se má letos opět konat Reprezentační ples 

města Nepomuk. V hotelu U Zeleného stromu je zarezervován sál na 19. listopad 2016. Členové 

komise se shodli, že v načaté tradici by se mělo pokračovat.   

7. Kontejnery na náměstí 

Miloslav Kubík upozornil, že v horkých dnech na náměstí naproti kašně silně zapáchaly kontejnery. 

Kontejnery nedělají městu dobrou vizitku, nejen že zapáchají, ale navíc hyzdí náměstí. Navrhl, aby se 

v létě kontejnery vyvážely častěji.   

8. Kritika bilboardu 

Miloslav Kubík se spolu s ostatními členy komise shodl na tom, že bilboard umístěný u Chocenické 

Lhoty byl příliš tmavý a nápis na něm špatně čitelný. Pavel Kroupa uznal, že se bilboard nepovedl, a 

uvedl, že nebyl čas ho předělat. Byl vyvěšený jen měsíc a poté byl sejmut. 

9. Konání zastupitelstva 

Miloslav Kubík kritizoval špatně zvolený termín jednání zastupitelstva. Akce Úsměvy Iva Šmoldase 

byla včas propagována, proto se mohl termín jednání zastupitelstva zvolit jiný. Jsme příliš malé 

město, aby se v jeden den a ve stejný čas konaly dvě významné akce. Pavel Kroupa informoval, že 

termín konání zastupitelstva stanovuje starosta. Příště se snad podaří termín posunout. 

10. Závěr 

Předseda komise Milan Demela poděkoval přítomným členům komise za účast a v 21.20 hod. 

jednání ukončil.  

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


