
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 25. 11. 2015 od 18:00 v Sokolovně Nepomuk 
 

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 NE 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk ANO 

Bc. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Jakub Kurc Nepal NE 

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 Mikroregion Nepomucko, NN ANO 

      

 
 
 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Nepomucké noviny 
3. Nový web Nepomuka 
4. Soutěž na sochu SJN na kruhový objezd 
5. Plán akcí roku 2016 
6. Setkání zastupitelů se spolky 
7. Hodnocení projektů 
8. Termín příštího jednání KKCR 
9. Závěr 



1. Zahájení 
Předseda KKCR M. Demela zahájil jednání v 18.05 hod., přivítal hosta Pavla Motejzíka a seznámil členy 

komise s navrženým programem jednání, doplněným o další body, dle podnětů z e-mailové konference KKCR. 

Program byl akceptován. 

2. Nepomucké noviny 
P. Motejzík seznámil přítomné se změnami, týkajícími se Nepomuckých novin. Od lednového čísla 2016 

budou mít noviny nový vzhled. Připraví je vítěz grafické soutěže Martin Bušek. Dojde k navýšení ceny za 

sazbu a zároveň by se měla zdražit inzerce. Také bude navýšen náklad. Uvažuje se o nabídce pro okolní obce, 

zda mají zájem odebírat Nepomucké noviny, případně by mohly zaplatit určitý příspěvek. Nový grafik bude 

sázet pouze první číslo, potom vytvoří určitý manuál a noviny bude moci sázet kdokoliv.  

3. Nový web Nepomuka 
M. Kubík navrhl, aby se co nejdříve vyhlásila soutěž na nový web města. Web měl být změněn již dříve, jak se 

slibovalo. Internetové stránky navštíví více lidí, než je čtenářů Nepomuckých novin. Stránky by měl vytvořit 

nezávislý grafik. Web by se zobrazoval i na chytrých telefonech. P. Motejzík navrhl, že připraví zadávací 

podmínky, abychom měli nový web co nejdříve. 

4. Soutěž na sochu sv. Jana Nepomuckého na kruhový objezd 
P. Motejzík informoval přítomné o tom, že se připravuje vyhlášení soutěže na sochu sv. Jana Nepomuckého a 

vyřešení prostoru kruhového objezdu u Pyramidy. Již se na to dotazoval klatovský sochař Václav Fiala. 

Nejdříve by se ale mělo získat vyjádření dopravní policie, zda se vůbec může na kruhový objezd umístit socha. 

5. Plán akcí roku 2016 
P. Kroupa informoval členy komise, že harmonogram akcí roku 2016 se bude doplňovat postupně. Všechny 

spolky by měly poslat informace o akcích, které připravují na příští rok. M. Kubík se dotázal, jaký je výtěžek 

koncertů Chantal Poullain, Čankišou, Jahelky a Palečka a zda se mají dělat akce, které se dotují. Dále proběhla 

obsáhlá diskuse, zda se mají dělat akce jen pro určité skupiny lidí, když jsou akce prodělečné. P. Kroupa 

odpověděl, že kvalitní kultura se zkrátka musí dotovat. S tímto postojem se ztotožnila naprostá většina členů 

komise. Členové komise tvoří široké věkové a zájmové spektrum. Proto byli vyzváni, aby se vyjádřili, o jakou 

akci by měli v příštím roce zájem. Milan Demela navrhl koncert Kristíny Nídlové, Jana Augustová Štěpána 

Raka. Prosíme ostatní členy komise, aby své návrhy poslali e-mailem co nejdříve.  

6. Setkání zastupitelů se spolky 
P. Kroupa předal členů komise informaci o setkání zastupitelů a spolků, které se připravuje na 3. prosince 

v sále hotelu U Zeleného stromu. Spolky by se měly představit a prezentovat svoji činnost. Dále bude diskuze 

o městských dotacích. 



7. Hodnocení projektů 
Proběhla diskuse, jakým způsobem by se měly hodnotit projekty v příštím roce. Měli by se vyzvat zástupci 

spolků, aby se vyjádřili. Je třeba jasně stanovit pravidla a členové komise by se neměli ovlivňovat. Je nutné 

doplnit další kategorii, která bude zahrnovat sportovní akce. Také by se měla rozšířit rozloha území konání 

akce, aby nebyly diskvalifikovány některé spolky.  

8. Termín příštího jednání KKCR 
Termín příští schůzky Komise kultury a cestovního ruchu bude stanoven na začátku ledna 2016. 

9. Závěr 
Předseda komise M. Demela ukončil jednání komise ve 20:00 hod. 

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


