
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 16. 3. 2016 od 18:00 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 ANO 

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 NE 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk NE 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN ANO 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška NE 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR ANO 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol ANO 

   Hosté     

Pavel Motejzík 

   Ing. Petr Jenčík     

 Karel Baroch     

 Hana Čížková     

      

 
 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Nový web města 
3. Přeshraniční spolupráce – projekt Svatý Jan Nepomucký 
4. Luis Pontes – návštěva z Brazílie 
5. Naučná městská stezka centrem Nepomuka 
6. Žádosti o dotace z Plzeňského kraje 
7. Hodnocení žádostí o dotaci z programu č. 2 
8. Předběžné hodnocení žádostí o dotaci z programu č. 4 
9. Závěr 



1. Zahájení 

Předseda KKCR Milan Demela zahájil jednání v 18.05 hod., přivítal přítomné členy komise a seznámil 

je s navrženým programem jednání. Program byl akceptován. Předseda předal slovo Pavlu 

Motejzíkovi. 

2. Nový web města 

Pavel Motejzík informoval o doručených nabídkách na tvorbu městského webu. Je potřeba sladit 

cenové nabídky, aby zahrnovaly vše potřebné a obsahovaly srovnatelné údaje a slepý rozpočet. 

Třemi nejzajímavějšími byly Quap, Uniweb a Beneš-Michl. Komise nepomuckých médií nabídky 

posoudí a doporučí radě města nejzajímavější návrh. Nový web by měl být spuštěn koncem léta.  

3. Přeshraniční spolupráce – projekt Svatý Jan Nepomucký 

Pavel Motejzík sdělil, že na tomto projektu bude pracovat Monika Bechná, která nastupuje na 

Městský úřad Nepomuk na polovinu úvazku. Je možné získat až 25.000 €. Je nutné sehnat partnera 

v Bavorsku, vhodný by byl Kemnath nebo Plattling, se kterými již byla navázána spolupráce. 

Vyzkouší se nejdříve menší projekt, na který stačí připravit jednodušší žádost. V rámci projektu by 

vyšel i česko-německý turistický časopis, který by byl k vyzvednutí zdarma. Proběhla by konference 

o sv. Janu Nepomuckém. Příspěvky z konference by se zveřejnily na webu Matice sv. Jana 

Nepomuckého i na stránkách SJN. V rámci projektu by se měly na začátku příští sezóny setkat obě 

strany, aby si mohly předávat informace o turistických cílech. Turistům by se měla nabídnout 

„poutní cesta“, která by zahrnovala kostely, sochy, muzea a další expozice. 

Radovan Sochor informoval, že s P. Holým mají domluvený „výlet“ – 5 hvězd sv. Jana 

Nepomuckého, který bude nabízet partnerským farnostem, aby se z Nepomuku opravdu stalo 

poutní místo. 

Miroslava Brožová nabídla při tvorbě Svatojánské cesty aktivní spolupráci. 

Pavel Kroupa připomenul, místa spojená s autentickou barokní zbožností, kudy prošel poutník v 18. 

století (kaple Božího Těla, kaple na hrázi Špitálského rybníka, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Jana 

Nepomuckého, studánka se sochou SJN Na Vyskočilce, pouť na Zelenou Horu kvůli suchu…), tedy 

cesta od rybníka až na Zelenou Horu k Madoně Zelenohorské, mohou být zajímavá a atraktivní i pro 

běžného turistu, nejen věřícího poutníka. „Svatojánská cesta“ může být zajímavou turistickou 

destinací. 

Pavel Motejzík: V kostele na Zelené Hoře by se z dotace měla zasklít okna. Také se udělá 

zabezpečení, protože sbírka na oltář převýšila cenu oltáře. 

Petr Jenčík sdělil, že není jasné, zda dotaci vůbec vyhlásí. Akce se musí pečlivě připravit, aby měla 

úroveň. Konference by měla být buď odborná, nebo pro veřejnost. Hosté by se na konferenci měli 

pozvat až poté, co nám bude dotace přislíbena. Vztahy s bavorskými městy jsou navázány, je 



zbytečné vymýšlet nějaký projekt. Jan Nepomucký není se Zelenou Horou spojen vůbec, protože 

chodil do školy do Kláštera. Dle sdělení Petra Jenčíka tento první návrh projektu není dobrý. 

Pavel Motejzík odpověděl, že je potřeba s přípravou projektu začít včas, aby byl kvalitně připraven, 

proto ho projednáváme již nyní. Projekt se týká podpory cestovního ruchu, proto by neměl být jen 

pro odborníky, ale pro širší veřejnost.  

4. Luis Pontes – návštěva z Brazílie 

Pavel Motejzík informoval, že Nepomuk navštívil pan Luis A. F. Pontes z města Sao Joao 

Nepomuceno v Brazílii. Zástupci tohoto města by chtěli s naším městem uzavřít partnerskou 

dohodu. Luis Pontes si prohlédl památky a muzea, účastnil se mše svaté v kostele SJN, v Plzni 

navštívil katedrálu sv. Bartoloměje a pivovar. Na oplátku pozval zástupce Nepomuka na svatojánské 

oslavy v květnu 2017 do Brazílie. P. Vítězslav Holý jim chce v dóze přivézt zem, kterou by nabral pod 

dlažbou kostela SJN. Návštěvy Brazílie by se účastnila i Edita Adlerová, která by nás vhodně 

reprezentovala a byla by ochotna vystoupit zdarma. Paní Adlerová je sopranistka na úrovni, 

doprovodil by ji jejich sbor a varhaníkovi by se poslaly noty, aby se skladbu naučili. 

Markéta Duchoslavová oponovala, že nechce, aby nás v Brazílii zastupovala Edita Adlerová, ale 

nějaká holčina ze Dvorce, kterou nezná, ale vyhrála „nějakou“ soutěž. 

Pozn.: Zřejmě se jedná o Elišku Mourečkovou.  

5. Naučná městská stezka centrem Nepomuka 

Pavel Motejzík oznámil, že se připravuje naučná městská stezka, která povede centrem města a 

bude upozorňovat na významné domy, na nichž budou připevněny mosazné cedulky. Je nutné se 

domluvit s vlastníky nemovitostí, zřejmě ne všichni budou souhlasit. Navíc se bude muset připravit 

mapka, která bude k dispozici v IC. Na tu už se dotace nevztahuje.  

6. Žádosti o dotace z Plzeňského kraje 

Pavel Motejzík informoval, že ještě podal žádost na dotaci kulturní program květnové pouti – 

projekt byl doporučen ke schválení, měli bychom získat 50.000 Kč. Druhá žádost na květnový 

koncert Edity Adlerové v kostele sv. Jakuba zřejmě nebude úspěšná, financovat se bude z rozpočtu 

města.  

7. Hodnocení dotačního titulu č. 2 

Milan Demela poděkoval Pavlu Motejzíkovi za jeho příspěvky. Dále se členové komise věnovali 

posuzování žádostí o dotaci z programu „Podpora kulturních akcí v roce 2016“. Členové komise 

posoudili jednotlivé žádosti dle preferenčních kriterií stanovených pravidly dotačního programu. 

Nehodnotili vlastní žádosti. Návrh výše dotace v příloze pod názvem Podpora kulturních akcí 2016 – 

hodnocení komise. 



8. Hodnocení dotačního titulu č. 4 

Milan Demela seznámil přítomné s obsahem jednotlivých žádostí o dotaci z programu „Podpora 

činnosti neziskových organizací 2016“. Následovala diskuze o výši podpory pro jednotlivé žádosti 

jako referenční podklad pro vlastní hodnotící komisi. Jako členové hodnotící komise pro posuzování 

žádostí o dotaci z programu „Podpora činnosti neziskových organizací“ byli z členů KKCR zvoleni: 

Milan Demela, Jana Augustová, Mgr. Mirka Brožová a Bc. Miloslav Kubík. 

9. Závěr 

Předseda komise Milan Demela ukončil jednání komise v 21:45 hod. 

 

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


