
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 26. 6. 2016 od 18:00 v salónku Sokolovny Nepomuk 
 

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 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 ANO 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR ANO 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol ANO 

   Hosté     

Pavel Motejzík 

  

 

    

 

    

      

 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Ohlédnutí za květnovou poutí  
3. Malá letní scéna 
4. Diplomové práce 
5. Zelená Hora 
6. Pater Vítězslav Holý 
7. Socha sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu 
8. Ocenění pro Richarda Bӧhnela 
9. Městská stezka 
10. 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.  

2. Ohlédnutí za květnovou poutí 

Milan Demela zhodnotil květnovou pouť a potvrdil, že dobrý ohlas měl trh na Přesanickém náměstí. 

Dobře hodnoceny byly i letáky s podrobným programem, které byly doručeny do všech 

nepomuckých poštovních schránek. Pavel Kroupa upřesnil, že příští rok by měl být program na Malé 

letní scéně zaměřen na určité téma, např. dechovka pro partnerská města. Dále podotkl, že 

gastronomie na letní scéně v letošním roce nebyla na úrovni, což bude třeba do budoucna napravit. 

3. Malá letní scéna 

Členové komise diskutovali o letním programu na Malé letní scéně. Usnesli se, že je nutné všechny 

akce dobře propagovat, abychom docílili většího počtu diváků. Malá letní scéna je uzavřená, není 

dobře vidět. Proto bude vyrobena plachta nad průjezd, aby se na letní scénu upozornilo. Pavel 

Kroupa seznámil přítomné s plánovaným zastřešením Malé letní scény, které v současné době řeší 

stavební technik. Bude se pravděpodobně jednat o stahovací markýzu, protože podle požárních 

předpisů je dřevěná konstrukce nemožná.  

4. Diplomové práce 

Pavel Kroupa sdělil, že se v úterý 28. června bude U Zeleného stromu konat beseda nad 

diplomovými projekty studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze, zaměřenými na urbanistickou vizi 

města.  

5. Zelená Hora 

Pavel Kroupa oznámil, že 25 let od natáčení filmu Černí baroni, proběhne na Zelené Hoře beseda 

s jedním z herců – Václavem Postráneckým. Poté bude přímo na zámku film Černí baroni promítán 

Kinematografem Pavla Čadíka. Vstupné 150 Kč na osobu bude věnováno obci Klášter na opravy 

zámku. Pavel Motejzík doplnil, že Zelená Hora bude otevřena 13. – 14. a 20. – 21. srpna 2016. 

20. srpna ráno se bude v kostele na Zelené hoře konat Mariánská mše svatá, při které budou 

představeny i nákresy nového oltáře. Večer bude zasvěcen baroku – opeře Kouzelná flétna s Adélou 

Škopkovou a Petrem Vackem a baroknímu ohňostroji. 

6. Pater Vítězslav Holý 

Pavel Motejzík informoval, že by mohl být Vítězslav Holý „převelen“ do Pelhřimova, proto bude 

v Nepomuckých novinách zveřejněno 50 důvodů proti jeho odvolání z Nepomuka. Navíc bude ke 

stažení na internetu, na městském úřadu, informačním centru a v kostele sv. Jana Nepomuckého 

možné podepsat podporující listinu proti jeho odchodu. Pater Holý působí v Nepomuku od r. 2002, 



je za ním vidět spoustu práce, zaštiťuje mnoho projektů. Byla by škoda, kdyby musel odejít a 

všechny vazby by se zpřetrhaly. Dále se nabízí otázka, co bude se Svatojánským muzeem, až skončí 

udržitelnost projektu.  

7. Socha sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu 

Pavel Kroupa sdělil, že se zítra (27. 6. 2016) bude konat druhá prohlídka kruhového objezdu. 

Protože se dlouho upravovaly soutěžní podmínky, bude uzávěrka soutěže až v 2. polovině října. 

Bude se jednat o umělecké dílo na téma Svatý Jan Nepomucký, figurální plastika to zřejmě nebude . 

Pater Vítězslav Holý je předsedou výběrové komise. Na místo je přivedena elektrická energie, voda 

ne, musela by se řešit nějakým rezervoárem.  

8. Ocenění pro Richarda Bӧhnela 

Pavel Motejzík informoval členy komise o tom, že nechal vyrobit pro Richarda Bӧhnela děkovný 

pohár za dlouholetou organizaci milečských setkání na obnovu varhan. Richard Bӧhnel se této 

povinnosti chce vzdát a najít nějakého nástupce. Pohár znázorňuje píšťalu varhan, o jejichž obnovu 

se Richard Bӧhnel významně zasloužil. 

9. Městská stezka 

Pavel Kroupa s Pavlem Motejzíkem seznámili přítomné s přípravou nové městské stezky, na kterou 

město získalo dotaci z KÚPK. Budou vybrány nejvýznamnější domy ve městě a sepsány o nich 

nejdůležitější informace. Tento text se nechá vyrýt na mosazné tabulky, které budou umístěny před 

vybrané domy. 

10.Závěr 

Předseda komise Milan Demela v 19.30 hod. jednání ukončil. Příští schůzka komise se uskuteční po 

prázdninách.  

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


