
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 14. 12. 2016 od 19:00 v salónku Švejk restaurantu 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub NE 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix NE 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

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 

  Stanislav Vaník  ředitel ZUŠ Nepomuk   

 

    

      

 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Zhodnocení adventního trhu 
3. Problémy ZUŠ a ZŠ s prostorem 
4. Výstavy 
5. Letní akce 
6. Návštěva v Pelhřimově 
7. Dotační program na rok 2017 
8. Výstava soutěžních návrhů pro kruhový objezd 
9. Závěr 



1. Zahájení 

Předseda KKCR Milan Demela zahájil jednání v 19.00 hod., přivítal přítomné členy komise i hosty a 

seznámil je s navrženým programem jednání. Program byl akceptován.  

2. Zhodnocení adventního trhu 

Na jednání komise byl pozván Stanislav Vaník – ředitel ZUŠ, aby zhodnotil adventní trh. Letos byl 

problém s ozvučením, dětem nebylo rozumět a saxofonistu moderátorka ukončila po první písničce. 

Žák toho měl nacvičeno víc, ale nedostal příležitost. Pro vedení školy je problémem přesvědčit děti, 

aby vystupovaly. Rodiče je musí do Nepomuka dovézt a před Vánoci je všude mnoho akcí. Děti 

nastydnou a lidé je neposlouchají. Pro ZUŠ nemá účast na adventním trhu kladný efekt, rodiče a 

ostatní příbuzní nemusí chodit na náměstí, protože ZUŠ dělá adventní koncerty v aule. Navíc v aule 

je lepší zvuk a lépe tam koncert vyzní. Účast na adventním trhu je jen nutná úlitba zřizovateli. Město 

by mohlo pozvat jiný soubor. 

Pavel Kroupa potvrdil, že účast ZŠ a ZUŠ na adventním trhu je záměrná. Děti přitáhnou rodiče a další 

diváky, zrovna tak lidi přitáhne ohňostroj. Miloslav Kubík upozornil na skutečnost, že se ke stánkům 

musí chodit přes cestu. Je nutné, aby si rodiče hlídali děti, aby někoho nepřejelo auto. Proč se 

neuzavře část náměstí jako při dalších akcích. Pavel Kroupa ujistil, že příští rok dojde k uzavření 

náměstí od 16 do 18 hod, kdy je špatná viditelnost a na náměstí nejvíce lidí.   

Milan Demela také zhodnotil průběh adventního trhu. Barokní ohňostroj byl více vhodný a hezčí než 

ten klasický. Také vypouštění lampionů štěstí bylo působivé. Pavel Kroupa sdělil, že jsme měli 

lampiony připraveny již na loňský rok, ale z důvodu nevhodného počasí se nemohly vypouštět. Na 

příští rok se jich musí zakoupit větší množství, protože 100 ks nestačilo pokrýt zájem. 

3. Problémy ZUŠ a ZŠ s prostorem 

Pan Stanislav Vaník informoval, že ZUŠ nabízí další vzdělávání 350 dětem a město by si toho mělo 

vážit (celou ZŠ navštěvuje 500 dětí). ZUŠ by si zasloužila novou budovu. Učitelů mají v současné 

době 15, k dispozici jen 7 místností a o jednu třídu méně než při založení (170 žáků, 8 učitelů). Zákon 

uměleckým školám přesně stanovuje, jaké podmínky by měly splňovat. Naše ZUŠ nemůže 

respektovat zákon, protože nevlastní samostatné šatny, toalety, sklady. Je velká výhoda, že ZUŠ a ZŠ 

jsou v jednom areálu, protože děti nemusí přecházet přes město. 

Pavel Motejzík upozornil, že nyní je možné získat z iROPu dotaci na výstavbu nové základní školy, 

vázanost projektu je 5 let. 

Pavel Kroupa připomněl, že ZUŠ už má projekt pro školu navržený, mohla by se podle něj postavit 

přístavba základní školy.  

Milan Demela sdělil, že v současnosti se podporují technické obory a potřebují prostory pro 

polytechnickou výchovu. Stanislav Vaník doplnil, že nepotřebují novou budovu, pokud by jim ZŠ 



uvolnila nějaký prostor. Milan Demela podotkl, že ZŠ také nemá dostatečnou kapacitu a chybí 

prostor pro družiny. 

4. Výstavy 

Milan Demela upozornil, že výstava Jindřicha Štreita nemůže být v původním termínu (při svěcení 

oltáře na ZH), protože Štreit má pracovní povinnosti. Vernisáž výstavy by se mohla udělat o týden 

dříve – v polovině června. Výstavu bude mít nahoře v městském muzeu. Stráví tady večer a připraví 

promítání pro veřejnost. Milan Demela požaduje uvolnit prostor Malé galerie pro výstavu Fotoklubu 

Nepomuk, aby vystavovali společně s Jindřichem Štreitem. ZUŠ musí zkrátit svoji výstavu, aby mohl 

vystavovat Fotoklub. Stanislav Vaník potřebuje, aby ZUŠ měla výstavu ještě 30. 5., v termínu 

koncertu populární hudby na Malé letní scéně. V tento den se koná celostátní happening ZUŠ OPEN, 

na který se přihlásila většina základních uměleckých škol ČR. Koncert potrvá cca 3 hodiny, bude 

přístupná výstava v Malé galerii včetně přenosné pece na keramiku ve dvoře. 

5. Letní akce 

Pavel Kroupa připomněl, že hlavní plán akcí na příští rok je hotový. Klášterští chtějí otevřít ZH 

v červenci a v srpnu bude na Malé letní scéně probíhat umělecké sympozium. Byl kontaktován 

rektor AVU Tomáš Vaněk. Tím se Nepomuk zviditelní a přijede sem tvořit více umělců. Na Malé letní 

scéně budou všechny akce probíhat v pátek (kromě koncertu ZUŠ, který bude v úterý 30. 5.). Začne 

se 2. 6. koncertem Když se sejdem, 9. 6. divadelní představení Saturnin, 16. 6. Ester Kočičková, 23. 6. 

Odyssea, 30. 6.  instrumentální Poitín, 7. 7. Na stojáka, 14. 7. Mirek Kemel, 21. 7. Jakub Zahradník  - 

jazz, syn skladatele Zahradníka, přiveze si křídlo, 28. 7. Mucha, 4. 8. Tyjátr Horaždovice, 11. 8. Ty 

syčáci, 18. 8. Jaroslav Hutka, 25. 8. Pilsner Jazz Band, poslední víkend Pelíškové. 

Pavel Kroupa doplnil, že není možné, aby na všechny akce bylo vstupné dobrovolné. Každý měsíc 

budou dražší akce zpoplatněné.  

Při dubnové akce Otvíráme Nepomuk by se mohlo Mirce Brožové podařit částečné otevření 

Šternberského dvora. Jedná se o neuvěřitelné prostory, které budou veřejnost zajímat. 

6. Návštěva v Pelhřimově 

Pavel Motejzík informoval přítomné, že v pondělí 5. 12. navštívili spolu s paní Bílkovou a paní 

Brožíkovou P. Slávka Holého v Pelhřimově. Fara má první poschodí, 4-5 místností, ale nepatří k ní 

žádné hospodářství. Bohoslužby navštěvuje cca 100 – 150 lidí. Slávek Holý má za hlavní cíl 

vybudovat komunitní centrum (dům dětí a mládeže), kde by částečně vyučoval. Jeho nadřízený se 

neustále dotazuje, jak je s návrhem centra daleko. Když se páter Holý s městem trochu sžil, navrhl, 

aby ve městě vyrobili největší adventní věnec, když už žijí ve „městě rekordů“. 

Pavel Kroupa doplnil, že tady se spolupráce s novým farářem také rozběhla.   



Pavel Motejzík uvedl, že paní Bílková by chtěla, aby někdo ze ZUŠ hrál v kostele. Pan farář Špiřík by 

pro hraní získal rád někoho z prvního stupně, žádné z místních dětí ale nemá k náboženství vztah. 

7. Dotační program na rok 2017 

Miloslav Kubík se zeptal na dotační program na rok 2017. Jednou z podmínek by mělo být napsání 

článku do NN, měl by se propagovat Nepomuk. Pavel Kroupa připomněl, že pravidla dotačních 

programů se budou schvalovat již 15. 12. na jednání zastupitelstva. Podpora kulturních akcí bude 

navýšena o 30.000 Kč, takže celkem bude mezi spolky rozděleno 120.000 Kč. Uzávěrka příjmu 

žádostí bude na konci února a definitivní rozhodnutí o přidělení dotací lze očekávat v průběhu 

měsíce března. Žadatelé tak budou moci své projekty realizovat co nejdříve. 

8.  Výstava soutěžních návrhů pro kruhový objezd 

Stanislav Vaník ml. uvedl, že se byl podívat na výstavě soutěžních návrhů děl na téma sv. Jan 

Nepomucký na kruhový objezd u Pyramidy. Líbí se mu vítězný návrh. 

Pavel Kroupa chce na výstavu pozvat všechny zastupitele. Vítězný návrh vzbudil mezi veřejností 

rozpaky. Hodnocení probíhalo na několik kol, výběr byl těžký. Horší práce se vyřadily. Upozornil, že 

figurativní návrhy nepůsobí na křižovatce dobře, protože se jí projede rychle. Finálové návrhy by líp 

působily na méně rušném místě.  

Miloslav Kubík se ptá, kdy bude rozhodnuto. Pavel Kroupa odpovídá, že kruhový objezd má být 

tématem lednových Nepomuckých novin. A ještě není jasné, kdy a jak se rozhodne. 

9. Závěr 

Předseda komise Milan Demela poděkoval přítomným členům komise za účast a v 21.10 hod. 

jednání ukončil.  

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


