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Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 13. 11. 2019 od 18:00 v šalandě pivovaru Zlatá kráva 

 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
  

Členové KKCR Účast 

Jana Augustová ANO 

Bc. Šárka Boušová Omluvena 

Bc. Hana Černohousová Omluvena 

Václav Česák ANO 

Mgr. Milan Demela ANO 

Ing. Pavel Jiran ANO 

Ladislav Kincl Omluven 

PhDr. Pavel Kroupa ANO 

Mgr. Miloslav Kubík ANO 

Pavel Motejzík, DiS. ANO 

Helena Sedláčková ANO 

Ing. Radovan Sochor Omluven 

Ing. Petra Šašková ANO 

Stanislav Vaník ml. ANO 

  

Hosté   

Vladimír Vokurka, místostarosta ANO 

  

  

  

  

 
 

Program jednání 
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1. Zahájení 

Předseda KKCR Pavel Kroupa zahájil jednání v 18.00 hod. a seznámil přítomné s navrženým 

programem jednání. Program byl akceptován. 

 

2. Akce města do konce roku 2019 

Pavel Motejzík informoval o akcích, které se budou v Nepomuku konat do konce roku 2019: 

Výstava k 17. listopadu – spojena s výstavou ilustrací ke knize Kořeny, o hudební doprovod se 

postará dětský soubor Pšeničky  

Ples města Nepomuk – 23.11.2019 – na zastupitelstvu bylo konání plesu odsouhlaseno 

Rozsvícení vánočního stromu a adventní trh – 1.12.2019 – tato tradiční akce se bude konat na 

náměstí, vystoupí základní škola a základní umělecká škola, historický hudební soubor, od 18.20 se 

budou zpívat pastorely v kostele SJN. Je domluven i doprovodný program v městském muzeu, 

Fénixu, Zelenohorské poště a v pivovaru Zlatá kráva. 

Rozsvícení stromu ve Dvorci – 4.12.2019 – vystoupí děti z MŠ Dvorec 

Zájezd do partnerského města Kemnath - 6.12.2019 – účinkovat bude dětský soubor Pšeničky 

Setkání seniorů – 7.12.2019 – tentokrát se bude konat ve Dvorci, na programu je vystoupení MŠ 

Nepomuk, přednáška o SJN, po zbytek odpoledne budou hrát manželé Ondruškovi 

Zpívání u kapličky ve Dvorci - 20.12.2019 – tato již tradiční akce se koná v režii zahrádkářů 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Jakuba – 21.12.2019 

 

3. Dotační programy na rok 2020 

Pavel Kroupa sdělil, že se v návrhu rozpočtu počítá s dotačními programy v podobné výši jako 

v letošním roce. Pavel Motejzík nastínil program Svatojánských oslav v roce 2021 a nastolil otázku, 

zda by se neměl v příštím roce vytvořit nový dotační program na přípravu 300. výročí svatořečení 

sv. Jana. Stanislav Vaník upozornil, že máme sice bohatou spolkovou nabídku, ale tato činnost je 

vhodná jen pro Matici sv. Jana Nepomuckého. Václav Česák podrobně informoval o 

připravovaném programu oslav. Dále proběhla bouřlivá diskuse. Každý z členů komise navrhoval, 

koho bychom mohli požádat o dotaci na Svatojánské oslavy. 

Pavel Kroupa se zeptal, zda má někdo z členů komise návrh na úpravu dotačních programů na 

příští rok. Nikdo z členů komise neměl námitky. 

Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě a Zastupitelstvu vyhlásit dotační programy ve shodném 

znění a ve stejné výši jako v letošním roce.  

 

4. Přehled plánovaných kulturních akcí v roce 2020 v Nepomuku  

Pavel Motejzík sdělil, že pokud bude schválen rozpočet ve stejné výši v letošním roce,  připraví se  v roce 

2020 akce ve stejném rozsahu jako letos. Akce Otvíráme Nepomuk se plánuje opět na duben, pouť bude 

v termínu 16. - 17. 5. 2020 (program na letní scéně jen v sobotu odpoledne – jednání se skupinou Brouci 

Band). Dále se připravuje program na Malou letní scénu a vybírají kapely na trhy. 



Stránka 3 z 3 
 

5. Různé 
Vladimír Vokurka připomenul, že se v Měcholupech každý rok koná zpívání u kapličky na návsi pod 

pergolou. Je to hrané pásmo o vánoční legendě. Jedná se o moc hezkou akci v kostýmech, 

účastníci umí zpívat, je tam výborná atmosféra. Zúčastňují se i obyvatelé Nepomuka.  

 

6.  Závěr 
Předseda komise Pavel Kroupa poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 
komise ve 20.30 hodin.  
 

Zapsala Ing. Petra Šašková 
 


