
Editorial 
Vážení čtenáři,
držíte v ruce první číslo 
předvolebních novin vo-
lebního uskupení Zelená 
pro Nepomuk. Jejich pro-
střednictvím bychom Vás 
rádi informovali o tom, 
čeho    zelení    dosáhli v končícím volebním 
období, seznámili Vás s jejich plány pro obdo-
bí následující a především Vám představili své 
kandidáty do letošních komunálních voleb. Zvolili 

jsme tuto žurnalistickou formu, protože věříme, že 
jejím prostřednictvím můžeme poskytnout hlubší 
a relevantnější informace než skrze klasické 
předvolební letáky, které ostatně obvykle obsahují 
stejné sliby bez ohledu na to, která strana je vydá-
vá. Zároveň doufáme, že pro Vás bude tato forma 
zajímavější a čtivá.

Naše noviny pochopitelně nejsou nestranné, to 
vzhledem ke své povaze ani být nemohou. Přesto 
věříme, že Vám přinesou dostatek podnětů pro 
správné rozhodnutí ve volbách do městského 
zastupitelstva ve dnech 10. a 11. října.

Blíží se komunální volby a brzy zaplaví naše poš-
tovní schránky letáky s všemožnými sliby, jak po-
sunout naše město blíže k zářným zítřkům. Před 
čtyřmi lety zabodovala dvě uskupení, která volala 
po větší informovanosti občanů, zprůhlednění 
fi nancování města a dalších opatřeních vedoucích 
k transparentnější správě věcí veřejných. Když 
zástupci těchto dvou stran usedli spolu s koaliční 
KSČM v městské radě, měli celé volební období 
k naplnění svých slibů.

Jaká je ale realita? Je dnes radnice 
skutečně otevřenější vůči občanům?

Ihned po volbách začaly být vysílány videozázna-
my z jednání městského zastupitelstva. Na inter-
netu lze najít úplné zápisy z těchto jednání, včetně 
údajů, jak každý zastupitel hlasoval. Byl schválen 
také nový jednací řád, který - světe div se - dává 
konečně občanům možnost účastnit se rozprav 
k jednotlivým projenávaným bodům a nikoliv pou-
ze závěrečné “diskuze”, jak tomu bylo v předcho-
zích letech. Tyto změny k lepšímu ale nenavrho-
vala vítězná koalice. Přišli s nimi zelení a kupodivu 
se jim je také podařilo prosadit.

Další pokusy o větší otevřenost vůči veřejnosti už 
bohužel neprošly a kontrolní výbor bombardoval 
radu žádostmi o vyšší informovanost vcelku mar-
ně. Zápisy z městské rady se dnes neposílají ani 
zastupitelům. Podklady k jednání zastupitelstva 

sice ano, ale v poslední den daný jednacím řádem, 
a to ještě často zdaleka ne všechny. Některé se 
objeví teprve na zasedání v bodě “Různé”. Proč 
se tyto podklady pro veřejné(!) zasedání nezveřej-
ňují v dostatečném předstihu na internetu?

Další otázkou je diskuzní fórum na internetových 
stránkách města. Je snad jeho zrušení v souladu 
s lepší komunikací města s občany? Argumenty 
o nevhodnosti vulgárních příspěvků anonymních 
diskutérů na ofi ciálních stránkách města jsou 
jistě opodstatněné, vyváží však zánik rychlého, 
svobodného a naprosto otevřeného komunikační-
ho kanálu mezi radnicí a občany? Zlé jazyky mo-
hou tvrdit, že nějaké to sprosté slovo bylo pouhou 
záminkou pro zrušení nepohodlné diskuze. Ať tak 
či onak, krok k větší otevřenosti městské samo-
správy vůči občanům to nebyl.

Skutečností se stala, i když ne vždy a spíše jen 
formálně, alespoň účast veřejnosti při přípravě 
investičních akcí. Například záměry na zřízení 
kruhových křižovatek a rekonstrukci Nádražní 
ulice byly projednávány i s občany. Zřejmě se ale 
dobrá myšlenka při realizaci kdesi zadrhla, což 
dokládají právě tyto stavby.

Lidé kandidující za volební stranu Zelená pro 
Nepomuk usilují o to, aby co nejširší účast veřej-
nosti na rozhodování, transparentnost samosprá-
vy a městského úřadu i otevřenost vůči občanům

nebyly jen prázdnými frázemi. Důkazem jsou 
kroky, které zelení učinili v uplynulých čtyřech 
letech jako členové zastupitelstva a jeho výborů. 
Chceme, aby záležitosti jako zveřejňování všech 
podkladů k jednání, zápisů, ale i smluv a faktur, 
byly naprosto běžnou praxí. Komunitní plánování 
by mělo být skutečnou diskuzí mezi obyvateli dané 
lokality a odborníky na výstavbu a urbanismus, 
z níž vzejde nejlepší možné řešení, nikoli jen 
formální procedurou, za kterou získáme víc bodů 
v dotačním řízení. Komise by měly fungovat jako 
skutečné odborné poradní orgány rady města, 
nikoli jen jako jakési odkladiště přebytečných (ne)
straníků. Nic nebrání tomu, aby byl na internetu 
detailní, tedy rozklikávací, městský rozpočet - 
třeba až do poslední propisky.

Radnice tady může být opravdu pro občany. Stačí 
jen vybrat ty správné lidi, kteří ji budou řídit. 
Přejeme Vám šťastnou ruku!

Pavel Kroupa

Otevřená radnice?
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Stanislav Vaník

Zelená pro Nepomuk
Kandidátka pro komunální volby do zastupitelstva města Nepomuk 
konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Pojďte s námi na pivo!
Chcete si s námi promluvit o tom, 
co Vás trápí v našem městě? Zajímá 
Vás, jaký je náš názor na aktuální 
místní problémy? Vrtá Vám hlavou, 
co že jsme to vlastně za lidi?

Přijďte si s námi popovídat z očí do 
očí! V klidu a v pohodě, v hospodě. 
V neděli 21. září od 18 do 20 hodin 
zastihnete některé z našich kandi-
dátů v restauraci U zeleného stro-
mu, ve středu 24. září ve stejný 
čas v baru Goalissimo.
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Ukliďme svět!
Už dlouhé roky organizují místní zelení, ve spolupráci 
s různými místními spolky, úklidovou kampaň Clean 
Up the World - Ukliďme svět. Tato akce, terá se 
koná pod záštitou Českého svazu ochránců přírody, 
se stala již tradiční součástí nepomuckého jara.

Desítky dobrovolníků vyrážejí  rok co rok do lesů pod 
Zelenou Horou a sbírají všemožné odpadky, které 
zde zanechali ti, kterým je naše životní prostředí 
zřejmě lhostejné. Za ty roky se povedlo nashromáž-
dit neuvěřitelné množství odpadu - každý rok prak-
ticky plný valník. Podařilo se také vyklidit - alespoň 
povrchově - i několik černých skládek. Statistiku, 
kolik našli pneumatik, televizorů či ledniček, orga-
nizátoři bohužel nevedou. Je třeba ale říci, že tato 
sysifovská  práce není úplně marná, přestože je od-
padků po lesích stále spousta, rok od roku je vidět 
jistý úbytek objemu nasbíraných věcí.

“Myslím, že to není bláhová aktivita. Uklízíme sice po 
jiných - a zadarmo, ve volném čase, ale snad ale-
spoň někomu díky této akci dojde, že odpadky do 
lesa opravdu nepatří. Třeba děti, které vzali rodiče na 
úklid - ty sotva jen tak někde odhodí obal od suše-
nek.” říká pravidelný účastník Clean Up the World 
Jakub Kurc.

Před více než rokem rozvířil veřejné mínění 
v Nepomuku záměr obchodního řetězce Norma 
postavit novou prodejnu. Nový objekt měl vyrůst 
v nevelké vzdálenosti od  toho stávajícího, a to 
v lokalitě pod hřbitovem. Plán na výstavbu 
rozměrné diskontní prodejny v těsné blízkosti 
hřbitova považovala nemalá část místních za 
velice nešťastný. Nejen kvůli narušení okolí 
pietního místa, zbytečnosti výstavby nové Normy, 
zvlášť když stávající prodejna měla zůstat 
nevyužita, ale především kvůli zničení unikátní-
ho výhledu, který je na město od hřbitova. Jde 
o pohled, který se objevuje na mnoha vyobraze-
ních Nepomuka, ať již jde o plátna A. Němejce, 
A. Mánese nebo množství pohlednic. Nepomučtí 
si tento výhled nechtěli nechat zničit. Brzy vznikla 
petice. “Svůj odpor k plánované výstavbě 
potvrdilo vlastnoručním podpisem přes třista 
občanů,” komentuje její výsledek mluvčí petič-
ního výboru Luboš Nocar. Nesouhlas vyjádřilo 
nakonec i městské zastupitelstvo. O jiné nabí-
zené lokality, jako například u benzínové stanice
Pyramida, nejevila Norma zájem. Tím vše na 
jistou dobu utichlo.

13. března tohoto roku přišli zástupci Normy opět 
na jednání městského zastupitelstva se žádostí, 
aby zastupitelé své rozhodnotí přehodnotili. Přes-
tože Norma nabízela, že zafi nancuje kruhový 
objezd pod hřbitovem, zastupitelé se nenechali 
uplatit a trvali dále na původním rozhodnutí. Proti 
návrhu Normy bylo 11 zastupitelů, jeden (starosta 
Václav Kovář) se zdržel. Vypadalo to, že Norma 
zůstane v původním objektu, což by bylo vlastně 
ideální řešení.

Bohužel měl německý koncern v záloze ještě další 
plán. Obec Klášter připravovala nový územní 
plán , v němž měla vymezenou lokalitu Z9 - Pod 
Borkem - jako místo pro občanskou vybavenost. 

Jinými slovy: na poli mezi starou benzínkou 
a Borkem by mohl vyrůst nějaký ten supermarket. 
Co na tom, že lokalita se nachází za posledními 
nepomuckými domky, katastrálně už je v Klášte-
ře, takže o ní rozhoduje klášterské zastupitelstvo 
a nepomucký stavební úřad. Místní spolky, archi-
tekti i památkáři od začátku upozorňovali, že jde 
o obdobně nevhodnou lokalitu jako pod hřbito-
vem. Příliš objemná zástavba může narušit výhled 
na město z hlavní příjezdové komunikace od Plz-
ně. Dokonce i městské zastupitelstvo požadovalo, 
aby byl na tuto lokalitu zpracován regulační plán. 
Marně. Vedení obce Klášter si prosazovalo stále 
svou a nepomohla ani námitka podepsaná více 
než 10% klášterských občanů podaná na nepo-
mucký stavební úřad.

“Domnívali jsme se, že stavební úřad bude 
nestranný a vyhodnotí naše připomínky jako 
opodstatněné. Bohužel, požadavek na regu-
lační plán a omezení velikosti plánované pro-
dejny, tedy prakticky shodné požadavky, které 
měli nepomučtí zastupitelé i další subjekty, se 
do návrhu nového územního plánu nedostaly,“ 
komentuje výsledek jejich snažení pověřený 
zástupce veřejnosti, klášterský občan a předseda 
ZO SZ v Nepomuku Stanislav Vaník. “Podoba 
budoucí výstavby má vycházet z jakési územní 
studie, což je ale víceméně pouhá formalita. 
Obáváme se, že možností zabránit výstavbě 
nové haly fi rmy Norma na tomto nešťastném 
místě už není mnoho. Přesto neskládáme ruce 
do klína a uděláme vše, co je ještě možné, aby 
k ní nedošlo,” dodává.

Je tedy otázkou, jak to s novou Normou dopadne. 
Pod hřbitovem snad nebude. Pod Borkem možná. 
Pokud by zvítězil zdravý rozum a estetické cítění 
nad ziskuchtivostí, zůstala by nepochybně tam, 
kde je. Bohužel nežijeme v pohádce.

nepomuk.zeleni.czKompletní volební program najdete na

Jak jsme šli 
podávat kandidátku
feuilleton z místního života

Šest dní před termínem, ve čtvrtek 31. čer-
vence, jsme šli na místní radnici podat naši 
kandidátní listinu.

Paní úřednice, která měla záležitost na 
starosti, zkoukla předložený seznam a prohlá-
sila: “Máte to špatně. S tím, co tady máte uve-
dené v kolonce povolání, Vám to nevezmu, 
nesmí tam být žádné názvy fi rem. A ten 
Kurc - ten se živí pořádáním kulturních akcí? 
A taky tady máte u stranické příslušnosti 
název strany zkratkou, to musí být vypsané 
celé. A navrhující strana se už nepíše.”  
Sklopil jsem uši a odešel. Před radnicí čekala
jednička naší kandidátky: “Tak co, jak jsi 
pochodil?” “Nijak, máme to blbě, musíme 
to předělat.” “Jak předělat?” “No, ty povolá-
ní.”  “To je nesmysl. Chci vidět, podle jakého 
paragrafu!” Vrátil jsem se i s Pavlem do 
kanceláře. “Vy nám nechcete přijmout kan-
didátku. Ukažte mi, kde je ve volebním zá-
koně uvedeno, co smí a nesmí být v kolon-
ce povolání. Povolání není nutně to samé 
co zaměstnání,” obořil se Pavel na úřednici. 
Paní chvíli hledala příslušnou literu a když 
nenašla, navrhla, že zavolá o radu na kraj-
ský úřad. Svolili jsme a nadřízený úředník 
z kraje v krátkém rozhovoru potvrdil naše 
stanovisko, do kolonky povolání si opravdu 
může každý kandidát vlastně napsat, co 
chce. Jen je prý třeba dodržet maximální 
počet pětatřiceti znaků, jinak že to ČSÚ zkrátí.

“Stejně Vám to ale nevezmu, ta zkratka ná-
zvu strany tam nesmí být a navrhující strana 
se už nepíše. Přineste to opravené,” prohlási-
la vítězoslavně úřednice.

S kyselým výrazem, vyváženým hřejivým 
pocitem, že v tom hlavním máme vyhráno, 
jsme opustili kancelář.

Protože upravenou kandidátku musel zno-
vu podepsat místopředseda strany v Praze, 
dorazil jsem opět na radnici pouhý den před 
uzávěrkou. Na kandidátní listině bylo vše dle 
úředních pokynů, žádné SZ, žádná navrhu-
jící strana. Paní úřednice, se slovy, že jsme 
poslední, kandidátku zaregistrovala.

I uplynulo několik dní a zvoní telefon, volá 
“skryté číslo”. Vezmu to a ona paní úřednice. 
Že prý jestli jsou všichni na naší kandidátce 
navržení Stranou zelených? “Ano, jsou.” “Já 
jen že to tam má být uvedené a vy to tam 
nemáte. Tak já to tam dopíšu.” “Jo, dopište. 
Na shledanou.”

Stanislav Vaník
volební zmocněnec 

a předseda ZO SZ Nepomuk

Jak to vypadá s Normou?
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Proč chcete vstupit do komunální 
politiky, když jste se v Nepomuku ani 
nenarodila?

Proč někdo, kdo má práci, rodinu a dvě děti 
vstupuje do politiky? A navíc žena? Třeba už 
nechci poslouchat, jak je tady vše špatně, jak 
se musí věci změnit. Chci pro to něco udělat.

Samozřejmě, leckdo může konstatovat, že 
jsem v Nepomuku pouhá náplava, ale žiji zde 
již 12 let a vychovávám tady své děti. Řeším 
starosti běžného života jako všichni ostatní - 
kde mám koupit rohlíky a jak se dcera dostane 
bezpečně ze školy domů.

Jaký máte názor na předchozí vedení 
města?   

Neříkám, že je v Nepomuku vše špatně. Zažila 
jsem zde již čtyři starosty, ale ani jeden ne-
byl podle mých představ. Rozhodně se nikoho 
z pánů nechci dotknout, je to můj názor. Jistě, 
po bitvě je každý generál, jak se říká. Káždý 
z pánů starostů by mi mohl říct: ‚‘Není to žád-
ná sranda, pojď si to zkusit.‘‘ Tak fajn, já jdu.

Spousta věcí se bývalým i současným před-
stavitelům města podařila. Na druhou stranu 
je stále co zlepšovat. Ale chce to nový náboj, 
novou krev.

Kandidujete za stranu Zelená pro 
Nepomuk, proč právě Zelení?

Zelení mají u mnoha lidí dost pošramocené 
jméno. Myslím, že právě kroky těch nepomuc-
kých ukazují, že značně neoprávněně. Zelení 
se mi jeví jako moderní, otevřená, liberální 
a tolerantní strana, navíc plná zajímavých 
mladých lidí. V našem českém rybníčku jsou 
takoví “jiní”, a to já taky. Proto, když přišla od 
zelených nabídka kandidovat, řekla jsem ano. 
Nedělám věci jen proto, že to tak dělají všich-
ni. Nemám ráda škatulky a nechci do žádné 
patřit.

Co tomu říká Vaše rodina? Máte dvě 
děti, nebude je politická kariéry matky 
omezovat?

Sice mám dvě děti, které mají spoustu koníčků 
a zájmů, já ostatně také, ale na druhou stranu, 
pokud chci něco změnit, musím pro to sama 
něco udělat. Nevím, proč by měla být rodina 
překážkou. Respektive názor, že ženy do po-
litiky nepatří, mne zvedá ze židle. Myslím, že 
leckdy jsou důslednější, tvrdší a cílevědomější
než někteří muži. Žena se musí víc snažit, 

aby dosáhla postavení jako muž. Mé děti jsou 
zvyklé, že máma je dost aktivní, obě děti už 
chodí na ZŠ, nechci z nich mít malé zavisláčky, 
tak je učím samostatnosti.

Ve vedeních měst je spousta žen, které to 
zvládnou. Nevím, proč bych měla být vyjím-
kou.

Myslíte, že volby přinesou našemu 
městu nějakou výraznou změnu?

Myslím, že prostor pro změny v Nepomuku je 
hodně široký, ale pokud se budou volit stále 
stejné tváře, nic se nezmění! Nechci niko-
mu sahat do svědomí, ale například ‚‘Oslavy 
města‘‘ byly poněkud zvláštní. César dělal 
to samé, dáme lidu hry a chléb - a lid zapo-
mene na nemoci a hlad – získáme si přízeň. 
V případě Nepomuku představují ony neduhy 
třeba Nádražní ulice, kruhové objezdy a další 
“vyvedené” akce.

Jaký konkrétní problém považujete Vy 
osobně za zásadní?

Skutečně nechci nikomu sahat do svědomí. 
Dle mého názoru je zcela nedostatečná ko-
munikace mezi představiteli města a místními 
podnikateli. To jsou přece ti, kteří zaměstná-
vají místní lidi. Dávají jim práci, podporují jejich 
rodiny, a tím i život v Nepomuku. Myslím, že 
v této oblasti je co zlepšovat. Město by mělo 
alespoň trochu naslouchat místním podnika-
telům,zajímat se o jejich názory a potřeby. 
Je jedno, zda zaměstnávají dva lidi nebo sto. 
Přinášejí tomuto městu peníze a je třeba s nimi 
spolupracovat.

Děkuji za rozhovor                Luboš Bulan

Aktivní žena vstupuje do politiky
Rozhovor s Radkou 
Hronkovou

Co nás pálí
aneb čtyři zcela konkrétní věci, které 
chceme prosadit v následujících čtyřech 
letech:

► Zveřejňování všech zápisů a podkladů pro  
  jednání zastupitelstva, městské rady,
     komisí a výborů.

► Rozklikávací rozpočet, všechny smlouvy, 
     faktury a účty na internet.

► Obnovení diskuzního fóra na městských   
     webových stránkách nepomuk.cz.

►  Pečlivá a dlouhodobá příprava všech 
  investičních akcí za co nejširší účasti 
     občanů a odborné veřejnosti.

aneb co se zeleným podařilo prosadit
v uplynulém volebním období:

► Byl přijat nový, demokratičtější jednací řád
     zastupitelstva.

► Byla zrušena tzv. “pracovní” zastupitelstva,  
      tedy jednání zastupitelů bez účasti veřejnosti.

► Jsou pořizovány videozáznamy z jednání 
      zastupitelstva, které jsou vysílány v Nika-TV  
     a na internetu.

►  Zápisy z jednání zastupitelstva, vč. záznamů,  
       jak kdo hlasoval, jsou dostupné na internetu.

Jak si většina vzpomene, jedním z prvních nápadů, které 
vládnoucí koalice zamítla, byla naše varianta kruhového 
objezdu u Sokolovny. Chtěli jsme především, aby prostře-
dek křižovatky ležel na průsečíku os jednotlivých silnic, 
aby křižovatka zkrášlila toto rušné prostranství, v jistém 
smyslu střed dnešního města. Problémem byl dle vedení 
radnice nejprve zábor pozemku mezi chodníkem a bytov-
kou, který nepatří městu, pak přeložka zde ležících sítí. 
Argumenty “proč ne” se postupně měnily. Jedním z nich 
byla i údajná vyšší fi nanční náročnost. Přitom stavba stá-
la nakonec mnohem víc, než bylo v původním rozpočtu, 
i když náš návrh realizován nebyl. Každý, kdo tudy dnes 
chodí a jezdí, si může odpovědět na otázku, jestli prosaze-
né řešení je skutečně to pravé.

Naše prohry

Naše úspěchy

Alternativní řešení 
kruhové křižovatky u Sokolovny

Radka Hronková

2 nepomuk@zeleni.cz - napište nám. Zajímají nás Váše názory!

(red)

(red)


