Předvolební noviny kandidátky Zelená pro Nepomuk
Editorial
Vážení spoluobčané,
dveře volebních místností se otevřou
již tento pátek. Je jen na vás, jestli jimi
projdete a spolurozhodnete o směřování
našeho města v následujících čtyřech
letech. Troufám si tvrdit, že komunální
volby jsou ze všech voleb těmi nejdůležitějšími, protože ovlivňují naše bezprostřední okolí, stav míst, kde žijeme. To, jak
bude vypadat cesta do práce či do školy,
jestli bude kam jít o víkendu, zda se bude
investovat do toho či onoho, jak bude radnice komunikovat s občany. To vše mohou
volby změnit. V našich předvolebních
novinách jsme se vám pokusili představit
naše kandidáty, shrnout výsledky našeho
působení na radnici a v neposlední řadě
přiblížit záměry pro další volební období.
Doufám, že jsme vám přinesli relevantní
informace a snad vás ani příliš nenudili.
Rozhodnutí je teď na vás. Věřím, že svého
práva volit využijete.
Přeji vám i Nepomuku, našemu společnému domovu, abyste zvolili správně.
Pavel Kroupa
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Za krásný Nepomuk!
Nepomuk se pyšní jedinečným zasazením
do krajiny. Městečko, jemuž dominují věže
barokních kostelů, se choulí pod půvabnou
a majestátní Zelenou horou. Kdo by nemiloval tohle nádherné panorama? To, že Nepomuk nabízí hezkých zákoutí a pohledů
víc než dost, je jeho velkou devizou. Mnoho
jiných věcí totiž nabídnout nemůže. Malá
škála pracovních příležitostí ani stagnující
obchody a služby nejsou věcmi, které by
někoho lákaly k životu v tomto městě. Krásy Nepomuka ale ano! Lidem, kteří jdou do
voleb pod hlavičkou Zelená pro Nepomuk,
na těchto hodnotách záleží, uvědomují si,
že kouzlo místa je deviza, na které se dá
stavět. Naše čtyřleté působení na radnici
je toho snad dostatečným důkazem. Vážíme si dědictví po předcích. Začali jsme
systematicky pečovat o vzhled starého
města, zavedli jsme dotační program pro
vlastníky tamních domů, církvi přispíváme pravidelně na opravy kostelů, snažíme
se opravovat i ostatní památky. Například
památkově chráněné sochy jsou dnes zrestaurovány téměř všechny. Pomalu vracíme do ulic kamennou dlažbu, osazujeme
historizující svítidla a další mobiliář. Upra-
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Vychází 3. 10. 2018.

vujeme a zvelebujeme různé plácky. Naším
cílem je historické centrum jako výkladní
skříň města. Rádi bychom v průběhu příštího volebního období připravili projekt
rekonstrukce náměstí. Za vhodnou vstupní
ideu, z které by úpravy měly vycházet, považujeme studii architektů Viktora Vlacha
a Vladimíra Vašuta, která získala již v roce
2006 cenu Petra Parléře. Cílem je náměstí,
kterému se navrátí malebnost, jaká dýchá
ze starých pohlednic. Úpravy samotného
náměstí snad přispějí i k jeho zatraktivnění
pro návštěvníky a oživení dnes prázdných
obchodů.
Ale nejde jen o historické centrum, snažíme se kultivovat veřejná prostranství po
celém městě. Ať je to již snaha o kvalitnější
přípravu investičních záměrů po architektonické stránce nebo drobné zásahy do
veřejného prostoru, jako jsou třeba nové
lavičky či koše na vhodných místech či dětské herní prvky. Důležitá je pro nás také
veřejná zeleň. Vysazovala se stromořadí,
například směrem k Zelené Hoře, ke Dvorci,
podél silnice na Budějovice či cyklostezky
Helenka. Zkultivoval se Čihák a připravily
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záměry na zbudování parků pod Vinicí
a podél Mihovky. Tato tři prostranství
byla, jako významné plochy veřejné
zeleně, zanesena do nového územního
plánu, díky čemuž bude například možné na jejich úpravy získat dotace ve
výši až 80%.
Pokračování na str. 2
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Za krásný Nepomuk!

Pokračování ze str. 1

V následujícím volebním období hodláme realizovat zmíněné velké „zelené“ projekty, a také třeba učinit jasné kroky k revitalizaci sídliště, a to nejen navyšováním počtu parkovacích míst, ale i kultivací a „urbanizací“ celé této hustě obydlené části města. Úpravy se
dočká také dvorecké nádraží jako jedna z „bran“ do města. Zejména ale chceme pokračovat v drobné práci na zlepšování stavu města,
na zachování toho, co je zde krásné, a v citlivém výběru nových prvků. Vzhled města je pro nás prostě důležitý. Veřejná prostranství
jsou přece místa, kde se odehrává život města, která slouží nám všem.
Nejsme tak naivní, abychom si mysleli, že upravené ulice jsou všelékem na neduhy města, to jistě ne. Kvalitní veřejný prostor je ale
nezbytným prvkem zdravého města. Budeme i nadále bojovat za to, aby ho v Nepomuku neubývalo, ale naopak přibývalo.
Pavel Kroupa

Proč tu není rozhledna?
Rozhledny jsou český fenomén. Stavěly
se hlavně na sklonku 19. století, zejména
zásluhou Klubu českých turistů. Bývalo
jich až 400, dnes se udává, že je jich v republice asi 200. V posledních letech ale
znovu vzniká nemalé množství nových.
Tyto stavby patří k vyhledávaným výletním cílům, navštěvuje je spousta lidí. Je
v tom asi něco magického, výstup na
vrcholek, téměř až k nebesům, pohled do
krajiny, co nás láká ke zdolání těchto věží.
Záměr na rozhlednu u Nepomuka není
nový. Myšlenka se objevila snad již
v 19. století, kdy byl někdejší Šibeniční
vrh proměněn na příměstský park, přejmenován na vrch Lipový a stal se oblíbeným cílem nedělních vycházek. Ze Šibenice je totiž krásný výhled na město
i celé Nepomucko. Rozhlednu chtěl vybudovat také známý spisovatel Alexandr Berndorf, dokonce byl tehdy položen
i základní kámen. Znovu se nápad objevil
před zhruba deseti lety a pak opět nyní,
při přípravě Strategického plánu rozvoje
města. Rozhledna nám tu prostě chybí,
Železný Újezd i Chanovice jsou již tro-

chu daleko. Pokud chceme dále rozvíjet
cestovní ruch, je to ten správný dílek do
skládačky, který bychom měli uchopit.
Profesor Martin Rajniš patří k nejuznávanějším a zároveň nejosobitějším českým
architektům současnosti. Je autorem
Poštovny na Sněžce i obchodního domu
Máj. Jeho stavby jsou často samy o sobě
vyhledávanými turistickými cíli. V posledních letech navrhuje i rozhledny. Postavil
jich již téměř dvě desítky, naposled například Doubravku v Praze či věž Ester
v Jeruzalémě. Nápad oslovit právě jeho,
který vzešel z hlavy místostarosty Pavla
Kroupy, padl na úrodnou půdu. Dnes tedy
již máme prvotní návrh, jak by rozhledna
na Šibenici mohla vypadat. Příbuznost
s věží Ester je patrná na první pohled.
Originální dřevěná konstrukce, která má
přitom mít životnost i přes sto let.
Na výstavbu rozhleden v současné době
přispívá Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci podpory venkovské turistiky.
Z těchto zdrojů by bylo možné na stavbu
získat až pět miliónů korun. Leckde podobné projekty spolufinancují také třeba
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Napište nám. Zajímají nás Vaše názory!

„prodejem“ jednotlivých schodů, na nichž
jsou jména dárců. Nepomucká rozhledna
by tedy mohla vyrůst, aniž by to městský rozpočet nějak výrazně zatížilo. Že by
o její návštěvu nebyl zájem, jak mezi místními, tak mezi turisty, nemám obavy.
Karel Baroch
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Co nás pálí

aneb pět konkrétních věcí,
které chceme prosadit v následujících čtyřech letech
■
■
■
■
■

Připravíme a zahájíme postupnou rekonstrukci náměstí s důrazem na zachování jeho
historických hodnot. Za vstupní ideový koncept považujeme studii architektů Vlacha
a Vašuta, která získala Cenu Petra Parléře.
Budeme pokračovat v postupné realizaci záměrů z územní studie Pod Vinicí – zejména úpravy
přístupu a příjezdu k ZŠ, nového dětského hřiště, parku podél Nádražní ulice, skateparku
a BMX dráhy.
Postaráme se o dostatek nových bytů, zejména pak nájemních, ve vlastnictví města.
Postavíme nové bytové domy, zrekonstruujeme vhodné nemovitosti.
Opravíme chodník od Sokolovny do Dvorce.
Provedeme digitalizaci městského úřadu, včetně možnosti řešit vše z domova přes net.

Skládáme účty

Ohlédnutí za volebním programem
2014-18 a jeho plněním

Zprovozníme portál, kde bude k nalezení nepřetržitě aktualizovaný přehled všech kulturních akcí a turistických
cílů v Nepomuku a okolí. Vybrané novinky budou pravidelně rozesílány formou tiskových zpráv do médií.

Jako součást městských webových stránek funguje sekce „Turista“, která je přímo přístupná na adrese nepomuk.eu. Tato sekce obsahuje jak katalog všech destinací
a služeb ve městě a okolí, tak přehledný kalendář kulturních akcí.

Na Čiháku bychom rádi realizovali nenáročné parkové
úpravy, spočívající zejména v instalaci několika laviček
a košů.

Dle studie, projednané s dvoreckými občany, byl celý
prostor Čiháku upraven (vykáceny nálety, obnovena loučka u silnice, instalovány lavičky …).

Otevřeme otázku úpravy hranic katastrů Nepomuk a
Klášter. Je zapotřebí, aby katastrální území odpovídalo
současným potřebám obou obcí, nikoliv aby konzervovalo kdysi dávno vzniklé anomálie.

Tuto otázku právě řeší Ministerstvo vnitra. Podařilo se
nám prosadit, aby nepomucké zastupitelstvo požadovalo
vedení katastrální hranice až za cestou Dvorec – Knárovka – Červený most.

Pořídíme nový územní plán, který bude koncepčně řešit
rozvoj města a zabrání výstavbě, která by mohla poškodit ráz města. Zpracování ÚP se uskuteční formou
veřejné architektonické soutěže a za co nejširší účasti
veřejnosti.

Zpracování nového územního plánu realizovala renomovaná architektonická kancelář UNIT architekti na vysoké úrovni (dle odborníků jde z urbanistického hlediska
o jeden z nejlepších ÚP v republice). Příprava probíhala
dlouhodobě s širokým zapojením veřejnosti (nad rámec
stavebního zákona). Územní plán byl schválen zastupitelstvem a vstoupí v nejbližších dnech v platnost.

Podpoříme další opravy a modernizace městské
sportovní haly.

Opravy a rozšíření sportovní haly jsou v investičním
výhledu na další roky.

A návdavkem…

povedlo se, přestože nebylo v programu
V průběhu volebního období jsme se, na popud vedení Mateřské školy Nepomuk, začali zabývat problematickým parkováním v lokalitě.
Školka neměla prakticky žádné parkoviště. Přestože tento problém byl znám již 10 let, nebyl doposud nijak vyřešen. Nechali jsme tedy
nejprve zpracovat úvodní mikrostudii, ptali jsme se na názory rodičů, diskutovali a vyjednávali se sousedy. Nakonec byla zvolena varianta možná nikoliv nejideálnější, ale přesto rozumná, funkční a přijatelná pro všechny. Současně s parkovištěm byl nově pojednán (na
základě podnětů od architektů) i vstupní předprostor školy. Školka najednou není zastrčená kdesi mezi bytovkami, ale má své vlastní
náměstíčko, kde je možné se třeba posadit na lavičku, počkat na děti, popovídat si s ostatními rodiči.

Kompletní volební program a profily kandidátů najdete na

nepomuk.zeleni.cz
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Rozhovor

s Pavlem Kroupou
V čele kandidátky Zelená pro Nepomuk stojí již podruhé Pavel Kroupa, v tomto volebním období místostarosta města,
radní pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči a územní plánování. Jinak historik architektury, památkář, pořadatel kulturních akcí. Pavel patří nepochybně mezi výrazné
postavy nepomucké komunální politiky i veřejného života
– a to nejen díky svému účesu. Možná ještě zajímavější
věci nosí totiž v hlavě. Nechal nás do ní trochu nahlédnout.

Jaké máš pocity z uplynulého volebního období?
Co ti dala a vzala funkce místostarosty?
Jak se ti spolupracovalo s koaličními partnery?
Cítím jisté uspokojení nad vykonanou prací, povedlo se uskutečnit spoustu změn, mnoho věcí je ale zatím na papíře, asi ani
nebylo možné je během čtyř let dokončit. Práce místostarosty mi nepochybně vzala spoustu času, dala množství zajímavých zkušeností, ať již pozitivního či negativního charakteru.
Spolupráce v politice, byť komunální, je o hledání kompromisů
a společných řešení. Přestože to nebylo vždy snadné, jsem rád,
že se povedlo jak kolegy v městské radě a koalici, tak třeba
i opoziční zastupitele přesvědčit o prospěšnosti mnoha našich
návrhů a hromadu se toho podařilo prosadit. Leccos také ne, ale
jak říkám, je to o domluvě a kompromisu. My jsme také podpořili
návrhy partnerů, které nám přišly rozumné. V každém případě děkuji všem, kteří zasedali v tomto volebním období v zastupitelstvu
i dalších orgánech samosprávy, za jejich práci pro naše město.

Co považuješ za největší úspěch, z čeho máš největší
radost?
Jsem přesvědčen, že se povedla spousta malých i větších věcí,
ostatně tyto předvolební noviny jsou jich plné. Nejvíc mně ale
dělají radost právě různé drobné pozitivní zásahy do veřejného
prostoru. To, že se vydláždí chodník v centru žulovými kostkami
a ne betonem, že se obnoví starobylá studna, nebo zasadí stromořadí na místě, kam patří. Jsem zkrátka rád, když můžu přispět ke
zvelebení města. Také jsem rád, že jsme konečně trošku více rozhýbali místní kulturní dění, že se podařilo leccos zlepšit i vytvořit
něco nového, ať jde o pouť, koncert či výstavu, čtivé číslo Nepomuckých novin nebo živý Facebookový profil města. To jsou vždy
chvíle, kdy si říkám, že má tahle práce smysl, že politika není jen
o dohadování a probdělých nocích, kdy nemůžete usnout, protože
vám v hlavě šrotuje nějaký problém. A pokud mám vybrat opravdu
jen jednu věc, nejlépe z poslední doby, měl bych asi zmínit nový
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územní plán. Vím, je to zase jen plán, cosi na papíře. Ale tenhle
dokument je opravdu důležitý, protože bezprostředně ovlivňuje,
co se kde může postavit. Takže se dá říct, že tvoří nejzákladnější
podobu města.

A co neúspěchy? Co se nepovedlo?
Na co nejsi pyšný?
Pokud mám hodnotit pouze věci, které jsem měl přímo v gesci, tak
zmíním dvě, jednu z počátku volebního období, druhou ze závěru.
Příliš mě nepotěšila finální podoba zastávky na náměstí. Umístění
je v pořádku, ale vlastní vzhled se v detailu dost liší od původního
návrhu. Oslovil jsem tehdy, prakticky hned po volbách, Viktora
Vlacha (spoluautora návrhu na úpravy náměstí), zda by nám nenavrhl zastávku k OD Úslava. Viktor rád ze známosti a zcela bezplatně zhotovil skicu. A dále se s tím prali naši stavební technici.
Nakonec, po delších peripetiích, s výsledkem, jaký je. Dnes bych
neudělal takovou školáckou chybu a zadal bych návrh architektům
jako běžnou zakázku, za peníze, s tím, že od nich budeme chtít
projektovou dokumentaci, rozpočet i autorský dozor.
Také jsem poněkud rozpolcený z letošního ročníku Tvůrčích rezidencí Nepomuk. Akce sice splnila svůj primární účel – a to přivést
do města na jistý čas mladé umělce. Nakonec zafungovala velmi
účinně i na poli propagace Nepomuka na celorepublikové kulturní
scéně, ať již účastí Jiřího Kovandy nebo mediálním šumem kolem
jednoho artefaktu. Přesto mě zklamala jistá neviditelnost zúčastněných umělců ve veřejném prostoru, kdy, mimo závěrečné prezentace, se v ulicích města nevyskytovali ani tvůrci ani jejich díla.
A z některých děl jsem také rozpačitý – a nejde jen o slavného
trpaslíka. Ten, myslím, roli, kterou mu dala autorka, vlastně sehrál
docela dobře. I některé další výtvory byly problematické, byť třeba jen nedotažeností svého technického zpracování.

Co říkáš na výtku, že se v uplynulém volebním období
moc plánovalo a málo budovalo?

Napište nám. Zajímají nás Vaše názory!

Předvolební noviny kandidátky Zelená pro Nepomuk

Netvrdil bych, že se málo budovalo. Investičních projektů se realizovala celá řada.
Ale plánovalo se opravdu mnohem víc
než v minulosti. Je to dáno zejména tím,
že bylo nutné pořídit nové rozvojové dokumenty města, bez nichž se nedá příliš
stavět, respektive žádat o dotace. Starý
strategický plán měl platnost jen do roku
2016, účinnost územního plánu z roku
2004 byla již také několikrát prodlužována. Při pořizování těchto dvou základních
dokumentů jsme se rozhodli co nejvíce
zapojit veřejnost, probíhala dotazníková
šetření, ankety, velká spousta různých
plánovacích setkání a workshopů. Také
jsme zkusili, ještě před pořizováním těchto dokumentů, v roce 2015, připravit
územní studii na celou lokalitu Pod Vinicí
- s do té doby v našem městě nevídaným
zapojením veřejnosti. Všechny tyto dokumenty jsou ovšem dlouhodobé a spíše
obecné povahy, nešlo o žádné konkrétní
projektové záměry. A to vše samozřejmě
mohlo vzbuzovat dojem, že se pořád jen
cosi plánuje. Dnes máme schválený strategický plán i územní plán, které jsou ve
vzájemném souladu a umožňují realizovat
množství nových rozvojových projektů
a získávat na ně dotace. Bude tak možné
v následujících letech vybudovat například nové koupaliště, park u potoka Mihovka, park a rybníčky pod Vinicí, rozhlednu
na Šibenici, revitalizovat zeleň ve městě, obnovovat staré cesty v krajině jako
cyklostezky, realizovat nový příjezd k dvorecké průmyslové zóně, postavit nový
supermarket a tak by se dalo pokračovat.
Pod Vinicí je spousta věcí již vyhotovena
v dalších fázích projektové přípravy, tedy
s možností realizace v nejbližším časovém
horizontu. Díky solidnímu zpracování, kdy
zejména územní plán je zásluhou zpracovatele (atelieru UNIT architekti) mimořádně kvalitní, a to si troufám tvrdit, že
i v celostátním srovnání, a vzájemné provázanosti všech zmíněných strategických
dokumentů, by se měly budoucí investiční
akce vzájemně vhodně doplňovat, podporovat, mít takzvaný synergický efekt. To je
věc, která mi tu dříve chyběla.

projekty. Zejména považuji za důležité, aby
město nepřestalo komunikovat s občany,
ale aby naopak otevřenost vůči veřejnosti
nadále zvyšovalo. Zrovna třeba v přípravě
investičních akcí, ale nejen tam. Začínáme mít slušné renomé jako město žijící
kulturou, na tom je zapotřebí také nadále
pracovat, zlepšovat kvalitu akcí a třeba
i vymýšlet nové, které si najdou návštěvníky, jako třeba Otvíráme Nepomuk! Musíme více zapracovat na pozici města coby
destinace cestovního ruchu, vytvořit nové
produkty, které mohou přilákat návštěvníky – například rozhlednu na Šibenici. Měli
bychom lépe pracovat i s církevní a poutní
turistikou. Největší přínos by samozřejmě
mělo otevření zámku Zelená Hora pro veřejnost. Hovořil jsem před několika dny na
veletrhu ITEP s náměstkyní hejtmana pro
cestovní ruch Ivanou Bartošovou a celá
krajská rada je, po návštěvě hejmana na
Zelené Hoře, připravena, pokud se podaří
získat i národní zdroje, s turistickým využitím zámku pomoci.

Ze všech zastupitelů jsi členem asi
největšího počtu orgánů městské
samosprávy: zasedáš nejen
v zastupitelstvu a městské radě,
ale také v kulturní komisi,
památkové komisi, redakční radě.
Není to trochu hromadění funkcí?
Spíš hromadění práce. Předsedou komise
památkové péče jsem byl, s ohledem na
mou profesi, již v minulém volebním období. V komisi pro kulturu a cestovní ruch
bych, jako radní pro tyto oblasti, asi neměl
chybět. A v redakční radě zasedám jako
jeden z hlavních architektů nové podoby
Nepomuckých novin a obecně městských
médií. Také se účastním jako host dění ve
stavební komisi, neboť zde je úzká provázanost s územním plánováním, které
mám v gesci. Občas zajdu i na sportovní
nebo hospodářskou komisi. Za činnost
v komisích nepobírám žádnou odměnu,
mám pouze tabulkový plat místostarosty.

Jaké máš tedy plány pro nadcházející volební období?

Vím, že jsi měl spoustu různých
aktivit předtím, než ses stal
místostarostou, jak jsi s nimi
naložil po nástupu do funkce?

Vlastně jsem již částečně odpověděl
v předchozí otázce. Plánů a projektů je
víc než dost a je třeba je dotáhnout do
zdárného konce. Lze říci, že je připraveno
dostatečné množství záměrů na celé volební období a možná ještě něco navrch.
Za důležitou považuji především úpravu příjezdu a přístupu k základní škole
a celkově pokračování v postupné realizaci
záměrů z územní studie Pod Vinicí. Hlavně
nové koupaliště by asi ocenila spousta lidí.
Věřím, že se povede již příští rok upravit
prostranství před nádražím. Byl bych rád,
aby se pokračovalo v obnově historického
jádra města, včetně postupné rekonstrukce náměstí. Ale nejde jen o tvrdé, stavební

Je pravda, že práce místostarosty je časově náročná, také jsem pro její výkon uvolněn. Spoustu činností jsem musel utlumit
či spíše převést na jiné lidi. Předně jsem
odešel z Národního památkového ústavu,
kde, po dobu mého uvolnění pro veřejnou funkci, pracují na mém postu jiní lidé.
V z.s. Nepal jsme naštěstí dobrá a sehraná parta, takže organizování Nefestíku,
Pivních slavností a jiných akcí se úspěšně
ujali kolegové. Starosti kolem muzea veteránů přešly hlavně na bedra mého otce,
který si v důchodu postupné rozšiřování
expozic vyloženě užívá. Další aktivity Spolku přátel starého Nepomuka byly poněkud

utlumeny, ale třeba letos jsme s Pavlem
Motejzíkem spolupořádali konferenci Genius Loci na téma Osmičkové roky na Nepomucku a k závěru roku z ní vyjde sborník.
Některé plány, které byly na Zelenohorské
poště, jako třeba turistické apartmány, se
zatím uložily k ledu. Také jsem prakticky
úplně přestal hrát pétanque. Alespoň se
tedy snažím věnovat občas nějakou tu
chvíli rodině.

Volný čas tedy trávíš s rodinou?
Nepracuji čtyřiadvacet hodin denně, snažím se každý den najít alespoň chvilinku
pro děti, ani se nevyhýbám přátelům. Rád
si třeba zajdu v pátek s kamarády pokecat u nějakého toho piva. Chodím na různé kulturní akce – i když dost často spíše
pracovně. Pokud ale mám delší volno, například letos jsem si dopřál jednu celotýdenní a jednu čtyřdenní dovolenou, tak se
snažím vyrazit s rodinou někam na cesty.
Rád objevuji nová místa, ale také se do
některých rád vracím. Obecně mám rád
třeba jižní Čechy, přímo miluji jižní Francii, Provence. S našimi malými dětmi ale
teď cestujeme spíš po plážích než po památkách. Je ale pravdou, že na výletech
dost často sbírám inspiraci pro Nepomuk,
všímám si, jak jsou kde upravená veřejná
prostranství a městská zeleň, jaký mají
kde mobiliář a dlažbu, jak funguje systém
likvidace odpadu, jaké mají turistické značení atp. Rozhodující pro výběr cíle našich
rodinných výletů je v posledních letech
i možnost wifi připojení, neboť potřebuji
být pracovně pořád k dispozici, což se ne
vždy setkává s pochopením mojí ženy.

Přijde mi, že máš slušnou kvalifikaci
pro práci ve zdejší městské samosprávě: studium práv, dlouholetá
činnost v místním kulturním dění,
občanská angažovanost, diplomová
práce zabývající se památkovými
hodnotami Nepomuka …
Takhle bych to asi neřekl, ale tohle město
se promítá do mnoha stránek mého života. Asi to bude znít pateticky, ale žiju pro
Nepomuk. Záleží mi na tomhle městě a
snažím se dělat vše proto, aby nám zdejší
krásy zůstaly zachovány i nadále. Současně se pokouším sem přinášet nové věci,
rozhýbávat místní dění, posouvat Nepomuk kupředu. Někdy to může na někoho
působit jako léčba šokem, ale věřím, že se
mi to postupně daří.
O tom, zda je mé působení na radnici pro
město opravdu přínosné, ale musí rozhodnout voliči.

Děkuji za rozhovor.

Kompletní volební program a profily kandidátů najdete na

Lucie Korbová
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Práce jako na … kapli

Na břehu Špitálského rybníka leží pozoruhodná stavbička, v níž
lze snadno poznat bývalou svatyni. Jde o někdejší kapli Božího
těla, o níž je první zmínka již z roku 1566, kdy Ladislav ze Šternberka daroval nepomuckému špitálu “rybník u malého kostelíka”.
Kaple byla zrušena roku 1786 v rámci josefínských reforem, od
poloviny 19. století sloužila jako kovárna. Dodnes se zde dochovalo původní vybavení včetně funkční výhně, bucharu a dalšího
zařízení, což vytváří v kombinaci s očazenými barokními klenbami velmi působivý interiér. Stavba ovšem není ve zcela ideálním
stavu, v průběhu 20. století byly zjednodušeny fasády, na střeše
byl donedávna lepenkový šindel, do krovu se pustila hniloba, ze
sousední silnice do ní tekla voda. V roce 2016 koupil objekt
Martin Diviš. „Kovárna v bývalé kapli mě okouzlila hned, jak jsem
do ní vešel. Je to doslova magický prostor. Řekl jsem si, že by
bylo skvělé ho znova oživit.“ Nový majitel objekt zpřístupnil ve-

řejnosti již několikrát při akci Otvíráme Nepomuk, kdy zde bylo
možné vidět i ukázky kovářského řemesla. Tím ale plány vlastníka nekončí: „Rád bych postupně uvedl kovárnu do podoby, kterou měla na počátku dvacátého století, a obnovil zde kovářskou
dílnu. Letos jsme opravili krov a střechu, v dalších letech se chci
pustit do fasády i interiéru.“ Martin Diviš je původním povoláním
truhlář, ale, protože to s obnovou kovárny myslí vážně, přihlásil
se na rekvalifikační kurz na kováře. „Někdo si řekne, že jsem se
možná zbláznil, ale já jsem přesvědčený, že o takové unikátní
památky, jako je kovárna v barokní kapli, je třeba pečovat. Rád
bych svým drobným dílkem přispěl k zachování historického dědictví, které dělá Nepomuk Nepomukem. V každém případě mám
teď práce dost. Inu, skoro jako na kostele …“
(red.)

Dočkáme se MHD?
Nepomuk je značně roztahané město. I se Dvorcem je to od značky „začátek obce“ ke značce „konec obce“ skoro pět kilometrů.
To je zhruba stejně jako měří na šířku Klatovy. Nádraží je přes tři
kilometry od náměstí, což je víc než v Sušici. Spousta lidí přitom
jezdí za prací jinam, často vlakem. Nepomuku by zkrátka z mnoha důvodů slušela fungující městská veřejná doprava. Několik
kroků bylo učiněno již v tomto volebním období – rozšíření počtu
autobusových spojů, takže je konečně možné odjet od rychlíku
z nádraží do města i v sobotu. Nepomuk se také stal součástí
plzeňského integrovaného systému veřejné dopravy. Je možné
jezdit i s přestupem na jednu jízdenku. V infocentru se vydává
a dobíjí Plzeňská karta. Na náměstí je zastřešená zastávka s digitálním označníkem, kde jsou přehledně vidět odjíždějící spoje.
Jsou připraveny projekty na nové zastávky Na Vinici, díky nimž
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by mělo být cestování autobusem opět o něco pohodlnější a dostupnější, mělo by být blíže na polikliniku i do školy.
Naší prioritou pro příští volební období je tedy urychlené vybudovaní obou nových zastávek a další rozšiřování počtu autobusových spojů. Cílem je, aby nejen ke každému rychlíku, ale ke
každému vlaku a od každého vlaku, jel autobus do města. Tento
cíl není nereálný. Naši radní průběžně jednají se společností POVED, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji. Příští rok má proběhnout výběrové řízení na poskytovatele autobusových spojů.
Budeme trvat na tom, aby požadavek na dostatečnou kapacitu
autobusů pro zajištění nepomucké MHD byl v zadávacích podmínkách soutěže.
Radka Hronková

Napište nám. Zajímají nás Vaše názory!

Předvolební noviny kandidátky Zelená pro Nepomuk

Dětem
svědčí pohyb
Rozhovor
s Janem Junkem
Jan Junek je bývalý aktivní hráč FK Nepomuk, dnes
trenér fotbalového dorostu. Už podruhé kandiduje
do městského zastupitelstva za Zelenou pro Nepomuk.Povídali jsme si o sportu v Nepomuku a o tom,
jak jej přiblížit mládeži.
Myslíš si, že je nabídka sportovního vyžití v Nepomuku
dostatečná?
Není úplně špatná, pro mládež i pro obyvatele středního věku.
Najdou se zde určitě i aktivity pro starší obyvatele. Ale není samozřejmě zdaleka ideální, určitě je co zlepšovat. Chybí tady třeba delší cyklostezky. Například v Sušici mají velice pěknou cyklostezku jak na kolo, tak i na kolečkové brusle nebo delší procházky
přírodou. S rodinou se nám tam velice líbí a rádi se tam vracíme.
I v Nepomuku by tady taková mohla být. A nápadů by bylo víc.
Spousta jich je třeba zahrnutá ve studii na louku u školy.

Když jsi zmínil tohle místo, co výstavba víceúčelového
hřiště. Co může přinést?
Toto téma se v Nepomuku stále probírá jak na diskuzním fóru,
tak i na společenských akcích nebo v místních restauracích. Názory se různí. Někteří obyvatelé by víceúčelové hřiště s radostí
uvítali, někteří se tímto tématem vůbec nezabývají, a jsou i lidé,
kteří jsou proti. Já osobně doufám, že víceúčelové hřiště bude,
a to co nejdříve. Nové hřiště přece nemá být jen pro fotbal, ale

hlavně pro ZŠ, pro výuku tělesné výchovy. Součástí areálu bude
i plnohodnotné atletické sportoviště, tartanová běžecká dráha
a prostor pro další disciplíny. Věřím, že ho využijí i další sportovní
spolky, které v Nepomuku máme.

Myslíš, že dnešní děti málo sportují?
Bohužel, v dnešní době děti a mladiství upřednostňují raději jiné
aktivity, než jsou ty pohybové, což je velká škoda zejména pro
jejich zdraví. Je to i tím, že mají více možností a hlavně nových
technologií, než bylo dříve.

Co tedy udělat, aby se více hýbaly?
To je především na rodičích, kam své dítě směřují. Ale třeba ani
neví, jaká je tu nabídka a jak různé sporty naživo vypadají. Moc
se mi proto líbil ,,Veletrh“ nepomuckých spolků, který letos proběhl úplně poprvé. Děti i s rodiči mohli navštívit stanoviště téměř všech místních spolků, mohli se dozvědět, co vše se tu děje,
co jaký sport obnáší a třeba si i v nějakém najít zalíbení. Tato
akce by mohla být i v budoucnu velkým přínosem jak pro sportovní kluby a pro jiné místní spolky, tak pro rodiče a děti. Bylo by
určitě dobré, kdyby se konala pravidelně, každý rok.

Děkuji za rozhovor

Karel Baroch

ZUŠka potřebuje prostor!
Naše základní umělecká škola patří k nejlepším v kraji. Mimo kvalitativních měřítek
to dokazuje i neustále vzrůstající počet
žáků. Dnes jich je na tři sta. Škola přitom
nemá vlastní budovu! Sdílí prostory se
základní školou. Nemá tak ani vlastní šatny, sborovnu nebo sociální zařízení. Ředitel ZUŠ Stanislav Vaník popisuje situaci:
„Jedna malá místnost například slouží
zároveň jako ředitelna, učebna, kancelář
a skladiště. Když jsme se v r. 1995 stěhovali do nového areálu ZŠ, měli jsme 180
žáků, 8 učitelů a stejné prostory...“ Prostorové parametry učeben taktéž neodpovídají potřebám výuky uměleckých oborů. Škola dokonce není schopná z těchto
důvodů zcela naplňovat školní vzdělávací
program, na což opakovaně upozorňovala
i zpráva školní inspekce, která jinak žádné
výhrady neshledala.

Pokud chceme, aby si naše ZUŠ zachovala
svou úroveň či dokonce, aby dále rozvíjela
svůj potenciál, musíme jí k tomu vytvořit
podmínky. Již delší dobu se hovoří o novém pavilonu v rámci areálu ZŠ. Studie
lokality Pod Vinicí našla budově i adekvátní umístění, spoluvytvářející nový, reprezentativní vstup do budovy školy. Objevují se i návrhy na přesunutí ZUŠ do staré
školní budovy na náměstí. Zachování ZUŠ
v rámci areálu škol je výhodné zejména pro
menší děti, které snadno přejdou z družiny na výuku uměleckých předmětů. Nová
budova by také mohla být postavena zcela
na míru potřebám výuky. Škola na náměstí
by ale zas přispěla k oživení centra města.
Tak či onak, ZUŠ nové odpovídající prostory nutně potřebuje. Zatím ale na tyto
účely nebylo možné získat žádnou dota-

ci. Stát bohužel ZUŠ takto nepodporuje.
„Město jako zřizovatel by se k této výzvě
mělo postavit čelem a problém řešit – i za
cenu toho, že si novou školu zaplatíme ze
svého„ říká dosavadní radní pro finanční
záležitosti Zdeněk Bouše.
(red.)

Kompletní volební program a profily kandidátů najdete na
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Vpustit čerstvý vítr do našeho městečka!
To je hlavní motto zapsaného spolku Nepal, kterým se řídí při pořádání kulturních
akcí. A pořádání kulturních akcí, oživování
místního dění, rozšiřování hudební nabídky, přinášení věcí, které nejsou na městě
této velikosti vůbec běžné - to jsou hlavní cíle a smysl existence spolku. Jsme tu
už skoro dvacet let, v poslední době se
naše činnost soustředí hlavně na několik větších, svým způsobem již tradičních
akcí, na které se snažíme zvát především
zajímavé interprety, kteří nejsou v místních končinách příliš známí.
Je nás naštěstí ještě pořád slušná parta,
i když lidí spíše postupně s přibývajícím
věkem a počtem dětí ubývá. Aktivních
členů je momentálně sedmnáct, příznivců
několik dalších desítek. Statutárními zástupci, neboli mluvčími, jsou již čtyři roky
autor tohoto článku a Standa Vaník.
A jak vypadá naše činnost konkrétně?
Pro ilustraci malá letošní retrospektiva:
Únor - Po šesti letech jsme obnovili The
Carnival, čili takovou aktualizovanou verzi
masopustu. Množství kreativních masek,
reggae a DnB – karneval pro 21. století.
Červen – Nefestík, naše vlajková loď. Benefiční festiválek hostil velké množství
vystupujících i slušnou návštěvnost, kte-
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rá se poprvé vyšplhala nad 600 účastníků. Na třech scénách se od pátku do
neděle střídali umělci z oblasti hudby
a divadla, filmy od studentů filmových
fakult i významné dokumentární počiny.
Červenec - Nepomucké pivní slavnosti,
oslava dobrého jídla a pití, především samozřejmě piva, která opět přilákala velké
množství lidí z Nepomuku i širokého okolí.
Hudební výběr - snad pro každého něco.
Srpen – pět DJských performancí jako
volná součást doprovodného programu
k TRN.
Září - Zelenohorské vinobraní - akce,
kterou se snažíme připomenout tradici pěstování vína v Nepomuku. Hudební
program s harmonikářem Václavem Koubkem či kapelami Tabasker a Kalle. Poslední zmiňovaná kapela získala v roce 2017
Anděla v kategorii alternativa za desku
Saffron Hills.
Říjen – opět doprovodný kulturní program, živá kapela, tentokrát k tradičnímu
pivnímu pochodu.
Náklady na akce platíme z jejich výnosu,
pomáhají nám též dotace Plzeňského kraje i podpora města Nepomuk. Nejvíc ale
přináší dobrovolnictví členů. Bez nezištné
práce na zajištění akcí by je zřejmě neby-

Napište nám. Zajímají nás Vaše názory!

lo možné vůbec uskutečnit.
Většina našich aktivit je dnes spjata
s prostory klubovny či kavárny na Zelenohorské poště, kterou spolku již mnoho
let bezplatně poskytuje rodina Kroupova.
O letošních prázdninách jsme ji otevřeli
jako opravdovou Kavárnu pro veřejnost.
Zkusili jsme na základě volání veřejnosti v různých dotaznících (naposled např.
ke Strategickému plánu) nabídnout možnost posedět u kvalitní kávy a domácího
desertu. Na provoz hostinského zařízení
jsme si pořídili již vloni živnostenský list
a jako spolek se pustili do vedlejší hospodářské činnosti - podnikání. Tedy „podnikání“ - tržba v kavárně se pohybovala
v lepším případě v řádu několika tisíc korun denně, jen tak tak na pokrytí nákladů. Cílem ovšem nebyl zisk, ale vytvoření
prostoru, kam lze zajít, kde se lze potkávat. Myslím, že se to podařilo.
Již teď pracujeme na programu akcí pro
příští rok a doufáme, že si udržíme přízeň
návštěvníků a především obyvatel Nepomuku, jelikož veškeré naše snažení je
motivováno především láskou k tomuto
městu. Vše děláme s cílem, aby město
žilo kulturou, aby bylo přátelské a otevřené, aby se nám tu chtělo žít.
Jakub Kurc

Předvolební noviny kandidátky Zelená pro Nepomuk

Chovat se zodpovědně
Rozhovor s Lenkou Sedlákovou
Lenka Sedláková není na kandidátce Zelená pro Nepomuk
žádným nováčkem. Podporuje ji soustavně od roku 2010.
V současné době je členkou Kontrolního výboru městského zastupitelstva. Matka dvou čerstvě dospělých dcer jde
do letošních komunálních voleb jako číslo čtyři.

Patříš k nejaktivnějším lidem na naší kandidátce.
Někteří lidé tě ale asi příliš neznají. Prozradíš nám
něco o sobě?
V Nepomuku žiju od roku 1997. Pocházím z malé vesnice poblíž
Frýdku-Místku a mou osobní prioritou vždy byla rodina. Manžel bydlel v Plzni, takže jsme zde měli zpočátku jen pár přátel.
Když jsem pak byla na mateřské dovolené, začala jsem Nepomuk
a jeho obyvatele lépe poznávat. Nyní cítím, že Nepomuk je mým
domovem a moc ráda žiju právě tady.
Co se týká mých osobních zájmů, mám ráda historii, ráda čtu,
miluji divadlo, zajímám se o genealogii a ráda navštěvuji zajímavá
místa Čech a Moravy. V naší malé zemi je pořád co objevovat
a líbí se mi, že je u nás stále dost šikovných lidí, kteří ovládají stará řemesla. Já se také snažím občas něco vytvořit, odmala jsem
vyšívala, pletla, háčkovala. Na Velikonoce zdobím kraslice, to mě
můžete pravidelně vidět na velikonočním jarmarku, a o Vánocích
drátuji zvonečky a vytvářím vánoční ozdoby ze skleněných perel navlečených na drátku, které kdysi zdobily skoro každý vánoční stromeček. Mne to všechno naučila babička a maminka,
která pochází z Valašska, ale je spousta dětí, které se to nemají
od koho naučit. Proto je moc dobře, že Nepomuk nabízí široký
výběr různých kurzů a tvůrčích dílen, a to nejen pro děti, ale
i pro dospělé.

Co se ti líbí na Nepomuku? Proč jste se přistěhovali
právě sem?
To, že žijeme právě tady, je vlastně náhoda. Neměli jsme moc
peněz na koupi bytu v Plzni. Od kamaráda, který zde bydlel,
jsme se dověděli, že je v Nepomuku možné koupit si byt za polovinu ceny s tím, že druhou polovinu budeme splácet po dobu
tří let. A to bylo rozhodující pro vyřešení naší bytové situace
i za cenu toho, že oba s manželem dojíždíme do práce do Plzně
a nyní i naše dcery na gymnázium do Blovic. Myslím, že Nepomuk
je dobrým místem pro život. Nacházíme se uprostřed nádherné
přírody a historie na nás dýchá pomalu z každého kamene. Na
zdejším úřadě s rozšířenou působností vyřídíme vše potřebné,
zdravotní péče je zajištěná a dopravní obslužnost dostačující.
Mladé maminky mají možnost navštěvovat mateřské centrum
Beruška, kroužky pro větší děti nabízí Fénix, je tu pár pěkných
hřišť a dnes i více laviček, které kdysi zoufale chyběly. Ve městě
funguje řada zájmových a sportovních spolků, jejichž první
veletrh proběhl v září.
Jen mne trochu mrzí, že si neumíme vážit okolí a přírody. Myslím,
že se nikomu nelíbí poházené igelitové sáčky a plastové lahve,
ale málo koho napadne se ohnout a posbírat je. Proto jsme se
také s dcerami zúčastnily dubnové akce Ukliďme svět a vyčistily
jsme odpočívadlo u cesty pod Borkem, které je sice mimo nepomucký katastr, ale jezdíme okolo každý den. Ostatní účastníci
sbírali odpadky a plasty v lese pod Zelenou Horou a v dalších
lokalitách.

mi potvrdilo i na blovickém gymnáziu, kde žáci naší školy patří
dlouhodobě k těm nejlepším. Měli jsme štěstí na výborné třídní
učitelky, Mgr. Škudrnovou na prvém stupni a na druhém stupni
Mgr. Královou. Já i mé dcery na roky strávené na této škole velice rády vzpomínáme a je velikou výhodou, že v budově ZŠ sídlí
i základní umělecká škola, kterou mé dcery taktéž navštěvovaly.
Pokud budu mít tu možnost, budu podporovat výstavbu nové
umělecké školy v její blízkosti.

Jsi členkou kontrolního výboru, tedy orgánu, který má
kontrolovat jak jsou usnesení zastupitelstva plněna
městským úřadem. Vnímáš nějaká problematická místa
ve fungování města a úřadu? Jak funguje zpětná vazba
mezi úřadem a zastupitelstvem?
Myslím, že všechno je to hlavně o lidech a jejich komunikaci.
Jsou věci, které potřebují svůj čas, mají svá pravidla a lhůty.
Velice si vážím každého z členů zastupitelstva i zaměstnanců
úřadu. Většina z nich dělá svou práci zodpovědně a s plným nasazením. Teď před volbami vyplouvají na povrch různá obvinění
a osočování na diskusním fóru, jejichž pisatelé ve většině případů mají jen strohé informace o daném problému a nejspíš pro
město sami nikdy nic neudělali. Doufám, že toto neodradí kandidáty do městského zastupitelstva, kteří jsou ochotni ve svém
volném čase sloužit městu a nám všem.

Jakou věc prosazenou v tomto volebním období
hodnotíš nejpozitivněji?
Jsem moc ráda, že se realizovala úprava parkovacích míst u mateřské školky. Myslím, že většina rodičů se mnou souhlasí. Také
se mi líbí územní studie Pod Vinicí a způsob, jakým byla vytvářena, tedy za účasti občanů. Přístup k základní škole a parkování
je v současnosti katastrofální. Obsah této studie je však velice
rozsáhlý, finančně značně náročný a realizace musí být tudíž postupná. Také je velkým přínosem rozšíření autobusové dopravy
od vlaku ze Dvorce do Nepomuka a zpět o víkendech.

Co je tvým hlavním cílem pro příští čtyři roky?
Určitě pokračování v realizaci záměrů územní studie Pod Vinicí,
hlavně přístup ke škole. Je nezbytné také revitalizovat veřejná
prostranství kolem bytovek na celém sídlišti Na Vinici, zajistit
hlavně dostatek parkovacích míst, zelených zákoutí, odpočinkových zón a hřišť pro děti, neboť právě zde žije velké množství
obyvatel na poměrně malém prostoru.

Byla jsi dlouholetou členkou Klubu rodičů a přátel školy
při nepomucké ZŠ. Jak hodnotíš úroveň naší školy?

Přála bych si, aby v Nepomuku žili lidé spokojení a šťastní, měli
by se ale chovat zodpovědně, zajímat se o své okolí, podílet se
na veřejném životě a hlavně přijít k volbám.

Myslím si, že kvalita naší školy je na velmi dobré úrovni, což se

Děkuji za rozhovor

Kompletní volební program a profily kandidátů najdete na
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Zdravá školní jídelna
Aby děti jedly zdravěji a chutnalo jim – to
je motto projektu Zdravá školní jídelna
(https://www.zdravaskolnijidelna.cz/),
který se snaží o to, aby byla ve školních
jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je
postaven na fungování třech základních
pilířů: vzdělaný personál, informovaný
strávník a motivující vedení školy.
Škola, která splní 10 kritérií, mezi něž
patří například pestrý jídelní lístek, stříd-

mé solení, omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných
směsí, zvyšování výživové gramotnosti
a podpora správných stravovacích návyků
dětí, prezentace školní jídelny a podpora
komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči aj.,
získá certifikát Zdravá školní jídelna.
Školská rada při Základní škole v Nepomuku jednala s vedením školy a školní jídelny
o možnosti zapojení se do tohoto projektu.
Počáteční vstřícnou reakci ředitele školy

i vedení školní jídelny bohužel záhy vystřídalo odmítnutí. Účast na projektu by prý
znamenala příliš výrazné změny jídelníčku,
upraveno by muselo být zhruba sto padesát receptů.
Zdravější a pestřejší stravování pro naše
děti se tedy zatím odkládá. A co vy, chtěli
byste, aby naše děti jedly zdravěji?
Mgr. Pavlína Jandošová,
členka Školské rady ZŠ Nepomuk

Aby se Vám lépe četlo to množství předvolebních materiálů, které v těchto dnech končí
ve Vašich poštovních schránkách, rozhodli jsme se Vám naservírovat něco oddechového, chutného a zdravého. A to doslova. Žádný předvolební guláš od nás nečekejte. Ale
jednoduchý recept ze sezónních surovin, navíc s chutí Středomoří, vhodný pro děti i pro
vegany, to je jiná! Letošní úroda byla bohatá, obzvláště dýním hokkaidó se dařilo. Ať již si
je připravíte jako lehký oběd nebo rychlou večeři, přejeme Vám dobrou chuť.
Jakub Kurc

Kuskus s pečenou
dýní a cizrnou
Recept pro 4 osoby
Doba přípravy: 45 minut
Suroviny:
1 menší dýně hokkaido
500 ml vody
2 kostky zeleninového bujonu
250 g kuskusu
200g cizrny
2 mrkve
2 šalotky
4 lžíce dýňových semínek
2 stroužky česneku
po špetce zázvoru, mletého kardamonu, skořice a chilli
hrst čerstvé kadeřavé petrželky
5 lžic olivového oleje
1 lžička soli
Zálivka:
4 lžíce olivového oleje
2 lžíce vinného octa
1 lžíce cukru nebo javorového sirupu
2 lžíce rozinek
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Postup:
Cizrnu namočte přes noc, druhý den sceďte, nechte dobře okapat.
Smíchejte všechny ingredience na zálivku, vmíchejte rozinky, aby
nasákly.
Dýni omyjte kartáčkem, vydlabejte semena, nakrájejte na kostky.
Mrkev očistěte a nakrájejte na špalíčky. Šalotku oloupejte. Česnek
nasekejte nadrobno. Pak vše promíchejte v míse s kořením, utřeným česnekem, solí a olivovým olejem.
Zeleninu s cizrnou dejte na plech a pečte v troubě rozehřáté na
200 °C asi 30 minut. Dýňová semínka nasypte na rozehřátou
pánev a chvíli pražte nasucho.
Kuskus rozprostřete v široké pánvi nebo hrnci do tenké vrstvy.
Zalijte vroucí vodou s bujonem, zakryjte, 1 minutu ještě povařte
a nechte cca 10 minut nabobtnat. Poté prokypřete vidličkou.
Upečenou šalotku nasekejte nadrobno. Kuskus promíchejte
s dýní, mrkví, šalotkou, cizrnou, rozinkami a zálivkou. Ozdobte
bylinkami a dýňovými semínky.

Napište nám. Zajímají nás Vaše názory!

Předvolební noviny kandidátky Zelená pro Nepomuk

Jak volit?

Víte, jak funguje volební systém
v komunálních volbách?
Je zcela odlišný od hlasování do sněmovny,
kraje či senátu.
Nejviditelnějším rozdílem je, že existuje jediný hlasovací lístek, kde jsou uvedeny všechny kandidující strany. Na něm
se nekroužkuje, ale křížkuje. Nemáte totiž žádné preferenční hlasy, ale patnáct „malých hlasů“ nebo jeden „velký“.
Každý volič tedy může zakřížkovat až tolik kandidátů, kolik
se volí členů zastupitelstva. Nebo může zakřížkovat jednu
stranu. Anebo obě možnosti kombinovat.

Možnost volit napříč stranami svádí nemálo lidí
k domněnce, že volí jednotlivé osobnosti.
Není to ale tak úplně pravda.
Pokud volíte konkrétní jména napříč kandidujícími stranami, neznamená to, že volíte prostě vybrané lidi. Mandáty
- křesla v zastupitelstvu - se totiž rozdělují podle volebního
výsledku nejprve mezi stranami. Takže nejprve určí procento hlasů pro jednotlivé strany, kolik která získá zastupitelů.
A až poté se v rámci každé kandidátky rozpočítává, kdo byl
zvolen. Zde již záleží na počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty, ale pouze, pokud byli výrazně úspěšnější, než zbytek
na kandidátce, což konkrétně znamená, pokud získali minimálně o 10% hlasů víc, než průměr. Jinak se pořadí zvolení
určuje podle posloupnosti uvedené na kandidátní listině.

Co z toho plyne pro voliče?
Základem je vycházet ze skutečnosti, že nemáme každý
hlasů patnáct, ale vlastně jen jeden, který můžeme napor-

covat až na 15 dílů. Měli bychom se zamyslet, jestli chceme
náš hlas rozdrobit mezi jednotlivé strany a v rámci nich
podpořit naše známé, kamarády či obecně sympatické lidi,
anebo se rozhodneme podpořit větší vahou jednu či dvě
kandidátky.
Volba“známých” napříč politickým spektrem je zcela legitimní. Je ale dobré si při ní uvědomit, koho vlastně volíte. Pokud dáte svůj hlas sympatickému sousedovi na 10.
místě nějaké kandidátky - a není to právě populární lékař,
který všechny přeskáče - volíte tím hlavně lidi na 1. až 3.
místě téže kandidátky (případně výraznou osobnost, která
na dané kandidátce je, i když třeba na posledním místě),
přestože si jejich zvolení vůbec nepřejete.

Jak tedy nejrozumněji naložit se svým hlasem?
Vyberte si stranu, která vám nejvíce vyhovuje svým programem i personálním obsazením na volitelných místech
(obvykle 1.-5.), a té dejte celý hlas nebo většinu hlasů (křížek u jména strany nebo třeba dvanáct křížků u vybraných
jmen). Případně si vyberte dvě nejsympatičtější strany
a každé dejte část z patnácti hlasů (pozor, v tomto případě
nekřížkujte strany, ale jen kandidáty - hlas by nebyl platný!). V rámci ostatních stran pak můžete případně podpořit pár zajímavých osobností (do celkového počtu patnáct
křížků u jmen). Je třeba ale opravdu dobře zvážit, jestli
tito jednotlivci mají reálnou šanci na zvolení. A hlavně,
jestli nekandidují za stranu, na jejíchž volitelných místech jsou lidé, které v zastupitelstvu rozhodně nechcete.
(red.)

Svatý Vojtěch
Nejstarší legendy, pojednávající o našem kraji, jsou spojeny
se jménem druhého českého biskupa, Vojtěcha (+997). Údajně právě jemu, konkrétně tedy zázraku, který způsobil, vděčí
za svá jména Zelená hora, Nepomuk, Vrčeň i hospoda Na Vyskočilce. Svatý Vojtěch našemu městu žehná nepřetržitě od
roku 1672, kdy byla, nákladem Václava Vojtěcha hraběte ze
Šternberka, vztyčena ve středu velkého náměstí „kolumna
s obrazem“ (sloup se sochou) světce od mistra kamenického
Jana Kořínka. Jedná se tak o jeden z nejstarších votivních
sloupů nejen v Plzeňském kraji, ale v celých Čechách. Také
zvolený světec není právě typický. Tyto takzvané „morové
sloupy“ většinou korunuje socha Panny Marie. Svatého Vojtěcha na nich najdeme velmi zřídka – například v Klatovech
či na pražském Novém Městě. Náš sloup byl z nich ovšem
vztyčen jako první.
Na konci 70. let byl svatovojtěšský sloup přemístěn na Přesanické náměstí, před budovu arciděkanství, kde stojí dodnes.
Před několika lety byla památka kompletně zrestaurována.

Kompletní volební program a profily kandidátů najdete na
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Kandidátka pro volby do Zastupitelstva města Nepomuk
konané ve dnech 5. a 6. října 2018
1

PhDr. Pavel Kroupa
(*1977) místostarosta
města Nepomuk

2

3

Bc. Lucie Korbová
Procházková

Karel Baroch

(*1985) koordinátorka volno-

pracovník

(*1956) kronikář, bezpečnostní

4

Lenka Sedláková
(*1975) tajemnice notáře

časového centra, lektorka

5

6

Bc. Zdeněk Bouše

Kristina Drahošová

(*1979) obchodní ředitel

(*1975) fotografka

KLAUS Timber a.s.

9

7

Bc. Jakub Kurc
(*1990) pedagog a pořadatel

Bc. Radka Hronková
(*1980) manažer TESAS Top s.r.o.

kulturních akcí

10

Stanislav Vaník

Iveta Černá

(*1978) muzikant

(*1976) majitelka obchodu

11

Martin Bršlica
(*1981) kadeřník

se zdravou výživou

13

8

14

15

Jan Junek

Marian Troch

Martin Diviš

(*1979) montér vzduchotechniky

(*1975) živnostník – instalatér

(*1980) truhlář - kovář

12

Ing. Martina Královcová
(*1984) referentka odboru
životního prostředí MÚ Nepomuk

Pojďte nám
to tam hodit!
Pokud máte pocit, že by
lidé shromáždění na kandidátce Zelená pro Nepomuk měli následující
roky ovlivňovat, kam bude
směřovat naše město,
podpořte je, prosím, svým
hlasem.

Přijďte k volbám! 5. a 6. října 2018
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