Nepomuk
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-jih

Správní obvod: Nepomuk

GPS souřadnice: 49.486162N, 13.582254E

Nadmořská výška: 449 m n. m.

První pís. zmínka: 1177 (845 let)

Počet obyvatel: 3 490

PSČ: 335 03

Adresa URL: www.nepomuk.cz

Současnost obce Nepomuk
Město Nepomuk je vybaveno městským vodovodem, plynofikací, kanalizací (ČOV 2×), kabelovou televizí,
ve městě je pošta, mateřská a základní škola, základní umělecká škola, zdravotnické zařízení,
policie, 2 banky, sportovní zařízení - sportovní hala, 2 hřiště, tenisové kurty, dále muzeum, galerie,
dům s pečovatelskou službou.
Úřady ve městě:
Městský úřad s odbory - stavebním, sociálním, živnostenským, matrikou Katastrální úřad Plzeň-jih detašované pracoviště Úřad práce Plzeň-jih - detašované pracoviště Nepomuk Úřad práce
kontaktní místo dávek státní sociální podpory Nepomuk. Ve městě působí cca 460 podnikatelských
subjektů.
Kultura
V průběhu roku se ve městě koná řada kulturních a společenských akcí:
březen - jarní pouť u kolébky sv.Jana - církevní slavnost

květen - tradiční nepomucká pouť - pouťové atrakce, bohoslužby a koncerty v kostelech

červen - Nepomucké léto - kulturní slavnost, koncerty

červen - Slavnosti Zelenohorské - historické slavnosti na zámku Zelená Hora

červenec - Mezinárodní sochařské a řezbářské sympozium - po dobu tří týdnů je možno
pozorovat umělce při vytváření jejich díla přímo na nepomuckém náměstí

červenec - Nepomucký trojúhelník - závody historických vozidel
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červenec - Pivní slavnosti - slavnosti piva s bohatým kulturním programem

srpen - Nepal Fest - multikulturní přehlídka alternativní hudby

říjen - Podzim pod Zelenou Horou, Světový den chůze - tradiční akce Klubu českých turistů
Celoročně se konají kulturní akce v klubu Coffee-shop, hotelu U Zeleného stromu, Music clubu Dvorec i jinde. V
sezóně je v provozu i Malá Letní scéna.
Ke sportovnímu vyžití slouží městská hala, tenisové kurty, fotbalová hřiště, skatepark a pro děti
zábavní park a koupaliště.
Od r. 1998 působí na území Nepomucka dobrovolný svazek 31 okolních měst a obcí s bezmála 15 000
obyvateli. Jeho cílem je všestranná spolupráce v oblasti celkového rozvoje regionu.
Mnohé vesničky nacházející se v této oblasti si dodnes zachovaly svou původní lidovou podobu. Typický
ráz krajiny tvoří značný počet drobných sakrálních památek i množství rybníků navazujících na
blatenskou rybníkářskou tradici. Ideální podmínky ke koupání skýtá Nový rybník u Nepomuka. V
Kasejovicích a ve Spáleném Poříčí lze nalézt stopy židovské historie a v Žinkovech a Oselcích je
lokální muzejní expozice. Pohled do širokého okolí nabízí rozhledna u Železného Újezdu.
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