Zápis z jednání kulturní komise ze dne 05.01.2015
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Veronika Dobrovolná, Monika Krátká, Marcela Lorencová, Jan
Krška, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil Homolka, Michal Olšiak, Dana Hrstková.
Omluveni: Jana Svobodová, Lenka Šimo.
Host: Věra Miklíková, Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Stanislav Mikule, Miloslav Lopaur.
Komisi zahájil předseda Ondřej Vykoukal, přivítal novou členku paní Věru Miklíkovou, která
bude jmenována radou města dne 12.1.2015, za paní Janu Rajskou. Dále seznámil přítomné
s programem:
1. přejmenování Městského divadla,
2. plán činnosti na rok 2015,
3. Kino Vysočina,
4. různé.
Ad 1)
Městské divadlo
Na komisi byli starostou města pozváni pracovníci Regionálního muzea (Mgr. Mikule, Mgr.
Lopaur), aby objasnili členům názor historiků RgM k přejmenování divadla. Historikové RgM
doporučují zachovat stávající název: Městské divadlo. Připustili i původní označení: Národní
dům, Občanské divadlo, Spolkové divadlo. Z osobností je nejvýznamnější František
Turinský, v jehož divadelní hře Angelina se nachází předloha písně „Kde domov můj“.
Turinský ve Žďáře působil cca 8 let, nebyl divadelník, byl právník. Z dalších osobností chod
divadla ovlivňoval Božetěch Toman, Čeněk Švastal, Emanuel Švastal, p. Lacina
Pan Krška, předseda divadelního spolku ve Žďáře nad Sázavou tlumočil komisi názor spolku
zachovat stávající název.
V komisi převažuje názor neměnit název divadla. Jsou zde ale i názory, že by bylo přínosné
pojmenovat divadlo po významné osobnosti. Aby si nastávající generace vážila lidí, kteří
obohatili kulturní a společenský život ve městě.
Pracovníci RgM byli komisí požádáni o vypracování krátkých medailonků osob, které
přicházejí v úvahu pro nové pojmenování divadla. Tyto medailonky budu použity v anketě
pro občany města.
Závěr:
Na příštím zasedání komise členové připraví znění ankety pro občany města týkající
se možného přejmenování Městského divadla. Anketa bude zveřejněna ve zpravodaji a
internetových stránkách města.
Ad 2)
Plán činnosti 2015
Kulturní komise schválila plán činnosti na rok 2015, který je přílohou tohoto zápisu.
Ad 3)
Kino Vysočina
Ve středu 4. 2. 2015 v 16.30 bude v kině veřejné projednávání modernizace kina. Závěrem
bude promítán dokument o Evě Haňkové Neubauerové (děvčátko ze známky s TGM). Pan
předseda pozval všechny členy komise. Upoutávka vyjde ve zpravodaji v únoru.
Ad 4)
Tajemnice požádala členy komise k vyjádření žádosti o finanční příspěvek pro Kinematograf
bratří Čadíků. Filmové léto je mezi občany města velice oblíbená akce, pořadatel požádal

město o finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč + DPH na čtyři promítací dny. Možnosti
přispění jsou: zařadit akci mezi vybrané kulturní akce přímo do rozpočtu města (nyní nelze),
sponzoring rady města, granty.
Závěr:
Kulturní komise doporučuje vedení města zachovat tuto prázdninovou kulturní akci
na žďárském náměstí s tím, že finanční krytí by mělo být z grantového programu
Kultura 2015.
Kulturní komise pověřuje vedení města jednat s pořadatelem akce PaedDr. Josefem
Čadíkem o dořešení finanční dotace na akci.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 2. února 2015 v 16.00 hodin v zasedací
místnosti rady města. Na programu bude především příprava akce s pracovním
názvem Den Žďáru. Předseda vyzval členy komise, aby do příštího zasedání
promysleli možnou náplň této nové akce.

Zapsala: Hrstková
Schválil: Mgr. Vykoukal

Plán činnosti 2015
Leden

Únor

Březen
Duben
Květen

Tvorba plánu činnosti na rok 2015.
Kino Vysočina.
Přejmenování Městského divadla.
Informace o vyúčtování GP Kultura 2014.
Časový harmonogram GP Kultura 2015.
Příprava akce Den Žďáru.
Vyhlášení ankety – přejmenování divadla.
Vyhodnocení grantového programu Kultura 2015.
Příprava akce Den Žďáru.
Slavnosti jeřabin.
Den Žďáru.
Metodika oceňování občanů města.
Slavnosti jeřabin.
Kalendář prázdninových akcí.

Červen
Červenec

Den dětí, Den Žďáru, Concentus Moraviae.
--------

Srpen
Září
Říjen

Rozpočet – návrh VIP akcí na rok 2016.
Úpravy grantových programů na rok 2016.
Možnost vyhlášení grantového programu na činnost na víceleté období.
Koncepce kultury.

Listopad

Kalendář adventních a vánočních akcí.
Koncepce kultury.

Prosinec

Zhodnocení činnosti v roce 2015.

