
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 13. 4. 2015 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil Homolka, Lenka Šimo, Věra 
Miklíková, Monika Krátká, Veronika Dobrovolná, Dana Hrstková. 
 
Omluveni: Jana Svobodová, Jan Krška, Michal Olšiak. 
 
Host: Zdeněk Navrátil 
 
Jednání komise zahájil předseda Ondřej Vykoukal a seznámil přítomné s programem: 
1. Den Žďáru  
2. Pravidla udělování ocenění za zásluhy města Žďáru nad Sázavou 
3. Slavnosti jeřabin 2015 
4. Různé. 
 
V úvodu jednání předseda komise sdělil členům následující: 
1. Paní Marcela Lorencová rezignovala na členství v kulturní komisi. 
2. Dotační program Ediční činnost byl schválen v zastupitelstvu města dne 26. 3. 2015. 
Ve výzvě programu byla v bodu 9) snížena maximální výše příspěvku z 50 tis. na 30 tis. Kč. 
Od 27. dubna 2015 do 30. května 2015 mohou předkladatelé podávat žádosti.  
 
Ad 1) 
Tajemnice komise předložila členům téměř kompletní skladbu programu vystupujících 
na hlavním pódiu a v horní části náměstí Republiky, kde program zajišťují neziskové 
organizace. Komise upravila časový harmonogram. 

- V současné době se dokončuje program v prostoru před Batyskafem, předseda 
komise jedná s festivalem Korespondance o zapojení do Dne Žďáru. 

- Spolek Žijeme Žďárem, organizátoři architektonického festivalu – předseda komise 
jedná se zástupci spolku o uspořádání vernisáže výstavy s výsledky dětské umělecké 
soutěže týkající se veřejného prostoru ve Žďáře. 

- Vystoupení pěveckých sborů na Havlíčkově náměstí bude zrušeno. Přehlídka 
pěveckých sborů bude uspořádána v rámci festivalu Slavnosti jeřabin 2015. 

Propagace – plakáty o velkosti A2 musí být vytištěny do 4. května 2015, výlep 7. 5. 2015, na 
plakátech budou loga spolupořadatelů. Dalším propagačním materiálem budou letáky 
s programem celého dne – 3000 kusů.  
Členové komise byli vyzváni, aby podpořili svojí účastí akci Den Žďáru. Kdo bude mít zájem 
účastnit se akce jako dobrovolník nahlásí se do 14 dnů  tajemnici komise. Dobrovolníci 
budou detailně seznámeni s programem, budou mít seznam kontaktů na všechny 
pořadatele, budou distribuovat programy návštěvníkům akce.  
 
Ad 2) 
Kulturní komise v květnu 2014 doporučila radě města zvážit možnost udělování medaile za 
zásluhy obyvatelům města, kteří se dlouhodobě a významně zasloužili o obohacení 
společenského života města v oblasti, kultury, sportu, vzdělávání a veřejného života. Rada 
města č. 90 ze dne 26. 5. 2014 Usn. 1283/2014/ŠKS schválila návrh kulturní komise. 
 
Předseda komise vypracoval pravidla udělování ocenění, kterými se komise zabývala 
na svém zasedání. Pravomoc udělování těchto ocenění má pouze zastupitelstvo města.  Po 
následné diskuzi předseda upraví pravidla, tajemnice osloví pracovníky Regionálního 
muzea, aby navrhli osobnost města, po které by mohlo být ocenění pojmenováno. Z důvodu 
dlouhého schvalovacího procesu pravidel by se ocenění udělovalo od roku 2016. Návrhy by 
mohl podávat každý občan, odbor ŠKS by jej zaregistroval, dále by se návrh projednal 
v jednotlivých komisích. Ze všech komisí by vzešly tři návrhy na základě jednání předsedů 
komisí, které by byly předloženy radě města k projednání, a konečně by finální návrh vzešlý 



z rady města byl předložen ke schválení zastupitelstvu. Cenu by předával zástupce města 
na akci Den Žďáru.  
Mimo tohoto pravidelného ocenění by bylo schváleno příležitostné ocenění za tzv. „osobní 
hrdinství“ – záchranu lidského života. Toto ocenění by mohl obdržet i člověk, který není 
občanem města Žďár nad Sázavou. 
 
Pan starosta navrhl, že ocenění formou pamětního listu a skleněné plastiky by bylo doplněno 
o finanční odměnu. 
Tajemnice komise prověří u sklářů z Klubu výtvarných umělců Horácka výši odměny za 
návrh skleněné plastiky. Následně bude zváženo možné vypsání veřejné soutěže o návrh 
takové plastiky. Komise se přiklání k vyhlášení studentské soutěže, především s ohledem na 
finanční možnosti. 
 
Ad 3)  
Tajemnice komise seznámila členy s přípravou festivalu Slavnosti jeřabin.  
Termín je 27. srpna – 20. září 2015. 
Výtvarná část je zajištěna. Letos bude vystavovat spolek výtvarných umělců Arkáda Nový 
Jičín. Jednotící linkou celého festivalu bude motto „Řeč těla“, které vychází z tématu výstavy 
Arkády Nový Jičín. Tajemnice svolá jednání s kulturními organizacemi ve městě. 
 
Komise se dohodla na časovém posunutí zahájení slavností z 15.00 hod na 16.00 hod, kdy 
od 16 hod. bude probíhat kulturní program před Starou radnicí a v 17:00 bude zahájen 
festival. 
 
Komise se následně zabývala programem na slavnostní zakončení festivalu dne 20. září 
2015. Po diskusi se komise shodla na uspořádání slavnostního Koncertu žďárské sborové 
tvorby, kde by dostali možnost vystoupit všechny žďárské sbory. 
 
Ad 4) 
V měsíci červnu se bude konat velký počet kulturních akcí. Pan předseda apeloval na 
p. Šimo, zda by s organizátory akce Otevřené zahrady prodiskutovala možnost konání této 
slavnosti až v září 2015. Cílem je, aby veřejnost nebyla zahlcena kulturou pouze v jednom 
měsíci. 
 
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 11. května 2015 v 16.00 hodin v zasedací 
místnosti rady města. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 


