
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 5. 2015 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil Homolka, Lenka Šimo, Věra 
Miklíková, Monika Krátká, Veronika Dobrovolná, Jana Svobodová, Jan Krška, Martin 
Blažíček, Dana Hrstková. 
 
Omluveni: 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. Propagace letních akcí ve Žďáře nad Sázavou 
4. Slavnosti jeřabin 2015 
5. Různé 
 
Ad 1) 
Předseda komise informoval členy o průběhu přípravy akce Den Žďáru. Od neděle 10. 5. 
2015 visí plakáty na výlepových plochách, další budou dodány do příspěvkových organizací 
města, výstavních síní, IC, ČD apod. Skládačky s programem jsou vytištěny v počtu 3000 
kusů. Tajemnice komise eviduje seznam dobrovolníků na akci, sraz bude 6. 6. 2015 v 9.30 
hod na Staré radnici.  
 
Ad 2) 
Na minulém zasedání kulturní komise diskutovala o pravidlech ocenění občanů. Pracovníci 
Regionálního muzea doporučují ocenění formou medaile. Na základě tohoto doporučení 
členové diskutovali jakou formu ocenění zvolit. Zda předávat cenu jako skleněnou plastiku 
nebo medaili. Komise se dohodla na medaili, na které bude vyryt nápis: Cena města Žďár 
nad Sázavou. Dále se hovořilo o finanční odměně k medaili. Dle názoru některých členů již 
samotná medaile představuje symbol vážnosti k oceněnému bez nároku na finanční 
odměnu.  
Následně bylo hlasováno o schválení finanční odměny: 
Pro: 6, proti: 4, zdržel se: 0. 
 
Znění pravidel tak bylo upraveno v závislosti na výsledku hlasování a následně bylo 
hlasováno o tomto usnesení: 

Kulturní komise navrhuje radě města ke schválení následující usnesení: 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla udělování Ceny 
města Žďár nad Sázavou podle předloženého znění a vyhlásit soutěže o návrh medaile, 
miniatury v podobě odznaku a pamětního listu. 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1. 

Ad 3) 
Na budově bývalého Městského úřadu bude vytvořen prostor k umístění propagačního 
banneru. Z hlediska zkvalitnění propagace města bude pořízen banner, na kterém budou 
letní akce ve městě, konané od července do začátku září 2015. Součástí banneru budou 
vylepeny plakáty, akce budou prezentovány ve žďárském zpravodaji a na webových 
stránkách města. Akce na banneru: 
1. KoresponDance 2015 



2. Festival Pod Zelenou horou 
3. Kinematograf bratří Čadíků 
4. Horácký džbánek 
5. Prázdninový trh 
6. Pilman triatlon 
7. Slavnosti jeřabin 
8. Dračí lodě 
9. Klášterní noc 
 
Ad 4) 
Tajemnice komise informovala o přípravě programu festivalu. Propojení výtvarné části a 
ostatních kulturních programů jednotným mottem „řeč těla“ spoluorganizátoři vítají a do pátku 
15. 5. 2015 sdělí své pořady a návrhy do programu. Na příští komisi bude program 
prezentován. 
 
Ad 5) 
Starosta partnerského města Cairanne (FR) požádal vedení města Žďár nad Sázavou 
o uspořádání Dnů partnerství v roce 2016 ve Žďáře nad Sázavou v polovině měsíce  srpna 
2016. Mají zájem, aby jejich taneční soubor a ostatní umělci vystupovali na zahájení festivalu 
Slavnosti jeřabin 2016. Pořádat festival již od poloviny srpna není ideální pro zapojení škol 
do programu. Tajemník komise pro mezinárodní a regionální spolupráci odeslal dopis do 
partnerského města Flobecq v Belgii s dotazem, zda i Flobecq preferuje termín 18. srpna 
2016. Pokud bude festival SJ zahájen v roce 2016 již v polovině srpna, bude město jednat 
s panem Čadíkem, aby Filmové léto 2016 bylo ve Žďáře nad Sázavou až v tomto termínu. 

Dne 20. 5. 2015 v 16.00 hodin na Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou bude otevírání 
obálek projektu Mladí kraji, který organizuje Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina. Za kulturní 
komisi je účastí pověřena Mgr. Lenka Šimo. 

 
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 15. června 2015 v 16.00 hodin (místo 
bude upřesněno). 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 

 


