
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 15. 6. 2015 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil Homolka, Lenka Šimo, Věra 
Miklíková, Monika Krátká, Jana Svobodová, Jan Krška, Martin Blažíček, Dana Hrstková. 
 
Omluveni: Veronika Dobrovolná, Michal Olšiak. 
 
Jednání komise zahájil předseda Ondřej Vykoukal a seznámil přítomné s programem: 
1. hodnocení akce Den Žďáru,  
2. vyhodnocení dotačního programu Ediční činnost 2015, 
3. různé. 
 
Ad 1) 
První ročník kulturní akce Den Žďáru byl hodnocen převážně kladně. Postřehy, nápady, 
náměty, kladná i záporná hodnocení budou řešeny na setkání organizátorů s vedením města 
dne 25. 6. 2015. Kulturní komise doporučuje následující: 
- zajistit slunečníky pro organizátory (horní část náměstí) i účinkující (vedle pódia) 
- program na plakátu umístit svisle 
- před pódium umístit lavičky a židle 
- stánky s občerstvením umístit dále od pódia  
- zajistit informovanost ukončení akce u stánkařů 
- v programu musí být větší časové rozpětí mezi účinkujícími 
Přípravou programu na rok 2016 se začne komise zabývat v září 2015. 
 
Ad 2) 
Členové komise obdrželi tabulku žadatelů v dotačním programu Ediční činnost 2015.  
Počet žadatelů – 4 
1. Ing. Hynek Jurman – kniha Ozvěny Vysočiny 
2. Ing. Mgr. Petr Škarvada – kniha MUDr. Bedřich Drož a jeho dědiny kláštera a Města Žďáru 
3. FONS – CD „FONS zpívá hudbu Jiřího Temla“ 
4. Žďáráci z.s. – Neznámá historie – 4 videodokumenty o historické tradici Žďáru nad 
Sázavou. 
 
Komise diskutovala o přidělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům v souladu 
s výzvou dotačního programu. Pro přidělení musí být zachován cíl programu. 
 
Následně bylo hlasováno o tomto usnesení: 
 
Kulturní komise navrhuje radě města rozhodnout o poskytnutí podpory z Fondu města Žďár 
nad Sázavou – Ediční činnost 2015 podle předloženého návrhu. 
 
Pro 8, proti: 1, zdržel se: 0. 
 
Ad 3) 
Paní Šimo pozvala přítomné na festival KoresponDance 2015 (3. – 5. 7. 2015). 
 
Příští zasedání komise se bude konat v pondělí 7. září 2015 v 16.00 hodin v zasedací 
místnosti „v krčku“.  

 


