
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 23.11.2015 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Veronika Dobrovolná, Věra Miklíková, Lenka Šimo, Monika 
Krátká, Michal Olšiak, Martin Blažíček, Vít Bohumil Homolka, Dana Hrstková. 
 
Omluveni: Jana Svobodová, Jan Krška, Stanislav Mokrý. 
 
Komise se sešla v 16.00 hodin v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  
1. Návštěva Knihovny M. J. Sychry 
2. Příprava kulturních akcí Den Žďáru a Slavnosti jeřabin 2016 
3. Různé 
 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 23. 11. 2015. 
Hlasování: Pro: 8,  proti: 0,  zdržel se: 0.  SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Proběhla diskuse se zástupkyní ředitelky paní Danou Lickovou. V Knihovně pracuje 18 
zaměstnanců a jeden na půl úvazku. Mimo hlavní budovu má knihovna pobočku na ul. 
Nádražní a v místní části Stržanov, které jsou občany využívané. Byla diskutována otázka 
dalšího poboček knihovny v místních částech Žďáru. Paní zástupkyně přislíbila dodat o této 
otázce více informací.  
 
Paní zástupkyně informovala komisi o činnosti knihovny v oblasti kulturní a vzdělávací. 
Pořádají kulturní akce, kurzy, besedy pro veřejnost, tvůrčí dílny. Za zmínku stojí festival 
slovenské literatury, který právě skončil. V době začínajícího adventu bude ve vestibulu 
Čechova domu výstava adventních věnců, vánoční dekorace, bude přítomen mistr řezbář, 
perníkářka. 
 
Co se týče stavebně technického stavu budov, v hlavní budově proběhla rekonstrukce oken, 
na pobočce Nádražní  je třeba vyměnit podlahovou krytinu a zahájit rekonstrukci WC. 
Čechův dům kde sídlí vedení knihovny jsou  2 učebny po 20 a 40 místech, ve kterých 
probíhají kurzy. Půda Čechova domu je originální výstavní prostor, dnes technicky 
nevyhovující, je třeba rekonstrukce.  
 
V roce 2014 bylo registrováno 4000 čtenářů, z toho 1200 dětských. Roste návštěvnost 
kulturních akcí, využívání internetu klesá. 
Na dotaz předsedy komise ohledně počtu čtenářů ve srovnatelných městech má knihovna 
velice dobrou návštěvnost. Výborně probíhá spolupráce se školami již od mateřských a 
spolupráce s Policií ČR. 
 
Na dotaz Lenky Šimo ohledně zapojení se do různých projektů, jak krajského tak i národního 
charakteru paní zástupkyně odpověděla, že na některé projekty knihovna nedosáhne. Dle 
schválených zásad o poskytnutí dotace  města Žďár nad Sázavou nemůže knihovna jako 
příspěvková organizace města žádat o dotace. Žádají z Ministerstva kultury a Kraje 
Vysočina. MK ale častěji podporuje dlouhodobější projekty, např. projekt k výročí Karla IV. 
Od roku 2001 poskytuje knihovna zvukové knihy pro nevidomé. Zúčastňují se soutěží mezi 
knihovnami. 



Na  nové tituly za rok je určena finanční částka cca 1 mil. Kč, nakupuje se převážně 1 výtisk 
knihy, půjčují se CD, DVD (přes Bonton film).  
Velkým přínosem je úsek pro výkon regionálních funkcí. Zřizovatelem tohoto úseku je Kraj 
Vysočina, úsek zajišťuje převážně poradenskou a konzultační činnost městským a obecním 
knihovnám okresu, vzdělávání knihovníků, aktualizaci fondu, ale i nákup knih. 
Na tradiční akce jako je Josefská noc nebo Noc s Andersenem v roce 2016 již připravují  
program. 
 
Ad 2) 
Den Žďáru – 11.6.2016 
V současné době je podepsána smlouva s Krajem Vysočina o dotaci ve výši 50.000 Kč. Do 
rozpočtu města 2016 žádá odbor ŠKS o 200.000 Kč na akci. Termín byl oznámen 
příspěvkovým, kulturním a sportovním organizacím, které se podílely na spoluorganizaci 
v roce 2015. Některé přislíbily závaznou účast. Byla diskutována možnost doplnění akce 
dalšími možnostmi zábavy např. SLACKLINE (chození, skákání na popruhu mezi dvěma 
body např. stromy) nebo využít uzavření náměstí a sjíždět jej na čemkoliv. Komise se dále 
zabývala předběžným návrhem časového harmonogramu akce. 
 
Komise doporučuje do prosincového žďárského zpravodaje připravit výzvu spolkům 
o zapojení do této kulturní akce. 
 
Předseda komise požádal tajemnici o zjištění časových možností a podmínek 
hudebních skupin na závěr akce, a to ve spolupráce s KULTURA ŽĎÁR, p.o. Výběr 
skupiny bude diskutován na některém z příštích zasedáních. 
 
Slavnosti jeřabin, 18. srpna – 18. září 2016 
Začátek festivalu je v roce 2016 posunut o týden dopředu z důvodu Dnů partnerství a 
zapojení francouzských, německých a belgických přátel do slavností. Výtvarná část bude 
v kompetenci Klubu výtvarných umělců Horácka. KVUH navrhne městu nosné téma 
Slavností jeřabin 2016. Součástí bude sochařské sympozium o jehož přípravě bude 
tajemnice komise dále informovat.  
 
Ad 3) Různé 
Vedení města požádalo kulturní komisi o návrh místa, které by ve městě vzniklo jako 
připomínka 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii. Komise diskutovala umístění 
pamětní desky na hotelu U Labutě nebo u morového sloupu. Jedná se o místa, kde se 
občané v roce 1989 shromažďovali. Návrh bude dopracován na příštím zasedání komise. 
 
Koncepce kultury 
V plánu činnosti se měla komise v listopadu zabývat koncepcí kultury. Pan předseda 
navrhuje vyčkat na zpracovanou strategii města, která se nyní tvoří a na základě 
zpracovaného výsledku  pokračovat  v září 2016. 
 
Dotační program Kultura 2016 
Kulturní komise na minulém zasedání doporučila radě města ke schválení dotační program 
Kultura 2016. Do zastupitelstva města bude radou města  doporučen dotační program 
Kultura 2016 s následujícími změnami: 
Celkový objem finančních prostředků: 900 000 Kč 
Maximální výše dotace: 70.000 Kč 
Okruh způsobilých žadatelů: v rámci dotačního programu může žadatel předložit pouze 
jednu žádost, do které bude zahrnuto více akcí. 
 
 
 



Příští jednání komise bude 11. ledna 2016 v 16.00 hodin v ZUŠ F. Drdly ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 
Předběžný program: 
1. Návštěva PO ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou 
2. Plán činnosti na rok 2016 
3. Různé 
 
Závěrem paní Licková pozvala komisi na prohlídku půdy Čechova domu. 
  
Pan předseda poděkoval paní zástupkyni za informace o příspěvkové organizaci Knihovna 
M. J. Sychry  Žďár nad  Sázavou. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Ověřil: Vykoukal 
  

 


