
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 12.12.2016 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Monika Krátká, Věra Miklíková, Martin Blažíček, Jan Krška, 
Stanislav Mokrý, V. B. Homolka, Dana Hrstková. 
Omluveni: Lenka Šimo, Jana Svobodová, Veronika Dobrovolná, Michal Olšiak. 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  
1. informace o pořízení koncertního křídla pro ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou, 
2. rok českého baroka 2017,  
3. nominace do komise fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016,  
4. různé. 
 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 12.12.2016. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
V lednu 2016 proběhlo zasedání kulturní komise na ZUŠ F. Drdly ve Žďáře nad Sázavou. 
Tehdy paní ředitelka informovala o záměru školy pořídit nový koncertní klavír. Stávající je 
z roku 1978. Předseda Vykoukal komisi informoval o projektu, jak tento záměr uskutečnit. 
Žďárská ZUŠ se přihlásila do projektu ZUŠ OPEN, který je projektem nadačního fondu 
Magdaleny Kožené. V tomto celostátním happeningu ZUŠ je zapsáno 338 škol. Dne 
30.05.2017 každá škola uspořádá ve veřejném prostoru svoji prezentaci. Tento koncert pro 
veřejnost by odstartoval kampaň pro místní podnikatele, kteří by se chtěli do projektu 
finančně zapojit. Patronka ZUŠ OPEN Magdaléna Kožená bude o projektu rovněž 
informována. ZUŠ F. Drdly bude žádat o dotaci Kraj Vysočina i město Žďár nad Sázavou. 
Usnesení 
Kulturní komise podporuje projekt na pořízení nového koncertního klavíru do ZUŠ F. Drdly 
Žďár nad Sázavou a navrhuje radě města projekt podpořit a udělit záštitu. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 
Na minulém zasedání tajemnice informovala komisi o hlavním propagačním a komunikačním 
tématu, které vyhlásila agentura Czech Tourism na rok 2017, Baroko – všemi smysly. PO 
Kraje Vysočina Vysočina Tourism připravuje společnost marketingovou kampaň city lightů 
v Praze (na zastávkách tramvají). Finančně se zapojí Vysočina Tourism, p.o., Města Žďár 
nad Sázavou , Telč, Třebíč a Havlíčkův Brod. Délka kampaně bude minimálně 14 dní 
v období měsíců duben – červen 2017. 
Samostatně město připraví propagační materiál, ve kterém budou kulturní akce zařazené do 
barokního roku 2017. Jedná se o akce: Otevřené zahrady v zámku, Den Žďáru + Concentus 
Moraviae, festival Korespondance, Slavnosti jeřabin s barokním víkendem Santiniho barokní 
slavnosti + Klášterní noc.). Program jednotlivých akcí se připravuje a bude diskutován na 
příštích jednáních kulturní komise.  
 
Ad 3) 
V roce 2016 probíhala ve žďárském zpravodaji fotografická soutěž Zaostřeno na Žďár. 
Každý měsíc bylo vyhlášeno konkrétní téma, ze kterého vzešla jedna konkrétní fotografie.  
Bude sestavena komise, která vybere vítěznou fotografii roku 2016. Kulturní komise deleguje 
své zástupce: Mgr. Moniku Krátkou a pana V. B. Homolku. 
 



Ad 4) 
Nejbližší termíny kulturní komise v roce 2017 
6. 2. 2017 
20. 2. 2017 
20. 3. 2017 
 
Příští jednání komise bude v pondělí 6. února 2016 v 16.00 hodin na Městském úřadě 
v zasedací místnosti „v krčku“. 
Program: 
1. plán činnosti 2017, 
2. časový harmonogram dotačního programu Kultura 2017 a rozdělení žádostí, 
3. různé. 
 
 
Zapsala: Hrstková 


