Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 18.09.2017
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Jana Svobodová, Veronika Dobrovolná, Stanislav Mokrý, Vít
Bohumil Homolka, Lenka Šimo, Monika Krátká, Věra Miklíková, Martin Blažíček, Dana
Hrstková.
Omluveni: Jan Krška, Michal Olšiak.
Host: Stanislav Mikule – Regionální muzeum, Zdeněk Navrátil – starosta města.
Dle jednacího řádu komisí čl. 5, bod 4 komise souhlasí s přítomností hosta pana Stanislava
Mikuleho z Regionálního muzea.
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Program:
1. oslavy 100. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 2018
2. dotační program Kultura 2018
3. hodnocení akce Den Žďáru
4. různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 18. 09. 2017.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. SCHVÁLENO
Ad 1)
V prvním bodu programu se komise zabývala přípravou oslav 100. výročí vzniku
Československa v říjnu 2018. Do komise byl přizván historik Regionálního muzea p. Mikule
s žádostí o spolupráci na oslavách. P. Mikule sdělil, že RgM připraví dvě výstavy. První
výstava (srpen, září) bude věnována období 1. světové války - fotografie, spolupráce
s modeláři – dobová válečná technika s přesahem do 1. republiky.
Druhá výstava (říjen, listopad) – První republika – výstava přiblíží osudy konkrétních lidí
z různých vrstev, co pro ně vznik republiky znamenal. Bude doplněna o přednášky pro
veřejnost, v roce 2018 vyjde další díl knihy Žďárský uličník – zámek Žďár.
Tajemnice komise informovala členy o jednání na Krajském úřadu Kraje Vysočina, kde se
sešla bývalá okresní města v kraji. Kraj Vysočina by uvítal společnou prezentaci měst
v Jihlavě, pravděpodobně v září 2018. Na scénáři celých oslav se bude pracovat. Tato
společná prezentace by byla mimo oslavy v jednotlivých městech kraje.
Termín oslav ve Žďáře nad Sázavou: 21. – 28. října 2018
Komise navrhuje okruhy, ze kterých bude sestaven konkrétní program:
1. Divadlo - divadelní spolek Žďár přestaví hru Hymna
2. Výstavy včetně komentovaných prohlídek – Regionální muzeum, Filatelisté – známka
z roku 1938 děvčátko z poštovní známky
3. program pro školy – vědomostní kvíz
4. besedy (nabídku přednášejících doporučí p. Šimo a RgM)
5. mezinárodní spolupráce – pozvání delegací z partnerských měst
6. folklorní vystoupení
7. film
8. koncerty
9. ekumenická bohoslužba
10. zapojení studentského parlamentu
11. pietní setkání (armáda, hasiči, Sokol, Česká obec legionářská)

Město svolá jednání s příspěvkovými a kulturními organizacemi ohledně spolupráce
na akci. V přípravách akce, včetně přípravy rozpočtu bude komise pokračovat na dalších
jednáních.
Ad 2)
Byla projednána výzva, žádost a metodika hodnocení v dotačním programu Kultura
2018.
Ve výzvě bylo dohodnuto:
- odstranění řádku minimální výše dotace,
- celkový objem finančních prostředků – 850.000 Kč,
- doplnit do hodnotících ukazatelů – kladné zohlednění akce ke 100. výročí vzniku
republiky.
V žádosti bylo dohodnuto:
- doplnit řádek finanční prostředky žadatele a celkový rozpočet projektu v Kč i %,
- doplnit řádek Název akce.
Usnesení
Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit celkový objem
finančních prostředků v dotačním programu Kultura 2018 ve výši 850.000 Kč. Kulturní
komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu
Kultura 2018 v souladu s výzvou a hodnotícími kritérii v příloze tohoto zápisu.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
Ad 3)
Kulturní komise doporučuje pro příští ročník a zdařilý průběh akce zachovat pozici stage
managera, do objednávky na ozvučení akce bude uveden časový rozvrh, kdy bude připraven
zvuk. Začátek akce komise doporučuje zachovat na 10.00 hodin. Prezentace sportovních
oddílů bude přesunuta na Farská humna.
Ad 4)
Sympozium 2018
Kulturní komise doporučuje zachovat v roce 2018 sochařské sympozium.
Plastika na Domu kultury (nyní odstraněna)
Kulturní komise se vyjádřila k využití reliéfu Minulost a budoucnost strojírenství na
Českomoravské vysočině od akademického sochaře Františka Kovaříka (foto v příloze).
Kulturní komise ohledně využití nepřijala žádné stanovisko a doporučuje vedení města, popř.
OŠKS konzultovat v této věci městského architekta.

Zapsala: Hrstková
Ověřil: Vykoukal

