Zápis z jednání kulturní komise ze dne 05.11.2019
Přítomni: Tomáš Sedláček, Lenka Šimo, Helena Myšková, Adam Pažourek, Martin Blažíček
Dana Hrstková.
Omluveni: Věra Miklíková, Jana Svobodová, Stanislav Mokrý, Leoš Drahotský
Garant: Ludmila Řezníčková, omluvena
Host: Petr Sedlák – vedoucí odboru ŠKSM
Program:
1. Prohlídka Moučkova domu, Regionálního muzea, seznámení s provozem
2. Sdružení historických sídel
3. Různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 05.11.2019.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
Ad 1)
Komise se sešla v 16:00 hodin v Regionálním muzeu. Pracovníci muzea provedli členy
komise Moučkovým domem, kde se nachází stálá expozice historie města, doplněna o
prvorepublikový obchod, měšťanský salón i přednáškový sál. Poté se přítomní odebrali do
Regionálního muzea, kde zhlédli výstavu k 30. výročí sametové revoluce, depozitáře,
knihovnu, archiv a kanceláře. RgM je organizační složka města. Pan vedoucí Málek hovořil
o náplni muzea (krátkodobé výstavy, odborné konzultace, přednášky a besedy, prodej
propagačních materiálů, komentované prohlídky, ve stanovených termínech zajišťují
prohlídku věže kostela sv. Prokopa). Rozpočet muzea je přiměřený potřebám. Návštěvnost
12000 osob/rok.
Dotazy p. Šimo:
1. Proč jsou realizovány prohlídky skupin až od 10 zájemců?
Věž je v majetku farnosti, v současné době není přizpůsobena dennímu provozu ani
personálnímu zajištění pracovníků muzea. Možné je odkázat návštěvníky na pozdější
hodinu, kdy by byl jejich počet vyšší.
2. Uvažuje se o překladu internetových stránek muzea do dalších jazyků?
Dnes jsou přeloženy do angličtiny, uvažuje se o dalším překladu. Vhodná by byla
intenzivnější spolupráce s marketingem města. Toto bylo přislíbeno vedoucím odboru ŠKSM.
3. Jsou plánovány zahraniční projekty, putovní výstavy?
Prioritou regionálního muzea je rozvíjet regionální spolupráci (plánuje se spolupráce
s firmami Tokoz, Žďas), se zahraničím dnes v teoretické rovině. V současné době se
historikové soustředí na publikování a sbírky. Spolupráce se zahraničím byla navázána –
výstava z partnerského města Cairanne a do budoucna bude rozšiřována.
4. Edukativní programy
Jsou připraveny přednášky a besedy pro školy, nabídky jsou distribuovány. Školy využívají
komentované prohlídky po městě. Rovněž jsou zajištěny komentované prohlídky a besedy
pro seniory (síťkování).
5. Plánuje se stálá přírodovědná expozice?
Uvažuje se o reorganizace Moučkova domu ve spolupráce s CHKO.
Kulturní komise přislíbila apelovat na zastupitele města o získání nových depozitních prostor
a s odborem ŠKSM spolupracovat na marketingu.
Závěrem pan Málek pozitivně ohodnotil průvodce RgM a členům kulturní komise poděkoval
za návštěvu.

Ad 2)
Na minulé komisi paní místostarostka požádala členy o stanovisko, ohledně vstupu města do
Sdružení historických sídel. P. Šimo zaslala členům materiály k prostudování. Členský
příspěvek je 1,20 Kč na obyvatele + 3.000 Kč. Pro svůj historický a informativní přesah
komise vstup do sdružení hodnotí jako pozitivní.
Usnesení
Kulturní komise doporučuje radě města vstup města Žďáru nad Sázavou do Sdružení
historických sídel.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1
SCHVÁLENO
Příští jednání komise bude v pondělí 9. prosince 2019 v 17.00 hodin na Městském úřadu ve
Žďáře nad Sázavou, v zasedací místnosti rady města.
Program:
1. administrativní záležitosti,
2. hodnocení plánu činnosti v roce 2019,
3. různé.

zapsala: Hrstková
schválil: Sedláček

