Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 25.04.2022
Přítomni: Tomáš Sedláček, Helena Myšková, Lenka Šimo, Leoš Drahotský, Martin Blažíček,
Stanislav Mokrý, Milan Mokrý, Dana Hrstková
Omluveni: Jana Svobodová, Adam Pažourek
Komise se sešla v pondělí 25. dubna 2022 v 17.00 hodin v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře
nad Sázavou.
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Program:
1. návštěva příspěvkové organizace Knihovna M. J. Sychry
2. různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 25.04.2022.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
Ad 1)
Ředitel příspěvkové organizace Roman Kratochvíl přivítal členy komise v knihovně.
Seznámil komisi s členěním budovy, je zde oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a
mládež, informační centrum, hudební a zvuková knihovna, 2 výstavní prostory. Knihovna
zajišťuje činnost pobočky Stržanov a úsek pro výkon regionálních funkcí. Novinkou je
SENIORPOINT, kde jsou pro seniory zajištěny přednášky, registrace na očkování,
vyplňování dotazníků, Alzheimerova poradna, přednášky pro pečující, cvičení, vycházky,
počítačový kurz. V budově Čechova domu je vedení knihovny, učebny. Půda Čechova domu
je originální výstavní prostor, dnes technicky nevyhovující.
Knihovna je příspěvková organizace města, financována z jeho rozpočtu. Před 3 lety
proběhla architektonická soutěž na rekonstrukci knihovny. Připravuje se žádost do IROPu.
Na dotaz Lenky Šimo ohledně zapojení se do různých projektů a žádostí o dotace, pan
ředitel odpověděl, že využívají výzvy MK ČR, Národní knihovny, Moravské zemské knihovny.
Před budovou knihovny je Bibliobox, je využíván. Letos by chtěli požádat o dotaci na knižní
výdejní automat. Knihovna M. J. Sychry disponuje 200 tisíci knižními tituly.
Období pandemie se výrazně projevilo na půjčování knih.
Ad 2)
P. Hrstková připomněla kulturní akci Den Žďáru, který proběhne v sobotu 11. června 2022 na
Farských humnech.
Příští jednání komise bude v pondělí 13. června 2022 v 17.00 hodin v zasedací
místnosti rady města.

Zapsala: Dana Hrstková
Schválil: Tomáš Sedláček

