
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 06. 03. 2023 
 
Přítomni: Ing. Dagmar Zvěřinová; Mgr. Ivona Králová;  Mgr et Mgr. Lenka Šimo,Bc; 
Mgr. Veronika Černá; Bc;  Ing. Jan Havlík; MPA; Ing. Miroslav Keller; Bc. Lubomír Neumann 
MSc. BA;  Dana Hrstková 
Garant: Ing. Martin Mrkos, ACCA 
Host: Tomáš Pleva, odbor ŠKSM 
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM 
 
Předsedkyně komise seznámila přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  

1. Hlasování o přítomnosti hosta 
2. Informace o spolku Cisterciácká klášterní krajina 
3. Informace o činnosti PO Kultura Žďár 
4. Různé  

 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 06.03.2023. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Komise se sešla 6. 3. 2023 v 16.30 v Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Ad 1) 
Předsedkyně komise vyzvala členy k hlasování ohledně přítomnosti pana Plevy z odboru 
školství, kultury a sportu a marketingu na zasedání komise. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 
Pan Pleva informoval komisi o projektu Klášterní cisterciácká krajina. Do projektu je 
zapojeno 17 krajin po celé Evropě. V ČR Velehrad, Vyšší Brod, Plasy a Žďár nad Sázavou. 
Pro mimořádnou hodnotu těchto krajin byl 1. 3. 2023 podán projekt o nominaci na přidělení 
značky Evropské dědictví (EHL). Přínosem bude společná propagace, tím i snadnější cesta 
k získání dotací.  Žďár nad Sázavou je členem od roku 2019 a postihuje oblast celého 
Žďárska. Místní akční skupina Havlíčkův kraj je hlavním garantem pro oblast Žďárska, do 
projektu je zapojeno město Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár a Římskokatolická farnost II..   
MAS byly vybrány legislativně, Kraj Vysočina projekt podporuje finančně ve výši 100 tis. Kč 
ročně.  
 
Navazující projekt, do něhož jsou zapojeny 3 subjekty – města Zwettl (Rakousko), Vyšší 
Brod a  Žďár nad Sázavou bude podán do přeshraničního programu Interreg, po jeho 
vypsání, pravděpodobně červen – červenec 2023. První setkání účastníků již proběhlo, nyní 
bude následovat konzultace s Krajem Vysočina, následně další jednání všech 3 subjektů. 
 
Komise: 

- Finanční náklady pro město? Nejsou žádné, roční poplatek hradí Kraj Vysočina. 
- Spolupráce mezi krajinami stále přetrvává z historického, náboženského, unikátnímu 

přístupu k hospodaření, ale musí být zapojeni současní vlastníci památek, církev. 
 
Ad3) 
Paní ředitelka Pecková informovala členy komise o činnosti PO Kultura Žďár. Spravují 4 
zařízení: Dům kultury, Městské divadlo, Kino Vysočina, galerii na Staré radnici. 



Kino Vysočina je druhé nejnavštěvovanější jednosálové kino v republice. Promítací dny jsou 
čt, pá, so, ne.  
Městské divadlo – není vlastní soubor, existují 4 divadelní předplatné pro dospělé a 4 
divadelní předplatné pro děti. Návštěvnost je 900 tis. diváků ročně, předplatné se nemusí 
dotovat. 
Dům kultury – 75% pronájmy (100 pronájmů za rok). V případě těch divadelních představení, 
kdy se kulisy nevejdou do divadla, představení se odehrává v DK. Letos investice neplánují. 
Za rok 2019 byla návštěvnost akcí 54 tis. diváků, v roce 2022 (bez 4 měsíců, kdy fungovala 
omezení) 55 tis. diváků. Honoráře divadelních společností se v dnešní době značně navýšily 
o cestovné. Paní ředitelka velice kladně hodnotí spolupráci se společností ZDAR, pro školy 
z okolí zajišťují svozy do divadla na dětská představení, dopravu si hradí školy. 
 
Členové komise se dotazovali na konání velkých akcí, jak bude legislativně řešeno konání 
akcí po 22. hodině. Plánované akce: 

- Nedělní Brunch + ZUŠ open – 4.6.2023 
- Horácký džbánek – 12.8.2023, zámecká Forota 
- Festival vzdělávání – 9.11.2023 
- Letní kino 7. – 11.8.2023 
- Promenádní koncert 

 
Dále paní ředitelka informovala o personálním obsazení organizace. V PO Kultura je 
zaměstnáno 13 stálých zaměstnanců, ostatní na dohodu. 
 
Závěrem paní ředitelka apelovala na komisi s výzvou o uspořádání městského plesu. 
V minulosti se zde konal Národní krojový ples, hlavním organizátorem bylo Folklorní 
sdružení ČR spolu s městem Žďár nad Sázavou.  
 
Ad4) 
p. Šimo se dotazovala na: 
-  setkání města s fyzickými osobami pracujícími v kultuře. Termín prozatím není stanoven. 
- spolupráci s novým partnerským městem Lešno v Polsku. Smlouva o partnerství se bude 
podepisovat na Dni Žďáru, v současné době ještě není iniciováno zapojení Lešna do 
městských akcí Žďáru nad Sázavou. 
- p. předsedkyně Zvěřinová informovala o současném stavu vysílání kabelové televize. Dnes 
je vysílání přerušeno, další kroky je třeba řešit s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání 
/licence apod).  P. starosta informaci předá na Satt a.s.. 
 
Příští jednání komise bude 3. dubna 2023 v 16.30 hodin v ZUŠ F. Drdly ve Žďáře nad 
Sázavou.  
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválila:Zvěřinová 


