Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 4/2017 konaného dne 12. června 2017

Přítomni:

1. Stránský Milan

8. Geist Zdeněk (předseda)

3. Říhová Regina

10. Málek Jan

2. Kružíková Marie

9. Novák Rostislav

4. Daněk Antonín

11. Milotová Danuše

5. Vichrová Lucie

12. Daněk František Pavel

6. Šinkorová Michaela

7. Štefáček Jan (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Hanáčková Jaromíra

13. Suchý Michal

14. Seidl Ladislav (tajemník)
2. Dvořák Josef

Hosté:

1. Čermáková Olga (OKPPCR)

2. Remiáš Ondrej (HDJ)

Program jednání:
1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin za rok 2016,
(OKPPCR);

4. Informace o bodech projednaných v radě kraje, (OKPPCR);

5. Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do
vlastnictví kraje, (OKPPCR);

6. Informace o plánech krajem zřizovaných p.o. na úseku kultury a cestovního ruchu při
příležitosti připomenutí výročí 100 let založení ČSR v roce 2018, (OKPPCR);

7. Vyhodnocení

divadelní

sezóny

2016-2017

v

Horáckém

dramaturgického plánu na sezónu 2017-2018, (ředitel HDJ);

divadle

Jihlava

a

návrh

8. Diskuze, různé;

9. Premiéra pohádky Maxipes Fík na Malé scéně od 17:00 hodin pro zájemce;
10. Závěr.

1. Zahájení
Zdeněk Geist, předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
(dále jen „Kkcrvv“) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je Kkcrvv usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

3. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin za rok 2016
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Cílem ankety je poukázat na množství
zajímavých kulturních akcí probíhajících celoročně v kraji, na bohaté kulturní dědictví a péči o něj a
významná je i motivace organizátorů kulturních akcí k novým či navazujícím aktivitám a vlastníků k
účinnější péči o své památky. Anketa Zlatá jeřabina byla opět rozdělena do dvou kategorií: Kulturní
aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty apod.) a Péče o kulturní dědictví
(obnovy či oživení památek, příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí
nebo činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci
kulturního dědictví). Hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina 2016 probíhalo jak elektronicky
na internetových stránkách kraje, tak prostřednictvím originálních tištěných hlasovacích lístků
uveřejněných v únorových novinách Kraje Vysočina. Do ankety bylo zasláno celkem 6 479
platných hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita 3 389 hlasů a v kategorii Péče o kulturní dědictví
3 090 hlasů. Prvním třem vítězným počinům v každé kategorii byl poskytnut finanční dar ve výši
30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo.
Během jednání se dostavili členové komise Regina Říhová, Jan Štefáček, Milan Stránský a
Antonín Daněk.
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Ladislav Seidl okomentovala podkladový materiál. Podrobnější informace o projednaných bodech
jsou k dispozici na: http://www.kr-vysocina.cz/2017/ds-303558/p1=86249

5. Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
do vlastnictví kraje
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Jedná se o žádost obce Kámen o projednání
možnosti převodu Kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje. Vlastníkem
předmětného objektu je Římskokatolická farnost Věžná (Biskupství českobudějovické). Důvodem
podané žádosti je skutečnost, že obec Kámen má zájem na tom, aby se kaple stala opět funkční
součástí hradu Kámen a jako taková byla zpřístupněna návštěvníkům v rámci jeho prohlídky.
Církev předmětný majetek dlouhodobě nevyužívá a nejeví o něj zájem. Objekt proto není
v současné době v dobrém stavebně technickém stavu. Obec ve své žádosti deklaruje zájem
participovat na nezbytných opravách kaple. Otázka jednání o bezúplatném převodu předmětné
kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, včetně jejího mobiliáře, do vlastnictví kraje má své
počátky již v roce 2004. Celkové náklady na obnovu kaple, vč. restaurování mobiliáře jsou
předběžně vyčísleny na cca 19 mil. Kč. Projektová dokumentace byla v roce 2014 v rámci přípravy
projektu do FM EHP připravena do stupně dokumentace pro provedení stavby. Kaple by byla
zapojena do prohlídkového okruhu hradu Kámen. Zdeněk Geist doplnil, že kaple byla postavena
majiteli panství a hradu Kámen jako rodinná hrobka a majitel hradu byl patronem kaple. Marie
Kružíková řekla, že kraj o převod usiluje již delší dobu a upozornila na špatný stav památky a
nevyužití dotací současnými majiteli. Rostislav Novák vznesl dotaz na časovou délku projektu.
Olga Čermáková odpověděla, že materiál je navržen na nejdelší možné etapizování. V případě
většího finančního obnosu, by délka projektu byla zkrácena. Michaela Šinkorová vznesla dotaz,
proč současný majitel nesouhlasí s darováním. Ladislav Seidl odpověděl, že v darování problém
není, problém je v rychlejší reakční době, krajem předložený návrh darovací smlouvy je pro
majitele v současné době nepřijatelný. Michal Suchý vznesl dotaz, zda se bude převádět jenom
nemovitost nebo i její součásti a příslušenství. Olga Čermáková odpověděla, že převod by byl se
všemi součástmi a příslušenstvím.
Během jednání se dostavil člen komise Jan Málek.
Usnesení 21/04/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje jednat o převzetí kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a zařadit ji do
prohlídkového okruhu hradu Kámen.
Číslo jednací: KUJI
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Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

6. Informace o plánech krajem zřizovaných p.o. na úseku kultury a cestovního ruchu při
příležitosti připomenutí výročí 100 let založení ČSR v roce 2018
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál zaměřen na kulturní akce p.o. Kraje Vysočina při
příležitosti připomenutí 100 let založení ČSR v roce 2018. Některé organizace si událost budou
připomínat v širší podobě s ohledem na významná výročí v historii státu s 8 na konci. Každá
organizace k tématu výročí přispěje určitou aktivitou. Ondrej Remiáš doplnil, že HDJ bude mít
celou sezónu 2018/2019 věnovanou tomuto tématu a šest titulů uváděných v divadelní sezóně
2018/19 na Velké scéně bude výlučně od autorů a tvůrců, kteří žili nebo vyrůstali Československu.
Marie Kružíková řekla, že organizace se na toto výročí připravují již dva roky. Jan Málek vznesl
podnět, aby připravované akce byly koordinovány s plánovanými akcemi MKCR.
Usnesení 22/04/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje věnovat pozornost připomenutí výročí 100 let založení ČSR a podpořit v rámci rozpočtu
Kraje Vysočina pro rok 2018 akce s tím související.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Vyhodnocení divadelní sezóny 2016-2017 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezónu 2017-2018
Ondrej Remiáš okomentoval podkladový materiál, který bude členům komise rozeslán společně se
zápisem. Sezóna 2016/2017 Horáckého divadla Jihlava (dále jen „HDJ“) byla jedna
z nejúspěšnějších sezón. Celkem bylo odehráno 272 představení. Na Velké scéně bylo odehráno
6 premiér, na Malé scéně byly odehrány 4 premiéry. První neděle v měsíci je vždy věnována
dětskému představení, které probíhá na Velké scéně. Dále členy komise seznámil s
dramaturgickým plánem na sezónu 2017/2018. HDJ disponuje třemi autobusy. Na stálý úvazek je
v HDJ zaměstnáno celkem 20 herců. Marie Kružíková vznesla dotaz na memorandum s městem
Jihlava a na parkování autobusů. Ladislav Seidl zmínil, že v prosinci 2015 podepsali primátor
města a hejtman kraje memorandum o vzájemné spolupráci, kde smluvní strany vyjádřily vůli
prohlubovat vzájemný vztah a deklarovaly, že jsou si vědomy významu, který představuje
profesionální divadelnictví pro formování hodnot v soudobé společnosti a oblast přírodního
bohatství. Prozatím neúspěšně jsme se snažili najít recipročně dobré důvody, které by
oboustranně poskytly případnou finanční podporu v memorandu deklarovanému předmětu a to ze
strany kraje směrem k ZOO a ze strany města směrem k HDJ. Určitým předpokladem pro
úspěšnou realizaci v letošním roce je, že se ve schváleném rozpočtu města i kraje nachází pod
čarou (další možné požadavky) částka 500 tis. Kč s formulací „dotace pro ZOO Jihlava poskytnutá
na základě uzavřeného memoranda“. S městem, resp. ZOO jsme několik měsíců diskutovali
vhodný záměr k případné budoucí podpoře kraje a jako velmi vhodný se jevil záměr vybudování
cykloboxů pro bezpečné parkování kol návštěvníků nejnavštěvovanější turistické atraktivity v kraji,
kolem které prochází nadregionální cyklotrasa. Dne 26. 5. 2017 jsme ze strany města obdrželi
informací, že tato aktivita není pro město/ZOO prioritní. Ze strany HDJ je žádost o poskytnutí
dotace ve vztahu k memorandu připravena k odeslání – HDJ by žádalo o dotaci ve výši 500 tis. Kč,
která by byla využita na technické dovybavení plánované divadelní zkušebny. Ondrej Remiáš
doplnil, že autobusy parkují v bývalém depu tramvají. Zdeněk Geist vznesl dotaz na výjezdní
vystoupení. Ondrej Remiáš odpověděl, že výjezdní vystoupení se uskutečnila na Slovensku, a to
Adéla ještě nevečeřela a 3100°C mé krve. Jan Málek vznesl dotaz na nejnavštěvovanější
vystoupení. Ondrej Remiáš odpověděl, že nejvíce jsou navštěvovány muzikály a komediální tituly,
které se hrají i více sezón. V letních měsících probíhají divadelní prázdniny. Marie Kružíková
doplnila, že herci HDJ se přes prázdniny zapojují do činnosti amatérských divadel. Zdeněk Geist
vznesl dotaz na navýšení počtu zaměstnanců. Ondrej Remiáš odpověděl, že se jednalo o
navýšení zákulisního personálu. Rostislav Novák vznesl dotaz na nejúspěšnější vystoupení.
Ondrej Remiáš odpověděl, že se jednalo o vystoupení Splašené nůžky a Adéla ještě nevečeřela.
Došlo k nárůstu zahraničních diváků.
Číslo jednací: KUJI
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8. Diskuze a různé
Regina Říhová vznesla dotaz na zpětnou vazbu přijatých usnesení komise. Ladislav Seidl
odpověděl, že přijatá usnesení jsou následně zakomponována do materiálů, která jsou
předkládána radě kraje.
Z jednání odešel člen komise Antonín Daněk.
Zdeněk Geist pohovořil o vývoji tématu kulturně vzdělávacího programu pro studenty zaměřený na
prezentaci významných rodáků z Vysočiny. Jan Málek řekl, že by se tímto tématem měly zabývat
p.o. v oblasti kultury a školství. Marie Kružíková doplnila, že je zapotřebí i finanční podpora. Dobré
by bylo, aby školy více navštěvovaly divadla, muzea, koncerty atd. Regina Říhová doplnila, že
některé kulturně vzdělávací programy lze pořádat i při soutěžích organizovaných krajem, např.:
Poznej Vysočinu, S Vysočinou do Evropy.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 18. září 2017 od 15.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 2.15.
9. Premiéra pohádky Maxipes Fík na Malé scéně od 17:00 hodin pro zájemce
Přítomní členové komise shlédli premiéru pohádky Maxipes Fík.
10. Závěr
Zdeněk Geist, předseda Kkcrvv, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Mgr. Zdeněk Geist
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Ing. Ladislav Seidl
tajemník Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 16. června 2017.
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