Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 1/2019 konaného dne 18. února 2019
Přítomni:
1. Milan Stránský

8. Jaromíra Hanáčková

2. Marie Kružíková

9. Josef Dvořák

3. Regina Říhová

10. Danuše Milotová

4. Antonín Daněk

11. Monika Jordánová

5. Lucie Vichrová

12. Michal Suchý

6. Jan Štefáček (místopředseda)

13. Ladislav Seidl (tajemník)

7. Rostislav Novák
Nepřítomni (omluveni):
1. Michaela Šinkorová

3. Jan Málek

2. Zdeněk Geist (předseda)
Hosté:
1. Jana Fischerová (členka rady kraje)

2. Zbyněk Čech (OSH)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení;
Schválení programu a zápisu;
Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
Návrh na vyhlášení Programu Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2019“ (OKPPCR);
Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů včetně činnosti kanceláře
Kraje Vysočina v Bruselu (OSH);
6. Informace z oblasti tradiční lidové kultury - Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina, Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina (OKPPCR);
7. Diskuze, různé;
8. Závěr.
1. Zahájení
Jan Štefáček, místopředseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje
Vysočina (dále jen „Kkcrvv“) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Omluvil nepřítomnost
Zdeňka Geista, předsedy komise. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Místopředseda přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. Podrobnější informace o projednaných
bodech jsou k dispozici zde: https://www.kr-vysocina.cz/2019/ds-304113/p1=99820.
Usnesení 01/01/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Návrh na vyhlášení Programu Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2019“
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Ladislav Seidl uvedl, že se jedná o program na podporu akcí v oblasti kultury, s tradiční alokací
1,8 mil. Kč. Podporovány jsou především kulturní akce se zaměřením na tradiční českou
hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu,
taneční umění a další estetické aktivity. Pravidelně dochází k převisu žádostí. Důležitým aspektem
při hodnocení jsou specifická kritéria, která se nezměnila oproti minulým rokům. Preferovány jsou
především:
- akce s mezinárodním společenským dopadem, případně s mezinárodní účastí;
- zcela nekomerční akce pořádané neziskovými organizacemi nebo akce s výtěžkem
věnovaným na obecně prospěšné účely;
- akce s aktivním zapojením veřejnosti;
- akce prezentované pouze neprofesionálními umělci;
- akce v navazujících časových úsecích či několika se opakujících cyklech;
- nové kulturní aktivity, založení nové tradice.
Minimální výše dotace na jeden projekt je 10 tis. Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden
projekt je 50 tis. Kč. Minimální podíl příjemce dotace je 60 % celkových nákladů projektů.
Josef Dvořák vznesl podnět na navýšení finančních prostředků alokovaných do Programu
„Regionální kultura 2019“.
Na zasedání se dostavila členka komise Marie Kružíková.
Na základě dotazu Danuše Milotové uvedl Ladislav Seidl, jaká byla požadovaná výše dotace od
žadatelů v minulých letech: 2016 - 2,59 mil. Kč, 2017 - 2,21 mil. Kč, 2018 - 2,56 mil. Kč.
Usnesení 02/01/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Regionální kultura 2019“ a
doporučuje
navýšit celkový objem finančních prostředků alokovaných do Programu „Regionální kultura 2020“
na 2 mil. Kč.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů včetně činnosti
kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Zbyněk Čech sdělil, že Kraj Vysočina rozvíjí mezinárodní spolupráci zejména z důvodu výměny
zkušeností a příkladů dobré praxe, zapojení do mezinárodních projektů, navázání osobních
a profesních kontaktů, rozvoje jazykových zkušeností i kulturního vědomí a osobního rozvoje
občanů Vysočiny. Kraj usiluje o svou propagaci v zahraničí. Kraj Vysočina má uzavřeny dohody
o spolupráci se 6 regiony v zahraničí: Dolní Rakousko, Nitranský samosprávný kraj na Slovensku,
region Grand Est ve Francii, Zakarpatská oblast Ukrajiny, Minská oblast Běloruska a čínská
provincie Hubei. Kraj Vysočina má v nestálé formě zastoupení v Bruselu.
Dolní Rakousko – uzavřen společný Pracovní program, který definuje a rozvíjí spolupráci v 13
odborných oblastech. V oblasti kultury funguje velmi úzká spolupráce organizací zřizovaných
Krajem Vysočina s dolnorakouskými partnery (např. Dny otevřených ateliérů, Porta culturae).
Nitranský samosprávný kraj – mezi dlouhodobé a pravidelné společné aktivity patří přehlídka
středních škol zřizovaných Krajem Vysočina na výstavě středních škol – Mladý tvorca
a gastronomická soutěž středních škol – Gastrofestival Nitra. V oblasti kultury velmi úzce
spolupracuje Horácké divadlo Jihlava a Divadlo Andreje Bagára z Nitry.
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Region Grand Est – v letošním roce je plánováno velké množství společných aktivit, například
účast studentů hotelových škol z Vysočiny na mezinárodní soutěži Trofej Philippa Milla v Remeši.
V oblasti kultury probíhá spolupráce zejména ve formě výměn současného umění mezi oběma
regiony. V červenci se uskuteční v Telči 25. výročí Francouzsko – české akademie.
Zakarpatská oblast Ukrajiny – orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference, která
určuje hlavní směry spolupráce mezi oběma regiony a na každý rok schvaluje výběr konkrétních
projektů. Realizace investičních projektů a rekonstrukce objektů pomáhá výrazným způsobem
zlepšit podmínky ve školách, sociálních a zdravotních zařízeních v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Minská oblast Běloruska – partnerství je rozvíjeno především na hospodářském základě, včetně
pomoci se zprostředkováním kontaktů a informací a realizace vzájemných podnikatelských misí.
V oblasti školství probíhá sportovní turnaj české a běloruské mládeže v hokeji nebo týdenní
hokejová škola.
Provincie Hubei – memorandum uzavřeno v roce 2014. Uskutečnilo se velké podnikatelské fórum
v Kraji Vysočina, při němž byly navázány základní obchodní vztahy.
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu – funguje ve formě tzv. nestálého zastoupení, zástupcem
Kraje Vysočina je Jan Skála. Celoročně jsou nabízeny stáže vysokoškolským studentům, které
jsou hrazeny z programu Erasmus+.
Jaromíra Hanáčková vznesla dotaz na možnost pomoci s financováním cesty souboru ze
Zakarpatské oblasti Ukrajiny, který chtěli pozvat na folklórní festival Bramborobraní.
Zbyněk Čech tento dotaz přenese na Kateřinu Svobodovou, která má spolupráci se Zakarpatskou
oblastí Ukrajiny na starosti.
Usnesení 03/01/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o spolupráci s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů včetně činnosti
kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace z oblasti tradiční lidové kultury - Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina, Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Ladislav Seidl informoval, že Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období
2018-2021 byla schválena radou kraje dne 20. 11. 2018.
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina – v roce 2018 byla na seznam
zapsána Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov. Na krajský seznam je zapsána pod číslem 7/2018.
Nositeli statku jsou Římskokatolická farnost Heřmanov a obec Heřmanov, Nová Ves, Radňoves
a Vidonín. O zápise rozhodlo Muzeum Vysočiny Třebíč. Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina obsahuje těchto 7 položek:
1. Běh o Barchan
2. Skřipácká muzika na Jihlavsku
3. Betlémská cesta v Třešti
4. Obchůzka královniček na Velkobítešsku
5. Historický morový průvod v Brtnici
6. Jihlavský havířský průvod
7. Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov
Národní seznam tradiční lidové kultury obsahuje aktuálně 26 položek a 4 z nich jsou z Kraje
Vysočina (Běh o Barchan, Betlémská cesta v Třešti, Skřipácká muzika na Jihlavsku, Historický
průvod v Brtnici).
Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – zastupitelstvo kraje na lednovém zasedání
rozhodlo o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a titul získali František
Kouřil (sklářství), František Novák (sklářství) a Luděk Žákovský (sedlářství). Mistrů máme v tuto
chvíli 11:
1. Drahomír Smejkal – výsek pilníků a rašplí
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2. Aleš Uherka – tradiční kolářství
3. Hana Šmikmátorová – malování horáckých kraslic
4. Jindřich Toman – výroba štípaných holubiček
5. Jindřich Holub – výroba šindele
6. Marie Žilová – textil
7. Eva Jurmanová – textil
8. Jaroslav Fieger – kámen
9. František Kouřil – sklářství
10. František Novák – sklářství
11. Luděk Žákovský – sedlářství
Podrobné informace o nemateriálních statcích tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina, o Mistrech
tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a zejména o činnosti Regionálního pracoviště tradiční
lidové kultury jsou k dispozici na http://www.muzeumtr.cz/rptlk-krajvysocina.html.
Ladislav Seidl pozval členy komise do Muzea Vysočiny Třebíč, kde proběhne 17. 4. 2019
slavnostní předávání ocenění.
Lidová kultura – projekt subjektů 4 krajů: Jihočeského kraje, Dolního Rakouska, Horního Rakouska
a Kraje Vysočina. Součástí projektu je rekonstrukce kulturní památky v Třebíči – zemědělské
usedlosti příměstského typu, rodiště Bohumíra Šmerala.
Ladislav Seidl pozval členy komise také na výstavu k tématu tradiční lidové kultury, která je
umístěna v průběhu února v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova B.
Usnesení 04/01/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z oblasti tradiční lidové kultury – Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina, Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze a různé
Ladislav Seidl vyzval členy komise k hlasování v anketě Zlatá jeřabina v průběhu měsíce března.
Marie Kružíková ocenila repertoár Horáckého divadla Jihlava, mrzí ji snížení návštěvnosti
v příspěvkových organizacích na úseku kultury v roce 2018. Dále byla diskutována také dotace,
o kterou bude Horácké divadlo žádat Ministerstvo kultury ČR.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 29. dubna 2019, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
8. Závěr
Jan Štefáček, místopředseda Kkcrvv, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Mgr., Bc. Jan Štefáček
místopředseda 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: Dana Vrábelová dne 20. února 2019.
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