Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 5/2014 konané dne 20. listopadu 2014
Přítomni:
1. Daněk Antonín (předseda)

5. Pavel František Daněk

2. Vybíral Karel

6. Dvořák Josef

3. Studenec Zdeněk

7. Podhorská Věra

4. Drápela Lubomír

8. Lisá Katina (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pavlíková Eliška
2. Milotová Danuše (místopředsedkyně)

4. Kalina Jaromír
5. Kolář Milan

3. Fischerová Jana
Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje Vysočina) 3. Novotná Lenka (OKPPCR)
2. Čihák Tomáš (Vysočina Tourism)

4. Seidl Ladislav (OSH)

Program jednání:
1. Zahájení jednání, schválení programu;
2. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
3. Příprava Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na léta 2015 – 2017
(OKPPCR);
4. Informace o přípravě nominací na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje
Vysočina – skřipáctví, třešťské betlémy (OKPPCR);
5. Informace o činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury (OKPPCR);
6. Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů (OSH);
7. Informace o dokumentu „Analýza potenciálu cestovního ruchu v Kraji Vysočina a míra jeho
využití“ (OKPPCR, Vysočina Tourism);
8. Zpráva o stavu odvětví cestovního ruchu v Kraji Vysočina (Vysočina Tourism);
9. Diskuse, různé;
10. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
Antonín Daněk, předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje
Vysočina (dále jen „Kkcrvv“), přivítal všechny přítomné, představil nového člena Kkcrvv, Pavla
Františka Daňka, a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že komise je
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 7 hlasy schválen.
2. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Katina Lisá podala informace ze zasedání RK a ZK – (materiály předkládané odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, které byly projednávány od 30. 9. 2014): podrobnější
informace
o
projednávaných
materiálech
lze
získat:
http://extranet.krvysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada .
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Marie Kružíková doplnila informace o nedočerpané dotaci poskytnuté v rámci Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst
vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji
Vysočina. O záměr finanční dotace dle zásad byl ze strany obcí velký zájem. Po vyhlášení výzvy
bylo i po e-mailové urgenci s připomenutím termínu podání žádosti na krajský úřad doručeno
pouze 29 žádostí o celkové finanční výši nepřesahující 400 tis. Kč. Alokován byl 1 mil. Kč.
3. Příprava Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2015
– 2017
Lenka Novotná okomentovala, že se jedná o koncepční dokument Kraje Vysočina, který vychází
z celostátního koncepčního dokumentu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České
republice na léta 2011 – 2015, který byl krajům doporučen k využití při zpracovávání vlastních
koncepčních dokumentů a k naplňování vlastních záměrů v péči o tradiční lidovou kulturu v jejich
působnosti.
Návrh Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2015 – 2017 zpracoval
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, konzultován a připomínkován byl pracovníky
Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina a etnografy působícími v muzeích
zřizovaných Krajem Vysočina. Následně byl odeslán na Ministerstvo kultury ČR, Odbor regionální
a národnostní kultury, a dále Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici se žádostí
o vypracování odborných posudků. Po jejich obdržení bude kompletní materiál předložen
ke stanovisku Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina a poté
připraven pro projednání v orgánech kraje, předpoklad projednání v Radě Kraje Vysočina prosinec 2014.
4. Informace o přípravě zápisu nominovaných statků za rok 2014 na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
Lenka Novotná informovala, že v závěru roku 2013 Rada Kraje Vysočina schválila Pravidla Rady
Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina a
vedením Seznamu pověřila Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu
Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci.
Pro přípravu a schvalování návrhů a nominací na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina byla z podnětu Regionálního pracoviště jmenována Odborná pracovní
skupina, kterou tvoří odborní pracovníci z oblasti tradiční lidové kultury a zástupci Krajského úřadu
Kraje Vysočina, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Lenka Novotná dále informovala, že po „Běhu o barchan“, který byl na výše uvedený Seznam
zapsán jako první statek, byly v letošním roce k zápisu nominovány 2 nemateriální statky:
Skřipácká muzika na Jihlavsku a Betlémská cesta v Třešti. O jejich zapsání na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina rozhodne Regionální pracoviště do
konce listopadu 2014.
Z dalšího jednání se omluvil Josef Dvořák.
5. Informace o činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury (OKPPCR)
Katina Lisá informovala o spolupráci příspěvkových organizací na úseku kultury. Jako příklad
výborné spolupráce uvedla společnou výstavu „Poklady Vysočiny“, která je zahájena dnes,
20. 11. 2014.
Bližší informace o kulturních aktivitách a akcích pořádaných nejen krajskými příspěvkovými
organizacemi jsou uveřejňovány http://www.vysocina-fandi-kulture.cz/. Dále okomentovala aktivity
jednotlivých příspěvkových organizací:
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
 změna na pozici uměleckého šéfa - Kateřina Dušková (od února 2014),
 v oblasti propagace organizace - atraktivní webové stránky,
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změny v hereckém souboru (3 nové herecké tváře).

Krajská knihovna Vysočiny
 spoluorganizátor 24. podzimního knižního veletrhu v HB,
 změna na pozici ředitele (v souvislosti s odchodem stávající ředitelky na mateřskou
dovolenou),
 rozsáhlé stavební práce probíhající v pronajatém objektu knihovny (majetek města HB)
zasahující do chodu knihovny,
 pořízení druhého biblioboxu.
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 realizace rozsáhlého výstavního projektu „Baroko na Havlíčkobrodsku“ + vydání katalogu
k výstavě, za který GVU získala ocenění na 24. podzimním knižním veletrhu v HB – Cena
za nejkrásnější knihu Vysočiny, autor: Mgr. Aleš Veselý.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 hlavní koordinátor galerijní části výstavy „Poklady Vysočiny“,
 realizace česko-rakouského výstavního projektu „Hrady česko-rakouského pomezí“ +
vydání katalogu,
 realizace prvního příměstského tábora,
 dílčí rekonstrukce v objektu za účelem vybudování edukačních prostor v galerii.
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 celoroční oslavy 50. výročí založení galerie – výstavy, koncerty, přednášky,
 úspěšný hudební projekt Slunohraní.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
- výstava „Baroko na Havlíčkobrodsku“ (ve spolupráci s GVU) a výstava prezentující minulost
a současnost muzejní práce a nákupy z posledních let „140 let muzejnictví v Havlíčkově
Brodě“,
- mezinárodní konference „Sklářství na Vysočině a v Dolním Rakousku“,
- Dny otevřených ateliérů – 4. ročník.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
- otevření nových expozic realizovaných v rámci projektu „Modernizace a dokončení expozic
muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“,
- odborná garance a realizace společné výstava „Poklady Vysočiny“ (hlavní koordinátor),
- realizace řady projektů včetně vědecko-výzkumných,
- dokončení stěhování muzejních sbírek do nového depozitáře v Heleníně
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
- přestěhování sbírkových předmětů do nového depozitáře v Heleníně,
- udržitelnost projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ (digitalizace sbírkových
předmětů a doplňování databáze),
realizace výstavy u příležitosti 40. výročí otevření nejstarší středoevropské monotematické
expozice jednostopých vozidel na Hradě Kámen.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
- 19. veletrh muzeí a galerií ČR na téma „Muzea, galerie a dotace Evropské unie“,
- realizace projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ (nové webové stránky, propagační
materiály, kostýmované prohlídky.).
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
- účast na veletrzích (Regiontour, Holidayworld, Slovakiatour, Utrecht, Vídeň…),
- realizace projektů financovaných z ROP Jihovýchod a přeshraniční spolupráce,
- roadshow ve městech Kraje Vysočina,
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-

spolupráce se všemi příspěvkovými organizacemi v oblasti propagace regionu a aktivit PO
v oblasti kultury,
úzká spolupráce na koncepčních materiálech OKPPCR.

6. Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů (OSH)
Ladislav Seidl informoval, že byly rozšířeny stávající partnerské oblasti (Spolková země Dolní
Rakousko, Region Champagne-Ardenne, Nitranský samosprávný kraj a Zakarpatská oblast
Ukrajiny) o další dvě oblasti Minská oblast Běloruska a čínská provincie Hubei. Celkem má Kraj
Vysočina v Zahraničí šest partnerských regionů.
Aktivity na úseku oddělení vnějších vztahů OSH KrÚ:


Každoročně připravuje OSH materiál pro informaci pro Zastupitelstvo Kraje Vysočina o
spolupráci Kraje Vysočina s partnerskými subjekty v zahraničí. Tato zpráva bývá pravidelně
vyvěšována na internetových stránkách kraje – viz dále.



Kraj Vysočina má na svých webových stránkách speciální sekci věnovanou zahraničním
vztahům – viz http://www.kr-vysocina.cz/zahranici.asp , kde lze sledovat tiskové zprávy a
kde jsou rovněž zveřejněny základní dokumenty o partnerských regionech a další užitečné
informace pro občany Kraje Vysočina zaměřené na aktivity s partnery v zahraničí.



Jedním z praktických výstupů spolupráce se subjekty z Dolního Rakouska je aktivita Mladá
univerzita Waldviertel http://www.jungeuni-waldviertel.at/. V roce 2014 proběhl již 6. ročník
významné prázdninové akce propojující děti ve věku 11-14 let z ČR a Rakouska (v roce
2014 se zúčastnilo 139 žáků). V rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015 je pro úhradu části
nákladů spojených s organizací akce navrženo necelých 500 tis. Kč.



Zmíněny byly výstupy projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice jedná se o projekt, který byl financovaný Evropskou unií z Programu přeshraniční
spolupráce Rakousko-ČR 2007 - 2014. Součástí tohoto projektu byla právě i Mladá
univerzita Waldviertel (2011 - 2013). Prezentován byl sborník projektu.



Na středních školách působí francouzský lektor a zmíněny byly i některé další vybrané
aktivity organizované se zahraničními partnery Kraje Vysočina. Akcentována byla snaha
OVV/OSH připravovat takové aktivity, z nich mají užitek občané Vysočiny.



Členové Kkcrvv budou začátkem roku 2015 seznámeni s materiálem Zpráva o spolupráci
Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2014.

7. Informace o dokumentu „Analýza potenciálu cestovního ruchu v Kraji Vysočina a
míra jeho využití“
Tomáš Čihák okomentoval dokument, který navazuje na dokument Strategie rozvoje cestovního
ruchu v Kraji Vysočina. Dokument zpracovává Vysoká škola polytechnická Jihlava. Zmínil, že se
jedná o velmi kvalitně zpracovaný výstup. VŠPJ zpracovala analytickou část, zmapovala podmínky
pro rozvoj cestovního ruchu (přírodní a kulturní potenciál a infrastruktura cestovního ruchu).
Na základě této analýzy VŠPJ dále zpracovala výstupy a doporučení. Dokument bude
připomínkován ze strany krajského úřadu i Vysočina Tourism.
Tomáš Čihák vyzval přítomné k zaslání případných připomínek cca do 3. prosince 2014.
8. Zpráva o stavu odvětví cestovního ruchu v Kraji Vysočina
Tomáš Čihák okomentoval zaslaný podklad a informoval, že k 7. listopadu byly uzavřeny statistiky
za 3 ¼ letí 2014, proto se zaměřil na porovnání dat za první tři čtvrtletí roku 2014 vs. první tři
čtvrtletí roku 2013. Podklad obsahuje informace i o struktuře návštěvníků či jejich počtu
u nejvýznamnějších atraktivit v Kraji Vysočina.
Počet návštěvníků Kraje Vysočina ve sledovaném období (leden – září 2014) vzrostl o 0,95 %
oproti stejnému období předchozího roku. Ve druhém čtvrtletí jsme zaznamenali poměrně značný
nárůst oproti loňskému roku, a to o více než 7 %, ve třetím čtvrtletí, tedy hlavní turistické sezoně
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potom o téměř 3 %. Na celkovém nárůstu počtu návštěvníků kraje se negativně projevilo první
čtvrtletí s 12% poklesem, což lze přisuzovat nepříznivým klimatickým podmínkám, které značně
ovlivnily lyžařskou a běžkařskou sezonu, rovněž jde o porovnávání hodnot s rokem 2013, tedy
konáním mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Ze stejného důvodu zřejmě došlo
také k celkovému poklesu v počtu přenocování, kde se projevilo výrazné snížení hodnoty (22,2 %)
právě v prvním čtvrtletí letošního roku.
Návštěvnost Kraje Vysočina ze strany domácích turistů je přibližně šestinásobně vyšší oproti
návštěvnosti ze strany zahraničních turistů. Mezi nejpočetněji zastoupené zahraniční návštěvníky
patří tradičně turisté z Německa a Slovenska, s větším odstupem potom Nizozemci, Poláci
a Rakušané. Ve srovnání s rokem 2013 (první tři čtvrtletí) jsme zaznamenali 1,3% nárůst
v příjezdech domácích návštěvníků, naopak 1,1% pokles v příjezdech zahraničních návštěvníků.
Tradičně nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Vysočině je Zoologická zahrada Jihlava
a památky UNESCO.
V roce 2013 navštívilo Vysočinu celkem 448 401 návštěvníků, z nichž 85 % byli domácí turisté.
Nejvíce turistů do regionu přijelo v srpnu, nejvíce jich zde přespalo v červenci. Turisticky nejméně
vytíženým měsícem byl prosinec a leden, a to počtem příjezdů turistů i počtem přenocování.
Nejatraktivnějším obdobím pro návštěvu kraje je červenec až září, naopak v období leden až
březen klesá počet turistů přibližně na polovinu.
V porovnání s předchozím rokem 2012 vzrostla návštěvnost kraje o více než 2 % a počet
přenocování o necelé 1 %.
V celkovém hodnocení návštěvnosti jednotlivých krajů ČR je Vysočina na dvanácté příčce, před
Ústeckým a Pardubickým krajem.
9. Diskuse, různé
Věra Podhorská se dotázala, zdali HDJ získá v roce 2015 dotaci na oslavu výročí 75 let založení
HDJ. Marie Kružíková reagovala, že tuto záležitost bude divadlo financovat ze svých prostředků.
Dále vznesla připomínku k opakující se kolizi termínu MFDF a termínu předávání nejvyššího
ocenění Kraje Vysočina a s tím související absenci zástupců Kraje Vysočina na zahájení MFDF.
Marie Kružíková reagovala, že akce jsou plánovány tak, aby nekolidovali se zahájením MFDF.
V letošním roce kraj získal ve stejném termínu mimořádnou nabídku na prestižní akci v Paříži,
která nebyla předem plánována.
Termín dalšího zasedání komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů č. 6/2014
byl naplánován, dle domluvy členů Kkcrvv, na úterý 9. prosince 2014 od 13:00 hod
v Pivovarské restauraci Jihlava.
10. Závěr
Antonín Daněk poděkoval členům komise za aktivní přístup a ukončil jednání.

Antonín Daněk
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Katina Lisá
tajemnice Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová dne 20. 11. 2014
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