Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 1/2020 konaného dne 17. února 2020
Přítomni:
1. Milan Stránský

8. Rostislav Novák

2. Marie Kružíková

9. Jaromíra Hanáčková

3. Antonín Daněk

10. Josef Dvořák

4. Lucie Vichrová

11. Danuše Milotová

5. Michaela Šinkorová

12. Monika Jordánová

6. Jan Štefáček (místopředseda)

13. Ladislav Seidl (tajemník)

7. Zdeněk Geist (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Regina Říhová

3. Michal Suchý

2. Jan Málek
Hosté:
1. Jana Fischerová (členka Rady Kraje Vysočina)
2. Zbyněk Čech (KrÚ, odbor sekretariátu hejtmana)
3. Jan Skála (KrÚ, odbor sekretariátu hejtmana)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
4. Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů včetně činnosti kanceláře
Kraje Vysočina v Bruselu (OSH);
5. Informace z oblasti tradiční lidové kultury - Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina, Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina (OKPPCR);
6. Diskuze, různé;
7. 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 komise usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 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/2020/ds-304339/p1=105019.
K přehledu bodů projednávaných v radě kraje nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení 01/01/2020/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. 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. Mezi nejdůležitější samostatné oblasti spolupráce patří zejména Mladá
univerzita Waldviertel – Vysočina. 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.
Region Grand Est – spolupráce navazuje na předchozí spolupráci s regionem ChampagneArdenne. Spolupráce se opírá zejména o oblasti školství a kultury. Od roku 2008 funguje společně
financované vyslání francouzského lektora do Kraje Vysočina. Podařilo se navázat intenzivní
kontakt se šéfkuchařem Philippem Millem. 16. 11. 2019 proběhl v Jihlavě první ročník soutěže
Gurmet den s Krajem Vysočina. V oblasti kultury probíhá spolupráce zejména ve formě výměn
současného umění mezi oběma regiony.
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.
Na základě dotazu podal Zbyněk Čech bližší informace k prázdninovému kempu Mladá univerzita
Waldviertel – Vysočina, který je určen pro děti ve věku 11 – 14 let. V roce 2020 proběhne již 12.
ročník.
Jan Skála doplnil informace o Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu, které funguje ve formě tzv.
nestálého zastoupení. Celoročně jsou nabízeny stáže vysokoškolským studentům, které jsou
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hrazeny z programu Erasmus+. Mezi nejvýznamnější reprezentační akce patří pravidelné pořádání
Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu nebo prezentace Kraje
Vysočina na tradiční akci představující české regiony s názvem Czech Street Party.
Usnesení 02/01/2020/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).
5. 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 dne 22. 4. 2020 se v Muzeu Vysočiny Třebíč uskuteční slavnostní
předání ocenění v oblasti tradiční lidové kultury udělované Krajem Vysočina.
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina – v roce 2019 bylo na seznam
zapsáno Dudáctví na Vysočině, jako položka č. 8/2019. Byla zajištěna prezentace nově
zapsaného statku na webových stránkách Kraje Vysočina, na webových stránkách Muzea
Vysočiny Třebíč a v médiích. Regionální pracoviště zahájilo práce na přípravě videomedailonku,
který bude promítán na slavnostním předání ocenění.
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina obsahuje těchto 8 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
8. Dudáctví na Vysočině
Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – udělováno na základě zásad zastupitelstva kraje,
které byly dne 11. 2. 2020 aktualizovány a nově je ocenění doprovázeno finanční odměnou ve výši
10 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo udělit titul Rudolfu Hupkovi (dřevo, vybíjení dřeva kovem)
a Miroslavu Vrtěnovi (dřevo, bednářství).
Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina:
1. Drahomír Smejkal – výsek pilníků a rašplí
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
12. Rudolf Hupka – dřevo, vybíjení dřeva kovem
13. Miroslav Vrtěna – dřevo, bednářství
Společně se zápisem bude členům komise rozeslán seznam aktivit Centra tradiční lidové kultury
v Třebíči.
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Usnesení 03/01/2020/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).
6. Diskuze, různé
Na příštím zasedání poskytne Ladislav Seidl bližší informace k vyřízení žádosti Petra Heřmana
o získání finančních prostředků na opravu hlavní budovy pivovarského souboru ve Vladislavi.
Zdeněk Geist pozval členy komise na představení knihy Sousedé, které se uskuteční 2. 3. 2020
v Oblastní galerii Vysočiny.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 27. dubna 2020, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
7. 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: Dana Vrábelová dne 19. února 2020.
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