Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 2/2020 konaného dne 1. června 2020
Přítomni:
1. Milan Stránský

8. Jaromíra Hanáčková

2. Marie Kružíková

9. Jan Málek

3. Lucie Vichrová

10. Danuše Milotová

4. Michaela Šinkorová

11. Monika Jordánová

5. Jan Štefáček (místopředseda)

12. Michal Suchý

6. Zdeněk Geist (předseda)

13. Ladislav Seidl (tajemník)

7. Rostislav Novák
Nepřítomni (omluveni):
1. Regina Říhová

3. Josef Dvořák

2. Antonín Daněk
Hosté:
1. Jana Fischerová (členka Rady Kraje Vysočina)
2. Zbyněk Čech (KrÚ, odbor sekretariátu hejtmana)
3. Petr Stejskal (KrÚ, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu)
4. Jitka Hladíková (Krajská knihovna Vysočiny)
5. Ondrej Remiáš (Horácké divadlo Jihlava)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
4. Informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny (KKV HB);
5. Vyhodnocení divadelní sezony 2019-2020 Horáckého divadla Jihlava a návrh dramaturgického
plánu na sezonu 2020-2021 (HDJ);
6. Informace o naplňování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na
období 2014–2020 (OKPPCR);
7.

„Vnější komunikace Kraje Vysočina“ - jednotný vizuální styl, hlavní tiskoviny, vydávaná
periodika, eventy apod. (OSH);

8. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi na úseku
kultury a cestovního ruchu (OKPPCR);
9. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin za rok 2019
(OKPPCR);
10. Diskuze, různé;

11. 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
Na zasedání se dostavila členka komise Monika Jordánová.
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 06/02/2020/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Zdeněk Geist přivítal Jitku Hladíkovou, ředitelku Krajské knihovny Vysočiny (dále jen „KKV“).
Jitka Hladíková podala informace o činnosti knihovny v loňském roce. Pokračovala stavba nové
budovy krajské knihovny. Ve spolupráci s Projektovou kanceláří byla vyhlášena výběrová řízení
na vnitřní vybavení. V loňském roce si KVV připomněla výročí 100 let od vydání prvního
knihovního zákona, 30 let od sametové revoluce a 125. výročí založení knihovny v Havlíčkově
Brodě. Připojila se k celostátním akcím Noc v muzeu a v galerii, Noc s Andersenem, Noc literatury,
Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu nebo Knížka pro prvňáčka. KVV připravila
doprovodný program 29. Podzimního knižního veletrhu a byla vydána kniha „Hejkal se nesmí bát“.
KVV realizovala řadu aktivit zaměřených na podporu čtení a rozšířila nabídku Univerzity volného
času o další obory včetně Virtuální univerzity třetího věku. V roce 2019 čerpala knihovna
neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR v celkové výši 157 000 Kč na čtyři projekty
a investiční dotaci ve výši 900 000 Kč na projekt „Přechod na nový knihovní systém“. Byly
realizovány také dva investiční projekty z dotačního programu Kraje Vysočina. Probíhala
spolupráce s knihovnami v kraji, s Knihovnou Karoľa Kmeťka v Nitře a Městskou knihovnou
Stanislawa Grochowiaka v Lešně.
V závěru Jitka Hladíková sdělila, že z důvodu pandemie koronaviru byla knihovna od 13. 3. 2020
uzavřena. Od 27. 4. 2020 byla knihovna otevřena v omezeném provozu, od 1. 6. 2020 jsou znovu
otevřena všechna oddělení knihovny a již platí prázdninová otevírací doba. V době epidemie
knihovna nabízela čtenářům především e-služby, jako půjčování e-knih, přístupy do odborných
databází a digitálních knihoven.
Na zasedání se dostavila členka komise Marie Kružíková.
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Usnesení 07/02/2020/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na zasedání se dostavila členka komise Jaromíra Hanáčková.
Z důvodu nepřítomnosti ředitele Horáckého divadla Jihlava byl předřazen bod „Informace
o naplňování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014–
2020“.
5. Informace o naplňování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji
Vysočina na období 2014–2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Petr Stejskal informoval o žádosti Statutárního města Jihlava o nové projednání finanční podpory
investiční akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“. Jedná se o výstavbu nové specifické
infrastruktury pro terénní cyklistiku v areálu Českého mlýna, který je součástí projektu Stříbrné
údolí. Žádost byla předložena již na zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 5. 2020 a nebyla
schválena. Dne 21. 5. 2020 byla doručena žádost Statutárního města Jihlava o nové projednání
podpory ze strany kraje. Zastupitelstvo města Jihlavy na svém zasedání 13. 5. 2020 schválilo
financování akce. Kraj Vysočina by se na financování podílel ve výši 50 % uznatelných nákladů,
tj. 1 650 000 Kč.
Usnesení 08/02/2020/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o naplňování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období
2014–2020 a
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na realizaci akce „Pumptrack Český
mlýn, Jihlava"“- podpora je v souladu se Strategií rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji
Vysočina na období 2014-2020, areál Českého mlýna je součástí projektu Stříbrné údolí, realizací
záměru dojde ke zvýšení atraktivity Jihlavy jako turistické destinace.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Vyhodnocení divadelní sezony 2019-2020 Horáckého divadla Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezonu 2020-2021
Ondrej Remiáš pohovořil o vyhodnocení divadelní sezóny 2019/2020. Výroční zpráva za rok 2019
je k dispozici na internetových stránkách divadla (http://hdj.cz/divadlo/vyrocni-zpravy.php). Horácké
divadlo hospodařilo s rozpočtem 57 mil. Kč, rozpočet na konci roku byl vyrovnaný. Návštěvnost
byla 67 tisíc diváků, 66 % na volnou kasu, 31 % v rámci předplatného a 3 % zájezdy. Velká scéna
230 představení (7 premiér), malá scéna 62 představení (3 premiéry). Návštěvnost představení
byla v průměru 89%. Z důvodu pandemie koronaviru byla od 10. 3. 2020 zrušena všechna
představení. Poprvé v historii je plánovaná letní scéna Horáckého divadla ve třech lokalitách: Hrad
Roštejn (Osudy dobrého vojáka Švejka), Hrad Kámen (Utrpení mladého Werthera) a ZOO Jihlava
(Kniha džunglí). Stále platí přísná opatření, např. kapacita sálu se snížila z 320 na 138 diváků.
Ondrej Remiáš pohovořil také o krytí vzniklých ztrát, plánované investice byly pro letošní rok
zrušeny. Probíhá intenzivní příprava na novou sezónu. V závěru pohovořil o personálních
změnách v divadelním souboru.
Usnesení 09/02/2020/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
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bere na vědomí
informace o vyhodnocení divadelní sezóny 2019-2020 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezónu 2020-2021.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. „Vnější komunikace Kraje Vysočina“ - jednotný vizuální styl, hlavní tiskoviny,
vydávaná periodika, eventy apod.
Zbyněk Čech seznámil členy komise s vnější komunikací Kraje Vysočina. Informoval o existenci
dokumentu „Manuál jednotného vizuálního stylu“, který kodifikuje standardy jednotného firemního
stylu – jeho základními prvky jsou značka (logo), typografie (písmo) a barevnost. Dále stručně
prezentoval formy komunikace Kraje Vysočina – informoval o periodických a neperiodických
tiskovinách - „Zpravodaj Kraje Vysočina“ v nákladu 1600 kusů (určený pro příspěvkové organizace
a obce), noviny „Kraj Vysočina“ (220 tis. výtisků), obě tyto tiskoviny vychází každý měsíc. Webové
stránky Kraje Vysočina (plánuje se jejich úprava), výroční zpráva, která má elektronickou podobu
a vychází vždy na začátku měsíce června. Neperiodické tiskoviny – např. turistické mapy,
všeobecné informační brožury, apod. Dále informoval o propagaci Kraje Vysočina, formou povinné
publicity, kterou plní příjemci dotací Kraje Vysočina, ať už dotací z Fondu Vysočiny, či příjemci
individuálních dotací. Podmínky publicity Kraje Vysočina jsou stanoveny v konkrétních smlouvách
o poskytnutí dotace, které Kraj Vysočina s příjemci dotací uzavírá. Dalším nástrojem prezentace
Kraje Vysočina je přímý aktivní marketing na významných akcích podporovaných Krajem Vysočina
jako je např. světový pohár v biatlonu či horských kol v Novém Městě na Moravě, kde se Kraj
Vysočina prezentuje také vlastním promo týmem. OSH dále pořádá celou řadu vlastních akcí
určených jak pro zvané hosty, tak i pro širokou veřejnost. Jedná se např. o akce jako je Sportovec
Kraje Vysočina, Udílení nejvyšších ocenění Kraje Vysočina, Barevné Vánoce, Den s Krajem
Vysočina. V souvislosti s pandemií koronaviru musela být v letošním roce řada akcí zrušena.
Jednou z nich i plánované oslavy k výročí 20 let od založení kraje. Místo nich proběhlo Autokino
Vysočina – v průběhu 10 dní bylo v areálu jihlavské nemocnice promítnuto 20 filmů.
Ze zasedání se omluvila a odešla členka komise Lucie Vichrová.
8. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi
na úseku kultury a cestovního ruchu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál, který poskytuje přehled o projektech
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a příspěvkových organizací.
Ladislav Seidl doplnil, že hlavním tématem cestovního ruchu na Vysočině se tento rok stalo
sklářství. Vernisáže v rámci česko-rakouského projektu I-CULT byly přesunuty na příští rok.
Jana Fischerová pozvala členy komise na akci Zámecký sklářský den, který se uskuteční
13. 6. 2020 od 10:00 hodin v Zámku Světlá nad Sázavou.
Usnesení 10/02/2020/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi na úseku
kultury a cestovního ruchu.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin za rok 2019
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Ladislav Seidl sdělil, že v letošním roce došlo ke snížení soutěžních počinů z 30 na 20 v každé
kategorii. Bylo uděleno Čestné uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče,
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cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos
v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2019, a to za počin „Obnova středověkého krovu
a střešního pláště kostela sv. Jakuba Většího“.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety bylo s ohledem na epidemiologickou situaci a nejistému
průběhu uvolňování přijatých opatření zrušeno. Předání ocenění proběhne začátkem června, a to
na základě individuální domluvy s jednotlivými vítězi.
10. Diskuze, různé
Jana Fischerová informovala o pracovním materiálu, který bude dne 2. 6. 2020 předložen radě
kraje a který se týká podpůrných opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji
Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 14. září 2020, od 15.00 hodin.
11. 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 3. června 2020.
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