
MĚSTO
VÝBOR PRO

Naše značka (čj.)
č.j:

Počet listů příloh:

HAVLÍČKŮV BROD
CESTOVNÍ RUCH, MÉDIA A KULTURU

Vyřizuje/ linka Datum
Hana Vydrářová 12. 1. 2023
tel. 569 497 105

Vaše značka (čj.)

Počet listů:

Přítomni:

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatelka:
Začátek jednání:

Konec jednání:

Program jednání

Zápis z jednání dne 12. 1. 2023

dle prezenční listiny

Hana Fialková, Marcela Lanková
Hana Vydrářová
15.00 hod.
16:45 hod.

> Zahájení, schválení programu (zařazení nového bodu programu Vysočina West - destinační
společnost)

> Návrh na nominace kulturních cen města HB (nominace se podávají do 15.2.2023)
> Představení projektu budoucí expozice města na Staré radnici
> Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programůvyhlášených v roce 2022
> Diskuze, různé
Hosté: Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Eva Prodělalová

Předsedkyně výboruJana Fischerová přivítala přítomné členy výboru i hosty. Následně byli stanoveni
ověřovatelé zápisu Hana Fialková a Marcela Lanková a zrekapitulován program jednání.

Zahájení, schválení programu (zařazen nového bodu programu VysočinaWest z.s.- destinační
společnost)

VysočinaWest z.s. - destinační společnost

Ve středu 11.1.2023 proběhlo jednání u pana starosty Zbyňka Stejskala se zástupci destinační
společnosti Vysočina West (p. Ecler, pí. Štěpánková). Tato společnost již působí na Pelhřimovsku,
Chotěbořsku atd. Této schůzky se zúčastnili Jana Fischerová, Vladimír Slávka, Tomáš Hermann, Alena
Doležalová za TIC. Proběhla prezentace a diskuze.

Jiří Svoboda - spolupráce Koruna Vysočiny - je možná?
Eva Vyoralová - nedostatečná prezentace HB, vítá se další možnost
Juliána Sedláková - prezentace HB na sociálních sítích
Jan Schwarz (host) - spolupráce Petrkov - doporučení jejich prezentace
Michaela Krpálková - propojení podnikatelské sféry s veřejnou správouje správnácesta

Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, tel. 569 497 111, fax 569 497 197,
Odbor vnějších a vnitřních vztahů
e-mail posta@muhb.cz, http://www.muhb.cz, IČ: 0026 7449
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Pavel Duben - havlíčkobrodskýpivovar a restaurace v jeho areálu

Usnesení: VCRMaK/1 /2023 - Výbor zastupitelstva města pro cestovní ruch, média a kulturu doporučuje
zastupitelstvu města přistoupit v roce 2023 do destinační společnosti VysočinaWest, z.s.

PRO: 11 PROTI: O ZDRŽEL SE: O

2. Návrh na nominace kulturních cen města HB (nominace se podávají do 15.2.2023)

Jana Fischerová navrhla nominovat v kategorii Významnýdlouhodobýpřínosměstu v oblasti umění,
zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně společenských aktivitách paní Mgr. Hanu
Novákovou (ředitelka Galerie výtvarnéhouměníHB) a v kategorii Významnýpřínos kulturnímu životu
MgA. Josefa Kekulu. Nominace mohou být podávány do 15.2.2023 na sekretariát starosty, poté bude
vyhodnoceno na příštím jednání výborudne 16.2. 2023..

3. Představení projektu budoucí expozice města na Staré radnici

Ing. Eva Prodělalová představila vizualizaci budoucí expozice Staré radnice (stálá expozice města,
koncepce, grafika, AV prvky, části expozice).
K rekonstrukci Staré radnice byla radou města jmenována pracovní skupina, která se zabývala
rekonstrukcí, navrhla uspořádání radnice. OVVV dostalo za úkol připravit expozici o „historii města”.
Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny (p. Kamp a p. Jindrová) vzniklo libreto, které bylo předáno radě
města a pracovní skupině. Na základě libreta byla zpracovánaprojektová dokumentace. Je zpracován
rozpočet. V momentě vyhlášení dotačního titulu se bude podávat žádost o dotaci.

Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programůvyhlášených v roce 2022 - zpráva4.

pro zastupitelstvo města

V souladu s čl. V „Zásad” je povinností kompetentů výborů sledovat aktivity podpořené z grantových
programůa podpořené projekty vyhodnotit. O této činnosti vypracují souhrnnou zprávu, nejpozději do
31.1. následujícího roku, kterou předloží na nejbližším jednání zastupitelstva města k projednání.

Zpráva - Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programůvyhlášených v roce 2022

V oblasti kultury byly na rok 2022 vyhlášeny čtyři grantové programy:
Havlíčkobrodské kulturní léto 2022 - 250 tis. Kč.
Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města v roce 2022 - 100 tis. Kč.

Dechové a folklórní festivaly - 60 tis. Kč.
Kulturní aktivity (loni se nekonaly)

Havlíčkobrodské kulturní léto 2022

Pořadatel: Orel Jednota Havlíčkův Brod
Schválená částka: 250 tis. Kč
Termín konání: 6.7. - 31.8.2022 Havlíčkovo náměstí
Vyhodnocení projektu: Akce proběhla v pořádku

Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města v roce 2022

Akce: Sousedské taneční odpolko
Pořadatel: Okolo Sázavy z. s.
Schválená částka: 15 tis. Kč
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Termín konání: 07 - 08. 2022 Svatý Kříž - hřiště
Vyhodnocení projektu: Akce proběhla v pořádku

Akce: Adventní koncerty vážnéhudby 2022
Pořadatel: Orel Jednota Havlíčkův Brod
Schválená částka: 18 500 Kč
Termín konání: 11 - 12 2022 sál Staré radnice

Vyhodnocení projektu: Akce proběhla v pořádku

Akce: Noc kostelů 2022
Pořadatel: Římskokatolická farnost - Děkanství Havlíčkův Brod
Schválená částka: 20 tis. Kč
Termín konání: 10.6.2022
Vyhodnocení projektu: Akce proběhla v pořádku

Akce: Hrajeme si s tradicemi - Pohádková cesta
Pořadatel: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Schválená částka: 20 tis. Kč
Termín konání: 4.6.2022 park Budoucnost
Vyhodnocení projektu: Akce proběhla v pořádku

Akce: Hrajeme si s tradicemi - Svatomartinskýprůvod
Pořadatel: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Schválená částka: 20 tis. Kč
Termín konání: 12.11.2022 park Budoucnost
Vyhodnocení projektu: Akce proběhla v pořádku

Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města v roce 2022 - 2. kolo

Akce: Adventní pohádkově-taneční odpolko
Pořadatel: Orel Jednota Havlíčkův Brod
Schválená částka: 16 500 Kč
Termín konání: 11 - 12 2022 Klub OKO
Vyhodnocení projektu: z důvodu havárie na kanalizační přípojce klubu OKO byla akce zrušena

Dechové a folklórní festivaly

Akce: Malý folklórní festival
Pořadatel: Kalamajka folklórní soubor z. s.
Schválená částka: 50 tis. Kč
Termín konání: 11.6.2022 Havlíčkovo náměstí
Vyhodnocení projektu: Akce proběhla v pořádku

5. Diskuze různé
Jana Fischerová: označení radnice schváleno památkáři, bude provedena realizace na budově
Havlíčkovo náměstí 57.

Zlatá jeřabina: Všichni členové výboru obdrželi písemně pokyny k možnosti navrženínominace 19.
ročník - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2022, každý můženavrhnout „svého nominanta ,

na tuto cenu. Proběhla diskuze na oceněnído kategorie Kulturní aktivita akci „Havlíček” (pozn. Ale
tato akce proběhla již v roce 2021 ). V květnu 2022 město Havlíčkův Brod obdrželo oceněníod agentury
Dobrý den) a v kategorii Péče o kulturní dědictví navrhuje projekt rekonstrukce parku Budoucnost.
Nominací byl pověřen Ing. Josef Beneš.
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Jan Schwarz (host): Pronájem lodiček na rybníku Hastrman (pozn. rybník je v majetku města,
pronajatý společnosti rybářů), spuštění nových webových stránek města (pozn. 3 měsíceponechat
beze změn).

Jiří Svoboda - webové stránky TIC (rozdělení dlouhodobýcha jednodenních akcí), následovala obsáhlá
diskuze

Jan Schwarz (host): Připomínky k webovým stránkám: virtuální prohlídky (staré), zápisy z jednání
výboru (pouze za aktuální období), partnerská města - doplnit historii o partnerství měst, smlouvy,
fotky, sportovní organizace (doplnění všech, které dostávají dotace), strategický plán rozvoje (doplnit
koncepci kultury), rezervace Stará radnice (pozn. zajišťuje EO), výlepová plocha v Dolní ulici (doplnit
mapu a atraktivní místa), novécedulky na domech (doplnit QR kódy).

Termín konání příštího výboru je stanoven na 16. 2. 2023 v 15 hod., v Krajské knihovně Vysočiny,
Žižkova 4344, 580 Ol Havlíčkův Brod.

Jednání ukončeno: 16:45 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Hana Fialková

Marcela Lanková

Ing. Jana Fischerová, CSc.
předsedkyně výboru


