Kulturní komise
Rady Jihočeského kraje
Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz
Kleť dne 6. 10. 2021

Zápis č. 5
z výjezdního jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo
6. října 2021 od 10:00 hodin ve Hvězdárně a planetáriu na Kleti

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, Bc. Ladislava Krejčová, Ing. Jaromír Talíř, Bc. Josef Vochoska, Jan Michl,
Ing. Barbora Šiftová, Bc. Daniel Turek;
Omluveni: Jindřiška Kudrlová, Ing. Lenka Horejsková, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Jan Novák;
Přizváni: Pavel Hroch, Mgr. Patrik Červák, Mgr. František Chrastina, Ing. Jana Tichá, Ing. Bc. Miloš
Tichý, Ph. D., Bc. Hana Kabashi;
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Představení vědeckého programu HaP
Představení koncepce rozvoje HaP
Návrh dotační politiky na r. 2022
Různé

S návrhem programu všichni přítomní členové kulturní komise souhlasili.
Přítomno 7 členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK). Komise je usnášeníschopná.
Jednání zahájil pan předseda, přivítal všechny přítomné členy kulturní komise a předal slovo Ing. Janě
Tiché.
K bodu 1 programu jednání
Představení vědeckého programu HaP
Paní ředitelka Ing. Jana Tichá pozvala všechny přítomné do kopule observatoře, kde při sloučení
rozpravy bodů č. 1 a č. 2 proběhla zároveň exkurze a bylo využito i konkrétních ukázek k dané
tématice. J. Tichá podrobně pohovořila o výzkumných programech, grantech, činnosti a koncepci HaP.
Zároveň představila hvězdářské dalekohledy Klenot a reflektor. Vedoucí Observatoře Kleť M. Tichý
seznámil členy s řídícím centrem dalekohledu, zajímavými snímky, ukázkami planetek apod. Oba pak
odborně zodpověděli dotazy přítomných členů.
NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vědecký program Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti.
Hlasování 7/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění

K bodu 2 programu jednání
Představení koncepce Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti
NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
koncepci rozvoje Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti
Hlasování 7/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
K bodu 3 programu jednání
Návrh dotační politiky r. 2022
Pan náměstek Pavel Hroch představil členům kulturní komise návrh 4 programů dotační politiky na
r. 2022. Jedná se o následující programy:
•

Kulturní dědictví – návrh alokace 12 mil. Kč, cílem programu je podpora zachování a obnovy
objektů a předmětů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných
postupů a podpora vzniku kvalitní předprojektové přípravy obnovy nemovitých kulturních
památek, tj. podpora provedení průzkumů potřebných k provedení kvalitní projektové
dokumentace obnovy objektu. Obnova historických hřbitovů, pohřebišť a pomníků a hrobových
míst významných občanů (doba vzniku do roku 1940) s důrazem a při zachování jejich kulturně
historických hodnot.

•

Podpora kultury – návrh alokace 10 mil. Kč, podpora všech kulturních žánrů (hudba, tanec,
divadlo, folklór, film, fotografie, umělecká a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění,
výstavy, přehlídky a soutěže). Preferovány budou projekty přispívající k rozšíření a zkvalitnění
kulturní nabídky, udržení tradic a k propagaci Jihočeského regionu i s ohledem na kulturní
projekty osob se zdravotním postižením.

•

Podpora muzeí a galerií – návrh alokace 2 mil. Kč; v opatření č. 1 půjde o úpravy v
expozicích: opatření je určeno na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely,
vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám,
finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Opatření č. 2.
Propagace muzeí a galerií: opatření je určeno na podporu vydání propagačních materiálů
tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informačních tabulí,
webových stránek a jejich úpravy. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových
nákladů projektu. Opatření č. 3: Muzejní a galerijní edukace v kultuře: opatření je určeno na
podporu tvorby a realizace edukačních a kreativních programů a doprovodných aktivit ke
stálým expozicím i krátkodobým výstavám, které jsou pro školní skupiny vytvářeny v návaznosti
na rámcové vzdělávací programy. Klasickou školní výuku tak doplňují o prvky kreativního
učení, objektového vyučování, kritického myšlení, ale i o regionální učivo. Finanční podpora
může činit maximálně 50 % celkových nákladů projektu. Informace o podávání žádostí
elektronickou formou, zavádění nového systému pro rok 2022.

•

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury – Návrh alokace 2 mil. Kč.;
Opatření č. 1: Pořádání akcí s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem
na území Jihočeského kraje. Opaření č. 2: Reprezentace v oblasti kultury v zahraničí a v
Čechách na akcích s mezinárodní účastí.
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NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem dotační politiky na r. 2022
Hlasování 7/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
Různé
V bodě různé pohovořila paní Hana Kabashi z Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) o smyslu
spolupráce JCCR s OKPP (odborem kultury a památkové péče).
NÁVRH USNESENÍ
Spolupráce Jihočeské centrály cestovního ruchu s Odborem kultury a památkové péče
Jihočeského kraje
16/2021/KK_5
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
spolupráci Jihočeské centrály cestovního ruchu s Odborem kultury a památkové péče Jihočeského
kraje
Hlasování 7/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
Patrik Červák informoval přítomné o akci „Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji“, která proběhne
9. – 10. 10. 2021. Všichni obdrželi stejnojmennou brožuru s přehledem zúčastněných řemeslníků,
umělců a tvůrců, kteří ve svých ateliérech předvedou návštěvníkům techniky své tvorby, odprezentují ji
a vysvětlí vše, co bude návštěvníky zajímat.
Jednání bylo ukončeno ve 13:00 hod.
Další jednání kulturní komise se bude konat dne 3. 11. 2021 v Jihočeském muzeu v Českých
Budějovicích.

Zapsala:

Bc. Zuzana Zavázalová

Ověřovatel:

Ing. Štěpán Pavlík
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