Kulturní komise
Rady Jihočeského kraje
Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz
České Budějovice dne 2.6.2021

Zápis č. 3
z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo
2. června 2021 od 10:00 hodin v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Daniel Turek, Ing. Lenka Horejsková,
Ing. Petr Jenkner, Jan Michl, Bc. Ladislava Krejčová;
Omluveni: Jindřiška Kudrlová, Ing. Barbora Šiftová, Bc. Jan Novák, Ing. Jaromír Talíř;
Přizváni: Mgr. František Chrastina, RNDr. Roman Kössl (zástupce ředitele ZOO), Mgr. Juraj Thoma,
Lukáš Černý, Ondřej Kašpárek;

Návrh programu:
1. Evropské hlavní město kultury 2028 (prezentace 1. náměstka primátora Mgr. Juraje Thomy)
2. Informace o činnosti ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
3. Představení rozvojových aktivit ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
S návrhem programu všichni přítomní členové kulturní komise souhlasili.
Přítomno 7 členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK). Komise je usnášeníschopná.
K bodu 1 programu jednání
Evropské hlavní město kultury 2028
První náměstek primátora Juraj Thoma představil koordinátory Lukáše Černého a Ondřeje Kašpárka ze
spolku Budějovice 2028, který zakázku dostal a začal zpracovávat podklady pro podání přihlášky.
"Věříme, že se do přípravy přihlášky zapojí nejen veřejné instituce nebo podnikatelé v kultuře a
cestovním ruchu, ale také široká veřejnost," Dodal, že výsledkem příprav bude kromě přihlášky v
příštím roce i vznik dlouhodobé kulturní strategie pro město. "Cílem je restart kultury a cestovního ruchu
zasažených pandemií," Výhodou podle něj také je, že radnice nemusí vymýšlet investiční projekty.
Řada z nich už je v procesu. "Např. rekonstrukce kulturního domu Slavie, která půjde do sto milionů,
plánovanou rekonstrukci Domu umění na náměstí nebo úpravu Senovážného náměstí," vyjmenoval
Juraj Thoma jen některé z nich. V současné době se konají první schůzky se všemi subjekty i
jednotlivci, kteří se v krajském městě kultuře a cestovnímu ruchu aktivně věnují. U většiny se
organizátoři setkali s pozitivními reakcemi a velkou chutí se do příprav zapojit. Záměr podat v příštím
roce kandidaturu pro rok 2028 už před Budějovicemi ohlásili dříve v Brně, Chomutově, Liberci a v
Broumově. Právě s těmito městy se Budějovice o titul utkají. O vítězi rozhodne mezinárodní porota ve
dvoukolovém hodnocení. Zastupitelstvo města České Budějovice dne 10. 5. 2021 projednalo a
schválilo kandidaturu 38 hlasy ze 40. Další informace o projektu uvedli oba koordinátoři s pomocí
prezentace, která bude členům kulturní komise elektronicky zaslána. Cílem projektu je např. zamezení
odchodu mladých lidí z Českých Budějovic, identita města v rámci regionu, republiky i v mezinárodním
rozsahu, zlepšování image města, aj. V plánu je společné zasedání Rady Jihočeského kraje a Rady
města České Budějovice k tomuto tématu.

NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury 2028.
Hlasování 7/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
K bodu 2 programu jednání
Informace o činnosti ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
Sloučena rozprava bodů 2 a 3.
Fr. Chrastina – informoval KK o rozvojových aktivitách ZOO pro nejbližší období. V této souvislosti
zmínil výstavbu nového prostoru pro prezentaci a chov sov v rámci areálu a pokračování rozvoje
záchranné stanice, která působí v rámci ZOO v areálu Rozovy u Temelína. Dále pokračují výstavby
nových voliér pro bahňáky a nových pochozích lávek v rámci celého stávajícího areálu. Rovněž
informoval o připravované koncepci dalšího rozvoje areálu, která zahrnuje jeho rozšíření v zadní části o
dalších cca. 6 ha.
R. Kössl informoval o edukačních aktivitách areálu i mimo něj, které zahrnují programy pro všechny
typy základních i středních škol a zároveň zahrnují výukové stáže pro žáky VŠ. Dále informoval o
problematice chovu a prezentace jednotlivých druhů zvířat a o jedinečnosti ZOO Hluboká nad Vltavou
při rozmnožování významně ohrožených druhů. V neposlední řadě informoval o záchranných
programech, kterých se ZOO účastní, jedná se především o záchranu sysla obecného a rozšiřování
populace puštíků.
V závěru byl KK představen nový areál ZOO, který vznikl v rámci koncepce 2015–2020 vč. nového
technického zázemí.
K bodu 3 programu jednání
Představení rozvojových aktivit ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
rozvojové aktivity ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
Hlasování 7/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
Různé
Další jednání kulturní komise se bude konat dne 8. 9. 2021 v Trocnově.
Jednání bylo ukončeno ve 12:30 hod. Následovala exkurze celé ZOO s podrobným výkladem. Exkurze
byla ukončena v 15:00 hod.
České Budějovice dne 2. 6 2021

Zapsala:

Bc. Zuzana Zavázalová

Ověřovatel:

Ing. Štěpán Pavlík
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