Zpráva z kulturní komise JMK – 2. pololetí 2014

Tato zpráva bude nezvykle stručná, nejen k hektickému závěru roku ale také z důvodů uvedených níže.
Červenec 2014 byl jediným měsícem v roce, na který nebylo plánováno jednání komise.
V srpnu 2014 jsem se komise nemohl účastnit. V den jednání jsem se stěhoval. Stěhování nešlo
přesunout na jiný den, pro rekonstrukci domu a pohyb několika nájemníků mezi byty.
Jednání uskutečnilo v brněnském divadle Reduta.
Na programu jednání bylo, vedle smluv příspěvkových organizaci JMK, poskytnutí dotace
Národnímu divadlu p. o. ve výši 840 000,- Kč. Vyhlášení 5. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže,
„Čarovné barvy země“.
V září 2014 se sešla kulturní komise v Národním divadle Brno. V budově Janáčkova divadla.
Na programu bylo vzato na vědomí jmenování porot soutěží Čarovné barvy země a Skrytá paměť
Moravy.
Vzata na vědomí byla žádost o datace muzeí Brněnska a regionálního muzea v Mikulově, od
Ministerstva kultury ČR.
Dále se hovořilo o programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017. (Program rozvoje
Jihomoravského kraje 2014–2017 byl schválen dne 13. listopadu 2014 Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje). Viz portál Jihomoravského kraje:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2
Na jednání byl přítomen ředitel Národního divadla v Brně MgA. Martin Glaser. Pan ředitel nás
seznámil s uměleckými plány, prodejem a výměnou inscenací se zahraničím. Hovořeno bylo o nutných
opravách budovy i nedostatku financí na vše. Komise si prohlédla budovu divadla.
Můj osobní dojem ze setkání: Pan ředitel je věcí znalý, šikovný manažer a divadlo je jeho tzv. srdeční
záležitostí.
V říjnu 2014 se rokovalo v prostorech Krajského úřadu. Na pořadu byly změny a dodatky smluv
příspěvkových organizací JMK a Smlouva o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Moravským
zemským muzeem - katalog k výstavě "Boskovický poklad"
V listopadu 2014 jsem se komise neúčastnil pro zranění páteře.
Jednání se konalo v Rajhradě. Na programu byly smlouvy pěti příspěvkových organizací JMK. Návrh
na navýšení financí pro knihovny v roce 2015. Na vědomí byl vzat dotační program pro rok 2015.

Prohlídka Památníku písemnictví na Moravě.
V prosinci 2014 bylo jednání komise zrušeno. Na komisi nebyl doručen žádný materiál k projednání.

V Brně 22. prosince 2014 Vladimír Michal

