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Zápis číslo 4/2017
ze zasedání Kulturní komise Rady města Milevska dne 29.11.2017
Přítomni: PhDr. Jiří Kálal, Vladimír Šindelář, Karel Procházka, Tibor Kaleja
Omluveni: MDDr. Radovana Srchová, Mgr. Vlasta Balogová, MUDr. Zdeněk Hobzek
Hosté: Bc. Vít Kratochvíl – ředitel Domu kultury Milevsko
Jednání komise řídil předseda komise PhDr. Jiří Kálal
Program jednání:
1.
Uvítání.
2.
Sdělení informací k činnosti Domu kultury panem Bc. Vítem Kratochvílem.
3.
Představení plánů na přestavbu hlavního sálu Domu kultury Milevsko.
4.
Různé.

1. Uvítání
Zasedání Kulturní komise Rady města Milevska se konalo v prostorách Domu kultury Milevsko.
Po úvodním přivítání všech přítomných členů komise a hosta předsedou, následovala diskuze a
schválení programu zasedání. Bylo konstatováno, že komise se sešla v usnášení schopném stavu.
2. Sdělení informací k činnosti Domu kultury panem Bc. Vítem Kratochvílem
Pan Bc. Vít Kratochvíl informoval přítomné o průběhu akcí v Domě kultury Milevsko v roce
2017. V DK bylo uspořádáno 5 divadelních představení, kterých se zúčastnili ochotníci
z Petrovic, Tábora, Nadějkova, Jistebnice a divadelní společnost Háta. Tato přestavení shlédlo
celkem 1465 diváků. V Domě kultury bylo pořádáno také 9 plesů a zábav, 21 pořadů pro děti a
18 koncertů, z kterých nejnavštěvovanějšími byl koncert kapely MIG 21 s 575 návštěvníky a
koncert Hany Zagorové a Petra Rezka se 400 návštěvníky. V prostorách DK bylo dosud
uspořádáno také 9 kurzů a seminářů a 24 přednášek s různou tématikou, jako Toulky za
poznáním, pro seniory, diskusně vzdělávací večery a další. Pan Kratochvíl členy komise
seznámil i s akcemi na kterých se Dům kultury Milevsko podílí a kterými jakou například
hudební festival Přeštěnice, Milevské posvícení, sraz motorkářů, Milevské léto, letní kino,
Milevské pivní slavnosti nebo spolupořádání Čarodějnic a průvodu maškar. Mezi očekávané
akce v roce 2018 pak zařadil především koncert Štefana Margity plánovaný na 20.04.2018,
představení pro děti s Pavlem Kožíškem nebo divadelní představení Miláček Anna Divadla
Palace.

3. Představení plánů na přestavbu hlavního sálu Domu kultury Milevsko
Na srpnovém zasedání Rada města Milevska rozhodla o rekonstrukci hlavního sálu Domu
kultury. Ředitel Domu kultury členy kulturní komise seznámil s vizualizacemi předpokládaných
úprav v sále. Za stěžejní přitom označil výměnu podlahové krytiny, modernizaci akustického
vybavení, úpravy v prostoru balkonu, kde se plánuje osazení nových sedaček, ale především
změnu ve způsobu vytápění a odvětrávání hlavního sálu. Zajištění teplotního komfortu
návštěvníků akcí, je totiž se stávajícím zastaralým způsobem vytápění sálu téměř nemožné.
Rozpočet na rekonstrukci sálu není dle slov ředitele DK finální, ale je odhadován na částku 15 až
20 milionů korun. Termín realizace úprav hlavního sálu původně plánovaný na rok 2018, však
není potvrzen.
4. Různé
- tajemnice kulturní komise seznámila její členy s vývojem kolem probíhající studie na
rekonstrukci domu čp. 1. Členové komise se ztotožnili s názorem, že by v případě uzavírání nové
smlouvy na nájem prostor určených k provozování kavárny, měla být tato smlouva s ohledem na
aktuální situaci s nedůstojným vstupem do Městské knihovny v Milevsku, důkladně ošetřena.
- ředitel Milevského muzea pan Vladimír Šindelář seznámil členy kulturní komise s plánovanou
opravou omítek narušených vlhkostí ve sklepech Milevského muzea. Dále členům představil
připravované akce muzea na rok 2018 – retro výstavu Zlatá 60, tematicky se věnující výročí
založení Československé republiky, koncert k čtyřstému výročí začátku Třicetileté války,
podzimní výstavu lodních modelů, vánoční výstavu betlémů, pokračování v tradici Muzejních
nocí, i úvahy o návratu k renesančním večerům na nádvoří milevského kláštera, kde je podle něj
však problematická organizace akce v případě nepřízně počasí. Pan Vladimír Šindelář seznámil
členy komise s návštěvností Muzea maškar, která je aktuálně cca 5100 osob.
- Pan Karel Procházka informoval přítomné o návratu Milevských maškar k tradici
Mikulášských obchůzek v Milevsku a záměru na registraci loga Milevských maškar jako
ochranné známky.
Závěrem předseda komise poděkoval panu Bc. Vítu Kratochvílovi za umožnění zasedání
kulturní komise v prostorách Domu kultury, členům komise za účast a sdělil, že příští zasedání
komise se bude konat v lednu roku 2018. Přesný termín bude oznámen v dostatečném předstihu.

Zapsala: Ing. Lenka Džermanská

PhDr. Jiří Kálal
předseda Kulturní komise
V Milevsku 30.11.2017
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