Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
26. 1. 2015

Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 19.15 hodin
Přítomni: P. Kappelová, M. Buček, E. Brázdová, M. Pálka, M. Sysel, I. Ochrymčuková, V. Kovaříková, R.
Štěpanovská, L. Ždánský, J. Schneider, M. Kadlec, M. Sysel, T. Zouhar, J. Zacpal
Nepřítomni: R. Rohlínek – omluven
Hosté: T. Komprs, T. Rybníček
Místo konání: zasedací místnost při sekretariátu tajemnice, Tišnov

Program:
1)

zprávy z Rady města, organizační záležitosti (navrženo A. Ochrymčukovou)

2)

70 let od konce války

- jednotlivé organizace, návaznost, s čím může komise pomoct (navrženo P. Kappelovou)
3)

plán kulturních akcí

- program družebního setkání Tišnov-Sereď (navrženo M. Bučkem)
- roční kalendář kulturních akcí (navrženo M. Bučkem)
- MěKS – program na únor, březen – účast jednotlivých členů na kulturních akcích, následná zpětná vazba
(navrženo P. Kappelovou)
- občanská angažovanost v tišnovské kultuře (navrženo zprostředkovaně L. Knechtovou)
4) propagace
- billboard (navrženo P. Kappelovou a A. Ochrymčukovou)
- Brána Vysočiny – turistický poutač (navrženo M. Bučkem)
5) cestovní ruch
- Regiontour (navrženo M. Pálkou)
- rodiny s dětmi - pracovní listy pro trasu muzeum – rozhledna a zpět (navrženo R. Štěpanovskou)
- připravit karty na sbírání razítek z rozhleden Tišnovska (navrženo R. Štěpanovskou)
- www.sberatelskakarta.cz (navrženo R. Štěpanovskou)

- Muzeum města Tišnova (navrženo R. Štěpanovskou)
- přidání k ostatním produktům: architektura z přelomu století nebo 1. republiky
5) různé
- provoz v Jamborově galerii (navrženo M. Bučkem)
--------------- ---------------------------mimořádný bod (navržen J. Schneiderem):
6. Informace o aktuální personální situaci v MěKS Tišnov
Hlasování: 10-0-3
-

bod 6 byl zařazen do programu

__________________________________________________________________________________

Ad 1)
Komisi bylo sděleno, že se může vyjádřit do příštího zasedání k jednacímu řádu, na výzvu tajemnice MěÚ je
možnost ho modifikovat podle potřeb všech komisí. Členům Komise tajemnice rozdala jednací řády a anketu
k pojmenování ulic v Tišnově a při této příležitosti byli vyzváni, aby se této ankety aktivně zúčastnili. Další
jednání KKCR bylo stanoveno na 9.2. v 17.00 hodin.

Ad2)
M. Sysel:
- do oslav by se měly zapojit a osloveny byly obce – Skalička a Šerkovice, souhrnný program
- 26. 2. 2015 v 18:00 v zasedací místnosti v Šerkovicích, přednáška, Podhorácké muzeum a obec Šerkovice
- 29.3. 2015 – uvedení knihy Je smutné opouštět svět na jaře…, velký sál MěKS
- 19.4. 2015 – zahájení výstavy Konec 2. světové války na Tišnovsku a týž den přednáška a beseda s panem
Schieldbergerem o zbraních (pořádá Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum v Předklášteří)
- 25.4. 2015 – přednáška a beseda o továrně Diana, přednáší M. Vaněk
- v týdnu od 4.-7.5. – beseda s pamětníky konce 2. světové války pro seniory a pro žáky ZŠ „Konec války
očima dítěte“ (pořádá Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum v Předklášteří v Domě pro seniory v
Předklášteří)

- 8.5. 2015 – návrh: přizpůsobit časový program podle Skaličky (zajímavé jsou obce, kde se něco odehrávalo,
tudíž Skalička, Šerkovice a také Tišnov, případně Lomnička nebo Železné), 9:30 Šerkovice (akt u pomníku, cca
30 minut), 11:00 Tišnov nám. 28. října, pomník Boženky Škrabálkové, 14:00 pietní akce v černohorských
lesích u Skaličky, 16:00 mlýn Žandovských
- je možné zorganizovat autobus, který se dal vypravit z Tišnova, přes Železné, Lomničku do Šerkovic, pak
zpět do Tišnova, poté k památníku, po skončení by autobus odjel zpět do Tišnova
- turistický klub by mohl udělat vycházkovou trasu k památníku ve spolupráci se Sokolem Tišnov
- 9.5. 2015 – ocenění odbojářů na radnici, zamyšlení se nad formátem a formou, umístěním
- návrhy se pošlou tajemnici a následně Komise vybere název a formu
- I. Ochrymčuková: návrhy názvu (pošle), všichni se vyjádří do týdne
- J. Schneider: forma, ne cena města, ne čestné občanství
- oslovit výtvarníka Jiřího Ondru (M. Buček) k realizaci
- dohodnout vytištění programu a plakátů
- setkání s pamětníky, promítání filmů
- v průběhu května a června by byla možná ještě jedna turistická procházka (buď bude beseda, nebo
exkurze – je možné i obojí), je to v jednání (Podhorácké muzeum)
- 23.5. navržený termín - předvedení historické techniky, historických zbraní, kulturní program
(hudba), 23.5. má Ha-kapela výročí, dalo by se to nejspíš spojit

I. Ochrymčuková:
- spolupráce s domy pro seniory v Předklášteří a v Tišnově

T. Rybníček:
- Muzeum města Tišnova – výstava ne, protože ji zajišťuje Podhorácké muzeum, spíš situovat do
větších prostorů
E. Brázdová:
-

školy se určitě zapojí, pracuje se na tom
oslovena E. Brázdová, P. Kappelová ke komunikaci s Michalem Komprsem, ředitelem ZŠ Smíškova.
M. Sysel už dříve obeslal základní a střední školy. Gymnázium – osloví M. Buček. V jaké počtu by se
školy zúčastnily?

-

skauting
cesta do Mauthausenu?
M. Sysel pošle veškeré informace všem
9.2. bude grafický návrh plakátu
zjistit případné kandidáty na hudební doprovod ve stylu válečných let (A. Ochrymčuková)

Ad3)

-

družební návštěvy se budou opakovat
obě dvě školy mají družbu
Moldava, Sereď a Sulejow – partnerská města, mohl by se vytvořit uzavřený kruh
připravit důkladně a více se tématu věnovat

Ad4)
-

M. Buček – potřeba uceleného webu a přehledu akcí, které se na Tišnovsku odehrávají
www.kulturatisnov.cz – podpořit vkládání akcí, zapojit do velké míry TIC
diskuze o výlepových plochách

Ostatní body se přesouvají na 9.2. 2015.
Ad6)
-

-

T. Komprs: dohoda o odstoupení ředitele, podána výpověď, k 31.3. by mělo být známo jméno
nového ředitele MěKS, konkrétní důvod nebyl rozebrán, město očekává na tomto postu někoho
jiného, na manažerských postech je to standardní řešení, zřizovatel má právo se tímto způsobem
zachovat
vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele MěKS, komise bude sedmičlenná, předsedou bude
místostarosta Ing. Tomáš Komprs

Schválila: Petra Kappelová

Zapsala: Alena Ochrymčuková

