Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
9. 2. 2015

Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 19.30 hodin
Přítomni: P. Kappelová, M. Buček, E. Brázdová, M. Sysel, I. Ochrymčuková, R. Štěpanovská, J. Schneider, M.
Kadlec, M. Sysel, J. Zacpal, R. Rohlínek
Nepřítomni: T. Zouhar (omluven), M. Pálka, V. Kovaříková (omluvena)
Hosté: T. Komprs, M. Fišnarová
Místo konání: Městský úřad Tišnov, krizový štáb

Program:
1) 70 let od konce II. světové války
- upřesnění akcí k 70. výročí konce 2. světové války a jejich odsouhlasení
2) rozpočet pro rok 2015 a jeho připomínkování

__________________________________________________________________________________

1) 70. výročí konce II. světové války
Harmonogram oslav:
29. 3. v 15 hodin sál MěKS – Je smutné opouštět svět na jaře – křest knížky (Boženka Škrabálková)
19. 4. ve 14:30 zahájení výstavy konce II. světové války – Podhorácké muzeum
19. 4. v 15:30 beseda o zbraních – V. Schieldberger – Obecní úřad Předklášteří
25. 4. v 16:00 – Beseda o továrně Diana – Obecní úřad Předklášteří
5. 5. a 6. 5. Konec války očima dítěte – beseda s pamětníky konce války v Domě pro seniory
v Předklášteří + besedy pro školy – umělecká soutěž pro školy (literární, výtvarná) Účast škol –
Smíškova zatím neví, v jakém rozsahu, nám. 28. října se zúčastní – rozpis pošle E. Brázdová
8. 5. Den vítězství
9:30 Šerkovice – hymny, proslov, položení kytic
11:00 Tišnov – nám. 28. října, 11:30 pomník B. Škrabálkové
12:00 – Cestou B. Škrabálkové – procházka Tišnov – Skalička – kdo zorganizuje – T. Komprs
zjistí, zda by mohl František Mach
14:00 Skalička – památník
16:00 Skalička – Žandovský mlýn

9. 5. S vděčností a úctou občané Tišnova 15:00 – ocenění odbojářů pozůstalým padlých – Kino
Svratka (Tišnov, Šerkovice, Předklášteří, Skalička – chtějí 1 plaketu pro všechny, diplom
s jednotlivými jmény) – jedná se o velké množství lidí (jen Tišnov asi 43 osob) – dořešit
organizaci (zvát postupně, po 10 na pódium, …)
17:00 Setkání s pamětníky, promítání filmů – Podhorácké muzeum – dořešit čas
Ostatní obce a vyznamenání na podzim – 28. 10. (Ve středu 11. 2. je schůze DSO – T. Komprs dořeší
s okolními obcemi. Návrh nechat iniciativu volby oceňovaných na jednotlivých obcích.) + případně
další akce (výročí skautingu, …)
23. 5. Česká píseň na všech frontách… – ukázka bojové techniky, hudební program – dořešit
10. 6. Křest knihy O. Kothbauera k výročí 110 let od narození, vyhodnocení umělecké soutěže škol
21. 6. možnost uspořádání besedy s knihou p. Horčici
Měly by se pohlídat termíny s ostatními akcemi, aby se nekryly s termíny týkajícími se výročí – např.
16. 5. trhová slavnost (I. Ochrymčuková se snaží, aby v tento termín nebyla), muzejní noc, sladit
termín Memoriálu Iva Medka, …
Tišnovské noviny – článek o tom, jaké akce se chystají k výročí + plakátek s nejbližšími akcemi,
postupně se bude plakátek s termíny akcí doplňovat
Termín odevzdání – pondělí 16. 2. do 14 hodin, sepíší M. Sysel, I. Ochrymčuková, J. Zacpal
p. Fryčka dával článek o konci II. sv. války do Tišnovských novin – J. Schneider zjistí, jak moc se
shoduje s akcí – případně domluví, zda se jeho články nechají nezávisle na našich nebo se budou
trochu koordinovat.
Plakát – loga hlavních partnerů – Tišnov, Předklášteří, Šerkovice, Skalička, Muzeum města Tišnova,
muzeum Předklášteří, MěKS
Rozpočet akcí – město 250.000,- Kč, bude podána žádost o dotaci na JMK – max. výše dotace je
100.000,- Kč, žádost musí být podána do 28. 2. Na přípravě rozpočtu se budou podílet – J.
Schneider, M. Kadlec, R. Rohlínek, ve spolupráci s M. Jedličkovou.
Návrh J. Schneidera – vytvořit na webu sekci, kde budou informace týkající se výročí
Plakety:
15 návrhů – vybrán návrh číslo 8 od M. Mrázové – návrh rozpracuje (finanční ohodnocení), v týdnu
16. – 20. 2. by měly jít plakety do výroby (zařídí M. Sysel) – výroba trvá cca 2 měsíce, zezadu bude i
jméno oceněného.
Ostatním autorům návrhů se napíše děkovný dopis za pomoc při tvorbě návrhů – T. Komprs
2) Různé:
M. Sysel – vylepují se plakáty s akcemi do oken IC města Tišnova, navrhuje, aby se vylepovaly i do
oken knihovny. V knihovně nic proti tomu nemají, jen nesmí být zašpiněná okna.
Návrh usnesení: Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučuje vedoucímu MěKS vyřešit, po
dohodě s vedoucí městské knihovny, využití prostoru oken v přízemí městské knihovny na
propagaci kulturních akcí města.
Hlasování:

11-0-0
Komise pro kulturu a cestovní ruch vznáší dotaz na ředitele MěKS na důvod zkrácení otevírací doby
sekretariátu MěKS, provozní doby a personálního pokrytí Galerie Jamborův dům.
Návrhy komise názvů nových ulic:
- ulice nad Albertem – Krátká, Spojovací
- ulice Na Honech – Kuthanova, Seyfertova, Müllerova
- spojovací ulice Klucanina – Květnice – Kothbauerova (Oldřicha Kothbauera)
Členové komise se dohodli /na návrh J. Schneidera a T. Komprse/, že se vyjádří k rozpočtu města na
r. 2015 na dalším zasedání, které bude 2. 3. 2015 a místostarosta T. Komprs případné podstatné
připomínky přednese přímo na zasedání RM dne 4. 3. 2015.
Schválila: P. Kappelová

Zapsala: M. Fišnarová, A. Ochrymčuková

