ZápisZápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 24. 8. 2015

Začátek: 17:05 hodin
Ukončení: 19:20 hodin
Přítomni: I. Ochrymčuková, R. Štěpanovská, J. Zacpal, M. Pálka, J. Brdíčko, P. Kappelová, E.
Brázdová, M. Kadlec /komise usnášeníschopná/
Nepřítomni: J. Schneider (omluven), M. Sysel (omluven), V. Kovaříková (omluvena), M. Buček
(omluven), T. Zouhar (omluven), R. Rohlínek
Hosté: T. Komprs, M. Pavlík (odchod 17:35)
Místo konání: Městský úřad Tišnov, radnice – velká zasedací místnost

Program:
1) Miroslav Pavlík – prezentace žádosti o mimořádnou dotaci (kniha)
2) Kronika 2001 – schválení zápisu kroniky města Tišnova
3) Mimořádné dotace (Pavel Had, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s., Mgr.
Bohumil Kabeš a Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s.)
4) Svatováclavské hody 2015 – seznámení s vývojem příprav
5) Různé

______________________________________
ad1) Předsedkyně přivítala přítomné členy, zahájila jednání komise. Členové hlasovali o
přítomnosti M. Pavlíka, který byl pozván na doporučení RM viz (RM 17. 6. 2015) k prezentaci
své knihy, na kterou žádal mimořádnou dotaci.
Hlasování: 8-0-0
Pan Pavlík představil svůj projekt, členové vznášeli doplňující dotazy a z nich vyplynulo:
Celkový rozpočet na projekt Pověsti z Tišnovska činí 132 000 Kč

žádá příspěvek od města ve výši 66 000 Kč
počet výtisků: 1000 ks
parametry - velikost knihy 210x160 mm cca, laminované desky, pevná vazba, cca 40 vlastních
barevných kreseb, cena cca 150 Kč, počet stran cca 145
obsah: cca 40 pověstí
Komise p. Pavlíkovi poděkovala a rozloučila se s ním. Dále o knize diskutovala a z diskuze
vyplynulo:
Literární hodnota knihy není vysoká, odpovídá čtenářům, kterým je určena, tedy dětem cca
6-12 let. Zásadnější problém vidí komise v názvu a prezentaci knihy jako knihy pověstí. Sám
autor při prezentaci uvedl, že se nejedná o autentické pověsti, ale autorské, tedy s velkým
podílem vlastní fantazie, kterou rozvíjí na základě např. předmětu (zlatá kačenka). Vedle
pověstí tradovaných na Tišnovsku tedy vznikají „pověsti“ zcela nové, rozporující tradiční.
Závěr komise: Doporučujeme RM, aby panu Pavlíkovi sdělila, že by bylo vhodné název
přepracovat, zejména slovo pověsti (nahradit například: Vyprávění z Tišnovska apod.), dále –
aby předmluvu napsal literární kritik nebo folklorista a ujasnil, že pan Pavlík pracuje
s autorskými pověstmi, nikoli autentickými. Komise ocenila snahu autora a patnáctileté úsilí
o vytvoření knihy regionálního charakteru. Pokud bude město uvažovat o odběru knih (jako
ceny či dary), považujeme počet 200 ks za maximální.
Komise diskutovala o výši dotace, byl podán návrh 15 000 Kč (pan Pálka) a proběhlo
hlasování 8-0-0. Návrh byl přijat s výše uvedeným doporučením.

ad2) Proběhla diskuze o zápisu do kroniky za r. 2001, který poslala paní Slámová již dříve,
komise ho však z důvodu příprav 70. let od konce války přesunula až na dnešní jednání.
Připomínky měla P. Kappelová (stylistické chyby), I. Ochrymčuková a J. Zacpal (zpřehlednění
a logičtější uspořádání událostí). Návrh na možné úpravy tito členové zpracují písemně a
zašlou do 31. 8. 2015 paní Slámové s termínem zapracování do 30. 9. 2015. Návrh bude
přílohou jednání komise. V současné podobě komise zápis neschvaluje.
Hlasování 8-0-0.
ad3) Komise postupně projednala podrobně jednotlivé žádosti o dotace s tímto výsledkem:
 K žádosti p. Hada na dotaci akce Den dětí „ Bacha četníci“ ve výši 30 000 Kč podal pan
Pálka pozměňovací návrh na poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč.
Hlasování 1-3-4. Návrh nebyl schválen.
Pan Kadlec podal pozměňovací návrh na poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč.

Hlasování 4-1-3. Návrh nebyl schválen.
Členové komise podávali pozměňovací návrhy z důvodu nejasné vysoké
nákladovosti některých položek.
 K žádosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s., vydání Vlastivědného
věstníku moravského o podporu ve výši 5 000 Kč se komise vyjádřila pozitivně,
navrhuje poskytnout finanční podporu za předpokladu, že společnost věnuje městu 5
kusů Věstníku (pro potřeby Městského muzea, Podhoráckého muzea apod.)
Hlasování 8-0-0.
 K žádosti Mgr. B. Kabeše na finanční podporu pro tisk knihy: Zvířata kolem nás měla
možnost komise shlédnout i ukázku knihy. Členové komise se shodli na paralelnosti
žádosti o vydání knihy p. Pavlíka a p. Pálka podal pozměňovací návrh na výši podpory
15 000 Kč.
Hlasování 8-0-0.
 Žádost Junák-český skaut, středisko Květnice, Tišnov, z. s., projekt Výstava - 80 let
skautingu v Tišnově byla rovněž přijata s pochopením a konstatováním, že z.s. Junák
v Tišnově aktivně pracuje s mládeží. Z. s. žádá o podporu ve výši 10 000 Kč.
Hlasování 8-0-0.

ad4) Svatováclavské hody 2015 – J. Brdíčko a I. Ochrymčuková informovali podrobněji o akci
a komise ocenila přípravu.

ad5)
a) J. Brdíčko pozval na Rybářské slavnosti 20. 9. 2015 v Předklášteří
b) T. Komprs konstatoval, že KKCR by se měla v budoucnu více zaobírat rozvojem
cestovního ruchu, zejména v rámci příprav na Mezinárodní veletrh turistických
možností v regionech REGIONTOUR 14. – 17. 1. 2016 v Brně.
c) P. Kappelová připomněla, že 28. 10. 2015 by měla proběhnout druhá část oceňování padlých a
umučených občanů z okolních obcí za II. světové války. I. Ochrymčuková konstatovala, že
pamětních plaket by se mělo předávat 14. Na pietním aktu bude pracovat stejná skupina jako

v první části.
d) Termín dalšího jednání komise byl stanoven na 5. 10. 2015 v 18 hodin. Na programu bude
především oblast cestovního ruchu, možnosti jeho rozvoje. Místostarosta, p. Komprs apeluje na
členy komise, aby přednesli na příští komisi své návrhy.

Schválila: P. Kappelová
Zapsala: P. Kappelová, A. Ochrymčuková

