ZápisZápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
5. 10. 2015
Začátek: 17.30 hodin
Ukončení: 19.55 hodin
Přítomni: M. Sysel, I. Ochrymčuková, R. Štěpanovská, J. Zacpal, V. Kovaříková, T. Zouhar, M. Pálka, J.
Brdíčko, R. Rohlínek, P. Kappelová, J. Schneider, M. Buček, M. Kadlec
Nepřítomni: E. Brázdová (omluvena)
Hosté: J. Veselý
Místo konání: Městský úřad Tišnov, krizový štáb v přízemí radnice

Program:
1. Projednání mimořádných žádostí
a) TJ Sokol – představení projektu Jiřím Veselým
b) Růžena Šudáková
2. Stručné zhodnocení hodů, pozitiva, připomínky, náměty na příští rok
3. Připravenost oslav 28. října včetně programu (ocenění odbojářů, ceny města, čestní
občané)
4. J. Schneider se zprávou z MAS Brána Vysočiny - z pracovní schůzky k dokončení strategie
území pro možnost žádání dotací z IROP, PRV i OVVV v 2014-2020 dne 30. 9. 2015
5. Projednání možnosti žádat dotaci na Podporu regionálních kulturních tradic 2016
6. Návrhy členů komise k rozvoji cestovního ruchu na Tišnovsku a k veletrhu Regiontour
7. Kronika 2001 – schválení zápisu
8. Různé
______________________________________
Komise schválila změněný program (hlasování: 13-0-0) a přítomnost hosta Jiřího Veselého
(hlasování: 13-0-0).
ad1)
a) Pan Jiří Veselý, zástupce Karasova divadla, představil projekt. Byla otevřena otázka
majetku TJ Sokol a případné rekonstrukce sokolovny, bylo zmíněno zatím neúspěšné
jednání s městem. Karasovo divadlo jsou členové TJ Sokol a patří pod ni a i jejich
cílem je zefektivnit komunikaci směrem zevnitř.
Hlasování: 13-0-0

b) Růžena Šudáková: Vydání knihy Partyzánská skupina generála Luži
Debata týkající se objektivity – jedná se zjevně o knihu vzpomínek, nikoli o
historickou publikaci. Komise se shodla, že je nutné předložit ukázku rukopisu, aby
mohla lépe zvážit jeho hodnotu. Knihu by měl v první fázi zhodnotit renomovaný
historik a posoudit její kvalitu.
Hlasování: 13-0-0

ad2)
J. Brdíčko shrnul kompletní program Svatováclavských hodů, které byly v režii Městského
kulturního střediska. Popsal stánkový prodej, kulturní program na náměstí a i novou
doprovodnou akci – Sousedské hodové setkání. M. Sysel navrhnul, aby byly do Sousedského
hodového setkání více začleněny tišnovské spolky. M. Pálka upozornil, že sousedská setkání
jsou celorepubliková – s termínem o několik týdnů dříve. Celkově byla akce hodnocena
pozitivně.

ad3)
J. Brdíčko představil program: jde o 2 události – udělení plaket odbojářům a udělování
čestných občanství a cen města Tišnova. I. Ochrymčuková: Vše se bude konat v obřadní síni
radnice. Průběh bude podobný jako 9. 5. 2015, ale počet odbojářů bude menší, proto jsou
zvoleny menší prostory. Proběhne hudba a recitace. Budou oceněny i oběti válečných útrap.
Pozváni byli všichni příbuzní. Akce se bude konat 28. 10. 2015, začátek v 16.00, poté bude
následovat neformální setkání. Organizuje Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů a
Městské kulturní středisko. M. Sysel: odprezentují se krátké medailonky k představení
čestných občanů.

ad4)
J. Schneider: strategie komunitního rozvoje a konkrétních výstupů a příprava jednotlivých
programových rámců na financování projektu prostřednictvím místní akční skupiny. Původně
se očekávalo 100 milionů na jednu akční skupinu, ale realita byla 60 milionů. Ani na jeden
dotační titul, které má místní akční skupina v plánu, nebude možno žádat až do roku 2020
(maximálně podpora cyklostezek). Rozšiřování kapacity škol včetně stavebních úprav a rozvoj
infrastruktury škol tedy v pravém slova smyslu nepadá v úvahu. Návrh zněl, že projekty se
budou týkat samotného vzdělávání (tudíž půjde o měkčí projekty), protože na jiné nebudou
prostředky dostačující. Očekávání byla jiná. Další schůzka je 14.11. v 14:00 nejspíše na
radnici. Všechny dokumenty jsou na webu MAS: http://www.masbranavysociny.cz.

ad5)
Viz odpověď s návrhy I. Ochrymčukové a J. Zacpala z přílohy k tomuto jednání komise.

ad6)
M. Pálka: kdo by se měl účastnit či by měl být vyzván - obec s rozšířenou působností, DSO,
místní akční skupiny, Destinace Vysočina... Na stánku se něco musí dít – ideálně kulturní
vystoupení (TiKo, Ha-kapela, dále LSDa, divadlo Prkno, Kyničan, Cimbálová muzika Tomáše
Zouhara). Vystoupení buď na kulturním pódiu, nebo přímo u tišnovského stánku. Jídlo a pití
– prezentace našich regionálních výrobů (brambůrky ze Šerkovic, Steinhauser, Kvasar,
Doubravník – je třeba ho tam čepovat a nabízet ho). Filmy Radima Tichého, nicméně není to
dostatečně proaktivní.
M. Buček: prezentace nerostů.
M. Sysel: je potřeba vědět, co prezentovat. Nemáme identifikované gró. Je potřeba, aby se
tomuto někdo konkrétní cíleně věnoval. Je třeba opustit trend cedulí a nabízet něco
reálného. Smysluplný geopark se zajímavou architekturou. Projekt Stezky hrdelního práva –
na příští schůzi MS představí. Je třeba vymyslet něco, co žádné jiné město v ČR nemá.
Regiontour bývá zároveň s GO (komerční subjekty) – není možné rozlišit, co přesně
návštěvník hledá a za čím jde. Regiontour je pouze nadstavba.
J. Schneider: druhá věc je jako kdo prezentovat – jako město nebo v kombinaci např.
s Kuřimem, s DSO nebo s Korunou Vysočiny. Dva přínosy: setkávání odborných pracovníků,
z obcí, regionů a krajských úřadů a druhá linie je prezentace pro veřejnost. Chybí koncepce.
J. Brdíčko: popsal možnosti turistických atrakcí, kterými by se Tišnov mohl prezentovat –
cyklostezky... je třeba určit cílovou skupinu.
R. Štěpanovská: co je Tišnovsko? To, co vnímá návštěvník. Regiontour by měla dělat Koruna
Vysočiny. Zákazník hledá trasy, hledá produkt. Ideální postavení Tišnova na jednodenní
výlety. Podnikatelé by měli být aktivnější, město by je mohlo spíš školit (pomocí odborných
lektorů, které by pozvalo) – to by byla jeho role, město to tolik nezatíží. Bylo by dobré
posbírat všechny stezky a atrakce, které v okolí jsou a pokusit se z nich udělat kompaktní
celek.
J. Schneider: město Tišnov - měla vzniknout nějaká Místní hospodářská komora pro
podnikatele, ale nic se v tom nepohlo. Všechny projekty vznikaly pomocí grantů, tudíž
nekoncepčně.
M. Kadlec: inspirace ze semináře asociace pro hotely a restaurace - vytváření turistických
balíčků, služeb, tematické okruhy pro různé věkové skupinu, zpracovani gastromap.

Návrh Radě nedoporučit možnost prezentace Tišnova na Regiontouru:
Hlasování: 11-1-1

Důvodem rozhodnutí je, že není jasně daná koncepce toho, co na Regiontouru prezentovat.
Příští komise se bude věnovat především cestovnímu ruchu – každý člen by si měl představit
a připravit několik bodů. MěKS osloví spolky s jejich vizemi.

ad7)
Schválení zápisu z roku 2001:
Hlasování: 12-1-0
Revize pravidel kroniky – ne.

ad8)
M. Sysel: pozvánka na 14. 11. 2015 - z iniciativy Tišnov žije! (Radima Kučery) vyvstala
myšlenka Svatomartinských slavností – degustace vín, procházka, přednáška v muzeu doc.
Laciny o zaniklých vinohradech na Tišnovsku. Kulturní program je v řešení. Otevírání sklípků.
Každý vinař by si připravil nějakou nabídku vín, ochutnávky sýrů.
M. Buček:
a) odpověď na stezky na Klucanině – jejich údržba. KKCR požaduje od města odpověď.
b) TIC stěhování – odpovídá J. Brdíčko: jednání stagnuje především kvůli Hotelu Květnice.
P. Kappelová: návrh na speciální otevírací dobu TIC v době, kdy jsou větší akce (Tišnovská 50,
burza minerálů), popř. se domluvit s pořadateli, aby TIC měl stánek přímo v místě akce či
alespoň propagační materiály. Velká informační cedule, která říká, že návštěvníci galerie mají
jít do TIC.

Termín příští schůze je stanoven na 30. 11. 2015 v 17:00.

Schválila: P. Kappelová
Zapsala: A. Ochrymčuková

