Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4. 11. 2015

Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 20.15 hodin
Přítomni: M. Sysel, I. Ochrymčuková, J. Zacpal, V. Kovaříková, M. Pálka, J. Brdíčko, R. Rohlínek, P.
Kappelová, M. Buček, E. Brázdová, M. Pálka, M. Kadlec
Nepřítomni: R. Štěpanovská (omluvena), J. Schneider (omluven), T. Zouhar (omluven)
Hosté: R. Šudáková, J. Foller, T. Komprs
Místo konání: Městský úřad Tišnov, zasedací místnost při kanceláři tajemnice (MěÚ Tišnov)

Program:
1. Mimořádné dotace
a) Růžena Šudáková – nové projednání na základě ukázky rukopisu a
zhodnocení odborníka (návštěva paní Šudákové)
b) Continuum vitae
c) Naboso
2.
3.
4.
5.

Miloš Sysel – prezentace Cesty hrdelního práva
Cestovní ruch na Tišnovsku
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016
Projednání aktualizovaného Dotačního programu pro rok 2016

______________________________________
Komise schválila změněný program – změna spočívala v dodatečném zařazení bodu 1.c,
mimořádné dotace od spolku Naboso (hlasování: 8-0-1) a přítomnost hostů (hlasování:
9-0-0).
M. Kadlec a M. Pálka přišli později, od této chvíle je počet členů komise 11.
ad1)
a) R. Šudáková představila knihu, kterou by chtěla za pomoci dotace vydat. Proběhla
diskuze na toto téma. Komise doporučila doplnění předmluvy s informací, že se
nejedná vyloženě o historickou publikaci, ale spíše o knihu cenných vzpomínek.
Hlasuje se o původní požadované výši dotační podpory 15 000 Kč.

Hlasování: 9-0-2
b) M. Sysel představil projekt, který spolek Continuum vitae předložil komisi jako
žádost o mimořádnou dotaci. Členové komise kladli doplňující otázky. J. Brdíčko
navrhl, že by bylo dobré, aby v publikaci zazněla i hodnocení výmalby podchodu
z jiných, nezávislých stran – např. kunsthistorika nebo jiného odborníka. P.
Kappelová a M. Buček vznesli poznámku, že v této chvíli není přesně jasné, jak
bude finální podoba publikace vypadat – kolik bude mít stran, kdo všechno do ní
přispěje, jak bude celkově působit. P. Kappelová navrhuje odložení
s dopracováním publikace do konkrétní podoby. T. Komprs poukázal na fakt, že
by bylo lepší rozhodnout se koncepčně – na konkrétní podobě tolik nezáleží,
důležitý je smysl produktu. M. Buček: je potřeba jednat se SŽDC – podchod je
nutno udržovat a potom bude publikace na místě. KKCR doporučuje Radě města
zvážit aktivní komunikaci se SŽDC a kontinuální údržbu celého podchodu.
Komise po rozsáhlé diskuzi doporučuje Radě města podpořit vydání knihy, byť
ještě nejsou známy detailně všechny podrobnosti o publikaci. Komise doporučuje
publikaci vydat na základě garanta M. Sysla, který má za sebou úspěšné
publikační projekty.
P. Kappelová bere zpět svůj návrh a hlasuje se o souhlasu s publikací, ne o
konkrétní finanční částce:
Hlasování: 10-0-1
Dále se hlasuje o navržené částce 50 000Kč:
Hlasování: 9-0-2
c) Komise hlasuje o navržené částce:
Hlasování: 11-0-0

ad2)
M. Sysel představil projekt Cesty hrdelního práva. Cesta by měla být postavena na
základě sedmi zastavení - sedmi smrtelných hříchů. Rozpočet se odhaduje na 4-5 mil.
korun, 2 mil. je ochotno přispět město Tišnov, zbytek dotace a soukromí sponzoři. Jedno
zastavení už je za 150 tis. prodané. Veřejnou sbírku zvažují, ale podmínky jsou poměrně
složité.
Komise byla seznámena s projektem a rozhodně ho podpoří.

ad3)
Koruna Vysočiny – T. Komprs informuje o aktuálním stavu. Fungují webové stránky.
Úkoly společnosti jsou: mediální prezentace (cca od března 2016), vylepšit rozpočet
společnosti o další spolky, svazky a podobně (kromě zakládajících sedmi měst), zapojit i
privátní sektor, návrh vydat pas pro návštěvníky (slevy). Připravuje se rozpočet na rok

2016 a balíčky navázené na témata a konkrétní cílové skupiny. Ve výkonné radě figuruje
za město Tišnov Eliška Špačková, zaměstnankyně MěKS, konkrétně Turistického
informačního centra.
DSO – má v plánu požádat o dotační titul a vytvořit mapové prostředí, které by region
lépe popisovalo z hlediska kulturních, sportovních a dalších aktivit.
MěKS – úprava a rekonstrukce areálu letního kina (wellness, grill pointy, letní kino a
jeho vybavení...)
Vzniklo několik nabídek na lokální tišnovské pivo, resp. pivovary.
Projekt „středověké opatství“ – jednání s panem Vechetou o úpravě areálu Porta coeli
v Předkláštěří.
M. Buček – údržba turistických stezek je ve špatném stavu; je potřeba vytvořit výhledy
na Tišnov. Návrh na úpravu areálu Klínku v Předkláštěří. Náměstí Míru v Tišnově a jeho
podoba – T. Komprs: je snaha vytvořit architektonickou soutěž na úpravu náměstí, nově
je uzavřena smlouva s městskou architektkou. Poznámka ke Galerii Jamborův dům –
minulý systém se židlemi na vernisážích byl lepší. Pohlednice Tišnova – plánuje je BIKA,
ale také Muzeum města Tišnova. Web města Tišnova: aktuality z radnice jsou rychlé, ale
kultura a cestovní ruch by mohly být více a častěji aktualizovány
M. Sysel – právě probíhá digitalizace archivu Tišnovských novin od roku cca 1970
I. Ochrymčuková – cyklostezka Tišnov-Štěpánovice – stav části stezky není dobrý;
cyklisté projíždějí přes obytnou zónu velmi rychle; areál Ostrovce, resp. pobřeží řeky
Svratky– bylo by vhodné vymyslet nějaké hřiště pro děti, lezeckou stěnu nebo něco
podobného pro rodiny s dětmi; T. Komprs – uvažuje se o napojení cyklostezky z Březiny
na Ostrovec a dále

ad4)
T. Komprs: rozpočet je deficitní. Je třeba využít 50 mil. korun z přebytku akcí z minulého
roku. Přesun TIC stále stagnuje.
J. Brdíčko popsal plánované úpravy interiéru MěKS, které budou hrazeny z rozpočtu na
rok 2016 (úprava velkého sálu v roce 2016, v budoucnu pak foyer).
R. Rohlínek: Dům na Pernštýně bude provozovat majitel objektu pan Navrátil. Na
nabídku města (výměna pozemků a zástavby + doplaatek) nakonec nereflektoval kladně.
Zahrádku nezastaví byty, ale restauraci povede a bude provozovat pravděpodobně sám
– současní provozovatelé zjevně dostanou výpověď.
Komise se shodla, že nemá k rozpočtu žádné další podněty či poznámky.

ad5)
T. Komprs: dotační pravidla se zpřísní, do budoucna se ozhlední i úspěšnost žadatele
v dotačních programech. Město je připraveno pomoct žadatelům se zpracováním
žádostí.
Komise nemá připomínky k aktualizovanému Dotačnímu programu pro rok 2016.

Termín příští schůze je stanoven na 15. 12. 2015 v 17:00 v kavárně Pohoda.

Schválila: P. Kappelová
Zapsala: A. Ochrymčuková

