Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 6/2017 ze dne
14.8. 2017
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 18.30 hodin
Přítomni: J. Zacpal, M. Buček, I. Ochrymčuková, M. Pálka, M. Kadlec, J. Brdíčko, V. Piorecký, E.
Brázdová, V. Kovaříková

R. Štěpanovská přišla – sjednoť podle ostatních později příchozích

Nepřítomni: R. Štěpanovská (omluvena), T. Zouhar (omluven), L’. Kubicová (omluvena)
Místo konání: krizová místnost, radnice, Tišnov

Program:
1) otázka cestovního ruchu - pokračování v tématu
2) rozpracování projektu Cesty hrdelního práva (návrhy členů komise)
3) výročí v roce 2018 (např. téma historické slavnosti)
4) možnosti MAS pro podporu místních akcí
5) mimořádná dotace (AUTO KLUB Tišnov)
6) různé
_____________________________________________________________________

Předsedkyně I. Ochrymčuková představila program, který komise schválila:
hlasování 7/0/0 (program byl přijat)

R. Štěpanovská přišla 17:07, V. Piorecký přišel 17:12. M. Pálka 17:13.

ad1)
J. Brdíčko prezentoval současný stav koncepce cestovního ruchu – zatím má Rada města
k dispozici pracovní verzi a dále se bude spolupracovat s odborníky. Aktuální materiál bude
komisi rozeslán.

ad2)
I. Ochrymčuková shrnula průběh trhové slavnosti – kulturní program, křest komiksu, otevření
nového informačního centra na náměstí Míru 120. Celá akce je hodnocena jako zdařilá a
úspěšná, účastnilo se jí několik stovek lidí.
Doprovodným programem k projektu by mohly být kulturní procházky po Cestě hrdelního
práva nebo přednášky na dané téma.
M. Buček upozorňuje na systém údržby těchto stezek.
Vzhledem k rozšiřujícímu se počtu pamětihodností a naučných stezek města Komise pro
kulturu a cestovní ruch doporučuje, aby město Tišnov zajistilo jejich kontrolu a údržbu
s dostatečným předstihem vždy před začátkem turistické sezóny.

ad3)
Největší událostí roku 2018 budou celonárodní oslavy 100. výročí od vzniku Československé
republiky.
V Tišnově by se výročí dalo slavit na přelomu července a srpna 2018 (jak tomu bylo
v minulých letech u historických trhových slavností), nabíledni je průvod Riegrovou ulicí se
zastávkami u některých vil s kulturním programem např. v parku u nemocnice nebo
v zahradách vil.
Komise vznáší dotaz na investiční záměry opravy Riegrovy ulice v tomto termínu (léto
2018). M. Pálka zjistí podrobnosti.

ad4)
Možnosti MAS pro podporu trhových slavností – zajímavé by bylo zaměření na zvířata (jaromláďata, podzim-myslivectví). Komisi považuje za vhodnější jarní termín. Je třeba vše
probrat s koordinátorkou trhových slavností Monikou Chlupovou Fruhwirtovou.

ad5)
Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučuje Radě města Tišnova podpořit
mimořádnou dotaci subjektu AUTO KLUB Tišnov v plné žádané výši.
Komise má však výhradu ke zdůvodnění mimořádné dotace.

Hlasování: 10/0/0 (usnesení bylo přijato)

ad6)
M. Buček chválí stezku kolem Květnice a hřiště u ZŠ nám. 28. října, stále ale upozorňuje na
stav ostatních stezek na Květnici. Dále navštívil nové Turistické informační centrum a
zhodnotil webové stránky Koruny Vysočiny jako zmatené (k projednání podnětu se sejde
subkomise pro cestovní ruch a dá dohromady poznámky k tomuto webu).
J. Brdíčko – v současné době panuje nesoulad ve vedení Koruny Vysočiny (personální
obsazení není šťastné), výkonná rada je sestavená z politiků, kteří nemají dostatečnou
motivaci celý projekt posunout dál. Jedná se o tom, že by starostové vykonávali jen kontrolu
nad úkoly, za které zodpovídá ředitel Koruny Vysočiny. Koruna Vysočiny by měla zaštítit
všechna města a prezentovat je společně, což se neděje. Proto by bylo lepší přímo
navrhnout, jak by webové stránky měly vypadat, ne pouze kritizovat současný stav.
Obraz p. Sedláčka – J. Brdíčko pohovořil o současném stavu a možnostech umístění obrazu,
který si objednalo minulé vedení města. Za MěKS je jediná možnost naproti kanceláři
vedoucí muzea, což není zcela ideální; M. Buček navrhuje Turistické informační centrum.

Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch pozitivně kvituje postup při výstavbě
městského parku. Členové komise dále projevili zájem o vývoj osazení parku
uměleckými díly a způsob jejich výběru. Komise doporučuje standardní výběrové
řízení.

Hlasování: 10/0/0 (usnesení bylo přijato)

Pozvánky na budoucí akce v Tišnově a okolí:
- Firma Mouka – 2. září se bude konat akce ku příležitosti výročí vzniku firmy
- Muzeum Brněnska (Podhorácké muzeum) - 18. září se bude konat beseda o historických
radiopřijímačích

Příští schůze komise proběhne v pondělí 25. září v 17:00, místo bude upřesněno.

Schválila: I. Ochrymčuková
Zapsala: A. Ochrymčuková

