Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 4/2017 ze dne
10.5. 2017
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 18.30 hodin
Přítomni: J. Zacpal, M. Buček, I. Ochrymčuková, L’. Kubicová, M. Pálka, V. Kovaříková
Nepřítomni: R. Štěpanovská (omluvena), E. Brázdová (omluvena), J. Brdíčko (omluven), V. Piorecký
(omluven), T. Zouhar (omluven), M. Kadlec (omluven)
Hosté: M. Chlupová Fruhwirtová (radní pro kulturu)
Místo konání: krizová místnost na radnici, Tišnov

Program:
1) Letní trhová slavnost – Cesta hrdelního práva (představení akce)
2) Oživení mineralogických burz (návrhy doprovodných programů)
3) Různé
_____________________________________________________________________

Předsedkyně I. Ochrymčuková představila program, komise je neusnášeníschopná.

ad1)
M. Chlupová Fruhwirtová představila celou akci a nastínila, v jaké fázi organizace se nyní
nachází. Trhová slavnost získala podporu Jihomoravského kraje, který jí přiznal dotaci ve výši
62 tisíc korun (cca 50%), zbytek nákladů bude hradit město Tišnov.
Akce historicky odkazuje na dobu Marie Terezie a její součástí bude slavnostní otevření cesty
hrdelního práva. Další části programu: sobotní jarmark, ukázky řemesel, dobová hudba,
Karasovo divadlo, Victorius, kejklíři, průvod s odsouzencem (cesta hrdelního práva), večerní
program v letním kině (ohňová show, koncert cca od 19:30, občerstvení), doprovodný
program (tavba kovu). Také se uvažuje o výstavě, ukázce mučírny, případně o tanci
v dobových kostýmech, občerstvení na šibeničním vrchu nebo o symbolickém tanci smrti.

ad2)
Komise pro kulturu a cestovní ruch má zájem na větší propracovanosti programu a případné
spolupráci organizátorů s městem. Na příští zasedání bude pozván hlavní organizátor
mineralogické burzy k diskuzi na toto téma.

Komise pro kulturu a cestovní ruch opět navrhuje Radě města Tišnova, aby byl na MěÚ
vyčleněn či přijat nový úředník, jehož kompetencí bude právě cestovní ruch.

ad3)
Koncepce cestovního ruchu
M. Chlupová Fruhwirtová vznáší dotaz, jak pokročila spolupráce komise s ředitelem MěKS J.
Brdíčkem na nové koncepci cestovního ruchu, která byla zadána ke splnění Radou města
Tišnova. L’. Kubicová popisuje činnost podskupiny, která se tímto tématem na jednom svém
setkání zabývala. Z tohoto setkání vzešly tři základní otázky:
1) kdo je za cestovní ruch (a potažmo koncepci) zodpovědný?
2) jak bude koncepce a její plnění financována?
3) do jaké míry bude dokument pro město závazný?
L’. Kubicová pošle členům komise zápis ze schůze podskupiny a celá komise se k němu
vyjádří při dalším řádném zasedání komise.

I. Ochrymčuková a další členové komise znovu upozorňují na fakt, že zadání vytvoření
koncepce cestovního ruchu řediteli MěKS je zcestné, neboť MěKS má za úkol plnit prakticky
činnost související s kulturou a cestovním ruchem a mělo by mít naopak metodiku
k dispozici. Koncepce je teoretický dokument, do kterého se v praxi dosazují konkrétní prvky.
Město by tuto záležitost mělo řešit za pomoci externí agentury, která vše profesionálně
zpracuje. Komise se v tomto smyslu vyjádřila už na svém minulém jednání, což Rada města
Tišnova nekomentovala a vzala na vědomí.
A. Ochrymčuková navrhuje pozvat (ať už do komise, či do Rady města) odborníky na tzv.
mapování ve městech, kteří právě takové strategické dokumenty vytvářejí pro jiná města.

Kulturní pozvánka
Zaměstnanci Podhoráckého muzea v Předklášteří zvou ostatní členy komise na Muzejní noc
do Předkláštěří – součástí bude i cestovatelská výstava a hudební a taneční program.

Řádné dotace
M. Buček vznesl dotaz a po diskuzi členové komise žádají Radu města Tišnova o vyjádření,
na jakém základě byly provedeny změny v dotacích schválených komisí podle předem
stanovených kritérií. Odůvodnění těchto změn je důležité pro práci komise – komise
metodicky i prakticky zpracovala žádosti a navrhla rozdělení objemu financí dle systému,
který Rada města požadovala, ale při finálním rozhodování nevzala v potaz.

Zápis do kroniky města Tišnova
Komise pro kulturu a cestovní ruch obdržela materiál z Odboru kanceláře starosty a vnějších
vztahů v den schůze, takže jej nemohla řádně prostudovat. Jednání o materiálu tak bude
přesunuto na další jednání komise.

Concentus Moraviae
Letošní ročník festivalu bude mít zahajovací koncert v Tišnově, resp. v Předklášteří, což bude
znamenat velkou organizační náročnost, ale také opravdu reprezentativní akci, jejíž součástí
bude např. raut nebo ohňostroj.

Galerie Jamborův dům
Fotografování Jamborových obrazů u premiéra již proběhlo; je třeba nafotit obrazy, které
jsou na radnici (12.5. se o tomto bude jednat).
Rekonstrukce Galerie Jamborův dům – nyní se ukázalo, že budou nutné vícepráce především
kvůli statikem neschválené části stropu; budou se vyrovnávat stěny, více členit prostor.
V galerii nebude závěsný systém, okno do ulice musí být přesklené (izolační sklo), nové
vchodové dveře budou bezpečnostní (trojdílné dveře, skleněné); v přízemí se počítá s
umístěním kuchyňky a depozitu; klimatizace bude umístěna v podhledech. Kompletní
předání by mělo proběhnout do 1.9. 2017.

Busta J. A. Komenského
M. Buček vznesl další poznámku na téma pomníku J.A. Komenského a podle něj nevhodného
řešení přemisťovat ho dovnitř do ZŠ Smíškova. Dle oficiálních zpráv busta umístěna ve škole,
škola s tím souhlasí. M. Buček žádá Radu města Tišnova o oficiální vyjádření k danému
problému.

Příští schůze komise proběhne v pondělí 5. června v 17:00, místo bude upřesněno.

Schválila: I. Ochrymčuková
Zapsala: A. Ochrymčuková

