Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 1/2017 ze dne 15. 1. 2018

Začátek: 17:00 h
Konec: 18:45 h
Místo: zasedací místnost MěÚ, ulice Ráboňova 117
Přítomni: PhDr. Irena Ochrymčuková, Mgr. Jan Brdíčko, Ing. Miroslav Pálka, PhDr. Josef
Zacpal, Mgr. Ľubica Kubicová, Ing. Radka Štěpanovská Ph.D., Mgr. Eva Brázdová, Věra
Kovaříková, Mgr. Tomáš Zouhar, Michal Kadlec, Mgr. Viktor Piorecký
Omluveni: Mgr. Miloš Buček,
Nepřítomni: x
Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová - radní pro kulturu, Lenka Knechtová –
zastupitelka, Ing. Karel Souček - místostarosta

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosty, a dále konstatovala, že komise je
usnášeníschopná. Dále představila program jednání:
Program jednání:
1) ukončení dohod o provedení práce s jednotlivými členy komise, a to na základě
změny zákona o obcích a informace o rozhodnutí ZM Tišnova o stanovení odměn
pro členy komisí (DŠ)
2) informace o nově vznikající společnosti Brno a okolí (zastupitelka Lenka
Knechtová)
3) informace o způsobu údržby rozhleden v okolí města Tišnova v rámci DSO
(zastupitelka Lenka Knechtová)
4) informace týkající se údržby tišnovského nádraží a spolupráce města Tišnova se
SŽDC (místostarosta Ing. Souček)
5) plánování trhových slavností a oslav vzniku ČSR v roce 2018 (I. Ochr. +
místopředseda J. Brdíčko)
Všichni členové komise odsouhlasili navržený program jednání.

Ad 1)
Tajemnice komise seznámila přítomné členy s novelou zákona č. 99/97 Sb. a s usnesením
Zastupitelstva města Tišnova ze dne 11. 12. 2017, dle kterého rozhodlo o peněžitých plněních

pro členy komisí, a to ve výši 200,- Kč za účast v komisi. Členové komise podepsali ukončení
dohody o spolupráci, na základě které byli dříve odměňováni.

Ad 2) + A 3)
Předsedkyně komise uvedla zastupitelku Lenku Knechtovou, hosta komise, která podala
podrobné informace, doplněné o prezentaci, o nově vzniklé destinační společnosti Brněnsko,
jejím vzniku, o cílech a přínosu.
Společnost na počátku roku 2017 iniciovali statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Centrála
cestovního ruchu Jižní Morava. Provedením nezbytných kroků byl účastníky pověřen Ing.
Michal Burian, Ph.D. V září 2017 byl spolek zaregistrován, v listopadu mu byla udělena
certifikace Centrály cestovního ruchu jižní Morava.
Účelem spolku je přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci v souladu se strategickými
záměry Jihomoravského kraje a statutárního města Brna a tím k ekonomickému rozvoji dané
destinace a Jihomoravského kraje.
V souvislosti s destinační společností jednotliví členové diskutovali o otázkách:
- začlenění Tišnova do nově vznikající destinační společnosti Brněnsko, z.s.;
- případné komunikace destinační společnosti s obcemi;
- jaké výhody a závazky přinese případná účast v destinační společnosti obcím;
- jak je pro město Tišnov výhodné stát se členem destinační společnosti Brněnsko, když je
členem dest. spol. Koruna Vysočiny, a co taková případná účast bude znamenat prakticky
- jak by se propojovaly cíle propagace obou destinančích společností aj.
Zastupitelka města Tišnova dále zodpověděla otázky týkající se způsobu údržby rozhleden v
okolí města Tišnova v rámci DSO.
Členové komise vzali informace paní L. Knechtové ke zmíněným bodům na vědomí.

Ad 4)
Předsedkyně komise otevřela další bod jednání, a to informace týkající se údržby tišnovského
nádraží a spolupráce města Tišnova se SŽDC, které vyložil pan místostarosta Ing. Karel Souček.
Pan místostarosta seznámil komisi s plánem rekonstrukce tisovského nádraží, která by se měla
uskutečnit během dvou až tří let a měla by mimo jiné zahrnovat rekonstrukci podchodů,

bezbariérové přístupy a opravy mostů. Členové komise připomněli současný neutěšený stav
podchodu a vstupu na tišnovské nádraží.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova, aby vstoupila v jednání s SŽDC ohledně drobných oprav
vstupu do podchodu na tišnovském nádraží.
Hlasování:

10/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 5)
Předsedkyně komise I. Ochrymčuková spolu s J. Brdíčkem seznámili přítomné členy se změnou
na pozici koordinátorky tišnovských trhových slavností, kterou se stala Lenka Šebečková. Dále
představili harmonogram konání jednotlivých trhových slavností, jež budou pořádány ve městě
Tišnově, popřípadě jeho místních částech. V této souvislosti také zmínili důležité kulturní akce
pořádané v průběhu roku 2018, které budou pořádány k příležitosti stého výročí založení prvního
československého státu, čímž také reagovali na zadaný úkol z RM ze dne 10. 1. 2018, který zněl:
Rada města Tišnova ukládá Komisi pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem navrhnout způsob koordinace a realizace oslav
ve městě Tišnově při příležitosti 100. výročí samostatného Československého státu. Termín
do 28. 2. 2018.
Program:
 11. února - masopustní trhová slavnost a průvod
 25. února – otevření výstavy prvorepublikového sochaře Václava Hynka Macha
v Podhoráckém muzeu – pro město Tišnov vytvořil v roce 1938 Pomník padlých v první
světové válce s pískovcovou sochou legionáře v nadživotní velikosti (pomník byl v době
druhé světové války ukryt a odhalen až v roce 1946). Podle návrhu Václava Hynka
Macha byl vytvořen také pomník obětem první světové války - Mrtvým tvůrcům umístěný v areálu kláštera v Předklášteří u Tišnova (1924)


21. dubna - Jarní trhová slavnost

 24. června – svátek hudby – tanec, hudba, zpěv inspirované první republikou; možné
vystoupení polského dětského souboru
 letní trhová slavnost – na přelomu července a srpna 2018 - v jednání 4. srpna – spojená
s oslavami 100. výročí vzniku první republiky – do přípravy této velké trhové slavnosti,
se zapojí i řada organizací a spolků, např. spolek Continuum vitae - vede M. Sysel –

průvod v historických kostýmech, divadlo, hudba – předpokládaný začátek průvodu na
nám. Míru, pokračování přes ulici Riegrova a zakončení v parku areálu tišnovské
nemocnice
 27. října - dobový jarmark v Předklášteří v areálu Porta coeli, možná spolupráce s obcí
Předklášteří, Muzeem Brněnska – Podhor. muzeem a městem Tišnovem
 28. října – otevření výstavy ke dni vzniku samostatného československého státu
v Podhoráckém muzeu – návrh spolupráce muzea, obce Předklášteří a města Tišnova
 25. listopadu - otevření výstavy Život v měšťanské domácnosti po první světové válce v Podhoráckém muzeu - představí život měšťanské rodiny v počátcích první republiky
 Adventní trhová slavnost

Termín příštího jednání: předpokládaný termín v závislosti na administraci dotací 19. 2. 2018
v 17:00 hod. na ulici Ráboňova
Zapsala: D. Švecová

Schválil: I. Ochrymčuková

