Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 4/2018 ze dne 2. 5. 2018

Začátek: 17:00 h
Konec: 18:28 h
Místo: Městský úřad Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: PhDr. Irena Ochrymčuková, Věra Kovaříková, Mgr. Miloš Buček, Ing. Miroslav
Pálka,
Omluveni: Mgr. Ľubica Kubicová, Ing. Radka Štěpanovská, PhD., Mgr. Jan Brdíčko, PhDr.
Josef Zacpal, Mgr. Eva Brázdová
Nepřítomni: Michal Kadlec, Mgr. Tomáš Zouhar,
Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Vít Kulhánek, Mgr. monika Chlupová Fruhwirtová

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosty, dále konstatovala, že komise není
usnášeníschopna, dále

představila program jednání, který odsouhlasili všichni přítomní

členové.
Program jednání:
1) Informace V. Kulhánka k možnosti Dne otevřených dveří Tišnovského krasu (jeskyní)

v den svátku 28. října
2) Oslavy 28. října ke 100. Výročí vzniku republiky; doplnění přehledu akcí k oslavám
100 let od vzniku republiky s ohledem na změny akcí a s ohledem na součinnost.
Zodpovězení dotazu Svazu měst a obcí ČR
3) Pietní akt osvobození „Den vítězství“
4) Různé
Ad 1)
Předsedkyně komise představila pana Víta Kulhánka zástupce České speleologické společnosti,
základní organizace 6-07, Tišnovský kras, který seznámil přítomné členy s možností Dne
otevřených dveří v den státního svátku 28. října. Pan V. Kulhánek navrhl, aby se Den otevřených
dveří by konal v časovém rozmezí 9:00 - 17:00 hod. Členové komise navrhli, aby se oslovili
členové Komise pro životní prostředí a připravila se pro návštěvníky „vlastivědná vycházka“.

Ad 2)

Předsedkyně shrnula prozatím navržený program celoročních oslav při příležitosti 100. výročí
vzniku samostatného Československého státu, do kterých se postupně zapojuje velké
množství spolků s důrazem na:
 1. 7. - 6. 7. 2018 – Všesokolský let;


letní trhovou slavnost, která se uskuteční 28. 7. 2018 a bude spojená s oslavami
100. výročí vzniku první republiky – do přípravy této velké trhové slavnosti, se zapojila i
řada organizací a spolků, např. spolek Continuum vitae pod vedením M. Sysla – během
akce je plánováno představení n náměstí Míru, dále průvod v historických kostýmech,
včetně účasti Sokolů, doprovázeno divadlem, hudbou – předpokládaný začátek průvodu
na nám. Míru, pokračování přes ulici Riegrova a zakončení v parku areálu tišnovské
nemocnice – v případě nemožnosti projít Riegrovou ulicí z důvodu rekonstrukce by se
celý průvod zakončil v parku Pod Kostelem;

 srpen – říjen – promítání filmu „Tišnov 1928“ – film je ve sbírkách Podhoráckého
muzea, na jeho digitalizaci spolupracuje Radim Tichý a spolek Continuum vitae;
v současné době je film přenášen na moderní nosič:
 8. 9. 2018 – Elegance historických vozidel (organizátor Autoklub Tišnov změnil
z organizačních důvodů termín z původně nahlášeného 1. 9. na 8. 9.) – akce zaměřena na
prvorepublikovou výrobu;
 13. října – Tišnovská 50 – KČT – historická zastávka v Podhoráckém muzeu – téma
100. let výročí založení republiky;
 27. října - dobový jarmark nebo kulturní akce v Předklášteří v areálu Porta coeli, návrh
spolupráce mezi obcí Předklášteří, Muzeem Brněnska – Podhor. muzeem a městem
Tišnovem;
 27. října – bude pořádat TJ Sokol Tišnov k oslavám 100. let republiky slavnostní
ples (podrobné informace J. Veselý);
 28. října – otevření výstavy ke dni vzniku samostatného československého státu
v Podhoráckém muzeu – návrh spolupráce muzea, obce Předklášteří a města Tišnova
 28. října – udělení cen Čestní občané a ceny města Tišnova – Komise pro kulturu a
cestovní navrhuje apolupracovat při oslavách ve městě Tišnově a v obci Předklášteří
v plánovaném harmonogramu:
– dopoledne – pietní akt u pomníků v Tišnově
-

11 – 12 hod. předání Cen města Tišnova a Čestného občanství v obřadní síni
tišnovské radnice

-

odpoledne – pietní akt v obci Předklášteří

-

14.30 hod. – společné slavnostní otevření výstavy ke dni vzniku samostatného
československého státu v Podhoráckém muzeu;

 28. října – komise dále navrhuje, aby v den státního svátku proběhl v Tišnovském
krasu na Květnici ve spolupráci s Českou speleologickou společností, základní
organizace 6-07, Tišnovský kras Den otevřených dveří od 9:00 do 17:00 hod. spojený
s komentovanou vlastivědnou vycházkou po Květnici, kterou by pomohli zajistit členové
Komise životního prostředí (úkol pro tajemnici komise oslovit předsedu Komise
životního prostředí pana Křehlíka s žádosti o spolupráci);
 období říjen/ listopad 2018 – výstava dobových fotografií Tišnova před 100 lety
v galerii Na Schodech ve spolupráci s MěKS – výstava bude mít přesah do veřejného
prostoru – v některých místech Tišnova se zamýšlí umístit velkoformátové dobové
fotografie k možnosti porovnání současnosti a minulosti;


27. listopad - výstava Život v měšťanské domácnosti po první světové válce –
Podhorácké muzeum.

Ad 3)
Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová informovala přítomné členy o průběhu pietního aktu
k oslavám státního svátku Dne vítězství. S ohledem na osvobození města Tišnova a
z organizačních důvodů proběhne dne 9. 5. 2018 ve 14 hod. Do akce se zapojí děti tišnovských
škol. U Pomníku padlých – proslov připomenutí historie PhDr. J. Zacpal, hymna. U památníku
B. Škrabálkové – čtení z knihy o B. Škrabálkové, krátké slovo M. Sysel, píseň „Ta naše písnička
česká“ (autor K. Hašler).

Ad 4)
Různé:
a) předsedkyně komise informovala přítomné členy o vznikající koncepci cestovního ruchu,
jehož cílem je plánování investic, spolkové činnosti a činnosti MěKSu. Tvůrcem samotné
koncepce je Dalibor Naar a pracovní skupina ve složení: J. Dsopíšil, J. Brdíčko, I.
Ochrymčuková, L. Kubicová, Š. Pilný, S. Helán, A. Ochrymčuková, E. Špačková – první
společná schůzka s pozvanými členy Komise pro kulturu a cestovní ruch se uskuteční
dne 9. 5. 2018 v 17:00 hod.;
b) Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová informovala přítomné členy o vznikající Koncepci
kultury města Tišnova, kterou bude zpracovávat ONplan lab, s.r.o. (MgA. Olga
Škochová Bláhová), tajemníkem pracovního týmu D. Švecová;
c) 19. 5. 2018 – regionální Muzejní noc v Podhoráckém muzeu v Předklášteří

d) 25. 5. 2018 – Noc kostelů

Termín příštího jednání: pátek 1. 6. 2018 v 16:00 hod., park „Pod kostelem“

Zapsala: D. Švecová

Schválila: I. Ochrymčuková

