Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 1/2019 ze dne 9. 1. 2019

Začátek: 17:00 h
Konec: 19:50 h
Místo: Městský úřad Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: PhDr. Irena Ochrymčuková, Tomáš Buzrla, Ing. Radka Štěpanovská, , PaedDr. Petra
Kappelová, Michal Kadlec, Ing. Marcela Wágnerová, Mgr. Jan Brdíčko, Mgr. Tomáš Zouhar,
PhDr. Josef Zacpal
Omluveni: Barbora Peterková
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Dalibor Naar, 1. místostarosta a garant pro kulturu Ing. Karel Souček

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosty: Dalibora Naara, zpracovatele dokumentu
Koncepce cestovního ruchu, a 1. místostarostu a garanta pro kulturu Ing. Karla Součka, dále
konstatovala, že komise je usnášeníschopna. Následovalo představení programu jednání, který
odsouhlasili všichni přítomní členové.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Přivítání a představení nových členů
Rozpočet města na rok 2019 - I. Ochrymčuková
Výročí ZUŠ – základní info T. Zouhar
Výročí Podhoráckého muzea (1929), které až do roku 1954 sídlilo v Tišnově –
J. Zacpal
Koncepce kultury – J. Brdíčko
Koncepce cest. ruchu – J. Brdíčko, D. Naar
Informace o vývoji a směru burzy minerálů z pohledu CR a propagace Tišnova (T.
Buzrla)
30. let od sametové revoluce – D. Švecová
Různé – předání jmenování členům komise + administrativa spojená se členstvím
v komisi

Ad 1)
Předsedkyně komise požádala přítomné členy, aby se vzájemně představili a krátce pohovořili o
tom, který spolek či stranu reprezentují a jak chtějí pracovat v komisi. Členové komise tak
učinili.

Ad 2)
Předsedkyně komise otevřela další bod jednání, a to obecní rozpočet 2019. Členové komise
diskutovali nad jednotlivými kapitolami a paragrafy obecního rozpočtu, především nad oddílem
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky § 3319 Ostatní záležitosti kultury, ze kterého jsou
hrazeny dotace spolkům, a § 3399 Ostatní záležitosti kultury, ze kterého jsou hrazeny
společensko-kulturní akce města Tišnova. Novým členům komise bylo vysvětleno, že finanční
prostředky určené na provoz Městského kulturního střediska Tišnov, Mlýnská 152, se nachází v
§3392 Zájmová činnost v kultuře, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO.
Předsedkyně zdůraznila členům komise, že v rozpočtu 2019 byla navýšena položka 5222
Neinvestiční transfery spolkům na 550 tis. (loňská částka pro řádné dotace oblast Kultura byla
350 tis.).
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova schválit rozpočet na 2019 v předložené podobě a nemá
k němu žádné připomínky.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Člen komise, Mgr. Tomáš Zouhar podal podrobné informace o oslavách výročí 70 let založení
ZUŠ v Tišnově. Samotnému vyvrcholení akce, které proběhne dne 23. 6. 2018 v Den hudby,
bude předcházet program zahrnující projekci v kině Svratka, koncerty žáků ZUŠ spojené s účasti
hostů, jež mají spojitost se školou aj.

Ad 4)
Člen komise PhDr. Josef zacpal, vedoucí Podhoráckého muzea, podal podrobné informace o
výročí 90 let Podhoráckého muzea, které vzniklo v roce 1929 v Tišnově a také v našem městě do
roku 1954 sídlilo, a to jako instituce výstavní, kulturní a především instituce sbírkotvorná.
Oslavy výročí budou podpořeny doprovodnými muzejními akcemi, např. Muzejní noc atd.
Ad 5 )
Předsedkyně komise vyzvala Mgr. Jana Brdíčka, aby přešel k dalšímu bodu programu, a to ke
Koncepci rozvoje kultury města Tišnova, kterou zpracovávala firma ONplan lab, s. r., a který mu

byl přidělen jako úkol RM Tišnova č. 18, která se konala dne 19. 7. 2017, č. usnesení
RM/41/18/201.
Koncepční dokument by měl být základem pro dobře koordinovaný rozvoj v dlouhodobém i
krátkodobém horizontu a měl by být součástí zpracovávaného Strategického plánu na období
2021–2025. Smyslem Koncepce rozvoje kultury (Koncepce) je podporovat důležitou roli kultury
v rozvoji města a kvalitě života jeho obyvatel. Koncepce by měla v souladu s prioritami
dlouhodobé vize města tvořit nástroj pro systematickou spolupráci mezi Městským úřadem
Tišnov (MěÚ), Městským kulturním střediskem (MěKS) a dalšími kulturními aktéry ve městě a
okolí.
Členové komise diskutovali o samotném dokumentu a o některých připomínkách členů, které
byly zaslány emailem, především o chybějících vazbách na činnost spolků, tak, jak zmínila
R. Štěpanovská. Předkládaný dokument zmiňuje vizi rozvoje v rámci MěKS, města Tišnova a TJ
Sokol Tišnov, opomíjí však vizi rozvoje potenciálu dalších významných aktérů. Na pracovních
setkáních, která vypracování koncepce kultury předcházela, se mluvilo o důležitosti spolků a
dalších aktérů pro rozvoj kultury v Tišnově. Dále členové upozornili na chybějící části
dokumentu, jejichž dodání bylo avizováno do 4. 1. 2019 a nebylo tak učiněno. Tajemnice komise
se dotazovala na propojení dokumentů koncepce kultury a koncepce cestovního ruchu, které byly
zmíněny na poslední pracovní schůzce se zástupci zpracovatelů O. Škochovou a D. Naarem.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruchu, jako iniciativní a poradní orgán Rady města
Tišnova, ukládá J. Brdíčkovi oslovit zástupkyni firmy ONpan lab, s. r. o. paní
O. Škochovou, a požadovat, aby do předkládaného dokumentu Koncepce rozvoje kultury
města Tišnova zapracovala vznesené připomínky týkající se spolkové činnosti a dalších
kulturních aktérů v Tišnově, doplnila chybějící části dokumentu a dodala jej se
zapracovanými připomínkami do 24. 1. 2019, aby mohl být projednán 4. 2. 2019 na dalším
jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 6)
Tajemnice komise otevřela další bod jednání a požádala hosta D. Naara, zpracovatele dokumentu
Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku, o krátké představení.

D. Naar seznámil členy s hlavními vizemi a cíli dokumentu, který podobně jako koncepce
kultury by měl být základem pro dobře koordinovaný rozvoj v dlouhodobém i krátkodobém
horizontu a měl by být součástí zpracovávaného Strategického plánu na období 2021–2025. Dále
objasnil výše zmíněné propojení dokumentů koncepce kultury a cest. ruchu a způsob
připomínkování jednotlivých cílů koncepce.
Přítomní členové komise diskutovali o cílových skupinách a samotném cest. ruchu z pohledu
přínosu finančních prostředků pro město, rozvoje služeb, saturace kultury a propagace města
Tišnova. D. Naar vyzvednul fenomény pro CR na Tišnovsku zmíněné v dokumentu, a to
minipivovary, cyklostezky, minerály, Porta coeli a přírodní památku Květnice.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruchu, jako iniciativní a poradní orgán Rady města
Tišnova, požaduje, aby tvůrce dokumentu Koncepce cestovního ruchu na Tišnovsku D.
Naar zapracoval připomínky týkající se předkládaného dokumentu a dodal dokument
koncepce CR do 24. 1. 2019, aby mohl být projednán 4. 2. 2019 na dalším jednání Komise
pro kulturu a cestovní ruchu.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 7)
Ing. Buzrla krátce pohovořil o vývoji a směru burzy minerálů z pohledu CR a propagace města
Tišnova. Vysvětlil systém termínu v rámci evropských burz minerálů (jarní a podzimní), zmínil
se také o navýšení počtu návštěvníků ze čtyř na sedm tisíc a o propagaci města jako „Tišnov
město minerálů“ na kudyznudy.cz

Ad 8)
Tajemnice komise upozornila na výročí v roce 2019, a to 30 let od Sametové revoluce. Členové
diskutovali o myšlence umístění pamětní desky a byli vyzvání k promyšlení způsobu oslav.

Ad 9)
Různé:
-

administrativa spojená se členstvím v komisi (tajemnice komise);

-

termín jarní burzy minerálů 28. 4. – 29. 4. 2018;

-

stanovení jarního termínu pro projednání dotací 2019 na 11. 3. 2019 v 17:00 hod. na
MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117;

-

upozornění na termíny uzávěrek Tišnovských novin – viz http://tisnovskenoviny.cz/

-

Ing. K. Souček – garant pro kulturu – informace o návrhu sochy sv. Václava; autor R.
Bárta.

Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

4. 2. 2019 v 17:00 hod. na MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

Schválila: I. Ochrymčuková

