Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 2/2019 ze dne 4. 2. 2019

Začátek: 17:00 h
Konec: 18:50 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, PhDr. Josef Zacpal,
Barbora Peterková
Omluveni: Mgr. Tomáš Zouhar
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Mgr. Olga Škochová, 1. místostarosta a garant pro kulturu Ing. Karel Souček

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosty: Olgu Škochovu, zpracovatelku dokumentu
Koncepce rozvoje kultury města Tišnova, 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)

Koncepce kultury
Koncepce CR
Kulturní akce k jednotlivým výročím 2019
Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise otevřela další první bod jednání a to dokument Koncepce rozvoje kultury
města Tišnova, jehož zpracování zadávalo město Tišnov, a který 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
města Tišnova (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.

Zpracovatelka dokumentu a zástupkyně firmy ONplan lab s. r. o. přiblížila zpracovaný
dokument, dále objasnila potřebu manažera strategie, který by dozoroval jak realizaci
koncepce kultury, tak i realizaci koncepce cestovního ruchu a vzájemně koordinoval oba
dokumenty se strategickým plánem, jehož mají býti výše zmíněné dokumenty součástí, a
který by byl součástí organizační struktury městského úřadu; zprostředkovával by bližší
komunikaci a spolupráci s městem a s dalšími aktéry a participanty, především
s Městským kulturním střediskem a spolky.
Jednotlivý členové se komentovali zapracování svých připomínek, které vznesli na minulém
jednání komise k tomuto dokumentu. PhDr. Zacpal vznesl dotaz k opatření 2.3 Rozvíjení osy
kostela sv. Václava - náměstí Míru – ulice Jungmannova – Muzeum města Tišnova, které je
součástí strategického cíle 2 Prostory pro kulturu jsou atraktivní pro všechny cílové skupiny,
místní i návštěvníky, což mu bylo vysvětleno, upřesněno a celá osa byla demonstrována na mapě
Tišnova.
Tajemnice komise zmínila nutnou revizi termínů úkolů jednotlivých aktivit v návrhové části
realizace koncepce s ohledem na posunutí schválení dokumentů koncepce kultury i koncepce
cestovního ruchu.
Předsedkyně komise navázala na diskuzi paní Škochové a také zdůraznila potřebu manažera
strategie, který by dozoroval realizaci koncepce kultury, i realizaci koncepce cestovního
ruchu a vzájemně koordinoval oba dokumenty samotné a navzájem se strategickým
plánem, jehož mají být koncepce součástí, a který by byl součástí organizační struktury
městského úřadu; zprostředkovával by bližší komunikaci a spolupráci s městem a s dalšími
aktéry a participanty, především s Městským kulturním střediskem a spolky
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
po prostudování koncepce kultury a po řešení drobných připomínek doporučuje Radě
města Tišnova schválit dokument Koncepce rozvoje kultury města Tišnova po stránce
obsahové a formální a doporučuje vzít na vědomí nutnost revize termínů úkolů
jednotlivých aktivit v návrhové části koncepce.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise otevřela další bod jednání, a to Koncepci rozvoje cestovního ruchu na
Tišnovsku. Připomněla minulé jednání se zpracovatelem koncepce CR D. Naarem a způsob
vypořádání podnětů členů a drobných nedostatků. Členové komise konstatovali, že všechny
jejich připomínky byly zapracovány. Z diskuse opět vyplynula potřeba manažera strategie,
který by dozoroval realizaci obou koncepcí, vzájemně koordinoval oba dokumenty samotné
i se strategickým plánem; operativně jednal a propojoval aktuální akční plány. Měl by být
součástí organizační struktury městského úřadu; zprostředkovával by bližší komunikaci a
spolupráci s městem a s dalšími aktéry a participanty, především s Městským kulturním
střediskem a spolky.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
po prostudování koncepce cestovního ruchu a po řešení drobných připomínek doporučuje
Radě města Tišnova schválit dokument Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku
po stránce obsahové a formální a doporučuje vzít na vědomí nutnost revize termínů úkolů
jednotlivých aktivit v návrhové části koncepce.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Předsedkyně komise přistoupila k dalšímu bodu jednání. Připomněla významné události
kalendářního kulturního roku, především 70. výročí založení ZUŠ v Tišnově, jehož oslavy
proběhnou dne 23. 6. 2018 v Den hudby. Dále výročí 90 let Podhoráckého muzea, které
vzniklo v roce 1929 v Tišnově a také v něm do roku 1954 sídlilo, a to jako instituce výstavní,
kulturní a především instituce sbírkotvorná, a také významných 30 let od Sametové revoluce.
V této souvislosti předsedkyně komise rozvinula bod 8) z minulého jednání komise a podpořila
myšlenku trvalého připomenutí nabyté svobody, uměleckým objektem, v zatím neurčené
podobě, který by mohl být umístěn v parku pod kostelem.

Ad 4)
Různé:

-

2. 3. 2019 – pozvánka na masopustní průvod;

-

změna původně stanoveného jarního termínu pro projednání dotací 2019, a to z důvodu
v tomto konaného Výboru pro strategické plánování – nově stanovený termín jednání
Komise pro kulturu a cestovní ruch je 18. 3. 2019 v 17:00 hod. na MěÚ Tišnov, budova
radnice, místnost krizového řízení;

-

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

-

Ing. K. Souček – garant pro kulturu – požádal všechny přítomné, aby se zamysleli nad
možností umístění sochy sv. Václava od autora R. Bárty. V diskusi padla zmínka o
umělecké soutěži;

-

přehled akcí roku 2019 („pel mel“ kulturně společenským životem Tišnova a okolí
bude aktuálně doplňován pro potřeby členů komise):

1) podávání žádostí o dotace - od 21. 1. – 21. 2. 2019
2) jarní prázdniny 11. 2. – 15. 2. 2019
3) Masopustní průvod 2. 3. 2019
4) 10. let ArtPeriscope – 2. 3. - 10. 3. 2019 – výstava fotografií „Sedmkrát deset fotografií“
5) projednání dotací v komisích od 4. 3. – 15. 3. 2019
6) 8. 4. 2019 – Předávání ocenění Sportovec města Tišnova
7) Zápis do ZŠ - pátek 12. 4. 2019
8) Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. 4. 2019
9) Zápis do ZŠ ZaHRAda 24. 4. 2019
10) Slavnostní otevření stezky na Klucanině – Studánka 27. 4. 2019
11) termín jarní burzy minerálů 28. 4. – 29. 4. 2018
12) Vytváření elektronických žádostí pro zápis do MŠ – měsíc duben
13) Zápis do MŠ – začátek května 2. 5. 2019
14) 28. 5. 2019 – Den dětí ve Studánce – dopoledne
15) 2. 6. 2019 – MIM
16) 10. 6. 2019 – Magister optimus – ocenění nejlepší učitel
17) První polovina června zápis do dětské skupiny Potůček
18) Den hudby 23. 6. 2019 + oslavy 70. let ZUŠ – zapojení škol
19) Konec školního roku - pátek 28. 6. 2019
20) Studánkové narozeniny – 6. 9. 2019 odpoledne – výročí 15 let
21) 11. 11. 2019 – Martinský pochod – organizátor Studánka

Termín příštího jednání:
18. 3. 2019 v 17:00 hod. na MěÚ Tišnov, budova radnice, místnost krizového řízení

Zapsala: D. Švecová

Schválila: I. Ochrymčuková

