Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 4/2019 ze dne 13. 5. 2019

Začátek: 17:00 h
Konec: 18:50 h
Místo: Městský úřad Tišnov, Ráboňova 11, Tišnov.
Přítomni: PhDr. Irena Ochrymčuková, Tomáš Buzrla, Ing. Radka Štěpanovská, PaedDr. Petra
Kappelová, Ing. Marcela Wágnerová, Mgr. Jan Brdíčko, PhDr. Josef Zacpal, Barbora Peterková,
Mgr. Tomáš Zouhar.
Omluveni: Michal Kadlec
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: 1. místostarosta a garant pro kulturu Ing. Karel Souček

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosta 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)

Letní trhová slavnost + Svátek hudby
Náměty na ocenění v říjnu
Sametová revoluce
Umělecké dílo
Hodnocení mineralogické burzy
Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise otevřela první bod programu, a to Letní trhovou slavnost, která se uskuteční
dne 22. 6. 2019, a pří níž se zapojí 7 jubilantů roku - Klubu českých turistů, Podhorácké
muzeum, ZUŠ Tišnov, INSPIRO, Studánka, Art Periscope a Lesní rodinný klub. Vystupovat
budou v dopoledním pestrém komponovaném programu, spolky se budou prezentovat ve
stáncích, Art Periscope výstavou a některé ostatní spolky i s dílničkami. Program bude ukončen
cca v 11:00 hod. s ohledem na probíhající svatby. Odpoledne proběhne představení Everyman
aneb země peciválů. Souběžně s letní trhovou slavností bude dopoledne v obou budovách ZUŠ
(Dvořáčkova a Riegrova) probíhat den otevřených dveří, a to od 10:00 do 12:00 hod.

V neděli naváže na letní trhovou slavnost oslava Svátku hudby. Hlavní program proběhne od
14:00 hod. v restauraci „U Palce“. Během odpoledne se představí kapely Falta Band, Klapela,
Tom Band, Tiko, Tišnovksé žestě, Tumpach Kvoč, Ukulele Orchestra jako Brno. Hudební
program bude doplněn následným promítáním filmu Zvuk hluchu.

Ad 2)
Předsedkyně komise vyzvala přítomné členy, aby zvážili možné nominace na Ceny města a
udělení Čestného občanství v jubilejním roce 2019 (30. let od Sametové revoluce) popř. 2020
(75. let od ukončení 2. sv. války).

Ad 3)
Předsedkyně komise přistoupila k dalšímu bodu programu, a to k výročí 30 let od Sametové
revoluce. Mgr. jan Brdíčko informoval přítomné členy, že program v neděli 17. listopadu
v letošním roce zastřeší MěKS ve spolupráci s ostatními spolky, tajemnice komise doplnila, že
pietní akt pomůže zajistit Gymnázium Tišnov (Mgr. Jiří Urbánek), a bude oslovena paní
uč. Pospíšilová, vedoucí sboru gymnázia, aby se aktivně zapojili do programu. Vedoucí
Podhoráckého muzea J. Zacpal doplnil informace o připravované výstavě k 30. výročí Sametové
revoluce v Podhoráckém muzeu a dále o spolupráci s Muzeem města Tišnova a připravované
besedě s pamětníky listopadových událostí.

Ad 4)
Členové komise a host K. Souček diskutovali o možnostech zadání a následného umístění
uměleckého díla k výročí Sametové revoluce. Dále diskutovali o veřejné soutěži, která je
jednostranným právním jednáním, jejímž prostřednictvím vyhlašovatel soutěže nabízí
neurčitému okruhu možných zájemců, aby provedli návrh uměleckého díla. K. Souček upozornil
na skutečnost, že vyhlašovatel soutěže musí předem, písemně a dostatečně konkretizovat
předmět budoucího plnění, způsob a lhůtu k podávání nabídek, uvést dobu, po kterou soutěž
poběží, a další podstatné podmínky, které mají soutěžící splnit. Zveřejněné podmínky již nelze
měnit nebo celou soutěž zrušit, ledaže si to vyhlašovatel předem vyhradil. Do soutěže jsou
zahrnuty všechny včas podané nabídky, které splňují vyhlášené podmínky, výběr nejvhodnější z
nich provádí vyhlašovatel a pokud nestanovil bližší podmínky, může si vybrat jakoukoli, kterou
akceptuje např. s ohledem na svoje finanční možnosti. Odmítnout všechny ale může stejně jako u
zrušení celé soutěže pouze tehdy, jestliže si to předem vyhradil. Všem neúspěšným

navrhovatelům pak oznámí, že jejich nabídky odmítl. Nárok na náhradu vynaložených nákladů
mají jen tehdy, pokud to přiznávají podmínky soutěže. Právně veřejnou stěž ošetřuje Občanský
zákoník.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova vyhlášení veřejné soutěže o umělecké dílo k výročí 30. let
od Sametové revoluce, které bude umístěno ve veřejném prostoru Farské zahrady v Parku
pod kostelem.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

(před vlastním hlasováním odešel T. Zouhar z pracovních důvodů, Z. Jílek nebyl ještě přítomen)

Ad 5)
Předsedkyně komise vyzvala T. Buzrlu, aby zhodnotil jarní mineralogickou burzu, která
proběhla ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2019 (podrobné informace na www.mineraltisnov.cz).
T. Buzrla informoval přítomné členy o celkovém počtu návštěvníků jarní burzy, který dosáhl
čísla šest tisíc, dále o zlepšení propagace díky zapojení do spolku Brno a okolí vedeným panem
Burianem. Dále hovořil o kontraproduktivnosti dalšího zvyšování reklamy či rozšíření burzy o
doprovodné placené programy či produkty. J. Zacpal potvrdil, že zvýšený počet návštěvníků
burzy se projevil i v návštěvnosti Podhoráckého muzea. T. Buzrla poděkoval za pomoc členům
Karasova divadla a Sokola při organizaci burzy. Pozval také přítomné členy na podzimní burzu
v termínu 1. 11. – 3. 11. 2019.

Ad 6)
Různé:
a) 18. 5. 2019 – Muzejní noc v Podhoráckém muzeu; Bleší trhy – nám. Míru;
b) 19. 5. 2019 – Výstava v Podhoráckém muzeu – Co všechno je muzeum:
c) 28. 5. 2019 – Den dětí ve Studánce – dopoledne;
d) 2. 6. 2019 – Memoriál Ivo Medka;
e) 10. 6. 2019 – Magister optimus – ocenění nejlepší učitel;

f) 22. 6. 2019 - Letní trhová slavnost – zapojení 7 jubilantů roku - Klubu českých turistů,
Podhoráckého muzea, ZUŠ Tišnov, INSPIRO, Studánky, Art Periscope, Lesního
rodinného klubu;
g) 23. 6. 2019 - Den hudby + oslavy 70 let ZUŠ – koncertní program;
h) 6. 9. 2019 - Studánkové narozeniny – odpoledne – výročí 15 let;
i) 16. 6. 2019 – neděle – pohádka „Princové jsou na draka“ – 14:30, 17:00 hod.
j) Kulturní léto – pozvánka MěKS – 6. 7. 2017 – HaKapela; 11. 7. 2017 – Radůza;
k) Září 2019 – elegance historických vozidel;
l) Svatováclavské hody 2019;
m) Podzim – 20. let založení - Inspira – střediska volného času Tišnov;
n) Říjen 2019 –„Tišnovská padesátka“ – KČT – 90. let existence v Tišnově (49. ročník);
o) 28. 10. 2019 – udělování „Cen města a čestného občanství“;
p) 11. 11. 2019 – Martinský pochod – organizátor Studánka;
q) 12. 11. 2019 - Sametová revoluce – výstava - Podhorácké muzeum;
r) 17. listopad 2019 – 30. výročí „Sametové revoluce“ – náměstí Míru v Tišnově;

Termín příštího jednání:
12. 6. 2019 v 17:00 hod. na MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova

Zapsala: D. Švecová

Schválila: I. Ochrymčuková

