Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 5/2019 ze dne 12. 6. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:50 h
Místo: Městský úřad Tišnov, Ráboňova 11, Tišnov.
Přítomni:, Tomáš Buzrla, PaedDr. Petra Kappelová, Ing. Marcela Wágnerová, Mgr. Jan
Brdíčko, PhDr. Josef Zacpal, Barbora Peterková, Zdeněk Jílek
Omluveni: PhDr. Irena Ochrymčuková , Michal Kadlec, Mgr. Tomáš Zouhar
Nepřítomni: Ing. Radka Štěpanovská
Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: -

Z důvodu dopředu známé nepřítomnosti pověřila předsedkyně komise jednáním místopředseu
T. Buzrlu. Ten přivítal přítomné členy a konstatoval, že komise je usnášeníschopna. Následovalo
představení programu jednání, který odsouhlasili všichni přítomní členové.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kronika
Letní trhová slavnost + Svátek hudby
Ceny města a čestné občanství
Sametová revoluce 30. výročí
Umělecké dílo
Různé

Ad 1)
Místopředseda komise spolu s přítomnými členy diskutoval o zapracování připomínek k zápisu
do kroniky za rok 2018, které byly předloženy městskému kronikáři panu Ing. V. Seyfertovi, a
shodli se, že souhlasí s vyjádřením k připomínkám komise, jež obdrželi od kronikáře (viz Příloha
č. 1), a s jeho navrženým způsobem zapracování.

Tajemnice komise v této souvislosti

připomněla zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí a Pravidla tvorby kroniky města Tišnova.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova schválit text zápisu do kroniky za rok 2018 po té, co se
kronikář vypořádá s připomínkami dle Přílohy č. 1 zápisu.

Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Místopředseda komise otevřel další 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. Výstava Art Periscope bude otevřena pro
návštěvníky Letní trhové slavnosti do 11:00 hod. v zasedací místnosti tišnovské radnice.
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 spojená s oslavami 70. výročí
ZUŠ Tišnov. Hlavní program proběhne od 14:00 hod. na Zahrádce „U Palce“.

Během

odpoledne, mimo to, že bude možné setkávat se se současnými i bývalými zaměstnanci ZUŠ
Tišnov, se představí kapely Faltaband, Klapela, Tomband, Tiko, Tišnovské žestě, Tumpach
Kvoč, Ukulele Orchestra jak Brno. Hudební vystoupení jednotlivých kapel, jenž začínají vždy
v celou hodinu, bude doplněn následným promítáním filmu „Zvuk hluchu“, které se uskuteční ve
22:00 hod. v prostorách restaurace.

Ad 3)
Tajemnice komise připomněla přítomným členům termíny podávání návrhů na možné nominace
na Ceny města a udělení Čestného občanství v jubilejním roce 2019 (30. let od Sametové
revoluce), popřípadě 2020 (75. let od ukončení 2. sv. války) a předala členům komise Pravidla
pro udělování čestného občanství a ceny města Tišnova.

Ad 4)
Místopředseda komise přistoupil k dalšímu bodu programu, a to k výročí 30 let od Sametové
revoluce. Mgr. Jan Brdíčko informoval přítomné členy o připravovaném programu na neděli
17. listopadu, i předcházející sobotu, jež v letošním roce zastřeší MěKS ve spolupráci s ostatními
spolky; tajemnice komise doplnila, že pietní akt, který bude předcházet nedělnímu programu na
náměstí pomůže zajistit Gymnázium Tišnov (Mgr. Jiří Urbánek), a byla oslovena paní Mgr.
Kateřina Pospíšilová, Ph.D. vedoucí pěveckého sboru gymnázia, která navrhla aktivní zapojení

sboru gymnázia ve spolupráci se sborem z Lelekovic. J. Brdíčko zmínil připravovanou
moderovanou diskusi, dále divadelní program a koncert skupiny Hradišťan.
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 5)
Tajemnice komise představila přítomným členům možnost využití již existujícího uměleckého
díla architekta a designéra Bořka Šípka, a to „Lavičku Václava Havla“, kterou sám autor nazval
„Hovoří demokracie“. Toto umělecké dílo by splňovalo doporučení komise k 30. výročí
„Sametové revoluce“ (viz zápis z jednání komise ze dne 13. 5. 2019) a svým velmi jednoduchým
a přitom kreativním designem symbolizujícím demokratickou otevřenost k dialogu - dvěma
kovovými zahradními křesly, spojenými s kulatým stolem, jehož středem prorůstá nejlépe lípa,
národní strom České republiky, nebo jiný možný strom, a jež by se výborně hodilo do prostor
parku pod kostelem -

Farské zahrady. Vlastní instalace by pak vytvořila na veřejném

prostranství místo k setkávání a podpoře vzájemných dialogů. Místo ke „svobodnému
projevování názorů, kde se bude diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů
prezidenta Havla“.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova jako umělecké dílo k výročí 30. let od Sametové revoluce
využit již existujícího umělecké dílo architekta a designéra Bořka Šípka, a to „Lavičku
Václava Havla“, kterou sám autor nazval „Hovoří demokracie“.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Členové komise navrhli, že po projednání všech bodů jednání se odeberou přímo do Parku pod
kostelem a pokusí se vybrat vhodné místo pro instalaci uměleckého díla (dále jen „Lavička
V.H.“). Tak se také stalo – pro přehlednost je výsledek šetření členů komise na místě samém
uveden v tomto bodě.
Členové komise se po vzájemné diskuzi shodli na skutečnosti, že nejvhodnější prostor pro
umístění „Lavičky V.H.“ bude v uzamykatelné části parku, tedy ve Farské zahradě, a to
z důvodu větší možnosti ochrany a zabezpečení proti vandalismu zmíněného uměleckého díla.

Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova pro umístění uměleckého díla od architekta a designéra
Bořka Šípka „Lavičky Václava Havla“ uzamykatelnou část parku Farskou zahradu, a to
z důvodu větší možnosti ochrany a zabezpečení proti vandalismu zmíněného uměleckého
díla.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Po dlouhém zkoumání prostor vytipovali tři vhodná místa (viz plánek Příloha č. 2):
1) první možné místo je vyvýšený prostor vedle dřevěné brány do farního dvora; místo je
z jedné strany chráněno „zeleným“ plotem, dále je z něj pěkný výhled na park a zároveň
je v příjemném chládku;

2) místo druhé je v cípu zahrady ž jedné strany chráněné
opěrnou zdí přístupové cesty z druhé strany dřevěným
plotem

sousedního

pozemku;

také

umožňuje

případnému návštěvníkovi výhled na část parku;

3) třetím místem je otevřený prostor v pažitu v klidné části zahrady nad zpevněnou cestou
pod svažitým terénem parku; místo není tak vysoko jako ostatní dvě navržená, návštěvník

nebo uživatel „Lavičky V.H.“ bude mít ale výhled na zeleň parku se zvoničkou; prostor
je otevřený a umělecké dílo bude dobře viditelné každému příchozímu.

Ad 6)
Různé:
a) Žádost vedení města Tišnova - projednat a navrhnout pojmenování nově vzniklých ulic
v lokalitě Hony za Kukýrnou – dle mapek a přiloženého návodu. Výsledek tohoto
procesu předat v termínu do 15. 8. 2019 paní Haně Dospíšilové na OSŘ, která následně
předloží do RM 28. 8. 2019 a na ZM 16. 9. 2019.
Pojmenování ulic v lokalitě Hony za Kukýrnou, I. Etapa, Tišnov
Odbor stavebního řádu v rámci samostatné působnosti zpracoval materiál pro samosprávné orgány
Města Tišnov za účel pojmenování nově vzniklých ulic v lokalitě Hony za Kukýrnou, I. Etapa, v rozsahu
vymezeném v dílčím kolaudačním souhlasu č.j. MUTI 16947/2018/ODŽÚ/Lou-3 vydaný dne 27. 7. 2018
Odborem dopravy a živnostenským úřadem.
V grafické příloze jsou vyznačeny stávající pojmenované ulice a červenými arabskými číslicemi 1 až 4
nové ulice k pojmenování.
Ulice č. 1 navazuje svou polohou a uličním prostorovým uspořádáním plánované zástavby na stávající
ulici K Čimperku, proto se navrhuje invariantně pojmenování prodloužením ulice K Čimperku. Z hlediska
širších územních vazeb lze konstatovat, že ulice ve svém prodloužení stále směřuje k nedalekému vrchu
Čimperk (345,0 m n.m.).
Ulice č. 2, 3, 4 mohou být pojmenovány dle návrhů ze „zásobníku“, tzn. názvy ulic, které vzešly z veřejné
ankety v roce 2015 a nebyly využity:
1. Severní
2. Václava Hynka Macha
3. Bratří Vetešníkových
4. Krátká
5. Pod rozhlednou
6. Šmardova

Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
souhlasí s projednáním a návrhem pojmenování nově vzniklých ulic v lokalitě Hony za
Kukýrnou. Členové tak učiní korespondenčně a svoje návrhy zašlou tajemnici komise do
30. 6. 2019, tak aby mohly být zpracovány a předloženy Radě města Tišnova.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

b) 16. 6. 2019 – neděle – pohádka „Princové jsou na draka“ – 14:30, 17:00 hod.;

c) 22. 6. 2019 – představení „Everyman“;
d) 23. 6. 2019 - Den hudby + oslavy 70 let ZUŠ – koncertní program;
e) Kulturní léto – pozvánka MěKS;
f) 6. 9. 2019 - Studánkové narozeniny – odpoledne – výročí 15 let;
g) 7. 9. 2019 – Dny evropského dědictví v Podhoráckém muzeu;
h) Září 2019 – elegance historických vozidel;
i) 20. 9. 2019 – Noc Sokoloven;
j) 21. 9. 2019 – den s archeoložkou v Podhoráckém muzeu – „Barvy země – archeologie
pro každého aneb nevšení výlet do pravěku pro děti i dopsělé;
k) 25. 9. 2019 – Den s přírodovědcem v Podhoráckém muzeu;
l) 28. 9. 2019 - Svatováclavské hody;
m) Podzim – 20. let založení - Inspira – střediska volného času Tišnov;
n) Říjen 2019 –„Tišnovská padesátka“ – KČT – 90. let existence v Tišnově (49. ročník);
o) 6. 10. 2019 – víkendová akce pro děti k výstavě Cesty do pravěku
p) 8. 10. 2019 – památný den Sokolstva spojený se světýlkovým průvodem;
q) 20. 10. 2019 – den s historiky Muzejní bazar
r) 28. 10. 2019 – udělování „Cen města a čestného občanství“;
s) 1. 11. – 3. 11. 2019 – „Mineral Tišnov“;
t) 10. 11. 2019 – vernisáž - Sametová revoluce – výstava - Podhorácké muzeum – pro
veřejnost od 12. 11. 2019;
u) 11. 11. 2019 – Martinský pochod – organizátor Studánka;
v) 17. listopad 2019 – 30. výročí „Sametové revoluce“ – náměstí Míru v Tišnově;
w) 1. 12. 2019 – výstava Jídlo aneb dobrodružné příběhy našich snídaní, obědů a večeří
(Podhorácké muzeum);
x) Pan Z. Jílek upozornil na skutečnost, že starší část naučné stezky na Klucanině je
v nevyhovujícím a poškozeném stavu a nabídl městu Tišnovu možnost zajištění
opravy prostřednictvím firmy JICOM, spol. s r. o., která by i opravu sponzorovala.
K této iniciativě se přidal místopředseda komise T. Buzrla a nabídl spoluúčast na
opravách a sponzoringu.
Termín příštího jednání:
9. 9. 2019 v 17:00 hod. ul. Ráboňova

Zapsala: D. Švecová

Schválila: T. Buzrla

