Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 7/2019 ze dne 21. 10. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:30 h
Místo: Městský úřad Tišnov, Ráboňova 11, Tišnov
Přítomni:, PhDr. Irena Ochrymčuková, Tomáš Buzrla, Ing. Marcela Wágnerová, , PhDr. Josef
Zacpal, Barbora Peterková, Zdeněk Jílek, Ing. Radka Štěpanovská Ph.D., Mgr. Tomáš Zouhar,
Omluveni:, Mgr. Jan Brdíčko, Michal Kadlec, PaedDr. Petra Kappelová
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Ing. Karel Souček
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosta; dále konstatovala, že komise je
usnášeníschopna. Následovalo představení programu jednání, který odsouhlasili všichni
přítomní členové.
Program jednání:
1) Dotační program 2020 - návrhy, připomínky k dotačním programům;
2) výsledky setkání nad TiNo ze 16.10. - JZ, RŠ;
3) program oslav 17. 11. 2019;
4) pokračování v plánu oslav konce II. svět. války - 2020 – tabulky;
5) zpráva o průběhu hodů – IO;
6) možná další spolupráce s partnerskými městy – DŠ;
7) příprava oslav 28. 10., ocenění;
8) Různé:
a) Vodní prvek od uměleckého kováře R. Bárty

Ad 1)
Předsedkyně komise prošla se členy komise v diskusi body týkající se návrhů, připomínek a
doplnění k dotačnímu programu pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova doplnit do pomocných kritérií pro oblast kultury a ostatní zájmové činnosti
nové kritérium, konkrétně „vícezdrojové financování“, a dále do opravit kritérium –

přiměřenost nákladů a jejich zdůvodnění na „přiměřenost nákladů, jejich zdůvodnění a
podrobný rozpis předpokládaných nákladů“.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise otevřela další bod programu, a to výsledky setkání nad Tišnovskými
novinami ze dne 16. 10. 2019. Podrobné informace k diskutovanému tématu podal J. Zouhar a R.
Sťěpanovská, kteří se schůzky zúčastnili.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, aby přijala závěry na základě zápisu odsouhlaseného přítomnými z tohoto
jednání.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Členové komise se seznámili s opraveným finálním programem oslav 17. listopadu, které
zastřešuje Městské kulturní středisko Tišnov a vzali tento na vědomí. Během diskuse přišel
Mgr. Zouhar, který měl omluvený pozdní příchod.
Ad 4)
Předsedkyně komise informovala přítomné členy o výběru materiálů pamětních desek
připomínajících odbojáře z II. sv. války, které by v rámci oslav 75. výročí Město Tišnov umístilo
na ulice pojmenované po zmíněných vlastencích. Dále Ing. Karel Souček, garant pro kulturu
nominoval přítomné členy I. Ochrymčukovu, J. Zacpala a tajemnici do pracovní skupiny, která
by prověřila možnost umístění zmíněných informativních a pamětních desek v jednotlivých
ulicích. Jedná se o ulice Halouzkova, Hanákova, Parolkova, Ráboňova, Smíškova a Wagnerova.

Ad 5) + 6)
Předsedkyně komise, spolu s hostem a tajemnicí podala zprávu přítomným členům o průběhu a
dprogramu Svatováclavských hodů, setkání partnerská měst Sulejow, Moldavy a Seredě, jejichž
zástupci se zúčastnili hodových slavností. Jednotliví členové komise vyjadřovali svoje postřehy a
návrhy na zlepšení některých organizačních záležitostí, jako například uzavření ulice Riegrova
v době průvodu krojované chasy od Sokolovny na náměstí Míru, dále vyznačování míst pro
jarmareční stánky za účasti příslušníků městské policie, a to z důvodu bezpečnosti; dále zajistit
více odpadkových košů v prostoru náměstí, zajistit čistotu náměstí při průjezdu bryček tažených

koňmi aj. Dále tajemnice informovala o spolupráci Karasova divadla se Seredí, o zájmu města
Sulejowa navázat na tradici táborů partnerských měst a byli vyzváni členové komise k zamyšlení
nad možnostmi další spolupráce.

Ad 7)
Předsedkyně komise informovala přítomné členy o přípravách oslav 28. října a o připravovaném
předávání ocenění Cen města a čestného občanství, které na doporučení Rady města Tišnova
schválilo Zastupitelstvo města Tišnova dne 16. 9. 2019 usnesením ZM/06/5/2019 (viz tabulka).
1. Čestná občanství: celkem 1 čestné občanství

Navrhovaná
osoba

Navrhovatel

Odůvodnění

Božena
Komárková

David Vávra

-za celoživotní úsilí o zachování lidských práv a
demokracie, tedy přesně těch hodnot, na kterých stojí
naše polistopadová společnost. Bojovala proti dvěma
totalitním režimům. Jak proti nacismu v odbojové
skupině Obrana národa, tak proti komunismu svojí
aktivní činností v Chartě 77.

„in memoriam“

2. Ceny města: celkem 3 ceny města

Nominovaná
osoba

Navrhovatel

Odůvodnění

Ing. Petr Fruhwirt

Místní sdružení
ODS Tišnov

- za rozvoj města v letech 1994-2002, kdy vykonával funkci
starosty a za jehož působení mj. započal růst města
v lokalitě Hony za Kukýrnou, dostavěl se Dům
s pečovatelskou službou či znovuobnovil tzv. tišnovský
okres. V letošním roce oslavil jubilejní 85. narozeniny.

Emílie Vallová

Místní Občanský
Spolek Tišnováků
(MOST)

- za mnohaleté příkladné a obětavé působení v oblasti
fyzioterapie, za bezbřehou empatii a pomoc dětem, za
vstřícný přístup k pacientům a za šíření dobrého jména
města Tišnova.

akademický
malíř
Norbert Pokorný
„in memoriam“

Mgr. Miroslav
Pavlík;
Mgr. Ervín Jansa
– farář Lomnice;
Josef Hromčík,
Tišnov

- ke 150. výročí narození, největšímu malíři města Tišnova za
vynikající dlouholetou propagaci města Tišnova a za
mimořádný kulturní přínos, především v oblasti výtvarné
(portrétní a sakrální malba, krajinářství a restaurování
obrazů) a v oblasti fotografie regionu;

Ad 8)
Různé:
a) Jednotliví členové Komise pro kulturu a cestovní ruch se vyjadřovali k předloženému
modelu návrhu vodního prvku od uměleckého kováře Radomíra Bárty, který by měl být
umístěn na sídlišti pod Květnicí v rámci revitalizace volného prostranství pod obchodem
s potravinami naproti mateřské školce. Členové komise se shodli na tom, že nemají
k jasnému vyjádření dostatek informací o velikosti, konečné podobě a finanční
náročnosti na pořízení uměleckého díla a jeho instalaci ve zmíněném veřejném
prostoru, dále, že pro jakékoliv další rozhodování členům chybí přesné informace o
umístění zmíněného objektu, technickém zabezpečení a vhodnosti a bezpečnosti
s ohledem na volný pohyb dětí v této lokaci;
b) Host Ing. Karel Souček informoval přítomné členy o záměru vedení o současné situaci,
podmínkách a členství města Tišnova v destinační společnosti Koruna vysočiny.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova ukončit členství v destinační společnosti Koruna vysočiny.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

c) Host komise Ing. Souček informoval přítomné členy o přípravě připomenutí si pádu
bombardéru Liberátoru, který se po zásahu zřítil na poli u Tišnova 17. 4. 1945 a vezl
zásoby pro partyzánské oddíly; akce bude probíhat v areálu HZS v Tišnově; uskuteční se
18. 4. 2020 a bude předcházet samotným oslavám 75. výročí konce druhé světové války;
součástí akce bude nejen pietní akt, ale i výstava a ukázka techniky; celou akci pořádá
klub vojenské historie. V této souvislosti připomněla B. Peterková na pravděpodobně
špatné datum na pamětní desce a její poškození.
http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/219/
Termín příštího jednání:
25. 11. 2019 v 17:00 hod. ul. Ráboňova

Zapsala: D. Švecová

Schválila: I. Ochrymčuková

