Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 1/2020 ze dne 13. 1. 2020
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:15 h
Místo: Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov
Přítomni:, PhDr. Irena Ochrymčuková, Tomáš Buzrla, Ing. Marcela Wágnerová, PhDr. Josef
Zacpal, Barbora Peterková, PaedDr. Petra Kappelová, Michal Kadlec, Mgr. Jan Brdíčko, Zdeněk
Jílek, Ing. Radka Štěpanovská Ph.D, Mgr. Tomáš Zouhar
Omluveni: Nepřítomni: Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Ing. Karel Souček, Pavel Navrátil TTV
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosty; dále konstatovala, že komise je
usnášeníschopna. Následovalo představení programu jednání, který odsouhlasili všichni
přítomní členové.
Program jednání:
1) pokračování v plánu oslav konce II. svět. Války
- 2020 – pamětní desky odbojářů - IO, DŠ
- pomník Liberator - KS
2) vodní prvek od uměleckého kováře R. Bárty
3) Sbírka hraček
3) Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise připomněla přítomným členům základní informace o pamětních deskách
připomínajících odbojáře z II. sv. války, které by v rámci oslav 75. výročí Město Tišnov umístilo
na ulice pojmenované po zmíněných vlastencích. Jedná se o ulice Halouzkova, Hanákova,
Parolkova, Ráboňova, Smíškova a Wagnerova. Na těchto byla provedena obhlídka pro výběr
vhodného umístění. Pamětní informativní tabule vyrobí kameník pan Cvrkal, a to z černé žuly
(dioritu). Cena by se pohybovala okolo 10 tis bez DPH.
Místní šetření proběhlo den 18. 11. 2019 za přítomnosti Ing. Karel Souček, PhDr. Irena
Ochrymčuková, D Švecová a byly zjištěny následující skutečnosti:

Halouzkova – dům č. p. 34 – v majetku města Tišnova – v přízemí sídlí firma Koláček – nutno předělat reklamní
tabuli, tak, aby kamenná pamětní deska odbojářům mohla býti umístěna hned pod ceduli označující ulici;
Hanákova – možnost umístit na rohový dům č. p. 420 (vjezdu z ulice Brněnská), nebo na dům vnuka –Václava
Němce - taktéž bydliště Hanákova – nebyl by proti – musí probrat s rodinou – Josef Hanák bydlel v č. p. 383 – tam
také bydlí vzdálenější rodina;
Parolkova - dvě varianty umístění – lepší z vjezdu z Kukýrny – zelený dům syna MUDr. Stalmacha - chybí název
ulice – nutné ceduli doplnit - MVDr. Lucie Stalmachová obdržela potřebné podklady a informace - v jednání;
Ráboňova – Pěna dní – majetek města;
Smíškova – škola + doplnit ceduli s názvem ulice;
Wagnerova – vhodné místo SÚS – chybí cedule – SÚS souhlasí.
informace od kameníka pana Cvrkala, ohledně pamětních desek odbojářů dle tišnovských ulic k výročí osvobození:
Nejběžnější typ desky je 50 x 35 cm – nejlepší je „černá leštěná žula“ (diorit), protože nepotřebuje údržbu a
písmenka nebo i fotky jsou v tom krásně viditelné a písmenka čitelná (šedá) a nepotřebují obtahovat žádnými
zlatěnkami apod.
Orientační cena desky 50 x 35 cm – materiál + jméno a popisek (do 100 znaků) + oleštění + gravírovaná fotka +
kotvení desky (provrtání na ozdobné matice) činí celkem max. 9 500,- bez DPH, ale může to být méně, protože cena
textu dle hloubky a dle rozsahu se může pohybovat od 2 000,- do 4 000,- Kč.

Dále I. Ochrymčuková představila členům komise první návrh textů pamětních desek, které
spolu s J. Zacpalem připravili.
Host komise, Ing. Souček, informoval o navrhovaném setkání pozůstalých s vedením města.
Úkol pro všechny členy komise - navrhnout průběh „odhalování“ pamětních desek, a to do
příštího jednání.
Dále Ing. Souček doplnil informace k dalšímu bodu oslav 75. výročí osvobození, konkrétně
připomenutí si pádu bombardéru Liberator, 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. Více na http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/219/

Ad 2)
Předsedkyně komise otevřela další bod jednání, a to vodní prvek od Radomíra Bárty, jenž by rád
odprodal městu Tišnovu, aby mohl být součástí veřejné plochy na sídlišti Pod Květnicí, které má
projít revitalizací.

Z minulého jednání komise vyplynulo doporučení komise konzultovat umístění vodního prvku
do plenéru sídliště. Mezi tím se k umístění vodního prvku vyjádřil Odbor investic a projektové
podpory:
-

projektová dokumentace pro 1. etapu projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti
Pod Květnicí v Tišnově, která zahrnuje i prostor pod samoobsluhou u mateřské školy, je
v konceptu pro povolení stavby kompletně zpracovaná včetně pítka. S ohledem na plánovaný
termín podání žádosti o dotaci na realizaci této etapy, čas nutný pro povolovací řízení (veřejnou
vyhláškou) a vysoký stupeň rozpracovanosti PD, již není možné vodní prvek zapracovat. Komise
by mohla v případě zájmu o vodní prvek zvážit v budoucnu jiné vhodné místo.

Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova vzít vyjádření OIPP na vědomí a ukládá tajemnici komise podat informaci
Radomíru Bártovi.
Hlasování:

110/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Předsedkyně komise přešla k bodu „sbírka hraček“, kterou nabídla výtvarnice Milada
Kollárová, formou trvalé zápůjčky, a to z důvodu opravy Měnínské brány v Brně, kde byla
doposud umístěna (viz níže uvedený dopis).
Vážený pane starosto,
obracím se na Vás s návrhem, jehož realizace by mohla rozšířit kulturní nabídku města. Mám rozsáhlou sbírku historických
hraček, obsahující přes tři tisíce exemplářů z období od poloviny devatenáctého do sedmdesátých let dvacátého století. Sbírka
zahrnuje také dobové dětské knihy, školní pomůcky, fotografie a odbornou literaturu. Část mé sbírky tvoří už devět let náplň
Muzea historických hraček na Měnínské bráně v Brně. Expozice je trvale velice oblíbená a navštěvovaná zájemci všech věkových
kategorií z tuzemska i ze zahraničí. Vzhledem k nutné rozsáhlé rekonstrukci této významné budovy bude k 31. 12. letošního roku
provoz muzea ukončen.
Mám k městu Tišnov velice vřelý vztah, také jsem zde opakovaně vystavovala svou tvorbu (tapisérie, obrazy). Přes dvacet let
trávím valnou část roku na chalupě v Železném a jsem s kulturním děním Tišnova průběžně obeznámena.
Dozvěděla jsem se, že zatím není rozhodnuto, jak bude využít nadále Müllerův dům, snad se také rozhoduje o budoucnosti
budovy hotelu Květnice.
Vážně uvažuji, že bych svou sbírku (nebo její část) poskytla městu jako trvalou půjčku a po mé smrti by se mohla stát majetkem
města.
Děkuji Vám za případný zájem a ráda Vám poskytnu bližší informace.
Milada Kollárová
Skřivanova 12
602 00 Brno
Tel.: 774 522 202
E-mail: miladakollarova@email.cz

Členové komise diskutovali nad možnými prostorami města Tišnova, do kterých by bylo možné
umístit nabízenou sbírku. I. Ochrymčuková se pochvalně vyjádřila o stavu sbírky a hodnotných
exponátech, ale zmínila také její rozsáhlost. Taktéž informovala přítomné členy komise o jednání
a možnosti umístit sbírku do prostor kláštera Porta coeli. Tomáš Buzrla navrhl sbírku ponechat

na Tišnovsku formou rozdělení na menší stálé expozice v různých institucích. Předsedkyně
komise vyzvala přítomné členy k zamyšlení nad možnostmi umístění.

Ad 4) Různé:
a) předsedkyně komise představila komisi přítomného hosta Pavla Navrátila z TTV, který
v rámci podpory a propagace cestovního ruchu na Tišnovku a v Tišnově by rád navázal
spolupráci s KKCR, a to v oblasti podnětů či možných návrhů zpracování videí.
Předsedkyně připomněla, že by se mělo vycházet z Koncepce cestovního ruchu na
Tišnovsku a vyzvala členy komise k zasílání námětů;
b) pozvánka Podhoráckého muzea na besedu „Po sametové revoluci“ a pokračující výstavu
„Jídlo zimního času“;
c) Vladimír Vecheta – nový editor v MěKS Tišnov – rád by navázal spolupráci
s tišnovskými kulturními institucemi – předsedkyně informovala přítomné členy o jeho
pozvání na některé další jednání komise;
d) pozvánka na přednášku „Nový pohled na jihomoravské šibenice“ od prof. PhDr. Josefa
Ungera Csc. 21. 1. 2020;
e) 22. 2. 2020 Masopustní průvod, Městský ples;
f) ředitel ZUŠ Mgr. T. Zouhar zmínil negativní dopady městské vyhlášky omezující
provozní dobu pohostinských zařízení na kulturu, a to konkrétně „malou scénu“, což se
projevuje negativně nejen na kultuře samotné, ale i na cestovním ruchu a podpoře malých
podnikatelů;
g) předsedkyně komise informovala přítomné členy o plánovaných výročích roku 2020, a to
o možné spolupráci s KVJ, které bude v roce 2020 slavit 120 let pod tímto názvem
(1900); k této příležitosti v Podhoráckém muzeu uspořádá kronikář farnosti Jan Kos
výstavu a 7. 6. 2020 by se uskutečnila letní trhová slavnost s tématem místního kroje
„Žité tradice“, do které by se pravděpodobně zapojilo cca 15 obcí DSO, které
zrekonstruovaly místní lidový kroj;
h) předsedkyně I. Ochrymčuková a garant pro kulturu Ing. Souček spolu s jednotlivými
členy a zástupci spolků požádali ředitele MěKS Tišnov o zaslání dlouhodobého přehledu
větších kulturních akcí, tak, aby mohl být doplněn o známá data významných akcí od
spolků, neziskovek a popř. škol či města, a pak tento pracovní živý dokument mohl
sloužit pro potřeby komise, města a aktérů společensko-kulturních akcí, a tím by se
předešlo překrývání větších akcí v našem městě.

Termín příštího jednání:
2. 3. 2020 v 17:00 hod. ul. Ráboňova

Zapsala: D. Švecová

Schválila: I. Ochrymčuková

