Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 3/2020 ze dne 29. 6. 2020
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:45 h
Místo: Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov, místnost krizového řízení
Přítomni:, PhDr. Irena Ochrymčuková, Tomáš Buzrla, Ing. Marcela Wágnerová, PhDr. Josef
Zacpal, Barbora Peterková, Michal Kadlec, Mgr. Jan Brdíčko, Zdeněk Jílek, Ing. Radka
Štěpanovská Ph.D,
Omluveni: PaedDr. Petra Kappelová, Ing. Radka Štěpanovská
Nepřítomni: Mgr. Tomáš Zouhar
Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Ing. Karel Souček
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) Žádost o mimořádnou dotaci Klepáček – vydání knihy vzpomínek o docentu Janu
Lacinovi
2) Info – LVH poškození – D. Š.
3) Setkání v krojích – informace o odložení akce – I.O.
4) Seznam „Válečné hroby“
5) Kronika – zápis za 2019
6) Smírčí kámen – památka mimo město Tišnov
7) Žádost o přehodnocení – „Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.“
8) Liberátor 12. 9. 2020 – akce k 75. výročí ukončení II. světové války – Ing. K. S.
9) Hody
10) Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise otevřela první odsouhlasený bod, a to žádosti o poskytnutí mimořádné
dotace z rozpočtu města Tišnova, kterou zaslal Miroslav Klepáček, fyzická osoba podnikající, a
to na projekt „Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi“ (vydání knihy o doc. Janu
Lacinovi). Požadovaná částka 20 000,- Kč činí 26,5 % z celkových nákladů, které jsou 76 500,Kč. Členové komise vyjádřili podporu mimořádné žádosti o dotaci na vzpomínkovou knihu o
významném tišnovském patriotovi, který neočekávaně zemřel 21. 3. 2020.

Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova přidělit finanční prostředky v celkové požadované výši 20 000,- Kč v rámci
žádosti o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, na projekt Miroslava
Klepáčka - Sursum, fyzické osoby podnikající, IČO 12195090, s názvem „Pod blankytem
s beránky pokojně pluli rorýsi“.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise vyzvala tajemnici komise, aby informovala o poškození Lavičky Václava
Havla, ke kterému došlo na přelomu března a dubna roku 2020. Tajemnice komise informovala
přítomné členy o skutečnosti, že jsou z důvodu poškození skleněných prvků tyto odmontovány,
rozbitý „zelený šnek“ byl znovu objednán ze skláren (pan Kubela) a z bezpečnostních důvodů
prozatím nebyly skleněné prvky znovu namontovány. Celková škoda činí cca tři tisíce korun.
Odbor správy majetku a komunálních služeb zvažuje variantu umísťovat ozdobné skleněné
prvky pouze při slavnostních příležitostech.

Ad 3)
Předsedkyně komise otevřela další bod jednání, a to informace o plánovaném „Setkání
v krojích“, které se mělo uskutečnit při příležitosti výročí Katolické vzdělávací jednoty
7. 6. 2020 a z důvodu pandemie bylo zrušeno. Paní předsedkyně informovala přítomné o
celkovém počtu přihlášených, t.j. o 184 krojovaných, kteří se chtěli zapojit do krojovaného
průvodu. Mnozí z nich po zrušení akce přislíbili účast na Václavských hodech v Tišnově.
Před dalším projednávaným bodem přišel Mgr. Jan Brdíčko (omluvený pozdní příchod).
Ad 4)
Předsedkyně komise pokračovala dalším bodem jednání, konkrétně seznamem válečných hrobů
na Tišnovsku. Tento vede Ministerstvo obrany a jsou v něm evidovány hroby vojáků a válečných
zajatců, pomníky, památníky nebo pamětní desky, které se nacházející se v obcích, a jenž
připomínají památku padlých v době válek. Zmíněnou evidenci má v gesci paní Bc. Eva
Patloková z Odboru územního plánování. Paní předsedkyně zmínila, že i pamětní desky
umučených odbojářů umístěné v Tišnově při příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války,
budou patřit do evidence válečných hrobů. Navrhla jejich slavnostní odhalení při příležitosti
státního svátku 28. Října, což přivítal i host komise Ing. Karel Souček. Členové komise

souhlasili s možnou spoluprací s Odborem územního plánování při evidenci či zjišťování
aktuálního stavu památných míst.

Ad 5)
Dalším bodem jednání byl zápis kroniky města Tišnova za rok 2019, jenž dle Pravidel tvorby
kroniky města Tišnova ze dne 30. 6. 2015, konkrétně dle článku 3, odstavce 3) kronikář, před
schválením v Radě města Tišnova, předkládá Komisi pro kulturu a cestovní ruch.
Jednotliví členové se postupně vyjadřovali k zápisu kroniky za 2019 a někteří navrhli drobné
opravy či úpravy.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán Rady města Tišnova
se shodla, že text kroniky za 2019 potřebuje jisté drobné úpravy a po jejich korekturách
bude znovu text kroniky města Tišnova za 2019 v komisi projednán.
Hlasování:

7/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 6)
Předsedkyně komise pokračovala v odsouhlaseném programu bodem týkajících se smírčích
kamenů. Na jejich problematiku narazili členové komise při komunikaci se zástupci MěKS
Tišnov na téma Památky v evidenci města Tišnova a památky na Tišnovsku.
Jedná se o dva smírčí kameny, které se nacházejí přímo v katastru města Tišnova na soukromých
pozemcích, a to na ulici Lomnická po levé straně při výjezdu z města a na ulici Klášterská
v areálu firmy SPARK. Ani jeden z nich není v evidenci památek města Tišnova.
Tajemnice komise informovala přítomné členy o skutečnosti, že první zmíněný smírčí kámen
jest evidovaný v seznamu kulturních památek (ev.č. 1484), druhý nikoliv, a dále o komunikaci
s Národním památkovým ústavem o možnosti a způsobu zaevidování druhého smírčího kamene
do seznamu kulturních památek.

Ad 7)
Následoval bod „Žádost o přehodnocení – Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.“.
Předsedkyně komise seznámila členy komise s obsahem dopisu, již zaslala zmíněná společnost, a
ve které popisuje příspěvky týkající se Tišnova a jeho rodáků v přiloženém Vlastivědném

věstníku moravském. Muzejní a vlastivědná společnost nepřímo v posledním odstavci dopisu
požádala komisi o změnu negativního stanoviska týkající se podané žádosti o dotaci v rámci
Dotačního programu města Tišnova 2020 v oblasti Kultura.
Členové komise diskutovali nad přiloženým věstníkem a nad krátkými zmínkami o městě
Tišnově v něm uvedenými.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán Rady města Tišnova
poukazuje na pravidla podávání žádosti o dotace v rámci dotačního programu města
Tišnova a doporučuje Radě města Tišnova, aby požádala administrátorku dotací, nechť
informuje Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, z.s. o pravidlech podávání žádostí o
dotace.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 8)
Dále Ing. Souček doplnil informace k dalšímu bodu programu, a to k akci plánované k 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 měla probíhat v areálu
HZS v Tišnově a uskutečnit se 18. 4. 2020; měla předcházet samotným oslavám 75. výročí
konce druhé světové války; součástí akce měl být

pietní akt, ale i výstava a ukázka

techniky; celou akci do programu připravoval Klub vojenské historie.

Více na

http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/219/. Z důvodu pandemie byla akce
odložena a přesunuta na 12. 9. 2020 a bude spojena se Dnem otevřených dveří HZS.

Ad 9)
Členové komise se spolu s předsedkyní komise a garantem

navzájem informovali o

připravovaných Václavských hodech v termínu 25. 9. 2020 – 27. 9. 2020 a o proběhlé přípravné
schůzce, kterou organizovali zástupci Městského kulturního střediska.

Ad 10) Různé:
- předsedkyně komise informovala komisi, že inženýr Fryčka upozornil na rezavá písmena na
pomníku Miloše Habrovce a vzala si za úkol toto prověřit;

- J. Zacpal pozval přítomné členy do Podhoráckého Muzea na Dny evropského dědictví –
19. 9. 2020 a na výstavu „Staré pověsti české a moravské 30. 6. – 24. 1. 2021;
- dále informoval přítomné členy o plánované rekonstrukci prostor pokladny v Podhoráckém
muzeu a záměru vytvoření nové stálé expozice o dějinách kláštera Porta coeli a uzavření
kostela z důvodu oprav od 1. 7. 2020, což vede k znemožnění prohlídek kláštera;
- 14. 11. 2020 – přesunutá akce „Muzejní noc“;
- předsedkyně komise informovala přítomné členy o záměru vzniku jednoty Československé
obce legionářské v Tišnově;
- garant pro kulturu a CR vyzval přítomné k nominacím na ceny města a čestná občanství a
zástupkyně TJ Sokola Tišnov, Ing. M. Wágnerová upřesnila, že spolek by rád nominoval
Luboše Kosteleckého za Karasovo divadlo;
- Ing. M. Wágnerová dále tlumočila podnět občanů k doplnění stojanů na kola, a to
konkrétně u prodejny Tesca.
Po diskusi předsedkyně jednání ukončila.
Předpokládaný termín příštího jednání:
7. 9. 2020 v 17:00 hod. místnost krizového řízení

Zapsala: D. Švecová

Schválila: I. Ochrymčuková

