Materiál číslo: 5

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.09.2019
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.

Čestná občanství a ceny města udělované v roce 2019
Obsah materiálu
Anotace
Návrhy cen města a čestného občanství zaslané do Rady města Tišnova
do 20. 8. 2019

Příloha č. 1

Čestná občanství a ceny města doporučené Radou města Tišnova ke
schválení Zastupitelstvu

Příloha č. 2

Ing. Petr Fruhwirt

Příloha č. 3

Emilie Vallová

Příloha č. 4

Norbert Pokorný - zaslal Ervín Jansa

Příloha č. 5

Norbert Pokorný - zaslal Miroslav Pavlík

Příloha č. 6

Norbert Pokorný - zaslal Josef Hromčík

Příloha č. 7

Božena Komárková

Příloha č. 8

Antonín Franke

Příloha č. 9

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
udělení čestných občanství a cen města Tišnova osobám, dle přílohy č.........
zápisu.

Zpracováno dne 05.09.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Rada města Tišnova

Ing. Souček Karel
místostarosta

Ing. Švecová Daria
referent

Právní garance

Garant

Ing. Souček Karel
místostarosta

Anotace
Dle § 36 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), obec uděluje fyzickým osobám,
které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestná občanství obce a ceny
obce.

Návrhy zaslané do Rady města Tišnova do 20. 8. 2019
1. Čestná občanství: celkem 5 navrhovatelů – 3 navržené osoby

Navrhovaná Navrhovatel Odůvodnění
osoba
akademický
malíř
Norbert Pokorný
„in memoriam“

Mgr. Ervín Jansa
– farář Lomnice

- za mnohaleté příkladné a obětavé působení v
tišnovské a lomnické farnosti; za vynikající
dlouholetou propagaci města Tišnovem a za
mimořádný kulturní přínos, především v oblasti
výtvarné (portrétní a církevní malba, krajinářství a
restaurování obrazů) a v oblasti fotografie regionu;

akademický malíř Mgr. Miroslav
Norbert Pokorný Pavlík
„in memoriam“

- 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;

akademický malíř Josef Hromčík,
Norbert Pokorný Tišnov
„in memoriam“

- 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;

Antonín Franke
„in memoriam“

Ing. František
Mach

-jako projev úcty k jeho osobnosti za rozvoj města
Tišnova a propagaci jeho dobrého jména v oblasti
turistiky a cestovního ruchu;

Božena
Komárková
„in memoriam“

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.

2. Ceny města: celkem 2 navrhovatelé – 2 navržené osoby

Nominovaná Navrhovatel
osoba

Odůvodnění

Ing. Petr
Fruhwirt

Místní sdružení
ODS Tišnov

- za celoživotní morální postoj, a za mnohaleté
příkladné a obětavé působení v tišnovském
regionu, zejména pak za rozvoj města Tišnova
v letech 1994 - 2002, kdy vykonával funkci
starosty. V letošním roce oslavil jubilejní 85.
narozeniny.

Emilie 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.

Příloha zápisu č. ….

Čestná občanství a ceny města doporučené Radou města Tišnova ke
schválení Zastupitelstvu města Tišnova 2019
1. Čestná občanství: celkem 1 čestné občanství

Navrhovaná Navrhovatel Odůvodnění
osoba
Božena
Komárková
„in memoriam“

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.

2. Ceny města: celkem 3 ceny města

Odůvodnění

Nominovaná
osoba

Navrhovatel

Ing. Petr
Fruhwirt

Místní sdružení
ODS Tišnov

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;

- 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.

Občanská demokratická strana navrhla Ing. Petr Fruhwirta na cenu města
Tišnova
- za celoživotní morální postoj, a za mnohaleté příkladné a obětavé působení v tišnovském
regionu, zejména pak za rozvoj města Tišnova v letech 1994 - 2002, kdy vykonával funkci
starosty. V letošním roce oslavil jubilejní 85. narozeniny.
Ing. Petr Fruhwirt se narodil 18. května 1934 a celý život žil ve městě Tišnově. Po maturitě na
tišnovském gymnáziu a praxi v papírně následovaly dva roky vojenské služby, pak studium na
vysoké škole zemědělské. Třicet roků pracoval jako zemědělský technik v různých
zemědělských družstvech. Po vnuceném předčasném odchodu do důchodu pracoval jako
stavební technik brněnského biskupství.
Po komunálních volbách v roce 1994 se stal na dobu osmi let starostou města Tišnova.
Byl zakladatelem, dlouholetým předsedou a dodnes je členem místní organizace ODS, jež
v tišnovské komunální politice hrála důležitou roli již od počátku svého vzniku. Zejména
v prvním desetiletí po roce 1990 Občanská demokratická strana vytvořila konzistentní základ
rozvoje města, který úspěšně probíhá za účasti všech politických a společenských složek
města dosud.
Z počátku byly řešeny komunikace, například ulice Janáčkova, Nádražní, Na Rybníčku, Za
Humpolkou - Cáhlovská, rozšíření Riegrovy ulice a řešeny majetkové předpoklady pro jejich
realizaci. Podařilo se úspěšně vyřešit dostavbu penzionu, jehož plánované náklady enormně
do roku 1994 vzrostly a dokončení stavby blokovaly. Byly zajišťovány mnohé podklady pro
správu širšího územního celku v téměř původních hranicích okresu tišnovského. Má velkou
zásluhu na zachování nemocnice v Tišnově, z jeho iniciativy byla realizována přístavba
radnice a podařilo se získat do majetku města budovy bývalého okresního hejtmanství a
Müllerův dům (dnešní tišnovské muzeum).
Stál také při zrodu myšlenky výstavby obytné zóny v lokalitě Hony za Kukýrnou. Zvýšený
počet obyvatel města je toho přímým důkazem. Dále je nutno připomenout, že z velké části
byl převeden městský bytový fond do soukromého vlastnictví. Přispělo to k rozsáhlým
úpravám těchto nemovitostí, které provedli na své náklady noví vlastníci.

V letošním roce oslavil významné životní jubileum.

Vážení členové Rady města Tišnova a vážení členové Zastupitelstva města Tišnova, za

Římskokatolickou farnost Lomnice u Tišnova a za Římskokatolickou farnost Unín u Tišnova,
podávám návrh na udělení čestného občanství pro akademického malíře Norberta
Pokorného, narozeného 6. 6. 1869 v Tišnově, kde žil a tvořil a kde také 11. 1. 1954 zemřel.
Od jeho narození letos uplynulo 150 roků. Byl to vzácný člověk a zanechal po sobě
úžasné dílo, které můžeme vidět v Lomnici, jedná se o velký obraz sv. Jana Nepomuckého,
který je umístěn v kapli Božího hrobu v kostele Navštívení P. Marie na náměstí v Lomnici.
V unínské farnosti můžeme jeho obrazy vidět jednak ve farním kostele v Uníně, jedná se o
oltářní obraz sv. Petra a Pavla, kterým je kostel zasvěcen a také v kapli sv. Cyrila a
Metoděje v Rohozci. Zrovna tak se jedná o oltářní obraz těchto slovanských věrozvěstů.
Vím, že obrazů v okolí Tišnova namaloval více, ale podávám návrh za tyto uvedené farnosti,
které spravuji a všichni jsme vděční, že naše církevní objekty uchovávají obrazy tohoto
velkého umělce. Jako rodák města Tišnova, kde se narodil, žil a umřel, by si jistě zasloužil,
aby mu bylo uděleno čestné občanství. Podávám tedy tento návrh.

S úctou Mgr. Ervín Jansa, farář

NÁVRH NA UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ: akad. malíř Norbert Pokorný
(1869 – 1954)
Navrhuji k udělení Čestného občanství města Tišnova akad. malíře Norberta
Pokorného.
Norbert Pokorný se narodil a celý život prožil v Tišnově.
Zdůvodnění návrhu:
Norbert Pokorný byl významný malíř, jehož velmi rozsáhlé dílo můžeme spatřit
v mnoha kostelích, kapličkách a Božích mukách na Moravě. Na Slovensku mají
jeho obrazy kostely v Malackách a Makově. Zabýval se převážně tvorbou
sakrálních obrazů. Maloval i krajinné motivy a některé jeho obrazy jsou
umístěny ve sbírce Podhoráckého muzea v Předklášteří.
Dále měl v Tišnově fotografický ateliér. Jako fotograf zhotovoval portréty a
vytvořil mnoho pohlednic. Na těchto pohlednicích zachycuje podobu města
Tišnova a mnohých vesnic z jeho okolí. Tyto pohlednice mají nyní velký
historický význam.
Navrhuji udělení čestného občanství - „in memoriam“ ve výročním roce jeho
narození. Letos je to 150 let.
Přikládám kontakt na malířova vnuka: Ing. arch. Norbert Pokorný, U Hřiště
228, Hořepník 394 21.
Prosím o potvrzení příjmu tohoto E-mailu.

Děkuji
Josef Hromčík
Brněnská 909
666 03 Tišnov
E-mail: jhromcik@hromcik.cz

Město Tišnov
Nám. Míru 11
66601 Tišnov

Věc: návrh na udělení čestného občanství in memoriam paní Boženě Komárkové
(28. ledna 1903 Tišnov – 27. ledna 1997 Brno)
V letošním roce si připomínáme třicetileté výročí Sametové revoluce, znovunabytí svobody.
Domnívám se, že by město Tišnov mohlo a mělo na tento okamžik vzpomenout udělením
čestného občanství paní Boženě Komárkové. Paní Komárková ve svém životě usilovala o
zachování lidských práv a demokracie, tedy přesně těch hodnot, na kterých stojí naše
polistopadová společnost.
Konkrétní důvody, proč se domnívám, že by paní Komárkové mělo město Tišnov udělit čestné
občanství města Tišnova, uvádím dále:
Bojovnice za demokracii – Božena Komárková bojovala proti dvěma totalitním režimům. Jako
členku odbojové skupiny Obrana národa ji 10. ledna 1940 zatklo Gestapo. V den pohřbu
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ji nacisté v Berlíně odsoudili
k dvanácti letům vězení a deseti letům ztráty občanských práv. Stalo se tak ve stejném
procesu, ve kterém byl k smrti odsouzen profesor Jan Uher. Božena Komárková opustila
vězení až v roce 1945, kdy ji osvobodila Rudá armáda.
V prosinci 1976 jako jedna z prvních podepsala Chartu 77, což nezůstalo bez následků. Proti
paní Komárkové státní orgány zahájily trestní řízení pro trestný čin podvracení republiky;
k odsouzení nakonec nedošlo. Božena Komárková do roku 1983 poskytovala svůj byt pro
schůzky diskusního spolku brněnských disidentů, tzv. M-klub. V roce 1988 pak podepsala
manifest Demokracie pro všechny.
Dne 28. října 1991 jí tehdejší prezident Václav Havel propůjčil Řád T. G. Masaryka III. třídy za
celoživotní zápas o demokracii.
Lidskoprávní filosofka – v průběhu pobytu ve vězení se začala Božena Komárková zajímat o
problematiku lidských práv. Impulsem se stala rychlá porážka Francie v roce 1940. Paní
Komárková se tázala, zda lidská práva představují pouze fenomén liberální epochy, se kterou
zaniknou. Výsledky svého zájmu o lidská práva promítla jak do své disertační práce Obec
Platónova a Augustinova, tak do práce habilitační nazvané Lidská práva ve filosofii XIX.
století. Oběma pracemi se zařadila mezi významné české filosofky a často bývá přirovnávána
k české Hannah Arendtové. Navíc se jako jedna z mála systematicky zabývala problematikou
lidských práv již od konce druhé světové války. V roce 1982 jí basilejská univerzita udělila
čestný doktorát v oboru teologie.

Členka Českobratrské církve evangelické – Božena Komárková se narodila do katolické
rodiny a z katolické církve po pádu monarchie ve věku 15 let demonstrativně vystoupila.
V roce 1928, po účasti na letní konferenci křesťanského studentského hnutí organizovaného
v Akademické Ymce v Tišnově vstoupila do ČCE. V padesátých letech se v rámci ČCE zařadila
do tzv. Nové orientace, neformálního teologického proudu, jehož stoupenci se snažili mimo
jiné aktivně zaujímat kritické postoje vůči společenským poměrům v tehdejším
Československu. V roce 1964 zaslala dopis ideologické komisi ÚV KSČ na téma kulturní

politika a morální zdraví socialistické společnosti. Následně se o paní Komárkovou začala
zajímat Státní bezpečnost. V rámci ČCE pak rozvíjela i svou opoziční činnost, což mimo jiné
dokládá, že jí Chartu 77 k podpisu přinesl evangelický farář (toho času bez státního souhlasu)
Miloš Rejchrt.
Božena Komárková o Tišnovu
V rozhovoru s Janem Šimsou Božena Komárková mimo jiné odpovídá na otázku, co pro ní
znamenal Tišnov. „Mé rodné město mi zůstává v paměti především jako místo
bezprostředního styku s přírodou. Bydleli jsme na kraji města, slunce obcházelo dům i
zahradu od východu až do západu. Lesy byly blízko, řeka také, a v zimě i v létě měla příroda
svoji krásu. Mám dojem, že jsem ve svém dětství prožila více času venku než doma, protože
příroda byla vlastně všude. Zvláštní místo v ní zaujímalo sokolské cvičiště. Bylo pro mne
druhým domovem už od předškolních let. Tělocvik mi dělal potěšení, sklízela jsem při něm
první pochvaly, bylo tam široké kamarádské společenství, takže se návrat domu vždycky
oddaloval. Ale tím nebyla přitažlivost Sokola vyčerpána. Od obecné školy jsem považovala
svou příslušnost k němu jako nějakou službu „vyššímu zájmu“. Chápala jsem tedy život
celého města vztažný nebo nevztažný k Sokolu a splývalo mi to s rozlišením na to, co je
správné a co takové není.“1
Domnívám se, že jako bojovnice za demokracii a významná lidskoprávní filosofka Božena
Komárková zastávala postoje, které v období nacistické a komunistické totality nebyly
samozřejmé a vyžadovaly odvahu. Udělením čestného občanství Boženě Komárkové by se
město přihlásilo k jejímu odkazu a připomnělo třicetileté výročí znovu nabyté svobody.
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David Vávra
občan Tišnova
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