Kronika města Tišnova
rok 2012
Úvod
Historie vedení zápisů v letech 1984 – 2011
Kronika města Tišnova přestala být soustavně psána v 80. letech minulého století.
Tehdejší kronikář pan Karel Fic vytvořil zápisy za roky 1984 a 1986, zatímco roky 1982,
1983 a 1985 chyběly. Práce na kronice ustala až do roku 2007, kdy se dodatečného doplnění
scházejících zápisů ujala paní Komprsová, která odcházela z učitelského zaměstnání do
důchodu. Dovedla kroniku do roku 1997. Zápisy za léta 2006–2011, zpracované paní
Komprsovou, byly uschovány v elektronické podobě na MěÚ. Na zbývajících zápisech
pracuje slečna Veronika Slámová.
Nový kronikář
V únoru 2012 se konalo výběrové řízení na kronikáře města. Novým kronikářem se
23. 3. 2012 stala Mgr. Martina Pokorná, nar. 2. 4. 1979, absolventka Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně oborů český jazyk a literatura a historie a následně od r. 2002
učitelka na II. stupni ZŠ, nám. 28. října v Tišnově.
Přílohy
1. Plakáty a letáky
2. Pohlednice města
Celostátní události
Předvánoční atmosféru konce roku 2011 zkalila zpráva o úmrtí bývalého prezidenta
Václava Havla. Za projevy soustrasti poděkovala občanům Tišnova osobním dopisem
datovaným 23. 1. 2012 jeho manželka Dagmar.
14. 9. 2012 byla vyhlášena Ministerstvem zdravotnictví plošná prohibice týkající se
lihovin s obsahem alkoholu nad 20 %, čímž ministerstvo reagovalo na výskyt závadného
alkoholu s obsahem metylalkoholu. Prohibice se týkala též tišnovských podniků a občané
měli možnost nechat si vlastní alkohol otestovat na několika brněnských pracovištích.
12. a 13. 10. 2012 se konaly volby do zastupitelstev krajů. Ty přinesly vítězství
sociálním demokratům. Voleb se zúčastnilo 39,56 % tišnovských voličů.
Výsledky voleb v Tišnově (uvedeny pouze strany s počtem hlasů nad 1%):
Politická strana
Výsledek v %
ČSSD
29,26
KDU – ČSL
16,51
KSČM
16,07
ODS
8,75
TOP 09 a Starostové pro JMK
7,29
Strana zelených
6,49
Strana Práv Občanů Zemanovci
3,97
Česká pirátská strana
3,20
„Sdružení nestraníků“
1,86
Nezávislí
1,09
1

Moravané
Strana svobodných občanů

1,02
1,02

K volbám přišlo o necelé 3 % občanů více, než byl celorepublikový průměr. Na kandidátkách
některých stran se objevili i občané města, např. starosta Jan Schneider za ČSSD či radní
Zdeňka Dohnálková za Stranu zelených.

Obecní záležitosti
Zastupitelstvo města Tišnova
Složení:
Mgr. Marek Babák (ČSSD)
Ing. Petr Bábor, Ph.D. (Věci veřejné)
Mgr. Zdeňka Dohnálková (Strana zelených)
PaedDr. Petra Kapellová (TOP 09)
Radovan Klusák (Věci veřejné)
Ing. Tomáš Komprs (TOP 09)
PhDr. Irena Ochrymčuková (KDU-ČSL)
Mgr. Renata Pleskačová (Věci veřejné)
Helena Randová (KSČM)
Jan Schneider (ČSSD)
Ing. Karel Souček (ODS)
Ing. František Svoboda (KDU-ČSL)
Mgr. Karel Švábenský (ODS)
Lukáš Válka (TOP 09)
PaedDr. Radmila Zhořová (ČSSD)
Činnost Zastupitelstva města Tišnova
V roce 2012 se konalo osm schůzí zastupitelstva. Počínaje druhou schůzí 22. 3. 2012
začala být tato jednání zveřejňována na internetových stránkách města ve formě zápisu
z jednání i jako přímé vysílání.
K více diskutovaným tématům jednání patřilo územní řízení stavby v areálu pily na
Trnci. Na březnové a květnové schůzi nebylo přijato usnesení, že má být napříště rozhodovací
pravomoc v záměru výstavby Obchodního a školicího centra Trnec přenesena z rady města na
zastupitelstvo.
Z jednání 14. 6. 2012 vzešlo přijetí dvou obecně závazných vyhlášek. Vyhláška
č. 2/2012 vymezuje veřejná prostranství, na nichž se zakazuje požívání alkoholických nápojů.
Jako taková by měla přispět k ochraně dětí a mladistvých před škodlivým vlivem alkoholu.
K veřejným prostranstvím, kterých se dotkne tato vyhláška, patří parky, náměstí, sportoviště
a hřiště, okolí hřbitova v Šatanech či okolí školských a zdravotnických zařízení. Vyhláškou
č. 3/2012 se zakazuje provozování loterií a jiných podobných her na území města. Provoz
výherních hracích her na území města byl povolen do 31. 12. 2013 a provoz jiných
technických hracích zařízení do 31. 12. 2014. Touto vyhláškou byl například zmařen plán na
vybudování kasina a pizzerie v budově bývalé firmy UNICOM.
Na květnové schůzi jednalo zastupitelstvo poprvé o možnosti začlenit Tišnov do sítě
místních akčních skupin (MAS). V září byly nastíněny dvě varianty – vstup do MAS Brána
Vysočiny, nebo MAS Brána Brněnska. Na základě opakovaného hlasování o připojení města
k MAS bylo 8 hlasy proti 7 rozhodnuto o vstupu do MAS Brána Vysočiny a byl zvolen
přípravný výbor sestávající ze zástupců veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů
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Tišnovska. Zapojení se v MAS by mělo přinést regionu především dotace a blízkou
spolupráci s dalšími zúčastněnými obcemi, přičemž připojit se dostaly možnost též soukromí
podnikatelé a neziskové organizace. MAS Brána Vysočiny uspořádala 21. 8. 2012 setkání na
téma „Poznejme se navzájem“ a v listopadu pak proběhla ustavující valná hromada, na níž byl
zvolen programový výbor ve složení předseda Ing. Petr Bábor, Ph.D., a místopředsedové
Ing. Lubomír Katolický (starosta Lažánek) a RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D., (ředitel ZŠ
Deblín). V den konání valné hromady měla MAS Brána Vysočiny již 48 členů.
Další těsné hlasování zažilo zastupitelstvo na schůzi 22. 10. 2012, kdy zastupitel
Lukáš Válka navrhl zařadit do programu jednání návrh na odvolání Rady města. Jako důvody
uvedl několikaměsíční neobsazení funkce tajemníka, bydliště starosty a 2. místostarosty
a chybně probíhající rekonstrukce kina Svratka a budovy pro Rodinné centrum Studánka.
Návrh do jednání neprošel 8 hlasy proti 7.
Rada města Tišnova
Složení:
Jan Schneider (ČSSD) – starosta města
Radovan Klusák (Věci veřejné) – 1. místostarosta
Mgr. Marek Babák (ČSSD) – 2. místostarosta
Ing. Petr Bábor, Ph.D. (Věci veřejné) – 3. místostarosta
Mgr. Zdeňka Dohnálková (Strana zelených)
Komise města Tišnova
Soupis komisí a jejich předsedů:
Komise pro děti a mládež – Pavel Brzobohatý
Komise dopravní a stavební – Ing. Arch. Zdeněk Duřpekt
Komise kulturní a školská – PaedDr. Radmila Zhořová
Komise majetková – Ing. Karel Souček
Komise prevence kriminality – Štěpán Pilný
Komise pro občanské záležitosti – Rudolf Vrzal
Komise sociální a zdravotní – Iva Havlátová
Komise sportovní – Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Komise životního prostředí – Mgr. Zdeňka Dohnálková
Výbory zastupitelstva
Soupis výborů a jejich předsedů:
Výbor finanční – Helena Randová
Výbor kontrolní – Ing. Tomáš Komprs
Výbor pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb – Mgr. Renata
Pleskačová
Osadní výbor Hájek – Hajánky – Ladislav Kotouček
Městský úřad
Budovy Městského úřadu Tišnov jsou tři: nám. Míru č. p. 111 (sídlo vedení města),
nám. Míru č. p. 346 a budova na ul. Radniční č. p. 14.
Dosavadní doba úředních hodin na pracovištích MěÚ byla počátkem roku rozšířena,
a to v pondělí a ve středu na celodenní provoz v době 7.00-17.00 a v pátek na dobu 7.0012.00.
Ke stávajícím devíti odborům vznikl k 1. 10. 2012 z Kanceláře starosty nový odbor –
Odbor kancelář starosty. Vedením odboru byla dočasně pověřena Mgr. Silvie Otiepková,
právnička města. Do nového odboru byli dále začleněni asistentka starosty, vnitřní kontrola
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a inspektor veřejného pořádku.
Během roku 2012 byly zřízeny nové pracovní pozice – právník města, inspektor
veřejného pořádku, správce sportovišť města, vedoucí projektové kanceláře a zahradník.
V říjnu 2012 se podařilo obdržet dotaci z Úřadu práce České republiky na 4 pracovníky
organizační složky Úklid a údržba města Tišnova. Naopak k razantnímu zeštíhlení došlo
v souvislosti se sociální reformou na Odboru sociálních věcí.
Na internetových stránkách města byla v únoru spuštěna služba on-line
informací o přítomnosti pracovníků úřadu na pracovišti.
V březnu začalo město využívat systému on-line výběrových řízení,
tzv. elektronických aukcí. Uchazeči o předem určenou zakázku mohou anonymně
prostřednictvím počítače zaslat svoji cenovou nabídku, přičemž vítězem se stává nabídka
nejnižší. Systém slouží pro nákup zboží, výběr nejvýhodnější nabídky při dodávce stavebních
prací či pro prodej městského majetku. E-aukce přinesly městu během devítiměsíčního
fungování úsporu přibližně 2,6 mil. Kč. Město Tišnov získalo třetí místo v soutěži Fair
Sourcing Awards 2012 v kategorii nejprogresivnějších začínajících zadavatelů nákupu zboží,
služeb a veřejných zakázek prostřednictvím těchto e-aukcí.
V roce 2012 byla vypsána mnohá výběrová řízení na pracovníky MěÚ. Některá měla
přijmout pracovníka pro nově vytvořenou pracovní pozici (např. kronikář či inspektor
veřejného pořádku), jiná hledala náhradu za odcházející zaměstnance. V roce 2012 se na
pozici tajemníka vystřídaly celkem 4 osoby. Do 29. 2. byl na této pozici Ing. Václav Šikula,
do 17. 6. dočasně pověřený Bc. Jiří Dospíšil. Poté nastoupil do funkce Ing. Tomáš Halas,
který zvítězil ve výběrovém řízení a zůstal ve funkci pouze do 8. 8. Do konce roku 2012 byla
pověřená výkonem dočasně neobsazené funkce personalistka Bc. Iva Dvořáčková.
Tišnovské noviny, tradiční místní zpravodaj, vycházely již 22. rokem. Předsedou
redakční rady je PhDr. Josef Zacpal. Rozšiřovány byly do tišnovských domácností zdarma,
ostatní si jej mohli zakoupit za 5 Kč. Koncem roku byly na jednání zastupitelstva avizovány
chystané změny týkající se vydávání novin v roce 2013.. Vzhledem k poklesu výnosu
z uveřejňované reklamy bylo diskutováno o jejich možném sloučení s Tišnovskem, změně
formátu i četnosti vydávání. Od ledna totiž vycházel též konkurenční čtrnáctideník s názvem
Tišnovsko, který se profiloval jako regionální tiskovina InfoCentra Tišnov a byl zdarma
doručován do nejprve do 30, ale koncem roku už do 34 obcí regionu a dosáhl nákladu 11 tis.
výtisků. Vydavatelem a šéfredaktorem Tišnovska byl pan Zdeněk Hrdlička.
Počátek roku přinesl personální změnu ve vedení Tišnovské televize. Několikaletý
vedoucí Radim Tichý byl na základě konkurzu vystřídán paní Kateřinou Jamborovou.
K tradičním zprávám přibyl 20. 9. 2012 pořad Otázky na radnici, v němž zástupce města
odpovídá na dotazy občanů.
Správní reformy
Od 1. 1. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 366/2011 Sb. o přechodu agendy dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a příspěvku na bydlení ze
sociálního odboru MěÚ Tišnov na Úřad práce České republiky. Této reformě předcházelo
zrušení bývalého Úřadu práce Brno – venkov sídlícího na ul. Ráboňově č. p. 117, a to k 31. 3.
2011. Dislokované pracoviště Úřadu práce Brno – venkov se stalo od dubna 2011 jedním
z kontaktních pracovišť spadajících do působnosti krajské pobočky v Brně a zajišťovalo tutéž
agendu jako bývalé dislokované pracoviště.
V souvislosti s převzetím agend sociálních dávek přešly k 1. 1. 2012 na tišnovské
pracoviště Úřadu práce čtyři zaměstnankyně z MěÚ Tišnov. Dodatečně byly posíleny ještě
jednou novou zaměstnankyní. Tím se počet zaměstnanců kontaktního pracoviště zvýšil na 16.
Z toho 12 bylo umístěno v budově na Ráboňově ulici a zbylé 4 zajišťovaly agendu příspěvku
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na péči, dávek osobám zdravotně postiženým a průkazů osob se zdravotním postižením
v prostorách MěÚ Tišnov na nám. Míru č. p. 346.
Inspektor veřejného pořádku
Od května střežil pořádek na tišnovských ulicích nový pracovník města – inspektor
veřejného pořádku. Pro tuto pracovní pozici byl vybrán pan Miroslav Kettner, který dříve
působil u Policie ČR. Inspektor má za úkol kontrolovat dodržování obecně závazných
vyhlášek a nařízení města, dohlížet na dodržování zákona o provozu na pozemních
komunikacích v oblasti zastavování a stání vozidel, zjišťovat závady ve stavu komunikací,
veřejných prostranství, informačním a dopravním značení a veřejném osvětlení a kontrolovat
schůdnost pozemních komunikací v zimním období. Inspektor je oprávněn vyzvat občany
k předložení průkazu totožnosti a k okamžitému upuštění od protiprávního jednání a může
ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení.
Inspektor veřejného pořádku je členem Komise k projednávání přestupků města
Tišnova a Komise prevence kriminality města Tišnova.
V roce 2012 bylo projednáno celkem 1 015 přestupků.

Hospodaření obce
Rozpočet
Rozpočet byl schválen jako schodkový s tím, že rozpočet příjmů činil 135 769,3 tis.
Kč, rozpočet výdajů činil 146 680,0 tis. Kč a rozpočet financování činil 10 910,7 tis. Kč.
Schodek rozpočtu byl kryt zapojením finančních prostředků z minulých let.
V roce 2012 dosáhly příjmy města Tišnova 161 950 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011
došlo ke snížení celkových příjmů o 94 917 tis. Kč z důvodu snížení příjmů dotací. Vlastní
příjmy města (tj. daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) vzrostly v roce 2012 oproti roku
2011 o 9 671 tis. Kč a jejich podíl na celkových příjmech činil 72,7 %. Objem dotací
obdržených městem v roce 2012 činil 44 277,4 tis. Kč.
Výdaje města Tišnova v roce 2012 činily 137 430 tis. Kč, z toho běžné výdaje
113 196 tis. Kč a kapitálové výdaje (výdaje na pořízení investičního majetku) 24 234 tis. Kč.
V roce 2012 se výdaje oproti roku 2011 snížily o 131 975 tis. Kč, tj. o 49 %. Město roku 2012
poskytlo ze svého rozpočtu dotace, příspěvky a dary jiným subjektům v celkové výši 2 980,4
tis. Kč.
Celkový pokles příjmů i výdajů byl způsoben snížením příjmu dotací, které město
v minulých letech obdrželo na výplatu sociálních dávek. Důvodem je převedení agendy
výplaty sociálních dávek na Úřad práce od 1. 1. 2012.
Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových (investičních) výdajů představovaly
výdaje v oblasti bytového, nebytového hospodářství, komunálních služeb a územního
rozvoje, které dosáhly výše 13 904,3 tis. Kč (rekonstrukce nemovitosti na ul. Riegrova 318,
rekonstrukce a digitalizace kina Svratka). Další významnou oblastí, do které směřovaly
investiční výdaje
města, byl oddíl doprava (silnice, ostatní záležitosti pozemních
komunikací). Zde bylo vyčerpáno 5 404,2 tis. Kč (rekonstrukce ul. Nerudovy, veřejné
osvětlení, parkoviště u nádraží – investiční příprava…). Třetí objemově nejvýznamnější
oblastí kapitálových výdajů představovaly výdaje v oblasti vzdělávání (investice do školských
zařízení), které dosáhly výše 2 857,1 tis. Kč (zahradní úprava MŠ U Humpolky, rekonstrukce
sanitárního zařízení MŠ Horova, rekonstrukce pochozích lávek ZŠ, nám. 28. října). Výsledek
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hospodaření byl ovlivněn i skutečností, že některé rozpracované investiční akce byly
doplaceny začátkem roku 2013.
Skutečný výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 (saldo příjmů a výdajů) činil 24 519,7
tis. Kč, a tím k čerpání finančních prostředků z minulých let nedošlo.
Dotace
Název akce
Zateplení MŠ Sluníčko
Zateplení MŠ U Humpolky
Zateplení CSS Tišnov
Regenerace zeleně
Cyklostezka Za Trmačovem
Pořízení zametacího vozu
Hospodaření v lesích
Digitalizace kina Svratka

Poskytovatel dotace
Částka
St. fond živ. Prostředí
1 959 490
St. fond živ. Prostředí
1 201 334
St. fond živ. Prostředí
12 252 016
St. fond živ. Prostředí
8 892 717
JmK
1 000 000
St. fond živ. Prostředí
2 178 224
JmK
66 750
St. fond pro podporu a rozvoj české
300 000
kinematografie
Sociálně právní ochrana dětí
Ministerstvo financí
1 348 040
Činnost
odborného
lesního Ministerstvo zemědělství
2 305 037
hospodáře
Projekt Efektivní úřad
Ministerstvo vnitra
1 739 637
Projekt vzdělávání v EGON centru Ministerstvo vnitra
636 901
Peníze školám
Ministerstvo školství
2 143 349
Technolog. Centrum MěÚ
Ministerstvo pro místní rozvoj
3 525 572
Drobnější projekty (lesy, kulturní JmK
3 744 544
akce, Sbor dobrovolných hasičů
atd.)
Významné investiční akce
Během letních prázdnin se dočkala Mateřská škola Horova rekonstrukce sociálního
zařízení (za 1 018 766 Kč) a Mateřská škola U Humpolky prošla revitalizací školní zahrady
včetně nových chodníků, dopravního hřiště, pískovišť, osazení herními prvky a výsadbou
keřů, květin a bylinek (za 1 607 198 Kč).
Koncem léta byly opraveny chodníky v ulici Dvořáčkově a byly vybudovány
bezbariérové vstupy do provozoven, místa pro přecházení a odstavný prostor pro kontejnery
(za 340 418 Kč). Naopak ulice Nerudova byla během října až prosince celkově upravena, byly
zbudovány nové chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení a byly poprvé ve městě
vysazeny vzrostlé jeřáby duryňské (za 4 569 351 Kč) . Práce navazovaly na výměnu uličních
rozvodů kanalizace a vodovodu prováděnou Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
Náklady na celkovou rekonstrukci víceúčelového sálu kina Svratka a vlastní
digitalizace kina činily 8 193 169 Kč z rozpočtu města a 300 000 Kč ze Státního fondu pro
podporu a rozvoj české kinematografie. Byla provedena úprava elevace hlediště, pořízeno
nové čalounění interiéru, vyměněny koberce a sedačky. Bylo dodáno nové promítací vybavení
včetně 3D promítání a digitálního ozvučení. Rekonstrukce byla zahájena v říjnu, a proto byla
filmová představení promítána v přednáškovém sále v Muzeu města Tišnova. Na říjnovém
jednání zastupitelstva zazněla otázka, proč má rekonstrukce probíhat v zimě, tedy v hlavní
promítací sezoně.
Přestavba zchátralé vily č. p. 318 na Riegrově ulici za 8 151 328 Kč přinesla nové
prostory pro Rodinné centrum Studánka v přízemí budovy a předškolku Ptáčata v prvním
patře. Součástí objektu se stala novostavba tělocvičny. Zastupitelé připomínkovali absenci
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realizačního projektu a nárůst nákladů na výstavbu. Dokončení prací proběhlo v opožděném
termínu v prosinci 2012.

Zemědělství, průmysl, obchod
Zemědělci sklidili menší objem úrodu než obvykle. Způsobily to silné mrazy v únoru
a velké sucho v jarních měsících.
Během roku stoupl počet podnikatelských subjektů, pro něž je Odbor živnostenský
úřad místně příslušným z 5 220 na 5 315, z toho 4 743 bylo fyzických osob, 507 právnických
osob a 65 zahraničních fyzických osob. Zemědělských podnikatelů bylo na konci roku
evidováno 279. Pracovníci Odboru živnostenský úřad provedli 445 kontrol zaměřených na
oblast výkupu druhotných surovin, likvidaci autovraků a nebezpečného odpadu a dále
v oblasti hostinské činnosti a ubytovacích služeb. 15. 9. a 16. 11. 2012 proběhly mimořádné
kontrolní akce, při nichž bylo ve správním obvodě MěÚ Tišnov prověřeno 82 restaurací,
hostinců a stánků s občerstvením. Kontrola cílila na dodržování zákazu rozlévání a prodeje
lihovin s obsahem alkoholu nad 20 %.
Provozování výherních hracích přístrojů přineslo do rozpočtu města více než
trojnásobnou sumu oproti roku 2011, přibližně 4 mil. Kč, což bylo způsobeno nabytím
účinnosti zákona č. 458/2011 Sb.
Během roku se objevilo několik nových prodejen či nabídek služeb, např. vzniklo
kadeřnictví FOX na Brněnské ulici, fitcentrum Oáza u prodejny Albert či obchod nabízející
benátské těstoviny na místě bývalého obchodu s dětským oblečením na Janáčkově ulici.
Z kampaně Společnost přátelská rodině vzešli letos tři výherci: cukrárna a kavárna
Diana (Koráb č. p. 133) nabízející zázemí pro děti a bezbariérový vstup, Dům dětí a mládeže
(Riegrova č. p. 312) a Style sport II (Dvořákova č. p. 66), prodejna sportovního zboží
s bezbariérovým vstupem a vlídným rodinným prostředím.
Leden přinesl zdražování, které bylo zapříčiněno zvýšením sazby DPH z 10 na 14 %.
To se projevilo při placení potravin, bydlení, pohonných hmot či léků. Zdražení vajec, jejichž
cena se v březnu vyšplhala z původních 3 Kč za kus až na 7 Kč, bylo vícekrát zmiňováno
v celostátních médiích. Na vině bylo omezení dovozu polských vajec kvůli nedodržení
evropských standardů chovu nosnic. Nejvyšší byla cena vajec právě kolem Velikonoc.
Průměrné ceny vybraných potravin:
1kg zadního hovězího masa – 200 Kč
1kg kuřete – 67 Kč
1l polotučného mléka – 18 Kč
10ks vajec – 34 Kč
250g másla – 29 Kč
1kg kmínového chleba 24 Kč
1kg mrkve – 16 Kč
Restaurace hotelu Květnice na nám. Míru byla ve dnech 14.–17. 5. 2012 dějištěm
natáčení kulinářského pořadu „Ano, šéfe!“, vysílaným pak v září televizí Prima. Restaurace se
dočkala nového interiéru, jídelního lístku i kuchařského kolektivu a ohodnocena byla kladně.
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Výstavba, doprava, spoje
Výstavba v lokalitě Hony za Kukýrnou
Výstavba podzemních a dopravních staveb v dané lokalitě je prováděna developerskou
stavební společností Němec Jiří stavitel, s.r.o.
V oblasti bytové výstavby proběhly v prvním čtvrtletí kolaudace dvou bytových domů
na ul. Marie Pavlíkové, jimž byla přidělena čísla popisná 1931 a 1932. Každý z těchto
bytových domů obsahuje 8 bytových jednotek a jednu jednotku nebytovou – výměníkovou
stanici pro zásobování teplem. Jedná se o byty menší, tedy tzv. startovací, nebo naopak
vhodné pro seniory. Stavební řízení na výstavbu dalších dvou navazujících bytových domů se
nepovedlo do konce roku 2012 dokončit. Dále byly v roce 2012 zahájeny projekční práce
a ukončeno územní řízení na výstavbu dalších bytových domů podél ul. Dlouhé. Plánovány
jsou čtyři čtyřpodlažní bloky po třiceti dvou bytových jednotkách a dvaceti osmi podzemních
garážových stáních. Předpoklad zahájení výstavby je březen 2013.
Pro představu o cenách - cena bytu v bytovém domě na ul. Marie Pavlíkové činila pro
dvoupokojový byt ve druhém podlaží s obytnou plochou necelých 40 m2 a balkonem
1 259 000 Kč. Za 1m2 stavebního pozemku pro stavbu rodinného domu zaplatil kupující
2 000 Kč.
Výstavba rodinných domů v oblasti Honů byla situována okolo ul. Valovy. Tato
komunikace byla vybudována koncem roku 2011 a bylo kolem ní umístěno celkem devět
domků, z nichž se roku 2012 postavily čtyři. Byl zahájen prodej a výstavba rodinných domků
okolo další odbočky z ul. Dlouhé s pracovním názvem ul. Poslední, koncem roku zde vyrostla
první hrubá stavba.
Budování infrastruktury pokračovalo v listopadu pracemi na stavbě vodovodního řadu
na prodloužení ul. Dlouhé až k propojení na ul. Černohorskou a vodovodního řadu
a kanalizace v rámci ul. Poslední.
Stavební záměry
Nejdiskutovanější investiční akcí v oblasti výstavby bylo plánované zahájení nástavby
na ZŠ Smíškova. Nástavba by umožnila rozšířit počet učeben, kabinetů, hygienického zázemí,
stravovacího provozu a administrativních prostor. Na tuto akci byly vypracovány tři
architektonické studie. 1. varianta navrhuje vestavbu do sedlové střechy školy, 2. varianta
nástavbu s plochou střechou, 3. varianta předkládá návrh na nástavbu ve tvaru „lodi“.
Investiční náklady navrhovaných variant se pohybovaly mezi 23 až 42 mil. Kč.
Další často zmiňovanou zamýšlenou stavbou se stala výstavba Obchodního a školicího
centra Trnec firmou Embra, s.r.o., na místě stávající pily Tišnovská dřevovýroba, s.r.o.
Názory občanů se různily, někteří se obávali, že tato stavba přinese zhoršení kvality bydlení
jich samých, jiní naopak uvítali blízkost obchodního domu, jelikož vzdálenost z Trnce do
středu města není malá a stávající supermarkety se nacházejí v západní části města. Vlastníci
přilehlých nemovitostí (především z ul. Hanákovy a Těsnohlídkovy) se obávali především
nadměrného hluku ze zvýšeného pohybu zásobovacích vozidel a klimatizačního zařízení,
přemíry světla a znečištění oblasti výfukovými plyny. Odpůrci stavby též poukazovali na
nutnost zpřehlednění stávající křižovatky u pily, nadměrné zatížení přilehlých příjezdových
komunikací těžkými nákladními vozidly a v neposlední řadě též oslabení sítě maloobchodů ve
městě. Do kampaně proti plánovanému záměru firmy Embra se zapojilo občanské sdružení Za
sebevědomé Tišnovsko, jež v srpnu podalo odvolání do rozhodnutí o umístění stavby.
Podpory odpůrcům výstavby se dostalo také od Nadace VIA, a to grantem ve výši 30 000 Kč.
Dle návrhu měla být vybudována dvoupodlažní budova, v přízemí se mají nacházet komerční
prostory a samoobslužná prodejna (obchodní dům Billa), ve druhém nadzemním podlaží pak
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má být umístěna restaurace, školicí sály, bufet a WC pro veřejnost. Součástí stavby mají být
parkovací plochy pro zákazníky. V říjnu vydal Stavební úřad Tišnov stavební rozhodnutí, ale
na JmK bylo odesláno odvolání.
Třetí projektem, který přinesl více možných řešení, se stalo plánované zjednosměrnění
ulice Brněnské. V červnových Tišnovských novinách byl do domácností rozšířen anketní
lístek, jenž nastínil čtyři možné varianty úpravy ul. Brněnské od Humpolky po centrum.
Varianty:
1. zachování stávajícího stavu
2. jednosměrná komunikace s šikmým parkovacím stáním po jedné straně
(provoz cyklistů ve směru jízdy)
3. jednosměrná komunikace s oboustranným podélným stáním (obousměrný
provoz cyklistů)
4. pěší zóna (provoz cyklistů vymezen)
Z dotazníků určených občanům se vrátila vyplněna 4 %, z dotazníků rozdaných
padesáti dvěma podnikatelům na diskutované ulici se jich vrátilo 15 %. Občané se přiklonili
k variantě č.3, naopak většina podnikatelů vyjádřila přání zachovat stávající stav.
Stavební úpravy Brněnské ul. byly přesunuty na jaro 2013.
Památková péče
V roce 2012 byla celkově zrestaurována boží muka stojící u silnice směřující k obci
Železné. Práci provedla restaurátorka Michaela Mrázová ze Skaličky. Společně s božími
mukami byl opraven i pískovcový kříž stojící poblíž. Celková cena prací byla 92 600 Kč.
Dále byla měněna tři oblouková okna na hotelu Květnice, a to v uliční části restaurace.
Ve výběrovém řízení zvítězila slovenská firma Rofis. Cena díla činila 592 000 Kč bez DPH.
Výměny oken se dočkala taktéž Komerční banka, přičemž byl lokálně vyspraven opaxitový
obklad.
Z památek v soukromém vlastnictví se rekonstruovala vila č .p. 331 na Riegrově ulici,
vybudovaná v letech 1907-1908, a proběhla II. etapa oprav na střeše domu č. p. 82, zvaného
Peklo. Vila č. p. 331, která sousedí s nemocničním parkem, prošla výměnou rozvodů, střešní
krytiny i většiny oken a dále byly zhotoveny nové podlahy a vnitřní omítky. Stavební práce na
domě č. p. 82 se letos týkaly strany do ulice Jungmannovy, a to konkrétně dolní části
mansardové střechy. Střešní trámoví a laťoví, napadené parazity a plísní, bylo více než
z poloviny nahrazeno novým a střecha dostala novou krytinu.
Pošta
V Tišnově se nacházejí dvě budovy České pošty – jedna na ul. Brněnské 1688 pro
PSČ 666 03 (otevírací doba 8.00–11.00 a 13.00–17.00), druhá na nám. Míru 22/0 pro PSČ
666 01 (otevírací doba 8.00–12.00 a 13.00–18.00). Česká pošta v Tišnově plní veškeré
doručovatelské, kurýrní a peněžní služby, stejně jako provozuje prodej dálničních kuponů,
tiskovin a poskytuje služby Czech POINTu.

Kultura a sport
Kulturní organizace a jejich činnost
Městské kulturní středisko
Od 1. 12. 2011 byl do funkce ředitele MěKS jmenován Mgr. Libor Ždánský, který
nahradil prozatímního vedoucího Ing. Albína Maška.
Mezi množstvím zorganizovaných hudebních, divadelních a filmových akcí upoutal
svojí tišnovskou premiérou festival Jeden svět. 14. ročník tohoto festivalu o lidských právech
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se konal 10. - 13. 3. 2012 a jeho hlavním tématem byly nepokoje probíhající v různých
částech světa. Návštěvníci měli příležitost zhlédnout několik filmů, zapojit se do následných
besed, poslechnout si vystoupení Idy Kelarové či si vychutnat atmosféru nabitého sálu během
koncertu skupiny Traband se simultánním tlumočením textů písní pro neslyšící a promítáním
videoklipů za kapelou. Bohatý program doplnily dopolední projekce pro školy a speciální
akce pro seniory a vozíčkáře v CSS.
Na jevišti kina Svratka předvedli své herecké umění herci zvučných jmen
v divadelních představeních Turecká kavárna (Václav Vydra, Naďa Konvalinková aj.),
Světáci (Mahulena Bočanová, Ivana Andělová aj.) a Láska a párečky (Simona Postlerová, Jan
Révai aj.).
Ze spousty hudebních počinů budiž zmíněny alespoň tyto: folkový koncert skupiny
Nezmaři, svérazné vystoupení Jablkoně, vystoupení písničkáře Vojty Kiďáka Tomáška
s hostem hercem Vladimírem Čechem a rockový koncert kapely Plastic People of the
Universe, který si nenechala ujít velká spousta přespolních fanoušků. Milovníci vážné hudby
se mohly zaposlouchat do dvou červnových koncertů pořádaných v rámci festivalu Concentus
Moraviae – v kostele sv. Václava zazněly tóny varhan v podání francouzského hudebníka
Martina Gestera, v Porta Coeli si zaplněná bazilika užila vrchol festivalu - britský vokální
soubor I Faglioni. Koncert natáčela Česká televize.
Galerie Jamborův dům
Koncem roku 2011 byla galerie předána zpět městu společností Art Periskope, která ji
měla pronajatou v letech 2009-2010, nicméně nadále se do roku 2011 podílela na realizaci její
činnosti pod hlavičkou MěKS. Roku 2012 byl chod galerie zajištěn pomocí kurátora pana
Františka Vejpustka. Od 29. 10. 2012 nastoupila nová vedoucí galerie Mgr. Veronika
Jičínská.
Během roku se podařilo uspořádat čtyři výstavy, zejména pak úspěšnou výstavu k 125.
výročí narození malíře Josefa Jambora.
Od 17. 1. do 1. 4. 2012 vystavovala galerie obrazy ze soukromých sbírek regionálních
sběratelů. K vidění byla tvorba Aloise Lukáška, Jana Odvárky či Otakara Janečka. Na tuto
jarní výstavu navázal kurátor pan Vejpustek v prosinci jejím pokračováním – tentokrát bylo
možno obdivovat tvorbu Oldřicha Blažíčka, Bohumíra Matala a Libora Vojkůvky.
Vernisáž k výstavě Josefa Jambora proběhla 7. 4. 2012 a prostory galerie byly nabité
návštěvníky. V kulturním programu vystoupila sólistka Národního divadla Brno Věra
Bakalová za doprovodu prof. JAMU Františka Kratochvíla. Tvorbu J. Jambora zhodnotil pan
Jan Lacina. Stálou expozici tohoto malíře doplnilo 7 obrazů z depozitáře Podhoráckého
muzea a 7 zapůjčil městský úřad. Dalších 12 děl poskytlo 7 soukromých sběratelů z širokého
okolí, vzhledem k sedmiměsíčnímu trvání výstavy nebylo snadné soukromé majitele
k zapůjčení přesvědčit.
Na Jamborovu výstavu navázala říjnová výstava několika desítek kreseb, grafik
a akvarelů nazvaná „Tišnovská zákoutí očima Karla Formánka“, jíž mohli přátelé výtvarného
umění zavzpomínat na tohoto malíře, od jehož smrti uplynulo právě v říjnu 20 let. Součástí
kolekce byl soubor kreseb, jimiž Karel Formánek zkrášlil tišnovskou kroniku. Poslední
výstava prezentující dílo tohoto tišnovského občana, učitele a člena Klubu přátel výtvarného
umění proběhla před 5 lety.
Od června měla každou středu veřejnost vstup do galerie zdarma.
Muzeum města Tišnova
Podnětem k uspořádání první výstavy „Od sanatoria po nemocnici“ bylo vydání knihy
Karla Krejčího, mapující zrod tišnovské nemocnice a její fungování během dlouhých
desetiletí až do přítomnosti. Návštěvníci se dozvěděli zajímavosti o životě zakladatele
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sanatoria MUDr. Františka Kuthana, o léčebných procedurách i o samotné budově dnešní
nemocnice. Kromě této výstavy probíhala v muzeu od ledna do března nejúspěšnější výstava
celého roku nazvaná „Za dlouhých zimních večerů“. Ta byla pro velký zájem dokonce
prodloužena. Převážně dětští návštěvníci se na ní během hodinového moderovaného
programu dozvěděli, jak lidé v minulosti trávili zimu a jaké zvyky spjaté s tímto ročním
obdobím dodržovali. Děti si mohly samy zkusit vyrobit provaz, zpracovat vlnu či mlít mouku.
V březnu navázala na dění v muzeu výstava otevřená k 120. výročí založení TJ Sokol
Tišnov a 110. výročí vzniku Sokolské župy Pernštejnské. 8. 5. si příznivci muzea připomněli
během kulturního programu rok jeho existence. V létě lákalo muzeum zájemce o zhlédnutí
výstavy „Indiánské léto“ prezentující fotografie totemů ze západní Kanady a okolí Tišnova.
V podzimních měsících byla instalována výstava u příležitosti Evropského roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Přibližovala život seniorů v minulosti i přítomnosti.
Posledními akcemi roku byly „Krvavá Vysočina“, navazující na knihu „Volavčí sítě“,
a „Miloš Neča – fotografie“.
K uvedeným výstavám uspořádali pracovníci muzea v čele s vedoucí Kateřinou
Brdíčkovou také bohatý doprovodný program ve formě přednášek, promítání či dětského
odpoledne s indiány.
O Müllerově domě, sídle muzea, si mohli posluchači Českého rozhlasu Brno
vyslechnout 21. 8. 2012 reportáž v rámci projektu Prázdninová pohlednice, lákajícího děti
i dospělé k prohlídce zajímavých míst jižní Moravy.
Kino Svratka
Po šestnáctileté obětavé práci odešla 30. 6. 2012 do důchodu dosavadní vedoucí kina
paní Marie Vejvodová. Nahradil ji ing. Jan Pernica, který tím převzal do své kompetence
i dohled nad plánovanou rekonstrukcí a digitalizací kina.
Kino promítalo průměrně šestkrát či sedmkrát měsíčně. Poslední představení ve
starém sále se konalo 3. 10. Během čtyřměsíční rekonstrukce kina pokračovalo promítání
v náhradních prostorách v malém sále Muzea města Tišnova a velkém sále MěKS, promítnuto
bylo celkem 25 filmů. Zvláště návštěva muzea s možností vychutnat si film s nápojem
z místní kavárny byla příjemným zážitkem. Rok 2012 byl uzavřen netradičně v letním kině
silvestrovským pásmem „S krtkem do pohádky“.
Galerie Diana, galerie Na schodech
Galerie Diana, sídlící na Korábu 133 v prvním patře budovy firmy Mouka, uspořádala
s Klubem přátel fotografie výstavy fotografií – první počátkem roku a druhou v říjnu
s názvem „Doteky Patagonie“ autora Otty Jirky.
V galerii Na schodech na Bezručově ulici 21 mohli návštěvníci zhlédnout od dubna do
srpna výstavu fotografií z divadelních představení a koncertů v Tišnově a okolí od Miroslava
Pálky s názvem „Divadlo života“. Na podzim galerie uspořádala soutěž fotografií z našeho
regionu, kolekce vítězných fotografií s titulem „Vysočina černobíle“ byla ke zhlédnutí
vystavena koncem roku.
Že členové tišnovského Klubu přátel fotografie fotit umějí, to potvrdilo čtvrté místo
v celorepublikové soutěži nazvané Ratibořický mapový okruh. Za snímek Linie v krajině si
prvenství odnesl Oldřich Výleta.
Městská knihovna
Činnost knihovny byla v dubnu prověřena Kontrolním výborem, který neshledal žádná
pochybení. Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2012 byl 38 433 dokumentů, do fondu
knihovny přibylo za rok 2012 celkem 2 285 knihovních jednotek. Počet registrovaných
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čtenářů činil 3 002, z toho 913 dětí do 15 let. Kromě výpůjčky knih mohli návštěvníci do
knihovny zavítat na některou z velkého počtu konaných vzdělávacích či kulturních akci nebo
využít připojení k internetu. Otevírací doba knihovny byla v říjnu 2011 rozšířena o sobotní
dopoledne v dospělém i dětském oddělení, ovšem tradičně nejvíce vytíženými dny zůstaly
středy a pátky. Roční poplatek uživatele knihovny činil 100,-Kč za dospělého a 40,- Kč za
dítě. Katalog knihovny je přístupný přes internetové stránky, a tak mohou čtenáři vyhledávat
a rezervovat požadované tituly z domova.
Během roku 2012 proběhlo v knihovně 169 kulturních a 65 vzdělávacích akcí pro
veřejnost, navštívilo je 9 668 dětí a dospělých. Knihovna spolupracuje s mateřskými
i základními školami, pořádá „Pasování prvňáků na čtenáře knihovny“, organizuje spoustu
besed, soutěží a výstav. Letos navštívili knihovnu s texty svých chystaných knih např. Arnošt
Goldflam, Renata Fučíková či Jan Opatřil. Dospělí mohou využít nabídku z projektu
„Salonky“, Univerzity volného času, divadelních představení či cestopisných přednášek.
Interiér knihovny slouží také jako výstavní prostor, letos proběhlo šest výstav (např.
drátované kraslice či šperky Eriky Leksové).
Další akce ve městě
Již pátý rok měli Tišnováci příležitost nakoupit si čerstvé potraviny z místní produkce
v rámci Tišnovských trhů, organizovaných sdružením Za sebevědomé Tišnovsko a městem
Tišnov. Trhy byly zahájeny 7. 4. 2012 Jarní trhovou slavností, která kromě stánkového
prodeje nabídla ukázku řemeslných dovedností spjatých s jarem, vystoupení žáků ZUŠ
a maňáskové divadélko pro nejmenší. Pravidelné sobotní trhy byly příležitostně rozšířeny,
např. při jarní a podzimní expozici minerálů, při konání hodů či při dožínkové nebo vánoční
trhové slavnosti. Celkem proběhlo 33 trhů a 5 trhových slavností.
Na jaře a na podzim tradičně proběhla v budovách sokolovny a gymnázia
Mezinárodní burza minerálů.
Na události roku 1972, kdy byla myslivcem Bártou a jeho psem Luxíkem nalezena
jeskyně pod Květnicí a krátce nato pojmenována po právě zesnulém jeskyňáři Aloisi Královi,
vzpomínala květnová výstava s názvem „Králova jeskyně – 40. výročí objevení“. Umístěna
byla do vestibulu ZŠ Tišnov, nám. 28. října.
Velkou popularitu si svým hudebním uměním za 12 let muzicírování vydobyla Hakapela, hudební skupina složená z bývalých žáků ZUŠ Tišnov a vedená klavíristou
Ladislavem Havlíkem. Koncerty Ha-kapely dokázaly naplnit sál MěKS či restaurace
RockStar Café do posledního místečka a potěšit všechny příznivce jazzu a jazz-rocku.
Počtvrté se letní kino stalo dějištěm charitativního hudebního festivalu Hudbou pro
UNICEF. Ani tropické vedro neodradilo fanoušky Ha-kapely, aby se dostavili již v poledne
a odměnili ji nadšeným potleskem. Hlavním lákadlem mezi mnoha hudebními čísly se stalo
vystoupení populárního zpěváka Tomáše Kluse, ale ani skupiny BUTY či Oceán si na
nedostatek posluchačů nemohly stěžovat, o čemž svědčí přibližně 1 300 prodaných vstupenek.
Festival byl na podzim oceněn v soutěži „Čistý festival“ a obdržel finanční prémii 15 tis. Kč.
XII. ročník Přehlídky elegance historických vozidel přilákal druhou zářijovou sobotu
stovky nadšenců, kteří za krásného slunečného dopoledne zhlédli na nám. Míru desítky těchto
automobilových veteránů. Z Tišnova zamířila kolona vozidel do Lomnice a odtud zpět do
areálu tišnovského Autoklubu.
Letošní Václavské hody připadly právě na den sv. Václava 28. 9. Hlavní hodový
program probíhal na nám. Míru – celodenní stánkový prodej, vystoupení GIPSY Tišnov,
dobové vojenské ležení, Bystřická kapela, historické hudební nástroje či pohádka pro
nejmenší. Program vyvrcholil hodovou zábavou v sokolovně. Slunečné počasí dopřálo dětem
požitek z pouťových atrakcí.
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Předvánoční atmosféru podpořilo Adventní rozsvěcení vánočního stromu, tedy
rozsvícení stromu poblíž radnice spojené s trhovou slavností.
Volný čas dětí
Děti si mohou zvolit z pestré palety zájmových kroužků, které nabízí Dům dětí
a mládeže, ZUŠ a pro ty nejmenší Rodinné centrum Studánka. V nabídce DDM byly aktivity
jako korálkování, angličtina, mlsná vařečka, deskové hry, keramika apod.
Tradičně fungovaly ve městě oddíly Junák a Brďo. Skautům skončil v květnu zhruba
po 10 letech pronájem klubovny v prostorách MěKS na ulici Mlýnské. Po dlouhém hledání
prostřednictvím inzerátů a po městě vylepených letáků našel skautský dívčí a chlapecký oddíl,
čítající 65 členů, zázemí v novém místě na ulici Kukýrna č.p. 40.
V době letních prázdnin mohli rodiče své děti přihlásit na některý z táborů. Vlastní
tábor pořádá Brďo i Junák, DDM připravilo táborů několik – pro rodiče s dětmi na
Podmitrově, stanový tábor ve Vranici, tábor s koňmi v Hořicích, sportovní tábor u Telče a tři
tábory příměstské. Mnoho dětí odjelo na jeden ze čtyř turnusů tábora v Brumově, poprvé se
konal tábor farní.
Církve
Církev římskokatolická
Tišnovský farář a děkan církve římskokatolické pan Jiří Buchta působí v Tišnově od
2. 8. 2010, kdy vystřídal pana faráře Šindara, nyní dožívajícího na Žernůvce.
Rok 2012 přinesl dvě novinky: katolická mládež uspořádala v červenci pro děti
týdenní farní tábor v jižních Čechách a 1. 6. 2012 se kostel sv. Václava zapojil do celostátní
akce Noc kostelů. Návštěvníci kostela měli možnost poslechnout si vytrubování z věže či
koncertní vystoupení tišnovských varhaníků, děti se mohly zapojit do činnosti v dětských
koutcích, zájemci o historii vyslechli přednášku o historii kostela a zhlédli přehlídku
liturgických rouch. Ti, kteří měli možnost zůstat až do pozdních večerních hodin, strávili
příjemné chvíle při varhanním koncertu Libora a Dagmary Maškových a hudebním pásmu
mladých o posledních dnech Ježíšova života. Celou akci ukončila před půlnocí adorace při
svíčkách.
Na jaře proběhla oprava ochozů kostelní věže. Práci provedl pan Josef Vrbický
z Křižanova. Cenu opravy plně pokryla dotace města ve výši 70 000 Kč.
Mnohem větší stavební počin byl odstartován 16. 10. 2012, kdy byla budova fary
předána firmě Stavoprogres k celkové rekonstrukci. Fara by měla do ukončení oprav v květnu
2013 dostat nové podlahy, nové stropy namísto starých trámových (stropy s klenbou zůstanou
zachovány), nová okna a dveře, stejně tak i rozvody elektřiny, plynu i kanalizace.
Předpokládaná cena rekonstrukce je 6,1 mil. Kč, většinu nákladů ponesou farníci, biskupství
přispělo dotací ve výši 60 000 Kč a Jihomoravský kraj částkou 100 000 Kč. Správa fary
přesídlila na dobu oprav do bytu na ul. Květnické č. p. 1607 (byt zapůjčili farníci).
Z církevních obřadů proběhly v tišnovské farnosti 2 sňatky, bylo pokřtěno 19 osob
a konal se pohřeb pro 65 zemřelých (z toho 45 kremací, jejichž obliba mezi farníky roste).
Církev československá husitská
Od roku 1993 působí jako bohoslužebné středisko této církve Náboženská obec
v Kuřimi (mezi lety 1951 a 1993 fungovala v Tišnově samostatná náboženská obec, ale pro
stárnutí a úbytek členstva byla sloučena s kouřimskou). Věřící se setkávají vždy první neděli
v měsíci a o svátcích v malém kroužku v klubovně na římskokatolické faře, po dobu oprav
fary se věřící scházejí v bytě jednoho z farníků. Setkání organizuje kuřimský farář ThDr. Petr
Šandera.
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Od podzimu 2011 zahájila duchovní správa československé církve po dohodě
s vedením tišnovské nemocnice nabídku pravidelné duchovní péče pro pacienty.
Českobratrská církev evangelická
Činnost Českobratrské církve evangelické v Tišnově má už od 20. let minulého století
podobu tzv. kazatelské stanice. Ta je přidružena mateřskému Farnímu sboru Československé
církve evangelické v Brně. V kazatelské stanici v Tišnově se konají pravidelně služby boží o
nedělích a křesťanských svátcích, bohoslužby organizuje brněnský farář Jaroslav Vítek.
Místem jejich konání je kaple penzionu na Králově ul. Letos neproběhla žádná křestní
bohoslužba. Věřící se příležitostně setkávali nad čtením Písma v domě jednoho z členů
kazatelské stanice.
Církev adventistů sedmého dne
Počet registrovaných pokřtěných členů byl 43. Hlavní náplní činnosti jsou bohoslužby
konané každou sobotu v sídle sboru na Procházkově ulici č. p. 427. Některé z bohoslužeb
mají zvláštní zaměření, např. bohoslužba dětská či hudební. Častou aktivitou sboru jsou
společné sobotní procházky do okolí města určené členům i přátelům. Tato aktivita se nazývá
Zelený kostelík.
V dubnu byla v modlitebně sboru instalována výstava paní Marie Ochrymčukové
Biblické motivy zachycené malbou na sklo.
Zajímavou akci uspořádali adventisté 19. a 20. 5. 2012. Jednalo se o dálkový pochod
s názvem Velká misijní cesta. Cílem pochodu bylo získat podporu pro zahraniční misijní
cestu krajana do nitra Asie. Tři muži šli pěšky bez zastavení z Pelhřimova do Kralic, tedy
celkem 103 km, a cestou se s nimi setkávali jejich podporovatelé. Cílovou pásku nakonec
protnul jediný z nich, Zbyněk Navrátil z Tišnova, po 23 hodinách chůze, u památníku Bible
kralické.
Mezi další akce, na nichž se adventisté podíleli, patřily 24. ročník Adventporty konané
v září na nádvoří kuřimského zámku, srpnový dětský tábor místního oddílu organizace
Pathfinder a oblíbený Živý betlém. Ten proběhl na náměstí Míru 27. 12. 2012 ve spolupráci
se ZUŠ Kuřim. Účast byla hojná i přes počínající mrholení, přestrojený anděl mohl „slétnout“
z balkónu radnice za všeobecného potlesku a výskotu.
Sport
Ke sportu mohou Tišnováci využívat budovu sokolovny, k ní přilehlá hřiště, Sportovní
halu SSK, tenisový areál na Ostrovci (v zimně se dvěma dvorci krytými nafukovací halou),
poněkud zanedbané fotbalové hřiště tamtéž, dále tělocvičny při základních školách,
volejbalové hřiště u gymnázia a další venkovní hřiště. V létě je možno trávit teplé dny na
městském koupališti, které bylo letos otevřeno dříve než obvykle, a to 25.5. Plavci letos mohli
využít možnosti pátečního a sobotního večerního koupání. Nejbližší krytý bazén se nachází
v Kuřimi, nejbližší chlazené kluziště v Nedvědici a pro milovníky lyžování slouží lyžařský
svah na Klínku v Předklášteří.
Ve městě je možno využít následující nabídky sportovních organizací: Kynologický
klub, Sokol, Klub českých turistů, Atletický klub Tišnov, basketbal, florbal, fotbal, futsal,
házená, karate, stolní tenis, šachy, tenis, volejbal. Pro děti a mládež provozuje ZUŠ taneční
obor a DDM taneční a horolezecký kroužek, bowling, sebeobranu, zápas či plavání. Širokou
škálu cvičení nabízí Sokol – aerobic, bumbaly, tance, košíkovou, gymnastiku, břišní tance atd.
Letos slavil tišnovký sport hned čtyři významná výročí: 150 let od založení Sokola,
100 let od vzniku prvního fotbalového klubu ve městě, 90 let od počátků tenisu v Tišnově
a 10 let existence Atletického klubu Tišnov.
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Oslavy 150. výročí vzniku Sokola přinesly několik událostí. 19. 2. mohli návštěvníci
zhlédnout ve Sportovní hale SSK tělovýchovnou akademii. Příznivci turistiky mohli
vystoupat na vrcholy Tišnovska (zříceninu hradu Loučka ve Střemchoví, rozhlednu Babylon u
Kalů a Křivoš u Štěpánovic). 11. 3. 2012 byla v místním muzeu otevřena výstava s názvem
„Sokol na Tišnovsku“, jejíž prohlídkou si občané připomněli 120 let trvající historii Sokolské
župy Pernštejnské a 110 let činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol Tišnov. 27. 5. 2012, v den
ukončení výstavy, proběhl pak na hřišti u sokolovny župní slet. Rok oslav byl ukončen
20.10.2012 v sokolovně slavnostním setkáním, na němž bylo poděkováno zasloužilým
členům, byl pokřtěn nový almanach, zhodnocena účast na XV. Všesokolském sletu a proběhly
ukázky činnosti tělocvičných jednot. Program vyvrcholil divadelním představením souboru
Sokola z Moravských Knínic a večerní zábavou s hudbou a tancem.
V čele Sportovního klubu Tenis Tišnov, který se od Sdružení sportovních klubů
osamostatnil roku 2005, stojí po odchodu Ing. Václava Seyferta Zdeněk Kunický. Klub se
stará o tenisový areál na Ostrovci, v zimě provozuje nafukovací halu a trénuje více než 85
dětí. Oporou družstva dospělých, trenérkou mládeže a významnou činovnicí klubu je již
několik let Martina Seyfertová. Letos byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení
v tenisovém areálu na Ostrovci. Budova byla zateplena, byl zvětšen prostor klubovny a šatny,
byla opravena střecha. Z celkové sumy necelých 3 mil. Kč přispělo dotací 2 mil. Ministerstvo
školství, 500 tis. poskytlo město Tišnov a zbývající částku pokryly vlastní zdroje tenisového
klubu.
Atletický klub Tišnov, který organizuje atletické tréninky pro předškolní a školní
mládež, si připomněl 16. 6. 2012 své desetileté působení tradičním atletickým čtyřbojem pro
děti a setkáním činovníků, příznivců a sponzorů v RockStar Café. Předseda klubu Martin
Sebera se v dubnu zúčastnil v pětiboji Mistrovství světa v atletice veteránů ve Finsku, kde
vybojoval 11. místo.
Úspěšnou veslařskou sezónu letos předvedla Kateřina Krejčová, členka Českého
veslařského klubu a TJ Lodní sporty Brno. Odnesla si medaile za 3. místo z květnových
Mezinárodních závodů na Brněnské přehradě a z 99. pražských Primátorek. Vítězství si
vyveslovala na MČR juniorů v Třeboni a sezónu zakončila v září v Račicích na MČR ve
sprintech 3. místem a ve finále Českého poháru družstev zlatou medailí.
Sportovní hala se stala v sezónách 2011-12 a 2012-13 dějištěm utkání první ženské
basketbalové ligy. V Tišnově hostovalo družstvo Valosum Tišnov. V prvoligovém družstvu
hrály místní odchovankyně Martina Knoflíčková a Beata Adamcová. Trenéry družstva
dorostenek a mladších žákyň jsou Martin Volena, Vladimíra Knoflíčková a Beata Adamcová.
První basketbalové zkušenosti sbírá družstvo mini a přípravka.
Také tohoto roku se ve městě uskutečnil Přespolní běh Klucaninou, celorepublikový
Ocelový muž a Ocelová žena 2012 (zde v kategorii juniorů zvítězil místní sportovec Michal
Vítek) a cyklistický závod Memoriál Ivo Medka. V Jamném proběhl 9. ročník cyklistické
časovky do vrchu Hájek, jehož pořadateli se opět stali bratři Pavel a Otakar Klepárníkovi.
Literární dění
Ke 150. výročí narození významného tišnovského občana MUDr. Františka Kuthana
vydalo město Tišnov útlou publikaci s názvem „Kuthanovo sanatorium v Tišnově“. Dílo je
třetím svazkem v edici Tišnovsko. Autorem knížky je Karel Krejčí, známý pisatel mnoha
vzpomínkových textů uveřejňovaných v Tišnovských novinách. Knížka se zabývá životem
lékaře Fr. Kuthana, přibližuje čtenářům dobu, kdy bylo tišnovské sanatorium stavěno,
a popisuje osudy této budovy až do současnosti. Vydání knihy bylo provázeno výstavou
v Muzeu města Tišnova nazvanou Od sanatoria po nemocnici (od 8. 1. do 4. 3. 2012)
V létě přibyla do literatury o Tišnově knížka nazvaná „Tišnovské vzpomínky“ autorů
Jana Vrzala st. a jeho syna Jana. Křest knihy byl součástí vernisáže „Výtvarného léta
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v Železném“. Text knihy zavede čtenáře do první poloviny minulého století, seznámí je
s mnoha tišnovskými občany a především štamgasty místních krčem.
Prvního prosincového dne ožil sál restaurace Pod Klucaninou křtem nové knihy
s názvem „Tišnov v obrazech a slovech“ od autora Zdeňka Jílka a spol. Kniha mapuje
čtyřletou galerijní činnost společnosti Art Periskope. Více než sto návštěvníků se zúčastnilo
kulturního programu spojeného s výstavou 29 obrazů a fotografií s motivy Tišnova, které byly
zařazeny do nové publikace. Kmotry tohoto literárního počinu se stali Ivan a Jan Svatošovi,
pražští umělci. Přítomno bylo 15 z 29 spoluautorů knihy a tišnovští výtvarníci Jan Lacina, Jiří
Ondra a Miroslav Pavlík.

Školství (školní rok 2011-12)
Mateřská škola Sluníčko
Školka sídlí od roku 1980 v téže budově Na Rybníčku 1700. V souladu se změnou
školského zákona č. 561/2004 Sb. se v letošním roce konalo konkurzní řízení na obsazení
místa ředitele školky. Na základě výsledku konkurzu nastoupila od 1. 8. 2012 do funkce
ředitelky Jana Konečná, dosavadní zástupkyně ředitelky. Vystřídala tak po dvaceti letech
ředitelku Jitku Zemanovou.
MŠ Sluníčko pracuje nadále podle programu Mateřská škola podporující zdraví.
Pro školní rok 2011/12 bylo přihlášeno 37 dětí, z toho nepřijaty byly tři.
O 5 tříd se 132 dětmi se staralo 10 pedagogických pracovníků. Do tříd bylo
integrováno 5 dětí s různými typy postižení. Provozní doba školky byla 6.15–16.30 hod.
Mateřská škola U Humpolky
MŠ sídlí od svého vzniku v roce 1973 na téže adrese – U Humpolky 1686. Ředitelkou
školky je již pátým rokem Jana Musilová.
Školka pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu.
Pro školní rok 2011/12 bylo podáno 48 přihlášek, z toho nepřijato bylo 7.
Společně s odloučeným pracovištěm na Květnické ulici pečovalo ve školce
10 pedagogických pracovníků v 5 třídách o 147 dětí. Žádné dítě nebylo individuálně
integrováno.
Provoz školky začínal v 6.00 a končil v 16.00 hod.
Mateřská škola Horova
Mateřská škola „Na paloučku“ funguje již od roku 1965. Ředitelkou školy je Edita
Brnková.
Školka pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu.
Školka přijala 51 přihlášek, z toho nevyhověla 12 uchazečům.
Ve školce pracuje 10 pedagogických pracovníků. Celkový počet 125 dětí byl rozdělen
do 5 tříd. Jedno dítě mělo individuální integraci.
Škola byla v provozu od 6.30 do 16.00 hod.
V mateřské škole proběhla státní kontrola České školní inspekce. Kontrola byla
zaměřena na stravování a nezjistila žádné nedostatky.
Ve školce funguje od roku 2011 občanské sdružení Klub rodičů Na paloučku.
Předsedkyní klubu je paní Dagmar Jelínková. Složeno je z rodičů dětí navštěvujících
mateřskou školku. Klub rodičů pomáhá při organizaci školních akcí či při financování
některých aktivit, např. letos se podařilo zajistit školce prostředky pro cyklistické vybavení.
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Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě 15 kritérií, přičemž děti přijaté
spadají v podstatě do prvních čtyř. Pro umístění v rámci jednoho kritéria rozhoduje datum
narození dítěte:
1. dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky
2. dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1.9., jehož sourozenec do MŠ
dochází a bude dále docházet a které v roce zápisu dosáhne tří let
3. dítě přihlášené na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým pobytem
v Tišnově
4. dítě přihlášené na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým pobytem v jiných
obcích bez MŠ
Předškolka Ptáčata
Předškolka začala fungovat 10. 9. 2012. Vznikla díky iniciativě RC Studánka, která
realizuje z výzvy 76 Evropského sociálního fondu projekt s názvem Jsme si opravdu rovni
a rovny? Projekt má být uskutečněn v době od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2015, a to s rozpočtem na
6 681 750 Kč. Manažerkou předškolky je PhDr. Libuše Beranová.
Cílem celého projektu je zlepšení přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům při
slaďování rodinného a pracovního života na Tišnovsku. Vedle vzniku předškolky má být též
uskutečněn genderový audit ve firmách (od října 2012 byl auditován Siemens Drásov),
zřízeno genderové poradenské centrum a realizovány semináře zaměřené na problematiku
rovných příležitostí. Plánované aktivity bude realizovat RC Studánka ve spolupráci s partnery
projektu (Subterra a.s., Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov, Městský úřad Tišnov, GIC
Nora, o.p.s.) i se zapojeným subjektem Mertastav, s.r.o., a s Úřadem práce Tišnov jako
spolupracovníkem.
Kapacita předškolky je 15 dětí ve věku od 2 do 4 let, otevřeno má denně od 6.30 do
16.30 hod. O děti se starají tři vyškolené pečovatelky. Školné činí měsíčně 1 000 Kč, stravné
také 1 000 Kč. První žáčky uvítaly vychovatelky 10. 9. 2012 v provizorních prostorách na
Květnické ul. č. p. 821, protože dokončení rekonstrukce bývalých jeslí na Riegrově ul. bylo
posunuto a ke stěhování do nových prostor došlo až během vánočních prázdnin.
Předem dohodnutá místa v předškolce jsou držena pro děti partnerských subjektů,
ostatní místa jsou nabídnuta dětem s trvalým pobytem v regionu Tišnovsko, které nebyly
přijaty do některé z mateřských škol a jejichž rodiče ukončili či ukončí rodičovskou
dovolenou a nastoupí do zaměstnání k jiné než partnerské společnosti. Místo v předškolce
využívá dítě po dobu jednoho roku, předpokládá se, že další rok již bude dítě přijato do státní
školky. Za tři roky musí být podpořeno 45 osob, tedy 3 x 15 různých dětí.
Vznik předškolky řeší obtížnou situaci těm několika rodičům, kteří se potřebují vrátit
do zaměstnání, ale dle kritérií pro přijetí do státní školky se jejich dítě ocitne mezi
nepřijatými.
Základní škola, nám. 28. října
Školní rok 2011/12 zahájila škola v novém kabátě – jako zrevitalizovaná budova po
výměně oken a se zateplenou fasádou.
ZŠ nám. 28. října organizuje výuku dle Školního vzdělávacího programu Květnice,
ředitelkou školy je PaedDr. Radmila Zhořová. 699 žáků (z toho 382 na I. stupni) bylo
rozděleno do 28 tříd a výuku zajišťovalo 41 pedagogických pracovníků. Do tří prvních tříd
bylo přijato 80 prvňáčků, 23 dětí dostalo odklad povinné školní docházky. Mezi žáky školy
bylo integrováno 17 dětí.
Počet oddělení školních družin byl kvůli množství prvňáčků navýšen o jedno na 6
oddělení. V provozu jsou od konce vyučování až do 16.30 hod. Vychovatelky školní družiny
vedou rozličné kroužky a organizují pro děti mnoho akcí.
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V červnu 2012 byli zástupci učitelů a žáků převzít v Praze na Právnické fakultě KU
titul Ekoškola, který se podařilo nově obhájit až do roku 2015.
V červnu škola ukončila své dvouleté působení v grantovém projektu Podpora
a zlepšování podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP a nově se zapojila do výzvy
MŠMT „EU – peníze školám“. Jde o dvouletý projekt, v němž škola získá 3 145 748 Kč.
Získané peníze byly využity např. na vybavení odborných učeben dataprojektory či na nákup
další interaktivní tabule a notebooků. Budova školy byla plně pokryta připojením k internetu.
Základní škola, Smíškova 840
Ředitelem školy je Mgr. Michal Komprs. Šestatřicetičlenný pedagogický sbor vyučuje
dle vzdělávacího programu „Škola pro život“. V letošním roce do školy docházelo 471 žáků
(z toho 236 na I. stupni), vyučovalo se v 19 třídách. Individuálně integrováno bylo 15 dětí. Do
dvou prvních tříd bylo přijato 51 prvňáčků.
Výuka nadále probíhá ve dvou samostatných budovách – na Smíškově ulici a na
Riegrově ulici, kde mají své třídy 2. až 5. ročníky. Také družina funguje odděleně v obou
budovách školy. Provozní doba družiny končí v 16 hod..
Chod specializovaného pedagogicko – psychologického Centra Korálek, které slouží
od roku 2010 dětem, rodičům i učitelům z celého mikroregionu, již není od 30. 6. 2012
financován z EFS, a tak bude nadále placen ze státního rozpočtu z nákladů na vzdělání
a provozní náklady bude hradit město Tišnov.
Také ZŠ Smíškova se zapojila do projektu „EU – peníze školám“, a získá tak
2 212 625 Kč. Peníze byly využity především na jazykové vzdělání žáků a učitelů
v anglickém jazyce.
Střední odborné učiliště, nám. Míru 22
Pod názvem Střední odborné učiliště existovala škola ve školním roce 2011/12
naposledy, neboť od následujícího školního roku vzniklo sloučením se zrušenou Základní
školou a Dětským domovem v Předklášteří nové školní zařízení – Střední škola a Základní
škola Tišnov.
Jednotlivé obory učiliště a počty studentů k 30. 9. 2011 byly následující:
opravář zemědělských strojů (25 studentů)
mechanik – opravář motorových vozidel (59 studentů)
provoz služeb (43 studentů)
ošetřovatel – ošetřovatelka (0 studentů)
mechanizace a služby (18 studentů)
podnikání (46 studentů)
podnikání – dálkové (77 studentů)
Gymnázium, Na Hrádku 20
V souladu s novelou školského zákona proběhl konkurz na post ředitele gymnázia,
v němž svoji pozici na dalších šest let obhájil stávající ředitel Mgr. Karel Švábenský.
Druhým rokem čekaly na maturanty tzv. státní maturity a ani letos se neobešly bez
potíží. Na přehnaně náročný test s vyšší obtížností z matematiky málem doplatili dva studenti,
kteří test nesplnili, a hrozil jim neúspěch při přijetí na vysoké školy.
Školu navštěvovalo 473 studentů, z toho na čtyřletém studiu 232 studentů a na
osmiletém 241 studentů.
K nejúspěšnějším studentům gymnázia patřili Anna Hrbáčková ze septimy, která se
stala absolutní vítězkou literární soutěže O cenu Josefa Škvoreckého, a Martin Blecha z tercie,
druhý v celostátním kole zeměpisné olympiády.

18

Gymnázium se zapojilo do projektu „EU – peníze SŠ“, což škole po ukončení projektu
přinese 1 472 586 Kč. Peníze chce škola použít na zkvalitnění výuky přírodovědných
předmětů. Projekt bude ukončen v květnu 2014. Dále škola získala od JmK dotaci 2 mil. Kč
na druhou etapu sanace vlhkosti na vedlejší budově školy.
Zajímavým počinem se zabývali kvintáni, kteří se rozhodli zpracovat životní osudy
tišnovského občana a pamětníka protikomunistického odboje Ladislava Suchomela,
vyznamenaného roku 2011 prezidentem ČR za účast ve třetím odboji. Svůj výsledný komiks
s názvem (Ne)obyčejný příběh prezentovali ostatním studentům gymnázia a žákům ZŠ
Smíškova.
Lesní rodinný klub
Lesní rodinný klub funguje na Tišnovsku od října 2009, založen byl v Pejškově, odkud
se stěhoval do Heroltic a od září 2011 provozuje svoji činnost v Předkláštěří, kde má
pronajatu chatu a postaveno vlastní týpí. Jeho činnost je zaštítěna občanským sdružením Za
sebevědomé Tišnovsko. Město Tišnov podpořilo lesní klub formou příspěvku na uspořádání
příměstských táborů.
V roce 2012 do lesní školky docházelo 7 tišnovských dětí z celkových 23 v rámci
programu pro děti od 3 do 6 let a 1 rodina z Tišnova v rámci programu pro rodiče s dětmi.
Lesní klub končí denně svoji činnost v 14.30. Dítě navštěvuje klub 2x až 5x týdně, školkovné
pro dítě od 4 do 7 let, jež navštěvuje klub denně, činí 2 800 Kč. Páteční dny jsou vyhrazeny
společným výpravám do okolí Tišnova.
Iniciátorkou lesního klubu je paní Silvie Dračková, statutárními zástupci
Mgr. Karolina Krátká a Ing. František Dospíšil.
Základní umělecká škola
ZUŠ sídlí na Dvořáčkově ulici č. p. 316, ředitelem školy je Mgr. Tomáš Zouhar. Část
hudebního oboru a obor literárně dramatický sídlí v budově nad kinem na Mlýnské ul. č. p.
152. Škola nabízí výuku v oboru hudebním, tanečním, dramatickém a výtvarném. Děti z okolí
mohou navštěvovat odloučená pracoviště v Deblíně, Drásově, Dolních Loučkách,
Doubravníku a Nedvědici. Ve všech těchto obcích najdou děti nabídku hudebního oboru,
a v Deblíně navíc i obor výtvarný.
K nejvýznamnějším akcím školy patřil Vánoční, Aprílový a I. a II. Absolventský
koncert. Navíc žáci ZUŠ pomáhají s hudebními programy mnoha kulturních akcí, např.
spolupracovali při organizaci Dne dětí v kině Svratka.
Z žáků, kteří si přivezli ocenění ze soutěže, je potřeba uvést především Štěpána
Konečného (3. místo na Mezinárodní akordeonové soutěži Ostrava 2012) a Janu Novotnou
(2. místo v krajském kole pěvecké soutěže). Cenu za rytmické ztvárnění tance a Cenu za
práci paží získal taneční obor.

Životní prostředí a turistika
Klub českých turistů
Přes 30 příznivců turistiky sdružuje tišnovský Klub českých turistů. K tradičně
nejoblíbenějším akcím, jež klub pořádá, patří Tišnovská padesátka. Její 42. ročník se konal
13. 10. 2012. Pěší si mohli vybrat trasy v délkách od 8 do 50 km, cyklisté si volili mezi
trasami 37 a 60km. Vydařeným se stal též dubnový výlet na Pálavské vrchy.
Kromě pořádání turistických pochodů se KČT Tišnov tradičně věnoval také
značkářské činnosti – byly obnoveny 123 km turistických tras a rozmístěno 22 nových
směrovek nebo tabulek místního názvu. Navíc byly provedeny kontroly značení v délce
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45 km. Na plnění těchto úkolů se podílelo 18 značkářů obvodu Tišnov, což znamená
516 hodin práce v terénu.
Délka značených tras ve značkářském obvodu Tišnov zůstává na
363,9 km.
Klub nadále usiluje o vytvoření nové turistické trasy ze Zlobice přes malhostovickou
Pecku na rozhlednu v Čebíně.
Cestovní ruch
Tišnov se zúčastnil veletrhu Regiontour 2012.
Město Tišnov vyhlásilo v říjnu 2011 veřejnou soutěž na vytvoření jednotného
vizuálního stylu reprezentujícího město v oblasti cestovního ruchu. Původní historický erb má
být napříště ponechán pro slavnostnější příležitosti.
Do soutěže se přihlásilo 70 návrhů. Občané měli možnost hlasovat a doporučit tak svůj
tip na logo odborné komisi. Ačkoliv občané zvolili jinak, městská rada přijala návrh autorek
Martiny Calajové a Lucie Zelené, který se inspiruje tvary kopců Květnice a Klucaniny figuruje nad písmenem S jako obrácený dvojitý háček zelené barvy. Nové logo mohli
Tišnováci už koncem roku zahlédnout na směrových tabulích či na internetových stránkách
města.
Výběr pohlednic našeho města byl letos rozšířen o 3 nové, vytvořené fotografem
Janem Komendou ml. Všechny zobrazují samotný střed města – tedy prostor náměstí Míru
s radnicí.
Sběratelé turistických známek si mohli od února zakoupit turistickou známku Muzea
města Tišnova s číslem 1905.
Pro účely cestovního ruchu vznikla na webových stránkách virtuální komentovaná
prohlídka pamětihodností našeho města. V Tišnově a okolních obcích byly instalovány nové
informační tabule. Malé tabulky doplnily významné památky v Tišnově a vytvořily
poznávací stezku, k níž si mohou návštěvníci zapůjčit v Turistickém informačním centru
audioprůvodce.
Nová cyklostezka
Koncem dubna 2012 byla slavnostně otevřena Cyklostezka Tišnov - Štěpánovice. Na
slavnostní přestřižení pásky navázal první ročník cyklistického závodu horských kol pro děti
a dospělé. Nová trasa pro cyklisty či třeba fanoušky kolečkových bruslí vznikla za podpory
města Tišnova a Jihomoravského kraje, stavební práce provedla firma SKANSKA, a.s.
Náklady na stavbu cyklostezky nepřesáhly 6 mil. Kč.
Životní prostředí
Roku 2012 byla poprvé zpracována pracovníky MěÚ Zpráva o životním prostředí.
Důležitým počinem v oblasti zásobování pitnou vodou byla rekonstrukce skupinového
vodovodu Tišnov, který byl na pokraji životnosti. Touto opravou se docílí dodávky kvalitnější
pitné vody z vodovodního zdroje Lomnička. Opravy probíhají na hlavním řádu za domy na
ul. Králově, na Halasově a Hornické a dále pak ulicí Brněnskou k Trnci.
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko stanovil pro rok 2012 cenu vodného
a stočného na 75,36 Kč.
Odpadní vody z města Tišnova jsou odváděny do čistírny odpadních vod v Březině.
Výjimku tvoří lokalita Trnec a Za Mlýnem, kde je odkanalizování řešeno. Pro oblast Za
Mlýnem bylo vydáno stavební rozhodnutí, pro Trnec územní rozhodnutí.
Důležitým počinem byla rekonstrukce úpravny vody v Lomničce s novou technologií
odstraňování uranu pomocí ionexového filtru.
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Ve správním obvodu Tišnov bylo za rok odňato pro výstavbu, rekreaci, dopravu
a další účely přibližně 67 tis. m2 zemědělské půdy, což odpovídá dlouhodobému průměru.
Výskyt kůrovců byl letos nízký, zasahovalo se pouze ve třech případech.
Jako hlavní zdroje znečišťování ovzduší lze uvést kotelny společnosti TEPLO T,
s.r.o., na ulici Králova a Horova a provozovny společnosti Karlova pekárna, s.r.o., U Svratky
a jatka Steinhauser, s.r.o., na Karasově ulici. Mimo ně funguje ve městě asi 90 menších
kotelen s výkonem do 200kW, spalujících většinou zemní plyn. Ke znečišťování ovzduší
přispívá laminátovna dřeva a plastů společnosti GDP KORAL, s.r.o., emitující těkavé
organické látky.
V oblasti svozu odpadů a provozování sběrného dvora na ul. Wágnerova č. p. 1543
došlo 1. 4. 2012 k nahrazení dosavadní pražské společnosti SITA CZ, a.s., společností KTS
EKOLOGIE, s.r.o., se sídlem v Zastávce. Mezi vlastníky společnosti patří město Tišnov.
V Tišnově provozují sběr a zpracování odpadů ještě další dvě zařízení: na Ostrovci vykupuje
a upravuje kovový odpad provozovna Pavla Fialy a SOU Tišnov spravuje autovrakoviště ve
svém areálu Za Mlýnem.
Procházky s radními
V rámci tzv. Procházek s radními dostali obyvatelé města možnost projít se
s představiteli města předem určenými lokalitami a zhodnotit stav životního prostředí v dané
části města. Účastníci procházek vždy obdrželi mapku a dotazník, do něhož mohli
zaznamenávat své postřehy.
První procházka, konaná v sobotu 18. 2. 2012, mířila do ulice Kukýrna a na sídliště
Květnice. Z dotazníků vyplynulo, že občané této oblasti nejvíce postrádají vybavené dětské
hřiště pro starší mládež, prostor pro dospělé a seniory a chybějící přechody na
frekventovaných místech na Kukýrně a K Čimperku.
Druhá procházka proběhla poslední březnový den a měla za cíl oblast Honů. Jako
nejpalčivější problémy viděli její účastníci chybějící propojení ulic Dlouhé s Hony, chybějící
občanskou vybavenost a služby (MŠ, obchody) a špatnou komunikaci developera s občany.
Na třetí říjnovou procházku, která měla mířit do oblasti mezi ulice Riegrovu,
Černohorskou a Kurkýrnu, přišlo kvůli silnému dešti pouze 5 účastníků, proto byla zkrácena
a bude zopakována příští rok.
V rámci oslav Dne Země 21. 4. 2012 proběhla z iniciativy města, Komise životního
prostředí a Ekoporadny Tišnovsko kampaň nazvaná „Já také nechci…“, během níž se mohli
občané vyjádřit ke znečišťování veřejných prostranství psími výkaly. Výsledkem akce bylo
shromáždění 94 kamenů, jimiž lidé projevili nespokojenost s chováním nezodpovědných
majitelů psů, a 39 vyplněných dotazníků s názory a podněty tykajícími se této problematiky.

Obyvatelstvo
Statistické údaje k 31.12.2012
Počet obyvatel …………….…………………………………………….…8 776
(z toho Hajánky 72, Hájek 43, Jamné 81, Pejškov 38, Tišnov 8 542)
Počet uzavřených sňatků v matričním obvodě Tišnov (i církevních)…….…...86
Rozvody manželství uzavřených v matričním obvodě Tišnov………….…….45
Počet narozených dětí v Tišnově…..…………………………………..……..111
Počet zemřelých v Tišnově……………………………………………..……...91
Stěhování:
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- v obci………………………….…………….............................276 osob
- odstěhovalí z Tišnova …………………………………………184 osob
- přistěhovalí do Tišnova…………………………………….…..295 osob
Průměrný věk obyvatel …………………………………………………..…41,14
(nejstarší občan žije v městě Tišnově a dovršil roku 2012 98 let)
Seznam narozených dětí:
Hudecová Jana, Machová Natálie, Havelková Vanesa, Králíková Tereza, Smetana Martin,
Salaske Noah, Hortová Anna, Blechová Michaela, Polívka Martin, Vašíčková Viktorie,
Mihočová Sofie, Dobešová Kristýna, Kopřivová Natálie, Štourač Michal, Pecková Helena,
Částková Nikol, Pestr Robin, Burianová Kateřina, Kuchařík Leoš, Kuchařík Lukáš, Baláš Jiří,
Poláková Veronika, Věchtová Stella, Pelikánová Laura, Valdhansová Nikola, Němcová
Lucie, Moravcová Adéla, Strážnický Jakub, Pavlíčková Tereza, Králíková Nicol, Ondráková
Nikola, Vrška Vít, Kappelová Natálie, Polák Adam, Velechovský Fabián, Malásková
Gabriela, Prokeš Samuel, Navrátil Tomáš, Svobodová Radka, Mičánková Dominika,
Boleslavová Tereza, Odehnalová Jolana, Dvořák Jáchym, Cacek Josef, Strachoňová Sabina,
Trnka Andrej, Jánoši Peter, Pavlásková Patricie, Horký Jakub, Růžičková Zuzana, Ďurišová
Sofie, Dressler Filip, Hašková Emma Marie, Drábková Natálie, Vláčilová Adéla, Hlaváč
Dominik, Peprla Matyáš, Nečas Tadeáš, Humpolec Tomáš, Dobrovolný Jakub, Hotárková
Sára, Štveráčková Kateřina, Hromčíková Rozálie, Nadrchalová Nella, Šacl Petr, Košičová
Karolína, Bartl Jakub, Steinhauser Filip, Zábranská Viktorie, Křivánek Matyáš, Čechová
Adéla, Dvořáková Eliška, Polívková Kristýna, Brtnická Rozálie, Suchomelová Elen, Večeřa
Lukáš, Havel Jan, Hrbotická Adéla, Beranová Monika, Tesaříková Aneta, Gloserová Ellen,
Novák Vojtěch, Němec Marek, Musilová Veronika, Novotný Tomáš, Dvořák František,
Kappel Kristián, Kalvoda Tomáš, Králová Nikola, Lasáková Laura Alexandra, Kovářová
Pavlína, Smolíková Klára, Janáčová Anežka, Falta Hynek, Grebski Adrian, Málek Alexandr,
Janda Vojtěch, Machovský Ondřej, Dvořák Jakub, Tichá Kateřina, Bahenský Matyáš, Máca
Marek, Ziegelbauer Adam, Schwarz David, Vágnerová Eliška, Fendrychová Ella, Cicvárková
Ema, Taušová Laura, Nováková Nela, Kubelka Tomáš, Procházka Matyáš
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V průběhu roku 2012 začaly být na internetových stránkách Českého statistického
úřadu postupně zveřejňovány výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v březnu
2011.
Základní přehled výsledků tohoto sčítání:
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Celkem
Obyvatelstvo celkem
8 780
- svobodní, svobodné
3 463
- ženatí, vdané
3 728
- rozvedení, rozvedené
879
- vdovci, vdovy
702

muži
4 154
1 845
1 844
344
117

2. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem
Obyvatelstvo ve věku 15 let a více
7 433
- bez vzdělání
16
- základní včetně neukončeného
1 157
- střední vč. vyučení (bez maturity)
2 242
22

ženy
4 626
1 618
1 884
535
585
muži
3 436
6
400
1 218

Ženy
3 997
10
757
1 024

- úplné střední (s maturitou)
- nástavbové studium
- vyšší odborné vzdělání
- vysokoškolské
3. Obyvatelstvo podle věku
Věk
0-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 a více let

2 228
300
124
1 142

975
104
37
594

muži

celkem
1 347
472
1 165
1 536
1 048
1 066
1 148
625
357

1 253
196
87
548
ženy

718
224
558
750
521
510
502
254
108

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Národnost
celkem
česká
4 341
moravská
1 937
slezská
1
německá
11
polská
11
romská
4
ukrajinská
30
vietnamská
20
neuvedeno
1 970

629
248
607
786
527
556
646
371
249

muži

ženy
1 941
981
5
6
4
14
12
956

2 400
956
1
6
5
16
8
1 014

5. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem
Zaměstnaní celkem
- zaměstnanci
- zaměstnavatelé
- pracující na vlastní účet
- pracující důchodci
- ženy na mateřské dovolené
Nezaměstnaní

Celkem
4 166
3 772
3 034
131
413
189
103
394

muži
2 205
1 999
1 517
106
286
93
206

Celkem
822
1779
1 546
10
26
3
7

muži

ženy
1 961
1 773
1 517
25
127
96
103
188

6. Obyvatelstvo podle náboženské víry
věřící - nehlásící se k žádné církvi
věřící - hlásící se k církvi:
- Církev římskokatolická
- Církev československá husitská
- Českobratrská církev evangelická
- Svědkové Jehovovi
- Pravoslavná církev v čes. zemích
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379
755
657
3
11
2
2

ženy
443
1 024
889
7
15
1
5

bez náboženské víry
neuvedeno

2 486
3 691

1 286
1 733

1 200
1 958

7. Domovní fond
Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené:
- ve vlastnictví fyzické osoby
- ve vlastnictví obce, státu
- ve vlastnictví byt. družstva
- spoluvlastnictví vlastníků bytů

1 381
1 236
950
31
30
158

rodinné
domy
1 107
964
925
2
19

bytové
ostatní
domy
budovy
252
22
252
20
22
3
23
6
30
139
-

Pro srovnání stručné výsledky z předchozího Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001:
- celkem obyvatel 8 311 (z toho ženy 4 326)
- podle vzdělání: bez vzdělání 8, s maturitou 1 978, vysokoškolské 744
- podle národnosti: česká 6 321, moravská 1 538, slezská 1, slovenská 91, romská 3,
polská 13, německá15, ukrajinská 10, vietnamská 4
- podle náboženství: věřících 3 706 (římskokatolické 3 310, československá církev
husitská 36, českobratrská církev evangelická 59, pravoslavní 16, Svědci Jehovovi
17), bez vyznání 3 672
- podle ekonomické aktivity: ekonomicky aktivní 4 157, nepracující důchodci 1 989,
žáci a studenti 1 403
- domovní fond: domy úhrnem 1 209, domy obydlené 1 059 (rodinné domy 833,
bytové domy 208)
Nezaměstnanost
Koncem roku 2012 bylo ve městě Tišnově přibližně 430 nezaměstnaných, což
představuje míru nezaměstnanosti cca 10,4 %. To znamená setrvalý stav ve srovnání se
stejným obdobím roku 2011.
Život seniorů
Již od roku 2009 se péči o seniory věnuje Centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace, se sídlem na Králově ulici 1742. Hlavní náplní práce CSS je poskytování
sociálních služeb a provozování dvou domů s pečovatelskou službou (Králova 1742,
K Čimperku 1812 a 1813), jejichž kapacita 205 bytů je naplněna na 100%. Prostřednictvím
pečovatelské služby je seniorům a zdravotně postiženým občanům z Tišnovska umožněno žít
běžným způsobem života v domech s pečovatelskou službou nebo v jejich domácím prostředí.
Tradičně nejvyšší zájem v rámci pečovatelské služby je o dovoz oběda. Za rok zaznamenalo
CSS celkem 401 aktivních klientů čerpajících služby. Přijato bylo 70 nových žádostí, nově
ubytovaných bylo 18. K činnosti CSS patří též nabídka volnočasových a zájmových aktivit,
např. plavání v Boskovicích, oslavy MDŽ či zájezd do Křtin. V pronajatých prostorách
v budově D byla v prostorách po prodejně TADY otevřena kavárna „U mě“.
V září 2011 vzniklo v Tišnově jedno ze sedmi pracovišť tzv. Senior Pointu, což je
kontaktní místo pro seniory. Realizátorem tohoto projektu je brněnská obecně prospěšná
společnost SPOLEČNĚ. Senioři mají možnost sejít se třikrát týdně v budově Muzea města
Tišnova. Součást Senior Pointu tvoří KLAS, Klub aktivních seniorů. Od 20. 1. 2012 mohli
senioři využít službu bezplatného finančního poradenství.
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Oblastní charita Tišnov
Tišnovská oblastní charita sídlící na ulici Ráboňově č. p. 116 je organizační složkou
Diecézní charity Brno. V oblasti tišnovského děkanství působí již šestým rokem. Ředitelkou
OCH je paní Ing. Marcela Dvořáková. V rámci Charitní ošetřovatelské služby, až do roku
2008 spravované Oblastní charitou Rajhrad, zajišťují zdravotní sestry zdravotnickou péči 24
hodin denně občanům, kterým jejich stav neumožňuje navštěvovat praktického lékaře.
Kromě ošetřovatelské služby mohou senioři, chronicky nemocné a zdravotně postižené osoby
z Tišnova a spádových obcí využít pečovatelskou službu při zvládání péče o sebe a svoji
domácnost. Tato služba je poskytována ve všední dny od 7.00 do 16.00 hod.
Mezi aktivity OCH Tišnov patří také fungování Klubu Čas, nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež, a provozování jedenáctilůžkového chráněného bydlení ve Skryjích. Klub
Čas pomáhá mladým ve věku od 11 do 26 let z Tišnova a Lomnice vyrovnat se s obtížnou
životní situací (šikanou, rozvodem rodičů atd.), zatímco chráněné bydlení nabízí ubytování
osobám s mentálním postižením starším 18 let.
V polovině srpna otevřela OCH Tišnov charitní obchůdek U Bobříka v budově
prodejny AZ centra. Obchůdek slouží jako výukové pracoviště pro uživatele sociální
rehabilitace ve Skryjích. Nakoupit si lze oblečení, dřevěné hračky a další dárkové zboží
vyrobené postiženými lidmi v chráněných dílnách.
Lednová Tříkrálová sbírka přinesla letos výtěžek 157 742 Kč.
Tišnovský vozíčkář
Občanské sdružení Tišnovský vozíčkář vydalo ve spolupráci s městem Tišnov mapu
bezbariérových cest. Mapa je doplněna fotografiemi bezbariérových objektů a obchodů.
Bezbariérová kulturní a zdravotnická zařízení byla označena nálepkou.
Při hledání prostoru pro setkávání výboru i pro jiné aktivity byla nápomocná paní Mgr.
Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov, která nabídla k užívání místnost v budově CSS.
V květnu se Tišnovský vozíčkář účastnil spolu s RC Studánka akce „Míle pro mámu“,
v říjnu se setkal s dětmi z Dětského domova a umožnil jim vyzkoušet si na cyklostezce chůzi
o berlích či jízdu na vozíčku. Pro členy organizace byly uspořádány společenské aktivity jako
výlet do galerie Skleněnka nebo zájezd do Mahenova divadla.
Zločinnost
Obvodní oddělení Tišnov Policie České republiky řešilo ve svém služebním obvodě
349 trestných činů (z toho objasněno 170). Ze srovnání s okolními obvody vyplynulo, že
Tišnovsko zůstává jednou z nejbezpečnějších oblastí v okrese Brno – venkov. V samotném
městě Tišnově bylo řešeno 9 případů násilné trestné činnosti (fyzického napadení či
nebezpečného vyhrožování) a 24 krádeží vloupáním do objektů jako jsou firemní provozovny,
restaurace či sklepy bytových domů. V 8 případech byl zaznamenán přestupek podání
alkoholu mládeži.
Neobvyklý případ se stal 22. 3. 2012. Na webových stránkách města se objevila
zpráva, že ráno toho dne proběhl pokus o únos devítileté holčičky, jež šla do školy ulicí Na
Honech. Děti byly ve školách neprodleně poučeny, jak se v podobných případech zachovat.
V okolních obcích o události informoval místní rozhlas. Mezi rodiči dětí zavládly obavy,
častěji než jindy docházeli žáci do školy v doprovodu dospělých. K uklidnění situace došlo
10. 4. 2012, kdy Policie ČR uveřejnila prohlášení, že po prošetření případu došla k závěru, že
se únos vůbec nestal.
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Počasí
Letošní mírná zima, která přinesla pouze poskrovnu sněhové nadílky, nepřála dětem
a jejich zimním radovánkám na saních či bobech. Koncem ledna zasáhly oblast naší republiky
prudké holomrazy, meteorologická stanice na Hájku naměřila - 19 stupňů. Situace se stala
nebezpečnou na konci února, kdy náhlé oteplení způsobilo tání masivních ledových ker na
řece Svratce. Koryto řeky bylo zaneseno obrovskými krami, a tak byl poprvé od roku 2006,
kdy město zasáhla poslední povodeň, vyhlášen v sobotu 25. 2. 2012 třetí stupeň povodňové
aktivity. Tloušťka ledu dosahovala místy 50cm. Ulice přiléhající ke Svratce byly zabezpečeny
dvěma sty pytli s pískem a speciálními vodními vaky. Ledové kry se nakupily do hrozivé
výšky především mezi oběma mosty přes Svratku, v zákrutách mezi koupalištěm a jezem
v Březině. Hladina vody pod silničním mostem Za Mlýnem dosáhla výšky 210 cm. 26. a
27. 2. bylo rozhodnuto o sérii sedmi odstřelů těchto ker, a tím uvolnění koryta řeky.
Dne 4. 6. 2012 byly hejtmanem Michalem Haškem uděleny medaile příslušníkům
Integrovaného záchranného systému za rychlé a odborné řešení krizové situace, k níž došlo
v únoru na řece Svratce. Bronzové medaile obdrželi Pavel Šustr a Ladislav Steinhauser
z HZS, dále Jitka Chovanová, Petr Smejkal, Bohuslav Dozbaba a Marek Wágner z Krajského
ředitelství Policie ČR – obvodního oddělení Tišnov, starosta Jan Schneider, místostarosta
Radovan Klusák a Kamil Augustýn z MěÚ Tišnov. Stříbrnou medailí byli oceněni Jaroslav
Musil, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Tišnov, a Martin Červena, ředitel
územního odboru Hodonín HZS.
Teplý březen umožnil zahrádkářům s příchodem jara vyrazit na své zahrady a pustit se
do přípravy půdy pro jarní setbu. Díky nedostatku deště a velkému suchu vyhlásil hejtman
JmK mimořádná opatření v době sucha z obavy před vypuknutím požárů. Přesto vyjížděli
tišnovští hasiči k nebývalému počtu požárů.
Velikonoční víkend přinesl dešťové a sněhové přeháňky. Velikonoce 9. 4. 2012
přivítaly občany vskutku aprílově – v noci mrazem, který nepřečkaly kupříkladu květy
magnólií, přes den slunečným, ale chladným počasím.
Zbytek jara byl nebývale suchý a teplý, už konec dubna překvapil teplotami kolem
30 oC. A také léto přineslo mnoho horkých dní s tropickými teplotami. Únorové mrazy
a nedostatek vláhy v jarním období se negativně podepsaly na nižší úrodě zemědělců
a drobných pěstitelů.
První sníh se objevil ráno 28. 10. 2012. Trvalejší sněhovou pokrývku ale přinesl až
začátek prosince. Ač dlouhodobá předpověď slibovala Vánoce bez sněhu, nakonec nasněžilo
den předem, a i když panovala mlha a řidiče trápila ledovka, byl Štědrý den opravdu „bílý“.
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