Kronika města Tišnova
rok 2013
Úvod
Přílohy kroniky
1. Plakáty a letáky
2. Pohlednice města
Výročí obce
V letošním roce si tišnovští občané připomněli, že uplynulo již 780 let od vzniku první
písemné zmínky o vesnici Tusnovice. Hlavní část oslav tohoto výročí se soustředila do
víkendu 7. – 9. 6. 2013:
- 7. 6. byla v podvečerních hodinách otevřena v Základní škole, nám. 28. října výstava
s názvem „Tišnov na starých fotografiích“, na níž mohli návštěvníci obdivovat snímky
ze sbírky fotografa Pavla Smékala (nejstarší fotografie pocházela z roku 1865)
- 8. 6. se konala od 8 hod. na nám. Míru tradiční sobotní trhová slavnost, obohacená o
program s názvem „Tišnov – jak to bylo, jak to je“. Na náměstí přijela královna
Konstancie, v jejíž zakládací listině ke klášteru Porta Coeli se poprvé zmínka o
Tišnově objevila, následovalo pásmo předvádějící historii města, doprovázené
dobovými zpěvy, hudbou, tancem, šermířským vystoupením, historickým
komentářem, recitací a dechovou hudbou na závěr
- 8. 6. od 14 hod. proběhlo na otevřené zahradě vily Franke odpoledne věnované 10.
výročí obnovení tišnovské rozhledny, na něž zavzpomínali členové bývalého
občanského sdružení Rozhled na Tišnov. Díky skautům si mohli účastníci ověřit své
znalosti o Tišnově na několika stanovištích během výstupu na rozhlednu a pod
rozhlednou si opéct buřty a zazpívat si s kytarou
- V neděli 9. 6. v 10 hod. byl zahájen Den otevřených dveří na tišnovské radnici,
přičemž k vidění byly originály pamětních knih a kronik a kopie listin spojených
s historií města Tišnova. Součástí programu byla prezentace starých snímků Tišnova
z archivu Tišnovské televize
- Celý program oslav zakončil v neděli v 17 hod. před radnicí koncert Václava Neckáře
se skupinou Bacily
Poslední nevšední akcí roku v rámci oslav byla světelná produkce promítaná 15. 12. 2013
na budovu radnice. Zcela zaplněné náměstí Míru sledovalo Příběh města Tišnova napsaný
světly a oživlými sgrafity na zdech radnice. Součástí akce byl křest nové knihy o Tišnově,
autogramiáda jejích autorů a večer otevřených dveří radniční budovy.
Čestné občanství a ceny města
Součástí oslav 780. výročí první písemné zmínky o našem městě se stalo udělení
čestného občanství a cen města deseti významným osobnostem, které schválila dle návrhů
občanů a Komise kulturní a školské Rada města Tišnova. Naposledy se podobný akt konal
roku 1996. Ocenění byla předána 28. 10. 2013 v rámci oslav 95 let od vzniku
Československa.

Současnými držiteli čestného občanství jsou: Filip Dvořáček, Benedikt Neumann, Jan
Hanuš, Petr Sekora, Jan Oderský, František Müller, František Navrátil, Alois Jirásek, Jan
Máša, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Jaroslav Kvapil, Josef Jambor, Josef František Karas,
Alois Král, Vasil Romančenko, Marie Pavlíková, Miloš Wasserbauer, Emanuel Ranný a
Vladimír Sedlák.
Čestné občanství města Tišnova se uděluje fyzické osobě jako projev úcty za zásluhy
o rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména. Lze je udělit za života či in memoriam.
Letošními držiteli tohoto ocenění se stali:
MUDr. František Kuthan – in memoriam – za založení a provozování vodoléčebného
sanatoria
MUDr. Petr Fruhwirt – in memoriam - za osobní statečnost při pomoci účastníkům 2. a 3.
odboje a za lékařský věhlas
PhDr. Karel Fic, CSc. – in memoriam – za celoživotní přínos v oblasti kultury, vlastivědy a
nářečí na Tišnovsku
Prof. Karel Vachek – za dlouholetý přínos dokumentárnímu filmu
Bohuš Sedlák – in memoriam – za celoživotní přínos pro oblast kultury a vlastivědy
v Tišnově, zvláště pak za podíl na založení tišnovské knihovny
Josef Vladimír Procházka – in memoriam – za celoživotní dílo v oboru geologie,
paleontologie, pedologie a mineralogie
Cena města Tišnova je výrazem poděkování osobnostem či kolektivům za činnost
v oblasti vědy, kultury, sportu či jiné oblasti a za mimořádné činy spojené s osobním
hrdinstvím a statečností.
Letos obdrželi tuto cenu:
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. – za dlouholetou práci ve výzkumu přírody kolem Tišnova a za
osvětovou činnost v této oblasti
Dipl. Ing. Andrej Sučko – za dlouholeté organizování mineralogických expozic v Tišnově
Mgr. Miroslav Pavlík – za dlouholeté vedení Klubu přátel výtvarného umění, organizování
výstav a výtvarnou činnost
Karel Krejčí – za dlouholetou vlastivědnou práci, především z konce druhé světové války
Celostátní události
V lednu se konala první přímá volba prezidenta ČR.
Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR v Tišnově 11. – 12. 1. 2013:
Kandidát
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Výsledek v %
6,72
12,94
1,85
4,06
2,19
27,79
5,09
16,05
23,33

Volební účast v Tišnově 62,66 % byla o 1,35 % vyšší než celorepublikový průměr.
V prvním kole zvítězil Miloš Zeman, druhý nejvyšší počet hlasů získal Karel Schwarzenberg.

Ve druhém kole voleb konaném 25. a 26. 1. 2013 zvítězil Miloš Zeman s 55,14 %
hlasů, Karel Schwarzenberg se 45,19 % skončil jako druhý. Výsledky v podstatě kopírovaly
celorepublikový výsledek. Volební účast ve druhém kole voleb byla v Tišnově téměř o 4 %
vyšší než v celé ČR, tedy 62,99 %.
V prosinci 2012 se konaly na tišnovském gymnáziu studentské prezidentské volby.
Zúčastnila se jich čtvrtina studentů starších 15 let. Shodně s celorepublikovým výsledkem
v nich zvítězil Vladimír Franz (32,2 %), druhé místo zaujal Jan Fischer a třetí pozici obsadil
Karel Schwarzenberg.
V říjnu 2013 proběhly další volby – tentokrát do Poslanecké sněmovny ČR. Jejich
výsledky v Tišnově byly následující (uvedeny pouze strany s výsledkem nad 1 % hlasů):
Volební strana
ČSSD
ANO 2011
KSČM
TOP 09
KDU-ČSL
ODS
Úsvit přímé demokracie
Strana zelených
Piráti
Svobodní
SPOZ

Výsledek v %
23,88
15,68
13,85
10,83
10,27
7,46
5,44
4,78
2,40
2,15
1,79

Na hlasovacích lístcích se objevila tři jména kandidujících Tišnováků – Jana
Schneidera za ČSSD, Zdeňky Dohnálkové za Stranu zelených a nestraníka Oldřicha Kryčera
za volební blok Hlavu vzhůru.

Obecní záležitosti
Zastupitelstvo města Tišnova
Složení:
Jan Schneider (ČSSD)
Radovan Klusák (Věci veřejné)
Mgr. Marek Babák (ČSSD)
Ing. Petr Bábor, Ph.D. (Věci veřejné)
Helena Randová (KSČM)
Mgr. Zdeňka Dohnálková (Strana zelených)
PaedDr. Petra Kappelová (TOP 09)
Ing. Tomáš Komprs (TOP 09)
PhDr. Irena Ochrymčuková (KDU-ČSL)
Mgr. Renata Pleskačová (Věci veřejné)
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
Na půdě zastupitelstva se poprvé 4. 2. 2013 nadnesla zmínka o možnosti zřízení
městské policie namísto inspektora veřejného pořádku. Tento krok doporučila Komise
prevence kriminality.
9. 9. 2013 schválilo zastupitelstvo uzavření Smlouvy o úvěru mezi městem Tišnov a
společností Komerční banka, přičemž úvěr má sloužit k financování plánovaných investičních
akcí města (rekonstrukci ZŠ Smíškova, zateplení MŠ Sluníčko atd.) Úvěr ve výši 52.200.000
Kč má být čerpán od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2014 a splácen od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024.
Měsíční splátka bude činit 435 tis. Kč. Na schůzi bylo taktéž rozhodnuto o vstupu Tišnova do
zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, jejíž hlavní činností je
podpora městské mobility a rozvoje cykloturistiky.
Jednání z 30. 9. 2013 přineslo poměrně bouřlivou diskuzi o průběhu příprav regionální
výstavy, na jejíž přípravě pracuje MAS Brána Vysočiny a jejíž začátek má být kvůli
nedostatečné přípravě odložen. Došlo ke kritice města a jeho malé podpoře dané akci, naopak
město argumentovalo nesplněním některých dohodnutých náležitostí.
Na poslední schůzi zastupitelstva, konané 16. 12. 2013, neschválili zastupitelé
poměrem hlasů 7:7 návrh rozpočtu na rok 2014, tudíž od 1. 1. 2014 bude město hospodařit dle
pravidel rozpočtového provizoria.
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
Helena Randová (KSČM)
Na svůj post v radě rezignovala na schůzi zastupitelstva 25. 3. 2013 paní Mgr. Zdeňka
Dohnálková. Odstoupení přišlo poté, co Strana zelených počátkem března vypověděla
koaliční smlouvu uzavřenou mezi Stranou zelených, ČSSD, Věcmi veřejnými a KSČM roku
2010. Jako důvody svého odstoupení uvedla Z. Dohnálková nedemokratický styl řízení města
a netýmové chování jeho představitelů. Bývalí koaliční partneři naopak poukazovali na
nedostatečnou práci bývalé radní v oblasti jí svěřené, tedy v oblasti životního prostředí.
Novou členkou rady se stala paní Helena Randová, paní Z. Dohnálková zůstala řadovou
zastupitelkou.
Komise města Tišnova
Oproti loňskému roku došlo od října 2013 k výměně předsedy Komise dopravní a
stavební, novým předsedou se stal Ing. Ivo Dušek.
Výbory zastupitelstva pracovaly pod nezměněným předsednictvím.
Městský úřad
Ke změnám došlo na Odboru kancelář starosty.
Do konce března byla nadále funkcí tajemníka pověřena Bc. Iva Dvořáčková.
Z nového výběrového řízení vzešel po více jak půl roce řádný tajemník Mgr. Jan Mičán,
občan Předklášteří a dosavadní zaměstnanec Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
v Brně. Pracovní poměr s panem Mičánem byl ukončen ze strany města ve zkušební době,

tudíž od 27. 8. 2013 byla opět pověřena výkonem dočasně neobsazené funkce paní
Dvořáčková. Ta se pak od 1. 11. 2013 stala řádnou tajemnicí městského úřadu.
Během roku došlo k úplné personální obměně na Odboru kultury a školství.
Proměnou prošly během roku 2013 Tišnovské noviny, vycházející již 23. rokem, a to
nově jako měsíčník. Došlo ke zvětšení formátu na rozměr A4, změně grafiky a především
k celobarevnému tisku. Tišnovské domácnosti nadále dostávaly TN do schránek zdarma, cena
pro zájemce o koupi zůstala na 5 Kč. Po pravidelné úvodní rubrice Radnice informuje
následují články z oblastí vzdělávání, historie, přírody, svazů a sdružení, kultury, sportu a
popřípadě rozhovor s vybranou osobností. Inzerci patří především poslední strany novin, cena
celostránkové inzerce na vnitřní straně činila 5 000 Kč. Od únorového čísla přibyla v rámci
TN nová příloha s názvem Kam v Tišnově, kde nalezli čtenáři pozvánky na blížící se kulturní
akce. Náklad novin, který činil od roku 2009 přibližně 4 350 ks, byl na konci roku 2013
zvednut na 4 400 ks. Do přímé distribuce bylo zdarma rozesíláno asi 4 000 výtisků, 250
výtisků bylo zaplaceno a kolem 50 ks dostali městští úředníci. Zbylé výtisky tvořily rezervu
pro školy, obce atd. Náklady na tisk TN v roce 2013 činily 817 994 Kč (za rok 2012 bylo
zaplaceno za 20 čísel ve formátu A5 a v černobílém tisku 874 064,34 Kč).
Od 2. 12. 2013 zahájila činnost nová podatelna s informačním centrem na MěÚ
Tišnov č. p. 346. K podatelně byl přidružen Czech Point, který dosud sídlil na živnostenském
úřadě. Na podatelně bude možné nechat si ověřit listiny, podat žádosti, nechat si udělat výpisy
z rejstříků atd. V místnosti staré podatelny vznikl dětský koutek s přebalovacím pultem.
V prosinci 2013 převedlo město své běžné účty na účty transparentní, takže bankovní
operace se staly dostupné na webových stránkách města. Na internetových stránkách města
přibyly informace o konání svateb na úřadě a o hotových osobních dokladech připravených
k vyzvednutí.
Tišnovský rezervační systém MěÚ získal v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii
Elektronická služba 1. místo, v kole celostátním zůstal bez ocenění.
V roce 2013 vznikl projektový záměr s názvem Zřízení městské policie Tišnov. Úvahy
o vzniku městské polici začaly být aktuální po neúspěšné žádosti o posílení policejního
oddělení v Tišnově. Jeho cílem bylo vypracovat varianty vzniku městské policie v Tišnově.
O vzniku takovéhoto policejního oddělení se v Tišnově uvažovalo vůbec poprvé. Garantem
tohoto projektu byl místostarosta Radovan Klusák. 28. 8. 2013 vzala Rada města Tišnova na
vědomí projektový záměr a jmenovala vedoucí projektu PhDr. Miriam Jedličkovou a uložila jí
zpracovat projekt. Městská policie, která by nahradila inspektora veřejného pořádku, by
měla za úkol dohlížet na dodržování zákonů a obecně závazných právních předpisů a
odhalovat a řešit protiprávní jednání na území města. Strážník městské policie by byl
samozřejmě opatřen většími pravomocemi než současný inspektor, a mohl by tak působit
účinněji. V Tišnově sídlí Obvodní oddělní Policie České republiky, ale to vykonává svoji
činnost v 67 obcích, což čítá 308 km2. Se svými 21 pracovníky je schopno v Tišnově postavit
jednu dvoučlennou denní a jednu noční hlídku. Veřejná beseda s občany na téma zřízení
městské policie se konala 27. 11. 2013. Rada odsouhlasila koncem roku 2013 variantu, která
navrhuje vytvoření dvoučlenné městské policie v Tišnově (zbývající varianty navrhovaly
jednoho či devět strážníků).

Hospodaření obce
Město Tišnov se zúčastnilo ankety Město pro byznys týdeníku Ekonom, při níž byla
hodnocena města a obce v Jihomoravském kraji. Tišnov obhájil prvenství v kategorii

ratingového hodnocení, v celkovém hodnocení za rok 2013 v Jihomoravském kraji skončilo
na 10. místě.
Rozpočet
Rozpočet města Tišnova na r. 2013 byl schválen jako schodkový s tím, že rozpočet
příjmů činil 143.472,3 tis. Kč, rozpočet výdajů 191.543,0 tis. Kč a rozpočet financování
48.070,7 tis. Kč, tj. zapojení finančních prostředků z minulých období ve výši 28 183,7 tis.
Kč, čerpání úvěru ve výši 22 500,0 tis. Kč a úhrada splátek úvěru (- 2.613.0 tis. Kč).
Skutečné celkové příjmy města činily 172 624,9 tis. Kč a byly ve srovnání s r. 2012
vyšší o 10 675 tis. Kč.
Tato skutečnost byla způsobena převážně novým rozpočtovým určením daní platným
od r. 2013. Daňové příjmy vzrostly o 24 981 tis. Kč a příjem ze samotných daní se zvýšil o 17
725 tis. Kč (bez DPPO za obce a daně z nemovitostí). Příjem daně z nemovitostí vzrostl o
3 059 tis. Kč z důvodu zvýšení koeficientu.
Nedaňové příjmy (příjmy z nájmů, služeb, odvodů příspěvkových organizací do
rozpočtu zřizovatele, splátky půjčených prostředků atd.) se ve srovnání s předchozím rokem
zvýšily o 4 230 tis. Kč. Výše přijatých dotací činila 34 263 tis. Kč, což je o 10 014 tis. Kč
méně než v předchozím roce. Velkou část tvořily dotace spolufinancované z prostředků EU, a
to ve výši 7 929 tis. Kč.
Skutečné celkové výdaje města činily 173 293,9 tis. Kč a ve srovnání s r. 2012
vzrostly o 35 864 tis. Kč. Bylo to způsobeno zvýšením běžných výdajů o 4 044 tis. Kč
(opravy, návratné finanční výpomoci) a převážně zvýšením kapitálových výdajů (pořízení
investic) o 31 820 tis. Kč. Finančně nejvyššími investičními akcemi v r. 2013 byly: zateplení
Centra sociálních služeb, MŠ Sluníčko a MŠ U Humpolky, rekonstrukce koupaliště,
rekonstrukce ulic Jiráskova, Nerudova a Brněnská, cyklostezka Tišnov – Za Trmačovem,
rekonstrukce sociálního zařízení a vzduchotechniky na ZŠ 28. října, nástavba ZŠ Smíškova,
rekonstrukce a digitalizace kina, projekty „Kompostárna“, „Separace a svoz bioodpadů“,
„Technické vybavení SD“ a nákup dvou osobních automobilů.
Z rozpočtu města byly roku 2013 poskytnuty dotace a peněžní dary ve výši 2 974 tis.
Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2013 činilo -669 tis. Kč.
Město Tišnov uzavřelo dne 12. 9. 2013 s Komerční bankou, a. s., Smlouvu o úvěru
na financování investičních projektů (zateplení MŠ Sluníčko, MŠ U Humpolky, Centra
sociálních služeb a nástavbu ZŠ Smíškova). Celková výše úvěru činí 52 200 tis. Kč a byla
sjednána pohyblivá úroková sazba: 3M PRIBOR + 0,65 % p. a. z jistiny úvěru. K ultimu roku
tedy činil úrok z úvěru 1,1 % p. a. K 31. 12. 2013 byl úvěr čerpán ve výši 12 023 827 Kč.
Dotace
Název akce
Sociálně právní ochrana dětí
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Strategický plán
Činnost odborného lesního hospodáře
Zateplení MŠ U Humpolky
Zateplení MŠ Sluníčko
Kompostárna Tišnov
Separace a svoz bioodpadů

Částka v Kč
1 348 040
701 034
607 474
2 439 776
999 488
1 624 218
1 170 674
2 145 329

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova
Zateplení CSS
Významné investiční akce
Název akce
Rekonstrukce ulic Jiráskova a Družstevní
Brněnská ulice a bezbariérové trasy
Nové přechody – nám. Komenského, ul. Riegrova
Cyklostezka Za Trmačovem
MŠ U Humpolky – nová fasáda, výměna oken, terasa
MŠ Sluníčko – nová fasáda a výměna oken
Rekonstrukce vzduchotechniky na ZŠ 28. října
Rekonstrukce koupaliště – I. etapa
Stavební úpravy v MěKS
Zateplení CSS
Veřejné osvětlení ul. Koráb – Procházkova, Hájek – Hajánky,
ul. Hornická – Revoluční
Park Pod kostelem – I. etapa (zajištění zdi starého hřbitova)

24 560 000
11 000 000
Rozpočet 2013 v Kč
6 mil.
1,13 mil.
170 tis.
1,7 mil.
2,55 mil.
3,6 mil.
1 mil.
5,2 mil.
2 mil.
9 mil.
1,33 mil.
3,4 mil.

Zemědělství, průmysl, obchod
Celkově byla letošní sklizeň výnosnější než roku 2012. Kvůli letním vedrům se ovšem
vybralo méně brambor a též ječmen na mnohých místech zaschnul. Cena brambor se tím
zvedla, zatímco roku 2012 bylo možné koupit 1 kg brambor za 6 Kč, letos jsme za totéž
množství zaplatili 10 Kč.
Živnostenský úřad evidoval ve svém správním obvodu 5 418 podnikatelských
subjektů, počet aktivních zemědělských podnikatelů činil 282. Proběhlo 240 kontrol
živnostenského podnikání, zaměřených na prodej lihovin, likvidaci autovraků, provozování
odtahové služby a poskytování rekreačních služeb. 21. 6. a 30. 8. 2013 proběhly mimořádné
kontrolní akce v součinnosti s Policií ČR a kurátorkou pro mládež – akce byla zaměřena na
podej alkoholu a tabákových výrobků mladistvým.
Celkový příjem z výherních hracích přístrojů a jiných technických hracích zařízení
činil 4 799 301 Kč. Provoz výherních hracích přístrojů byl na území města povolen vyhláškou
č. 3/2012 do 31. 12. 2013, provoz jiných hracích zařízení bude ukončen rozhodnutím
Ministerstva financí.
V Tišnově zanikly některé obvyklé prodejny. Například tradiční hodinářství
v podloubí na Komenského nám. bylo vystřídáno již v lednu pekárnou U Rešů, a na témže
náměstí nahradila Chytrá lékárna stávající lékárnu ze sítě Lloyds. Cukrárna na ulici Janáčkově
byla nahrazena dětskou obuví.
Sazby daně z přidané hodnoty pro rok 2013 činily pro základní sazbu DPH 21 % a pro
sníženou sazbu 15 %.
Průměrné ceny vybraných potravin:
1 kg zadního hovězího masa – 207 Kč
1 kg kuřete – 69 Kč
1 l polotučného mléka – 19 Kč
10 ks vajec – 36 Kč

250 g másla – 37 Kč
1 kg kmínového chleba - 23 Kč

Výstavba, doprava, spoje
Výstavba v lokalitě Hony za Kukýrnou
V roce 2013 byla vybudována ulice s pracovním názvem Poslední a současně další
část ulice Dlouhé. Během výstavby ulice Poslední byly postaveny dva rodinné domy a další
tři čekají na vydání stavebního povolení. Dále byly zasíťovány pozemky podél ulice Dlouhé a
rovněž na nich začala výstavba rodinných domků.
V oblasti bytové výstavby proběhla výstavba velkého bytového domu podél ulice
Dlouhé. Tento bytový dům nabízí byty ve čtvrtém nadzemním podlaží s návazností na užitné
terasy a podzemní parkovací stání, která je možno k bytům přikoupit. Dům byl vybaven
výtahem.
Při výjezdu z města k obci Železné byla postavena kogenerační jednotka, vyrábějící ze
zemního plynu elektrickou energii s tím, že vznikající teplo je využíváno pro posílení
dálkového vytápění bytových domů celého sídliště.
Stavební rozvoj negativně ovlivňují nedobré vztahy mezi vedením města Tišnova a
stavební firmou Němec Jiří stavitel. Nepodařilo se vyřídit stavební povolení na zbývající dva
bytové domy na ulici Marie Pavlíkové a nijak nepokročilo vyřizování územního rozhodnutí
pro vybudování ulice spojující konce ulic K Čimperku a Formánkové.
Developerská firma podala soudní žalobu o stanovení povinnosti uzavřít kupní
smlouvu na jednu část lokality Honů – na ul. Valovu. Město zpochybnilo smlouvy uzavřené
v minulosti, především to, že nebyly uzavřeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Ve smlouvě byla zakotvena povinnost firmy vybudovat infrastrukturu v dané lokalitě a město
pak mělo úplatně převzít infrastrukturu, veřejné prostranství a veřejné osvětlení. Soud prvního
stupně rozhodl o neplatnosti smlouvy z důvodu její neurčitosti co do rozsahu a ceny. Město
mělo dle smlouvy odkoupit komunikace za 907 tis. Kč. Soud pokračuje v odvolacím řízení.
Stavební počiny
Počátkem měsíce srpna 2013 byla dokončena rekonstrukce ulice Brněnské. Kromě
bezbariérových úprav chodníků byla vybudována rampa pro vozíčkáře do objektu kina
Svratka. Komunikace se stala jednosměrnou ulicí směrem z centra ven až po ulici
Cáhlovskou. Cyklistická doprava byla řešena jako obousměrná se samostatným jízdním
pruhem v protisměru a vznikla dvě nová místa pro přecházení. Počet parkovacích míst na
vyznačených plochách po obou stranách komunikace byl navýšen z původních 26 míst na 48
míst (z toho 4 pro zásobování). Stavbu prováděla firma BS-IMEX, s. r. o., se sídlem v Brně.
Náklady činily 1,04 mil. Kč.
Po celkové rekonstrukci a digitalizaci kina, včetně instalace nového posuvného plátna,
roku 2012 byl roku následujícího zlepšen neuspokojivý stav kanalizace, svodů vody a
sociálních zařízení v budově Kulturního domu na ulici Mlýnské. Vnitřní prostory - kuchyňka,
foyer, Velký sál i umělecká šatna – se zbavily plísně a vlhkosti. Nová kanalizace výrazně
zlepšila stav doposud zapáchajícího suterénu. U toalet kina bylo vybudováno nové WC pro
vozíčkáře a vzniklo zcela nové WC pro muže z části bývalé tělocvičny, a díky tomu mohla
být zvětšena i toaleta pro dámy. V přízemí MěKS byl vybudován audiosklad pro divadelní a
koncertní ozvučení. Staré promítací plátno bylo využito ve Velkém sále. Pro kinosál byla

ušita nová černá opona a zhotoven speciální stolek pro mixážní pult, který lze snadno
namontovat na dvousedadlo v poslední řadě.
Plán na vybudování městského parku v centru města v oblasti pod kostelem sv.
Václava započal opravou staré hřbitovní zdi. Statické zajištění zvětralé a poškozené zdi bylo
řešeno vybudováním nové železobetonové stěny, hlava původní stěny byla přezděna a přibyla
nová krycí betonová vrstva. Statického zajištění a opravy se dočkala také opěrná zeď pod
kostelem. V lednu rada podpořila projektový záměr s názvem „Park pod kostelem“,
připravený panem ing. Václavem Drhlíkem. Při řešení stavby se bude spolupracovat s paní
ing. Janíkovou, autorkou studie z roku 2002 s názvem „Studie využití lokality Pod kostelem
v Tišnově“. Veřejná prezentace architektonické studie proběhla v MěKS 4. 9. 2013. Výstavba
parku by měla končit roku 2015, přičemž náklady by neměly přesáhnout 16 mil. Kč.
Plánovaný park by měl sestávat ze dvou samostatných ploch – uzamykatelné části pod
kostelem (“Farská zahrada“ a „Sad“) a plochy u hřbitova s možnou kavárnou či centrem
zdravého životního stylu („Na Hrádku“ a „Velká zahrada“). V parku by měly najít své místo
dětské hřiště, vodní plochy či altány a pergoly. Propojení obou částí parku je podmíněno
odkupem části pozemků soukromých vlastníků.
V srpnu byla dokončena nová kolumbární stěna na novém hřbitově v celkové ceně
268 000 Kč. Spolu s původními dvěma kolumbárii je tak k dispozici celkově 48 schránek.
Jedna schránka je určena pro uložení dvou uren a cena pronájmu činí 250 Kč za rok.
Významných investic se dočkaly školské objekty. Zateplení fasády a výměny oken a
dveří se dočkala MŠ Sluníčko, a to za 3,6 mil. Kč. MŠ U Humpolky oslavila 40 let fungování
ve stávající budově taktéž novým kabátem – byly zatepleny obvodové zdi a střecha,
vyměněna okna a dveře, rekonstruována terasa a balkon. Při barevném zpracování fasád obou
školek bylo použito výtvarných nápadů dětí.
V září 2013 byly zahájeny práce na zateplení Centra sociálních služeb, konec stavby je
naplánován na říjen 2014. Celkové náklady by měly dosáhnout 33 mil. Kč.
Novými okny se letos mohou pochlubit také Kulturní dům v Hajánkách, sběrný dvůr
ve Wágnerově ulici a budova na Brněnské ulici č. p. 2. V tomto domě bylo dále
rekonstruováno ústřední topení, upravena fasádní omítka a vyměněny vstupní dveře.
Počátkem prosince 2013 byla zahájena stavba nástavby a přístavby ZŠ Smíškova,
dokončena by měla být do března 2015. Celkové náklady budou činit 50,87 mil. Kč, dotace
pokryjí přibližně polovinu této částky.
Ve druhé polovině roku začaly demoliční práce objektu Pily na Trnci. Odvolání, které
proti Obchodnímu a školicímu centru Trnec zaslaly na JmK sdružení Za sebevědomé
Tišnovsko a Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska, bylo Krajským úřadem JmK
prohlášeno za neopodstatněné. Následně územní rozhodní nabylo právní moci 16. 8. 2013.
V listopadu 2013 podal investor žádost o stavební povolení.
Změny v dopravě
Ke změně dopravního značení došlo 12. 9. 2013 na křižovatce ulic Brněnská, U
Humpolky a Dvořákova. Nově byla jako hlavní ulice označena ulice Brněnská ve směru od
Trnce na ulici U Humpolky. Změna souvisela se zjednosměrněním části ulice Brněnské
v centru města.
Pro bezpečnější pohyb chodců byly zbudovány dva nové přechody – jeden na nám.
Míru pod hotelem Květnice, druhý na ul. Riegrově vedoucí od dětského hřiště k ul. Sv.
Čecha.
Památková péče

Roku 2013 byly provedeny opravy dvou památkově chráněných objektů – kašny na
nám. Míru a staré hřbitovní zdi.
Poslední restaurátorský zásah na kašně byl proveden v roce 1996, kdy byla kašna
celkově rekonstruována. V květnu 2013 byla provedena konzervace kašny a litinových prvků.
Celá kašna byla očištěna metodou mikrotryskání. Vnitřní stěny bazénu byly naštokovány.
Litinové chrliče byly demontovány, opískovány s povrchovou úpravou zinkováním. Touto
technologií byly také konzervovány kovové spony, ale bez demontáže. Pískovcová váza byla
po očištění barevně retušována. Spáry mezi 24 žulovými segmenty byly vysekány a obnoveny
minerální směsí, vnitřní prostor spár byl vyplněn pružným tmelem. Tmely a spáry byly
následně opracovány pemrlicí. Řasy na povrchu kašny byly sanovány biocidním přípravkem.
Nakonec byla provedena hydrofobní úprava ploch vnitřního bazénu. Cena rekonstrukce činila
146 625 Kč, z toho 101 000 Kč pokryla dotace z Ministerstva kultury.
Statické zajištění zdeformované severozápadní zdi starého hřbitova v ulici Na Hrádku
prováděla brněnská společnost SASTA CZ, a. s. Zvětralé zdivo a poškozená hlava zdi hrozily
zhroucením. Statické zajištění zdi bylo řešeno vybudováním nové železobetonové stěny.
Hlava původní zdi byla přezděna a byla provedena nová krycí betonová vrstva. Oprava zdi je
součástí projektu s názvem „Park pod kostelem“. Stavební práce probíhaly od srpna do konce
září a jejich celková cena činila 3 411 063 Kč.

Kultura a sport
Městské kulturní středisko
MěKS Tišnov jakožto příspěvková organizace zabezpečuje chod Kulturního domu na
ulici Mlýnské 152, kina Svratka na ulici Brněnské 152, Muzea města Tišnova na ulici
Jungmannově 80, Galerie Jamborův dům na ulici Brněnské 475 a letního kina na ulici
Hornické 1725.
Rok 2013 zahájilo MěKS lednovým koncertem Klubu přátel hudby Pocta Mistru
Josefu Sukovi a koncertem francouzského multiinstrumentalisty Gill´us, který v hospodě U
Palce roztančil několik desítek návštěvníků. V únoru proběhlo vystoupení VIP dua, složeného
z violisty Davida Šlechty a japonské klavíristky Mari Omichi, koncert kapely Znouzectnost a
především pak koncert Psích vojáků, který si nenechalo ujít 112 fanoušků z Tišnova i
vzdáleného okolí. Tento koncert legendy Indierocku patřil bohužel k posledním, jež kapela
Psí vojáci odehrála před smrtí svého frontmana Filipa Topola. Duben přilákal příznivce
festivalu Jeden svět a dále proběhlo vícero koncertů vážné i jiné hudby.
V červnu byl ke slyšení v Porta Coeli koncert Musica Florea s vokálně
instrumentálním programem, probíhající v rámci cyklu Concentus Moraviae. V září se
uskutečnil I. ročník Rybářských slavností na soutoku Svratky a Besénku u příležitosti
Mezinárodních muškařských závodů. Rybářům i diváků zahrála kapela Zadáci a skupina
Gipsy Tišnov. Velkou diváckou pozornost na sebe soustředila v říjnu konaná pěvecká soutěž
dětí Tigalsong, na jejímž organizování se podílelo MěKS spolu se ZUŠ Tišnov. Do Tišnova
se na tuto akci podařilo přilákat kapelu Čechomor, jejíž členové zasedali v porotě soutěže a
dětské finalisty pak pozvali na své vlastní vystoupení, při němž praskal kinosál ve švech,
nestačily ani přistavené židle a lidé stáli i na schodech a ve vstupu do sálu.
Početné folkové příznivce potěšily koncem roku koncerty Samsona Lenka se skvělým
mandolinistou Radimem Zenklem, Roman Horký s kapelou Pozdní sběr + KAMELOT či
Pavel Dobeš. Folkové publikum čítalo přes 100 návštěvníků. Velkou návštěvností se mohl

pochlubit koncert moskevské kapely M.A.D. BAND a též tradiční Vánoční koncert v kostele
sv. Václava, který si poslechlo 144 návštěvníků.
Sál kina přivítal během roku několik známých hereckých osobností, v divadle
Zmýlená neplatí bylo možné vidět Milenu Steinmasslovou či Ivana Vskočila, vyprodané kino
si vychutnalo talk show Strašná nádhera Haliny Pawlowské, herecké duo Vaculík a
Hrachovcová zavítalo do Tišnova s představením divadla Háta nazvaným Básník a kočka.
Klub přátel hudby uvedl za rok 2013 celkem 7 koncertů, a to ve Velkém sále MěKS,
v obřadní síni či v Porta Coeli.
Galerie Jamborův dům
V únoru 2013 putovala stálá expozice Josefa Jambora do regionální galerie Domu
Gustava Mahlera v Jihlavě. Četní zájemci o výstavu, nazvanou „Okouzlení krajinou“, se
zúčastnili komentované prohlídky, jíž se ujal pan František Vejpustek. S velkým zájmem ji
tam zhlédlo přes 900 zájemců.
V září dostala galerie od MVDr. Oty Ondráčka dva drobné obrázky do Jamborovy
kolekce s názvy Vřes a Mírová u Dolních Louček.
Celkově bylo za rok 2013 prodáno 1176 vstupenek, což je asi o třetinu více než roku
předešlého. Téměř dvě stovky návštěvníků přilákala galerie během květnové Muzejní noci,
návštěvníci během ní zhlédli obrazy Jánuše Kubíčka a mohli též využít příležitosti posvačit na
zahradě galerie. Nejnavštěvovanější expozicí roku 2013 byla Mizející krajina.
Především pro studenty SŠ a ZŠ Tišnov a gymnázia byly uspořádány komentované
prohlídky s autory Jitkou Kopejtkovou a Annou Pikousovou, výstavu Mizející krajina
doprovodili slovem Jan Lacina a Věra Spurná.
Během roku 2013 se v galerii uskutečnilo šest výstav, které připravili Pan František
Vejpustek a Mgr. Veronika Jičínská, hlavní kurátorka:
Poster Story – fotografie Jitky Kopejtkové (5. 1. – 10. 3.)
Mizející krajina. Vysočina Josefa Jambora na fotografiích Miloše Spurného (16. 3. – 12. 5.)
Jánuš Kubíček (18. 5. – 14. 7.)
Věra Bortlíková (20. 7. – 1. 9.)
Anna Pikousová – fotografie (7. 9. – 27. 10.)
Petr Groh – dřevořezby a Martin Mikš – obrazy (2. 11. – 31. 12.)
Muzeum města Tišnova
V únoru 2013 odešla paní Mgr. Kateřina Brdíčková, novým vedoucím muzea se stal
MgA. Tomáš Rybníček. Bylo uspořádáno 16 výstav a 9 přednášek. K nejúspěšnějším
výstavám patřila výstava Nový svět B. Fuchse na Tišnovsku (srpen – září), k níž byl vydán
zdařilý katalog, výstava Paintomorrow (únor – duben) a společná výstava Miloš Neča –
fotografie a Manželství je umění (leden – únor). Během květnové Muzejní noci navštívilo
muzeum 92 návštěvníků.
Do povědomí občanů se více dostala muzejní kavárna s rozšířeným dětským koutkem
a speciálním měsíčním menu.
Kino Svratka
Zrekonstruované a digitalizované kino Svratka přivítalo po čtyřměsíční přestávce
první návštěvníky 2. 2. 2013 v 17 hod. uvedením 3D filmu Hobit: Neočekávaná cesta. První
diváky potěšil „welcome drink“ a možnost prohlédnout si promítací kabinu. Zcela vyprodané
představení si vynutilo opakování filmu ve 20.30 hod. Před zahájením druhého promítání bylo
kyticí poděkováno paní Marii Vejvodové, jež pracovala v kině jako vedoucí 16 let a roku
2012 odcházela do důchodu. Nový vedoucí ing. Jan Pernica setrval ve své funkci do července

2013, kdy mu již nebyla prodloužena roční pracovní smlouva, a na jeho místo nastoupil Mgr.
Ondřej Kaláb.
Na začátku dubna se konal v kině druhý ročník festivalu Jeden svět. Letošní ročník si
za motto vybral otázku „Bojíte se snášet?“a zaměřil svoji pozornost na diskriminaci a rostoucí
radikalismus v naší společnosti. Školní dopolední projekce tohoto festivalu dokumentárních
filmů navštívilo během týdne přes tisíc žáků a studentů. 184 diváci pak navštívili filmy pro
veřejnost.
Začátkem července se promítání přesunulo do letního kina, tentokrát však poprvé
pouze částečně, dvě třetiny filmů se nadále uváděly v kině Svratka. Během léta navštívilo
celkových 13 představení letního kina 613 diváků, úspěch slavily především starší filmy,
ovšem ty nové většinou ve formátu 35mm již nevznikají.
Díky digitalizaci se výrazně zvýšil počet promítaných snímků, a to na 20 až 30
měsíčně. Nejvíce návštěvníků přilákal český film Babovřesky (1263 diváků) a pak Hobit I a
II. Za 3D filmy již nebylo nutné jezdit do Brna, v Tišnově navíc diváci za vstupenky zaplatili
méně, jejich cena se pohybovalo od 80 Kč po 155 Kč za 3D film.
K vydařeným zvláštním akcím patřila Županová párty k snímku Big Lebowski,
Malování na pódiu po skončení filmu Letadla a půlnoční premiéra při svíčkách u Hobita II
(12. 12.), která přilákala 70 diváků, a protože se konala v noci před pracovním dnem,
přilákala především studenty.
V říjnu se uskutečnila premiéra stálé znělky, kterou uváděla sama její tvůrkyně
animátorka Veronika Szemlová.
V prosinci 2013 doplnil služby kina nově vybudovaný kiosek, v němž si diváci mohou
před představením zakoupit občerstvení a hlavně mládeží oblíbený popcorn. Provozem kiosku
se místní kino opět přiblížilo úrovni brněnských kin a také získalo možnost přivýdělku.
Závěrem roku se konalo již potřetí silvestrovské promítání v letním kině, na němž byly
nabízeny teplé nápoje a opékaly se špekáčky, děti pak uvítaly závěrečný ohňostroj. Přes
sychravé počasí přišlo do letního kina přes sto návštěvníků.
V roce 2013 navštívilo kino ocelkem 14 584 návštěvníků s celkovými tržbami ze
vstupného 1 600 061 Kč. Po odečtení poplatků distributorům byl výnos kina celkem pětkrát
vyšší než v roce 2012.
Do sálu kina se vejdou 253 návštěvníci, což je o 80 méně než ve starém kině, zato ale
s větším pohodlím pro diváky. Přibyla místa pro handicapované a plošina pro vozíčkáře
Galerie Diana, galerie Na schodech
Velkým zážitkem pro fanoušky fotografie byla květnová výstava „Pixelománie 2013“
v galerii Diana. 15 členů Klubu přátel fotografie zde vystavovalo téměř 80 snímků krajinek,
zátiší, abstraktních kompozic, portrétů či dokumentárních snímků. Galerie Na schodech pak
přinesla snímky Pavla Bortlíka, taktéž člena Fotoklubu, pod názvem Krajina a lidé
rumunského Banátu, prezentovala fotografie z domova a z cest Karla Chrousta či uvedla
výstavu s názvem Bystřická zrcadlení.
Městská knihovna
Počet registrovaných čtenářů pro rok 2013 zůstal stejný jako roku předešlého, tedy
3002 (z toho 933 dětí). Podíl čtenářů z počtu obyvatel města činil 34 % u dospělých a 61 % u
dětí. Služby internetového vyhledávání či objednávání knih byly hojně využívány, webové
stránky knihovny zaznamenaly více než 30 tisíc virtuálních návštěvníků. V knihovně
pracovaly čtyři knihovnice.

Knihovní fond čítal k 31. 12. 2013 celkem 39 097 dokumentů. Na nákup nových knih
bylo vynaloženo téměř 390 000 Kč. Občané darovali knihovně 156 titulů knih a mnoho
časopisů.
Dětští čtenáři si nejvíce půjčovali kreslené komiksy, především Čtyřlístek, z knih pak
Děti z Bullerbynu a Harryho Pottera. Mezi dospělými vítězily knihy Kateřiny Tučkové a
romány Simony Monyové.
Provozní doba knihovny byla v září 2013 změněna – byla sjednocena výpůjční doba
dětského a dospělého oddělení na pondělí, středu a pátek. Dospělí mohli do knihovny zavítat
od 8 hod. do 18 hod., děti pak od 12 hod. do 18. hod. Od sobot bylo zcela upuštěno.
Knihovnice uspořádaly roku 2013 50 akcí pro dospělé občany. Stálicí dospělého
oddělení byl pokračující projekt Salonky a Univerzita volného času, oblíbené zůstaly též
cestopisné besedy a zájezdy na divadelní představení do Národního divadla Brno. Novinkou
bylo zahájení výuky v rámci Virtuální univerzity 3. věku, jejímž garantem je Provozně
ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Dětští čtenáři se zúčastnili 10.
ročníku projektu Knihy mého srdce, osobně do knihovny zavítaly Alena Ježková a Martina
Drijverová, autorky knih pro děti a mládež.
Knihovna se již od nastěhování roku 2006 potýká s problémem vlhkých zdí
v dospělém oddělení. Kapacita knihovny je zcela vytížena a knihy umístěné podél vlhnoucích
zdí není možno přemístit.
Další akce ve městě
V polovině června proběhl pátý ročník hudebního festivalu Hudbou pro UNICEF. Na
programu byly kapely jako Mandrage či Charlie Straight, mezi zpěváky budiž jmenována
např. Katarína Knechtová či Jaroslav Uhlíř. Z výtěžku akce bylo na charitativní účely použito
100 tis. Kč – finanční příspěvek dostalo sdružení TAP z Jedličkova ústavu, očkovací program
UNICEF a 10 000 Kč obdrželi skauti na opravu skautského domu.
Noviny
Od 6. 6. 2013 byly spuštěny na internetové adrese www.tisnoviny.cz webové stránky
nových nekomerčních novin pro Tišnovsko pod názvem „Tišnoviny – jiný pohled“. Vedle
tradičního městského zpravodaje se tu tak objevil nový pohled na současné i minulé dění ve
městě. Za touto novou iniciativou, která si dala za cíl udržet v povědomí lidí pocit kontinuity
s dobami dávno minulými, stojí občanské sdružení CONTINUUM VITAE, jmenovitě Miloš
Sysel, Ivana Zapletalová, Lukáš Válka, JUDr. Helena Šplíchalová, Mgr. Šárka Syslová a Mgr.
Jana Helánová. Sdružení chce formou přednášek, besed a vycházek připomínat osobnosti
kraje, pomáhat při obnovování starých tradic a napomáhat záchraně památných míst.
V článcích se čtenář mohl dočíst např. o historii skautingu, o Židech a Němcích za druhé
světové války, o hrobkách v Předklášteří nebo o geologovi V. J. Procházkovi.
Za sebevědomé Tišnovsko, o. s.
Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko oslavilo v roce 2013 již 10 let od svého
založení. Členové sdružení jsou dobrovolníci, kteří se snaží podporovat a rozvíjet ekologicky
zdravý životní styl na Tišnovsku. Sdružení založilo roku 2006 Ekoporadnu Tišnovsko, již
čtyři roky provozuje Lesní rodinný klub, organizuje Férové snídaně, na nichž mohou občané
posnídat fairtradové a lokální potraviny, pořádá oblíbenou akci Den stromů či poukazuje na
negativní dopady výstavby supermarketů. V roce 2013 uspořádalo sdružení v rámci
pravidelných trhů také dva Bleší trhy, na nichž se mohou občané zbavit již nepotřebných věcí
a naopak zase nakoupit použité předměty.

Církve
Církev římskokatolická
Největší událostí v tišnovské farnosti bylo dokončení rekonstrukce fary. Oproti
původnímu plánu dostala fara novou fasádu, čímž byl navýšen i rozpočet oproti plánovaným
6,1 mil. Kč. Stavební práce byly definitivně ukončeny 31. 7. 2013, pan farář Buchta se
nastěhoval na faru v červnu po předání dokončeného interiéru.
Farní tábor se konal letos podruhé, tentokrát v Rudíkovicích. Farnost se letos
nezapojila do akce Noc kostelů, protože probíhaly poslední stavební práce.
V kostele sv. Václava bylo roku 2013 pokřtěno 9 osob (z toho 8 dětí), konalo se 59
pohřbů (z toho 41 kremací a 18 pohřbů do země) a nebyl uzavřen žádný církevní sňatek.
Do volitelného předmětu náboženství docházelo celkově 136 tišnovských dětí.
Náboženská výuka dětí z 1. stupně probíhala opět odděleně na obou základních školách,
náboženství pro 2. stupeň se konalo společně na ZŠ nám. 28. října. Předmět vyučovalo 5
učitelů.
Od července 2013 byl na faru poprvé po 3 letech přidělen kaplan.
Dne 17. 9. 2013 zemřel dlouholetý bývalý tišnovský děkan Mons. Josef Šindar.
Slavnostní rozloučení při mši svaté se konalo ve zcela zaplněném kostele sv. Václava dne 20.
9. Den poté byl Josef Šindar pohřben v rodinném hrobě v rodných Lužicích u Hodonína. Josef
Šindar, který v březnu 2013 oslavil své 80. narozeniny, působil po vysvěcení na kněze roku
1960 v několika farnostech, např. v Třebíči, Hodoníně či v Milovicích u Mikulova. Do
tišnovské farnosti přišel v březnu 1979 jako farář a po čtyřech měsících byl jmenován
děkanem tišnovským. Byl významnou osobností nejen duchovního, ale i kulturního života na
Tišnovsku, vydával duchovní časopis Cesta, zajímal se o dějiny a jazyk Lužických Srbů, byl
členem Kněžské rady a Sboru poradců. Za svou celoživotní práci byl roku 2000 jmenován
papežem Janem Pavlem II. kaplanem Jeho Svatosti a obdržel čestný titul Monsignore. Od
roku 2010, po 31 letech působení v Tišnově a Předklášteří, žil Josef Šindar v Domově sv.
Alžběty na Žernůvce.
Církev československá husitská
Malé diasporní společenství se scházelo v domku jednoho z věřících v Borači,
schůzky byly dokonce častější než v letech minulých. Věřící dojížděli z Tišnova, Lomničky,
Deblína i Malhostovic. Místo setkávání se nezměnilo ani po dokončení rekonstrukce
tišnovské fary. Kroužek věřících je malý, ale zastoupeno je několik generací od nejstarších po
děti předškolního věku. Kromě bohoslužeb se roku 2013 začaly pořádat i biblické hodiny,
k nimž se věřící scházeli jedenkrát za 14 dní v pondělí v podvečer.
Kromě těchto setkání zajišťovala pravidelně v úterý paní jáhenka pravidelnou službu
pro pacienty tišnovské nemocnice a také návštěvy nejstarších a nemocných věřících v Tišnově
a okolí, v jejich domácnostech, v DPS Tišnov, DD Předklášteří a DD Žernůvka.
Českobratrská církev evangelická
Kazatelská stanice v Tišnově uspořádala za minulý rok 51 bohoslužeb v kapli CSS na
Králově ulici, a to každou neděli a ve svátek. Byly pokřtěny tři děti. Kromě bohoslužeb se
věřící sešli dvanáctkrát ke čtení Písma na biblické hodině v domě člena sboru. Od září 2012
nastoupil na místo pana faráře Vítka v Brně na Lidické ulici pan farář Martin Horák, který tím
převzal i organizaci chodu tišnovské kazatelské stanice.
Církev adventistů sedmého dne

Tišnovský sbor církve adventistů sedmého dne se scházel v nezměněném počtu 43
členů. Kazatelem zůstal nadále Tomáš Dymáček. Konaly se jako každý rok pravidelné
sobotní bohoslužby v 9.30 hod., fungoval dětský oddíl Pathfinder.
Během roku uspořádal sbor několik cestopisných přednášek (Burgundsko, Čína,
Indonésie, Thajsko…). V únoru 2013 přednášel Zbyněk Navrátil, člen sboru, na téma Vesmír
– ochrana Země před nebezpečnými vlivy. V září se v Kuřimi opět uskutečnilo setkání
amatérských křesťanských písničkářů Adventporta.
Nejvýznamnější událostí pro veřejnost byl tradiční Živý Betlém na náměstí Míru,
konaný 27. 12. 2013.
Činnost maňáskového divadélka Ovečka byla z personálních důvodů přerušena.
Mládežnické organizace
Před nelehkým úkolem se ocitli tišnovští skauti. V červnu 2013 jim končil pronájem
místností v domě na Kukýrně, ale to již bylo rozhodnuto, že skautské středisko Květnice
Tišnov získá od města do pronájmu starý rodinný dům na ulici Klášterské č. p. 283. V tomto
domě by po celkové rekonstrukci našlo 94 skautů a skautek vhodný prostor pro svoji
klubovnu. Skauti byli odhodláni provést co největší množství prací svépomocí, za pomoci
členů, radičů a přátel. Bylo nutné vyměnit podlahy, dveře, okna, opravit elektrické a
vodovodní rozvody, vyřešit problém vlhkých zdí. Kromě města Tišnova, podporovatele
stavby, přišla skautům spousta nabídek na materiál či vybavení klubovny, pro peněžité dary
bylo zřízeno sponzorské bankovní konto. Novou klubovnu již s novou fasádou a zateplením si
mohli zájemci prohlédnout v neděli 22. 12. 2013 u příležitosti předávání betlémského světla.
Skauti ovšem netrávili čas pouze prací na nové klubovně, ale také se zapojili do
charitativní akce Pomozte dětem, během níž na Bílou sobotu v rámci Velikonočního trhu
vybrali na pomoc ohroženým dětem téměř 4 tis. Kč.
Tišnovský oddíl Brontosaurů 1. Brďo - GINGO oslavil letos 25 let svého působení a
13. 3. uskutečnil svoji tisící schůzku. Své schůzky, hry a letní tábory připomínala výstava
„Držíme pohromadě už 25 let“, otevřená v muzeu 1. 12. 2013. Vedoucími oddílu jsou Soňa a
Václav Kappelovi. Brďo navštěvuje kolem 50 dětí a kromě pravidelných schůzek organizuje
např. oblíbenou podzimní drakiádu na poli za Hony, oslavu Dne Země či akci „Alík,
hliníkový balík“, celoroční soutěž ve sběru hliníku, při níž bylo letos vybráno 330 kg hliníku.
Výtěžek sběru hliníku byl použit na financování chodu oddílu.
Sport
Velmi dobré výsledky přinesla tišnovským basketbalistkám a klubu SK Basketbal
sezóna 2012/13. Mladší dorostenky zvítězily ve své kategorii a postoupily do ligy starších
dorostenek U19, žákyně U15 skončily v krajském přeboru na 2. místě a starší minižákyně
U13 se kvalifikovaly do celostátní žákovské ligy.
Také tišnovští stolní tenisté klubu TTC KORAL se mohou pochlubit dvěma
výraznými úspěchy – Lukáš Svoboda se nominoval druhým místem ve dvouhře na krajském
přeboru na mistrovství ČR v Teplicích a David Sedlář se stal dokonce mistrem ČR na
květnovém mistrovství ČR mladšího žactva v Mostě.
Velkým překvapením pro příznivce automobilové rally se stala nová kuřimskotišnovská posádka Lukáš Nekvapil a Roman Koscelník. Ač teprve v březnu obdrželi tito
nadšenci jezdeckou licenci, dokázali vyhrát východočeskou Rally Kostelec i soutěž ve
Vsetíně. Svoji první skvělou sezónu tak zakončili s tituly vicemistrů ČR ve sprintrally a se
ztrátou pouhých dvou bodů na vítěze šampionátu.

Literární dění
Po sedmileté práci několika autorů a odborných konzultantů vyšla v prosinci 2013
sedmisetstránková publikace o našem městě s názvem „Tišnov, příroda – dějiny – památky –
lidé“. Kniha vyšla ve dvoutisícovém nákladu a první zájemci si ji mohli zakoupit a nechat
podepsat autory na jejím křtu 15. 12. 2013, který se uskutečnil v rámci světelné produkce
Příběh města Tišnova. Cena knihy činila 499 Kč.
Další akce ve městě
- Jarní a podzimní Mezinárodní burza minerálů
- Rybářské slavnosti na soutoku Svratky a Besénku
- Koncerty tišnovské Ha-kapely
- Hudební festival Hudbou pro UNICEF
- Memoriál Jaroslava Chromého (Běh Klucaninou)
- Memoriál Ivo Medka – cyklistické závody
- Přehlídka elegance historických vozidel

Školství (šk. rok 2012-13)
Mateřské školy
Mateřská škola
MŠ Sluníčko
MŠ U Humpolky
MŠ Horova

Počet dětí
132
138
125

Žádosti o přijetí
54
69
53

Přijato dětí
42
46
40

Kromě mateřských škol nadále provozoval svoji činnost Lesní rodinný klub, do nějž
docházelo 21 dětí.
Novou ředitelkou MŠ U Humpolky se ve výběrovém řízení stala Mgr. Andrea
Musilová.
Předškolka Ptáčata
Do předškolky Ptáčata při Rodinném centru Studánka chodilo od září 2012 do června
2013 15 dětí ve věku od 2 do 4 let, jež nebyly umístěny do MŠ a jejichž rodiče se díky
předškolce mohli vrátit do zaměstnání. Do prosince 2012 školka fungovala na ulici
Květnické, od 2. 1. 2013 v 1. patře v nově zrekonstruované budově na Riegrově ulici 318.
Školka má v nové budově k dispozici zahradu i tělocvičnu s nářadím a vybavením a
od léta 2013 i nové dětské hřiště. Ptáčata mají otevřeno celoročně kromě státních svátků od
6.30 do 16.30 a o děti pečují 3 vychovatelky.
Základní škola, nám. 28. října
Pozici ředitelky obhájila v konkurzním řízení PaedDr. Radmila Zhořová.
Na škole pracovalo 39 pedagogických pracovníků, z toho 2 bez odborné způsobilosti.
V důchodovém věku se nacházeli 2 učitelé. Do školy docházelo 707 žáků, z toho 428 bylo
žáků prvního stupně. 98 prvňáčků bylo rozděleno do čtyř prvních tříd. Jedna třída prvňáčků
využila ve výuce prvky z programu Začít spolu.
Na čtyřleté gymnázium bylo přijato 14 žáků, na osmileté gymnázium 6 žáků, na SOŠ
odešlo 33 žáků a na SOU 12 žáků. Přijati byli vždy všichni přihlášení, s výjimkou osmiletých

gymnázií, kde neuspělo 16 z 22 uchazečů. Vysoká úspěšnost v přijímacím řízení svědčí o
velkém počtu středních škol a naopak početně slabším ročníku devátých tříd.
Na ZŠ byly poskytovány poradenské služby výchovného poradce, metodika prevence,
kariérového poradce a speciálního pedagoga.
Z důvodu velkého nárůstu počtu dětí byla opětovně navýšena kapacita školní družiny,
a to na 7 oddělení. Nové oddělení bylo umístěno do učebny dramatické výchovy. Celkově
docházelo do družiny 195 žáků prvního stupně.
Na konci září oslavila škola otevření nově zrekonstruovaného vnitřního atria, které
dosud sloužilo pouze jako shromaždiště dětí při slavnostních příležitostech. V atriu byla
vybudována venkovní učebna, kterou je možné využít při výuce, pro družinu i pro volný čas
žáků. Atrium bylo vybaveno skládacím nábytkem, informačními tabulemi a dřevěnými rošty
na sezení. Prostředí zkrášlily vysazené keře a květiny. Náklady na zbudování venkovní
učebny nesla škola z finančních prostředků získaných za sběr, ze sponzorských darů a částkou
46 tis. Kč přispěly Lesy ČR.
Základní škola, Smíškova 840
Pozici ředitele obhájil v konkurzu stávající ředitel školy Mgr. Michal Komprs.
Ve škole vyučovalo 32 pedagogů, přičemž všichni byli odborně způsobilí. Počet žáků
pro školní rok 2012/13 činil 469, z toho na prvním stupni 236. Ve dvou prvních třídách se
učilo číst a psát 42 prvňáčků. Do dvou oddělení družiny docházelo 60 žáků.
Čtyřletá gymnázia přijala 12 žáků školy, osmiletá 3 (2 neuspěli), na SOŠ přešlo 33
žáků a na SOU 11 uchazečů. 1 žák byl přijat na konzervatoř.
Ve škole mohli žáci vyhledat pomoc u výchovného poradce, metodika prevence,
kariérového poradce, školního psychologa a dvou speciálních pedagogů. Ve škole nadále
fungovalo pedagogicko–psychologické Centrum Korálek.
Sdružení škola a rodina zajišťovalo průběh 1. a 4. turnusu dětského tábora Brumov.
Střední škola a Základní škola Tišnov, nám. Míru 22
Dosavadní Střední odborné učiliště, známé místním obyvatelům jako „zemědělka“,
zaniklo poté, co k 30. 6. 2012 ukončila svoji činnost Základní škola a dětský domov v
Předklášteří. Od 1. 7. 2012 nese škola název Střední škola a Základní škola Tišnov. Ze
zrušené předklášterské základní školy přešlo do Tišnova 28 dětí, děti z dětského domova byly
rozmístěny do podobných zařízení na celé Moravě. Na ZŠ a SŠ Tišnov byly pro potřeby nově
příchozích žáků vytvořeny 3 kmenové třídy a 2 odborné učebny, počítačová a hudební, to vše
v nově zrekonstruovaném křídle budovy v 1. patře. Ve svém prvním školním roce měla ZŠ 26
žáků. V ZŠ se vyučovalo dle tří školních vzdělávacích plánů pro základní školu praktickou
(dříve zvláštní), základní školu speciální (dříve pomocnou) a běžnou základní školu na 1.
stupni (pro žáky se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním).
Počty žáků v jednotlivých oborech SŠ k 30. 9. 2012:
Učební obory (zakončené výučním listem):
Opravář zemědělských strojů – 63
Mechanik - opravář motorových vozidel (automechanik) – 37
Provoz služeb – 27
Ošetřovatel – ošetřovatelka – 23
Studijní obory (zakončené maturitním vysvědčením):
Mechanizace a služby – 27
Podnikání – 46
Podnikání (dálkové) – 66

Celkem žáků SŠ - 289
Gymnázium, Na Hrádku 20
Ve školním roce 2012/13 byly dokončeny projekty zavedení modelu CAF, který
představuje provedení systematické analýzy zaměřující se na růst školy, a projekt „EU peníze
školám“. Na brzkou rekonstrukci a vybavení moderními přístroji čekají učebny a laboratoře
fyziky, chemie a biologie, k čemuž by měla přispět dotace ve výši 4,5 mil. Kč. Na podzim
2012 byla provedena sanace vlhkosti na vedlejší budově školy, dokončení prací proběhlo
v létě 2013. Nový povrch a oplocení dostalo školní hřiště.
K 1. 9. 2012 čítalo gymnázium celkem 467 studentů v 16 třídách, z toho 237 studentů
na osmiletém a 230 na čtyřletém studiu.
V anketě o nejlepšího studenta pro školní rok 2012/13 tak jako vloni zvítězila Karolína
Rezková ze septimy, oceněná za studijní úspěchy a svoji odbornou činnost. Navíc již získala
druhé místo v celostátní soutěži „Nejlepší student ČR“.
V listopadu navštívil školu člen Konfederace politických vězňů Rudolf Mrázek, který
přednášel studentům v rámci objektu Příběhy bezpráví o komunistické perzekuci v 50. letech.
O měsíc později zavítal do školy prezidentský kandidát a senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. O
evropské integraci hovořil v únoru se studenty poslanec Evropského parlamentu a historik
Hynek Fajmon. Situace v Šumavském národním parku a využívání alternativních zdrojů
energie byly předmětem diskuze, kterou vedl v dubnu se studenty ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa.
Základní umělecká škola
ZUŠ Tišnov uspořádala přes 10 žákovských besídek, na nichž získávají mladí
hudebníci z řad žáků školy první zkušenosti s veřejným vystoupením. K tradičním hudebním
počinům patřil Jarní, Aprílový či Vánoční koncert. Zaplněný sál kina Svratka přivítal v květnu
závěrečné taneční vystoupení žáků tanečního oboru, malí herci pak prezentovali své
dramatické schopnosti na Podzimní trhové slavnosti.
Základní znalosti některého ze šesti cizích jazyků si mohli vylepšit žáci ZUŠ Tišnov
tím. Cizí jazyk si vybralo 14 žáků, a to většinou angličtinu. Tato novinka souvisela s metodou
CLIL, tedy se zapojením cizího jazyka do výuky probíhající doposud pouze česky.
Pod názvem „Jaro“ vystavovali žáci výtvarného oboru v Podhoráckém muzeu své
práce vztahující se k příchodu jara a k velikonočním svátkům. Tato poutavá výstava,
připravená paní učitelkou Z. Randuchovou a kurátorkou PhDr. Irenou Ochrymčukovou,
přilákala nemalé množství návštěvníků.
V okresním kole komorní hry na dřevěné nástroje zvítězila Iva Bartoňková, 2. Místo
pak získala ve hře na keyboard Kristýna Lipovská. Vítězem v mezinárodní soutěži ve hře na
akordeon se stal Štěpán Konečný, bronzovou medaili na mezinárodní úrovni vybojoval ve hře
na trubku Antonín Lavička.

Životní prostředí a turistika
Klub českých turistů
KČT Tišnov zorganizoval během roku 2014 několik sportovních akcí – novoroční
výšlap, bowlingové turnaje, dvě jarní vycházky za krásami velkokvětých konikleců na
Kamenném vrchu a Pecce u Malhostovic, srpnovou cyklistickou dovolenou podél řeky Enns
či výlet na kole napříč Lednicko – valtickým areálem. Klub dále zajišťoval průběh 2. a 3.
turnusu dětského tábora na Brumově.

Nejdůležitější událostí roku se jako vždy stala Tišnovská padesátka, konaná 12. 10.
2013 již po třiačtyřicáté. Chodcům nabídla trasy v délkách 8, 13, 21, 30 a 50 km, cyklisté si
volili mezi tratěmi v délce 37 a 60 km. Počasí nebylo nejhorší, a tak pochod přilákal 339
účastníků, z nichž 123 čítali Tišnováci. K 10. výročí otevření tišnovské rozhledny připravilo
občanské sdružení Rozhled na Tišnov svoji poslední akci – dvě trasy Tišnovské padesátky
vedly přes rozhlednu, kde si mohli účastníci pochodu zakoupit almanach vydaný při otevření
rozhledny, pohlednice se starou nebo novou rozhlednou či mapu vyhlídek z rozhledny. Tímto
ukončilo sdružení Rozhled na Tišnov svoji činnost.
Značkářský obvod Tišnov, jehož předsedou je Alois Zeman, obnovil v roce 2013 120
km turistických tras. Podařilo se připravit na označení novou trasu ze Zlobice do Čebína
v délce 7,2 km a současně zrušit žlutou čtyřkilometrovou trasu u Čebínky do Čebína.
V terénu bylo rozmístěno 48 nových směrovek nebo tabulek místního názvu. Na značení
pracovalo celkem 21 dobrovolníků (13 z KČT). Náklady na tuto činnost, čítající 33 020 Kč,
byly hrazeny z dotací krajského úřadu. Délka značených tras činila na konci roku 366,5 km.
Cestovní ruch
Ve dnech 17. – 20. 1. 2013 se Tišnov již podruhé prezentoval na veletrhu cestovního
ruchu Regiontour. Svoji expozici sdílel společně s výstavou MAS Brána Brněnska, Kuřimí či
Muzeem průmyslové železnice. Tišnov předvedl nové logo, ukázal materiály vydané pod
názvem Tišnovsko – nebeskou branou a seznámilo návštěvníky se svojí nejmladší kulturní
institucí – s muzeem.
Cykloturistika
Od září 2013 se Tišnov stal součástí sdružení Asociace měst pro cyklisty. Hlavním
cílem je zvyšovat podíl cyklistické dopravy na území města. Ke zpříjemnění jízdy na kole
mezi Tišnovem a Předklášteřím by měla přispět nová cyklostezka za Trmačovem, díky níž
bude možné vyhnout se frekventované silnici směrem na Štěpánovice a vydat se přes
Trmačov, podél trati až lávce přes vodoteč Besének. Na stezce bylo opraveno zábradlí podél
železniční tratě, cesta byla zpevněna mlatovou konstrukcí a bylo vybudováno odpočinkové
místo. Náklady činily 1,4 mil. Kč, z toho 1 mil. pokryla dotace od JmK.
Životní prostředí
Roku 2013 nedošlo k žádným událostem, které by nějak mimořádně ovlivňovaly
životní prostředí na Tišnovsku. Oblast Trnce a Za Mlýnem nadále zůstává bez splaškové
kanalizace.
V oblasti odpadového hospodářství byly realizovány investice v hodnotě více než 5
mil. Kč. Byl zakoupen traktor John Deere s překopávačem kompostu a čelním nakladačem,
svozové vozidlo Bonetti s kontejnerovou nástavbou, mostní váhy a nové velkoobjemové
kontejnery. Občané Tišnova patří jednoznačně k aktivně třídícím, a to především ve skle a
papíru. Celkem bylo roku 2013 vytříděno 481 t separovaného odpadu (sklo, papír, plasty,
nápojové kartony). Ve městě bylo k 31. 12. 2013 rozmístěno 49 kontejnerů na papír, 68 na
plasty a nápojové kartony, 48 na směsné sklo a 20 na bílé sklo. V soutěži „My třídíme nejlépe
2013“ se Tišnov umístil mezi obcemi v Jihomoravském kraji od 2 000 do 10 000 obyvatel na
12. příčce, vy výtěžnosti skla a papíru figuroval na předních místech. 3. místo získal Tišnov
v rámci obcí kraje ve sběru elektrozařízení. Od roku 2011 se občané mohli přihlásit do
pytlového sběru plastů, zaregistrovalo se necelých 500 rodin. Každý Tišnovák vytřídil za rok
průměrně 52,6 kg odpadu. Občané převážně z vilové oblasti mohou využít svoz bioodpadu.
Druhým rokem jsou ve městě rozmístěny kontejnery na sběr textilu, který je následně
prodáván do zemí třetího světa, na průmyslové zpracování a méně pak na charitu. Počet

těchto kontejnerů byl navýšen na 7 a za rok 2013 do nich občané přinesli 40 886 kg textilu.
Nadto proběhly i letos ve spolupráci s Diakonií Broumov dvě humanitární sbírky ošacení.
O veřejnou zeleň pečuje organizační složka Údržba a úklid. Její pracovníci sečí 23 ha
parkové trávy a 8 ha luční trávy. Ve městě roste 2 200 stromů, vysazeno bylo roku 2013
celkem 47 nových, a to na ul. Brněnské a Marie Pavlíkové, na sídlišti Pod Květnicí a na
cyklostezce k Železnému. Byl naplánován projekt regenerace zeleně, který bude probíhat
v letech 2014-15.

Obyvatelstvo
Statistické údaje k 31. 12. 2013
Počet obyvatel …………….…………………………………………….…8 837
z toho: - Hajánky 69
- Hájek 36
- Jamné 84
- Pejškov 44
- Tišnov 8 604
Počet uzavřených sňatků v matričním obvodě Tišnov (i církevních)…….…...61
Počet rozvodů v matričním obvodě Tišnov…………………………………. 70
(jedná se o počet rozvedených manželství, která byla uzavřena v Tišnově,
nikoliv o rozvody tišnovských občanů)
Počet narozených dětí v Tišnově…..…………………………………..……. 109
Počet zemřelých v Tišnově……………………………………………..…….. 85
Stěhování:
- v rámci obce…………………………………………………………224
- odstěhovalí z Tišnova ………………………………………………196
- přistěhovalí do Tišnova………………………………………….…. 236
Průměrný věk obyvatel ……………………………………………………. 41,23
(nejstarší občan žije v městě Tišnově a dovršil roku 2013 99 let)
Seznam narozených dětí:
Sedláčková Viktorie, Vašíčková Nina, Žák Jakub, Potácel Martin, Koždoňová Lýdie, Řídký
Kryštof, Tudja Adam, Knechtová Hana, Vaníček Antonín, Bikárová Klaudie, Mikulicová
Klára, Štěpánová Anna, Odehnal Magdalena, Dolíhal Adam, Duchoň Tomáš, Boušková
Natálie, Ballotta David, Kunc Jan, Šubert Daniel, Vítek Kryštof, Lozsek Tomáš, Maláska
Karel, Malysz Alexia, Valová Anežka, Rozkošná Ela, Dospíšil Matěj, Gottvaldová Klára,
Laušmanová Leona Nora, Giebl Jiří, Kalina Šimon, Malíková Olga, Šalbaba Václav,
Sodomka Lubomír, Klíma Michal, Andělová Anežka, Stejskal Ondřej, Šašek Maxmilian,
Šmarda Šimon, Říha Jakub, Stalmach Štěpán, Daniel Adam, Kašparová Justýna, Fajmonová
Sofie, Klimek Štěpán, Klimešová Ellen, Vaňkovská Diana, Zeman Markus, Jelínek Roman,
Kappelová Eliška, Urbanová Katka, Petikova Nella, Apeltauer Jáchym, Kučera Jakub, Bílá
Jana, Masopust Ondřej, Novotná Adina, Privarčák Tomáš, Hosnedlová Lucie, Kněžínková
Tereza, Láníková Marie, Kopečná Ellen, Frýzková Ella, Frýzková Emma, Srba Čeněk,
Hroudná Barbora, Masařík Marek, Ivanisko Jakub, Kozák Zdeněk, Hulák Tobiáš, Kuchařík
Martin, Vávra Eduard, Goldová Hermína, Chaloupková Kristýna, Červinková Michaela,
Bártová Eliška, Kyjovská Veronika, Šikula Jakub, Vaňková Martina, Kennedy Sara,
Bauerová Nikola, Němec Richard, Svozilová Anna, Strejčková Kristýna, Tobiasz Vojtěch,
Konečný Tomáš, Musilová Charlotte, Ayebeng Matyáš, Poláková Klára, Buček Ondřej,
Straková Melanie Ellen, Urbánková Liliana, Komárek Ondřej, Kohoutová Zuzana, Šebestová

Jana, Rozsypal Jáchym, Kurdiovská Tereza, Šrámková Kateřina, Švaleková Alžběta,
Pavuková Aneta, Prosová Elen, Vodičková Stela, Kluska Prokop, Šaclová Klára, Vašíček
Tobias, Češka Pavel, Puška Nikolas, Mathurinová (jméno nezjištěno), Dvořák Timon,
Kabrhelová Markéta
Nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných v Tišnově činil na konci roku 2013 přibližně 464 osob, což dle
původní metodiky zjišťování výše nezaměstnanosti představuje míru nezaměstnanosti 11,2 %.
Ve srovnání s koncem roku 2012 to znamená mírný nárůst nezaměstnanosti ve městě Tišnově
i v celém tišnovském regionu o 0,8 procentního bodu.
Oblastní charita Tišnov
V lednové Tříkrálové sbírce se podařilo koledníkům získat rekordních 1 097 203 Kč,
výtěžek bude tak jako v minulých letech sloužit na provoz činnosti OCH Tišnov. Nadále
provozoval svoji činnost nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas a též charitní
obchůdek U Bobříka.
Tišnovský vozíčkář
Tišnovský vozíčkář pokračoval v pomoci postiženým občanům, jimž byl k dispozici
každou středu v budově CSS. Lidé s omezenou hybností mohli vyhledat rady ohledně
správného používání kompenzačních pomůcek či naučit se správně obsluhovat počítač.
V červnu pak uspořádali členové organizace Den dětských her na cyklostezce U Svratky, kde
si děti mohly vyzkoušet např. jízdu na invalidním vozíku.
Zločinnost
Obvodní oddělení Policie ČR řešilo v tišnovském regionu roku 2013 celkem 373
trestných činů, z toho objasnilo 164 skutků. Oproti předešlému roku došlo k nárůstu
kriminality o 24 případů, přesto zůstává Tišnovsko ve srovnání s okolními regiony (např.
Rosice, Rajhrad) jednou z nejbezpečnějších oblastí okresu Brno-venkov. Nárůst kriminality
postihl především oblast kriminality majetkové, což dává Policie ČR do souvislosti s amnestií
z počátku roku 2013.
Policie řešila ve městě Tišnově 14 případů násilné kriminality (napadení, vyhrožování,
výtržnictví), 41 krádeží vloupáním do objektů a 46 krádeží především se jednalo o krádeže
věcí z vozidel, pohonných hmot a kovových předmětů). Nejvíce přestupků bylo řešeno
v oblasti dopravy, jednalo se o 543 přestupků.
Počasí
Zpočátku roku nasněžilo, sportovci mohli pro běžkování využít zasněženého pole za
Hony, sjezdaři využili vlek na Klínku v Předklášteří (10 Kč za jednu jízdu). Po únorové
oblevě a spíše teplotně nadprůměrném březnu překvapil aprílový den na Velikonoční pondělí
1. 4. zimním počasím, sněžením a teplotami těsně nad nulou. Květen a první polovina června
se nesly ve znamení chladna a deště, alespoň krátká přeháňka přicházela denně po celých šest
týdnů a teploty kolem 15 stupňů nebyly ojedinělé. Oteplení na počátku léta přešlo v nebývale
horké a suché letní prázdniny s teplotami nad 30 stupňů. Například 28. 7. dosahovala rtuť
teploměrů ke čtyřicítce. Podzimní počasí přišlo již začátkem září s ochlazením a podmračenou
oblohou, první přízemní mrazík se objevil na sv. Václava. 26. 11. nasněžilo poskrovnu sněhu,

ten ale brzy roztál a nový nenasněžil až do konce roku. Vánoce oslavili Tišnováci za
třináctistupňových teplot, paradoxně vyšších než těch velikonočních.

