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Přílohy kroniky
1. Plakáty a letáky
2. Pohlednice města
Čestné občanství a ceny města
U příležitosti dne vzniku samostatného československého státu jmenoval starosta
Tomáš Komprs nové čestné občany města – MUDr. Stanislava Sedláčka (1909 – 1996),
zakladatele a prvního ředitele tišnovské polikliniky, a Doc. ak. sochaře Václava Hynka Macha
(1882 – 1958), tvůrce několika desítek děl, z nichž nejznámější se stala socha T. G. Masaryka.
Cena města byla udělena Ladislavu Suchomelovi, účastníku protikomunistického
odboje a držiteli Řádu T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity
a lidských práva, a Zdeňku Jílkovi, organizátoru výtvarných výstav, milovníku
betlémů a vydavateli tradičního kalendáře.

Obecní záležitosti
V polovině května rezignoval ze zdravotních důvodů zastupitel Lukáš Válka. Na jeho
místo nastoupila Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová z téže politické strany.
První důležité jednání zastupitelstva, konané 15. ledna 2014, mělo za cíl projednat
návrh rozpočtu města na rok 2014, který se koncem předchozího roku nepodařilo vedení
města prosadit. Hlavní připomínky byly k přílišnému objemu investičních akcí, čerpání úvěru
a zapojení více než 30 milionů z rezervních prostředků k vyrovnání hospodaření. Projednané
úpravy návrhu rozpočtu obsahovaly třímilionové snížení výdajů na kulturní akce a propagaci
města, odložení výstavby autobusové zastávky na ulici Černohorské či zrušení nákupu
biblioboxů pro městskou knihovnu. Nový návrh naopak zachoval pokračování výstavby parku
pod kostelem a využití úvěru ve výši 38,4 milionů na spolufinancování rekonstrukce ZŠ
Smíškova a revitalizaci domu s pečovatelskou službou. Přepracovaný návrh rozpočtu byl
přijat na únorové schůzi zastupitelstva.
Dramatický a pro mnohé jistě nečekaný průběh mělo zasedání zastupitelstva, které
proběhlo 10. 2. 2014. Do programu schůze bylo po návrhu Karla Švábenského přijato 8 hlasy
proti 7 zařazení nového bodu jednání – „Personální změny ve vedení města Tišnova“. Návrh
obsahoval odvolání starosty Jana Schneidera i ostatních členů rady. V průběhu dalšího jednání
zvolilo zastupitelstvo starostou města Tišnova Ing. Tomáše Komprse a za členy rady Ing.
Františka Svobodu, Ing. Karla Součka, PaedDr. Petru Kappelovou a Mgr. Karla Švábenského.
Uvolněnými místostarosty byli zvoleni členové rady Ing. František Svoboda a Ing. Karel
Souček.
Volby do městského zastupitelstva konané 10. a 11. 10. 2014:

Do voleb vstoupila tři nová politická uskupení. Prvním z nich byl Správný směr,
v jehož čele stáli ekonomka a basketbalová trenérka Vladimíra Knoflíčková, podnikatel
Oldřich Merta a bývalý učitel Miloš Buček. Sám sebe prezentoval jako uskupení nestraníků
a odborníků s vizí o fungování města na několik desetiletí do budoucna, vyjádřil podporu
elektronické komunikaci úřadu s klienty, vzniku dlouhodobé koncepce rozvoje města, využití
dotačních programů EU, fungování tržnice i v pracovních dnech, vyřešení financování
sportovních klubů či okamžité zřízení kluziště.
Další uskupení - STAN Tišnov v čele se starostou Tomášem Komprsem, učitelkou
Petrou Kappelovou a učitelkou Monikou Chlupovou – Fruhwirtovou přesvědčoval voliče o
tom, že rozvoj města bude v budoucnu spočívat především v oblasti kulturní, sportovní a
komunitní. Šest z jeho kandidátů kandidovalo v minulých volbách za TOP 09. Ve svém
programu např. avizovali rekonstrukci náměstí Míru, zpomalení dopravy ve městě, vytvoření
příhodných podmínek pro podnikatele, nalezení uplatnění pro chátrající objekty, napojení
zbylých oblastí na kanalizaci, revitalizaci nádraží ČD, podporu Elektronického úřadu,
zapojení seniorů do dohledu na přechodech u škol, tvorbu naučných stezek, modernizaci
koupaliště, zvelebení okolí kostela a jeho propojení s budoucím parkem, podporu regionálním
výrobkům atd.
Třetí nováček ve volbách byl MOST, Místní Občanský Spolek Tišnováků, vedený
Jiřím Dospíšilem, vedoucím Odboru správních a vnitřních věcí MěÚ, a Martinem Seberou.
Jako programové priority uvedl odpolitizování radnice, vyřešení problému centrálního
zásobování teplem – Teplo T, řešení dopravy a parkování ve městě, zlepšení životního
prostředí např. parkem pod kostelem a vytvoření dostatečné kapacity a odpovídajícího
prostředí ve školských zařízeních.
Volební strana
Správný směr
Strana zelených
KDU - ČSL
TOP 09
ANO 2011
STAN Tišnov - Starostové a nezávislí
ODS
KSČM
ČSSD
MOST
„Sdružení nestraníků“
Voleb se zúčastnilo 48,06 % voličů.
Složení zastupitelstva od 10. 11. 2014, počty hlasů:
Bc. Jiří Dospíšil (MOST)
Ing. Václav Šikula (ANO 2011)
Ing. Tomáš Komprs (STAN)
Ing. Karel Souček (ODS)
Mgr. Martin Sebera, Ph.D., (MOST)
Ing. Petr Bábor, Ph.D. (VV)
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá (ČSSD)
Jiří Habart (KSČM)
Lenka Knechtová (ANO 2011)

Hlasy v %
5,62
3,95
9,55
2,62
12,36
7,66
6,02
5,87
15,50
24,52
6,24

Ing. Vladimíra Knoflíčková (Správný směr)
Zdeněk Kunický (MOST)
MUDR. Veronika Pozděnová (MOST)
Jan Schneider (ČSSD)
Ing. František Svoboda (KDU – ČSL)
PaedDr. Radmila Zhořová (ČSSD)
Ustavujícímu zasedání 10. 11. 2014 předcházelo podepsání koaliční smlouvy mezi
stranami MOST, ANO 2011, STAN a ODS, za podpory KDU – ČSL.
Rada města Tišnova
Složení od 10. 11. 2014:
Bc. Jiří Dospíšil (MOST) – starosta města
Ing. Václav Šikula (ANO 2011) – 1. místostarosta
Ing. Tomáš Komprs (STAN) – místostarosta
Ing. Karel Souček (ODS) – místostarosta
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (MOST) – člen rady města
Komise Rady města
Pro volebním období 2014 – 2018 byly zřízeny následující komise rady:
Komise pro komunikaci a média
Komise pro občanské záležitosti
Komise životního prostředí
Komise bezpečnosti a prevence kriminality
Komise majetková
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu
Komise sportovní
Komise bytová
Komise pro kulturu a cestovní ruch
Komise likvidační a škodní
Městský úřad
Složení jednotlivých odborů v roce 2014:
Odbor kancelář starosty a tajemníka
Odbor správních a vnitřních věcí
Odbor územního plánování (vznikl od 1. 7. 2014)
Odbor stavebního řádu (vznikl od 1. 7. 2014)
Odbor živnostenský úřad
Odbor finanční
Odbor sociálních věcí
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy
Odbor správy majetku a investic
Odbor kultury a školství (byl zrušen k 30. 6. 2014)
Personální změny se dotkly Odboru kancelář starosty a tajemníka. Po odchodu jeho
vedoucí Mgr. Silvie Otiepkové v únoru 2014 byl vedením odboru pověřen Mgr. Michal
Knecht, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu, který pak v červenci obsadil

ještě funkci právníka města. V souvislosti se zřízením městské policie k 1. 6. 2014 byl
z odboru vyřazen inspektor veřejného pořádku, který se stal součástí městské policie.
Rozhodnutím městské rady byl 30. 6. 2014 zrušen Odbor kultury a školství. Tišnovská
televize a Tišnovské noviny se začlenily pod příspěvkovou organizaci Městské kulturní
středisko, Městská knihovna Tišnov byla do konce roku organizačně začleněna pod Odbor
kancelář starosty a tajemníka, ale podle plánu by měla spolu s Turistickým informačním
centrem spadat pod MěKS. Agenda školství byla od 1. 7. 2014 zařazena do finančního
odboru, propagace města, čestná občanství a partnerská města pod Kancelář starosty
a tajemníka. Zajišťování vedení městské kroniky se zařadilo do kompetence asistentky
starosty.
Od srpna byla zavedena nová služba pro občany, tzv. Elektronický úřad, díky němuž
lze přes webové stránky rychle a jednoduše napsat upozornění např. na nepořádek, poškozené
osvětlení či rozbité lavičky.
Horní budovu Městského úřadu Tišnov na nám. Míru ozdobily nové vchodové dveře,
které byly vytvořené podle dveří původních, staré kování i mříž posloužily i na nový výrobek.
Městská policie
Na dubnovém zasedání schválili zastupitelé zřízení městské policie, a to od 1. 6. 2014.
Dva městští policisté našli zázemí v budově MěÚ na Radniční ulici 14, kde dosud sídlil
Odbor kultury a školství. Bývalý inspektor veřejného pořádku Miroslav Kettner se stal
vedoucím strážníkem. Od září byla tišnovská policie doplněna o druhého strážníka, pana
Jiřího Sokola.

Hospodaření města
Rozpočet
Rozpočet města Tišnova na rok 2014 byl schválen jako schodkový s tím, že rozpočet
příjmů činil 183.874,7 tis. Kč, rozpočet výdajů 238.113,0 tis. Kč a rozpočet financování
54.238,3 tis. Kč, tj. zapojení finančních prostředků z minulých období ve výši 15.838,3 tis.
Kč, čerpání úvěru ve výši 38.400,0 tis. Kč.
Skutečné celkové příjmy města činily 205.855,6 tis. Kč a jsou ve srovnání s r. 2013
vyšší o 33.230 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena převážně příjmem dotací, které
vzrostly o 31.472 tis. Kč. Dále došlo k navýšení daňových příjmů o 3.669 tis. Kč a příjem ze
samotných daní se zvýšil o 6.470 tis. Kč (bez DPPO za obce a daně z nemovitých věcí).
Naopak došlo ke snížení výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti o 1.498 tis. Kč a odvod z výherních hracích přístrojů se snížil o 1.125 tis. Kč. Tato
skutečnost byla způsobena zrušením místní vyhlášky o provozování loterií a jiných
podobných her na celém území města Tišnova.
Nedaňové příjmy ve srovnání s předchozím rokem se snížily o 2.094 tis. Kč. Byly to
zejména příjmy z nájmů, služeb, odvodů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
a splátky půjčených prostředků.
Kapitálové příjmy činily pouze 372 tis. Kč. Jednalo se o prodej pozemků a kotelny.
Struktura přijatých dotací byla různorodá. Velkou část tvořily dotace spolufinancované
z prostředků EU, a to v celkové výši 38.149 tis. Kč.
Skutečné celkové výdaje města činily 229.738,5 tis. Kč a ve srovnání s r. 2013
vzrostly o 56.444 tis. Kč. Je to způsobeno zvýšením běžných výdajů (o 5.395 tis. Kč.)
a převážně kapitálových výdajů (= pořízení investic) o 51.049 tis. Kč. Finančně nejvyššími
investičními akcemi byly: nástavba ZŠ Smíškova, zateplení Centra sociálních služeb,

rekonstrukce ulice Družstevní, sociální zařízení MŠ U Humpolky, rekonstrukce koupaliště,
budování přírodního hřiště MŠ Horova, dokončení cyklostezky Za Trmačovem a akustické
úpravy jeviště kina Svratka.
Z rozpočtu města byly poskytnuty dotace, finanční příspěvky a peněžní dary ve výši
4.883,3 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2014 činilo 23.883 tis. Kč a město v rámci financování
dočerpalo úvěr ve výši 40.176 tis. Kč.
Přijaté dotace
Název akce
Příspěvek na výkon státní správy
Volby do Evropského parlamentu
Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR
Výkon pěstounské péče
Systém projektového a procesního řízení na MěÚ
Strategický plán
Sociálně právní ochrana dětí
Činnost odborného lesního hospodáře
Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin
Společensky účelné pracovní místo
Obnova hotelu Květnice
Hospodaření v lesích
Nákup vybavení pro JSDH
Zabezpečení akceschopnosti JSDH
Přírodní hřiště Tišnov
Zateplení MŠ U Humpolky
Zateplení MŠ Sluníčko
Technické vybavení sběrného dvora
Kompostárna Tišnov
Zateplení CSS
Nástavba ZŠ Smíškova
Regenerace zeleně
Pro CSS – na vzdělávání ke zvyšování kvality peč. Služeb v Tišnově a
v Kuřimi, na peč. službu a sociálně aktivizační služby pro seniory

v Kč
20 888 760,00
222 000,00
231 000,00
1 028 000,00
355 569,70
246 364,81
1 980 000,00
2 424 341,00
28 400,00
72 000,00
294 000,00
39 500,00
100 000,00
21 470,00
792 593,99
186 078,14
306 687,94
1 137 046,24
24 230,67
10 255 219,82
19 315 265,99
3 113 024,97
611 804,11

Významné investiční akce
Rozpočet města zaznamenal roku 2014 rekordní nárůst investičních akcí, oproti roku
2013 téměř dvojnásobný.
Financování významných investičních akcí v roce 2014 (v mil. Kč):
Investiční akce
Cena díla
MŠ Horova – přírodní hřiště
0,84
Kino Svratka – akustické úpravy jeviště
0,5
Zateplení CSS Tišnov
32
MŠ U Humpolky – sociální zařízení
1,1
Rekonstrukce koupaliště
8,1
Cyklostezka Za Trmačovem
1,7

Dotace
0,793 (SFŽP)
11 (SFŽP)

1 (JmK)

ZŠ Smíškova – nástavba a přístavba

51,68

Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa
CELKEM

5,8
101,72

21,5 (ROP)
1,75 (SFŽP)
36,043

Zemědělství, průmysl, obchod
Odbor živnostenský úřad evidoval ve svém správním obvodu 5 569 podnikatelských
subjektů. Bylo provedeno 170 kontrol živnostenského podnikání. Kontroly byly zaměřeny na
prodej alkoholických nápojů, poskytování služeb v oblasti optiky a hostinské a ubytovací
služby. V rámci zřízení spotřebitelské poradny v systému „Spotřebitelský ombudsman“ přišlo
16 občanů konzultovat své problémy v oblasti ochrany spotřebitele.
Zastupitelé schválili na svém zasedání 28. 4. 2014 vyhlášku, která zcela zakazuje
provozování loterií ve městě s účinností od 1. 7. 2014.
V říjnu byla paní Emílie Vallová, majitelka fyzioterapeutické ordinace v budově CSS,
oceněna za své nemalé léčebné úspěchy a vstřícný přístup k pacientům jako nejlepší
živnostník na jižní Moravě za rok 2014. Ordinaci provozuje od roku 1994 a za mnohá léta
pomohla nemocným a hlavně dětem, jejichž start do života byl ztížen pohybovým
hendikepem.

Výstavba, doprava, spoje
Výstavba v lokalitě Hony za Kukýrnou
Roku 2014 výstavba v oblasti Honů stagnovala, soudní spor o platnost smlouvy na
ulici Valovu ležel u odvolacího soudu, bylo zastaveno dokončování ulice Dlouhé. Město též
požadovalo změnu podoby stavby ulice Poslední.
Výsledkem jednání mezi firmou Němec Jiří stavitel, s. r. o., a novým vedením města
bylo uzavření smlouvy na vybudování komunikace pracovně označené jako Tišnovská III,
která bude spojovat ulici Lomnickou s koncem ulice Formánkovy. Komunikaci zdarma
vybuduje stavební firma. Nová pozemní komunikace spojující dosud slepé ulice K Čimperku,
Marie Pavlíkové a Formánkovy zprůjezdní všechny tři silnice.
V oblasti bytové výstavby byl v polovině roku dokončen první bytový dům,
pojmenovaný KOMFORT I, na ulici Dlouhé. Dům nabízí 32 bytů ve čtyřech nadzemních
podlažích. Byty zahrnují terasy a možnost zakoupit garážové stání v podzemním podlaží,
které je výtahem spojeno s byty. Též byla zahájena stavba druhého takovéhoto domu.
Firma Němec Jiří stavitel popřela v tisku zprávy o tom, že hodlá v oblasti Honů a ulice
Dlouhé stavět bydlení pro sociálně slabé a těžko přizpůsobivé občany.
Stavební počiny
Venkovní areál u MŠ Horova dostal nové hřiště s environmentálními herními prvky,
s čímž byly spojeny i úpravy terénu a vegetace. Naopak tři třídy v MŠ U Humpolky se
dočkaly rekonstrukce sociálních zařízení.
V říjnu bylo dokončeno zateplení budov Centra sociálních služeb. Byly zatepleny
obvodové pláště budov a střechy a vyměněny stávající otvorové výplně. Nad balkony byly
umístěny chybějící stříšky.

Dalším investičním počinem se stalo pokračování rekonstrukce koupaliště, na jaře
byla kompletně sanována bazénová vana s novým laminátovým povrchem, dále se
rekonstruovaly venkovní rozvody vody a kanalizace a byly vybudovány nové zpevněné
plochy kolem bazénu včetně sprch, brodítek a oplocení. Na závěr byl areál koupaliště opatřen
novými lavičkami, lehátky a odpadkovými koši.
Cyklisté se dočkali dokončení cyklostezky Za Trmačovem. Můstek přes potok
Besének byl opraven a v nejkritičtějších místech byly umístěny dřevěné zábrany proti
padajícím kamenům. V lokalitě u zahrádek nově čeká na kolemjdoucí i cyklisty přírodní
posezení.
V listopadu 2014 byla po necelém roce dokončena nástavba a přístavba ZŠ Smíškovy.
V nástavbě se nachází 12 nových tříd, kabinety a sociální zařízení. Byla rozšířena kuchyně
s jídelnou. V podsklepené části přístavby byly zbudovány sklady a zázemí provozu kuchyně.
Celý objekt je bezbariérový s pomocí plošin pro vozíčkáře. Obvodové zdivo bylo kompletně
zatepleno.
Před koncem roku byla dokončena rekonstrukce ulice Družstevní v úseku ulic
Černohorská – Nerudova. Byla opravena místní komunikace, vybudována parkovací místa,
chodníky a nové osvětlení. Družstevní ulice se stala jednosměrnou. Projekt probíhal ve
spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko jako společná investice.
Pro stavbu Obchodního a školicího střediska Trnec bylo stavebním úřadem vydáno
stavební povolení, které bylo napadeno odvoláním. Krajský úřad JmK ve věci odvolání do
konce roku 2014 nerozhodl. V areálu bývalé pily pokračovaly demoliční práce a odklízení
sutin.
Projekt parku pod kostelem pokračoval roku 2014 kácením nebezpečných stromů
a výsadbou 79 nových stromů v lokalitě Na Hrádku. Podél chodníku Na Hrádku bylo
vysazeno v přiměřené vzdálenosti od památné aleje 13 lip. Chodník při starém lipovém
stromořadí byl opraven a doplněn osvětlením. Terénní zlom přiléhající k chodníku byl
upraven kamennou gabionovou opěrnou zídkou.
Památková péče
Roku 2014 proběhla sanace vlhkosti zdiva u hotelu Květnice, zhotovitele opravy
fasádní omítky se nepodařilo ve dvou výběrových řízeních najít. Bylo opraveno dno kašny na
náměstí, byly natřeny dřevěné prvky fasády a balkonu u vily č. p. 323 na ulici Riegrově
a vyměněna okna a výlohy u měšťanského domu č. p. 103 na Komenského náměstí. Na
ohradní zdi u kostela sv. Václava bylo opraveno zdivo, obnoven odvodňovací systém,
proběhlo spárování a statické zajištění.

Kultura a sport
Významnou vzpomínkovou událostí se stalo lednové znovuobnovení pamětní desky
věnované Bedřichu Antonínu Galářovi, a to v den 117. výročí od jeho narození. Pamětní
deska byla stejně jako ta minulá zavěšena na zeď nádražní budovy. B. A. Galář pracoval jako
vrchní oficiál ČSD a byl členem Sokolské župy pernštejnské. Během druhé světové války se
zapojil do odbojového hnutí v organizaci Obrana národa a do sokolského odboje, v únoru
1942 byl spolu s Karlem Volným zatčen a 23. června 1942 popraven v brněnských
Kounicových kolejích. Galářovi byl udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam.
V květnu byla slavnostně odhalena busta generála Mariana Langiewicze, diktátora
polského Lednového povstání z roku 1863. Busta tohoto polského generála, který v Tišnově
nedobrovolně strávil několik týdnů před 150 lety, byla umístěna v pasáži Centrum na nám.
Komenského 146. Na odhalení busty navázala výstava v místním muzeu.

Tišnovští zahrádkáři oslavili v letošním roce 80 let od založení zahrádkářské
organizace. Kromě odborných přednášek a besed byly pro členy uspořádány dva zájezdy,
proběhla říjnová výstava ovoce a zeleniny a po deseti letech vyšel sborník.
Spolek Čas pro sebe, o. s., existující již třetím rokem, inicioval úpravu zanedbaného
prostoru za městským úřadem, poliklinikou a DDM. Toto místo ve středu města připomínalo
skládku, ale změnilo se v dětské hřiště a zónu pro odpočinek a kulturu.
Počátkem roku vznikla iniciativa s názvem Tišnov žije. Začátek své činnosti
financovala z příspěvku MAS Brána Vysočiny. Během roku byl díky této iniciativě podpořen
festival Jeden svět a konalo se několik přednášek a besed, např. s političkou Táňou
Fischerovou, environmentalistkou Naďou Johanisovou či Jaroslavem Duškem.
Objev tišnovské šibenice
V březnu letošního roku byly zásluhou profesora Ungera z Antropologického ústavu
v Brně objeveny na jednom z vrcholů Klucaniny základy šibenice. Ta sloužila k výkonu
hrdelního práva v Tišnově. Domek pro přenocování kata stával nedaleko Humpolky.
Kamenné základy šibenice jsou téměř čtvercové, nejdelší strana měří 560 cm. V budoucnu by
se mělo toto místo stát zastávkou na naučné stezce vedoucí Klucaninou.

Projekt STOLPERSTEINE 2014
Tento projekt měl za cíl uctít a připomenout památku obětí holocaustu v Tišnově.
Projekt organizovala společnost CONTINUUM VITAE, především pak Miloš Sysel
a PhDr. Libuše Beranová. Do chodníků před domy, kde tito lidé židovského původu bydleli
na konci svého života, byly kladeny betonové kostky, opatřené mosaznou tabulkou a nápisem
se stručnou informací o zemřelém. Tyto kostky se tak staly trvalou vzpomínkou na dávno
zesnulé spoluobčany. Kladení kamenů předcházely besedy se žáky místních škol a dubnová
beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, která přežila Osvětim. 20. 9. pak bylo položeno 15
kamenů pro tyto bývalé židovské spoluobčany:
- Rodina Pollakova – manželé Alfred a Helena a jejich dvě malé dcerky Naděžda
a Libuška bydleli v Dvořáčkově ulici č. p. 66, byli spolu s postiženou Alfredovou
sestrou Emou deportováni 4. 4. 1942, Ema zemřela pravděpodobně v ghettu Rejowiec
cestou z Terezína, ostatní zahynuli buďto v ghettu v Lublinu či v nedalekém
Majdanku.
- Rodina Kellnerova – nejbohatší židovská rodina, která vlastnila obchod
v Jungmannově ulici, kde nyní najdeme restauraci, Hedvika Kellnerová zahynula již
9. 10. 1942 v Terezíně, její manžel Jakob až v Osvětimi, spolu s nimi zahynula
i rodina Jakobova bratra Alfreda.
- Rodina Stránských – otec Arnold Stránský a jeho dva svobodní synové Heřman a Jiří
vlastnili dům v Brněnské ulici č. p. 9, kde provozovali obchod s látkami a kůžemi,
Arnold a Heřman nalezli smrt v koncentrácích v Izbici a Majdanku, Jiří byl spolu
s dalším Židem Karlem Ponížilem přemístěn na práci z Osvětimi do německého
Schwarzheide, kde zemřel 29. 10. 1944. Jediný přeživší židovský občan Tišnova Karel
Ponížil již nežije.
- Emilie Spitzová – obyvatelka dnes již neexistujícího domu na Komenského náměstí,
která odjela do Terezína roku 1942 a pár dní poté zemřela ve věku 75 let.
- Leopold Östereicher – pocházel z Velké Bíteše, bydlel před válkou v Tišnově v rodině
Flatterů na Klášterské ulici č. p. 355 a zabýval se výkupem kožek. Pravděpodobně
zahynul v Osvětimi.

Městské kulturní středisko
MěKS prošlo organizační proměnou, navazující na zrušení Odboru kultury a školství.
Pod kulturní středisko byly zahrnuty Tišnovské noviny, Tišnovská televize a koncem roku se
chystalo začlenění Městské knihovny a Tišnovského informačního centra, které mělo začít
fungovat od 2. 1. 2015. Na tyto změny navázal vznik Komise pro komunikaci a média.
Kulturní dům na Mlýnské ulici byl zveleben celkovou výmalbou. Byly opraveny
a přečalouněny židle ve Velkém sále.
Tišnovské noviny byly do říjnových voleb řízeny Redakční radou, po volbách ji
nahradila výše zmíněná komise. Změnily druh papíru i tiskárnu, čímž došlo k úspoře peněz.
Výroba novin se zkrátila ze 14 na max. 10 dní.
V Tišnovské televizi byly pořady zprávy a magazín nahrazeny programem Týdeník,
vysílaným ze studia a uváděným moderátorem. Tišnovské informační centrum nebylo od
konce roku 2014 vedeno paní Marií Burianovou, jíž nebyla prodloužena smlouva. Bylo
vybaveno službou rezervace a tisk vstupenek, nově nabízelo výlep plakátů a pronájem prostor
MěKS.
MěKS uspořádalo v roce 2014 celkem 53 koncertů, slavností a představení. Klub
přátel hudby nabídl posluchačům deset koncertů (např. Trio od sv. Jakuba, TiKO atd.).
Z divadel vystoupilo například divadlo Naboso, pohybové divadlo HANŤA či divadlo Prkno.
Návštěvnicky úspěšné byly např. koncerty Lenky Filipové, Jitky Zelenkové či Karla Plíhala.
Galerie Jamborův dům
Dlouhodobá expozice Josefa Jambora našla své místo v tišnovském muzeu. Výstava
Josefa Jambora Vcházení do obrazů byla nejnavštěvovanější akcí roku, přišlo na ni víc než pět
set obdivovatelů Jamborova díla. V galerii bylo dále možné zhlédnout díla Emanuela
Ranného st. a mladých autorů, dosud samostatně nevystavujících – Jiřího Pikouse, Pavla
Matysky a Luďka Tikovského. Současné umění bylo zastoupeno obrazy Víta Ondráčka.
Fotografické výstavy se konaly dvě – jedna nabídla návštěvníkům práce Kamila Tilla, druhá
tvorbu členů Klubu přátel fotografie Tišnov.
Muzeum města Tišnova
Prostory muzea sloužily k setkávání Společnosti seniorů, Společnosti Anny Pammrové
i společnosti Continuum vitae.
V režii muzea vznikla roku 2014 publikace s názvem František Müller a Müllerův
dům. Pracovníci muzea uspořádali 13 krátkodobých výstav a několik přednášek
a doprovodných akcí, např. dětmi dobře přijaté Peklo v muzeu. Zájmu veřejnosti se těšil
zejména společný projekt muzea a galerie nazvaný Jaro ve znamení Josefa Jambora, který
zahrnoval dvě výstavy – Vcházení do obrazů (galerie) a Čtyři roční období (muzeum). Na tyto
výstavy navázala instalace nové dlouhodobé výstavy Jamborova odkazu, tedy jeho autorských
prací i děl jiných umělců. Na výstavě se po mnoha letech objevil obraz Joži Uprky Žena
z Vlčnova.

Kino Svratka
V kině Svratka byly dořešeny akustické úpravy jeviště – byl instalován svěšený
minerální podhled a na zadní straně jeviště a na jeho boky byly umístěny štěrbinové
rezonátory v celé ploše zdí. Dále byly do nového podhledu zabudovány LED reflektory.

Galerie Diana, galerie Na schodech
V galerii Na schodech proběhly v zimních měsících výstavy fotografií Zdeňka Soboty
Krajina Moravy a Jana Viktorina Krajina Evropy. Galerie Diana uspořádala v dubnu
Myslivecké dny k zahájení mysliveckého roku 2014 – 2015, na nichž byly k vidění fotografie
s mysliveckou tematikou či trofeje černé zvěře.
Městská knihovna
Struktura čtenářů zůstala vyrovnaná, nejpočetnějšími skupinami byly děti a lidé mezi
29 a 60 roky (po 31 %). K 31. 12. 2014 bylo v obou odděleních knihovny zaregistrováno
2963 čtenářů, z toho 950 dětí do 15 let. Oproti roku 2013 došlo k poklesu registrovaných
čtenářů o 39. Stále více čtenářů využívalo on-line služby, např. rezervace vypůjčených titulů.
Za rok bylo půjčeno 105 016 knih, časopisů a dalších materiálů. Děti si nejčastěji půjčovaly
komiksové příběhy – Čtyřlístek, Kačera Donalda a Toma a Jerryho. Z knih mezi dětmi
zvítězily Zlobilky od Martiny Drijverové. Dospělí čtenáři zůstali věrni Žítkovským bohyním
od Kateřiny Tučkové, ale velké oblibě se těšily i severské detektivky. Knihovní fond čítal na
konci roku 38 653 dokumentů. Knihovna nabídla během roku dospělým přes 40 akcí, které
navštívilo přes 5 tisíc zájemců. Mezi tradiční akce patřily Salonky, Univerzita volného času
a cestopisné besedy. Dětem připravily knihovnice projekt Knihy mého srdce, Noc
s Andersenem či nový úspěšný program „Na internetu bezpečně“.
Knihovna získala v prosinci 2014 Ocenění za nadstandardní rozvoj veřejných
knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života.
Cenu jí udělila Moravská zemská knihovna v Brně.
Další akce ve městě
- Jarní a podzimní Mezinárodní burza minerálů
- Koncerty tišnovské Ha-kapely
- Memoriál Jaroslava Chromého (Běh Klucaninou)
- Memoriál Ivo Medka – cyklistické závody
- Přehlídka elegance historických vozidel
- Festival Hudbou pro UNICEF
- Rybářské závody mládeže (na rybníku v Předklášteří)
- Svatováclavské hody
- Svátek hudby
- Tišnovské trhy (Trhové slavnosti)
Církve
Církev římskokatolická
Na loňskou rekonstrukci fary navázalo vyklizení dvorku za farou, jeho úklid
a zbourání kůlen. V plánu je vystavět na uklizeném prostranství dětské hřiště. Žádné
rozsáhlejší akce se nekonaly, farnost začala se splácením dlužních částek jednotlivým
farníkům, kteří zapůjčili peníze na opravu farní budovy.
V kostele sv. Václava proběhlo 13 křtů, 4 svatby a 56 pohřbů (z toho 16 do země).
Na území města působily kromě Církve Římskokatolické, Církev československá
husitská, Českobratrská církev evangelická a Církev adventistů sedmého dne

Literární dění
Tišnovské nakladatelství SURSUM vydalo jako svou 369. publikaci knihu
o výtvarnici Miladě Kollárové. Knížka s názvem „Milada Kollárová – Tkané tapisérie
a oděvy, obrazy“ přibližuje život této umělkyně, která nezřídka pobývá na své chalupě
v Železném. Mnohé autorčiny pastely si za námět vzaly právě okolní krajinu, velmi ceněny
jsou též její tkané tapisérie a miniatury.

Skauti
Tišnovský skautský oddíl dokončil rekonstrukci skautského domu. 12. 4. proběhlo
jeho slavnostní otevření, kdy si mohla veřejnost prohlédnout opravenou budovu s novou
klubovnou. Všichni dobrovolníci, kteří se o otevření domu zasloužili vlastní prací, obdrželi
poděkování. Při dokončovacích pracích (zateplení objektu a úpravě okolí) skautům pomohla
dotace města i dotace z Jihomoravského kraje v celkové výši 400 000 Kč.
DDM Tišnov, RC Studánka
Prvního zářijového dne oslavil Domeček 15 let od svého vzniku. Během školního roku
otevřel 74 kroužků, uspořádal 15 táborů pobytových i příměstských, uskutečnil 16 akcí pro
rodiny s dětmi a 9 kurzů pro dospělé či počítačové kurzy pro seniory.
Také tišnovské rodinné centrum, sídlící v nově zrekonstruované vile na Riegrově ulici,
oslavilo letos, konkrétně 5. 9., své desetileté působení. Kromě nespočtu přednášek,
workshopů, burz dětského oblečení, vánočních sbírek pro dětské domovy či mnoha rodinných
akcí se Studánka podílela na vytvoření dětského hřiště v ulici Květnické či vzniku Naučné
stezky pro nejmenší děti na Klucanině.
Sport
Tišnovský Sokol uspořádal tak jako každoročně od roku 1975 Jarní a Podzimní
mezinárodní expozici minerálů v prostorách sokolovny a Gymnázia Tišnov. Třídenní výstavu
navštívilo přes 5 tisíc návštěvníků, kteří mohli obdivovat minerály od asi 220 vystavovatelů
ze 14 zemí. Organizační výbor se musel vyrovnat se smrtí pana Ing. Alexeje Sučka,
dlouholetého spoluorganizátora mineralogických výstav.
Starostou tišnovského Sokola je Zdeněk Jeřábek.
Proběhlo zateplení tělocvičny firmou Univers. Celková cena za opravy dosáhla
1,6 mil. Kč. Dotace z programu SFŽP činila 710.360 Kč a město Tišnov přispělo částkou
600.000 Kč. Rozdíl ve výši 312.749 Kč doplatila jednota z vlastních zdrojů.
Z důvodu vyšší hlučnosti osvětlení v tělocvičně byla vyměněna některá světla za
trubice LED.
Počet členů Sokola k 1. 1. 2015 činil 657, tedy o 10 % více než v roce 2013.
Z celkového počtu si chodí do sokolovny zasportovat 265 členů v kategorii žactva, 9
v dorostu, 274 v mládeži a 118 seniorů nad 65 let. Kromě 14 oddílů všestrannosti (aerobic,
jóga, gymply, cvičení s dětmi, břišní tance, věrná garda…) jsou registrovány další oddíly –
šachy, karate, soutěžní tance, rekreační volejbal, badminton a nově též lukostřelba.
K pravidelným akcím roku patřil dálkový pochod s cílem na hradě Pernštejně
a přespolní běh Klucaninou známý jako Memoriál Jaroslava Chromého.
Rok 2014 byl úspěšný pro tišnovské tenisty. Dorost „A“ postoupil do ligy a starší
žactvo se v lize udrželo. Tenistou roku 2014 byl zvolen Kryštof Vítek, který mimo jiné získal
bronz na Mistrovství ČR mladšího žactva ve dvouhře a stříbro ve čtyřhře.

Veslařka Kateřina Krejčová si vyzkoušela svoji první sezonu v kategorii žen. Mezi její
úspěchy patřilo např. 2. místo v závodě 2x na brněnské Jarní regatě či 3. místo v posádce 2x
na Mistrovství oblasti Moravy.
S novinkou přišel Atletický klub Tišnova – pod heslem „Běhej pro zdraví“ se sešli ti,
kteří se rozhodli začít s běháním, a pod vedením trenérů AK Tišnov začali se sportem
i s účastmi na místních závodech, např. Silvestrovském běhu v Lomničce či brněnském
Vokolo príglu. Trenér AK Martin Sebera obsadil na Mistrovství světa masters v atletice,
konaném v Budapešti, 10. místo v kategorii M40. Celkovým bodovým ziskem vytvořil
zároveň nový český rekord.
Nový kroužek lukostřelby, zastřešený Sokolem Tišnov a čítající kolem 40 členů,
uspořádal v červnu otevřenou oddílovou soutěž, jíž se i přes deštivé počasí zúčastnilo 18
střelců. Mezi dospělými bodoval nejlépe trenér Václav Kappel, mezi dětmi zvítězil Martin
Müller. Střelecké tréninky probíhaly na střelnici pod letním kinem a první medaile ze soutěží
na sebe nedaly dlouho čekat.

Školství (šk. rok 2013-14)
Mateřské školy
Mateřská škola
MŠ Sluníčko
MŠ U Humpolky
MŠ Horova

Počet dětí
132
138
125

Žádosti o přijetí
66
53
40

Přijato dětí
57
44
27

Klub rodičů Na paloučku, o. s., ukončil svoji činnost při MŠ Horova na konci června
2014, protože děti účastnících se rodičů odešly do základní školy, nové květnové volby
přinesly volbu fungování nového sdružení. Pozici ředitelky obhájila v konkurzním řízení
stávající ředitelka Edita Brnková.
Vzhledem k vysokému zájmu o předškolní vzdělávání byla všem školkám udělena
výjimka z nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídách.
Lesní rodinný klub, který letos oslavil 5 let svého fungování, navštěvovalo 8 dětí
z Tišnova a dalších 9 z okolních obcí. Na zimu roku 2014/15 se klub přestěhoval
z Předklášteří do Brusné do pronajatého objektu.
.
Předškolka Ptáčata
Předškola fungující pod RC Studánka v budově na Riegrově ulici pokračovala stejně
jako v předchozím roce v péči o dalších 15 dětí, jejichž rodiče se vrátili po rodičovské
dovolené do zaměstnání.
Základní škola, nám. 28. října
Ve škole pracovalo 41 pedagogických pracovníků, 1 speciální pedagog, 5 asistentů
pedagoga a 7 vedoucích družin. Ve škole se vzdělávalo 770 žáků, z toho 472 na 1. stupni. 101
prvňáčků bylo rozděleno do čtyř prvních tříd.
Výsledky přijímacího řízení na střední školy byly následující: na čtyřleté gymnázium
bylo přijato 14 žáků z 15, na osmileté gymnázium 6 dětí z 28, na SOŠ 46 ze 47, na SOU 18
z 18.

V dubnu a květnu proběhl na škole projekt Poznej region MAS Brána Vysočiny. Děti
ve skupinách podnikly exkurze do okolních obcí Tišnova. Výsledkem byl projektový den,
během něhož žáci představili své prezentace veřejnosti.
Základní škola, Smíškova 840
Školu navštěvovalo celkem 480 žáků, z toho 47 prvňáků. Žáci byli rozděleni do 19
tříd. Nově se v tomto školním roce vyučovala angličtina už od 1. třídy.
Z 52 žáků, kteří ukončili školní docházku, se na gymnázia dostalo 19. Na osmileté
gymnázium bylo přijato 6 žáků 5. tříd.
Na počátku roku 2014 byla zahájena rekonstrukce, nástavba a přístavba školní
budovy. Práce začaly úpravou půdních podlah a demontáží střechy. Následovala výstavba
obvodového zdiva třetího podlaží a stavba přístavby nové školní jídelny, kvůli které byl
školní rok ukončen o týden dříve. Kolaudace školní jídelny spolu se sklepními prostorami
a umístěné vzduchotechniky proběhla 25. 8. 2014. Během prázdnin byla rekonstruována
sborovna a zhotoveny rozvody slaboproudé kabeláže pro rozvod internetu a potřeby nové
telefonní ústředny. Během hlavních prázdnin byla též rekonstruována kanalizace a vyměněno
celé odpadní potrubí. Ke sloučení výuky do jedné budovy na ulici Smíškově by mělo dojít
v únoru 2015.
Střední škola a Základní škola Tišnov, nám. Míru 22
Údaje o počtech žáků v jednotlivých oborech k 30. 9. 2013:
Opravář zemědělských strojů
Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
Provoz služeb
Ošetřovatel-ošetřovatelka
Mechanizace a služby
Podnikání
Podnikání – dálkové
Celkem žáků

76
19
16
36
29
51
68
295

Žáci SŠ se zúčastnili návštěvy v závodu Hyundai Nošovice a pivovaru Radegast,
soutěžili v několika odborných soutěžích, např. v Automechanik Junior či Automonileum ve
Slavkově.
Základní škola ukončila školní rok 2013/14 s 31 žáky ve třech třídách. O žáky
pečovalo 5 vyučujících a jedna asistentka pedagoga. 1 žák se vzdělával podle ŠVP pro běžnou
školu, 25 žáků podle ŠVP pro školu praktickou a 5 žáků podle ŠVP pro školu speciální.
Na konci roku proběhly na budově školy stavební práce, byla vyměněna část oken
a vstupní dveře.
Gymnázium, Na Hrádku 20
Hlavním úkolem vyučujících bylo dokončit projekt s názvem „Zkvalitnění výuky
s využitím ICT“, který přinesl škole 1.473 tis. Kč, a dokončení realizace projektu
„Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří Gymnázia Tišnov“ s výší dotace
4,5 mil. Kč. Byly stavebně upraveny učebny a laboratoře fyziky, chemie a biologie
a nakoupena moderní měřicí a laboratorní technika.
Průběh maturitních zkoušek přijeli zkontrolovat pracovníci České školní inspekce.

Do republikového kola olympiády v zeměpise postoupil oktaván Johan Bartoš.
Výborných výsledků v několika literárních soutěžích získala Bernardeta Babáková
a Magdaléna Špačková. V anketě učitelů o nejlepšího žáka školy potřetí zvítězila Karolína
Rezková z oktávy.
Školní rok byl zpestřen divadelní soutěží na nižším gymnáziu, zahraničními zájezdy
do Francie a Rakouska, lyžařským výcvikem v Rakousku, výměnným zájezdem do slovenské
Seredě a týdenním pobytem v Polsku.
K 1. 9. 2013 navštěvovalo gymnázium 241 studentů osmiletého studia v 8 třídách
a 223 studentů čtyřletého studia v 8 třídách.
V přijímacích zkouškách roku 2014 uspělo 36 uchazečů z 90 na osmiletém studiu a 60
ze 100 na čtyřletém studiu.
Základní umělecká škola
Tišnovská „Zuška“ oslavila 65 let od svého založení. Vznikla kdysi jako Městský
hudební ústav v Tišnově a sídlila v budově gymnázia pod vedením prvního ředitele Aleše
Smíška. Druhým sídlem školy byla dnešní budova MěÚ na náměstí Míru a budova vedle
pošty na ulici Bezručově, odkud se počátkem 90. let stěhovala na Dvořáčkovu ulici, kde
setrvává dodnes. Se všemi pobočkami (Tišnov, Deblín, Drásov, Doubravník, Dolní Loučky a
Nedvědice) má škola kapacitu 695 žáků. Ředitelskou pozici obhájil v konkurzu i na další roky
stávající ředitel Mgr. Tomáš Zouhar, hudebník, zpěvák, dirigent a vedoucí souboru
Cimbálová muzika. Oslavy začaly 25. 3. koncertem na tišnovské radnici, pokračovaly
tradičními hudebními událostmi, jako jsou koncert aprílový a koncerty absolventské.
Vyvrcholením oslav byl Den hudby konaný 22. 6. na zahrádce Café U Palce, který v závěru
potěšil vystupující i diváky společným zpěvem skladeb Bedřicha Smetany.

Životní prostředí a turistika
Klub českých turistů
V sobotu 11. 10. 2014 uspořádali členové KČT 44. ročník dálkového pochodu
Tišnovská padesátka. Nejdelší trasa byla vedena nově na Lipůvku a vrchol Bukovec a zdolalo
ji 43 nejzdatnějších chodců. Nejpočetněji zastoupena byla trasa dvacetikilometrová. Rodiny
s dětmi mohly využít trasu v délce 12 km, vhodnou pro kočárky. Celkem si některou z pěších
či cyklistických tras vybralo 496 účastníků pochodu.
Během léta proběhla oprava dřevěného kříže stojícího od roku 2002 asi 150 m od
vrcholu Květnice. Poblíž kříže bylo na turistické trase vybudováno srubové zastřešené
posezení.
Životní prostředí
V nových prostorách byla počátkem roku 2014 opět otevřena Ekoporadna Tišnovsko,
a to na nám. 28. října, č. p. 28, za lékárnou Arnica. Mezi služby, které nabízí, patří
poradenství v oblasti ekologie, půjčování knih s environmentální tematikou, prodej výrobku
Fair Trade (spravedlivého obchodu) a možnost odevzdat vybrané druhy odpadu (plast,
monočlánky, hliník…).
V projektu regenerace městské zeleně byla dokončena 1. etapa projektu, a to kácení
a výsadba stromů na sídlišti Pod Klucaninou. Následovaly odborné řezy stromů v celém
městě, kromě sídliště Pod Květnicí, kde se bude pracovat až v roce 2015. Byla vysazena nová
alej na ulici Jiráskově a na podzim byla dosazena stará třešňová alej na Stanoviskách. Byly
vysazeny okrasné třešně na ulici Jiráskově.

Obyvatelstvo
Statistické údaje k 31. 12. 2014
Počet obyvatel
8 908
z toho: - Hajánky
69
- Hájek
41
- Jamné
84
- Pejškov
45
- Tišnov
8 669
Počet uzavřených sňatků v matričním obvodě Tišnov (i církevních)
85
Počet narozených dětí v Tišnově
114
Počet zemřelých v Tišnově
80
Stěhování:
- v rámci obce
265
- odstěhovalí z Tišnova
216
- přistěhovalí do Tišnova
252
Průměrný věk obyvatel
41,33
(nejstarší občan, narozený roku 1914, se odstěhoval do Brna, nejstarší občankou je tudíž žena
narozená v roce 1916)
S ohledem na zákony o ochraně osobních dat není uveden jmenný seznam narozených dětí.
Tišnovská nemocnice
Tišnovská nemocnice, původně vodoléčebné sanatorium založené MUDr. Františkem
Kuthanem roku 1899, prošla roku 2014 restrukturalizací. Od 1. 2. 2014 byl rozšířen počet
lůžek následné péče a zrušena stanice JIP, která již nebyla schopna zajistit potřebnou péči pro
vážně nemocné. Na konci roku 2014 poskytovala nemocnice pacientům 25 lůžek standardní
akutní interní péče a 70 lůžek následné péče. V budově nemocnice sídlily tyto ambulance:
interní, chirurgická, kardiologická, diabetologická, nefrologická, ambulance rehabilitační
a fyzikální medicíny, závodní lékař. Nejčastějšími pacienty nemocnice byli lidé starší 80 let.
Nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných v tišnovském regionu činil na konci roku 2014 přibližně 1 438
osob, což dle nové metodiky zjišťování výše nezaměstnanosti představuje 7,8 procentní podíl
nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. V samotném Tišnově to
bylo přibližně 448 nezaměstnaných osob z 5 726 obyvatel ve věku od 15 do 64 let, čemuž
odpovídá podíl nezaměstnaných ve výši 7,3 %. Ve srovnání s koncem roku 2013 to znamená
stagnaci nezaměstnanosti ve městě Tišnově i v celém tišnovském regionu.
Na konci roku 2014 bylo ve městě Tišnově 35 volných pracovních míst.
Život seniorů
V létě roku 2013 vznikla v prostorách kavárny Muzea města Tišnova Společnost
seniorů. Od té doby se skupina aktivních starších spoluobčanů schází pravidelně, pořádá
výlety do okolí, účastní se přednášek a vernisáží pořádaných muzeem.
Tišnovský vozíčkář
Společně s DDM připravili pro děti vozíčkáři projekt Sedím a jedu. Jednotlivé školní
kolektivy si mohly vyzkoušet jízdu zručnosti na invalidním vozíku, a poznat tak náročnost
životní situace našich invalidních spoluobčanů.

Zločinnost
Obvodní oddělení Policie ČR řešilo v tišnovském regionu 346 trestných skutků,
z nichž se podařilo 164 objasnit. Oproti předešlému roku bylo řešeno o 24 trestných činů
méně. Přímo ve městě Tišnově bylo registrováno 13 případů násilné kriminality (napadení,
vyhrožování a výtržnictví), 28 vloupání do objektů (garáží, firem, …), 58 krádeží, 9 případů
podezření z podvodu a 517 dopravních přestupků.

Počasí
Leden ani únor tohoto roku nepotěšily milovníky lyžování, běžkování a stavění
sněhuláků – neobjevila se ani jedna sněhová vločka. Zimní měsíce byly nadprůměrně teplé,
spíše deštivé. Lyžaři byli nuceni dojíždět za vleky do Olešnice, protože Klínek byl mimo
provoz. Bruslařům sloužila brněnská kluziště, to nedvědické nebylo otevřeno. Mírná zima
naopak přála stavebním pracím organizovaným městem Tišnov, pracovníci údržby zasahovali
pouze devětkrát.
Počátek jara se podobal teplem a suchem spíše létu. Meteorologové dokonce
zaznamenali výskyt pouštního písku nad naším územím. Se suchem souvisel nízký stav vody
ve Svratce, což činilo problémy hlavně v neodkanalizované ulici Za Mlýnem.
První tropické teploty se na teploměrech objevily už v první červnové dekádě, ale ti,
kteří mají v oblibě teplá léta, slunce a koupání byli přesto zklamaní – červenec i srpen
přinesly bohaté dešťové srážky a chladno. Konec letních prázdnin připomínal spíše podzim.
První námraza se ukázala ve dnech před Mikulášem a zapříčinila kolaps dopravy,
vlaky nejely či měly zpoždění, mnoho domácností se ocitlo bez elektřiny.
Štědrý den připomínal teplotami nad 10 stupňů a jasným sluníčkem jaro, přesto se
koncem roku ochladilo a děti se během zimních prázdnin dočkaly sice skromného, ale zato
tak vytouženého sněhu.

