2015
ÚVOD
Počínaje zápisem za rok 2015 došlo ke změně kronikáře. Vedením kroniky byl pověřen Ing.
Václav Seyfert, nar.1957, pravnuk někdejšího starosty města (1912-1915), absolvent zdejšího
gymnázia a stavební fakulty VUT Brno, po roce 1989 zaměstnaný převážně jako sekretář
Jihomoravského tenisového svazu, krátce též ve funkci ředitele Městského kulturního
střediska v Tišnově.

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo, rada
V průběhu celého roku 2015 nedošlo v obsazení Zastupitelstva ani Rady města Tišnova
k žádným perzonálním změnám oproti tomu, jak byly tyto orgány ustaveny po volbách v roce
2014. Pracovaly tedy v tomto složení:
Jméno a příjmení
Bc. Jiří Dospíšil
Ing. Václav Šikula
Ing. Karel Souček
Ing. Tomáš Komprs
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Ing. Petr Bábor, Ph.D.
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
Jiří Habart
Lenka Knechtová
Ing. Vladimíra Knoflíčková
Zdeněk Kunický
MUDr. Veronika Pozděnová
Jan Schneider
Ing. František Svoboda
PaedDr. Radmila Zhořová
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Během roku 2015 se uskutečnilo devět zasedání Zastupitelstva města Tišnova. Rada města
Tišnova se sešla celkem 31x.
Udělení Čestného občanství a Cen města Tišnova
Ceny byly uděleny 28. 10. 2015 na slavnostní akci v obřadní síni radnice. Čestnými občany
Tišnova se stali (v obou případech in memoriam) Benedikt Kocián (1891-1965) za celoživotní
přínos sportu a jeho propagaci v Jižní Americe a JUDr. Karel Seyfert (1925-1987) za zásluhy o

rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména v oblasti kultury a sportu. Za Benedikta
Kociána, jehož potomci žijí vesměs v Jižní Americe, převzal ocenění jeho vnuk Juan Carlos
Torrico Kocian, který za tímto účelem ve svých 58 letech vycestoval z Argentiny poprvé
v životě do Evropy. Ceny města Tišnova obdrželi jubilanti roku 2015 hudební skladatel
Zdeněk Pololáník (1935) za mimořádně kvalitní celoživotní tvorbu, Josef Ondroušek (1945) za
celoživotní přínos pro společenské a kulturní dění v Tišnově, především pak za publikační
činnost a učitel hudby, pianista a vedoucí Ha-kapely Ladislav Havlík (1955) za celoživotní
přínos pro kulturu v Tišnově.
Odbory
K organizačním změnám došlo během roku ve struktuře odborů:
Rozhodnutím Rady města Tišnova ze 7. 1. 2015 byl Odbor správy majetku a investic rozdělen
na dva samostatné odbory: Odbor investic a projektové podpory + Odbor správy majetku a
komunálních služeb.
Dne 17. 6. 2015 Rada města Tišnova rozhodla o změně názvu Odboru kancelář starosty a
tajemníka na Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů.
K 1. 10. 2015 byl zrušen Odbor živnostenský úřad, výkon jeho pravomocí byl přiřazen
k Odboru dopravy, který se přejmenoval na Odbor dopravy a živnostenský úřad.
V perzonálním obsazení vedoucích jednotlivých odborů nastaly tyto změny:
1. 2. 2015 byl vedoucím Odboru kancelář starosty a tajemníka jmenován Mgr. Roman
Skřepek a vedoucím Odboru správních a vnitřních věcí Ing. Dagmar Dvořáková.
5. 2. 2015 se stala vedoucím Odboru investic a projektové podpory Ing. Eva Jelínková.
Od 1. 7. 2015 byl jmenován vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb Ing.
Václav Drhlík.
Dosavadní vedoucí zrušeného Odboru živnostenský úřad Mgr. Renata Loubalová byla 1. 10.
2015 jmenována vedoucím Odboru dopravy a živnostenský úřad.
Komise
4. 3. 2015 byla nově zřízena Komise likvidační a škodní v obsazení: Ing. Zuzana Brzobohatápředsedkyně, Ing. Albín Mašek, Ing. Dagmar Dvořáková-členové.
Další perzonální záležitosti
Město Tišnov ustanovilo pozici městského architekta, kterým se stala Ing. arch. Zdeňka
Vydrová, dlouholetá městská architektka Litomyšle. Právníkem města byl jmenován Mgr. et
Mgr. Jaroslav Salajka.
4. 2. 2015 jmenovala Rada města Tišnova nové členy Školských rad jako zástupce zřizovatele
– pro ZŠ Smíškova se jimi stali Ing. Václav Šikula a Zdeněk Kunický, pro ZŠ 28. října Mgr.
Martin Sebera, PhD. a Lenka Knechtová, vesměs zastupitelé.

Nařízení a vyhlášky města
15. 4. 2015 schválila Rada města Tišnova nařízení o zákazu podomního prodeje
17. 6. 2015 byl vydán nový Organizační řád Městského úřadu Tišnov
29. 6. 2015 zrušilo Zastupitelstvo města Tišnova Pravidla prodeje bytů z majetku města
Tišnova, neboť neodpovídaly legislativě
30. 6. 2015 schválila Rada města Tišnova Pravidla tvorby Kroniky města Tišnova
27. 12. 2015 byla odsouhlasena obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Cestovní ruch
V rámci řízení strategie cestovního ruchu ve spojeném regionu byla Zastupitelstvem města
Tišnova 29. 6. ustavena destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s., do orgánů této
společnosti byli 21. 8. Radou města Tišnova nominováni Ing. Tomáš Komprs jako člen dozorčí
rady a Eliška Špačková, DiS. jako členka výkonné rady.
Pojmenování nových ulic
16. 3. 2015 schválilo Zastupitelstvo města Tišnova pojmenování nových ulic; v lokalitě Hony
za Kukýrnou jsou to ulice Kuthanova a Štěpánova, propojení ulic Mlýnská a Koráb ponese
název ulice Moukova.
Osadní výbor Hájek-Hajánky
Sedmičlenný Osadní výbor pod vedením předsedy Ladislava Kotoučka (místopředsedkyně
Hana Chromá) se sešel během roku na 11 jednáních. 18. 5. 2015 schválilo Zastupitelstvo
města Tišnova návrh heraldického znaku a vlajky osady.
Nový osadní výbor Jamné
29. 6. 2015 bylo Zastupitelstvem města Tišnova schváleno zřízení Osadního výboru Jamné,
jeho předsedou se stal Jiří Procházka, místopředsedou Michal Kadlec (po jeho rezignaci od
14. 10. 2015 Jan Riedl). Osadní výbor uskutečnil během roku 6 zasedání.
Přestupky
Komise pro projednávání přestupků pracovala nejprve pod vedením Mgr. Ivony Prášilové, od
1. 9. 2015 její post převzala Mgr. Bc. Veronika Slavíčková. Kromě Tišnova zabezpečovala
výkon této agendy i pro převážnou většinu městysů a obcí ve správním obvodu Tišnova. Bylo
projednáno celkem 315 přestupků (165 se týkalo přestupků přímo v Tišnově, 150 v okolních
obcích), z toho 239 oznámených v roce 2015. Nejčastěji byl projednáván přestupek proti
občanskému soužití, konkrétně úmyslné ublížení na zdraví, schválnost či jiné hrubé jednání
(155 případů).

Komunální služby
V roce 2015 bylo vytříděno 458 tun separovaného odpadu (plasty, papír, sklo), což je o 30
tun více než v předcházejícím roce. Rapidně vzrostlo množství plastů (o 23%). Ve městě bylo
rozmístěno 52 kontejnerů na papír, 66 na plasty, 46 na směsné sklo a 20 na bílé sklo. V rámci
podpory třídění bylo zakoupeno 700 kusů sad tašek na třídění odpadu.
Tiskoviny o městě
Město Tišnov bylo v roce 2015 nadále vydavatelem měsíčníku Tišnovské noviny,
rozšiřovaného zdarma do všech domácností města. Vlastní realizací tiskoviny bylo pověřeno
Městské kulturní středisko, řídila ji a za obsah odpovídala Komise pro komunikace a média,
vedená předsedkyní Mgr. Monikou Chlupovou-Fruhwirtovou. Během roku začaly Tišnovské
noviny vycházet i ve webové verzi.
Dále v Tišnově vycházel tradiční čtrnáctideník Vox (vydavatel JUDr. Martin Chutný) a
bezplatně byl do poštovních schránek občanů distribuován měsíčník Tišnovsko-Kuřimsko
(vydavatel Zdeněk Hrdlička).
Různé
30. června byla u radnice uvedena do provozu digitální úřední deska.
Koncem roku bylo zakoupeno nové digitální piano (YAMAHA DG650 WH SET LSB), které se
nachází v obřadní síni radnice a využívá se při konání slavnostních obřadů.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Rozpočet města
Rozpočet města na rok 2015 schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání 16. 3.
2015. Rozpočet příjmů činil 178.087,8 tis. Kč, rozpočet výdajů 214.709,8 tis. Kč, rozpočet
financování 36.622,0 tis. Kč, přičemž financování z přebytku minulých let představovalo
41.842,0 tis. Kč, rozdílovou částku 5.220,0 tis. Kč tvořila splátka úvěru.
V průběhu roku bylo přijato 15 rozpočtových opatření, z čehož se v 8 případech jednalo
pouze o přesuny ve výdajové části rozpočtu. Příjmy takto upraveného rozpočtu pak činily
219.423,1 tis. Kč, výdaje 257.155,6 tis. Kč.
Skutečné příjmy města v roce 2015 činily 229.237,01 tis. Kč (104,47% upraveného rozpočtu),
což je o 23.381,41 tis. Kč více než v roce 2014. Nárůst byl způsoben především příjmem
dotací, které vzrostly o 21.181 tis. Kč, dále došlo k navýšení daňových příjmů o 2.265 tis. Kč a
u samotných daní se příjem zvýšil o 2.550 tis. Kč. K největšímu zvýšení došlo u daně z příjmu
fyzických osob ze SVČ, a to o 2.022 tis. Kč, k největšímu snížení naopak u výnosu daně

z přidané hodnoty (o 1.242 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2014 došlo ke snížení nedaňových
příjmů, a to o 956 tis. Kč (především příjmy z nájmů, služeb, odvodů příspěvkových
organizací do rozpočtu zřizovatele). Kapitálové příjmy činily 1.264 tis. Kč (prodej bytů a
pozemků). Převážnou část přijatých transferů (54.815 tis. Kč z celkové částky 86.916 tis. Kč)
tvořily dotace spolufinancované z prostředků EU.
Skutečné výdaje ve výši 217.133,37 tis. Kč (84,44% upraveného rozpočtu) byly naopak oproti
roku 2014 o 12.605,13 tis. Kč nižší. Důvodem bylo především snížení kapitálových výdajů o
9.465 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2015 činilo 12.103,64 tis. Kč.
Dotace a investice
Finančně největšími investicemi byly v roce 2015:
Investiční akce
Modernizace dopravního terminálu a
parkoviště Na Loukách
Modernizace výuky a zvyšování kvality
odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova
Zateplení Městského kulturního střediska

Cena díla (tis. Kč)
22.283,2
3.663,3
4.530,1

Zateplení poliklinky

3.964,7

Zateplení základní umělecké školy

2.857,9

Regenerace zeleně

4.128,6

Sanace skalní stěny

3.553,3

Výstavba kompostárny Tišnov

7.811,3

Modernizace sběrného dvora Tišnov

14.497,4

Cyklistický pruh a cyklistický pás a společná
stezka Tišnov-Předklášteří

2.257,4

Přijatá dotace (tis. Kč)
18.088,5 / ROP /
2.940,2 / ROP /
2.767,7
162,8
1.729,4
101,7
1.606,0
94,5
2.183,0
155,9
3.127,4
184,0
5.710,8
335,9
12.700,3
747,1
1.352,7

/ MŽP /
/ SFŽP /
/ MŽP /
/ SFŽP /
/ MŽP /
/ SFŽP /
/ MŽP /
/ SFŽP /
/ MŽP /
/ SFŽP /
/ MŽP /
/ SFŽP /
/ MŽP /
/ SFŽP /
/ JMK /

Použité zkratky: ROP=Regionální operační program, MŽP=Ministerstvo životního prostředí, SFŽP=Státní fond
životního prostředí, JMK=Jihomoravský kraj

Z rozpočtu města byly v roce 2015 poskytnuty dotace ve výši 3.836,1 tis. Kč, z čehož největší
položku představovala tělovýchovná činnost (2.027,05 tis. Kč – z toho 800 tis. Kč na činnost
sportovních subjektů, 700 tis. Kč na provoz jejich sportovišť, 233,1 tis. Kč na podporu trenérů
mládeže a dalších 301 tis. Kč formou mimořádných dotací). Mládežnickým organizacím bylo
na dotacích poskytnuto celkem 249 tis. Kč (z toho 57 tis. Kč formou mimořádných dotací).

Nebytové prostory v majetku města
V majetku města bylo v roce 2015 celkem 42 objektů s nebytovými prostory, v 7 případech
z tohoto počtu jde o školy (4 mateřské, 2 základní, v jednom je v pronájmu Základní
umělecká škola), 2x o kotelny. Ze zbývajících staveb do majetku města patří zejména
Rekreační středisko Brumov, letní kino na Hornické ulici, koupaliště, z budov ve městě pak
především poliklinika (nám. Míru 24), muzeum (Jungmannova 80), dům s pečovatelskou
službou (Králova 1742), objekt Městského kulturního střediska (Mlýnská 152) a Jamborův
dům (Brněnská 475).
Lesní majetek
Město obhospodařovalo 261,09 hektarů lesního majetku, z toho 136,52 hektarů lesa
hospodářského (Klucanina, Jamné, Hájek), 43,26 hektarů lesa ochranného (Květnice) a 81,31
hektarů lesa zvláštního určení. Hlavní dřevinou byla borovice (33,2% porostní plochy), dále
pak dub, buk, smrk; zbývající dřeviny představovaly 11,1%.

PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ, OBCHOD
Živnostenský úřad Tišnov evidoval ve svém správním obvodu 8.941 platných živnostenských
oprávnění a 5.784 podnikatelů. Statistika byla zjišťována ke 4. 4. 2016.
Starosta města Tišnova Jiří Dospíšil udělil dne 12. listopadu 2015 poděkování majitelům firmy
Steinhauser. Děkovný list převzali společně Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. a Ing.
Ladislav Steinhauser, a to za dlouhodobý výjimečný přístup k podnikání vyplývající z rodinné
tradice, jehož výsledkem je především mimořádná kvalita provozu a výrobků i nadstandardní
péče o zákazníka.
16. 10. 2015 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Pivovar Tišnov s.r.o. Jejím
prvním produktem se stal světlý ležák Tišnovan, 3x chmelená dvanáctka. Pivo se prozatím
vařilo mimo Tišnov, ale společnost se připravovala na budoucí výrobu přímo ve městě.
Zhruba po stoleté pauze se tedy na trhu opět objevilo tišnovské pivo.
Do obchodního rejstříku byly kromě toho v průběhu roku 2015 nově zapsány ještě tyto firmy
se sídlem v Tišnově (s výjimkou akciové společnosti AREÁL Heršpice se jedná vesměs o
společnosti s ručením omezeným, jejichž předmětem činnosti jsou kromě MUDr. Stalmacha
ve všech případech výroba, obchod a služby, případně ještě další činnosti uvedené
v následujícím abecedním přehledu):
AREÁL Heršpice – pronájem nemovitostí
CERGO REAL
Dobrokar
DU.JU.DRINKS – hostinská činnost

Gatsby Club – hostinská činnost
Chirurgická a ortopedická ambulance MUDr. Stalmach Antonín – poskytování zdravotních
služeb
in hight – hostinská činnost, provádění staveb, malířství aj.
Komprs Consulting
LUZTIKO
MIDEPA STAV – provádění staveb
Nilaja – hostinská činnost
Profiekon – účetnictví
REAL-PROJEKT MAX – provádění staveb, projektová činnost
Stroje Zeman Doprava – silniční motorová doprava
SÝRÁRNA & VINOTÉKA & DELIKATESY – hostinská činnost (nová prodejna na Dvořáčkově
ulici)
ZAZANA – pronájem nemovitostí
ZuZu Trade

VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE
Výstavba
13. 4. 2015 byly zahájeny stavební práce v rámci investiční akce Zkvalitnění nakládání s
odpady ve městě Tišnov, která se skládala ze dvou projektů: Modernizace sběrného dvora a
Výstavba kompostárny. Projekt Modernizace sběrného dvora zahrnoval stavbu haly na
prvotní třídění odpadů, zpevnění a částečné zastřešení stávajících ploch, umístění buněk pro
administrativu a související inženýrské sítě (dešťová kanalizace, vodovod, elektrorozvody).
Předmětem druhé části veřejné zakázky Výstavba kompostárny bylo vybudování nové
kompostárny v areálu sběrného dvora Tišnov. Kompostárna bude sloužit k likvidaci
biologicky rozložitelných odpadů. Součástí projektu byly také zpevněné plochy, oplocení a
dále související inženýrské sítě. Nový areál sběrného dvora byl slavnostně otevřen 25. 9.
2015.
Mezi 16. 2. - 30. 6. 2015 bylo provedeno kompletní zateplení budovy polikliniky, výměna
plastových oken a vstupních dveří. Ve vstupním prostoru byla zeď osazena novým dřevěným
obložením a byla položena nová čistící zóna.
V podzimních měsících byl dokončen projekt Regenerace zeleně vybraných lokalit města
Tišnov. Stávající velmi hodnotná vzrostlá zeleň byla doplněna o malokorunné druhy stromů a
nové keřové skupiny. Dle projektu bylo vysazeno více než 300 stromů a 8.000 keřů na sídlišti
Pod Klucaninou a Pod Květnicí, v celém městě bylo současně ošetřeno 1.077 ks stromů.
12. 1. 2015 vydal Odbor stavebního řádu územní rozhodnutí o umístění stavby městského
parku pod kostelem.

Doprava
Od 16. 3. 2015 byla realizována modernizace autobusového dopravního terminálu – souvislé
zastřešení po celé délce nástupišť, osazení nových obrubníků, dlažby se znakovými prvky pro
nevidomé.
Mezi 23. 3. a 31. 10. 2015 probíhala úplná uzavírka ulice Klášterské z důvodu provádění prací
na vybudování přeložky krajské komunikace, v listopadu byl na nové komunikaci zahájen
provoz.
Spolek Za sebevědomé Tišnovsko zorganizoval novou výtvarnou výzdobu podchodu
k vlakovým nástupištím na tišnovském nádraží. Realizace se ujal brněnský malíř Vladimír
Kiseljov za spolupráce místních občanů; výmalba proběhla mezi 18. 6. - 15. 7.
Od 15. 6. do 31. 8. 2015 probíhala rozsáhlá výluka vlaků na trati mezi Brnem a Kuřimí, která
výrazně ovlivnila plynulost dopravy mezi Tišnovem a Brnem; navíc byl zhruba ve stejnou
dobu uzavřen i silniční průtah Kuřimí.
Centrální zásobování teplem
V rámci soustavy centrálního zásobování teplem byla v Tišnově oproti roku 2014 snížena
cena tepelné energie o cca 9%.

VEŘEJNÝ ŽIVOT
Oslavy výročí 70 let od konce II. světové války
Hlavní součástí oslav 70 let od konce války bylo slavnostní vzpomínkové odpoledne nazvané
S vděčností a úctou občané Tišnovska, na němž byli uctěni padlí a umučení odbojáři
Tišnovska a předány pamětní plakety pozůstalým. Konalo se 9. 5. v kině Svratka. Další
odbojáři pak byli oceněni také 28. 10. v obřadní síni tišnovské radnice.
V souvislosti s uvedeným výročím proběhly v Tišnově a nejbližším okolí ještě tyto akce:
26. 2. - přednáška o událostech v šerkovické hájence
19. 4. - přednáška Zbraně druhé světové války
od dubna do června - výstava Druhá světová válka na Tišnovsku
23. 4. - přednáška Soudruzi z Wehrmachtu
25. 4. - přednáška Továrna na výrobu letadel Diana
5. a 6. 5. - besedy s pamětníky Konec války mladýma očima
8. 5. - vzpomínkový akt v Šerkovicích a partyzánské odpoledne na Skaličce
23. 5. - ukázky bojové techniky a hudební vystoupení pod názvem Česká píseň na všech
frontách

7. 6. - křest knihy Ludvíka Horčici Oldřich Kothbauer a Legionářsko-zbrojovácká odbojová
skupina Tišnov
Kultura
Městské kulturní středisko
Od ledna do července 2015 probíhaly práce na zateplení hlavní budovy MěKS na Mlýnské
ulici.
K 31. 3. 2015 ukončil pracovní poměr dosavadní ředitel MěKS Mgr. Libor Ždánský, v měsíci
dubnu byla dočasným vedením střediska pověřena MgA. Alena Ochrymčuková a 1. 5. 2015
nastoupil nový ředitel Mgr. Jan Brdíčko.
V průběhu roku došlo k dalším perzonálním změnám na místech vedoucích jednotlivých
středisk:
15. 3. 2015 ukončil své působení vedoucí Muzea města Tišnova MgA. Tomáš Rybníček, na
jeho místo nastoupila 1. 6. 2015 Mgr. Eva Dohnálková.
31. 3. 2015 ukončila pracovní poměr vedoucí galerie Mgr. Veronika Jičínská, novou vedoucí
se stala od 1. 6. 2015 MgA. Marta Fišerová.
Dramaturgickou novinkou bylo zavedení divadelního předplatného, které zahrnovalo pro
sezónu 2015-16 celkem 6 divadelních představení.
Vedle běžných akcí MěKS v roce 2015 pořádalo 31. 1. Reprezentační ples města Tišnova,
jehož hlavním uměleckým hostem byla zpěvačka Tereza Černochová. Čtyřikrát během roku
se uskutečnily na náměstí Míru Trhové slavnosti (28. 3. Ptačí trhová slavnost, 16. 5. Rodina
v lidové tradici, 17. 10. Podzimní úroda a 29. 11. Adventní jarmark škol). U rybníka
v Předklášteří se 20. 9. konaly Rybářské slavnosti (vystoupili mj. Jaroslav Hutka a kytarista
Zdeněk Bína). 26. 9. byly uspořádány tradiční Svatováclavské hody, kterých se během dne
zúčastnilo cca 4.000 návštěvníků a vedle místních souborů na nich účinkovala také skupina
Buty. 3. a 10. 10. se uskutečnily dva koncerty Festivalu Zdeňka Pololáníka. Z jednorázových
koncertů stojí za uvedení vystoupení legendárního slovenského hráče na klávesové nástroje
Mariána Vargy (30. 5.).
2. 1. 2015 se součástí Městského kulturního střediska stalo Turistické informační centrum,
které začalo zajišťovat také předprodej vstupenek na kulturní akce.
1. 7. 2015 byla pod Městské kulturní středisko začleněna také Městská knihovna Tišnov.
V obou odděleních knihovny bylo k 31. 12. 2015 zaregistrováno 2.971 čtenářů, z toho 1.010
dětí do 15 let. Během celého roku navštívilo knihovnu 32.690 návštěvníků za účelem
výpůjčky, akce pořádané knihovnou navštívilo 8.398 osob a bezplatného internetu využilo
1.667 uživatelů. Půjčeno bylo 99.960 knih, časopisů a audiovizuálních médií. Vedle běžné
činnosti knihovna organizovala sérii exkurzí nazvanou Salonky, přednášky Univerzity volného

času, Virtuální univerzitu třetího věku, výstavy, soutěže, besedy a akce na podporu dětského
čtenářství včetně populární Noci s Andersenem.
Continuum vitae
Spolek vedený Milošem Syslem pokračoval ve vydávání nezávislých internetových novin
Tišnoviny - jiný pohled. Soubor nejzajímavějších článků za první rok a půl jejich existence
vydal i tiskem v podobě více než 220-stránkového Almanachu, jehož slavnostní křest proběhl
23. 6. v kině Svratka. Spolek se výrazně podílel na několika akcích souvisejících s objevem
základů tišnovské šibenice (výstava v Muzeu města Tišnova, přednáška s promítáním
dokumentárního filmu 28. 2. v kině Svratka). 29. 3. uspořádal besedu s německou
spisovatelkou Hermou Kennel u příležitosti českého vydání její knihy Je smutné opouštět svět
na jaře…, věnované protifašistickému odboji na Tišnovsku s akcentem na postavu Boženky
Škrabálkové. Pod hlavičkou spolku bylo Ing. Radimem Tichým natočeno několik krátkých
desetiminutových filmů, které v souhrnu mapovaly události konce II. světové války na
Tišnovsku.
Concentus Moraviae
V rámci festivalu Tišnov opět pořádal dvě akce: 1. 6. koncert žáků ZUŠ festivalových měst
v kině Svratka a 24. 6. koncert nizozemského souboru Bl!ndman v bazilice kláštera Porta
coeli.
Vzpomínkový hudební večer
11. 4. 2015 se v sokolovně uskutečnil vzpomínkový hudební večer Swingová devadesátka
stréca Karla u příležitosti nedožitých 90. narozenin JUDr. Karla Seyferta, dlouholetého
kapelníka tišnovského tanečního orchestru. Vystoupila místní Ha-kapela a Big band
Konzervatoře Brno.
Karasovo divadlo
Od 16. 5. do 31. 8. probíhala v Muzeu města Tišnova výstava o historii Karasova divadla, jejíž
součástí se stalo i vydání cca 60-stránkové publikace s vloženým CD. V průběhu roku 2015
obnovilo Karasovo divadlo po 18 letech svoji činnost a začalo připravovat dvě divadelní hry
pro uvedení v příštím roce. Hlavním iniciátorem obnovení se stal Jiří Veselý. Divadlo se stalo
členskou součástí Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov.
Barokní dům Na Pernštýně (U Palce)
V souvislosti se změnou majitele barokního domu Na Pernštýně (stal se jím Miroslav
Navrátil) probíhala během roku rozsáhlá jednání o možnosti využívat těchto prostor i do
budoucna pro kulturu, a to mezi městem Tišnov, panem Navrátilem a vzniklou občanskou
iniciativou Zachraňme zahrádku U Palce. V jednání bylo i odkoupení objektu městem,
případně směna za jiné pozemky. Miroslav Navrátil nakonec zůstal majitelem nemovitosti,

ale přehodnotil svůj původní záměr a namísto nové zástavby přislíbil využívat tyto prostory
nadále ke kulturní činnosti.
Další zajímavé kulturní akce
V lednu 2015 proběhla tříkolová pěvecká soutěž Tigalsong.
Tradiční prosincová výstava betlémů pořádaná v Předklášteří tišnovskou společností Art
Periscope se konala 11. – 13. 12. 2015 a byla tentokrát pojata jako Autorské tvoření betlémů,
při němž vystavovatelé předváděli výrobu přímo na místě.

Sport, turistika
Poprvé byl městem vypsán a sportovními kluby využit dotační program na podporu
sportovních trenérů mládeže. Na tyto účely bylo poskytnuto 233,1 tis. Kč.
Ve sportovní hale SSK Tišnov byla provedena renovace parketové podlahy, v nafukovací hale
na tenisových dvorcích proběhla modernizace osvětlení.
V areálu Ostrovce zakoupilo Město Tišnov bývalé pozemky Českých drah, 4. - 6. 5. na nich
proběhla rozsáhlá demolice původních objektů a fotbalový klub AFK Tišnov začal připravovat
modernizaci svého sportoviště s vybudováním druhého hřiště v bývalých prostorách ČD.
Tišnovská cyklistka Anna Šmídová obhájila prvenství v celorepublikovém seriálu závodů MTB
Kolo pro život, když vyhrála 12 z celkového počtu 14 akcí.
Výrazně ožil zájem veřejnosti o fotbal poté, co s klubem začal spolupracovat majitel firmy
Mertastav Oldřich Merta. Do družstva mužů přestoupila řada posil z jiných měst, členem
týmu byl i někdejší ligový hráč Zbrojovky Mohamed Traoré, rodák z Guineje. AFK Tišnov se
stal tzv. farmou divizního Blanska, což umožnilo startovat v dresu Tišnova také brněnské
fotbalové legendě Petru Švancarovi. Na jaře tým postoupil do I. A třídy a po podzimní části
nové sezóny byl i v této soutěži na čele tabulky. Odchovanci klubu byli až na několik výjimek
přesunuti do B-družstva, které ale bylo nuceno startovat jen v nejnižší IV. třídě.
V roce 2015 vznikl BK Handicap Tišnov, ženský basketbalový klub se sídlem v Brně, který se
stal pokračovatelem někdejšího SK Noem Arch Brno. Navázal systematickou koncepční
spolupráci s mládežnickými týmy SK Basketbal Tišnov a svá utkání absolvoval v tišnovské
sportovní hale. A-družstvo Handicapu působilo v 1. lize (druhá nejvyšší soutěž v republice), Bdružstvo ve 2. lize. Zastoupení tišnovských hráček v obou družstvech bylo ovšem zcela
minimální.
Ve dnech 8. – 10. 1. 2015 se ve sportovní hale konala evropská kvalifikace na světový
šampionát juniorek ve volejbalu za účasti Česka, Dánska, Rakouska a Bulharska.

14. 6. proběhlo otevření workoutového hřiště u nového hřbitova v Tišnově, tentýž den se
konal IX. ročník závodu horských kol Memoriál Ivo Medka.
11. 7. se konal 7. ročník závodu Tišnovský triatlon.
14. 11. se v rámci akce Svatý Martin v Tišnově uskutečnil 1. ročník Běhu tišnovskými
uličkami, který pro rodinné týmy uspořádal Atletický klub Tišnov.
5. 9. 2015 se v prostoru náměstí Míru a v nedaleké Lomnici uskutečnil už 15. ročník Přehlídky
elegance historických vozidel, jejímž hlavním pořadatelem byl jako vždy Autoklub Tišnov.
Sokol Tišnov vedle své běžné činnosti uspořádal ve dnech 1. - 3. 5. 2015 a 6. - 8. 11. 2015
tradiční mineralogické burzy. Jinak se v průběhu roku v hlavním sále sokolovny odehrávaly i
nadále především prodejní trhy levného zboží.
Místní organizace Klubu českých turistů uspořádala 10. 10. 2015 již 45. ročník turistického
pochodu Tišnovská padesátka (6 pěších tras od 8 do 50 km, 3 cyklotrasy od 26 do 50 km).
Dále realizovala v květnu 4denní akci Kokořínsko, Máchův kraj a v srpnu vícedenní
cykloputování Dunaj 2015.

Mládežnické organizace
Inspiro - středisko volného času
Pod tímto názvem existuje bývalý Dům dětí a mládeže od 1. 4. 2015. Vyvíjel činnost i pro
dospělé. Zájmové útvary byly rozděleny do tří oblastí – sportovní, přírodo-technické a
kreativní. Novými útvary se staly: Badminton, Mažoretky, Volejbal, Švihadlování,
Mineralogie, Včelaři a Šachy. Jako reakce na vyšší počet žáků prvních tříd byly připraveny
kroužky speciálně pro prvňáčky. Mezi nejvýznamnější akce patřil Pohádkový les, kterého se
zúčastnilo přes 600 účastníků.
Příměstské tábory probíhaly nejen o letních, ale i jarních a podzimních prázdninách. Nabídka
pobytových táborů pokryla časově celé letní prázdniny (Tábor pro rodiče s dětmi Podmitrov;
Vltava - splutí řeky; Sportovní tábor s cyklistikou; Vranice - stanový tábor). Všech táborů se
zúčastnilo 406 účastníků.
V červnu až říjnu proběhla rekonstrukce budovy na Riegrově ulici. Byla opravena všechna
sociální zařízení, došlo k výměně topení a kotle, byla provedena sanace vnějšího zdiva a zdiva
ve Slunečním sále.
Hnutí Brontosaurus (1) - 1. BRĎO Tišnov-Gingo
Oddíl měl v průběhu roku 75 členů. Vrcholná táborová akce, třítýdenní tábor v Jasenicích u
Velké Bíteše, nesla název Škola čar a kouzel v Bradavicích a byla motivována literární a

filmovou postavou Harryho Pottera. Některé počiny oddílu (sběr hliníku Alík, Drakiáda) byly
pořádány i pro širší veřejnost. Konalo se 12 víkendových akcí nebo výprav, navíc dvě pro
vedoucí.
Hnutí Brontosaurus (2) - 96. šiška Z.H.K.Ž. BRĎO Tišnov
Kromě 36 běžných schůzek byl pro děti uskutečněn letní tábor v katastru obce Jasenice u
Velké Bíteše na motivy cesty kolem světa.
Rodinné centrum Studánka
Aktivity se pořádaly pro děti již od 4 měsíců věku (pohybové aktivity s kojenci a batolaty),
dalšími kroužky byly Zpívánky, Šikulové (výtvarný kroužek), Volné hrátky v tělocvičně, Jógové
hry, Tanečky, S tátou do tělocvičny, Přírodovědný kroužek. V kroužcích se uskutečnilo 2.556
návštěv dětí a 2.169 návštěv dospělých. Dále se při různých příležitostech konaly
jednorázové akce, jichž se zúčastnilo 966 dětí a 1.758 dospělých. V programu bylo i
psychologické a genderové poradenství. Péče o děti byla realizována v předškolce Ptáčata a
v projektu Jezírko.
Junák - Český skaut, středisko Květnice Tišnov
Ve středisku po celý rok fungovaly oddíly Robinsoni (v Doubravníku) a Marťánci. 2. dívčí oddíl
Jiřičky a 2. chlapecký oddíl Blahoslaveného Hroznaty byly v činnosti jen do září 2015, pak
místo nich vznikly 2. Bobův oddíl, 3. oddíl Půlčíci, 4. oddíl RS Fénix (roveři) a 5. kmen
dospělých. Nově vzniklá roverská skupina byla zaměřena na program pro dospívající.
Tišnovské oddíly měly celkem 106 členů, doubravnický oddíl 42. Vedle pravidelných schůzek
proběhly celkem čtyři skautské tábory s tématy jako Mafie, Středozemě, Hvězdná brána.
Putovní tábor byl směřován do Beskyd. V lednu proběhl 9. ročník Skautského plesu
v Doubravníku.
Středisko se podílelo na organizaci Skautské výstavy k 80. výročí skautingu v Tišnově. Jako
součást zahájení této výstavy byly 12. 9. 2015 položeny pamětní kameny zmizelých před
domem č. 554 na ulici Družstevní, kde měla v době zatčení (5. 10. 1944) svých synů,
tišnovských skautů Josefa a Ladislava, trvalé bydliště rodina Vetešníkova. Oba bratři zahynuli
v koncentračním táboře Flossenbürg na jaře 1945. Vzpomenut byl i jejich druh Jaroslav Fiala,
jehož potkal stejný osud. Pokračovala tím akce Stolpersteine spolku Continuum vitae,
započatá již v roce 2014.
Spolek Odyssea
Spolek v roce 2015 zrealizoval 24 volnočasových akcí, týkajících se lukostřelby. Uspořádal
zkušební závod na Klucanině, příměstský lukostřelecký tábor a ve spolupráci s aktivitou
Tišnov žije také víkendový kurz s přednáškou vicemistra Evropy v instinktivní lukostřelbě
Tomáše Hanuše.

Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání
V říjnu 2014 vzniklý spolek zřídil komunitní základní školu ZaHRAda, která zahájila 1. 9. 2015
svoji činnost. Spolek podporuje iniciativy směřující k reformě školství a budování
alternativních vzdělávacích projektů, je provozovatelem lesního rodinného klubu.

Za sebevědomé Tišnovsko
Hlavní aktivitou spolku byla v roce 2015 organizace výmalby nádražního podchodu, o níž je
v textu již zmínka v sekci Doprava. V říjnu se spolek podílel na celostátní akci Výstava na
stromech, která proběhla v parku náměstí 28. října. Nadále byla provozována Ekoporadna,
pořádající tzv. Férovou snídani. Spolek spolupracoval při přípravách Tišnovských trhů.

Čas pro sebe
Občanské sdružení Čas pro sebe otevřelo 13. 2. 2015 na Bezručově ulici v prostoru Klenby
v budově bývalé měšťanské školy tzv. SetKávárnu jako spolkový prostor určený pro kreativní,
vzdělávací, společenské a kulturní setkávání. Ve dvorním traktu mezi budovami pošty,
polikliniky a základní školy provozovala relaxační prostor Dvorek. Programem sdružení byly
časté pohybové aktivity, výlety, workshopy, tvořivé dílny, kulturní akce a prodej místních
produktů.

Tišnov žije
Tato iniciativa pořádala další přednášky z oblasti společenské, kulturní, podnikatelské,
vědecké a veřejno-právní – přednášeli např. ministr zemědělství ČR Marian Jurečka nebo
redaktor časopisu Respekt Tomáš Lindner. O organizaci akcí se zasloužili především Radim
Kučera a Ing. Miroslav Pálka, který kromě toho uspořádal několik fotografických výstav ve
své Galerii Na Schodech na Bezručově ulici.

Klub přátel fotografie
Ve 4. ročníku celostátní fotografické soutěže Zrcadlení 2015 v Bystřici nad Pernštejnem
postoupili do finále soutěže i tišnovští autoři Josef Buček, Miloš Buček, Josef Maruška a
Miroslav Pálka. Porota vedená známým fotografem Jindřichem Štraitem vybrala na 1. místo
soutěže v kategorii Bystřicko - člověk a krajina sérii fotografií Před výlovem Josefa Bučka.
Miloš Buček byl oceněn cenou starosty města Bystřice nad Pernštejnem za fotografii Změny
v čase.

Fotografie Josefa Bučka s názvem Linie vyhrála 1. místo v kategorii Současná infrastruktura
ve fotosoutěži Správy železničních dopravních cest.
V Galerii Diana uspořádal klub výstavu Pixelománie.

Oblastní charita Tišnov
je organizační složkou Diecézní charity Brno. Při 15. tříkrálové sbírce vytěžila 1.219,9 tis. Kč (o
68,9 tis. Kč více než v předcházejícím roce). Její projekt Sociální rehabilitace ve Skryjích se
dostal do finále akce Tesco - Pomáháme s vámi. 7. 10. 2015 realizovala charitativní sbírku
Koláč pro hospic.

Církve
Od 1. 8. 2015 se stal novým duchovním správcem římskokatolické farnosti v Tišnově a novým
děkanem tišnovského děkanství R. D. Mgr. Josef Rybecký, který do Tišnova přišel z Tvarožné.
Vystřídal R. D. Mgr. Jiřího Buchtu, který odešel po pěti letech do farnosti Stonařov u Jihlavy.

Zahrádkáři
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov vykazovala 205 členů. Lisovna
ovoce, kterou zahrádkáři provozují, byla otevřena 24 dnů, její služby využilo 431 zájemců a
zpracovalo se 20.470 kg ovoce. Lisovnu navštívily děti z některých tišnovských mateřských
škol se svými učitelkami. Zahrádkáři pro ně připravili ukázku práce lisovny.

Hájek - Hajánky
Na většině uspořádaných akcí se v osadě podílel místní spolek Vinohrad. Uskutečnil se nultý
ročník cyklozávodu pro děti Hajánecké kolečko (30. 5.). Spoluobčan Boris Pícha na besedě
Putování s Bromptonem vyprávěl o své cestě napříč Evropou (7. 3.). Činnost vyvíjela i osadní
základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Pokračovala revitalizace třešňové aleje
v lokalitě Stanovisko – během roku vysázeno 30 nových stromů. Bylo realizováno
automatické zvonění kapličky v Hajánkách (3x denně, vždy v 6, 12 a 18 hodin).
Jamné
28. 6. 2015 se za účasti téměř 200 návštěvníků konala Jamenská pouť. 24. 10. byl uspořádán
sraz rodáků a uctění památky padlých. Na obou akcích vystoupil Tišnovský pěvecký sbor.
Mezitím se 29. 8. uskutečnila akce Jamenský táborák. V listopadu byly založeny internetové

stránky osady Jamné. Během vánočních svátků byl poprvé až do Tří králů rozsvícen
stromeček u kaple Sv. Barbory.

ŠKOLSTVÍ ( školní rok 2014/15 )
Mateřské školy
mateřská škola
MŠ Sluníčko
MŠ U Humpolky
MŠ Horova
celkem

počet dětí
138
132
140
410

žád.o přijetí
55
59
72
186

přijato
32
44
51
127

ředitelka
Jana Konečná
Mgr. Andrea Musilová
Edita Brnková

Město Tišnov jako zřizovatel povolilo všem mateřským školám výjimku z nejvyššího počtu
dětí ve třídě na maximální možnou hranici 28 dětí. Vzhledem k velkému zájmu o předškolní
vzdělávání v mateřských školách byla s účinností od 1. 10. 2014 navýšena kapacita MŠ
Horova ze 125 dětí na 140 dětí.
Děti byly do mateřských škol přijímány na základě kritérií, která jsou shodná pro všechny MŠ
v Tišnově a která jsou vždy před zápisem zveřejňována v tisku a na webových stránkách
města a jednotlivých škol. V průběhu přijímacího řízení mohli rodiče podat přihlášku na více
mateřských škol. Vedení škol zjišťovalo u rodičů preferenci mateřské školy v případě přijetí
na více škol zároveň.
K 31. 8. 2015 se funkce ředitelky MŠ U Humpolky vzdala Mgr. Andrea Musilová, novou
ředitelkou byla již v následujícím školním roce jmenována k 19. 10. 2015 Mgr. Iva Valová.
Základní školy
základní škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
celkem

počet
pedag.
prac.

43
38
81

počet tříd
1.st.

2.st.

celk.

19 12
10 9
29 21

31
19
50

počet žáků
1.st.

2.st.

celkem

počet
žáků
I.tříd

ředitel

478 310 788 94 PaedDr. Radmila Zhořová
263 245 508 54 Mgr. Michal Komprs
741 555 1296 148

Údaje o přijímacím řízení na střední školu: ( přihlášeno / přijato )

základní škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
celkem

gymnázium
4leté
8leté
15 / 15
28 / 5
18 / 18
9/5
33 / 33
37 / 10

SOŠ
42 / 42
28 / 28
70 / 70

SOU
19 / 19
9/9
28 / 28

konzervatoř
2/1
0/0
2/1

Na obou školách se aktivně do školního života zapojila žákovská samospráva a školní
parlament. Žáci ZŠ nám. 28. října se účastnili literární a výtvarné soutěže Slavkovské

memento pořádané u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války. Skupina žáků ZŠ
Smíškova zajímající se o historii vytvořila společně film Porta coeli, ve kterém mapují dějiny a
život kláštera a přihlásili se s ním do projektu Člověka v tísni „Z místa, kde žijeme“. Film pak
prezentovali na celorepublikovém setkání všech zapojených škol v Praze.
Rada města Tišnova povolila 26. 8. 2015 výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v základních
školách, k řešení nedostatečných kapacit tišnovských škol ve vztahu k rostoucímu počtu žáků
byla jmenována 6členná pracovní skupina.
Při ZŠ nám. 28. října působil Klub přátel školy, který finančně podporoval činnost deseti
zájmových kroužků. Při ZŠ Smíškova pracovalo sdružení Škola a rodina, které organizovalo
dva prázdninové turnusy na táboře Brumov a další akce, jako Sportovec roku nebo Mozek
roku.
K 1. 9. 2015 zahájila svoje působení komunitní základní škola ZaHRAda, a to v jedné ze tříd
v budově školy na Riegrově ulici. Jejím zřizovatelem je Hnízdo - spolek pro komunitní
vzdělávání.
Gymnázium

gymn. Na Hrádku

počet
pedag.
prac.

4l st.

8l st.

celk.

41

8

8

16

počet tříd

počet žáků
4l st.

8l st.

230 239

celkem

469

ředitel
Mgr. Karel Švábenský

Do 1. ročníku nastoupilo u 4letého studia 51 žáků, u 8letého studia 31 žáků (k přijímacímu
řízení jich bylo v 1. kole přihlášeno 81 u 4letého a 96 u 8letého studia).
Studium ukončilo 70 studentů; všichni se hlásili na vysokou školu, přijato jich bylo 67.
Studenti nižšího gymnázia zorganizovali a absolvovali 17. 2. 2015 masopustní průvod
městem a oživili tak starý zvyk a dávné tradice. 6. 6. byl uspořádán den otevřených dveří a
akademie k 95. výročí založení školy. Po pěti letech opět proběhl Majáles, který se uskutečnil
15. 5.
Student 3. ročníku gymnázia Martin-Petr Tlustoš získal na celostátní přehlídce prací
Středoškolské odborné činnosti v Praze 2. místo v předmětu historie s prací Soudruzi
z Wehrmachtu aneb Kamarádi partyzánů. Studentka 1. ročníku Eliška Špačková se umístila na
3. místě v celostátním kole literární soutěže META „Čeština je i můj jazyk“. Pěvecký sbor
gymnázia Gloria cantate získal stříbrné pásmo v celostátním kole soutěže mládežnických
sborů O cenu Vítězslava Nováka ve Skutči a bronzové pásmo v celostátním kole soutěže
pěveckých sborů gymnázií Gymnasia cantant.
Sdružení rodičů a přátel gymnázia uspořádalo spolu s vedením školy Stužkovací ples (9. 1.
2015) a Ples gymnázia (7. 2. 2015). S finanční podporou města Tišnova se podílelo na
společném projektu škol družebních měst Tišnov a Moldava s názvem Umění bez hranic.

Střední škola a Základní škola Tišnov
Ředitelem školy byl Ing. Rudolf Marek.
Střední škola zajišťovala výuku ve čtyřech oborech: mechanizace a služby, opravář
zemědělských strojů, ošetřovatel-ošetřovatelka a podnikání. Ve 14 třídách zde studovalo
celkem 203 žáků, z toho 155 formou denního a 48 dálkového studia.
Již podruhé se škola podílela jako spolupořadatel na akci TraktorŠOU v Borovníku.
Na základní škole působilo celkem 27 žáků, z toho 5 v rámci ZŠ běžné, 18 v ZŠ praktické a 4
v ZŠ speciální. 7 žáků ukončilo docházku, vesměs byli přijati k dalšímu zvolenému studiu na
středních školách.
Škola disponovala 10 učiteli SŠ (+ 11 externích), 7 učiteli odborného výcviku (+ 1 externí) a 4
učiteli ZŠ (+ 1 asistent).
Základní umělecká škola
Škola poskytovala vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech, a to nejen v Tišnově, ale také
v Deblíně, Drásově, Dolních Loučkách, Doubravníku a Nedvědici.
počet
pedag.
prac.

ZUŠ celkově
z toho v Tišnově :

27
24

počet žáků
obor
hudební

literárně
dramat.

taneční

výtvarný

celkem

407
297

45
45

94
94

114
90

660
526

ředitel
Mgr. Tomáš Zouhar

Škola uspořádala 13 besídek pro veřejnost v sále ZUŠ a 17 větších koncertů a recitálů mimo
prostory školy.
Žák Richard Cvrkal (vyučující Olga Spilková) obsadil 1. místo v celostátním kole soutěže ve
hře na saxofon, pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soubor TOM Band
vedený MgA. Josefem Cecavou skončil první v národní soutěži Brněnský vrabeček.
Během školního roku byla provedena rekonstrukce hlavní budovy (a budovy kina Svratka,
kde má ZUŠ pronajaté učebny ve druhém patře). Rekonstrukce spočívala ve výměně oken,
zateplení pláště budovy včetně nové fasády a výměně izolace včetně nového povrchu
střechy budovy.
Při ZUŠ působil spolek Tigal, zabývající se organizováním kurzů hry na hudební nástroje,
kurzu Pilates či Fit Dance.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
Centrum sociálních služeb

K 31. 12. 2015 bylo evidováno 398 uživatelů pečovatelské služby s platnou smlouvou, což je
mírný úbytek oproti předchozímu roku. Průměrný denní počet klientů vzrostl na 134,
maximum bylo 201 uživatelů v jednom dni. Pečovatelská služba zajišťovala všechny základní
činnosti podle platné zákonné vyhlášky, tedy především pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zabezpečena byla i dovážka obědů,
kromě Tišnova (za rok 25.980 obědů) také v obcích Předklášteří, Hradčany, Březina a
Vohančice.
Centrum organizovalo mnohé sociálně aktivizační služby: pravidelné výjezdy na plavání do
Kuřimi (15x), 10 zájezdů, 4 zábavy, 5 přednášek, 7 kulturních vystoupení, 10 poslechových
pořadů, 5 výstav. Ve dnech 6. – 7. 10. 2015 proběhly Dny otevřených dveří.
Žádost o ubytování v Domě s pečovatelskou službou si v roce 2015 podalo 81 žadatelů, 10
jich bylo odmítnuto kvůli zdravotnímu stavu. Vyměnilo se obsazení 26 bytů (o 17 více než
v roce 2014).
Během roku byla provedena oprava střechy na budově A a montáž hydroizolace na tuto
střechu.
Zdravotní zabezpečení
Nemocnice Tišnov disponovala k 31. 12. 2015 v lůžkové části 25 lůžky pro standardní akutní
interní péči a 70 lůžky pro následnou péči. Dále zabezpečovala ambulantní péči v oblasti
interní, chirurgické, kardiologické, diabetologické, nefrologické a rehabilitační, lékařskou
službu první pomoci, zdravotní dopravní službu, radiodiagnostické služby a služby klinické
biochemie. Během roku se nemocnice již připravovala na rekonstrukci a dostavbu, která by
měla být zahájena v roce 2016.
19 lékařů různých odborností ordinovalo v prostorách poliklinky, kde kromě výkonných
zdravotníků působil také optik, charita, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Úřad práce.
Nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných v tišnovském regionu činil na konci roku 2015 1.200 osob, což
představuje 6,1 procentní podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 až
64 let. V samotném Tišnově to bylo 376 nezaměstnaných osob z 5.672 obyvatel ve věku 15
až 64 let, čemuž odpovídá podíl nezaměstnaných ve výši 6,6 %. Ve srovnání s koncem roku
2014 to znamená výrazný pokles nezaměstnanosti ve městě Tišnově i v celém tišnovském
regionu způsobený oživením ekonomiky a zvýšením poptávky zaměstnavatelů po pracovní
síle.

POČASÍ

Již druhý rok po sobě neklesla průměrná teplota ani v jednom kalendářním měsíci pod bod
mrazu. Průměrná roční teplota 11,3° C byla stejná jako v roce 2014, extrémně horký byl
především srpen s průměrnou teplotou 24° C, což nemá v žádném z dosavadních
sledovaných roků obdoby; byl například o plných 6° C teplejší než o rok dříve.
Během roku 2015 bylo v našem regionu zaznamenáno 46 tropických dní (kdy maximální
teplota vystoupila nad 30° C), což je o 18 více než v předcházejícím roce a dokonce 14
tropických nocí (kdy minimální teplota vůbec nepoklesla pod 20° C) – o rok dříve byla pouze
jedna. Roční úhrn srážek byl podnormální.

OBYVATELSTVO
Věk a pohyb obyvatelstva
Průměrný věk občana Tišnova byl na konci roku 2015 41,2 let. Nejstarší občan dovršil v roce
2015 99 let, dalších osm občanů dosáhlo věku 94 až 98 let. Během roku se v rámci správního
obvodu matričního úřadu Tišnov uskutečnilo 80 sňatků, z toho 63 civilních a 17 církevních.
Mezi stálé obyvatele město přibylo 119 narozených dětí, oproti tomu zemřelo 91 občanů.
Z významných osob města zemřel 24. 3. 2015 pamětník a historik Karel Krejčí, držitel Ceny
města Tišnova a 13. 4. 2015 první „polistopadový“ starosta města Ing. Ilja Krejčí.
Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 307 osob, naopak 221 občanů se
odstěhovalo jinam. V rámci města změnilo během roku adresu trvalého pobytu 219 občanů.
K 31. 12. 2015 žilo v Tišnově 9.180 obyvatel, z toho 165 cizinců s trvalým nebo přechodným
pobytem. Žen bylo o 13% více než mužů.
Zločinnost
V rámci služebního obvodu oddělení Policie ČR Tišnov bylo v roce 2015 registrováno 341
trestných činů, z nichž 169 bylo objasněno. Způsobená škoda byla vyčíslena na 8.206 tis. Kč
(o polovinu méně než v roce 2014). Ve 24 případech šlo o násilnou kriminalitu, 180x o
majetkovou kriminalitu, 1x o mravnostní kriminalitu, 24x o hospodářskou kriminalitu.
Nejčastějším trestným činem byla krádež vloupáním do objektů (43 případů). Přestupků bylo
zjištěno celkem 1.137.
Přímo v Tišnově bylo v roce 2015 registrováno 10 případů, které je možno označit jako
násilnou kriminalitu, 30 případů krádeží vloupáním do objektů, 25 případů dalších krádeží, 8
případů podezření z podvodů. Řešilo se 440 dopravních přestupků, 25 případů, kdy řidič před
jízdou požil alkoholické nápoje nebo omamnou či psychotropní látku, 72 případů přestupků
na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, 103 přestupků proti majetku (z toho 32
bylo vyřešeno přímo na místě v blokovém řízení).

Kriminalita na Tišnovsku v roce 2015 v žádném ohledu extrémně nevybočila z dlouhodobého
stavu.

