2016
ÚVOD
Návštěva prezidenta republiky
V pondělí 25. ledna 2016 navštívil Tišnov prezident České republiky Miloš Zeman. Byla to
v historii města třetí oficiální návštěva nejvyššího státního představitele v Tišnově (T. G.
Masaryk v roce 1928, Václav Klaus v roce 2009). Prezident Zeman se nejprve na radnici
krátce setkal s vedením města, jednotlivými zastupiteli, starosty okolních obcí a místními
významnými podnikateli. Poté se společně s tehdejším jihomoravským hejmanem Michalem
Haškem a starostou města Jiřím Dospíšilem přesunuli do sálu kina Svratka, kde absolvovali
setkání s občany a moderovanou besedu. V závěru návštěvy převzal prezident z rukou
starosty města dar – symbolický klíč k městu a na ochutnávku 2 vzorky místní slivovice a
hruškovice. Prezident se podepsal i do pamětní knihy a městu udělil pamětní stuhu na
městský prapor. Asi po hodině a půl jeho návštěva města skončila.
Návštěva prezidenta Zemana v Tišnově byla rozsáhle komentována sdělovacími prostředky
zejména zásluhou jednoho z prezidentových výroků, který vzbudil výrazný ohlas. Na dotaz
z publika, jak by měli občané postupovat v případě žádosti o odstoupení premiéra Sobotky,
prezident mimo jiné odpověděl: „Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta
nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta – a to jsou svobodné volby, které v daném
případě budou za rok. … A pak existuje nedemokratická cesta – a ta se jmenuje kalašnikov.“
Díky této odpovědi se Tišnov stal na několik dní centrem pozornosti médií celé republiky.
Krajské a senátní volby
Ve dnech 7. - 8. 10. se konaly volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, v témže termínu
a poté i 14. - 15. 10. (2. kolo) volby do Senátu Parlamentu České republiky. Ve volbách do
jihomoravského zastupitelstva získala v kraji i v Tišnově nejvíce hlasů volební strana ANO
2011, jejíž kandidát Bohumil Šimek se následně stal novým hejtmanem JMK. Post senátora
za volební obvod č. 55 (Brno-město) obhájil MUDr. Jan Žaloudík z ČSSD – v Tišnově jej ale
porazil jak v 1. kole Ing. Michal Burian (STAN), tak i ve 2. kole Ing. Pavel Staněk (ANO 2011).

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo, rada

10. 11. se vzdal mandátu zastupitele dosavadní místostarosta Ing. Tomáš Komprs (STAN).
Členkou zastupitelstva se místo něj stala 11. 11. Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová z téže
volební strany. V souvislosti s odstoupením Ing. Komprse schválilo zastupitelstvo 28. 11. tyto
změny: místostarostou byl zvolen Mgr. Martin Sebera, Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová se
stala členkou Rady města Tišnova.
Vedení města tedy po těchto změnách působilo v následujícím složení:
Jméno a příjmení
Bc. Jiří Dospíšil
Ing. Václav Šikula
Ing. Karel Souček
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová
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 2016 se uskutečnilo osm zasedání Zastupitelstva města Tišnova. Rada města
Tišnova se sešla celkem 32x.
Udělení Čestného občanství a Cen města Tišnova
Ceny byly opět udělovány na slavnostní akci v obřadní síni radnice ve výroční den vzniku
Československa 28. 10. 2016. Čestné občanství bylo in memoriam uděleno bývalému
starostovi města Aloisi Řezáčovi (1873-1936). Ceny města Tišnova získali výtvarnice Mgr.
Marie Ochrymčuková, která se v roce 2016 dožila 100 let, astronom RNDr. František Fárník,
CSc. (*1946) a in memoriam malíř, performer a pábitel Miloslav Sonny Halas (1946-2008).
Komise
8. 6. 2016 byla novou předsedkyní Komise školské, pro děti, mládež a rodinu jmenována
PaedDr. Radmila Zhořová; dosavadní předsedkyně Mgr. Lucie Borková, t. č. na mateřské
dovolené, byla jmenována místopředsedkyní.
8. 8. 2016 se vzdala funkce předsedkyně Komise pro kulturu a cestovní ruch PaedDr. Petra
Kappelová, novou předsedkyní byla jmenována PhDr. Irena Ochrymčuková.
Výbory

22. 2. 2016 došlo ke změně v kontrolním výboru, odstupujícího Jiřího Kappela nahradila
Marie Rudolfová, 27.6. pak Ing. Juraj Kytner nahradil JUDr. Karla Malásku.
V dubnu se vzdali funkcí ve finančním výboru Ing. Vladimíra Knoflíčková a RNDr. Petr Peška.
Městský úřad
K 31. 12. 2016 mělo město 106 stálých zaměstnanců a 13 pracovnic na mateřské dovolené.
Uzavřeno bylo 189 dohod o provedení práce a 5 dohod o pracovní činnosti.
Městská policie
Městská policie zahájila v lednu provoz Registru jízdních kol. Od 1. 1. 2016 již v řadách MP
nepůsobil Miroslav Kettner, dva měsíce byl jediným strážníkem Jiří Sokol, od 1. 3. nastoupila
Iveta Klepáčková.
Nařízení a vyhlášky města
24. 2. rada schválila Pravidla užívání osobních motorových vozidel v dispozici města Tišnova a
Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově
25. 4. schválilo zastupitelstvo Organizační řád Městské policie
27. 6. schválilo zastupitelstvo Bytovou koncepci města Tišnova 2017-2027
5. 9. vydalo zastupitelstvo Územní plán Tišnov
30. 11. vydala rada Pravidla řízení příspěvkových organizací zřízených městem Tišnovem
12. 12. vydalo zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2016, o nočním
klidu, č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 3/2016, o místním poplatku ze psů,
č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů a č. 5/2016, kterou se stanoví
školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem; téhož dne byly vydány nové
zřizovací listiny školských příspěvkových organizací
Osadní výbor Hájek-Hajánky
Osadní výbor vedený Ladislavem Kotoučkem se sešel během roku na 10 jednáních. 5. 10. se
zde (stejně jako v Jamném) uskutečnilo též výjezdní zasedání Rady města Tišnova.
Osadní výbor Jamné
Osadní výbor v čele s Jiřím Procházkou se scházel pravidelně 1x měsíčně, 16. 1. se navíc
uskutečnilo rozšířené jednání v podobě shromáždění občanů. Ve složení výboru došlo
k jedné změně, po rezignaci Miroslavy Komárkové se novým členem stal hned od začátku
roku Jiří Odehnal.
Přestupky

Komisi pro projednávání přestupků během roku vedli Mgr. Bc. Veronika Slavíčková, Mgr. et
Mgr. Jaroslav Salajka a od 3. 10. 2016 Mgr. Karel Koelbl. Na 36 zasedáních bylo projednáno
celkem 270 přestupků, což je o 45 méně než v roce 2015 (133 se týkalo přestupků přímo
v Tišnově, 137 v okolních obcích), z toho 190 nově oznámených v roce 2016. Projednávání
172 přestupků je převedeno do roku 2017. Nejčastějším přestupkem zůstává přestupek proti
občanskému soužití, konkrétně úmyslné ublížení na zdraví, schválnost či jiné hrubé jednání
(145 případů). O 7 případů (z 5 na 12) vzrostl počet přestupků mladistvých (mezi 15-18 lety
věku). Některé typy přestupků podle zákona projednává Odbor správních a vnitřních věcí –
ten se zabýval 24 případy, nejvíce jich bylo na úseku ochrany zvířat proti týrání (13).
Komunální služby
Služby v odpadovém hospodářství zajišťovala pro Tišnov společnost KTS EKOLOGIE s.r.o.
V roce 2016 bylo vytříděno 345 tun separovaného odpadu (plasty, papír, sklo), což je o 113
tun méně než v předcházejícím roce, neboť došlo k výraznému poklesu vytříděného skla (o
53%). Ve městě bylo rozmístěno 55 kontejnerů na papír, 70 na plasty a nápojové kartony, 45
na směsné sklo a 20 na bílé sklo. Při úhradě poplatků za odpad bylo občanům distribuováno
1500 sad tašek na tříděný odpad.
Prostřednictvím úklidové složky město pečovalo o 27,9 km místních komunikací a 33,5 km
chodníků. V šesti ulicích byla v závěru roku provedena kompletní výměna chodníků.
V průběhu roku bylo opraveno veřejné osvětlení pod MŠ Horova, rekonstrukce veřejného
osvětlení proběhla v ulici Drbalova. Přímo v Tišnově město zajišťovalo údržbu 16 dětských
hřišť, další 2 byly v péči v Jamném a Hajánkách. Na starém hřbitově byly zrestaurovány dva
válečné hroby.
Za rok bylo odchyceno 22 toulavých psů, u všech se podařilo dohledat majitele.
Sbor dobrovolných hasičů
Jednotka sboru je organizační složkou města. V roce 2016 měla 24 členů, kteří byli vysláni
celkem ke 49 výjezdům (z toho 39x požár). Ke 140. výročí založení byl zakoupen slavnostní
oboustranně vyšívaný prapor s dominantou sv. Floriána s ochrannou rukou nad tišnovskou
radnicí.
Tiskoviny o městě
Ve vydávání periodických tiskovin nenastala oproti roku 2015 žádná zásadní změna
(Tišnovské noviny, Vox, Tišnovsko-Kuřimsko). 17. 8. byla zvýšena cena Tišnovských novin z 10
na 20 Kč; občanům byla ovšem tiskovina do poštovních schránek nadále dodávána zdarma.
Různé
Od 1. 1. 2016 přešlo město Tišnov na nový účetní program.

13. 1. byla zastupitelstvem schválena realizace Cesty hrdelního práva (sedm zastavení
symbolizujících sedm smrtelných hříchů na cestě od radnice k bývalému popravišti); na
vybudování kaple smíření u šibenice byla vypsána veřejná sbírka. Na témže jednání byla
schválena i spoluúčast města na projektu AFK Tišnov Modernizace sportovního areálu
Ostrovec.
24. 2. byly schváleny projektové záměry Revitalizace náměstí Míru a Smuteční síň na novém
hřbitově.
1. 3. byly na městském úřadě zavedeny platební terminály umožňující bezhotovostní platbu
kartou.
10. 3. byla na radnici tradičně vyvěšena Vlajka pro Tibet.
Mezi 26. 3. – 27. 11. proběhlo na náměstí Míru 33 trhů, na kterých se vystřídalo 637
prodejců.
Na budově bývalého chudobince (dnes sídlo INSPIRA) byla 22. 9. odhalena pamětní deska se
jmény osob, které se zasloužily o její vybudování v r. 1895. Deska byla dosud uložena uvnitř
budovy.
Ke dni 31. 10. byla na žádost nájemce ukončena Smlouva o nájmu nemovitosti (Ráboňova
117) s Úřadem práce Brno-venkov, který se z uvedeného objektu přestěhoval do budovy
Finančního úřadu na Brněnské ulici.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Rozpočet města
Rozpočet města na rok 2016 schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání 7. 12.
2015. Rozpočet příjmů činil 155.440,7 tis. Kč, rozpočet výdajů 207.492,5 tis. Kč, rozpočet
financování 52.051,8 tis. Kč.
V průběhu roku bylo přijato 24 rozpočtových opatření, z čehož se ve 12 případech jednalo
pouze o přesuny ve výdajové části rozpočtu. Příjmy takto upraveného rozpočtu pak činily
178.298,3 tis. Kč, výdaje 232.454,8 tis. Kč.
Skutečné příjmy města v roce 2016 činily 194.987,92 tis. Kč (109,36% upraveného rozpočtu),
což je o 34.248,09 tis. Kč méně než v roce 2015. Snížení bylo způsobeno především nižším
příjmem dotací (o 45.819 tis. Kč). Daňové příjmy vzrostly o 10.817 tis. Kč, k nejvyššímu
zvýšení došlo u daně z přidané hodnoty (o 5.220 tis. Kč), daně z příjmů právnických osob (o
3.394 tis. Kč) a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (o 3.381 tis. Kč). Ke snížení
výnosu došlo především u odvodu z výherních hracích přístrojů (o 2.172 tis. Kč). Nedaňové
příjmy se oproti předchozímu roku snížily o 2.484 tis. Kč – důvodem je především fakt, že
v roce 2015 došlo ke splátce návratné finanční výpomoci ve výši 1 mil. Kč (RC Studánka).
Kapitálové příjmy činily 4.501 tis. Kč. Jednalo se o prodej bytů, pozemků, dvou osobních
automobilů a příjmy darů na pořízení dlouhodobého majetku (projekt „Cesta hrdelního
práva“). Struktura přijatých dotací byla různorodá, část tvořily dotace spolufinancované

z prostředků Evropské unie (3.298 tis. Kč); zvýšily se především dotace z VPS (celkem o 3,3
mil. Kč), k poklesu příjmů naopak došlo u dotací ze státního rozpočtu (celkem o 28,2 mil. Kč).
Skutečné výdaje ve výši 195.207,16 tis. Kč (83,98% upraveného rozpočtu) byly oproti roku
2015 rovněž nižší, a to o 21.926,21 tis. Kč. Důvodem bylo především snížení kapitálových
výdajů o 32.691 tis. Kč, běžné výdaje se zvýšily o 10.765 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2016 činilo -219,2 tis. Kč a v rámci financování byla provedena
roční splátka úvěru ve výši 5.200 tis. Kč.
Dotace a investice
V roce 2016 byly v Tišnově realizovány tyto investiční akce:
Investiční akce
Rekonstrukce komunikace v lokalitě
Za Mlýnem
Rekonstrukce ulice Dobrovského a
bezejmenné
Most přes potok Závistka
Vestavba učeben ZŠ 28. října
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ
28. října – III. etapa
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ
Smíškova
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Smíškova
Koupaliště – stavba dětského
bazénu
Rekonstrukce bufetu na koupališti

Demolice kotelny na ulici
Osvobození
Rekonstrukce sociálních zařízení na
poliklinice
Sanace sesuvu komunikace v ulici
Pod Květnicí
Inspiro – rekonstrukce II. etapa
Klimatizace v budovách radnice

Cena díla
(tis. Kč)
15.336,19
4.114,00
zahájeno,
dok.v r.2017
zahájeno,
dok.v r.2017
2.427,60

Přijatá dotace
(tis. Kč)
bez dotace

bez dotace
9.698,0 / MF /

BAUMAT, spol.s r.o.

bez dotace

CERGOMONT, s.r.o.
Blansko
CERGOMONT, s.r.o.
Blansko
CERGOMONT, s.r.o.
Blansko
CENTROPROJEKT
GROUP, a.s.
Univerzální služby
Maloň s.r.o.
Předklášteří
L.N.O., s.r.o. Brno

bez dotace

1.593,00

bez dotace

810,00

bez dotace
bez dotace

bez dotace

2.031,30

500,0 / JMK /

1.816,20

1.000,0 / JMK /

3.155,70

bez dotace

750,00

bez dotace

*) poskytnuto v roce 2015

Použité zkratky: MF=Ministerstvo financí, JMK=Jihomoravský kraj

MERTASTAV, s.r.o.
Předklášteří
Eurovia CS, a.s.
Praha
IDS Olomouc, a.s.

bez dotace

2.305,00

zahájeno,
dok.v r.2017
zahájeno,
dok.v r.2017

Dodavatel

*)

MATYÁŠ s.r.o.
Ochoz u Brna
SASTA CZ, a.s. Brno
NEJEZ, stavitel s.r.o.
Tišnov
MAX WAY s.r.o. Brno
INVENT PRO, s.r.o.

Tři plánované investiční akce byly z různých důvodů přesunuty až na rok 2017. Jednalo se o:
- rekonstrukce ulic Smíškova-Kvapilova
- cyklostezka ke koupališti
- výstavba chodníku v ulici Lomnická
Z rozpočtu města byly v roce 2016 poskytnuty dotace ve výši 5.582,1 tis. Kč, v čemž je ovšem
zahrnuta i částka obdržená od obcí v rámci ORP na financování sociálních služeb ve výši
1.257,1 tis. Kč, takže vlastní účast města na poskytnutých dotacích činila 4.325,0 tis. Kč.
Největší položku představovala opět tzv. „ostatní tělovýchovná činnost“ (2.060,85 tis. Kč),
následují oblasti „ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva“ (676,88 tis.
Kč bez výše uvedené obdržené částky), „ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži“
(414,30 tis. Kč) a „ostatní záležitosti kultury“ (380 tis. Kč).

PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ, OBCHOD
Živnostenský úřad v Tišnově evidoval k 31. 12. 2016 5.884 subjektů podnikajících dle
živnostenského zákona. Nově bylo ohlášeno 854 živností nebo žádostí o koncesi, z toho 780
pro fyzické osoby, 73 pro právnické osoby, 1 u zahraniční fyzické osoby. Evidováno bylo 347
aktivních zemědělských podnikatelů.
Také v roce 2016 byly zaznamenány novinky v oblasti výroby piva. Pivovar Tišnov začal
produkovat své výrobky v prostorách na Ostrovci vedle fotbalového hřiště. S vlastním pivem
se 30. 6. poprvé představil i další malý rodinný pivovar Květnice; sídlo firmy je sice
v Předklášteří, ale výroba probíhá v Tišnově u letního kina v prostorách bývalé sauny. Třetí
pivovar Grádo nabídl první produkty v závěru roku a do budoucna nastínil i záměr realizace
pivních koupelí.
Do obchodního rejstříku byly v průběhu roku 2016 nově zapsány tyto firmy se sídlem
v Tišnově (vesměs se jedná o společnosti s ručením omezeným, jejichž předmětem činnosti
je kromě Kuchař Consulting ve všech případech výroba, obchod a služby, případně ještě další
činnosti uvedené v následujícím abecedním přehledu):
AQUAOsmotic
FIN-Course
JAS Jinačovice
Klub tišnovských sládků (+ prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin)
Krbyudírny
Kuchař Consulting (pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor)
KVK infrastruktura
MFC-GRADO
Penzion Milovice (+ hostinská činnost)
REVIZE HŘIŠŤ
Small Company

VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE
Výstavba
Největší stavební akcí ve městě byla rekonstrukce komunikace Za Mlýnem. Došlo zde
k opravě silnice, chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení. Svazek vodovodů a
kanalizací Tišnovsko zde současně prováděl rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně
přípojek.
Ostatní investice jsou podrobně shrnuty do tabulky v kapitole Hospodaření obce.
Doprava
V centru města se ve všední dny stále výrazněji projevoval v obvyklém pracovním čase
výrazný nedostatek parkovacích míst.
Od poloviny června až do poloviny září probíhala opět vlaková výluka. Na brněnské hlavní
nádraží bylo možno z Tišnova cestovat pouze rychlíkovými spoji, běžné osobní vlaky jezdily
z Brna-Židenic odklonem do Modřic. Důvodem byly práce na nástupištích a kolejích v oblasti
hlavního nádraží Brno.

VEŘEJNÝ ŽIVOT
Kultura
Městské kulturní středisko
V průběhu roku došlo k některým personálním změnám na místech vedoucích jednotlivých
středisek:
V březnu ukončila pracovní poměr dosavadní vedoucí galerie MgA. Marta Fišerová, na její
místo nastoupila MgA. Anita Somrová.
K 31. 3. skončila své působení ve funkci vedoucí Muzea města Tišnova Mgr. Eva Dohnálková,
novou vedoucí se 15. 4. stala Mgr. Blanka Křížová.
V srpnu odešel z rodinných důvodů dosavadní vedoucí kina Ondřej Kaláb, jeho nástupcem se
stal o měsíc později Filip Navrátil.
Tišnovské noviny změnily editorku – Bc. Evu Nováčkovou nahradila 1. 2. Bc. Lucie
Dymáčková, zřízena byla pozice redaktora, kterou od začátku roku vykonával Ing. Václav
Seyfert.
30. 11. podala výpověď z Tišnovské televize Bc. Marie Kadlecová.
Vedle běžných akcí MěKS v roce 2016 pořádalo 20. 2. XII. reprezentační ples města Tišnova
s hlavní hvězdou Marií Rottrovou. MěKS se tradičně spolupodílelo na kulturním programu

Trhových slavností: 6. 2. se konala trhová slavnost Masopustní veselí, jejíž součástí bylo
obnovení tradice masopustního průvodu s maskami, 9. 4. proběhla Aprílová trhová slavnost,
ve dnech 5. – 6. 8. dvoudenní historická trhová slavnost Lucemburkové v Tišnově a 27. 11.
Adventní jarmark škol. Rybářské slavnosti proběhly 11. 9. opět u předklášterského rybníka
(vystoupilo mj. trio Vladimír Merta-Jan Hrubý-Ondřej Fencl). Tradiční Svatováclavské hody se
konaly 24. 9., hlavní částí kulturního programu bylo vystoupení slovenského zpěváka Petera
Lipy. Dva koncerty Festivalu Zdeňka Pololáníka se uskutečnily ve dnech 2.10. a 9.10.,
představili se soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou a operní zpěvák Roman Janál.
Z jednorázových akcí připomeňme koncert legendy české rockové hudby Vladimíra Mišíka,
který vystoupil se skupinou ETC… na zahrádce U Palce 22. 7. Ve spolupráci s gymnáziem se
poprvé konal netradiční studentský festival „Jsme offline – Tišnov v pohybu“, v týdnu mezi
12. – 17. 9. se v jeho rámci uskutečnilo celkem sedm hudebních, výtvarných, sportovních či
společenských akcí.
Pokračovaly zavedené abonentní cykly – Kruh přátel hudby (9 koncertů) a předplatné šesti
divadelních představení. Nová vedoucí galerie nasměrovala její program k velmi modernímu
umění, což vzbudilo jistou nelibost u příznivců Jamborova odkazu a přispělo k ustavení
spolku, o kterém je v textu kroniky psáno níže. V Jamborově galerii se uskutečnilo šest
výtvarných výstav, v Muzeu města Tišnova 15 výstav různého charakteru. Nejrozsáhlejší
z nich byla od 5. 11. výstava o železnici „Jízdenky, prosím“ s podtitulem „50 let elektrických
vlaků v Tišnově“. Její součástí byla řada přednášek a doprovodných akcí, také výstava
železniční techniky přímo na tišnovském nádraží.
Tišnovská televize v průběhu roku realizovala novou grafiku. Zvedla se průměrná
návštěvnost v kině Svratka. Největší investicí MěKS bylo pořízení nového promítacího
zařízení pro letní kino (137,54 tis. Kč).
V obou odděleních Městské knihovny Tišnov bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 2.916
čtenářů, z toho 951 dětí do 15 let. Během celého roku navštívilo knihovnu 33.361
návštěvníků za účelem výpůjčky (o 680 více než rok před tím), akce pořádané knihovnou
navštívilo 15.042 osob (nárůst o 6.644) a bezplatného internetu využilo 2.155 uživatelů.
Půjčeno bylo 99.903 knih, časopisů a audiovizuálních médií. Vedle běžné činnosti knihovna
organizovala tradičně sérii exkurzí nazvanou Salonky, přednášky samostatné i v rámci
Univerzity volného času, Virtuální univerzitu třetího věku, Trénování paměti, Kurz kreslení
pravou mozkovou hemisférou, výstavy, soutěže, besedy a akce na podporu dětského
čtenářství, mezi které patřila i populární Noc s Andersenem.
Turistické a informační centrum rozšířilo svoji činnost (prodej vstupenek přes portály),
připravovalo se na stěhování do větších prostor pod hotelem Květnice na náměstí Míru.
Concentus Moraviae

V rámci tradičního hudebního festivalu moravských měst uspořádal Tišnov opět dva
koncerty: 8. 6. vystoupilo ve velkém sále MěKS Janáčkovo kvarteto a 24. 6. v kostele sv.
Václava Bennewitzovo kvarteto.
Continuum vitae
Spolek v čele s Milošem Syslem pokračoval ve vydávání nezávislých internetových novin
Tišnoviny – jiný pohled. Koncem roku vydal už podruhé Almanach shrnující nejzajímavější
články i v tištěné podobě, křest více než 300-stránkové publikace proběhl 14. 12. v kině
Svratka. Miloš Sysel rovněž inicioval realizaci Cesty hrdelního práva; 3. 2. představil tento
projekt veřejnosti a v průběhu roku se již tato unikátní myšlenka začala realizovat. V druhé
polovině roku se mu pak podařilo v zalesněné oblasti Kozí brady lokalizovat místo, odkud
byla v roce 1728 pořízena slavná Vokounova veduta města Tišnova a začal zde připravovat
zřízení vyhlídky včetně značené turistické trasy, která k tomuto dříve neobjevenému místu
povede.
Karasovo divadlo
Obnovené divadlo se veřejnosti poprvé představilo 31. 1., kdy se uskutečnilo představení pro
děti Jak se stal Rumcajs loupežníkem. 16. 4. se konala premiéra Gogolovy hry Ženitba a 18.
prosince byla na programu další pohádka Jak měl Rumcajs Cipíska. Všechny uvedené hry byly
rovněž reprízovány a vesměs se setkaly s příznivým ohlasem veřejnosti.
Další zajímavé kulturní počiny
Od 21. 5. probíhala v galerii Diana výstava mezinárodně proslulého uměleckého kováře
Jaroslava Zeleného z Lomničky a jeho žáků, pořádaná Klubem přátel výtvarného umění.
Do oblíbené Muzejní noci, která se uskutečnila 21. 5., byla v předklášterském muzeu
zapojena řada tišnovských účinkujících. Poté proběhly 10. 6. i v Tišnově také akce v rámci
projektu Noc kostelů a 23. 9. se pro změnu konala Noc sokoloven.
Ve dnech 2. – 4. 9. se poprvé konal v Tišnově, Železném a Předklášteří festival TyJáTr FEST za
účasti souborů z regionu.
Společnost Art Periscope uspořádala 10. – 18. 12. tradičně v Předklášteří výstavu letos
nazvanou „(Nejen) historické betlémy a andělé.“ Na rok 2017 vydala kalendář významných
tišnovských osobností, zatímco její předchozí kalendář Tišnovské uličky 2016 obsadil druhé
místo v hlasování veřejnosti na celostátní soutěži Kalendář roku pořádané časopisem
Typografia.
11. – 12. 11. se konala akce Svatý Martin v Tišnově spojená s oslavou 10. výročí vyhlášení
Koželužské ulice nejužší uličkou v republice a 2. ročníkem rodinného běhu tišnovskými
uličkami.

13. 10. byl ustaven Spolek přátel Josefa Jambora, vedený předsedou Mgr. Michalem
Konečným, který si jako cíl deklaroval všestrannou péči o naplnění malířova uměleckého
odkazu. Během roku byl rovněž na starém tišnovském hřbitově osazen nový malířův pomník
v podobě kamene přivezeného z Českomoravské vysočiny.

Sport, turistika
Pokračoval projekt podpory mládežnických trenérů v rámci dotačního programu města.
Oproti původně předpokládané částce 250 tis. Kč činila nakonec výše podpory 355,35 tis. Kč.
18. 4. proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců města Tišnova za uplynulý rok, hosty akce byli
biatlonový reprezentační trenér Ondřej Rybář a závodník Michal Krčmář.
Několika úspěchů dosáhli tenisté SKT Tišnov. Dominik Křipský obsadil druhé místo ve čtyřhře
na halovém mistrovství ČR dorostenců, tým dorostu vyhrál Jihomoravskou ligu a zúčastnil se
v Praze mistrovství ČR družstev, starší žák Kryštof Vítek se stal mistrem republiky ve čtyřhře a
ve dvouhře obsadil 3. místo.
4. 6. proběhl jubilejní 10. ročník cyklistického Memoriálu Ivo Medka.
Fotbalové družstvo mužů AFK Tišnov vyhrálo I. A třídu a postoupilo do Jihomoravského
přeboru, také v něm skončilo po podzimní části na prvním místě a reálně tak mohlo pomýšlet
na jarní postup do divize. Navíc se probojovalo až do finále jihomoravského kola Poháru
FAČR. V týmu nadále působili téměř vesměs mimotišnovští hráči. Rozšíření fotbalového
areálu na Ostrovci bylo pozdrženo, když proti realizaci byla podána námitka ze strany
sousedící Správy železniční dopravní cesty a mělo by tedy být po úpravách projektu zahájeno
až v dalším roce.
Tišnovský občan Marek Schulz obsadil 9. místo na mistrovství světa v motorovém
paraglidingu v kategorii PL1.
Atletka Ivana Jíchová se zúčastnila v australském Perthu mistrovství světa veteránů.
V kategorii W45 startovala ve třech disciplínách, nejlépe se umístila na 8. místě v běhu na
400 m překážek.
3. 9. se uskutečnila tradiční přehlídka elegance historických vozidel.
Kynologický klub uspořádal během roku 5 závodů, navíc 20. 8. tzv. „Kousací den“ a 10. 9. Den
otevřených dveří.
TJ Sokol Tišnov pořádal 29. 4. – 1. 5. osmdesátou mezinárodní expozici minerálů, následující
podzimní proběhla 4. – 6. 11. Tělocvičná jednota měla vedle zajišťování běžného cvičení
v činnosti čtyři oddíly: karate, šachy, tance a lukostřelbu. Členové se zúčastnili XV. světové
gymnaestrády.

8. 10. proběhl 46. ročník dálkového a turistického pochodu Tišnovská padesátka, zúčastnilo
se celkem 501 osob, připraveno bylo 6 pěších tras a 3 cyklotrasy. Místní organizace Klubu
českých turistů dále pořádala pravidelné výlety či vycházky, letní tábory dětí na Brumově a
také cykloturistické putování Litva II.
Další ročník Tišnovského triatlonu byl zrušen, neboť v předklášterském rybníku, kde měla
proběhnout plavecká část, se nashromáždily řasy.
Na koupališti byly zbudovány nové cyklostojany a zamykatelné úložní prostory, doplněny
herní prvky na dětské hřiště a zahájena rekonstrukce dětského brouzdaliště.

Mládežnické organizace
Inspiro - středisko volného času
Zájmové útvary byly rozděleny do tří oblastí (sportovní, přírodo-technická, kreativní). Nově
vznikly Taneční krok, Experimentální kresba, Gymnastika či Tvůrčí psaní. Počet akcí
zájmových kroužků vzrostl z 83 na 92, počet účastníků z 844 na 913. Kromě Tišnova probíhaly
rovněž na pobočkách v Dolních Loučkách, Katově, Olší a Doubravníku.
Ve spolupráci s Ekoporadnou a ZŠ Zahrada se poprvé konala akce Den stromů, proběhly dva
florbalové turnaje, byla ustavena „Tišnovská florbalová liga“. Oblíbeného Pohádkového lesa
se zúčastnilo přes 600 zájemců.
Nabídka pobytových táborů zahrnovala: Tábor pro rodiče s dětmi; Vltava – splutí řeky;
Sportovní tábor s cyklistikou; Vranice – stanový tábor a nově přírodovědný tábor
Prospektoři. Počet účastníků všech táborů činil 395.
V období letních prázdnin proběhla další část rekonstrukce budovy. Došlo k opravě věžičky,
rovněž byl opraven vnější plášť – vsazena nová okna.
Ředitelka Mgr. Lucie Borková nastoupila 29. 2. na mateřskou dovolenou, na dobu určitou
byla po dobu její nepřítomnosti jmenována ředitelkou Mgr. Ivana Kroutilová.
Hnutí Brontosaurus (1) - 1. BRĎO Tišnov-Gingo
Oddíl měl v průběhu roku nadále 75 členů. Děti se scházely 1x týdně na 2 hodiny po
družinách. Třítýdenní tábor v Jasenicích proběhl ve znamení celotáborové hry (výcvik agentů,
bojová umění, přežití v přírodě). Některé aktivity (sběr hliníku Alík, Drakiáda) byly opět
určeny i širší veřejnosti. Konalo se 10 víkendových akcí nebo výprav, byla uspořádána
vánoční besídka.
Hnutí Brontosaurus (2) - 96. šiška Z.H.K.Ž. BRĎO Tišnov

Uskutečnilo se 32 pravidelných oddílových schůzek. Tábor v Jasenicích proběhl 10. – 23. 7.,
celotáborová hra byla tentokrát na motivy fantasy ságy Zaklínač. Zúčastnilo se 15 dětí, 6
instruktorů a 4 dospělí.
Rodinné centrum Studánka
V týdenním programu byla nabízena široká škála kroužků, patřily sem pohybové aktivity
s kojenci a batolaty, dále Zpívánky a výtvarný kroužek Šikulkové. Jednorázovými počiny byly
Martinská slavnost, oslava Dne dětí, oslava narozenin RC Studánka, Karnevalový týden,
Mikulášská nadílka a výtvarné dílničky při větších městských akcích. Studánka zajišťovala
rovněž osvětové akce, předporodní či psychologické poradenství, pokračovala péče o děti
v projektu Jezírko.
Junák - Český skaut, středisko Květnice Tišnov
Středisko sdružovalo 6 oddílů – Robinsoni působili v Doubravníku, další oddíly v Tišnově:
Marťánci, Bobův oddíl, Půlčíci, Roverský kmen Fénix a kmen dospělých Šneci. Roveři
absolvovali vodáckou výpravu po Vltavě. Tišnovské oddíly vykazovaly celkem 101 členů,
doubravnický 45. Během roku proběhlo přes 40 výprav či výletů, skautský ples, letní tábory.
Skauti se zapojili do rozdávání Betlémského světla a zúčastnili se skautské pouti.
Spolek Odyssea
Spolek zaměřený na lukostřelbu zrealizoval kolem 20 volnočasových akcí, 12. kolo Českého
3D poháru na Klucanině, příměstský lukostřelecký tábor. Během roku vyvíjel značné úsilí o
možnost vybudování lukostřelnice v areálu letního kina.
Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání
Kromě provozování vlastní školy ZaHRAda a lesního rodinného klubu byly podporovány
iniciativy směřující k reformě školství a budování alternativních vzdělávacích projektů,
tvořivé, zážitkové a jiné aktivity, snahy o harmonické soužití s přírodou.

Za sebevědomé Tišnovsko
Spolek organizoval 22. – 23. 4. soubor akcí ke Dni Země, 16. 5. Férovou snídani. Pokračovala
činnost Ekoporadny, působení při trzích na náměstí Míru, opakovaně byla uspořádána akce
Kruhové tance.

Čas pro sebe
Spolek z ekonomických důvodů zrušil provoz obchůdku Klenby. V SetKávárně na Bezručově
ulici ovšem pokračovala pravidelná spolková činnost (dílny, joga, terapie aj.), v provozu byl

též přilehlý prostor Dvorek s dětským hřištěm, bylinkovou zahrádkou, zázemím a
občerstvením.

Klub přátel fotografie
Fotoklub pod vedením Milana Ferova nadále vyvíjel pravidelnou činnost. V dubnu vystavovali
členové klubu v ZŠ 28. října své fotografie na téma Květnice, v listopadu uspořádal klub
v Galerii Diana opět výstavu Pixelománie.
V celostátní soutěži v Rýmařově o Cenu Karla Schinzela skončil Miloš Buček druhý v kategorii
Příroda s dvojicí snímků Skaláci z Jadranu, ve volném tématu byl rovněž druhý Josef Maruška
s cyklem Trojský most. V tradiční soutěži Bystřické zrcadlení byl v kategorii Po stopách králů
oceněn Miloš Buček za fotografii Vzácná návštěva. V soutěži 12 schodů fotoroku na webu
Digineff obsadil v květnu Josef Maruška první místo s fotografií Květinový pták, v červnu
skončil Miloš Buček druhý za snímek Zrcadlo zašlé pýchy.

Oblastní charita Tišnov
je organizační složkou Diecézní charity Brno. V Tříkrálové sbírce 2016 se v tišnovském
děkanství podařilo vybrat částku 1,299.963 Kč, což je o 80.031 Kč více jako v loňském roce.
Na sbírce se podílelo přibližně 50 asistentů a 1.130 koledníků. Bylo při ní použito 282
pokladen. 5. 10. byla uspořádána veřejná charitativní sbírka Koláč pro hospic.

Církve
Římskokatolická farnost zajišťovala vedle denních bohoslužeb v Tišnově a Předklášteří výuku
náboženství, v termínu 19. – 21. 2. se konala víkendová akce pro děti „V době ledové“
v Jimramovských Pasekách, ve dnech 12. – 23. 8. proběhl farní tábor s tématem Cesta kolem
světa.
Na Procházkově ulici nadále vyvíjel pravidelnou činnost sbor Církve adventistů sedmého dne.

Zahrádkáři
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov uspořádala ve dnech 22. – 24. 10.
výstavu ovoce a zeleniny v prostorách ZŠ 28. října.

Hájek - Hajánky

Byly zprovozněny internetové stránky www.hajanky.cz, v kulturním domě byly renovovány
parkety a započato s opravou fasády. Na většině kulturních a společenských akcí se opět
podílel spolek Vinohrad. V únoru byla oživena tradice masopustního průvodu. 56 závodníků
se zúčastnilo cyklistické akce Hajánecké kolečko. V létě byly pořádány akce Dětský den a
Loučení s prázdninami, během nedělí se uskutečnilo 9 cyklovýletů po okolí. Na podzim
proběhla hodová zábava, pouštění draků a maškarní karneval.
Jamné
6. 2. proběhl v osadě 1. masopustní průvod, 25. 6. se konala tradiční Jamenská pouť, 27. 8.
Jamenský táborák. V říjnu bylo provedeno zpevnění cesty ke studánce. 28. 10. se uskutečnil
Starojamenský den se setkáním rodáků, při němž byla slavnostně otevřena naučná stezka
„Po starých názvech Jamného“; součástí akce byla také výstava historických motocyklů
značky Jawa. Bylo realizováno nové komunitní centrum, kde se zájemci poprvé sešli 27. 11.
při vánočním tvoření. 3. 12. byl opět slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Projevila se
kalamita kůrovce smrkového, lesní porosty v okolí Jamného byly poškozeny.

ŠKOLSTVÍ ( školní rok 2015/16 )
Mateřské školy
Město Tišnov je zřizovatelem tří mateřských škol, které jsou jeho příspěvkovými
organizacemi. MŠ U Humpolky má navíc své druhé pracoviště na sídlišti pod Květnicí.
mateřská škola
MŠ Sluníčko
MŠ U Humpolky
MŠ Horova
celkem

počet dětí
132
140
140
412

žád.o přijetí
121 *)
100
92
313

přijato
39
36
21
96

ředitelka
Jana Konečná
Mgr. Iva Valová
Edita Brnková

*) 40 žádostí bylo vzato zpět

Přijímací řízení pro školní rok 2016/17 probíhalo poprvé elektronickým způsobem.
Všechny mateřské školy organizovaly pro děti během roku řadu zajímavých výletů jak přímo
v Tišnově (radnice, městská knihovna, betlém v kostele, moštárna, rozhledna), tak i mimo
Tišnov (hrady, zámky, jeskyně, planetárium, zahradní železnice, ZOO…). Děti vystupovaly na
školních besídkách, tradicí se staly oslavy a svátky přímo v MŠ (Mikuláš, Vánoce, MDD,
karneval…), navštěvovaly divadelní a hudební představení, velice oblíbené byly návštěvy
umělců přímo v MŠ (kouzelník apod.). Děti také pravidelně vystupovaly na akcích
pořádaných městem a MěKS (trhové slavnosti na náměstí), účastnily se výtvarných,
sportovních a sběrových soutěží a přehlídek, pro děti byl zajištěn předplavecký výcvik.
Všechny MŠ se aktivně zapojily do výtvarné soutěže, kterou pořádalo město Tišnov a jejíž
téma bylo „Tišnov – moje město“. V každé MŠ proběhl den otevřených dveří.

Základní školy
Město Tišnov je zřizovatelem dvou základních škol, které jsou jeho příspěvkovými
organizacemi.
základní škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
celkem

počet
pedag.
prac.

45
42
87

počet tříd
1.st.

2.st.

celk.

19 13
11 10
30 23

32
21
53

počet žáků
1.st.

2.st.

celkem

počet
žáků
I.tříd

ředitel

460 332 792 93 PaedDr. Radmila Zhořová
287 255 542 67 Mgr. Michal Komprs
747 587 1334 160

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

základní škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
celkem

gymnázium
4leté
8leté
16 / 16
28 / 6
28 / 28
10 / 5
44 / 44
38 / 11

SOŠ
35 / 35
30 / 30
75 / 75

SOU
12 / 12
11 / 11
23 / 23

konzervatoř
0/0
1/1
1/1

Žáci škol měli na výběr z velké škály kroužků, největší zastoupení měly především sportovně
zaměřené kroužky. V průběhu roku se žáci obou ZŠ zúčastňovali převážně sportovních
soutěží a přírodovědných olympiád (matematická, fyzikální, biologická). V oblasti
humanitních předmětů pak šlo o různé recitační, dramatické, konverzační soutěže. Jazykově
nadaní žáci se zúčastnili certifikovaných zkoušek Cambridge school. Obě školy věnovaly
prostor také environmentální výchově, v jejímž rámci se uskutečnily výukové programy
v centrech ekologické výchovy. Na školách probíhal sběr kaštanů, papíru, hliníku, baterií či
drobného elektra. Na obou školách se aktivně do školního života zapojila žákovská
samospráva a školní parlament.
Na ZŠ Smíškova se děti zapojily do projektu Knihy mého srdce, který je zaměřen na podporu
dětského čtenářství, Sportovec roku zaměřený na sportovní a Mozek a mozeček roku
zaměřený na vědomostní dovednosti žáků, projektu Bezpečně v kyberprostoru, jehož cílem
bylo přiblížit žákům nebezpečný fenomén zvaný kyberšikana. Pravidelně školy organizovaly
lyžařské kurzy, kurz cyklistický, adaptační pobyty, školu v přírodě, zahraniční zájezdy. Pro
děti, rodiče a veřejnost se konaly dále adventní dílničky, přehlídky jazykových dovedností,
vánoční besídky. Školy se aktivně zapojily do veřejného a společenského života ve městě –
trhové slavnosti na náměstí, vítání občánků na radnici, projekt Holocaust na Tišnovsku apod.
Kromě uvedených základních škol zřizovaných městem zahájila 1. 9. 2015 svoji existenci
komunitní základní škola ZaHRAda, a to v jedné ze tříd v budově školy na Riegrově ulici. Jejím
zřizovatelem je Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání. Z formálního hlediska v ní měly
děti 5 předmětů – český jazyk, matematiku, angličtinu, integrovaný předmět tzv. LUSK
(práce, zdraví, umění, příroda, společnost atd.) a taneční a pohybovou výchovu. Ředitelem

školy byl Milan Růžička, škola zaměstnávala další tři pedagogické pracovníky. V úvodním
školním roce ji navštěvovalo 12 žáků.
Gymnázium
Tišnovské gymnázium je zřizováno Jihomoravským krajem jako jeho příspěvková organizace.

gymn. Na Hrádku

počet
pedag.
prac.

4l st.

8l st.

celk.

41

8

8

16

počet tříd

počet žáků
4l st.

8l st.

231 239

celkem

470

ředitel
Mgr. Karel Švábenský

Do 1. ročníku nastoupilo u 4letého studia 60 žáků, u 8letého studia 30 žáků (k přijímacímu
řízení jich bylo v 1. kole přihlášeno 89 u 4letého a 110 u 8letého studia).
Studium ukončilo 88 studentů.
Sdružení rodičů a přátel gymnázia tradičně pořádalo spolu s vedením školy Stužkovací ples
(8. 1. 2016) a Ples gymnázia (6. 2. 2016).
Několik studentů uspělo i v celostátních kolech školních soutěží. Štěpánka Badinová obsadila
2. místo v literární soutěži O nejlepší studentskou recenzi Světa knihy Praha a
Skandinávského domu. Žák sexty Pavel Otáhalík skončil třetí dokonce v evropském kole
soutěže v německém jazyce Společně v Evropě (kategorie Psát a tvořit). Pěvecký sbor
gymnázia Gloria Cantate, vedený sbormistryní Petrou Glosr Cvrkalovou, získal na celostátním
kole soutěže Gymnasia cantant zlaté pásmo a zvláštní cenu poroty za nejlepší mužské hlasy.
Díky dotaci v rámci projektu Tablety do škol získalo gymnázium modernější vybavení v oblasti
informačních technologií.
Střední škola a Základní škola Tišnov
Škola je zřizována Jihomoravským krajem jako jeho příspěvková organizace.
Ředitelem školy byl Ing. Rudolf Mašek, který se v průběhu roku v rámci Sdružení učňovských
zařízení ČR zúčastnil jednání s ministryní školství ČR Kateřinou Valachovou.
V rámci studia na střední škole bylo vykazováno celkem 270 žáků v těchto oborech:
mechanizace a služby 19, opravář zemědělských strojů 77, ošetřovatel-ošetřovatelka 52 (+16
zkráceně) a podnikání 31 (denní formou) + 72 (dálkovou formou). V učebních oborech bylo
k závěrečným zkouškám přihlášeno 27 žáků, z nichž prospělo 25, 20 žáků nebylo ke
zkouškám připuštěno. Maturitní zkoušku v denní a dálkové formě studia konalo 14 žáků,
prospělo jich 9; k maturitě nebylo připuštěno 13 žáků.
Třetí rok po sobě byla škola spolupořadatelem akce TraktorŠOU v Borovníku.

Základní školu navštěvovalo celkem 20 žáků, z toho 4 v rámci ZŠ běžné, 11 v ZŠ praktické a 5
v ZŠ speciální. 6 žáků ukončilo docházku, všichni byli přijati k dalšímu zvolenému studiu na
středních školách.
Výuku ve škole zajišťovalo 14 učitelů SŠ (z toho 3 externí), 8 učitelů odborného výcviku a 5
učitelů ZŠ (+ 1 asistent).
Ve školním roce pokračovala II. etapa výměny výplní stavebních otvorů hlavní budovy školy,
v červenci 2016 byla započata oprava střechy a fasády budovy.
Základní umělecká škola
Škola je zřizována Jihomoravským krajem jako jeho příspěvková organizace. Nadále v ní bylo
možno vzdělávat se 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 :

29
27

počet žáků
obor
hudební

literárně
dramat.

taneční

výtvarný

celkem

407
306

50
50

91
91

129
114

677
561

ředitel
Mgr. Tomáš Zouhar

Škola uspořádala 16 besídek pro veřejnost v sále ZUŠ a 17 větších koncertů včetně
samostatných vystoupení školních kapel mimo prostory školy. Ve třech případech se žáci
školy prezentovali na akcích v Brně (Vánoce na Zelňáku, Konference EDUSPACE, Nemocnice
u Sv. Anny). ZUŠ spolupracovala i s různými organizacemi v regionu (CSS, MěKS, Porta coeli,
Všechovické občanské sdružení), nově byla navázána spolupráce s pořadatelem festivalu
Concentus Moraviae.
Žákyně Radka Mašková (vyučující Dana Morysová) skončila druhá v celostátním kole soutěže
ve hře na akordeon pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V komorní hře
dechových nástrojů obsadila trojice trumpetistů Josef Klement, Marek Jaroš a Tomáš Klusák
(vyučující Aleš Cecava) 3. místo. Žáci Dany Morysové se s úspěchem zúčastnili i národních či
mezinárodních soutěží ve hře na akordeon pořádaných jinými subjekty: Štěpán Konečný byl
dvakrát druhý (X-ART DUO a Mezinárodní akordeonové dny v Praze), Karel Friedl rovněž
druhý na Mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě. Žáci tanečního oboru skončili druzí na
Grand prix Dance Olomouc (chor. Valčík Coopelie). Soubor Undistortion vedený Markem
Kubátem vystoupil i v hlavním programu Svatováclavských hodů.
V Tišnově probíhala kromě hlavní budovy na Dvořáčkově ulici výuka rovněž v prostorách
bývalé knihovny na Mlýnské ulici (nad kinem), kam byly situovány dvě třídy hudebního a
jedna literárně-dramatického oboru.
Magister Optimus

20. 6. 2016 poprvé proběhlo předávání ocenění Magister Optimus pro nejlepší pedagogické
pracovníky jednotlivých škol a výchovných zařízení.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
Centrum sociálních služeb
CSS je příspěvkou organizací města. K 31. 12. 2016 bylo evidováno 211 uživatelů
pečovatelské služby s platnou smlouvou, tedy výrazně méně než o rok dříve, což souviselo se
skutečností, že některé dřívější činnosti byly vyčleněny a poskytovány mimo pečovatelskou
službu. Průměrný denní počet klientů taktéž poklesl na 118, množství osobohodin a úkonů
provedené péče však byly vyšší než v roce 2015. Průměrný věk klienta pečovatelské služby
byl 79 let. Pokračovala služba dovážky obědů (z 80% v Tišnově, zbytek především Hradčany a
Předklášteří, minimálně též Březina), u nichž měli klienti na výběr ze tří jídel: jedno
představovalo normální stravu, druhé byla diabetická a třetí šetřící dieta
Centrum organizovalo mnohé sociálně aktivizační služby: pravidelné výjezdy na plavání do
Kuřimi (13x), 9 zájezdů, 3 zábavy, 7 přednášek, 8 kulturních vystoupení, 9 poslechových
pořadů, 2 výstavy, 2 promítání. 4. 10. 2016 proběhl tradiční Den otevřených dveří, dva dny
poté Den seniorů. V jedné z budov ukončila své působení Kavárna „U mě“, prázdný prostor
byl opakovaně nabízen k pronájmu.
Žádost o ubytování v Domě s pečovatelskou službou si v roce 2016 podalo 78 žadatelů,
z nichž 8 bylo zamítnuto kvůli zdravotnímu stavu. Vyměnilo se obsazení 21 bytů (o 5 méně
než o rok dříve). V polovině roku byla provedena aktualizace žádostí o ubytování, zůstalo
evidováno 531 žádostí, z čehož ovšem pouze 50 patřilo mezi tzv. akutní.
Zdravotní zabezpečení
Nemocnice Tišnov zahájila v průběhu roku rozsáhlou rekonstrukci s cílem vybudování
samostatného ambulantního traktu odděleného od stávajícího objektu a poté i nového
pavilonu na místě dosavadní přístavby. Akce započala asanací bývalého areálu autodopravy
nemocnice, která proběhla mezi říjnem a prosincem a na jehož místě by měla stát nová
budova ambulance.
V prosinci bylo Jihomoravským krajem rozhodnuto o transformaci akutních interních lůžek
v nemocnici Tišnov na lůžka odbornosti LDN, a to s platností již od 1. 1. 2017. Informaci o
této skutečnosti obdrželo vedení města doslova na poslední chvíli teprve 21. 12. 2016.
V budově poliklinky byla nově umístěna ordinace alergologie (MUDr. Ficová).
Nezaměstnanost

Dle údajů získaných z tišnovského kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR činil počet
nezaměstnaných v tišnovském regionu na konci roku 2016 1.030 osob, což představuje 5,2
procentní podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let.
V samotném Tišnově to bylo 320 nezaměstnaných osob z 5.678 obyvatel ve věku 15 až 64
let, čemuž odpovídá podíl nezaměstnaných ve výši 5,6 %. Ve srovnání s koncem roku 2015 to
znamenalo další pokles nezaměstnanosti ve městě i v regionu. Ve srovnání s koncem
předešlého roku došlo i ke zvýšení počtu volných pracovních míst v Tišnově na 89 a v celém
tišnovském regionu na 180. Pokles nezaměstnanosti a větší nabídka volných pracovních míst
souvisely s ekonomickým růstem v České republice.

POČASÍ
V průběhu roku 2016 nebyly z hlediska počasí zaznamenány žádné výrazné extrémy. Podle
údajů meteorologické stanice v brněnských Židenicích byla průměrná roční teplota 10,55° C,
nejteplejší byl tentokrát červenec s průměrnou teplotou 21,73° C, nejchladnější naopak
leden (-1,85° C). Nejvyšší teplota byla naměřena 25. 6. (36,6° C), nejnižší 23. 1. (-13,7° C)
Oproti předchozímu roku výrazně ubylo tropických dní (kdy maximální teplota vystoupila nad
30° C) – 24 oproti předchozím 46 – a logicky též tropických nocí (kdy minimální teplota vůbec
nepoklesla pod 20° C) – 1 oproti 14 v roce 2015. Roční úhrn srážek nevybočil z obvyklých
hodnot.

OBYVATELSTVO
Věk a pohyb obyvatelstva
Průměrný věk občana Tišnova byl na konci roku 2016 41,22 let. Nejstarší občan dovršil v roce
2016 100 let, dalších jedenáct občanů dosáhlo věku 94 až 99 let. Během roku se v rámci
správního obvodu matričního úřadu Tišnov uskutečnilo 81 sňatků, z toho 64 občanských a 17
církevních. Mezi stálé obyvatele města přibylo stejně jako o rok dříve 119 narozených dětí,
naopak zemřelo 87 občanů. Z osob veřejně činných jsme se 22. 2. 2016 rozloučili s bývalým
starostou Sokola Ing. Adolfem Mistrem, CSc. a 22. 11. 2016 náhle zemřel předseda místní
organizace Českého zahrádkářského svazu Josef Zavřel.
Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 324 osob, zatímco 283 občanů se
odstěhovalo jinam. V rámci města změnilo během roku adresu trvalého pobytu 201 občanů.
K 31. 12. 2016 žilo v Tišnově 9.245 obyvatel (nárůst 65 oproti roku 2015), z toho 157 cizinců
s trvalým nebo přechodným pobytem. Žen bylo i nadále o 13% více než mužů.
Zločinnost

V rámci služebního obvodu oddělení Policie ČR Tišnov bylo v roce 2016 registrováno 253
trestných činů (o 88 méně než o rok dříve), z nichž 125 bylo objasněno. Způsobená škoda
byla vyčíslena na 9.344 tis. Kč (naopak o 1.128 tis. Kč více než v roce 2015). Ve 14 případech
šlo o násilnou kriminalitu, 109x o majetkovou kriminalitu, 1x o mravnostní kriminalitu, 22x o
hospodářskou kriminalitu. Nejčastějším trestným činem bylo ohrožení pod vlivem návykové
látky (26 případů). Přestupků bylo zjištěno celkem 832, o 305 méně než v roce 2015.
Přímo v Tišnově byly v roce 2016 registrováno 4 případy, které je možno označit jako
násilnou kriminalitu, 11 případů krádeží vloupáním do objektů, 27 případů dalších krádeží, 8
případů podezření z podvodů. Ve většině případů (s výjimkou „dalších krádeží“) jde o výrazný
pokles. Řešilo se 444 dopravních přestupků, 17 případů, kdy řidič před jízdou požil
alkoholické nápoje nebo omamnou či psychotropní látku, 76 případů přestupků na úseku
veřejného pořádku a občanského soužití, 54 přestupků proti majetku (z toho 9 bylo vyřešeno
přímo na místě v blokovém řízení). Značnou část majetkových přestupků tvořily drobné
krádeže zboží v prodejnách potravin.
V roce 2016 byla na Tišnovsku výrazně nejnižší kriminalita za posledních 10 let.

