2017
ÚVOD
Volby do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 20. - 21. 10. 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Vítězem se stala volební strana ANO 2011 s 29,64%, do sněmovny se kromě ní
probojovalo ještě dalších osm volebních subjektů: ODS, Česká pirátská strana, SPD, KSČM,
ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Také v Tišnově získala nejvíce hlasů strana ANO 2011
(26,93%), za ní se v našem městě umístila ODS (11,50%) a třetí byla SPD (10,11%). Strany
TOP 09 a STAN v Tišnově nepřekročily 5%. Volební účast byla v našem městě 62,32%, ze
7 112 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 4 432 osob. Na kandidátkách jednotlivých stran
bylo i pět tišnovských uchazečů, žádný z nich ovšem do sněmovny zvolen nebyl. Nejvýše se
umístil Václav Šikula, který kandidoval z 11. místa své strany a stal se čtvrtým jihomoravským
náhradníkem za ANO 2011.
Protikuřácký zákon
Počínaje dnem 1. 6. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 65/2017 Sb. „o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek“, na základě kterého se i v Tišnově staly všechny
restaurace nekuřáckými.

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo, rada
V nejvyšších orgánech města nedošlo v průběhu roku 2017 k žádné perzonální změně, takže
zastupitelstvo i rada působily po celý kalendářní rok v témže složení jako na konci roku 2016.
Během roku 2017 se uskutečnilo sedm zasedání Zastupitelstva města Tišnova. Rada města
Tišnova se sešla celkem 35x.
Udělení Čestného občanství a Cen města Tišnova
Ceny byly tradičně udělovány na slavnostní akci v obřadní síni radnice ve výroční den vzniku
Československa 28. 10. 2017. Čestné občanství bylo in memoriam uděleno bývalému
starostovi města z let 1936-43 Antonínu Moukovi. Ceny města Tišnova získali bývalý
basketbalový reprezentant Vlastimil Havlík a in memoriam přírodovědec Jan Šmarda.
Komise

22. 2. 2017 rada odvolala z důvodů častých absencí na jednáních některé členy komisí: Alenu
Moudrou (Komise životního prostředí), Alenu Šmardovou (Komise školská, pro děti, mládež a
rodinu), Jana Schneidera (místopředseda Komise pro kulturu a cestovní ruch a Komise
sportovní), Martina Volenu (Komise sportovní), Leu Chroustovou (Komise bytová) a Jakuba
Greguše (Komise bezpečnosti a prevence kriminality). Novými členy Komise pro kulturu a
cestovní ruch byli jmenováni Viktor Piorecký a Ľubica Kubicová.
21. 6. 2017 vzala rada na vědomí oznámení Kateřiny Smutné o vzdání se členství v Komisi
školské, pro děti, mládež a rodinu; tamtéž současně jmenovala Soňu Kappelovou.
13. 9. 2017 odvolala rada Vladimíru Knoflíčkovou z Komise sportovní, současně jmenovala
místopředsedkyní této komise Lucii Mácovou.
11. 10. 2017 odstoupila z Komise bytové z důvodu změny bydliště Marie Permedlová; Lenka
Knechtová byla jmenována nejprve novou členkou a od 8. 11. též místopředsedkyní této
komise.
21. 11. 2017 se vzdal členství v Komisi likvidační a škodní Albín Mašek, novou členkou komise
s platností od 6. 12. byla radou jmenována Gabriela Nováková; téhož dne byla novou členkou
Sportovní komise jmenována Zora Cibulková.
Výbory
26. 9. 2017 se vzdala členství ve Výboru pro strategické plánování Vladimíra Knoflíčková,
nově byla členem tohoto výboru zvolena tajemnice Městského úřadu Iva Dvořáčková
s účinností od 23. 10.
Městský úřad
V průběhu března 2017 se některá pracoviště MěÚ přestěhovala do objektu na Ráboňově
ulici č. 117. Jednalo se o celý Odbor životního prostředí a větší část Odboru kancelář starosty
a vnějších vztahů.
K 31. 12. 2017 vykazovalo město celkem 121 stálých zaměstnanců a 10 pracovnic na
mateřské nebo rodičovské dovolené. Zaměstnanci úřadu působili celkem v deseti odborech a
jednom samostatném pracovišti (Kancelář tajemnice). Uzavřeno bylo 373 dohod o provedení
práce nebo o pracovní činnosti, což je zhruba dvojnásobek oproti minulému roku.
Městská policie
S účinností od 1. 4. 2017 schválila rada stanovení počtu strážníků Městské policie ve výši
maximálně 5. Tento počet byl v daném kalendářním roce naplněn 6. 12. Do 1. 4. byli ve stavu
pouze dva strážníci, poté do 13. 7. tři a do uvedeného 6. 12. čtyři. Vedoucím strážníkem
zůstal Jiří Sokol. Na úseku dopravy Městská policie projednávala celkem 800 přestupků, proti
veřejnému pořádku 41 přestupků, proti občanskému soužití 7 přestupků, proti majetku 27

přestupků. Od 1. 9. 2017 převzala Městská policie i problematiku toulavých a opuštěných
zvířat; za kalendářní rok bylo odchyceno celkem 40 zvířat (29 psů, 1 kočka, 4 dravci, 3 kozy, 2
srny a 1 nutrie).
Nařízení, vyhlášky a další předpisy či dokumenty města
29. 3. rada schválila Pravidla užívání osobních motorových vozidel v dispozici města Tišnova.
12. 4. vydalo zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku 1/2017, kterou se doplnily do
školských obvodů mateřských a základních škol nově pojmenované ulice Kuthanova,
Štěpánova a Moukova; téhož dne byl jako obecně závazná vyhláška 2/2017 vydán Požární
řád (po zapracování připomínek Ministerstva vnitra ČR bylo jeho znění upraveno obecně
závaznou vyhláškou 6/2017, vydanou zastupitelstvem 25. 9.)
13. 5. byla obecně závaznou vyhláškou 3/2017 změněna vyhláška 1/2016 o nočním klidu,
doplněny byly akce Hudbou pro UNICEF a Pivní festival Tišnov.
12. 6. vydala rada nařízení 4/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na
místních komunikacích ve vymezených oblastech města; znění tohoto předpisu bylo
upraveno po zapracování připomínek Krajského úřadu JMK dne 11. 10., kdy rada vydala
nařízení 8/2017.
26. 6. zastupitelstvo schválilo zřízení Sociálního fondu města Tišnova, 28. 6. pak schválila
rada Pravidla tvorby a poskytování finančních prostředků ze Sociálního fondu města Tišnova;
změna těchto regulí byla schválena 22. 11. a 20. 12. pak byla přijata pravidla pro období od
1. 1. 2018.
26. 6. byly rovněž obecně závaznou vyhláškou č. 5 doplněny školské obvody o obce, s nimiž
byla uzavřena Dohoda o vytvoření společného školského obvodu. Do obvodu ZŠ nám. 28.
října byly zařazeny Březina, Bukovice, Heroltice, Hluboké Dvory, Lomnička, Předklášteří,
Rohozec, Šerkovice, Štěpánovice, Unín, Vohančice a Železné, do obvodu ZŠ Smíškova
Hradčany a Sentice.
25. 9. zastupitelstvo schválilo koncepci řešení dopravy ve městě Tišnově, téhož dne pak byla
obecně závaznou vyhláškou 7/2017 zrušena vyhláška 37/98 (včetně všech navazujících) o
závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, neboť tyto právní předpisy se
přijetím nového územního plánu staly bezpředmětnými.
11. 10. rada schválila Řád veřejného pohřebiště města Tišnova.
23. 10. schválilo zastupitelstvo Akční a střednědobý plán výstavby a rekonstrukce bytů dle
Bytové koncepce 2017-2027.
22. 11. rada schválila dokument Projektový záměr Revitalizace sídliště Květnice a Klucanina.
6. 12. byl radou schválen Provozní a Návštěvní řád sportovního hřiště Smíškova.
11. 12. schválilo zastupitelstvo Koncepci sportu 2018-2021, téhož dne byla vydána obecně
závazná vyhláška 9/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závaznou
vyhláškou 10/2017 byla změněna a doplněna obecně závazná vyhláška města 3/2016
o místním poplatku ze psů; přijata byla rovněž obecně závazná vyhláška 11/2017 o nočním

klidu s vymezením akcí v roce 2018 a obecně závazná vyhláška 12/2017 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
20. 12. schválila rada nový Organizační řád Městského úřadu Tišnov.
Osadní výbor Hájek-Hajánky
Osadní výbor, nadále vedený Ladislavem Kotoučkem, se sešel během roku na 8 jednáních.
Uskutečnilo se zde i jedno výjezdní zasedání Rady města Tišnova a jedenkrát tu osadní výbor
zasedal společně s Komisí životního prostředí.
Osadní výbor Jamné
Výbor v čele s Jiřím Procházkou uskutečnil během roku celkem 13 zasedání, navíc se 14. 1.
konala mimořádná schůze občanů.
Přestupky
Komise pro projednávání přestupků se během roku 2017 sešla na 45 jednáních (o 9 více než
v předcházejícím roce). Oznámeno bylo celkem 388 přestupků. Některé typy přestupků
podle zákona projednává Odbor správních a vnitřních věcí – tomu bylo oznámeno
k projednání 13 přestupků.
Komunální služby
Služby v odpadovém hospodářství zajišťovala pro město již sedmým rokem společnost KTS
EKOLOGIE s.r.o. Na nové zpevněné ploše areálu sběrného dvora se podařilo zkompostovat
148 tun bioodpadu z údržby veřejné zeleně. V třídění odpadů Tišnov nadále patřil mezi 10
nejlepších měst s počtem obyvatel nad 2 tisíce v Jihomoravském kraji, vytříděno bylo celkem
495 tun separovaného odpadu (o 150 tun více než v roce 2016). Bezplatným zapůjčením
získalo město v druhé polovině roku 46 nových kontejnerů na třídění plastů, papíru a
směsného skla. Celkem bylo ve městě rozmístěno 196 kontejnerů na tříděný odpad. Do
sídlištní zástavby bylo pořízeno 110 kontejnerů na bioodpad o objemu 770 a 500 litrů.
Množství směsného odpadu ze svozu z města pokleslo o plných 190 tun.
Organizační složka Úklid a údržba města Tišnova pečovala celkem o 27,9 km místních
komunikací, 33,5 km chodníků a o 23 ha parkové trávy. V září 2017 bylo v různých částech
města vysázeno 6 000 kusů narcisů a téměř 40 stromů.
V samotném Tišnově bylo udržováno 15 dětských hřišť, další dvě v Jamném a Hajánkách.
Sbor dobrovolných hasičů
V areálu Požární stanice v Tišnově byla vybudována půdní vestavba klubovny dobrovolných
hasičů. V roce 2017 byla jednotka sboru povolána ke 43 zásahům, z toho šlo 26x o požár, 8x
technickou pomoc, 2x taktické cvičení, 5x o planý poplach a 2x ostatní zásahy.

Tiskoviny o městě
Tišnovské noviny, vydávané městem Tišnov, zavedly novou rubriku Téma měsíce, po celý rok
v nich byla také postupně zveřejňována Malá galerie tišnovských fotografů.
Do poštovních schránek byl všem občanům nadále zdarma doručován i měsíčník TišnovskoKuřimsko vydavatele Zdeňka Hrdličky.
21. 6. 2017 vyšel naposledy čtrnáctideník Vox. Noviny, jejichž vydavatelem byl JUDr. Martin
Chutný, tak po 25 letech přestaly definitivně vycházet.
Různé
8. 2. rada schválila vítěze soutěže architektonického návrhu smuteční síně na novém
hřbitově; vítězem se stal návrh Ing. arch. Pavla Jury.
10. 3. byla na radnici tradičně vyvěšena Vlajka pro Tibet.
Mezi 1. 4. až 14. 11. se každou sobotu konaly na náměstí Míru Tišnovské trhy. Celkem se jich
uskutečnilo 31 za účasti 583 prodejců. V rámci trhů proběhly celkem 4 trhové slavnosti, blíže
specifikované v kapitole Kultura. Jako součást letní historické slavnosti byla dne 29. 7.
slavnostně otevřena Cesta hrdelního práva se sedmi zastaveními od prostoru pod radnicí až
po šibeniční vrch na Klucanině.
Probíhala jednání a diskuze ve věci projektu znovuoživení a rekonstrukce areálu letního kina,
12. 4. nakonec rada odsouhlasila jako vítěznou variantu vybudování relaxační a přírodní
sportovní zóny s lukostřelbou.
Z hotelu Květnice na náměstí Míru se iniciativou současného nájemce postupně stala pouze
dělnická ubytovna s omezeným provozem restaurace jen ve víkendové dny. Po složitých
jednáních se podařilo městu dosáhnout stavu, kdy mohlo vypsat záměr nového pronájmu.
28. května byla v prostorách u nového hřbitova uvedena do provozu pumptracková dráha.
V letním období byla realizována pěšina pod Květnicí, která napojila pro pěší chodce ulice
Květnickou a Dvořáčkovu s pěšinou nad ulicí Jungmannovou.
V podzimních měsících byla provedena úplná rekonstrukce chodníků v ulicích U Humpolky,
Mánesova, Halasova a Osvobození.
Od října se v Tišnově začal provozovat mobilní rozhlas.
16. 10. byla zahájena nová služba pro seniory – SENIOR TAXI pro osoby starší 70 let za
poplatek 20 Kč za jednu jízdu v témže směru.
18. 10. věnoval městu svůj obraz Tišnova brněnský malíř Stanislav Sedláček. Dílo rozměrů
230 x 130 cm bylo umístěno v Muzeu města Tišnova.
8. 12. bylo slavnostně otevřeno nově vybudované kluziště s umělým chlazením na hřišti u
základní školy Smíškova.
11. 12. zastupitelstvo zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na léta
2018-2022 JUDr. Františka Janíčka.
V roce 2017 bylo v rámci městského úřadu uskutečněno 15 výběrových řízení.
Během roku bylo vydáno 12 loveckých a 270 rybářských lístků.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Rozpočet města
Rozpočet města na rok 2017 schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání 12. 12.
2016 jako schodkový. Rozpočet příjmů činil 176.936,2 tis. Kč, rozpočet výdajů 233.863,9 tis.
Kč, rozpočet financování 56.927,7 tis. Kč.
V průběhu roku bylo přijato 21 rozpočtových opatření, z čehož se v 8 případech jednalo
pouze o přesuny ve výdajové části rozpočtu. Příjmy takto upraveného rozpočtu pak činily
195.411,7 tis. Kč, výdaje 252.339,4 tis. Kč.
Skutečné příjmy města v roce 2017 činily 224.414,99 tis. Kč (114,84% upraveného rozpočtu),
což je o 29.427,07 tis. Kč více než v roce 2016. Daňové příjmy vzrostly o 9.428 tis. Kč na
hodnotu 136.853 tis. Kč. K nejvyššímu zvýšení došlo u daně z přidané hodnoty (o 6.706 tis.
Kč) a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (o 3.408 tis. Kč). Ke snížení výnosu došlo
nejvíce u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (o 1.702 tis. Kč).
Nedaňové příjmy dosáhly hodnoty 24.652 tis. Kč, což je oproti předchozímu roku rovněž
zvýšení, a to o 2.687 tis. Kč. Kapitálové příjmy činily 13.102 tis. Kč, o 8.601 tis. Kč více než
v roce 2016. Jednalo se o prodej nebytové nemovitosti, bytů, pozemků, osobního
automobilu a příjmy darů na pořízení dlouhodobého majetku. Přijaté transfery ve výši
49.808 tis. Kč (o 8.711 Kč více než rok před tím) měly různorodou strukturu, část tvořily
dotace spolufinancované z prostředků Evropské unie (7,2 mil. Kč). Ve srovnání s předchozím
rokem se zvýšila dotace na výkon státní správy o 1,6 mil. Kč.
Skutečné výdaje ve výši 224.039,01 tis. Kč (88,78% upraveného rozpočtu) byly oproti roku
2016 vyšší o 28.831,85 tis. Kč. Důvodem bylo především zvýšení kapitálových výdajů o
14.830 tis. Kč na hodnotu 79.777 tis. Kč, běžné výdaje se zvýšily o 14.002 tis. Kč a činily
celkem 144.262 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2017 činilo -375,97 tis. Kč a v rámci financování byla
provedena další roční splátka úvěru ve výši 5.200 tis. Kč (splatnost úvěru je v roce 2024).
Dotace a investice
V roce 2017 byly v Tišnově realizovány tyto investiční akce:
Investiční akce
Most přes potok Závistka
Rekonstrukce ulice SmíškovaKvapilova
Účelová komunikace DřevoplacPředklášteří

Rozpočet
(mil. Kč)
4
4

Přijatá dotace
(mil. Kč)
bez dotace
bez dotace

2

bez dotace

Dodavatel
IDS Olomouc a.s.
Mertastav s.r.o.
Předklášteří
STRABAG a.s. Praha

Vestavba učeben ZŠ 28. října
Rekonstrukce brouzdaliště
na koupališti
Rekonstrukce bufetu na koupališti

11
5,5

10,3 /MF/
bez dotace

1,7

bez dotace

Víceúčelové hřiště Smíškova včetně
kluziště
Centrum služeb pro turisty v objektu
hotelu Květnice
Rekonstrukce galerie v Jamborově
domě
Revitalizace Parku pod kostelem

21,2

bez dotace

3

1,2 /MMR/

3

bez dotace

8

1,3 /OPŽP/

Klimatizace obřadní síně

0,5

bez dotace

BAUMAT s.r.o. Brno
CENTROPROJEKT
GROUP a.s. Zlín
Vítězslav Maloň Univerzální služby
Předklášteří
PORR, a.s. Praha
BAUMAT s.r.o.
Brno
Stavitelství Zemánek
s.r.o. Tišnov
Gardenline s.r.o.
Litoměřice
MAX WAY s.r.o.
Brno

Použité zkratky: MF=Ministerstvo financí, MMR=Ministerstvo pro místní rozvoj, OPŽP=Operační program Životní
prostředí

Z rozpočtu města byly v roce 2017 poskytnuty dotace ve výši 6.068,2 tis. Kč, v čemž je
zahrnuta i částka obdržená od obcí v rámci obce s rozšířenou působností na financování
sociálních služeb ve výši 1.297,3 tis. Kč, takže vlastní účast města na poskytnutých dotacích
činila 4.704,9 tis. Kč (o 379,9 tis. více než v předchozím roce). Nejvýraznější položku
představovala již tradičně tzv. „ostatní tělovýchovná činnost“ (2.351 tis. Kč, o 290 tis. Kč více
než v roce 2016), následují oblasti „ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva“ (677,7 tis. Kč bez výše uvedené obdržené částky), „ostatní sociální péče a
pomoc dětem a mládeži“ (420,6 tis. Kč) a „ostatní záležitosti kultury“ (408,7 tis. Kč).

PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ, OBCHOD
2. 9. oslavila ve svém areálu 25 let od obnovení firma Mouka Tišnov, s.r.o.
Firma Krejčí Engineering s.r.o. získala čestné uznání v prestižní soutěži o Inovaci roku 2017 za
nový typ vibračního stolu, který zásluhou speciální technologie umožňuje snadné nastavení
frekvence vibrací a působící odstředivé síly.
Živnostenský úřad v Tišnově evidoval k 31. 12. 2017 6.029 subjektů podnikajících dle
živnostenského zákona (o 145 více než rok před tím). Nově bylo ohlášeno 923 živností nebo
žádostí o koncesi, z toho 794 pro fyzické osoby a 129 pro právnické osoby. Evidováno bylo
352 aktivních zemědělských podnikatelů.
Do obchodního rejstříku byly v průběhu roku 2017 nově zapsány tyto firmy se sídlem
v Tišnově (vesměs se jedná o společnosti s ručením omezeným, jejichž předmětem činnosti

je kromě společnosti MUDr. Anna Švehlová ve všech případech výroba, obchod a služby,
případně ještě další činnosti uvedené v následujícím abecedním přehledu):
MUDr. Anna Švehlová (poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství)
dalumia
NET OPUS
EDUKAL SYSTEM
Dobrokar event
Zip Line Czech (+ hostinská činnost, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, malířství, lakýrnictví, natěračství, masérské, rekondiční a regenerační služby, prodej kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin)
KNECHT
Rehabilitace - Fyzioterapie Tišnov (+ poskytování zdravotních služeb)
Patriot Energy
Krystal plus
Feelo Cosmetics
Tradiční Provaznictví
Veřejný rejstřík evidoval v Tišnově celkem 4 pobočky bank (Česká spořitelna, Komerční
banka, ČSOB, Moneta), 7 bankomatů (vedle výše uvedených též Poštovní spořitelna a
UniCredit Bank), 809 provozoven. Jako sídlo největšího počtu firem rejstřík uvádí ulici
Květnickou.

VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE
Výstavba
Největší stavební akcí města bylo vybudování víceúčelového hřiště s kluzištěm u základní
školy Smíškova. Maximální kapacita kluziště činí 100 osob. Přes léto se prostor stane
multifunkčním hrištěm s několika hracími plochami pro míčové hry, atletickým oválem,
doskočištěm a dalším vybavením.
Zahájena byla rovněž občany velmi očekávaná akce Park pod kostelem, s jejímž dokončením
se počítá v průběhu roku 2018.
Městské investice jsou podrobně shrnuty do tabulky v kapitole Hospodaření obce.
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko přistoupil v závěru roku k rekonstrukci kanalizační a
vodovodní sítě v ulicích Brněnská a Mrštíkova v hodnotě 36,5 mil. Kč. Dodavatelem je
společnost Eurovia CZ.
Doprava

Od 1. 7. 2017 bylo zpoplatněno parkování ve stanovených částech centra města. Na
náměstích Míru a Komenského byly instalovány parkovací automaty.
Z důvodu oprav byla mezi 9. 9. – 9. 12. úplně uzavřena silnice mezi Tišnovem a Deblínem, od
15. 10. začala dlouhodobá dopravní uzavírka ulice Brněnské (rekonstrukce popsané
v předcházejícím odstavci).
Třetí rok po sobě probíhala během léta tříměsíční vlaková výluka. Kvůli opravě viaduktu a
tratě byla uzavřena cesta z Brna-Židenic na hlavní nádraží. Rekonstruoval se i úsek mezi
Tišnovem a Kuřimí, kde byla doprava omezena. Také na trase Řikonín a Vlkov vlaky po
nějakou dobu nejezdily, cestování bylo řešeno formou náhradní autobusové dopravy.

VEŘEJNÝ ŽIVOT
Kultura
Městské kulturní středisko
V průběhu roku došlo k některým personálním změnám:
Tišnovské noviny změnily editorku – Bc. Lucii Dymáčkovou po odchodu na mateřskou
dovolenou nahradila Martina Ochotná. Novými zaměstnanci Tišnovské televize se stali Ing.
Pavel Navrátil a Ing. Libor Šmatelka.
Vedle obvyklých akcí MěKS v roce 2017 pořádalo 11. 2. v sokolovně XIII. reprezentační ples
města Tišnova, jehož hlavím protagonistou byl Ondřej Havelka se svou kapelou Melody
Makers. MěKS se opět zásadně spolupodílelo na kulturním programu čtyř Trhových slavností:
25. 2. to byla trhová slavnost Masopustní veselí, jejíž součástí byl masopustní průvod
s maskami; po průvodu městem následovala taškařice na zahradě MěKS a poté veselice
s cimbálovkou v sousedním sále
1. 4. proběhla Květinová trhová slavnost
29. 7. se konala historická trhová slavnost s otevřením Cesty hrdelního práva, při němž bylo
sehráno inscenované vedení odsouzence městem až na šibeniční vrch a v letním kině poté
koncertoval Spirituál kvintet
3. 12. se uskutečnil Adventní jarmark škol.
Tradiční Svatováclavské hody se konaly 23. 9., vyvrcholením kulturního programu na náměstí
bylo koncertní vystoupení skupiny YoYo Band. Řada koncertů MěKS byla spojena pod
hlavičku Tišnovské kulturní léto – v jeho rámci vystoupili mj. Xavier Baumaxa, ASPM Jana
Spáleného, Michal Prokop & Framus Five, Banjo Band Ivana Mládka, Aneta Langerová či
Mňága a žďorp. Z jednorázových akcí stojí za zmínku dva koncerty amerických zpěvaček
Crystal Monee Hall a Audrey Martells, recitál Michala Horáčka či vystoupení bluesového
profesora z USA Davida Evanse. MěKS se podílelo společně s gymnáziem i na druhém ročníku
studentského festivalu „Jsme offline – Tišnov v pohybu“, tentokrát v termínu 26. – 30. 6. ve

stylu 30´s Retro. Součástí akce bylo promítání filmu Velký Gatsby v zahradě Villy Franke,
rainbow běh a swingová taneční party. 24. 10. navštívil Tišnov americký spisovatel Robert
Fulghum, s projektem LiStOVáNí vystoupil v kině Svratka. Pokračovaly sezonní abonentní
cykly – Kruh přátel hudby (9 koncertů) a předplatné šesti divadelních představení.
V Jamborově domě došlo během letní přestávky k náročné rekonstrukci galerie, která byla
znovuotevřena 22. 9. vernisáží výstavy Neznámý Jambor, jejíž původní termín konání byl pro
velký zájem prodloužen až do ledna následujícího roku. Při příležitosti zahájení této výstavy
byla galerie přejmenována na Galerii Josefa Jambora. Ještě před rekonstrukcí zde proběhly
výstavy dalších „tišnovských“ výtvarníků Miloslava Sonny Halase a Šárky Koudelové.
Muzeum města Tišnova uspořádalo během roku šest větších výstav. Za zmínku stojí
připomenutí místních aktivit formou výstav Sursum – Knihy vydané v Tišnově (k 25. výročí
založení tišnovského nakladatelství) a Fotograf František Wágner a Tišnov. Úspěšný byl
cyklus diskuzních večerů s hosty Tišnovské tóny na vinylu, kterého se zúčastnili s Tišnovem
spjatí hudebníci Aleš Sigmund, sestry Růžičkovy, Jan Dalecký či Boris Páč. Dále se konala řada
menších či jednorázových akcí.
Tišnovská televize vysílala pravidelný týdeník Reportér TTV, dokončen byl dokumentární film
Marie Kadlecové z cyklu Umělci od nebeské brány o uměleckém kováři Jaroslavu Zeleném.
Do provozu byly dány nové webové stránky TTV. K plánovanému přemístění studia z objektu
na Riegrově ulici do prostor nad kinem prozatím nedošlo.
Návštěvnost kina Svratka byla nadále vysoká, i když nepřekonala rekordní rok 2016. Nejvíce
diváků přišlo zhlédnout český film Jana Svěráka Po strništi bos. V kině proběhly i satelitní
přenosy her zlínského divadla Ovčáček čtveráček a Ovčáček miláček, festivaly či přehlídky
Jeden svět a Expediční kamera, konala se dopolední představení pro školy, promítání
Filmového klubu či Bia Senior pro starší návštěvníky se sníženou hlasitostí.
Městská knihovna Tišnov evidovala k 31. 12. 2017 2.884 čtenářů, z toho 1.129 dětí do 15 let.
Během roku 2017 navštívilo knihovnu 33.850 návštěvníků za účelem výpůjčky (o 491 více než
rok před tím), akcí pořádaných knihovnou se zúčastnilo 24.230 osob (nárůst o 9.188) a
bezplatného internetu využilo 1.706 osob (pokles o 449). Půjčeno bylo 97.412 knih, časopisů
a audiovizuálních médií. Kulturních a vzdělávacích akcí se uskutečnilo celkem 350. Vedle
běžné činnosti knihovna organizovala i nadále jak akce populární z minulých sezón, tak
některé počiny zcela nové (série exkurzí Salonky, přednášky v rámci projektů Rok zdraví či
Univerzita volného času, Virtuální univerzita třetího věku, Trénování paměti, výstavy, zájezdy
na divadelní představení, pro děti akce Noc s Andersenem, Knihy mého srdce či Lovci perel).
K 31. 12. 2017 činí fond knihovny 36.460 dokumentů, z toho krásná literatura tvoří 25.186
svazků, naučná literatura 10.420 svazků a zvukové či jiné materiály 854 svazků.
Turistické a informační centrum se v polovině července přestěhovalo do větších prostor pod
hotelem Květnice na náměstí Míru. Oproti minulosti vzrostl prodej upomínkových předmětů
i vstupenek v rámci předprodeje.

Concentus Moraviae
Po sedmi letech byl mezinárodní hudební festival moravských měst opět zahájen u nás, a to
konkrétně v bazilice kláštera Porta coeli v Předklášteří, kde 3. 6. vystoupil italský soubor
Cantar Lontano vedený Marcem Mencobonim, oživující vokální techniku 17. století „zpívání
na dálku“. Druhý koncert festivalu se konal 24. 6. v tišnovském kostele, kde zazpíval slovinský
vokální soubor Ingenium Ensemble.
Continuum vitae
V rámci slavnostního otevření Cesty hrdelního práva, jejíž zbudování spolek inicioval, vydalo
Continuum vitae ojedinělou knihu komiksů Hrdelní případy Tišnova a okolí. V závěru roku
2017 spolek realizoval vydání reprezentativní publikace František Wágner – fotograf
Tišnovska.
Karasovo divadlo
Novou premiérou se stalo uvedení divadelního představení hry Evy Černé Tanec pro Karla
IV., které proběhlo ve zdejší sokolovně 14. 5. 2017; nadále se hrála i pohádka pro děti Jak
měl Rumcajs Cipíska.
Art Periscope
Společnost Art Periscope zorganizovala v unikátních prostorách bývalého ovčína kláštera
Porta coeli v Předklášteří výstavu Z jiného světa (15. – 17. 9.), jehož protagonisty se stali
především malíř Antonín Vojtek a umělecký kovář Pavel Tasovský. Dvakrát se konala výstava
nazvaná Sedm krát deset (5. – 12. 3. obrazy, 6. – 8. 10. grafiky a kresby). Tradiční výstava
betlémů proběhla v prostorách obecního úřadu Předklášteří 9. – 17. 12. pod názvem Betlémy
od Předklášteří pod Mexiko.
Další zajímavé kulturní a společenské počiny
8. 4. uspořádal tišnovský spolek deTOX jubilejní 5. ročník festivalu Bluesová pomlázka, který
proběhl jako obvykle v kulturním domě v Železném.
Na tradiční Muzejní noci, která se uskutečnila 20. 5., vystoupil v předklášterském muzeu také
taneční soubor Katolické vzdělávací jednoty Tišnov. 9. 6. se v Tišnově konaly akce v rámci
projektu Noc kostelů a 15. 9. proběhla Noc sokoloven.
3. 6. se po roční přestávce uskutečnil v letním kině festival Hudbou pro UNICEF, jehož hlavní
hvězdou byl opět zpěvák Tomáš Klus.
Druhý ročník regionálního festivalu TyJáTr FEST se tentokrát konal v termínu 1. – 3. 9. mimo
samotný Tišnov (Maršov, Doubravník, Hradčany), ale vystoupila na něm i řada tišnovských
účinkujících.

16. 11. proběhl na náměstí Míru vzpomínkový happening k výročí 17. listopadu pod názvem
Okamžiky svobody.
Dva tišnovští autoři vydali během roku 2017 svoje knihy. Jan Lacina představil 14. 6. v Muzeu
města Tišnova sbírku esejů Klucanina, fotograf Bohumil Kabeš pokřtil 2. 12. ve vestibulu
Základní školy nám. 28. října publikaci Zvířata kolem nás.
V anketě Osobnost roku za práci pro neziskové organizace v Jihomoravském kraji získala třetí
místo PhDr. Irena Ochrymčuková za činnost na poli kultury, historie, taneční choreografie a
obnovy lidových oděvů na Tišnovsku.
Do spolkového rejstříku byly nově zapsány spolky: Hojnost (péče o životní prostředí) a ZuZu
English Education (rozvoj občanské společnosti prostřednictvím vzdělávací činnosti).

Sport, turistika
Fotbalové družstvo mužů AFK Tišnov se stalo vítězem Jihomoravského přeboru a postoupilo
do divize, čtvrté nejvyšší soutěže v republice. Po podzimní části ročníku 2017/18 vedlo divizní
tabulku s desetibodovým náskokem před druhým týmem. Základní sestavu družstva tvořili již
prakticky výhradně mimotišnovští profesionální fotbalisté, financovaní mecenášem
Oldřichem Mertou. Plánovaná realizace projektu modernizace areálu na Ostrovci v roce 2017
prozatím nebyla zahájena.
Nejvyšší soutěž v rámci klubu SK Basketbal Tišnov hrály juniorky U19, a to dorosteneckou
ligu. Klub ovšem nadále provozoval jen družstva dívek a v činnosti nebylo ani jedno mužské
nebo chlapecké družstvo.
V podzimní části roku 2017 přestalo v řadách SK Házená Tišnov působit družstvo mužů. Celý
tým hrající 2. jihomoravskou ligu byl převeden jako „B“ družstvo pod hlavičku SK Královo
Pole, vedeného týmiž funkcionáři jako tišnovský klub (Marek Babák, Jan Schneider).
Největších úspěchů v tišnovské atletice dosahovali žáci a veteráni. Filip Misař získal
bronzovou medaili na halovém mistrovství Moravy a Slezska žactva ve skoku do výšky, na
letním mistrovství ve Znojmě pak skončil Marek Paralič druhý v běhu na 60 m. Mladší žákyně
Hana Blažková vyhrála mistrovství Moravy v běhu na 60 m a na trati 150 m skončila druhá.
Martin Sebera se zúčastnil veteránského mistrovství světa v korejském Daegu a obsadil
v kategorii M40 dvě sedmá místa v pětiboji a běhu na 60 m překážek. Ivana Jíchová pro
změnu startovala v kategorii W45 na mistrovství Evropy v dánském Aarhusu a na
mezistátním utkání ve slovinské Ptuji se ve štafetě 4x400 m podílela na vytvoření nového
českého rekordu kategorie W40.
Tišnovská automobilová posádka Lukáš Nekvapil-Roman Koscelník obsadila konečné 3. místo
v rámci republikového mistrovství Rallysprint série.

Tišnovák Radim Chroust z týmu Draci Brno byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem baseballové
extraligové play off. Jeho bratr Přemek reprezentoval v témže sportu Českou republiku na
univerziádě v Tchaj-wanu.
24. 4. se konalo vyhlášení nejlepších sportovců města Tišnova za uplynulý rok za účasti
olympijské vítězky ve veslařském skifu Mirky Topinkové Knapkové.
28. 5. se uskutečnil 11. ročník cyklistického závodu horských kol Memoriál Ivo Medka.
Ve dnech 2. – 4. 6. se na revíru Svratka 7-8 konalo mistrovství ČR v lovu ryb udicí na umělou
mušku.
22. 7. byl po roční přestávce uspořádán v areálu u místního koupaliště Tišnovský triatlon.
19. 8. se konal 3. ročník orientačního MTB maratonu Bludný kruh, 30. 9. proběhl 1. ročník
běžeckého závodu PT Race.
2. 9. proběhla na tišnovském náměstí Míru tradiční přehlídka elegance historických vozidel.
Kynologický klub uspořádal 9. 9. Den otevřených dveří s ukázkami výcviku psů.
TJ Sokol Tišnov organizoval tradiční mezinárodní mineralogické burzy poprvé s novým
spolupořadatelem, kterým se stala Galerie Patriot (Tomáš Buzrla), a to pod pozměněným
názvem Minerál Tišnov. Jarní burza proběhla 28. – 30. 4. a v její první den byla současně
slavnostně otevřena zmiňovaná galerie. Podzimní výstava se konala 3. – 5. 11. K umístění
expozic byly využity i prostory víceúčelové sportovní haly. 22. 4. dále Sokol uspořádal 11.
ročník Zálesáckého závodu zdatnosti a v pravidelných cvičebních hodinách se připravoval na
Všesokolský slet 2018. Novým starostou TJ Sokol se stal od dubna 2017 principál Karasova
divadla Jiří Veselý.
47. ročník dálkového a turistického pochodu Tišnovská padesátka se uskutečnil 14. 10. Akce
se zúčastnil rekordní počet 771 účastníků.
12. 11. se potřetí konal Běh tišnovskými uličkami pro rodinné týmy.

Mládežnické organizace
Inspiro - středisko volného času
V roce 2017 nabídlo středisko nové zájmové útvary: Mladý architekt, Cukráři, Komiks,
Řemeslo, Irské tance aj., ve spolupráci s brněnskou taneční skupinou High edition byla
zahájena výuka Street Dance. Děvčata ze zájmového kroužku Taneční krok postoupila až do
republikového kola soutěže Czech Dance Tour, kde ve starší kategorii vybojovala 3. místo.
Kromě Tišnova probíhaly aktivity Inspira rovněž na pobočkách v Dolních Loučkách, Katově,

Olší, Doubravníku a nově i v Čebíně. Zájmové činnosti byly organizovány nejen pro děti, ale i
pro dospělé. Celkem se uskutečnilo 108 zájmových útvarů za účasti 1123 osob.
Nadále pokračovala tišnovská florbalová liga, tentokrát pro žactvo i dorost, pro rodiny
s dětmi byla připravena nová akce Den stromů, opět se konal oblíbený Karneval a Pohádkový
les.
Pobytové tábory zahrnovaly: Tábor pro rodiče s dětmi, Vltava-splutí řeky, Sportovní tábor
s cyklistikou, Vranice-stanový tábor a nově přírodovědný tábor Prospektoři a florbalové
soustředění. Počet účastníků všech táborů činil 406.
Na činnosti Inspira se podílelo 9 interních a 60 externích spolupracovníků i 20 dobrovolníků.
Hnutí Brontosaurus (1) - 1. BRĎO Tišnov-Gingo
Počet členů oddílu vzrostl o 4 na 79 členů (33 chlapců, 35 děvčat, 4 muži, 7 žen). Děti se
nadále scházely 1x týdně na 2 hodiny po družinách. Třítýdenní tábor proběhl opět ve
znamení celotáborové hry, tentokrát to byl Pán prstenů na motivy známé knihy. Celkem
proběhlo 17 víkendových akcí nebo výprav.
Hnutí Brontosaurus (2) - 96. šiška Z.H.K.Ž. BRĎO Tišnov
Většina členů byla nadále mladšího školního věku, takže náplní schůzek byly drobné
soutěživé hry. Oddíl fungoval bez čerpání finančních prostředků z města, takže i letní tábor
financoval z vlastních zdrojů.
Rodinné centrum Studánka
Centrum nabízelo aktivity pro děti již od čtyř měsíců. Jednalo se o pravidelné pohybové
hodiny s kojenci a batolaty, Zpívánky, výtvarný kroužek Šikulkové a kroužek Mravenečkové
zaměřený na poznávání přírody a ekologickou výchovu. Studánka dále organizovala
jednorázové akce pro děti s rodiči jako Martinská slavnost, Den dětí, Karnevalový týden,
Mikulášská nadílka aj. Za rok bylo vykázáno 2.294 dětských a 1.935 dospělých návštěv
pravidelných aktivit centra.
Junák - Český skaut, středisko Květnice Tišnov
Středisko sdružovalo 5 oddílů – Robinsoni působili nadále v Doubravníku, další oddíly
v Tišnově: Marťánci (rodinný skauting), Bobův oddíl (10-15 let), Půlčíci (6-10 let) a Roverská
družina RS Olymp (15-20 let) & kmen dospělých Šneci (nad 25 let). Tišnovské oddíly
vykazovaly stejně jako vloni celkem 101 členů, doubravnický 45 (celkem 35 dospělých a 111
dětí). Tradiční akcí byl 12. ročník Skautského plesu s tématem Titanik. V létě proběhly 3
tábory pro více než 100 osob. Členové se zapojili do rozdávání Betlémského světla
Spolek Odyssea

Spolek zaměřený na instinktivní a 3D lukostřelbu zrealizoval 15 volnočasových akcí a 2
soutěže v rámci Českého či Moravského zemského poháru. Spolupracoval s lukostřeleckým
oddílem TJ Sokol Tišnov. V průběhu roku spolek podepsal smlouvu o využití části areálu u
letního kina pro realizování veřejné lukostřelnice.
Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání
Spolek dále provozoval vlastní školu ZaHRAda a lesní rodinný klub. Kromě toho byly
organizovány sportovní akce, pobyty pro děti, přednášky, besedy, filmové projekce.

Za sebevědomé Tišnovsko
Spolek uspořádal 13. 5. opět v parku před ekoporadnou Férovou snídani, 22. 10. se
uskutečnilo společné uctění svátku stromů v aleji pod Květnicí. Dále se podílel na akci, při níž
27. 1. prošel Tišnovem tzv. Pochod pro Aleppo, mířící z Berlína do Sýrie na protest proti
tamnímu válečnému konfliktu.

Klub přátel fotografie
Klub uspořádal 16. 2. v kině Svratka večer s fotografií, v září se v galerii Diana konala výstava
Pohledy na Tišnov. Miroslav Pálka uspořádal několik fotografických výstav ve „své“ galerii Na
schodech na Bezručově ulici. 8. 12. proběhlo rozloučení se zesnulým členem klubu, předním
tišnovským fotografem a sběratelem Pavlem Smékalem.

Oblastní charita Tišnov
Na tradiční Tříkrálové sbírce bylo v Tišnově „vykoledováno“ 213.262 Kč. Oblastní charita
oslavila 15. 9. 10 let své existence, 4. 10. uspořádala akci Koláč pro hospic na podporu péče o
terminálně nemocné.

Církve
Římskokatolická farnost nadále zajišťovala vedle denních bohoslužeb v Tišnově a Předklášteří
výuku náboženství ve školách. Počínaje dnem 1. 7. 2017 byl v tišnovské farnosti ustanoven
k duchovní službě jáhen Vojtěch Zahrádka. 7. 10. byla na šibeničním vrchu na Klucanině
farářem Josefem Rybeckým vysvěcena Kaple smíření sv. Dismase, dobrého lotra. V prosinci
uspořádala farnost první ročník Vánoční charitativní besídky. Její výtěžek 11.444 korun byl
určen na podporu Centra sociální rehabilitace Skryje.

Sbor Církve adventistů sedmého dne se vedle běžné pravidelné činnosti aktivně podílel
uspořádáním několika vlastních akcí na projektu únorového Národního týdne manželství a
tradičně byl organizátorem prosincového představení Živý betlém na náměstí Míru.
Evangelíci se scházeli v prostorách kaple Centra sociálních služeb na Králově ulici. Jejich
kazatelská stanice Tišnov je součástí sboru Brno II Českobratrské církve evangelické. Jako
faráři zde působili Mgr. Alexandra Jacobea a Mgr. Ing. Martin Horák, Th.D.
V rodinném centru Studánka na Riegrově ulici se scházelo k bohoslužbám společenství
věřících Křesťané Tišnov, řadící se k tzv. Křesťanským sborům.
V Tišnově dále vyvíjelo činnost též hnutí Modlitby matek, sdružující různé křesťanské církve.
Členové se střetávali po rodinách ve dvou otevřených skupinách.

Chovatelé, zahrádkáři
Místní organizace Českého svazu chovatelů pořádala 22. – 24. 9. v areálu Inspira na Riegrově
ulici výstavu drobného zvířectva, 7. – 9. 9. se pro změnu konala výstava ovoce a zeleniny ve
vstupní hale ZŠ na nám. 28. října, pořádaná zdejší organizací Českého zahrádkářského svazu.
Byla doplněna rovněž o expozici včelařů.

Hájek - Hajánky
Na stěnu kulturního domu byla nainstalována turistická mapa. V osadě se uskutečnilo
několik akcí pro děti a dospělé ve spolupráci s tradičně velmi aktivním spolkem Vinohrad:
masopust, beseda Borise Píchy Putování s Bromptonem, pálení čarodějnic, cyklozávod
Hajánecké kolečko (13. 5.), dětský den, prázdninové cyklovýlety (mj. po okolí Baťova kanálu),
drakiáda, lampiónový průvod, maškarní karneval, mikulášská besídka či vánoční setkání
občanů u kapličky. Plánované přenocování s dětmi pod širým nebem na zřícenině Trmačov
bylo znemožněno nepříznivým počasím. V činnosti byla i místní organizace zahrádkářů, jejíž
členové během roku provedli stříhání stromků a úpravu sadu pod Brackovými. 7. 10.
uspořádali poznávací zájezd.

Jamné
25. 2. se v Jamném konal masopust, 30. 4. pálení čarodějnic, 12.5. sousedské besedování o
Francii, 24. 6. proběhla tradiční Jamenská pouť, při níž se po dlouhé době ozvalo inovované
zvonění kapličky a mši sloužil místní farář Ervín Jansa. 26. 8. v osadě uspořádali táborák u
rybníka, 28. 10. Starojamenský den opět s výstavou historických motocyklů a 2. 12.
rozsvěcování vánočního stromu. V komunitní místnosti byly průběžně promítány různé filmy.
V místě bývalé skládky u teletníku bylo na jaře provedeno vyřezání náletových dřevin,

následně tu byl upraven terén a vyseto travní semeno. Na podzim byla zpevněna cesta
k rybníku. Suchý rok byl opět ve znamení škodícího kůrovce lýkožrouta smrkového.
Velmi zajímavou událostí se stala 23. 9. svatba pana Otakara Štelcla se slečnou Anežkou
Dvořákovou v Porta coeli, neboť snoubenci pozvali na obřad i hostinu úplně všechny
obyvatele Jamného.

ŠKOLSTVÍ ( školní rok 2016/17 )
Mateřské školy
Město Tišnov je nadále zřizovatelem tří mateřských škol, které jsou jeho příspěvkovými
organizacemi. MŠ U Humpolky má navíc své druhé pracoviště na sídlišti pod Květnicí. Všem
mateřským školám byla radou města 25. 1. povolena výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě
z důvodu velkého zájmu o předškolní vzdělávání. Současně s vydáním nových zřizovacích
listin od 1. 1. 2017 byla někdejší MŠ Horova přejmenována na MŠ Na Paloučku.
mateřská škola
MŠ Sluníčko
MŠ U Humpolky
MŠ Na Paloučku
celkem

počet dětí
132
140
130
402

žád.o přijetí
106
105
86
297

přijato
44
41
27
112

ředitelka
Jana Konečná
Mgr. Iva Valová
Edita Brnková

Všechny mateřské školy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. MŠ Sluníčko vyvíjela činnost podle vzdělávacího programu, který je součástí
republikového projektu „Škola podporující zdraví v ČR – Zdravá mateřská škola.“ MŠ U
Humpolky vycházela z vlastního programu „My s písničkou jdem celým rokem“ a MŠ Na
Paloučku pracovala podle programu „Na paloučku s úsměvem hrajeme si každým dnem“.
Školky navštěvovalo celkem 6 individuálně integrovaných dětí, ve třech případech
s asistentem pedagoga. Další aktivity mateřských škol byly obdobné jako v předcházejícím
školním roce – výlety, besídky, návštěvy kulturních představení, účast na soutěžích,
přehlídkách a akcích pořádaných městem, předplavecký výcvik. Školy prezentovaly svou
činnost v Tišnovských novinách, spolupracovaly s městem, základními školami i
volnočasovými organizacemi a především s rodiči; ti jsou v MŠ Na Paloučku sdruženi ve
spolku Klub rodičů Na Paloučku.
Základní školy
Město Tišnov zřizuje dvě základní školy, které jsou jeho příspěvkovými organizacemi.
základní škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova

počet
pedag.
prac.

1.st.

2.st.

celk.

1.st.

2.st.

48
42

20
12

14
10

34
22

471
301

366
251

počet tříd

celk.

počet
integ.
žáků

počet
žáků
I.tříd

ředitel

837
552

29
30

87
65

PaedDr. Radmila Zhořová
Mgr. Michal Komprs

počet žáků

celkem
*)

90

32

24

56

772

617

1389

59 *) 152

největší počet (44) představují žáci s vývojovými poruchami chování a učení

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

základní škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
celkem

gymnázium
4leté
8leté
16 / 16
42 / 9
17 / 17
10 / 5
33 / 33
52 / 14

SOŠ
46 / 46
34 / 34
80 / 80

SOU
15 / 15
7/7
22 / 22

konzervatoř
1/1
1/0
2/1

Na ZŠ 28. října probíhaly po celý školní rok stavební práce. V rámci investiční akce města bylo
v bývalé půdě vytvořeno 6 učeben včetně sociálního zařízení a moderního vybavení.
Nedílnou součástí školy byla i nadále stálá výstava o vrchu Květnici. Na škole bylo v činnosti
17 kroužků, další 3 ve školní družině a 2 s přispěním rodičů. Několik tříd se zúčastnilo
ekologických pobytů, pokračoval sběr (papíru, hliníku, baterií, drobného elektra atd.)
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků bylo na druhém stupni realizováno ve třídách
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Proběhl výcvikový lyžařský
kurz, žáci se zúčastňovali sportovních soutěží. Na škole fungovala žákovská samospráva a
Klub přátel školy. 26. 6. byla doplněna zřizovací listina příspěvkové organizace ZŠ o nová
oprávnění: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
ZŠ Smíškova pracovala podle vzdělávacího programu „Škola pro život“. Na škole působilo
poradenské centrum Korálek. Kromě možnosti zapojit se do osmi kroužků prošly děti
dopravní výchovou (v prvních třídách) nebo programem bezpečného chování na internetu a
sociálních sítích (starší ročníky). Škola se zapojila do projektů Knihy mého srdce, Listování,
Unplugged (primární prevence patologických jevů), Příběhy bezpráví. Na škole byly pořádány
Adventní dílničky, konal se lyžařský zájezd, cykloturistický kurz, škola v přírodě, zájezdy do
Lidic a Terezína. V činnosti byl školní parlament a nadaní žáci ve spolupráci s pedagogy
vydávali školní časopis Smíšek.
Od ledna 2017 na školách probíhala v souladu se změnami ve školském zákoně speciálně
pedagogická reedukace v rámci předmětu speciálně pedagogické péče.
Kromě uvedených základních škol zřizovaných městem se druhým školním rokem vyučovalo
také v komunitní základní škole ZaHRAda, provozované spolkem pro komunitní vzdělávání
Hnízdo, jejímž ředitelem byl Milan Růžička. Výuka probíhala opět v jedné ze tříd v budově
školy na Riegrově ulici. Školu navštěvovalo 17 dětí pod vedením učitelky Petry Večeřové,
provoz školy a školní družiny nadále zajišťovali 3 pedagogičtí pracovníci. Byla jmenována
školská rada, jejímiž členy se stali místostarosta města Martin Sebera společně s Ivetou
Kosovou a Tomášem Laušmanem. Škola se podílela na městských akcích a usilovala o
největší zapojení rodičů do dění ve škole i mimo ni. 16. 10. byla uspořádána přednáška
americké rodinné terapeutky Naomi Aldort. 17. 10. městská rada povolila navýšení kapacity
školy ze 30 na 40 žáků s platností od 1. 9. 2018.

Gymnázium
Tišnovské gymnázium je zřizováno Jihomoravským krajem jako jeho příspěvková organizace.

gymn. Na Hrádku

počet
pedag.
prac.

4l st.

8l st.

celk.

44

8

8

16

počet tříd

počet žáků
4l st.

8l st.

235 236

ředitel

celkem

471

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 98 u 4letého a 129 u 8letého studia).
Studium ukončilo 84 studentů.
6. 1. 2017 proběhl Stužkovací ples a 18. 2. 2017 Ples gymnázia.
Několik studentů opět uspělo i v celostátních kolech školních soutěží. Jana Pikulová skončila
třetí v Konverzační soutěži v anglickém jazyce. Pěvecký sbor vyššího gymnázia Gloria Cantate,
vedený sbormistryní Petrou Glosr Cvrkalovou, získal bronzové pásmo na celostátním kole
soutěže Gymnasia cantant a stejně tak na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby
s cenou Petra Ebena, kde totéž ocenění obdržel i sbor nižšího gymnázia Jubilate. Studentka
kvarty Monika Täuberová se stala vítězkou celostátní soutěže Dívka roku pro děvčata od 13
do 15 let.
Škola pořádala adaptační pobyty pro žáky 1. ročníků, sportovní kurzy, exkurze včetně
zahraničních, charitativní akce a sbírky, školní soutěže.
Střední škola a Základní škola Tišnov
Škola je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.
Ředitelem školy byl i nadále Ing. Rudolf Mašek.
Na střední škole studovalo celkem 195 žáků ve 14 třídách, a to v oborech: mechanizace a
služby, opravář zemědělských strojů, ošetřovatel-ošetřovatelka a podnikání. V učebních
oborech bylo k závěrečným zkouškám přihlášeno 14 žáků, z nichž 13 prospělo, 9 žáků nebylo
ke zkouškám připuštěno. Maturitní zkoušku v denní a dálkové formě studia konalo 17 žáků,
prospěli pouze 3; k maturitě nebylo připuštěno dalších 14 žáků.
Mimo samotnou výuku pořádala škola pro žáky exkurze, přednášky a další akce.
Základní školu navštěvovalo celkem 18 žáků, z toho 11 v rámci ZŠ běžné, 4 v ZŠ praktické a 3
v ZŠ speciální. 2 žáci ukončili docházku, v obou případech byli přijati k dalšímu studiu ve
zvolených oborech.
Výuku ve škole zajišťovalo 19 učitelů SŠ (z toho 2 externí), 9 učitelů odborného výcviku a 5
učitelů ZŠ.

V rámci doplňkové činnosti bylo vyškoleno 62 svářečů.
Byly započaty práce na fasádě budovy, dokončena výměna oken a úprava dvora. Na školním
dvoře byla provedena část nové kanalizace, položena zámková dlažba, začala rekonstrukce
kotelny.
Základní umělecká škola
Škola je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. 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 :

28
27

počet žáků
obor
hudební

literárně
dramat.

taneční

výtvarný

celkem

403
318

48
48

85
85

126
98

662
549

ředitel
Mgr. Tomáš Zouhar

V rámci hudebního oboru byla vyučována hra na tyto nástroje: akordeon, baskřídlovka,
baskytara, bicí nástroje, flétna (příčná i zobcová), hoboj, housle, keybord, klarinet, klavír,
kytara, saxofon, trubka, tuba, varhany, violoncello. Navíc byl vyučován i zpěv či sborový zpěv.
Škola uspořádala 25 besídek pro veřejnost, z toho 20 v sále ZUŠ, další pak na pobočkách
Drásov, Doubravník a Deblín. Dále se konalo 19 větších koncertů (vánoční, jarní, aprílové,
absolventské) včetně samostatných vystoupení školních kapel mimo prostory školy, mj. ve
Vyškově nebo v lomnické synagoze.
V národní taneční soutěži „Na ruby“ skončily dva školní soubory na 2. a 3. místě, v soutěži
Pardubická arabeska byl školní soubor třetí. Na brněnské Mezinárodní soutěži dechových
nástrojů skončil Tomáš Klusák (vyučující BcA. Aleš Cecava) rovněž třetí.
V Tišnově probíhala kromě hlavní budovy na Dvořáčkově ulici výuka rovněž v prostorách na
Riegrově ulici, č. p. 312.
Magister Optimus
19. 6. 2017 se podruhé konalo 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. 2017 bylo evidováno 215 uživatelů
pečovatelské služby s platnou smlouvou, tedy o 4 více než v předešlém roce. Průměrný denní

počet klientů o stejný počet naopak poklesl na 114. Průměrný věk klienta pečovatelské
služby byl 78 let oproti předchozím 79. Služba dovážky obědů probíhala ze 78% v Tišnově
(včetně Jamného), k Předklášteří, Hradčanům a Březině přibyly z okolních obcí Vohančice.
Dalšími úkony pro klienty byly pedikúra, dovoz autem či praní prádla.
Centrum organizovalo řadu kulturních a společenských akcí: výjezdy na plavání do Kuřimi
(13x), 10 zájezdů, 3 zábavy, 5 přednášek, 9 kulturních vystoupení, 8 poslechových pořadů, 6
výstav, 1 promítání. 3. 10. 2017 proběhl Den otevřených dveří.
Žádost o ubytování v domech s pečovatelskou (DPS) službou si v roce 2017 podalo 63
žadatelů, z nichž 12 bylo zamítnuto kvůli zdravotnímu stavu. Vyměnilo se obsazení 15 bytů (o
6 méně než o rok dříve). Celková kapacita DPS činila 247 obyvatel, z toho 170 ve 145 bytech
na ulici Králově a 77 v 60 bytech na ulici K Čimperku.
1. 10. bylo v přízemí DPS na Králově ulici otevřeno kontaktní centrum brněnské sociální firmy
Kolibřík.
V Centru působilo v pracovním poměru 24 zaměstnanců, ředitelkou byla i nadále Mgr. Ing.
Jana Wildová.
Zdravotní zabezpečení
Od počátku roku 2017 fungovala Nemocnice Tišnov již v novém režimu, když na základě
rozhodnutí zřizovatele, tedy Jihomoravského kraje, byla akutní interní lůžka transformována
na lůžka odbornosti LDN. Adekvátní náhrada byla zajištěna ve čtyřech brněnských
nemocnicích a také v nemocnicích Blansko a Boskovice. Plánované stavební rekonstrukce
v areálu nemocnice touto změnou nebudou dle ujištění kompetentních míst nijak ohroženy.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Vladimíra Kubánka se přestěhovala z Brněnské ulice do
budovy poliklinky na náměstí Míru, podobně byla tamtéž přemístěna ordinace zubní lékařky
MUDr. Hany Svobodové.
Nezaměstnanost
Dle údajů získaných z tišnovského kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR činil počet
nezaměstnaných v tišnovském regionu na konci roku 2017 838 osob, což představuje 4,3
procentní podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel regionu ve věku 15 až 64 let.
V samotném Tišnově to bylo 320 nezaměstnaných osob z 5.654 obyvatel ve věku 15 až 64
let, čemuž odpovídá podíl nezaměstnaných ve výši 4,1 %. Ve srovnání s koncem roku 2016 to
znamená pokles podílu nezaměstnaných ve městě Tišnově o 1,5 procentního bodu a v celém
tišnovském regionu o 0,9 procentního bodu. Za výrazným poklesem nezaměstnanosti stojí
především pokračující ekonomický růst v České republice.

POČASÍ
Na základě dat z meteorologických stanic v nedalekých Židenicích a Tuřanech byl rok 2017
teplotně průměrný. Průměrná roční teplota činila 10,60° C, nejteplejší byl srpen s průměrnou
teplotou 22,07° C, nejchladnější leden (-5,80° C). Nejvyšší teplota byla naměřena 3. 8. (36,8°
C), nejnižší 7. 1. (-17,1° C). Oproti roku 2016 přibylo tropických dní (kdy maximální teplota
vystoupila nad 30° C) – 39 oproti předchozím 24 – a taktéž tropických nocí (kdy minimální
teplota vůbec nepoklesla pod 20° C) – 4 oproti 1 v roce 2016. V obou případech jsou ale
počty nižší než v mimořádně horkém roce 2015. Zaznamenáno bylo celkem 26 ledových dní
(kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu).
Nejvíce srážek spadlo v měsíci červenci (80 mm), velmi suchý byl naopak červen (méně než
40 mm, zatímco dlouhodobý průměr činí přes 70). Nejvíce dnů se sněžením bylo evidováno
v lednu (16), ovšem nejvyšší sněhová pokrývka spadala až do měsíce února.
Počátkem podzimu vytvořilo příznivé počasí mimořádně výhodné podmínky pro růst hub.
Například bedly byly na Květnici k nalezení ještě koncem měsíce října i nedaleko lesních cest.

OBYVATELSTVO
Věk a pohyb obyvatelstva
Průměrný věk občana Tišnova byl na konci roku 2017 41,16 let. Nejstarší občan dovršil v roce
2017 101 let (Marie Ochrymčuková, s níž jsme se ovšem 8. 12. v brněnském krematoriu
rozloučili), druhou stoletou občankou města se 21. 5. stala paní Františka Fejfarová. Během
roku se v rámci správního obvodu matričního úřadu Tišnov uskutečnilo 88 sňatků, z toho 61
občanských a 27 církevních (o 10 více než rok před tím). Mezi stálé obyvatele města přibylo
150 narozených dětí (o 31 více než v roce 2016), zemřelo 111 občanů (o 14 více než
v předchozím roce). Z osob veřejně činných zemřel 6. 1. bývalý předseda Sdružení
sportovních klubů Zdeněk Svoboda. Z významných tišnovských rodáků žijících již mimo město
zemřel 13. 12. Josef Fasora, působící v 70. létech 20. století řadu let jako misionář mezi
indiány v Bolívii.
Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 276 osob, zatímco 282 občanů se
odstěhovalo jinam. V rámci města změnilo během roku adresu trvalého pobytu 207 občanů.
K 31. 12. 2017 žilo v Tišnově 9.289 obyvatel (nárůst 44 oproti roku 2016), z toho 169 cizinců.
Žen bylo o 12,6% více než mužů. 370 občanů bylo evidováno na „úřední adrese“ náměstí
Míru 111.
Zločinnost
V rámci služebního obvodu oddělení Policie ČR Tišnov bylo v roce 2017 registrováno 273
trestných činů (o 20 více než o rok dříve), z nichž 135 bylo objasněno. Způsobená škoda byla

vyčíslena na 4.164 tis. Kč (naopak jen zhruba poloviční oproti roku 2016). V 16 případech šlo
o násilnou kriminalitu, 154x o majetkovou kriminalitu, 1x o mravnostní kriminalitu, 16x o
hospodářskou kriminalitu. Nejčastějším trestným činem bylo vloupání do chat (40 případů),
následovaly krádeže v jiných objektech, především v obchodních domech ze strany již dříve
trestaných pachatelů (32 případů) a neplnění vyživovací povinnosti (18 případů). Většinu
vloupání do chat měli na svědomí tři pachatelé, kteří jednali nezávisle na sobě. Přestupků
bylo zjištěno celkem 809, o 23 méně než v roce 2016.
Přímo v Tišnově bylo v roce 2017 registrováno 8 případů, které je možno označit jako
násilnou kriminalitu, 13 případů krádeží vloupáním do objektů, 48 případů dalších krádeží, 2
případy podezření z podvodů. Řešilo se 410 dopravních přestupků, 5 případů, kdy řidič před
jízdou požil alkoholické nápoje nebo omamnou či psychotropní látku (pokles o 12 oproti roku
2016), 1 případ přestupku na úseku alkoholismu či jiné toxikomanie, 32 případů přestupků
na úseku veřejného pořádku a občanského soužití (o 44 méně než v předcházejícím roce), 89
přestupků proti majetku (naopak o 35 více než v roce 2016), z toho 32 případů bylo vyřešeno
přímo na místě v blokovém řízení. Převážnou část majetkových přestupků opět tvořily
drobné krádeže zboží v prodejnách potravin.

