2018
ÚVOD
Volba prezidenta republiky
Začátkem roku proběhly ve dvou kolech prezidentské volby. V prvním kole 12. – 13. ledna
usilovalo o post prezidenta republiky devět kandidátů, z nichž dále postoupili dosavadní
prezident Miloš Zeman a Jiří Drahoš. V Tišnově se úvodního kola zúčastnilo 4 530 voličů ze
7 138 možných (volební účast 63,46%); nejvíce hlasů zde získal Miloš Zeman (36,85%),
následovali Jiří Drahoš (28,12%), Pavel Fischer (13,74%), Michal Horáček (8,35%), Marek
Hilšer (7,44%), Mirek Topolánek (3,81%), Jiří Hynek (0,82%), Petr Hannig (0,47%) a Vratislav
Kulhánek (0,40%).
Druhé kolo se konalo o 14 dnů později, ve dnech 26. – 27. ledna. Prezidentem republiky byl
znovu zvolen Miloš Zeman se ziskem 51,36% hlasů, Jiří Drahoš získal 48,63%. V Tišnově bylo
pořadí opačné – Jiřího Drahoše volilo 51,83% zúčastněných občanů, zatímco Miloš Zeman
obdržel 48,16% hlasů. V druhém kole činila volební účast v našem městě 69,94% (4 950
vydaných obálek, 7 077 zapsaných voličů).
Ustavení vlády České republiky
27. června jmenoval prezident Zeman druhou vládu vedenou premiérem Andrejem Babišem.
Důvěru Poslanecké sněmovny získala 12. července. První Babišova vláda složená pouze
z členů strany ANO 2011 a nestraníků důvěru parlamentu vůbec nezískala a vládla prakticky
celý první půlrok v demisi. Členkou obou vlád byla na pozici ministryně financí bývalá
občanka Tišnova JUDr. Alena Schillerová jako nestranice za ANO.

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Celkem se během roku 2018 uskutečnilo sedm zasedání Zastupitelstva města Tišnova, z toho
dvě po podzimních komunálních volbách. Rada města Tišnova se sešla celkem 37x (proběhla
tedy o dvě jednání rady více než v roce 2017).
Volby do Zastupitelstva města Tišnova
Komunální volby se konaly ve dnech 5. – 6. října. V devíti volebních okrscích bylo v Tišnově
zapsáno celkem 7 135 oprávněných voličů, z nichž se jich k volbám dostavilo 3 336 (volební
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účast 46,76%). O místa v zastupitelstvu usilovalo devět volebních stran, které docílily těchto
výsledků:
Místní občanský spolek Tišnováků (MOST) – 43,62%, 8 mandátů
Akce nespokojených občanů (ANO 2011) – 13,19%, 2 mandáty
Křesťanská demokratická unie-Česká strana lidová (KDU-ČSL) – 8,68%, 1 mandát
Občanská demokratická strana (ODS) – 7,44%, 1 mandát
Starostové a nezávislí (STAN) – 5,95%, 1 mandát
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) – 5,91%, 1 mandát
Strana zelených (SZ) – 5,42%, 1 mandát
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) – 4,93%, žádný mandát
Nezávislí občané Tišnova (NOTa) – 4,85%, žádný mandát
Vítězná strana MOST tedy získala v zastupitelstvu nadpoloviční většinu (8 míst z celkového
počtu 15), naopak vůbec poprvé v historii (od samotného založení strany v roce 1921) se
nedostali do městského zastupitelstva komunisté.
Do Zastupitelstva města Tišnova byli jmenovitě zvoleni tito kandidáti:
Bc. Jiří Dospíšil (MOST)
MUDr. Veronika Pozděnová (MOST)
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (MOST)
Zdeněk Kunický (MOST)
Aleš Navrátil (MOST)
Ing. Libuše Čermáková (MOST)
Ing. Václav Drhlík (MOST)
Mgr. Pavla Hanusová (MOST)
Ing. Václav Šikula (ANO)
Lenka Knechtová (ANO)
PhDr. Irena Ochrymčuková (KDU-ČSL)
Ing. Karel Souček (ODS)
Ing. Tomáš Komprs (STAN)
PaedDr. Radmila Zhořová (ČSSD)
Jan Křehlík (SZ)
Ve dvou případech došlo ke změnám bezprostředně po skončení voleb; z členů volební
strany MOST odstoupil Ing. Václav Drhlík a nahradil jej Tomáš Havlát, z řad strany ANO
rezignovala Lenka Knechtová a zastupitelem se místo ní stal Štěpán Pilný.
Ustavující jednání zastupitelstva
se konalo 5. listopadu ve velkém sále Městského kulturního střediska. Po složení slibu zvolili
zastupitelé pětičlennou Radu města Tišnova, jejímiž členy se stali:
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Jiří Dospíšil jako starosta města – zodpovědný dále za oblasti rozpočtu, financí a hospodaření,
oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů a interního auditu, oblast
komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků
Karel Souček jako 1. místostarosta – zodpovědný za oblast investic, oblast majetku města,
oblast územního plánování a rozvoje města, oblast kultury a cestovního ruchu
Václav Šikula jako místostarosta – zodpovědný za oblast dopravy, komunálních služeb,
životního prostředí a zdravotnictví
Martin Sebera jako místostarosta – zodpovědný za oblast školství a rodinné politiky, sportu,
mládeže a volnočasových aktivit, energetiky a sociálních věcí
Aleš Navrátil jako člen rady – zodpovědný za oblast podnikání a zaměstnanosti
Dále ustavující jednání pověřilo zastupitele Štěpána Pilného řízením Městské policie Tišnov
s účinností od 6. listopadu 2018.
Komise končícího volebního období
14. 2. 2018 vzala rada na vědomí oznámení Viktora Pioreckého o vzdání se členství v komisi
pro kulturu a cestovní ruch, 28. 2. vzala na vědomí rezignaci člena komise majetkové Zdenka
Krutka.
Komise nového volebního období
Rada města Tišnova zřídila pro volební období 2018-22 jedenáct komisí v následujícím
obsazení:
Komise pro komunikaci a média:
Michal Kadlec (předseda), Monika Chlupová Fruhwirtová (místopředsedkyně), členové:
Barbora Kulhánková, Jan Kos, Jan Brdíčko, Pavla Hanusová, Pavel Hanák, Miroslav Pálka,
tajemník: Jiří Dvořák
Komise pro občanské záležitosti:
Pavla Hanusová (předsedkyně), Petra Kappelová (místopředsedkyně), členové: Rudolf Vrzal,
Jarmila Ondrová, Alena Cecavová, Ludmila Babáková, tajemnice: Dagmar Dvořáková
Komise životního prostředí:
Hana Ondrušková (předsedkyně), Václav Drhlík (místopředseda), členové: Petra
Kratochvílová, Josef Plachetka, Stanislav Pařízek, Monika Chlupová Fruhwirtová, Lukáš Krejčí,
Miloš Buček, tajemnice: Žaneta Krábková
Komise pro dopravu a bezpečnost:
Štěpán Pilný (předseda), Jiří Habart (místopředseda), členové: Tomáš Hudec, Aleš Drlík, Petr
Plíšek, Jiří Sokol, Marek Wágner, Jana Boudná, Michal Kudláček, tajemnice: Renata
Korčeková
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Komise majetková:
David Vávra (předseda), Tomáš Vala (místopředseda), členové: Josef Košíček, Bohumila
Malásková, Milan Halouzka, Anežka Štelclová, Martin Čechák, Josef Flek, Jiřina Frýbová,
tajemnice: Petra Sedláčková
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu:
Jana Konečná (předsedkyně), Šárka Ondráčková (místopředsedkyně), členové: Eva Brázdová,
Milan Růžička, Ladislav Vyplašil, Iva Valová, Václav Kappel, Jan Duda, Petra Šnepfenbergová,
Bronislav Bauer, Libuše Beranová, Lucie Borková, Kateřina Hromčíková, tajemnice: Daria
Švecová
Komise sportovní:
Zdeněk Kunický (předseda), Rostislav Černoch (místopředseda), členové: Václav Kytner,
Štěpán Pilný, Karel Švábenský, Jiří Veselý, Martin Sebera, Zora Cibulková, Petr Jůza, Tomáš
Havlát, tajemnice: Daria Švecová
Komise bytová:
Lenka Knechtová (předsedkyně), Iva Havlátová (místopředsedkyně), členové: Michal
Kudláček, Michala Dvořáková, Eduard Seidel, Milena Ševčíková, Jan Láska, tajemnice:
Kateřina Smetanová
Komise pro kulturu a cestovní ruch:
Irena Ochrymčuková (předsedkyně), Tomáš Buzrla (místopředseda), členové: Radka
Štěpanovská, Petra Kappelová, Michal Kadlec, Marcela Wágnerová, Barbora Peterková, Jan
Brdíčko, Tomáš Zouhar, Josef Zacpal, Zdeněk Jílek, tajemnice: Daria Švecová
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb:
Zuzana Brzobohatá (předsedkyně), Marie Sendlerová (místopředsedkyně), členové: Eduard
Seidl, Jarmila Ondrová, Jolana Novotná, Štěpán Špaček, Tomáš Laušman, Jiřina Frýbová,
Ludmila Cvrkalová, Jaroslava Klapalová, Michaela Hofstetrová Knotková, Jana Hutařová,
Václav Horák, Marie Brázdová, tajemník: Michal Kudláček
Komise pro rozvoj města:
Luboš Chvíla (předseda), František Svoboda (místopředseda), členové: Ondřej Konečný,
Kateřina Navrátilová, Miroslav Pálka, Radek Benc, Helena Chvílová, Zdeňka Vydrová, Václav
Drhlík, Lubomír Peterka, tajemnice: Sabina Dvořáková
Výbory končícího volebního období
16. 4. 2018 vzalo zastupitelstvo na vědomí odstoupení Jany Hutařové z členství ve Výboru
pro komunitní plánování sociálních služeb, novým členem se stal Jaroslav Koudelka, 28. 5.
byla z téhož výboru odvolána Marcela Dvořáková a jmenována Jaroslava Klapalová.
Výbory nového volebního období
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Zastupitelstvo města Tišnova zřídilo pro volební období 2018-22 následující výbory
v uvedeném obsazení:
Výbor pro strategické plánování:
Jiří Dospíšil (předseda), Karel Souček (místopředseda), členy jsou všichni zbývající zastupitelé
a navíc Zuzana Brzobohatá a David Vávra, tajemnice: Denisa Šmídková
Výbor finanční:
Libuše Čermáková (předsedkyně), Vladimír Lieberzeit (místopředseda), členové: Albín
Mašek, Helena Randová, Jindřich Kačer, Michaela Škopíková, Ivo Dušek, tajemnice: Jitka
Halamová
Výbor kontrolní:
Radmila Zhořová (předsedkyně), Jan Křehlík (místopředseda), členové: Juraj Kytner, Martin
Pilný, Miloslav Ondráček, Štěpán Špaček, Martin Čechák, tajemnice: Gabriela Nováková
Osadní výbor Hájek-Hajánky:
Ladislav Kotouček (předseda), Pavlína Pospíšilová (místopředsedkyně), členové: Josef
Dvořák, Jaroslav Girszewski, Hana Chromá, Petr Malášek, Radovan Kotouček.
Během roku se osadní výbor včetně předvolebního období sešel celkem pětkrát.
Osadní výbor Jamné:
Jiří Procházka (předseda), Jan Riedl (místopředseda), Jiří Odehnal, Oldřich Bednář, Luboš
Navrátil, Jana Němcová, Pavel Němec, Michal Suchomel, Alena Kožíková.
Během roku se osadní výbor včetně předvolebního období sešel celkem na devíti zasedáních.
Udělení Čestného občanství a Cen města Tišnova
Ceny byly slavnostně předány v obřadní síni radnice ve výroční den vzniku Československa
28. 10. 2018. Čestná občanství byla udělena dvě, obdrželi je (ve všech případech in
memoriam) dlouholetý tišnovský farář a děkan římskokatolické církve Mons. Josef Šindar a
společně manželé Oldřich a Josefa Kothbauerovi, aktivní příslušníci protinacistického odboje.
Cena města Tišnova byla udělena etnoložce PhDr. Ireně Ochrymčukové a uměleckým
kovářům Jaroslavu Zelenému a Radomíru Bártovi.
Městský úřad
Prvním rokem probíhal dvouletý projekt Profesionalizace Městského úřadu Tišnov,
financovaný Evropskou unií z operačního programu Zaměstnanost.
Počet a skladba odborů městského úřadu se oproti roku 2017 nezměnily, zaměstnáno v nich
bylo celkem 87 osob, z toho 19 mužů a 68 žen. Uzavřeno bylo 422 dohod o provedení práce
a 26 dohod o pracovní činnosti, uskutečnilo se 17 výběrových řízení, o 2 více než v roce 2017.
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Na úřadě proběhlo během roku 10 větších kontrol, které neshledaly žádné zásadní
nedostatky.
Ke dni 20. 11. 2018 se vzdal funkce vedoucího Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
MěÚ Tišnov Roman Skřepek, dočasným výkonem funkce byla pověřena tajemnice MěÚ Iva
Dvořáčková. Ke dni 31. 12. 2018 se vzdala funkce vedoucí Odboru investic a projektové
podpory Iva Jelínková.
Městská policie
V roce 2018 působila v počtu 5 osob. Vedoucím strážníkem zůstal Jiří Sokol. Od částečně
zrušené bezpečnostní agentury LARN převzala některé činnosti, konkrétně uzamykání a
otevírání hřbitovů a sportovišť města. Během roku byla přivolána k 93 odchytům zvířat (86x
šlo o psa, 4x mj. i o sršně) a k osmi mrtvým nebo sraženým zvířatům (srny, liška, ovce). Na
úseku dopravy Městská policie projednávala celkem 744 přestupků, proti veřejnému
pořádku 29 přestupků, proti občanskému soužití 10 přestupků, proti majetku 20 přestupků,
v 7 případech šlo o porušení nařízení o zákazu podomního prodeje. Dále bylo řešeno 50
porušení obecně závazné vyhlášky na ochranu zeleně, 20x porušení zákazu konzumace
alkoholu na veřejných prostranstvích a 8x volný pohyb psů.
Městská policie se zabývala rovněž správou a údržbou parkovacích automatů, z nichž během
roku vybrala 848.206 Kč. Na placených místech se denně vystřídalo 450 až 600 vozidel.
Od dubna probíhala po dobu tří měsíců kompletní rekonstrukce služebny na Radniční ulici.
Nařízení, vyhlášky a další předpisy či dokumenty města
12. 2. byla vydána závazná vyhláška 1/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol zřízených městem Tišnovem.
28. 2. schválila Rada města Tišnova Protikorupční strategii města Tišnova, součástí webových
stránek se stal nový protikorupční portál.
16. 4. byla vydána závazná vyhláška 2/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
také závazná vyhláška 3/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č.
11/2017 o nočním klidu.
S účinností od 1. 5. byl radou schválen novelizovaný Organizační řád Městského úřadu
Tišnov.
18. 6. vydalo zastupitelstvo závaznou vyhlášku 4/2018, kterou se reguluje provozní doba
pohostinských zařízení v centru města Tišnova a také závaznou vyhlášku 5/2018, kterou se
mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů.
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18. 7. vydala rada města Nařízení města Tišnova č. 1/2018, kterým se mění nařízení města
Tišnova č. 2/2015, kterým se vydává tržní řád.
Přestupky
Dne 25. 4. vzala Rada města Tišnova na vědomí zrušení Komise pro projednávání přestupků,
agenda přestupků byla od 1. 5. převedena pod odbor správních a vnitřních věcí Městského
úřadu Tišnov.
Oznámeno bylo celkem 490 přestupků, což je o 102 více než v roce 2017. Projednáno jich
bylo 349.
Komunální služby
Náklady na odpadové hospodaření byly v roce 2018 zvýšeny o cca 91.600 Kč především
vzhledem k růstu ceny za recyklaci plastů. Třetím rokem probíhalo kompostování na nové
ploše areálu sběrného dvora, zkompostováno bylo 147 tun bioodpadu z údržby veřejné
zeleně (tráva, listí, štěpka).
Bezplatným zapůjčením bylo získáno 20 nových nádob na třídění plastu a papíru, celkem bylo
ve městě rozmístěno 189 ks kontejnerů na tříděný odpad. Během roku bylo vytříděno 521
tun separovaného odpadu, což je o 26 tun více než v roce 2017. Do motivačního systému
pytlového sběru plastů se zapojilo 707 domácností. Množství směsného komunálního
odpadu narostlo pouze o 7 tun. Na podzim Tišnov vyhrál v rámci Jihomoravského kraje
soutěž „My třídíme nejlépe“ v kategorii vysloužilých elektrozařízení mezi obcemi do 10 000
obyvatel. Cenu převzali 29. listopadu na hradě Špilberk místostarosta Václav Šikula a vedoucí
odboru Václav Drhlík.
Na jaře poprvé na mnoha místech města vykvetly žluté narcisy. Vysazen byl rekordní počet
stromů – celkem 197 kusů. Vznikla tři nová dětská hřiště: u zázemí dětské skupiny Potůček,
pod lipami v areálu letního kina a na ulici Mánesova. Prostřednictvím organizační složky
Úklid a údržba města Tišnova bylo pečováno o 27,9 km místních komunikací a 33,5 km
chodníků. Udržovalo se celkem 23 ha parkové trávy.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
V roce 2018 měla jednotka celkem 25 členů. Během roku byla povolána k 52 zásahům, z toho
šlo 30x o požár, 8x o technickou pomoc, 11x o planý poplach, 2x o taktické cvičení a 1x o
vyhlášení pohotovosti při výpomoci profesionální jednotce na stanici. Na činnost jednotky
použilo město ze svého rozpočtu celkem 415.831 Kč, využita byla i dotace Jihomoravského
kraje ve výši 93.207 Kč.
Tiskoviny o městě
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V tradiční periodicitě pokračovalo vydávání Tišnovských novin, měsíčníku města Tišnov.
V cyklu Malá galerie tišnovských fotografů zde bylo během dvou let svými pracemi
představeno celkem 22 místních autorů. Na přípravě novin se ve 2. pololetí začala nově
podílet tišnovská grafička Kateřina Válková, která přinesla do pojetí tiskoviny výraznou
pozitivní změnu.
Do schránek byl sice všem občanům i nadále zdarma doručován také měsíčník TišnovskoKuřimsko vydavatele Zdeňka Hrdličky, ovšem jeho rozsah byl oproti minulosti výrazně
zredukován.
Různé
Mezi 31. 3. až 3. 11. se každou sobotu konaly na náměstí Míru Tišnovské trhy. Celkem se jich
uskutečnilo 32 za účasti 453 prodejců. Počet prodejců již potřetí klesl, ještě v roce 2015 jich
bylo 720. Poslední dva trhy proběhly při zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromku o
víkendu 1. – 2. 12.
Nově vzniklá ulice za kruhovým objezdem u nádraží směrem k Předklášteří byla na
zastupitelstvu 16. 4. pojmenována ulicí Klášterskou.
Tišnov získal prestižní Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost,
když obsadil 1. příčku v kategorii Veřejný sektor, obce s rozšířenou působností. V brněnské
vile Löw-Beer převzali ocenění 24. 4. starosta města a tajemnice městského úřadu.
9. 5. rozhodla rada o ukončení členství města Tišnova ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy.
18. 6. byli do funkce přísedících okresního soudu Brno-venkov na období 2018-2022 zvoleni
Jana Beránková a Pavel Kozelek.
Koupaliště navštívilo v průběhu roku 28.315 návštěvníků. Oproti loňské sezóně je to o 8 775
osob více. Průměrná návštěva byla 311 osob denně.
Během roku bylo vydáno 16 loveckých a 253 rybářských lístků, ve smyslu zákona o myslivosti
byla uznána nová honitba Sýkoř.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Rozpočet města
Rozpočet města na rok 2018 schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání 11. 12.
2017 jako schodkový. Rozpočet příjmů činil 215.294,8 tis. Kč, rozpočet výdajů 254.051,0 tis.
Kč, rozpočet financování 38.756,2 tis. Kč.
V průběhu roku bylo přijato 20 rozpočtových opatření (6x zastupitelstvem, 14x radou
s následným vzetím na vědomí na jednání zastupitelstva). Příjmy takto upraveného rozpočtu
pak činily 225.422,1 tis. Kč, výdaje 282.124,6 tis. Kč, financování 56.712,5 tis. Kč.
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Skutečné příjmy města v roce 2018 činily 250.136,49 tis. Kč (110,97% upraveného rozpočtu),
což je cca o 25.721 tis. Kč více než v roce 2017. Daňové příjmy vzrostly o 18.898 tis. Kč na
hodnotu 155.751 tis. Kč. K nejvyššímu zvýšení došlo u daně z přidané hodnoty (o 11.754 tis.
Kč) a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (o 4.868 tis. Kč). Ke snížení výnosu došlo
nejvíce u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (o 365 tis. Kč).
Nedaňové příjmy dosáhly hodnoty 26.057 tis. Kč, což je oproti předchozímu roku rovněž
zvýšení, a to o 1.405 tis. Kč. Kapitálové příjmy činily 12.811 tis. Kč, o 291 tis. Kč méně než
v roce 2017. Z větší části šlo o prodej akcií České spořitelny, a.s. na základě rozhodnutí její
valné hromady. Z přijatých transferů v celkové výši 55.517 tis. Kč (o 5.709 tis. Kč více než rok
před tím) tvořily 19 mil. Kč dotace spolufinancované z prostředků Evropské unie (o cca 11,8
mil. Kč více než rok před tím). Ve srovnání s předchozím rokem se opět zvýšila dotace na
výkon státní správy o dalších 1,2 mil. Kč.
Skutečné výdaje ve výši 236.726,83 tis. Kč (83,91% upraveného rozpočtu) byly oproti roku
2017 vyšší o cca 12.867 tis. Kč. Důvodem bylo především zvýšení běžných výdajů o 16,3 mil.
Kč, zatímco kapitálové výdaje se snížily o 3,6 mil. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2018 činilo 13.410 tis. Kč. V rámci financování byla opět
provedena i roční splátka úvěru ve výši 5.200 tis. Kč (splatnost úvěru je v roce 2024).
Dotace a investice
V roce 2018 byly v Tišnově realizovány nebo zahájeny tyto stěžejní investiční akce:
Investiční akce
Rekonstrukce ulice Kvapilova
Sanace skalního svahu - zabezpečení
cyklostezky
Revitalizace Parku pod kostelem
Oprava fasády hotelu Květnice
Rekonstrukce hygienických zařízení
ZŠ nám. 28. října
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v MŠ U Humpolky
Klimatizace v kině Svratka
Cyklostezka Subterra-koupaliště
Celková rekonstrukce ulice Brněnská
(společně s SÚS JMK)
Rekonstrukce služebny Městské
policie Tišnov

Náklady města
(mil. Kč)
2,7
4,1

Poskytovatel
případné dotace

15,7
2,3
3,5

OPŽP
MK

OPŽP

3,1
2,0
11,0
19,9

OPŽP
JMK

0,4

Použité zkratky: MK=Ministerstvo kultury, SÚS=Správa a údržba silnic, JMK=Jihomoravský kraj, OPŽP=Operační
program Životní prostředí
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Z rozpočtu města byly v roce 2018 poskytnuty dotace a finanční dary ve výši 11.929,2 tis. Kč,
v čemž je zahrnuta i částka obdržená od obcí v rámci obce s rozšířenou působností na
financování sociálních služeb ve výši 1.385,9 tis. Kč, takže vlastní účast města na
poskytnutých dotacích a darech činila 10.543,3 tis. Kč (o 5.838,4 tis. Kč více než v předchozím
roce). Nejvýraznější položku představovala již tradičně tzv. „ostatní tělovýchovná činnost“
(7.472 tis. Kč, o 5.121 tis. Kč více než v roce 2017), následují oblasti „ostatní sociální péče a
pomoc ostatním skupinám obyvatelstva“ (2.246,1 tis. Kč včetně výše uvedené obdržené
částky), „ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži“ (479,1 tis. Kč) a „ostatní záležitosti
kultury“ (441,2 tis. Kč). Výrazný nárůst oproti předešlému roku byl způsoben pětimiliónovou
investiční dotací města pro AFK Tišnov na rekonstrukci fotbalového areálu (vybudování
druhého hřiště s umělým povrchem).

PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ, OBCHOD
Pivovar Tišnov získal před prázdninami tři stříbrné a tři bronzové medaile na mezinárodní
degustační soutěži v maďarské Békéscsábě.
8. 9. zahájil provoz Wellness Červený mlýn.
Živnostenský úřad v Tišnově evidoval k 31. 12. 2018 6.133 subjektů podnikajících dle
živnostenského zákona. Nově bylo ohlášeno 915 živností nebo žádostí o koncesi, z toho 782
pro fyzické osoby a 133 pro právnické osoby. Evidováno bylo 359 aktivních zemědělských
podnikatelů.
Do obchodního rejstříku byly v průběhu roku 2018 nově zapsány tyto firmy se sídlem
v Tišnově (v abecením pořadí):
APPLE HOUSE s.r.o. – správa vlastního majetku
Areál Jungmannova s.r.o. – pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Areál Královka s.r.o. – výroba, obchod a služby, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor
AS CZECH s.r.o. – výroba, obchod a služby
Bocaraton s.r.o. – výroba, obchod a služby, montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
BRES development s.r.o. – výroba, obchod a služby, vodoinstalatérství, topenářství, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě
Care Store s.r.o. – výroba, obchod a služby, správa vlastního majetku
Design for landscape s.r.o. – výroba, obchod a služby, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě
DIGITAL WOLF s.r.o. – výroba, obchod a služby
English for Life s.r.o. – výroba, obchod a služby
gp centrum s.r.o. – výroba, obchod a služby, projektová činnost ve výstavbě
10

KNZ YNVESTIGO s.r.o. – správa vlastního majetku
LUXURY RK s.r.o. – výroba, obchod a služby
MAKOSPOL s.r.o. – výroba, obchod a služby
MiKwine s.r.o. – výroba, obchod a služby, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Moravská insolvenční v.o.s. – výkon činnost insolvenčního správce
MUDr. Zdeňka Malášková-interna s.r.o. – výroba, obchod a služby, správa vlastního majetku
TYMOMENTY s.r.o. – výroba, obchod a služby
Wagnerova 350 s.r.o. – výroba, obchod a služby

VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE
Výstavba
Městské investice jsou podrobně shrnuty do tabulky v kapitole Hospodaření obce.
1. 6. byla za mimořádně špatného počasí slavnostně otevřena první část dokončeného Parku
pod kostelem, tzv. Velká zahrada. Druhá část, tzv. Farská zahrada, byla pro veřejnost
otevřena o tři měsíce později.
V jarních měsících byla zahájena rekonstrukce v ulicích Riegrova a Černohorská, trvala do
konce září. V polovině října byla dokončena rekonstrukce Kvapilovy ulice navazující na
loňskou úpravu ulice Smíškovy a prostranství kolem základní školy. Opravy chodníků byly
provedeny v ulicích Osvobození, Nádražní (u Penny Marketu), U Svratky a Bezručova.
Na informační panely naučné stezky po přírodní památce Květnici byly během jara přidány
dodatkové tabulky informující o zákazu sběru a dobývání minerálů. 3. 11. proběhla výsadba
třešní Zasaď strom na cestě k nádraží v Hradčanech, akci pořádala Místní akční skupina Brána
Vysočiny.
Doprava
V průběhu roku byly rekonstruovány silnice Tišnov–Deblín a Tišnov–Drásov.
Od dubna do konce června byla z důvodu sanace přilehlého skalního masivu uzavřena za
Trmačovem cyklostezka z Tišnova do Předklášteří.
V srpnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce silnice v Brněnské ulici, jejímž majitelem je
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Dodavatelem stavby byla společnost EUROVIA
CS, a.s.
Silnice v ulicích Halasova, Mánesova, Hřbitovní a Drbalova byly opraveny pokládkou
mikrokoberců.
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V prosinci začala velká vlaková výluka, jejíž pokračování je plánováno i na rok 2019; spoje
z Tišnova na Brno míjely hlavní nádraží kvůli jeho rekonstrukci.

VEŘEJNÝ ŽIVOT
Kultura
Městské kulturní středisko
Oproti roku 2017 došlo v rámci MěKS k několika personálním změnám:
Na místo editorky Tišnovských novin nastoupila od 1. 1. 2018 Zlata Ptáčková. V lednu se
rovněž stala novou vedoucí Galerie Josefa Jambora PhDr. Marta Sylvestrová a od dubna
začala tamtéž působit na postu lektorky Mgr. Radka Kaclerová. Koncem listopadu 2018
podali výpověď produkční, dramaturgyně a zástupkyně ředitele MgA. Alena Ochrymčuková a
vedoucí kina Filip Navrátil, a to k datu 31. 1. 2019.
MěKS pořádalo v roce 2018 vedle běžných akcí 17. 2. v sokolovně XIV. reprezentační ples
města Tišnova s podtitulem „…v říši divů.“ Hlavním hudebním hostem akce byl vokální
soubor 4tet. MěKS se tradičně významně spolupodílelo na kulturním programu čtyř Trhových
slavností:
11. 2. to byla trhová slavnost Masopustní veselí včetně masopustního průvod s maskami
21. 4. proběhla Jarní trhová slavnost – Jaro s mláďaty
28. 7. se konala Letní trhová slavnost s programem k výročí 100 let od založení republiky
2. 12. se uskutečnila Adventní trhová slavnost.
Svatováclavské hody se konaly 29. 9., stěžejním hostem kulturního programu na náměstí byl
zpěvák Vlasta Redl. V průběhu letních měsíců proběhly akce pod společnou hlavičkou
Tišnovské kulturní léto – postupně v Tišnově a okolí vystoupili mj. Iva Bittová se skupinou
Čikori (v bývalém klášterním ovčíně v Předklášteří), Barbora Poláková, skupiny Jasná páka,
Ladě a První hoře (na zahrádce U Palce) nebo kapela Sto zvířat (v letním kině).
Z jednorázových akcí stojí za zmínku koncerty skupin AG Flek či Žalman & spol nebo
přednáška astronoma RNDr. Jiřího Grygara. Tradičně se uskutečnil sezonní abonentní cyklus
Kruh přátel hudby (8 koncertů, mj. Linha Singers nebo projekt Ridiny Ahmed Hlas kontra bas)
a v rámci předplatného proběhlo sedm divadelních představení (opět i legendární Hrdý
Budžes s Bárou Hrzánovou).
V Galerii Josefa Jambora končila v lednu 2018 výstava Neznámý Jambor, k pracím autora se
galerie vrátila znovu na konci roku, kdy uspořádala výstavu Souznění s krajinou – Tišnovská
sbírka. Jednalo se o prezentaci vrcholných Jamborových děl ze 40. – 60. let minulého století,
které na konci svého života věnoval městu Tišnov. Z dalších zdejších výtvarníků se představil
od června do října Petr Kvíčala, výstava jeho děl se nazývala Ornament krajiny. Všechny akce
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byly spojeny s řadou doprovodných programů či výtvarných dílen. Uskutečnil se mj. i výlet na
Vysočinu s docentem Janem Lacinou na místa, kde Josef Jambor tvořil svoje díla. Před
koncem roku byly spuštěny nové webové stránky www.josefjambor.cz. Symbolem počinů
galerie je i nový jednotný vizuální styl, jehož autorem je designér Pavel Coufalík. Během roku
došlo k navýšení návštěvnosti galerie z někdejších 800-1 000 osob až na 2 500 návštěvníků za
rok.
Muzeum města Tišnova uspořádalo během roku šest větších výstav, tři menší proběhly
v muzejní kavárně. Jmenovat si zaslouží expozice Dámská móda za první republiky, akce
Copuli lapidum – Po stopách středověkých hradů na Tišnovsku, podzimní Mykokosmos –
Houby a houbaření na Tišnovsku či na závěr roku konaná výstava Technická hračka včera a
dnes, která byla nejvíce navštívenou akcí muzea v roce 2018. Z pravidelných menších pořadů
se ujaly například Večery s vínem. Celková roční návštěvnost sice oproti roku 2017 klesla o
více než 1 000 osob, nicméně příjmy z akcí muzea naopak vzrostly o cca 12.800 Kč.
Tišnovská televize začala pravidelně zveřejňovat natočené reportáže aktuálně na webu ještě
před premiérou příslušného týdeníku Reportér TTV a začala se postupně připravovat na
realizaci nových formátů z oblasti publicistiky a dokumentu. O Tišnovských novinách je
pojednáno již v kapitole Tiskoviny o městě.
Návštěvnost kina Svratka oproti roku 2017 vzrostla, čistě filmová představení vykázala
celkem 25.800 diváků (včetně dopoledních projekcí pro školy). Nejvíce navštíveným filmem
byla díky školním představením pohádka Čertí brko, jinak hrál podle očekávání prim oscarový
film Bohemian Rhapsody o skupině Queen. V kinosále proběhly i festivaly Jeden svět,
Expediční kamera či SnowFilmFest. Tradici si postupně upevňují akce Halloweenský klystýr a
Silvestrovský špekáček. Nutnou a neodkladnou se stále více jevila rekonstrukce letního kina.
Městská knihovna Tišnov evidovala k 31. 12. 2018 2.819 čtenářů, z toho 1.093 dětí do 15 let.
Během roku 2018 navštívilo knihovnu 32.665 návštěvníků za účelem výpůjčky (o 1.185 méně
než rok před tím), akcí pořádaných knihovnou se zúčastnilo 16.439 osob (pokles o 7.791
oproti mimořádně úspěšnému roku 2017) a bezplatného internetu využilo 1.126 osob
(pokles o 580). Výrazně se zvýšil počet uživatelů webových stránek (124.484). Půjčeno bylo
91.276 knih, časopisů a audiovizuálních médií. Kulturních a vzdělávacích akcí se uskutečnilo
celkem 262. Knihovna nadále organizovala obvyklé doprovodné akce a cykly či výstavy
(Salonky, Univerzita volného času, Virtuální univerzita třetího věku, Trénování paměti,
cestovatelské přednášky, zájezdy na divadelní představení, kurzy kreslení, tradiční akce pro
děti). K 31. 12. 2018 čítal fond knihovny 36.208 dokumentů; nově přibylo 1.919 knihovních
jednotek. Zahájeno bylo vybudování většího přednáškového sálu v přízemí knihovny.
Výraznou změnou byl přechod na nový a modernější katalogizační systém.
Turistické a informační centrum zaznamenalo v nových prostorách razantní zvýšení počtu
návštěvníků o cca 1.200 osob až na celkový počet 4.958. Zájem byl o prodej turistických
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předmětů, centrum dále zajišťovalo výlep plakátů, prodej vstupenek (nově i do kina) či
pronájmy prostor MěKS. Rozšířena byla prezentace TIC na webu.
Concentus Moraviae
V rámci mezinárodního hudebního festivalu moravských měst pořádal Tišnov tradičně dva
koncerty. 12. 6. vystoupil v kině Svratka soubor Les Traversées Baroques, 22. 6. se pak
v ovčíně v Předklášteří uskutečnila stand-up beatbox show v podání dvojice en.dru & Nasty.
Continuum vitae
Spolek vedený Milošem Syslem opět zorganizoval několik výjimečných počinů. V rámci Letní
trhové slavnosti to bylo odlévání zvonu pro park pod kostelem, na podzim pak realizoval
v centru města instalaci několika pásů s velkoplošnými historickými fotografiemi starého
Tišnova. Nesmírně úspěšná byla projekce historických filmů o Tišnově s klavírním
doprovodem Dady Klementové, uspořádaná ve spolupráci s Podhoráckým muzeem v sále
kina Svratka. Spolek se dále 12. 4. organizačně podílel na pořádání slavnostního večera, který
byl v rakouském Enns věnován památce Boženky Škrabálkové.
Karasovo divadlo
S představením Tanec pro Karla IV. vystoupilo divadlo v rámci abonentního cyklu Městského
kulturního střediska, toto představení bylo odehráno i pro seniory v Domě s pečovatelskou
službou a v Šerkovicích v rámci akce TyJáTr FEST. Pro další rok soubor nacvičoval v produkci
Pavla Hanáka novou hru s názvem Everyman.
Art Periscope
Společnost Art Periscope pořádala 1. – 4. 3. výstavu Sedm krát deset, tentokrát soch a
plastik. Při Svatováclavských hodech křtila kalendář pro rok 2019, věnovaný obrazům
doubravnického malíře Stanislava Bělíka, a to u příležitosti jeho blížících se stých narozenin.
Koncem roku vydala společnost knihu Pojďme spolu za betlémy, která byla pokřtěna 8. 12.
při zahájení stejnojmenné výstavy betlémů v Předklášteří a především iniciovala realizaci
nového Tišnovského betlému, o jehož vzniku byl Tišnovskou televizí natočen a odvysílán
podrobný dokument.
Klub přátel výtvarného umění
Klub oslavil 40. výročí od svého založení. V roce 2018 uspořádal mj. 7. – 29. 4. v galerii Diana
výstavu Česká moderna XX. století, 30. 6. – 22. 7. se v Železném konala výstava 40 let KPVU a
Výtvarné léto proběhlo v rovněž Železném již poosmnácté ve dnech 4. – 26. 8.
Další zajímavé kulturní a společenské počiny
Novoroční ohňostroj se konal na náměstí Míru 1. 1. 2018 od 17 hodin.
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Vyšla kniha Pavla Vašíka Jeskyňáři pod horou Květnicí, její křest proběhl 14. 3.
Nakladatelství Sursum vydalo knihu Vzpomínky. Jejím autorem je Jan Šmarda, syn držitele
Ceny města; vzpomíná v ní na dětství a dospívání v Tišnově.
Oslava Dne Země proběhla 20. 4. v zahradě u Inspira, večer v rámci programu akce
koncertovala skupina Tubabu.
19. 5. se uskutečnila tradiční Muzejní noc, během níž se v Podhoráckém muzeu v Předklášteří
prezentovali i účinkující z Tišnova.
Občan Tišnova hasič Jiří Oharek převzal ocenění Gentleman silnic vypsané společně Českou
pojišťovnou a Policií ČR. V červenci 2018 v Brně poskytl odbornou pomoc motorkáři po
havárii a zachránil mu tím život.
Sté výročí republiky se oslavovalo částečně již v létě. V rámci Letní trhové slavnosti 28. 7. se
konal průvod v dobových kostýmech z centra města Riegrovou ulicí do parku tišnovské
nemocnice, kde následoval stylový kulturní program.
V Galerii na schodech se k 50. výročí srpnové okupace 1968 uskutečnila výstava fotografií
legendárního slovenského autora Ladislava Bielika.
Třetí ročník regionálního festivalu TyJáTr FEST se konal v termínu 7. – 9. 9. opět mimo
samotný Tišnov (Šerkovice, Kuřimská Nová Ves, Lomnice), ale tradičně s účastí řady
tišnovských souborů.
15. 9. proběhl v areálu letního kina 5. ročník pivního festivalu.
Hojnost, z.s. otevřel 26. 10. společně se školou ZaHRAda improvizovaný kulturní prostor
Dvorek za budovou školy na Riegrově ulici.
28. 10. došlo k výsadbě lip u příležitosti 100. výročí Československa, téhož dne koncertoval
ke stejnému výročí v Předklášteří Tišnovský komorní orchestr.
16. 11. se již podruhé konal na náměstí Míru vzpomínkový happening k výročí 17. listopadu
s názvem Okamžiky svobody. Téhož dne vyvěsila zdejší nezávislá iniciativa Na to přijdem!
z ochozu rozhledny velkou bílou plachtu s červeným havlovským srdcem.
Další akce pořádaly nebo se na nich aktivní formou podílely i další tišnovské spolky, jako
např. deTOX nebo Katolická vzdělávací jednota pod ochranou sv. Josefa.

Sport, turistika
Fotbalové družstvo mužů AFK Tišnov odstoupilo v důsledku odchodu hlavního sponzora již
před začátkem jarní části soutěže z divize, přestože bylo po podzimu 2017 s velkým
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náskokem na 1. místě. Mimotišnovští hráči financovaní sponzorem odmítali dále nastupovat
bez přislíbené odměny. Klub byl za zrušení divizní účasti sankcionován pokutou ve výši 100
tisíc Kč a novou sezónu zahájil na podzim 2018 jako účastník krajského přeboru. V závěru
roku začala připravovaná rekonstrukce fotbalového areálu na Ostrovci včetně vybudování
nového hřiště s umělou trávou.
TJ Sokol Tišnov pokračoval v pořádání tradiční mezinárodní mineralogické burzy Minerál
Tišnov. Jarní burza proběhla 27. – 29. 4., podzimní jubilejní 85. ročník se konal 2. – 4. 11.
Sokol dále uspořádal 25. 2. ve sportovní hale akademii, 21. 4. župní kolo Zálesáckého závodu
zdatnosti, 8. 5. dálkový pochod a cyklistickou jízdu Memoriál Adolfa Mistra, 19. 5. přespolní
běh Klucaninou Memoriál Jaroslava a Boříka Chromých. 26. 5. se na hřišti TJ Sokol uskutečnil
župní sokolský slet, tišnovští cvičenci pak vystoupili i na krajském sletě v Brně (8. – 10. 6.) a
na XVI. všesokolském sletě v Praze (1. – 6. 7.) Noc sokoloven se konala 21. 9. Slavnostní ples
ke 100. výročí republiky uspořádal Sokol 27. 10. Od 12. 11. probíhala v sokolovně
rekonstrukce šaten u tělocvičny.
Klub házené již nevykazoval vůbec žádné družstvo, které by se zúčastňovalo týmových
celoročních soutěží, v Tišnově již nehrál svá utkání ani celek SK Královo Pole B, vytvořený
z původně tišnovských házenkářů rok před tím.
Starší žákyně Hana Blažková obsadila 2. místo na halovém atletickém mistrovství Moravy a
Slezska v běhu na 60 m.
23. 4. se konalo vyhlášení nejlepších sportovců Tišnova uplynulého roku za účasti bývalé
mistryně světa v trojskoku Šárky Kašpárkové. Akce proběhla v kině Svratka.
Sedmiletý Daren Dvořák se stal ve francouzském Sarrians mistrem Evropy v bikrosu BMX.
20. 5. proběhl 12. ročník cyklistického závodu horských kol Memoriál Ivo Medka. V rámci
doprovodného programu se představil i mistr světa v biketrialu Vašek Kolář.
18. ročník silově–atletického pětiboje Ocelový muž uspořádalo Fit-centrum Olympia 2. 6.
v sokolovně.
11. 8. proběhl další ročník závodu Tišnovský triatlon za účasti 33 závodníků.
Tišnovský tenista Kryštof Vítek vyhrál mezinárodní turnaj do 16 let v Brně.
Tradiční přehlídka elegance historických vozidel se v Tišnově a Lomnici konala 8. 9.
Kynologický klub uspořádal rovněž 8. 9. Den otevřených dveří, během roku zorganizoval též
závody jako Grado, Vodníkova pentle nebo Bystrá blecha.
Počátkem září se na řece Svratce opět konaly Mezinárodní muškařské závody Svratecký
pstruh a Svratecký lipan.
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48. ročník dálkového a turistického pochodu Tišnovská padesátka se uskutečnil 13. 10.,
připraveno bylo 7 pěších a 2 cyklistické trasy.
11. 11. se konal čtvrtý ročník Běhu tišnovskými uličkami pro rodinné týmy.
Do spolkového rejstříku byly nově zapsány spolky Bowlingový klub Xbowling Tišnov
(vytváření podmínek pro provozování tělovýchovy, rekreačního a závodního sportu) a ČSS,
sportovně střelecký klub Tišnov.

Mládežnické organizace
Inspiro – středisko volného času
Příspěvková organizace města nabízela tradičně aktivní trávení volného času v regionu
Tišnovska.
14. 2. 2018 odvolala Rada města Tišnova z místa ředitelky Lucii Borkovou z důvodu uplynutí 6
funkčních let k 31. 7. a vypsala nové výběrové řízení na tuto pozici; vítězkou se stala Ivana
Kroutilová, byla jmenována radou dne 23. 5. s účinností od 1. 8.
Zájmové útvary byly organizovány ve čtyřech základních kategoriích (sportovní a taneční,
přírodovědné, výtvarné a rukodělné, ostatní), kromě Tišnova rovněž na pobočkách v Dolních
Loučkách, Katově, Olší, Doubravníku a Čebíně. Ve 107 útvarech bylo evidováno celkem 1 072
účastníků. Nově byla nabídnuta účast v těchto kroužcích: bruslení a lyžování pro začátečníky,
mladý vědec, modelář, textilní dílna, herbář, jedlé dary přírody, letem světem, ukulele pro
začátečníky.
Nadále pokračovala tišnovská florbalová liga, mezi nejvýznamnější akce dále patřily Karneval
a Pohádkový les, kterého se zúčastnilo přes 700 osob.
Středisko uspořádalo tyto pobytové tábory: Tábor pro rodiče s dětmi, Vltava-splutí řeky,
Sportovní tábor s cyklistikou, S Inspirem k moři (Itálie), Vranice-stanový tábor, Florbalové
soustředění, Přírodovědný tábor Prospektoři plus tábory příměstské (o letních a
velikonočních prázdninách). Počet všech účastníků činil 442.
12. 2. byl otevřen Dětský klub zajišťovaný dvěma pedagožkami, kde mohly děti trávit čas po
školním vyučování v podnětném klubovém prostředí.
Hnutí Brontosaurus (1) – 1. BRĎO Tišnov–Gingo
V roce 2018 měl oddíl 80 členů, tedy o jednoho více než v roce předchozím: tvořilo jej 29
chlapců, 39 děvčat, 4 muži, 8 žen. Těžiště práce spočívalo v celoroční činnosti, jejímž
vyvrcholením byl prázdninový tábor motivovaný celotáborovou hrou (Trosečníci, Brďátka –
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Cesta kolem světa). 15. 9. proběhla oslava 30 let od založení oddílu. Kromě toho se
uskutečnilo dvanáct jednodenních nebo víkendových akcí či výprav. 24. 10. byl vysazen
strom ke 100. výročí Československé republiky.
Spolek Odyssea
7. října otevřel spolek Odyssea Tišnov u letního kina veřejnou lukostřelnici, přístupnou
každému zájemci o lukostřelbu. Vždy ve čtvrtek byla pravidelně k dispozici i možnost půjčení
vybavení a dohled u střelby, bylo též možné domluvit si individuální program pro rodinu,
partu kamarádů nebo školní třídu.
Další mládežnické spolky
Pravidelnou činnost v obvyklém rozsahu vyvíjely i další organizace zcela či částečně určené
mládeži jako např. Hnutí Brontosaurus (2) – 96. šiška Z.H.K.Ž. BRĎO Tišnov, Junák-český skaut
– středisko Květnice, Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, Jezdecký klub Ranč Loučka a
další.

Za sebevědomé Tišnovsko
12. 5. uspořádal spolek v parčíku na náměstí 28. října tradiční Férovou snídani. Ekoporadna
zorganizovala soutěž o nejkrásnější strom a venkovní květinovou výzdobu v Tišnově, výsledky
byly vyhlášeny 22. listopadu v Městské knihovně Tišnov. V podkategorii „Strom na soukromé
zahradě/pozemku“ zvítězil dub v zahradě Nemocnice Tišnov, titul „Strom ve veřejné zeleni
města“ získala lípa v zeleni restaurace Na Skleníku. Nejkrásnější květinovou výzdobu
v podkategorii okna a balkony měl dům rodiny Müllerovy na Parolkově ulici zachycený
snímkem Josefa Permedly. O titul nejkrásnější předzahrádky se dělila úprava před domem
manželů Čermákových v ulici Drbalově a předzahrádka v péči paní Holodové před domem
v ulici Květnická č. 1723.

Rodinné centrum Studánka
V rámci své základní činnosti nabídlo RC Studánka pravidelný týdenní program pro rodiny
s dětmi, rodiče i nastávající rodiče. Dále pro rodiny připravilo řadu odborných přednášek,
besed a kurzů s odbornou tematikou (výchova, vývojová psychologie, partnerství, osobnostní
růst). Na pravidelných aktivitách centra bylo během roku zaznamenáno celkem 2 437
dětských a 2 057 dospělých návštěv.
V období letních prázdnin realizovala RC Studánka příměstské tábory pro předškolní děti (6
turnusů). Pro tišnovskou veřejnost připravila jarní a podzimní burzu dětského oblečení a
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Martinský světýlkový průvod. Dále poskytovala odborné psychologické poradenství klientům
v obtížné osobní, vztahové či rodinné situaci.
Prostřednictvím vedlejší činnosti nabídla RC Studánka rodičům odbornou celodenní péči o
děti od dvou let ve třídě Jezírko. Jedná se o péči s pravidelným denním programem a
aktivitami vedoucími k rozvoji dětí po všech stránkách. Provoz, včetně stravy (oběd + 2
svačiny, pitný režim), byl zajištěn každý všední den od 7 do 16 hodin. Péče byla plně hrazena
rodiči. V roce 2018 využilo služeb Jezírka celkem 55 rodin.
V září 2018 otevřela RC Studánka ve spolupráci s městem Tišnovem a MAS Brána Vysočiny
Dětskou skupinu Potůček určenou pro 23 tišnovských dětí, které se z kapacitních důvodů
nedostaly do mateřských škol. Prostor zrekonstruovalo město Tišnov a poskytlo jej dětské
skupině za symbolické nájemné, hradilo též náklady na energie.
Ve školním roce 2018/19 dětská skupina přijala všech 8 dětí, které se nedostaly do
tišnovských mateřských škol. Zbytek kapacity byl doplněn a v průběhu školního roku došlo
k plnému obsazení 23 dětmi. Všechny přijaté děti nastoupily jako dvouleté a v průběhu
školního roku dosáhly tří let. Od dalšího roku přejdou do mateřských škol a přijaty budou
místo nich nové.

Klub přátel fotografie
Klub přátel fotografie pořádal od 9. 2. v galerii Diana výstavu tvorby svých členů, k 1. 7.
vyhlásil 1. ročník amatérské fotografické soutěže „Moje tři nej“ (jejím vítězem se stal snímek
Davida Výrosty Uhrančivý pohled). V prosinci byly práce tišnovských fotografů prezentovány
na obecním úřadě v Předklášteří souběžně s výstavou betlémů.

Oblastní charita Tišnov
Na tradiční Tříkrálové sbírce se v tišnovském děkanství podařilo vybrat částku 1.558,89 tis.
Kč, z toho přímo v Tišnově 231.241 Kč (o 17.979 Kč více než před rokem). Akce se zúčastnilo
více než 1 300 koledníků s celkovým počtem 323 pokladniček. Den Charity se konal 29. 9.,
tradiční Koláč pro hospic byl pořádán 3. 10. Tišnovská pečovatelka Hana Mácová byla 31. 10.
v Obecním domě v Praze vyznamenána Cenou Charity ČR.

Církve
25. 5. se uskutečnila již tradiční Noc kostelů. V římskokatolickém kostele sv. Václava proběhla
mše svatá a vystoupilo mj. Graffovo kvarteto, v parku se pak uskutečnil tanec Salome a
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koncert Pavla Helana. K tomu byl navíc připraven další doprovodný program (prohlídka
pohyblivého betléma či kostelní věže, výstava dětských kreseb apod.)
Českobratrská církev evangelická v rámci této akce uspořádala hru Po stopách evangelíků
v Tišnově, možnost setkání či rozhovoru s farářkou a závěrečné Ztišení nad Biblí.
27. 12. byl již potřinácté realizován na náměstí Míru „živý betlém“ organizovaný Církví
adventistů sedmého dne.

Chovatelé, zahrádkáři
Základní organizace Českého svazu chovatelů Tišnov uspořádala 28. – 30. 9. v areálu Inspira
místní hodovou výstavu drobného zvířectva.
V moštárně patřící tišnovským zahrádkářům bylo zpracováno celkem 61.825 kg ovoce,
převážně jablek, jejichž úroda byla podle pamětníků největší za posledních 30 let. Celková
produkce činila cca 40.200 litrů kvalitního moštu. Za sezonu bylo celkem obslouženo 799
zákazníků. Výbor základní organizace vyslovil za výsledky práce poděkování zejména lisařům,
manželům Zahradníčkovým.

Hájek – Hajánky
V osadě byla ve spolupráci se spolkem Vinohrad a místními zahrádkáři (organizace má 21
členů) uspořádána řada akcí: 17. 2. Masopust, 24. 2. Beseda Putování s Bromptonem 5, 30.
4. Pálení čarodějnic, 2. 6. Dětský den (Dobrodružství s Robinem Hoodem), 15. 9. Loučení
s létem, 20. 10. Drakiáda, 24. 11. Maškarní karneval, 8. 12. Mikulášská besídka, 24. 12.
Vánoční setkání u kapličky.
12. 5. se konal třetí ročník cyklistického závodu Hajánecké kolečko, 27. 10. byla v Hájku
slavnostně vysazena lípa republiky. V Hajánkách proběhla výstava ovoce a zeleniny, konaly se
prázdninové cyklovýlety (mj. okolo Třeboně), zájezd do Dukovan a na Dalešickou přehradu.
Byla provedena celková rekonstrukce pohostinství a obnoven provoz místní hospůdky. Ve
spolupráci s městem Tišnov byly provedeny např. opravy výtluků v Hájku pod lesem,
odvodnění komunikace nebo dokončení dřevníku u kulturního domu.

Jamné
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V lednu ukončili svoji činnost v osadním výboru Šárka Kohoutková a Karel Motyčka. Na jaře
byla brigádnicky vyčištěna cesta po žluté turistické značce, v průběhu roku byla opravena
požární nádrž, během prázdnin se prováděla rekonstrukce školy.
17. 2. se za mrazivého počasí konal Masopust s maskami a muzikou, 3. 3. výlet na hrad
Veveří, 30. 4. Pálení čarodějnic s fotbalovým zápasem, 14. 5. tradiční Jamenská pouť
s bohatým kulturním programem, 25. 8. Jamenský táborák včetně fotbalového turnaje a her
pro děti, 27. 10. Starojamenský den s akcemi k výročí 100 let republiky, 17. 11. Dětský
lampionový průvod s hledáním závoje víly Jamněnky a pokladu u studánky; 1. 12. zdobení
stromečku; v komunitní místnosti se během roku několikrát uskutečnilo Sousedské
besedování.
15. 4. praskl vodovodní řád u školy a dolní část Jamného byla několik dnů zcela bez vody.
Místní včelaři zaznamenali výrazné vymírání včelstev.

ŠKOLSTVÍ ( školní rok 2017/18 )
Mateřské školy
Město Tišnov zřizuje tři mateřské školy, které jsou jeho příspěvkovými organizacemi. MŠ U
Humpolky má navíc svoje druhé pracoviště na sídlišti pod Květnicí. Zřizovatel povolil všem
školkám výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě na maximální možnou hranici 28, v případě
MŠ Na Paloučku ovšem nemohla být tato výjimka na základě rozhodnutí Krajské hygienické
stanice uplatněna. Ředitelky jednotlivých mateřských škol stanovily dle platných předpisů
pro každou školku výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání. Údaje o počtu žádostí a
přijatých dětech se vztahují k následujícímu školnímu roku 2018/19.
mateřská škola
MŠ Sluníčko
MŠ U Humpolky
MŠ Na Paloučku
celkem

počet dětí
132
147
130
409

žád.o přijetí
113*
85
81*
279 *

přijato
51
40
48
139

úplata za vzděl.
455,435,550,-

ředitelka
Jana Konečná
Mgr. Iva Valová
Edita Brnková

* údaje včetně zpětvzetí žádostí (Sluníčko 42, Na Paloučku 30)

Školky navštěvovalo celkem 7 individuálně integrovaných dětí, ve čtyřech případech
s asistentem pedagoga. Všechny mateřské školy organizovaly i další aktivity jak ve městě
(návštěvy radnice, městské knihovny, moštárny, výstavy zvířectva, ovoce či zeleniny,
vycházky Klucaninou apod.), tak mimo Tišnov (hrady, zámky, jeskyně, planetárium). Děti
pravidelně vystupovaly na akcích pořádaných městem, jeho kulturním střediskem či základní
uměleckou školou. Školky spolupracovaly se základními školami, volnočasovými
organizacemi ve městě, záchrannými složkami či pedagogicko-psychologickou poradnou.
V MŠ U Humpolky proběhla kompletní rekonstrukce elektroinstalace.
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Základní školy
Město Tišnov zřizuje dvě základní školy, které jsou jeho příspěvkovými organizacemi.
základní škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
celkem
*)

počet
pedag.
prac.

1.st.

2.st.

celk.

1.st.

2.st.

celk.

55
44
99

20
13
33

15
10
25

35
23
58

471
325
796

392
248
640

863
573
1436

počet tříd

počet žáků

počet
integ.
žáků

počet
žáků
I.tříd

ředitel

110
80 PaedDr. Radmila Zhořová
69
72 Mgr. Michal Komprs
179 *) 152

největší počet (159) 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
24 / 24
19 / 5
20 / 20
13 / 5
44 / 44
32 / 10

SOŠ
48 / 48
30 / 30
78 / 78

SOU
24 / 24
10 / 10
34 / 34

konzervatoř
0/0
2/0
2/0

Na obou základních školách pracovaly šestičlenné školské rady, jejich předsedy byli Ing.
Vladimír Dokládal (28. října) a Mgr. Marie Němcová (Smíškova).
ZŠ 28. října se prezentovala rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na 2.
stupni. Po celý rok zde probíhal projekt Prima třída, v němž se soutěžilo o body za aktivity
žákovských samospráv. Při škole působil spolek Klub přátel školy. V budově proběhla
rekonstrukce hygienických zařízení. Na začátku následujícího školního roku, ve dnech 26. –
27. 9. 2018, proběhla oslava 35. výročí založení školy.
ZŠ Smíškova se profilovala výukou jazyků se zvýšenou hodinovou dotací angličtiny nebo
češtiny. Škola se zapojila do projektů Knihy mého srdce, Čtenářství a nová média, Listování,
Branný den, Den Země, Finanční gramotnost, Příběhy bezpráví, Unplugged (primární
prevence patologických jevů), Sportovec roku či Mozek roku. Při škole působilo Sdružení
škola a rodina.
Třetím školním rokem se kromě uvedených základních škol zřizovaných městem vyučovalo
také v komunitní základní škole ZaHRAda, provozované spolkem Hnízdo, jejímž ředitelem byl
Milan Růžička. Výuka probíhala ve dvou třídách v budově školy na Riegrově ulici. Provoz
školy a školní družiny zajišťovalo 7 stálých pedagogických pracovníků. Členy rady školské
právnické osoby byli i nadále místostarosta města Martin Sebera společně s Ivetou Kosovou
a Tomášem Laušmanem. Škola se podílela na městských akcích, aktivně se zapojila v rámci
MAP vzdělávání, kde v květnu 2018 pomáhala organizovat konferenci „Škola a rodina – kam
společně směřujeme?“. Již podruhé byla také spolupořadatelem festivalu lidskoprávních
dokumentů Jeden svět. Od září 2018, kdy školu navštěvovalo již 40 dětí ve třech třídách,
probíhala výuka i v jedné třídě budovy na Bezručově ulici, a ve škole působili i dva pracovníci
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z evropské dobrovolnické služby – Irene ze Španělska a Salvatore z Itálie. S platností od 1. 2.
2019 městská rada povolila navýšení kapacity školy ze 40 již na 70 žáků.
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.

241 233

ředitel

celkem

474

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 114 u 4letého a 99 u 8letého studia).
5. 1. 2018 proběhl Stužkovací ples maturantů. Studium ukončilo 85 studentů. Slavnostní
předávání maturitních vysvědčení proběhlo tradičně za účasti rodičů na radnici 1. 6.
Školská rada měla devítičlenné obsazení (3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci rodičů, 3 zástupci
pedagogů – předsedkyně Ing. Libuše Čermáková).
Někteří studenti uspěli i v celostátních kolech školních soutěží. Žákyně kvinty Natálie
Bartošová skončila na 3. místě recitační soutěže Čtvrtlístek, Petra Pikulová z oktávy byla třetí
v celostátní celoroční korespondenční soutěži v chemii.
Na škole vycházel školní časopis TiGy, byla vydána i tradiční ročenka.
Novou ředitelkou gymnázia se počínaje 1. 8. 2018 stala PhDr. Barbora Holubová.
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 173 žáků ve 13 třídách, a to v oborech: opravář
zemědělských strojů, ošetřovatel-ošetřovatelka, podnikání a mechanik opravář motorových
vozidel (znovu otevřen po několikaleté přestávce). V učebních oborech bylo k závěrečným
zkouškám přihlášeno 41 žáků, z nichž 37 prospělo, 12 žáků nebylo ke zkouškám připuštěno.
Maturitní zkoušku konalo 10 žáků, prospělo jich 6; k maturitě nebylo připuštěno dalších 6
žáků.
Základní školu navštěvovalo celkem 23 žáků, z toho 17 v rámci ZŠ běžné, 4 v ZŠ praktické a 2
v ZŠ speciální. 2 žáci ukončili docházku, v obou případech byli přijati k dalšímu studiu ve
zvolených oborech.
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Pedagogicky činnost školy zajišťovalo 11 učitelů SŠ, 2 učitelé externí, 7 učitelů odborného
výcviku, 4 učitelé ZŠ a 2 asistenti učitele.
V průběhu školního roku byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a odpadů. Kromě
hlavní činnosti škola zajišťovala kursy svařování, kursy autoškoly a ostatní služby pro
obyvatelstvo (polní práce, doprava, opravy vozidel). Byla též pořadatelem soutěže v jízdě
zručnosti traktorem s vlekem pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
Základní umělecká škola
Škola je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, umožňující vzdělávání ve čtyřech
uměleckých oborech, a to kromě Tišnova také v Deblíně, Drásově, Dolních Loučkách,
Doubravníku a Nedvědici.
počet
pedag.
prac.

ZUŠ celkově

28

počet žáků
obor
hudební

literárně
dramat.

taneční

výtvarný

celkem

408

52

78

134

672

ředitel
Mgr. Tomáš Zouhar

V rámci hudebního oboru byla vyučována hra na tytéž nástroje jako v předcházejícím
školním roce.
Škola pořádala 15 velkých koncertů pro veřejnost v prostorách MěKS Tišnov, sokolovny,
v kostele sv. Václava, na radnici města Tišnova, v kině Svratka a na pobočkách Doubravník a
Deblín. Žáci dále vystupovali mj. v doprovodných programech knihovny, při akcích
pořádaných místními spolky či jako „support“ při koncertech Kruhu přátel hudby. Přímo ve
škole se uskutečnilo 17 koncertů či besídek (Tišnov 9, Deblín 3, Nedvědice 2, Drásov, Dolní
Loučky a Doubravník po 1).
Ve školních soutěžích bylo zaznamenáno 1x 2. místo na Mezinárodní akordeonové soutěži
v Praze, v akcích pořádaných ministerstvem školství se žáci školy umístili 4x na 1. místě
v krajských kolech (hra na žesťové nástroje, dřevěné nástroje a na bicí), v ústředním kole
obsadili 1x 2. místo (sólový zpěv). Zúčastnili se také dalších přehlídek a festivalů (např. Grand
Prix Dance Olomouc, Wolkerův Prostějov).
Při škole nadále vyvíjel činnost spolek Tigal, založený v roce 2010, zaměřující se mimo jiné na
poskytnutí prostoru k uměleckým činnostem méně nadané mládeži, která se nedostala do
základního hudebního školství.
Magister Optimus
4. 6. 2018 se potřetí konalo předávání ocenění Magister Optimus pro nejlepší pedagogické
pracovníky jednotlivých škol a výchovných zařízení. Cenu obdrželi: Jaroslava Antošová, Olga
Bártová, Kamila Cermanová, Lenka Dufková, Marcela Fadrná, Dagmar Fišerová, Vojtěch
24

Hanus, Eva Jaroušková, Miroslav Jašek, Jaroslava Koudelková, Soňa Kvíčalová, Šárka
Ondráčková, Milan Růžička a Dana Staňková.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
Centrum sociálních služeb
V centru, které je příspěvkovou organizací města, bylo k 31. 12. 2018 evidováno 231
uživatelů pečovatelské služby s platnou smlouvou. Průměrný věk klienta pečovatelské služby
byl 80,25 roků. Služba dovážky obědů probíhala v Tišnově (včetně Jamného), Předklášteří,
Hradčanech, Březině a Vohančicích. V Předklášteří a v Hradčanech byl poskytován i úkon
příprava a podání jídla a pití, kdy pečovatelka přivezený oběd pomůže klientovi i podat.
Centrum organizovalo řadu kulturních a společenských akcí: výjezdy na plavání do Kuřimi
(13x), 8 zájezdů (mj. zámek Rájec, Flora Olomouc), 3 zábavy, 8 přednášek, 8 kulturních
vystoupení, 8 poslechových pořadů, 6 výstav, 1 promítání. 4. 10. proběhl Den seniorů, 9. 10.
Den otevřených dveří.
V roce 2018 si žádost o ubytování v domech s pečovatelskou službou (DPS) podalo 78
žadatelů, z nichž 6 bylo zamítnuto kvůli zdravotnímu stavu. Nově bylo obsazeno 22 bytů.
V pracovním poměru působilo 25 zaměstnanců, funkci ředitelky nadále vykonávala Mgr. Ing.
Jana Wildová.
Zdravotní zabezpečení
23. 5. proběhl v Nemocnici Tišnov Den zdraví pro veřejnost.
Od 15.10. zahájila v budově polikliniky činnost ordinace společnosti MUDr. Zdeňka
Malášková - interna s.r.o.
Nezaměstnanost
Dle údajů získaných z tišnovského kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR činil počet
nezaměstnaných v tišnovském regionu na konci roku 2018 716 osob, což představuje 3,6
procentní podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel regionu ve věku 15 až 64 let.
V samotném Tišnově to bylo 202 nezaměstnaných osob z 5 612 obyvatel ve věku 15 až 64
let, čemuž odpovídá podíl nezaměstnaných ve výši 3,6 %. Ve srovnání s koncem roku 2017 to
znamená pokles podílu nezaměstnaných ve městě Tišnově o 0,5 procentního bodu a v celém
tišnovském regionu o 0,7 procentního bodu. Za pokračujícím poklesem nezaměstnanosti stál
především přetrvávající ekonomický růst v ČR.
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POČASÍ
Na základě dat z meteorologických stanic v nedalekých Židenicích a Soběšicích činila v roce
2018 průměrná roční teplota 12,00° C, což je 1,39° C nad průměrem. Nejteplejší byl srpen
s průměrnou teplotou 24,25° C, nejchladnější únor (-1,91° C). Nejvyšší teplota byla naměřena
8. 8. (36,1° C), nejnižší 1. 3. (-13,0° C). Oproti roku 2017 znovu přibylo tropických dní (kdy
maximální teplota vystoupila nad 30° C) – 47 oproti předchozím 39 – a stejně tak i tropických
nocí (kdy minimální teplota vůbec nepoklesla pod 20° C) – 9 oproti 4 v roce 2017.
Zaznamenáno bylo celkem 20 ledových dní (kdy maximální teplota nevystoupila nad bod
mrazu). Mimořádně teplé byly oproti dlouhodobým průměrům jarní měsíce duben a květen
(4 až 5° C nad obvyklé hodnoty).
Nejvíce srážek spadlo počátkem září, velmi suchý byl naopak říjen. Nejvýraznější sněhová
pokrývka byla naměřena 18. 1.

OBYVATELSTVO
Věk a pohyb obyvatelstva
Průměrný věk občana Tišnova byl na konci roku 2018 41,14 let (u mužů 39,39, u žen 42,68).
Nejstarší občan dovršil v roce 2018 99 let. Během roku se v Tišnově uskutečnilo 50 sňatků,
z toho 5 církevních. Mezi stálé obyvatele města přibylo 121 nově narozených dětí (o 29 méně
než v roce 2017), zemřelo 93 občanů (o 18 méně než v předchozím roce). Z osob veřejně
známých zemřel 2. 6. Ing. Antonín Franke, CSc, syn tišnovského hoteliéra, v 90. létech
minulého století vydavatel souboru publikací Tišnov – Fotorevue. Z bývalých občanů žijících
již mimo město tragicky zahynul 7. 11. skladatel a kytarista Aleš Sigmund, známá osobnost
české populární hudby.
Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 262 osob, zatímco 256 občanů se
odstěhovalo jinam, 197 občanů změnilo adresu v rámci Tišnova. Na úřední adrese náměstí
Míru 111 bylo evidováno 358 osob.
K 31. 12. 2018 žilo v Tišnově 9 338 obyvatel (nárůst 49 oproti roku 2017), z toho 175 cizinců.
Zločinnost
V rámci služebního obvodu oddělení Policie ČR Tišnov bylo v roce 2018 registrováno 234
trestných činů (o 39 méně než rok před tím), z nichž 124 bylo objasněno. V procentech to
představuje téměř 53%, což je nejen nejvyšší hodnota za posledních deset let, ale také
v celém okrese. V 25 případech šlo o násilnou kriminalitu (o 9 více než v roce 2017), 113x o
majetkovou kriminalitu (o 41 méně), 4x o mravnostní kriminalitu (o 3 více), 22x o
hospodářskou kriminalitu (o 6 více). Nárůst násilných trestných činů ovšem netřeba hodnotit
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jako snížení bezpečnosti v ulicích, neboť se v převážné většině nejednalo o případy pouliční
kriminality. Nejčastějším trestným činem bylo poškození cizí věci (22 případů), následovaly
ohrožení pod vlivem návykové látky (18 případů) a neplnění vyživovací povinnosti plus
krádeže v jiných objektech (po 15 případech). Zcela vymizely krádeže věcí z aut a případy
sprejerství. Přestupků bylo zjištěno celkem 1 338, což je o plných 529 více než v roce 2017.
Pokles majetkové kriminality tedy policistům umožnil více se zaměřit na problematiku
silničního provozu.
Přímo v Tišnově bylo v roce 2018 registrováno 9 případů, které lze označit jako násilnou
kriminalitu, 10 případů krádeží vloupáním do objektů, 22 případů dalších krádeží, 4 případy
podezření z podvodů. Řešilo se 755 dopravních přestupků, 4 případy držení omamných a
psychotropních látek, 1 případ přestupku na úseku alkoholismu či jiné toxikomanie, 92
případů přestupků na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, 68 přestupků proti
majetku, z toho 13 případů bylo vyřešeno přímo na místě v blokovém řízení. Převážnou část
majetkových přestupků tvořily již tradičně drobné krádeže zboží v prodejnách potravin.
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