
Optimistické noviny Místního Občanského Spolku Tišnováků – ZÁŘÍ 2018 – Pohled na Tišnov z MOSTu

1. VYDÁNÍ

Bc. Jiří Dospíšil
43 let, ženatý, 2 děti
starosta Tišnova
Nejmilejší kniha?
Filmové povídky Ladislava Pecháčka
Oblíbený fi lm nebo seriál?
S čerty nejsou žerty
Hudba mého srdce?
Jarek Nohavica
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Náš domov na „Husovce“

Mgr. Martin Sebera, 
Ph.D.
44 let, ženatý, 2 děti
odborný asistent na Katedře kineziologie MU
místostarosta Tišnova
Nejmilejší kniha?
Základy teorie palebné účinnosti
dělostřelectva
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Akumulátor 1 od Jana Svěráka
Hudba mého srdce?
Ivan Mládek
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Všechny mosty, na které lze vyběhnout.

Zdeněk Kunický
41 let, ženatý, 1 dítě 
trenér tenisu
a předseda tenisového klubu
Nejmilejší kniha?
Nepatřím mezi velké čtenáře knih, a tudíž 
nemám ani nejoblíbenější knihu.
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Seriál Přátelé a všechny dobré thrillery
Hudba mého srdce?
Skupina U2, Lucie a Tři Sestry
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Jak jinak než Ostrovec a tenisové kurty, 
kde trávím většinu svého času.

Více informací o nás a proč kandidujeme do městského zastupitelstva najdete na www.most-tisnov.czVíce informací o nás a proč kandidujeme do městského zastupitelstva najdete na www.most-tisnov.cz

Skvělá zpráva: CENY TEPLA KLESAJÍ!

Před 4 lety jsme zásadně změnili svůj postoj, že politika 
není pro nás a rázně zatočili s pochybnostmi, jak může-
me být městu a jeho občanům ještě více prospěšní. Založili 
jsme Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST) s cílem 
nabídnout obyvatelům Tišnova možnost zvolit si do zastu-
pitelstva vedle zavedených politických stran někoho, kdo je 
skutečně nezávislý a nebude při hlasování svázán stranic-
kými dohodami či podnikatelskými zájmy. Takového zá-
stupce, který se bude občanů více ptát na názor a bude 
jej také respektovat. Toho, kdo v tomto městě skutečně žije

a dlouhodobě se podílí na veřejném dění, na koho se bu-
dou moci občané spolehnout a s kým budou moci kdykoliv 
komunikovat. Kdo ve spolupráci s občany bude chtít ak-
tivně vytvářet příznivé podmínky pro život v našem městě.

Výsledkem byla nečekaně velká podpora voličů, která 
znamenala zisk čtyř mandátů z patnácti a následně mož-
nost významně se podílet na vedení města. A myslím, že se 

nemáme za co stydět. V uplynulém volebním období jsme 
odvedli kus poctivé práce (splnili jsme to, co jsme slíbili), 
chovali se slušně, snažili se naslouchat a vytvářet pozi-

tivní atmosféru (žádný skandál) a hlavně jsme si dokázali 

udržet nezávislost – za 4 roky si nás prostě nikdo „nekoupil“.
Dáte-li nám důvěru i pro příští 4 roky, nebudeme jiní 

než dosud. Navážeme plynule na rozdělanou práci, dál bude-
me pracovat na společné vizi krásného a klidného Tišnova. 
Toho nejlepšího místa pro spokojený život.

Tišnov nás totiž baví!

Jiří Dospíšil, předseda spolku MOST a starosta Tišnova

Pro komunální volby 2018 bylo MOSTu
vylosováno č. 4. Je to náhoda?
• ČTYŘI jsou zastupitelé MOST v nynějším zastupitelstvu,
• losování pořadí volebních stran proběhlo ve ČTVRTEK,

• MOST má ČTYŘI písmena,

a proto jsme volební program zveřejnili
4. září ve 4:44 hod.

Jednou z našich volebních priorit v roce 2014 byla problematika Centrálního zásobování teplem (CZT).
Důvody byly jasné: nepřehledný smluvní vztah, který se táhl od roku 2002, a vysoké ceny v roce 2014. Na tomto tématu 

jsme zapracovali s vervou a po 1,5letém preparování problematiky do šroubečku jsme zanalyzovali, navrhli, představili, 
projednali a schválili řešení. A tak tedy:
CZT vyřešeno! Na 2 roky garantována nejnižší cena!

Máme inovovaný smluvní vztah s provozovatelem 
CZT. Vytváříme podmínky pro optimalizaci ceny tepla 
ve střednědobém časovém horizontu. Odběratelé (včetně 
města, které je největším odběratelem tepla) mají svobodu 
rozhodnutí, zda v CZT zůstat. Nová smlouva zlepšuje pozi-
ce a role města (systém kontroly, pojistka meziročního vý-
voje základní složky ceny, kontrola investicí, systém sankcí, 
předkupní právo). Zavádíme službu Energetický manage-
ment, která bude optimalizovat investiční a provozní ná-
klady města související s energií (elektrická energie, plyn, 
teplo a voda). Občané budou mít také možnost obrátit se na 
město o odbornou radu z oblasti energetiky. Další informace 
a dokumenty najdete na internetu na www.tisnov.cz/czt

MOST a tento program
podporují:
Mgr. Alena Adamcová, učitelka ZŠ
MUDr. Martin Blaťák, zubní lékař
MUDr. Karol Franc, praktický lékař
Petra Frankeová, redaktorka
Zdeněk Jílek, spolek Art Periscope Tišnov
Mgr. Ivana Kroutilová, ředitelka INSPIRO
MVDr. Jiří Mouka, podnikatel
Miloslav Novotný, tišnovská házenkářská legenda
PharmDr. Milan Sítora, lékárník
Miloš Sysel, předseda Spolku CONTINUUM VITAE
Ing. Radim Tichý, publicista a kovář začátečník
Emilie Vallová, fyzioterapeutka Tišnov
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Přijďte za námi s celou rodinou!
Moštování s MOSTem aneb
MOSTování s moštem 
23. 9. 2018 od 15.00 hodin
náměstí Míru, Tišnov

facebook.com/MOSTTisnov

Pestrý program pro děti:
malování na obličej, sportovní hry,
dílnička a kreslení, skákací hrady a balónky

Bohaté občerstvení:
nápoje z jablečného moštu a jablek, pochutiny z jablek 
(štrůdly, koláče, atd.), opékání jablek a špekáčků nad ohněm, 
hovězí vyzrálé maso na rožni, pivo a točená limonáda

Program:
15:00 Přivítá Vás MOST a Petr Zakopal – moderátor Rádia PETROV

16:00 Krájení dortů pro děti

15:30, 16:30, 17:30 Hudební vystoupení skupiny HAZAFELE

18:45–19:15 Živé promítání fi lmu z historie Tišnova z dílny Radima Tichého

19:30 Hudební produkce Petra Zakopala

Úvodní slovo starosty Tišnova

Priority voleb 2018
• stojíme o Váš názor, garantujeme otevřenou,
 vstřícnou a nezávislou radnici
• vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích
 a u nádraží
• STOP náklaďákům v centru Tišnova
• podpoříme zavedení jednoduché formy Městské
 hromadné dopravy
• pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny 
• vybudujeme park a novou mateřskou školku
 v lokalitě Hony za Kukýrnou
• postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý
 Tišnov 
• seniorů si vážíme, a proto pro ně zajistíme kvalitní
 a dostupné sociální služby, funkční a levnou
 dopravu, více možností zapojit se do dění ve městě
• podpoříme vznik nových obchodů a služeb
 v lokalitách, kde tato vybavenost chybí
• dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská,
 Riegrova, Černohorská

Podrobný program 
Správa města a jeho financování
1. Stojíme o Váš názor:
 • zavedeme participativní rozpočet - Vy rozhodnete o tom,
  kam město Tišnov investuje část svých prostředků;
 • i nadále budeme realizovat dotazníkové akce, veřejné
  prezentace a debaty.
2. Garantujeme: 
 • udržení pozitivní atmosféry ve městě, vzájemnou důvěru,
  otevřenost, slušnost a vstřícnost;
 • nezávislou radnici, profesionalitu a odbornost.
3. Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, budeme
 zveřejňovat maximum materiálů a online přenosy z jednání
 zastupitelstva.
4. Vytvoříme strategický plán města Tišnova na období
 2021–2025.
5. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům
 v oblasti získávání dotací.
6. Aktivně získáme další dotace z evropských i státních zdrojů.
7. Transparentní výběrová řízení, veřejné zakázky
 a uveřejňování smluv jsou pro nás samozřejmostí.

Investice a majetek města
1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě
 Hony za Kukýrnou.
2. Postavíme smuteční síň v prostoru nového hřbitova.
3. Budeme pokračovat v projektech revitalizace sídlišť.
4. Budeme podporovat revitalizaci náměstí Míru s cílem
 vytvořit prostředí pro setkávání a společenský život
 občanů.
5. Podpoříme výstavbu nových malometrážních bytů.
6. Provedeme výměnu veřejného osvětlení za úspornější.
7. Budeme hledat smysluplné využití Hotelu Květnice,
 který navrhujeme ponechat v majetku města.
8. Zavedeme free wifi  na náměstí, v parku a na dalších
 veřejných místech.

Doprava ve městě
1. Zlepšíme dopravní situaci ve městě následujícími opatřeními:
 • vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích
  a u nádraží;
 • STOP náklaďákům v centru Tišnova (chceme ulevit ZŠ
  nám. 28. října, gymnáziu, ZUŠ, Inspiru, Sokolu a Studánce);
 • podpoříme zavedení jednoduché formy městské
  hromadné dopravy se zastávkami – penzion, náměstí,
  nádraží, nemocnice, nový hřbitov, Klucanina, apod.;
 • dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská, Riegrova,
  Černohorská;
 • provedeme a připravíme opravy dalších ulic v nedobrém
  stavu – Osvobození, Dřínová, Horova, Havlíčkova,
  Vrchlického, Husova, apod.;
 • podpoříme budování cyklostezek, cyklopruhů a jejich
  značení s cílem umožnit cyklistům bezpečnější průjezd
  městem;
 • budeme důsledně vymáhat normy na počet parkovacích
  stání u nových projektů.
2. Budeme aktivně podporovat brzké zahájení realizace
 připravené rekonstrukce tišnovského nádraží tak,
 aby se stalo důstojným dopravním uzlem regionu.

Životní prostředí, veřejný
prostor, bezpečnost
1. Postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý Tišnov:
 • vytvoříme 5 nových pracovních míst v úklidové rotě;
 • vysadíme další trvalkové záhony a aleje stromů;
 • vylepšíme úklidovou techniku.
2. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či
 developerské projekty budeme chtít veřejně projednávat
 a usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor.
3. Služby sběrného dvora rozšíříme o vybudování re-use centra
 (možnost odkládání věcí, které mohou jiní lidé znovu využít).
4. V prostoru pod obchodem na ulici Květnická vybudujeme
 parčík.
5. Budeme nadále podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad.
6. Dětská hřiště ve městě budeme udržovat a rozvíjet o moderní
 interaktivní prvky. 
7. Podpoříme zvýšení kapacity čističky odpadních vod Tišnov
 – Březina.
8. Budeme prosazovat přírodě blízká opatření vedoucí
 k zadržování vody v krajině.
9. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě.
 Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity.
10. Zachováme a podpoříme Městskou policii – především
 jako nástroj prevence kriminality.
11. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako
 nejefektivnější formu prevence sociálně-patologických jevů.

Rodina a školství
1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě Hony
 za Kukýrnou.
2. Snížíme počet dětí ve třídách stávajících školek (celkem
 je v tišnovských školkách 46 dětí na výjimku).
3. INSPIRO, Rodinné centrum Studánka, ZUŠ a další spolky
 fungují skvěle, a proto je podpoříme.
4. Pomůžeme školám a školkám v modernizaci a vybavení tříd.
5. Podpoříme aktivity dětské skupiny – umožníme tím přijetí
 dvouletých dětí.
6. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit
 formou vzájemné informovanosti a pomocí v získávání
 dalších dotačních titulů.

Sport, kultura, volný čas,
spolkový život
1. Pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny (WC u restaurace Krček,
 výměna židlí v sále, projekt celkové rekonstrukce sálu).
2. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu letního kina.
3. Najdeme řešení pro teplejší vodu na koupališti
4. Vytvoříme nový web města s kalendářem akcí (lepší
 koordinace a propagace pořádaných sportovních
 a kulturních akcí)
5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea,
 letního i stálého kina.
6. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných
 podmínek.
7. Podpoříme všestrannost sportu pro mladé i seniory. 
8. Zadáme studii možného vybudování tišnovského bikeparku
 (singltrek).
9. Dobrovolných a profesionálních hasičů si vážíme, a proto
 budeme jejich činnost podporovat.

Senioři, sociální služby,
zdravotnictví
1. Senioři mají právo na kvalitní a dostupné sociální služby,
 funkční a levnou dopravu, možnost zapojit se do dění
 ve městě, proto:
 • fungující službu Senior Taxi doplníme o městskou
  hromadnou dopravu;
 • budeme prosazovat přívětivější tvář Centra sociálních
  služeb ve vztahu k jeho obyvatelům;
 • prostřednictvím příspěvkových organizací města
  a místních spolků iniciujeme rozšíření nabídky programů
  pro seniory a možností jejich zapojení do života ve městě;
 • podpoříme vysoký standard poskytování sociálních
  služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti
  (Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Tišnov,
  Domov pro seniory sv. Alžběty v Žernůvce, Svaz tělesně
  postižených Tišnovsko) v souladu se zpracovaným
  komunitním plánem sociálních služeb.
2. Udržíme kvalitní rychlou záchrannou službu.
3. Budeme aktivně spolupracovat s vedením kraje na vytvoření
 koncepce zdravotnictví s cílem zajištění dostatečné kapacity
 specializovaných ambulancí.
4. Nadále budeme ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici
 tak, aby byly příznivé pro občany.

Podpora podnikání
a zaměstnanosti, cestovní ruch
1. Podpoříme vznik nových obchodů a služeb v lokalitách,
 kde tato vybavenost chybí (Hony za Kukýrnou, Trnec,
 sídliště pod Klucaninou a pod Květnicí, atd.).
2. Vážíme si místních podnikatelů, a proto budeme nápomocni
 při řešení jejich problémů a potřeb.
3. Protipovodňovými opatřeními na řece Svratce umožníme
 vznik a rozvoj průmyslové zóny a zaměstnanosti v lokalitě
 „Díly pod městem“.
4. Budeme i nadále rozvíjet Tišnovské trhy jako místo setkávání
 obyvatel a současně podporu prodeje regionálních produktů.
5. Rekonstrukcemi nebytových prostor v majetku města
 podpoříme jejich nájemníky. 
6. Konkrétní opatření v cestovním ruchu budeme řešit
 ve spolupráci s místními podnikateli. 
7. Na základě koncepce cestovního ruchu vytvoříme konkrétní
 turistické produkty a programy.

Program             na období 2018–2022



Podporuji MOST!

Podporuji MOST!

“Před čtyřmi roky jsem napsal na podporu MOSTu, že mi není lhostejno, kdo a jak město Tišnov vede 
a řídí. Naštěstí kandidáti tohoto spolku volby vyhráli a svými činy dokazují oprávněnost mého doporu-
čení. Čtyři roky jsou však málo, aby mohli členové MOSTu všechny svoje tišnovské plány zrealizovat. 
Dejme jim proto šanci pokračovat v započaté strategii s cílem zodpovědně a s rozumem reprezentovat 
moje rodné město Tišnov.”

Zdeněk Jílek, spolek Art Periscope Tišnov

„Dění v Tišnově sleduji po celou dobu své pracovní praxe, která probíhala nejprve 
dvacet let v tišnovské nemocnici a nyní již téměř čtvrtstoletí v soukromé rehabilitaci 
na penzionu. A ve svém hodnocení mohu vycházet také z každodenních rozhovorů se 
stovkami lidí, kteří mojí rehabilitací každý rok projdou. Osobně jsem poznala všechny
starosty, co se ve funkci vystřídali od revoluce. Při vší úctě k těm předchozím jsem
přesvědčena, že Jiří Dospíšil je z těchto starostů nejvýraznější osobností. Kromě praco-
vitosti, slušnosti a poctivosti na něm oceňuji nejvíce to, že k práci na radnici přistupuje 
nikoliv jako k zaměstnání, ale jako k poslání. V tom jsme si velmi podobní, a proto mu 
fandím, aby byl starostou i po letošních komunálních volbách.“

Emilie Vallová, fyzioterapeutka Tišnov

Všichni budem jednou staří, 
STARAT SE ALE MUSÍME UŽ DNES

CO SE POVEDLO aneb
KOLEČKO PO TIŠNOVĚ s MOSTem

O úrovni sociálních služeb se hodně hovoří. Ale pochopení a poznání této oblasti přichází
až s vlastní zkušeností. S pokorou je nutné přijmout fakt, že jednou budeme všichni potřebovat 
některou sociální službu (pokud ji už nyní nevyužíváme), a proto se snažíme nastavit kvalitu
a dostupnost služeb tak, abychom všichni byli spokojeni, i když někteří třeba až za dvacet třicet 
let. Pod tuto oblast patří zajištění příznivých podmínek pro důstojné stáří, pomoc seniorům, 
invalidním spoluobčanům, sociálně slabším skupinám.

Naše cíle jsou (při respektování současného stavu fi nancování):
• Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a dalšími subjekty udržet síť poskytovaných sociálních služeb a jejich kapacity. 
Jedná se o Domov pro seniory v Předklášteří, Domov sv. Alžběty v Žernůvce, podpora chráněného bydlení ve Skryjích, podpora 
činnosti charity pod hlavičkou Diecézní charity Brno a samozřejmě příspěvkové organizace města Centra sociálních služeb.
• S využitím státních dotací (a nejen jich) podpořit investice do výstavby nových bytů, zvláště malometrážních, pro 
mladé, sociálně slabé rodiny a seniory. Tuto problematiku již řeší v roce 2017 přijatá bytová koncepce, která je základem 
pro další následné kroky.
• Podpořit rozšíření časové a kapacitní dostupnosti terénních služeb sociální péče.
• Podpoříme programy pro seniory – jazykové kurzy, kurzy práce na PC, cvičení pro seniory, sebeobrana seniorů, pomoc
v občanskoprávních záležitostech, společná setkávání všech věkových skupin, zvláště nejmladší a nejstarší generace.
• Podpoříme zavedení jednoduché formy městské hromadné dopravy se zastávkami penzion, náměstí, nádraží, nemocnice, 
sídliště Klucanina, nový hřbitov.

Tišnov mě baví za poslední 4 léta ještě víc než předtím. Kudy 
chodím, tudy čichám a dívám se, co se povedlo udělat, vybu-
dovat, zrekonstruovat, namyslet a dotáhnout do zdárného 
konce. Novotou voní rekonstruované hřiště u ZŠ Smíškova 
a v zimě jsem byl přímo nadšený z nového kluziště. Kolem 
zrekonstruované školy ZŠ Smíškova s novou nadstavbou 
musím projít ulicí Smíškova a Kvapilova. Ta bude dokonče-
ná na podzim. V dálce před sebou už mám nový Park pod 

kostelem a tam se nemůžu nabažit. Kamenné zídky, toči-
té cestičky, zeleň, ale také plno lidí na zahrádce u Pohody. 
Náměstí nelze minout, protože tradiční trhy vždy oplývají 
příjemným aroma. Hotel Květnice získal nový plášť a infor-

mační centrum v suterénu hotelu a veřejné záchody dolaďují 
příjemné prostředí. Ač nemám rád „vůni“ nemocnic, nová 
poliklinika (okna, fasáda, výtah) a zázemí pro ambulance 

lékařů to přebije. Nakonec v pohodě zaparkuji na náměstí
a těch 5 Kč/hod. je báječně málo. Nové učebny na ZŠ nám. 

28. října září do daleka a já se vydávám podél nového dět-

ského dopravního hřiště. Kamenitou cestičkou kolem škol-
ního hřiště s nově nalajnovanými drahami přicházím na 
sídliště Květnice. Vím, že město připravuje rozsáhlý projekt 

revitalizace sídliště (vymezení nových parkovacích ploch, 
doplnění ploch pro sport a rekreaci, doplnění mobiliáře, na-
učných tabulí). Kolem nově zřízené Dětské skupiny Potůček 
pro 23 dětí přicházím k penzionu a přemýšlím, zda si nevzít 
Senior Taxi. No nemůžu, atlet jedoucí v taxi? To by nelí-
covalo. Seběhnu na sídliště na Honech za Kukýrnou. Hned 
dvě územní studie defi nují budoucí prostor. Ještěže už jsme 
ulici Dlouhou protáhli a zprůjezdnili až k Černohorské. 
Vlevo mrknu a vím, že výstavbu ohraničí rodinné domy

a vpravo do proluky vidím dlouhý prostor, který byl vždy určen
k výstavbě a klidná zóna parku společně s nízkou a zelenou 

školkou jej vhodně vyplní. Na konci Dlouhé mé oko potě-
ší oblíbené workoutové hřiště s pumptrackovou dráhou

a zadem se vracím do centra kolem nemocnice. Aktivním 
vyjednáváním s krajem se nám podařilo udržet pohotovost. 
V zastupitelstvu jsme zpřipomínkovali projekt budoucí re-

konstrukce budovy, ale ještě předtím se dočkáme nového 

ambulantního traktu. V lesích pod rozhlednou projdu uni-
kátní Cestu hrdelního práva, všech sedm zastavení. Sbíhám 
k Trnci s opravenou kanalizací a budoucí autobusovou za-

stávkou. Areál pily také dozná změn a kompromis mezi po-
žadavky investora a okolních obyvatel je na světě. Čeká mě 
dlouhý úsek opravované Brněnské, a tady mi to voní nej-

méně, ale urgování Správy údržby silnic je denním chlebem 
radnice, snad kraj dodrží dané termíny. Vpravo zahlédnu lu-

kostřelnici na letním kině a z gruntu novou ulici Dobrov-

ského. Vlevo jsem pyšný na nový sběrný dvůr a místo bývalých 
Inženýrských staveb, kde vyrostou nové byty. Opět se blížím
k centru – Jamborova galerie, Městské kulturní středisko
a klimatizace v kině mi připomenou, že na kulturu se v Tiš-
nově dbá. ZUŠka, kterou podporujeme, je místem pro realiza-
ci mnoha dětí z Tišnova. Od přejezdu na Předklášteří se vine 
nová asfaltka ke kruháči u vlakového nádraží. Za nádražím 
vidím základy nového fotbalového hřiště i dva budoucí 

tenisové kurty, které zlepší celou sportovní lokalitu na Os-
trovci. Budoucí cyklostezkou kolem Subtery se dostávám
ke zrekonstruovanému koupališti, kde přejdu nový most 
a vím, že kanalizace a komunikace Za Mlýnem (nový 
chodník k Deblínu) byly vyřešeny již předloni. Na koupališ-

ti skáču do krásné, čisté a osvěžující vody, návštěva nového 

bufetu jest mi odměnou.
Ještě mám v zásobě pár 

postřehů, které nelze spojit 
s konkrétním místem, ale 
připomenout je musím. 
Na úřadě to šlape, elek-

tronizace úřadu pokra-
čuje mílovými kroky. Přes web se můžu kdykoliv objednat 

ke starostovi a místostarostům, radnice mě hezky zásobí 
všemi informacemi (web, Facebook, Mobilní rozhlas,

ankety, veřejné prezentace, promeny-tisnova.cz). Na mno-
ho budoucích projektů dohlíží městská architektka, letní 
rozkvetlý Tišnov jsme vnímali skoro všichni – přičichli jste 

si k narcisům? Jsem rád, že se nebojíme ukázat na úspěšné 
sportovce při vyhlašování těch nejlepších a také na nejlepší 
učitele ze školek a škol v Tišnově v rámci ocenění Magister 

Optimus. Nakonec koncepčně jsme v Tišnově zase postoupili, 
vždyť za poslední 4 roky vzniklo na dvacet nových strate-

gických a koncepčních materiálů, které vnáší jas a soulad 
do budoucí práce vedení města.

Ale abych byl korektní, taky jsem šel kolem míst, kde
té vůně trošku chybí, ale i na ně dojde řada. Tvoří náplň 
našeho volebního programu. Jsme si vědomi, že máme stá-
le plno věcí před sebou, které si zaslouží naší pozornost.
Nicméně já mám jasno. Tišnov mě skutečně baví! 

Martin Sebera

Více informací o nás a proč kandidujeme do městského zastupitelstva najdete na www.most-tisnov.czVíce informací o nás a proč kandidujeme do městského zastupitelstva najdete na www.most-tisnov.cz

MUDr. Veronika 
Pozděnová
50 let, vdaná, 1 dítě
diabetoložka a internistka
Nejmilejší kniha?
Knihy Astrid Lindgrenové
Oblíbený fi lm nebo seriál?
České komedie 70. a 80. let
Hudba mého srdce?
Dobrá napříč žánry
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Tišnov

Kandidát č. 4

Aleš Navrátil
44 let, ženatý, 3 děti
spolumajitel stavební fi rmy
Nejmilejší kniha?
Český krtek v CIA – Vladimír Ševela
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Vykoupení z věznice Shawshank
Hudba mého srdce?
Folk, pop/rock (Kamelot, Kryštof, ...)
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Halouzkova ulice a její úzké uličky
Jirchářská, Koželužská a Ševcovská.
Můstek – už  jsem bohužel nezažil.

Kandidát č. 5

Ing. Václav Drhlík
42 let, ženatý, 2 děti
vedoucí Odboru správy majetku
a komunálních služeb, MěÚ Tišnov
Nejmilejší kniha?
Jakýkoliv turistický průvodce
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Rád se odreaguji u dobré komedie.
Hudba mého srdce?
Dle nálady téměř cokoliv, ve vinařských 
oblastech mám rád písně u cimbálu.
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Na klidném místě ve stínu stromů, takže na 
mnoha místech Květnice. Krásně je v Parku 
pod kostelem nebo doma na zahradě.

Kandidát č. 7

Mgr. Pavla Hanusová
42 let, svobodná (zadaná:), 1 dítě
ředitelka vzdělávání a fi nanční
poradkyně
Nejmilejší kniha?
Egypťan Sinuhet
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Jak dostat tatínka do polepšovny
Hudba mého srdce?
Hudba, která má melodii a vzbuzuje emoce.
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Květnice

Kandidát č. 8 Tomáš Havlát
21 let, svobodný
student všeobecného lékařství MU
Nejmilejší kniha?
Pozitivní leader – velice inspirativní knížka
Oblíbený fi lm nebo seriál?
České klasiky, Comeback
Hudba mého srdce?
Pop music světová i česká
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Květnice, Velká skála

Kandidát č. 9

Ludmila Cvrkalová
77 let, vdova, dvě děti 
učitelka, nyní důchodkyně
Nejmilejší kniha?
Z poezie Tajemné dálky od Otokara Březiny
a Země zamyšlená od Ladislava Stehlíka
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Jak dostat tatínka do polepšovny
Hudba mého srdce?
Moravské lidovky, Verdiho opera La Traviata
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Vyhlídka na Předklášteří z Květnice
a také hospůdka pod Květnicí

Kandidát č. 10

Ing. Ladislav
Steinhauser
38 let, ženatý, 2 děti
podnikatel v masném průmyslu
Nejmilejší kniha?
700 let se lvem ve znaku
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Filmy s historickým námětem, v poslední 
době se mi líbil fi lm Dukla 61.
Hudba mého srdce?
Nemám vyhraněný žádný styl hudby.
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Areál naší fi rmy

Kandidát č. 11

Martin Klouda
41 let, ženatý, 2 děti
podnikatel v gastronomii
Nejmilejší kniha?
Dan Brown – Ztracený symbol
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Habermannův mlýn
Hudba mého srdce?
Nejsem vyhraněný, takže mix.
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Tišnovská rozhledna

Kandidát č. 12
Bc. et Bc. Martina 
Seyfertová
29 let, svobodná (zadaná:), 1 dítě
trenérka a manažerka tenisového
klubu
Nejmilejší kniha?
Mámě
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Vesničko má středisková, seriál – První 
republika
Hudba mého srdce?
Kryštof, Tomáš Klus
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Nový park, je tam krásný výhled.

Kandidát č. 13

Mgr. Marek Kubát
43 let, ženatý, 2 děti
učitel hudby
Nejmilejší kniha?
Haruki Murakami – Kafk a na pobřeží
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Útěk do divočiny
Hudba mého srdce?
Oregon
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Květnice, Velká skála

Kandidát č. 14

Ing. Tomáš Ondráček, 
Ph.D.
43 let, ženatý, 2 děti
IT specialista a odborník 
na umělou inteligenci a robotiku 
Nejmilejší kniha?
Příběhy J. R. R. Tolkiena – Hobit,
Pán prstenů, Silmarillion, dál obecně 
dobrá česká i zahraniční fantasy a sci-fi , 
vyrůstal jsem na časopisech Ikarie.
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Adéla ještě nevečeřela, Krotitelé duchů
Hudba mého srdce?
Simon a Garfunkel, Beatles, folk
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Květnice

Kandidát č. 15

Ing. Libuše Čermáková
54 let, vdaná, tři děti
podnikatelka – obor účetnictví
a daně
Nejmilejší kniha?
Čtu málo, nestíhám. Ale v poslední době 
čtu knihy Marka Orko Váchy. Jsou tenké
a o životě.
Oblíbený fi lm nebo seriál?
Hercule Poirot, ráda mám cestopisné
dokumenty, třeba Cestománie.
Hudba mého srdce?
Jarek Nohavica, Petr Novák, Yvonne
Přenosilová, Edith Piaf, Hana Hegerová, 
Bára Poláková, Originální pražský
synkopický orchestr
Nejoblíbenější místo v Tišnově?
Momentálně čerstvě to je Park pod kostelem.

Kandidát č. 6

TIŠNOV ROSTE
a základní školy
musí také

Rostoucí počet obyvatel a plánovaná výstavba vždy 
znamená pro samosprávu jasný úkol - zajistit dostatečné 
kapacity. A platí to samozřejmě nejvíce u škol. Ty dvě 
základní prošly v nedávném období významnými úpra-
vami – modernizací i rozšířením.

Osmadvacítka už zvládne víc než 1000 žáků
Od září 2017 disponuje ZŠ nám. 28. října šesti nový-

mi učebnami, rekonstrukce vyšla na 14 mil. Kč. Rekon-
struované podkrovní prostory plní funkci učeben spolu
s kabinetem, šatnami a hygienickými zařízením. Celková 
kapacita školy se zvýšila z tehdejších 850 na současných 
1030 žáků. Zároveň jsme na této škole provedli kompletní 
rekonstrukci veškerého sociálního zařízení, která probí-
hala v několika etapách a s celkovým objemem fi nancí
9 mil. Kč. V plánu je též rozšíření kapacity a modernizace 
kuchyně, což bude představovat další desítku miliónů. 

Nadstavba a nové sportoviště na ZŠ Smíškova
V roce 2015 byla úspěšně dokončena jedna z největších 

investičních akcí, která byla zahájena v minulých voleb-
ních obdobích - vybudování nadstavby a vybavení učeben 
na ZŠ Smíškova. Tato škola dostala k začátku školního 

roku 2017 rekonstruovanou plochu před vlastní školou 
s novým chodníkem a parkovacími místy. A v roce 2018 
byla dokončena rekonstrukce sportovního víceúčelového 
hřiště, kde přes zimu našlo své místo kluziště. Počet dětí 
i dospělých, kteří pak chodili přes zimu bruslit, byl neče-
kaně velký a z kluziště se rychle stala velmi vyhledávaná 
tišnovská atrakce.

Nicméně je potřeba podotknout, že kapacity obou 
základních škol jsou i tak těsně pod svým maximem.
S vývojem demografické křivky očekáváme, že nápor 
předpokládaného počtu dětí v budoucích letech zvládne-
me. V horizontu několika let postavíme novou školu.


