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Jak jsme naložili s vaší důvěrou?
Inu, to musíte zhodnotit hlavně vy.
Mám-li zhodnotit uplynulé čtyřleté volební období, pak
z pohledu spolku bylo v mnohém těžší a v mnohém lehčí.

• Zkušenosti se hodí. Lehčí to bylo jednoznačně
z pohledu zkušeností, které jsme získali v předchozím 
volebním období 2014–2018. Mohli jsme navázat na styl 
práce, který se osvědčil. Nebylo třeba měnit zaběhnuté 
klíčové procesy. Bylo možné pokračovat v rozpracova-
ných projektech.

• Objektivní potíže. Doba koronavirová byla nesmírně 
obtížná pro všechny. I spolkový život byl postižen a ne-
jinak tomu bylo v našem případě. Nějakou dobu jsme 
se nemohli scházet, a tak jsme se naučili jednat video-
konferenčně. Snad je to nejhorší za námi a jsme rádi,
že zase můžeme svobodně dýchat, potkávat se a bavit se 
o starostech a radostech toho našeho tišnovského bytí.

• Větší odpovědnost. Nesli jsme v tomto období těžší
břímě odpovědnosti. Po volbách v r. 2018 nám díky
nebývalé důvěře připadlo 8 mandátů, což bylo o 4 více 
než v předchozím volebním období. S velkou důvěrou, 
které si nesmírně vážíme, je spojená i velká odpověd-
nost. Snad se nám povedlo toto břímě unést.

Po krátkém přemýšlení jsme se rozhodli opět kandidovat. 

Práce pro Tišnov nás baví, proto se chceme opět ucházet

o vaši podporu. Proč dát hlas právě MOSTu?

Vážíme si těch,
kteří s námi spolupracují.
Nejsme nejchytřejší a neděláme si patent na rozum. Přes-
tože se nám od voličů v minulých volbách dostalo nebýva-
lé důvěry a získali jsme v zastupitelstvu většinu, rozhodli 
jsme se oslovit i další partnery s nabídkou spolupráce. Jsme 
rádi, že s námi ANO a ODS „táhly káru“ celé čtyři roky. 
Podporovala nás též KDU- ČSL. Z této spolupráce máme 
dobrý pocit, byla konstruktivní a korektní. Snažili jsme se 
naslouchat, diskutovat a nehrát si na silnějšího. Vážíme si 
toho, že jsme dokázali táhnout za jeden provaz. Nebývá to 
úplně běžné. I nadále budeme rádi spolupracovat s těmi, 
kteří jsou konstruktivní a chtějí přiložit ruku k dílu.

Za 8 let si nás nikdo nekoupil.
Stále platí to, s čím jsme zakládali náš spolek. To jest, že 
nejdůležitější pro úspěšné hájení zájmů místních občanů, 
je opravdová NEZÁVISLOST.

Nejsme na nikom závislí finančně.
Na činnost spolku přispívají výhradně jeho členové formou 
členských příspěvků. Nemáme žádné externí sponzory
a tajné podporovatele. Účetní závěrky o hospodaření spolku 
řádně zveřejňujeme ve spolkovém rejstříku. Členové spolku, 
kteří jsou podnikatelé, nedostali od města či jeho organizací 
žádnou veřejnou zakázku, ba ani se o ni neucházeli.

Nejsme na nikom závislí politicky.
Jsme spolek místních lidí z různých oborů. Neřídí nás žádné 
stranické centrum, nemáme žádné vazby na vrcholovou 
politiku. Nekandidujeme do kraje či parlamentu. A tuto 
nezávislost vám garantujeme i do budoucna.

Chybička se vloudila…
Nikdo není neomylný, a tak i nám se bohužel podařila jedna 
„bota“. Byla to veřejně propíraná stavba dvou tenisových kur-
tů, na níž v r. 2019 nebylo včas vyřízeno stavební povolení. 
Na webu i v novinách jsme vše vysvětlili, tuto formální chybu 
jsme přiznali a napravili. Celou kauzu z našeho podnětu 
prověřil kontrolní výbor zastupitelstva, který neshledal 
rozpor s pravidly města pro přidělování dotací. Kurty stojí 
a slouží především pro mládež. Nebylo to příjemné, sami 
jsme hodně zpytovali svědomí. No a někteří si neodpustili
do nás veřejně „kopnout“. Ale bylo to pro nás poučné
a užitečné. Nezbývá než slovy klasika říci, že uděláme 
vše pro to, aby se jednalo o politováníhodné nedopatření,
k jakému dochází maximálně jednou za…

Jsme maximálně otevření!
I výše uvedený odstavec je mimo jiné důkazem toho,
že jsme vůči vám maximálně otevření. Nic neskrýváme. 
Zcela vymizelo předkládání „překvapivých“ materiálů na 
poslední chvíli, bez jejich projednání v poradních orgánech 
města či u větších projektů bez projednání s veřejností.
Otevřenost radnice se za nás výrazně zvýšila. Jsme tu 
pro vás, můžete se nás kdykoliv na cokoliv zeptat. I my se 
vás ptáme a zajímáme se o váš názor (dotazníkové akce,
veřejné prezentace, ankety, Citychat…).

Kdo aneb s kým do toho jdeme?
Na naší kandidátce najdete ve většině staré známé tváře. 
Mne těší, že takto držíme spolu. Bližší představení každého 
z nás naleznete uvnitř tohoto listu. V zastupitelstvu je nás 
celkem osm a mnoho z nás je zapojeno do komisí a výborů 
města. Máme zkušenosti, které chceme využít. Pokud jde
o posily, pak jsme „zalovili v tišnovském rybníce“. Nově 
tedy na kandidátce můžete vidět Alenu Adamcovou,
Libu Beranovou a Richarda Muselíka. Věřím, že se jedná 
o kvalitní posily.

Co chceme dokázat
aneb s čím do toho jdeme?
Volební program pro nás nejsou jen sliby, z nichž obvyk-
le stačí splnit něco kolem poloviny. Takto pracovali naši 
předchůdci. Naši práci si můžete kdykoliv zkontrolovat 
prostřednictvím programového semaforu. Program je od 
toho, aby se splnil pokud možno do puntíku. Takto jsme 
to po dvakráte zvládli a chceme se o to snažit do třetice. 
Klíčová jsou pro nás nyní tato témata – kapacita školek
a škol, spokojený život seniorů, stav dopravní infrastruk-
tury, další podpora spolkového života a „chytrý“ přístup
v oblastech energetiky a životního prostředí. Blíže se
o našem programu dočtete uvnitř listu. Ale především
do toho jdeme s chutí! Chuť pracovat pro naše město 
nám neseberou žádní škarohlídi, pochybovači, okopávači
kotníků, ba ani bonzáci… Proč? Protože víme, že Tišnov
je plný skvělých lidí a práce pro ně nás vážně baví!

Budeme

moc rádi,

pokud nám

vyjádříte svoji 

důvěru.

Jiří Dospíšil,
předseda

spolku MOST
a starosta Tišnova
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A.  Správa města a majetek
1. Stojíme o váš názor – garantujeme otevřenou, vstříc-

nou a nezávislou radnici.
2. Podpoříme zejména mladé rodiny výstavbou nových 

bytů dle bytové koncepce města.
3. Budeme pokračovat v rekonstrukci náměstí a Hotelu 

Květnice.
4. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či 

developerské projekty budeme chtít usměrňovat tak, 
aby obohatily veřejný prostor.

5. Maximálně podpoříme opravy ulic (silnic, chodní-
ků, veřejného osvětlení) tam, kde jsou dožité rozvody 
vodovodu a kanalizace (např. Husova, Jungmannova, 
Halouzkova, Hynka Bíma).

6. Chceme zvýšit komfort parkování v centru – zadáme 
studii a podpoříme vybudování parkovacího domu. 

7. Vylepšíme letní kino o nové toalety, lezeckou stěnu
a prvky pro děti. 

8. Projekčně připravíme rekonstrukci sociálních zařízení 
Centra sociálních služeb.

B.  Životní prostředí
1. Zavedeme dotační titul na podporu energetických 

úspor v domech, zachytávání a využívání dešťové vody.
2. Podpoříme jednoduchá a účinná opatření reagující na 

změnu klimatu (např. vícedruhový les, tůně, mokřady, 
stromořadí, zelené střechy, využívání šedé vody, ozele-
nění stěn i střech a hospodaření se srážkovou vodou).

3. Provedeme energeticky úsporná opatření na veřejných 
budovách (fotovoltaiky, komunitní energetika).

4. Jsme pro rozkvetlý Tišnov, trvalkové záhony a kvalitní 
péči o veřejnou zeleň.

5. Ve spolupráci se školkami a školami zlepšíme osvětu
v oblasti předcházení vzniku odpadu.

6. Budeme motivovat občany, spolky a neziskové orga-
nizace k efektivnímu třídění odpadu s minimálním 
dopadem na životní prostředí.

7. Podpoříme projekt odkanalizování místních částí 
(Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov).

8. Zachycením dešťové vody v suchém poldru u nového 
hřbitova odlehčíme kanalizační síti a čističce odpad-
ních vod.

C. Život v Tišnově
 (spolky, školství, kultura, sport,
 volný čas, senioři, zdravotnictví,
 podnikání)
1. Budeme aktivně spolupracovat s místními spolky na 

tom, aby život v Tišnově byl bohatý, pestrý a krásný.
2. Chceme kvalitní školy a školky s dostatečným počtem 

míst (MŠ Hony, svazková škola v Předklášteří).
3. Zdraví je nejcennější – vytvoříme pobídky pro vznik 

chybějících ordinací (pediatři, zubaři, oční atd.).
4. Vážíme si seniorů – podporujeme Seniortaxi, setkává-

ní seniorů a dotační titul na podporu jejich aktivit.
5. Poradíme občanům a neziskovým organizacím s ener-

giemi – zřídíme konzultační středisko.
6. Budeme nadále udržovat a rozšiřovat veřejná spor-

toviště, dětská hřiště (workoutové a dětské hřiště na
Ostrovci).

7. I nadále budeme s krajem jednat o regulaci nákladní 
dopravy v centru města.

8. Podpoříme nabídku Tišnovských trhů a místní pro-
dukci.

9. Stávajících podnikatelů si vážíme, mají naši podporu
a novým začínajícím nabízíme pomoc v rámci projek-
tu „Podnikni to!“

10. Jsme pro ještě větší fi nanční podporu kultury a sportu 
- provozovatelům areálů pomůžeme zvládnout ener-
getickou krizi.

11. Budeme pokračovat v podpoře cyklodopravy – více 
stojanů na kola, cyklopruhy v nově rekonstruovaných 
ulicích, větší podpora bezpečné cesty do práce a školy.

12. Chceme čistý a bezpečný Tišnov (prevence kriminality, 
socio-patologických jevů a práce s bezdomovci).

13. Najdeme vhodnou lokalitu pro vybudování skateparku
a parkourového hřiště. 

14. Zadáme studii pro dobudování zázemí u sportovní 
haly SSK.

15. Podpoříme další rozvoj a zlepšení komfortu sportov-
ního areálu Ostrovec.

16. Pokusíme se vyřešit zpřístupnění věže kostela pro
veřejnost.

17. Zřídíme otužovací místo ke koupání ve Svratce.
18. Necháme nainstalovat mlžítka do Parku pod koste-

lem.

D. Zdravé a moderní město
1. Podpoříme smysluplné moderní technologie: elektro-

nicky dostupné informace z úřadu (web a facebook), 
mobilní rozhlas, online rezervační systém agend 
městského úřadu; dostupný internet na veřejných 
místech; úsporné a inteligentní osvětlení.

2. Zavedeme možnost elektronické žádosti o městské 
dotace.

3. Podpoříme vysokorychlostní internet jako základní 
podmínku pro chytré, zdravé, hrdé a fungující město.

4. Jsme pro rozvoj moderní infrastruktury (nabíječky 
pro mobily, elektrokola a elektromobily na vhodných 
místech).

5. Spustíme interaktivní územní plán.
6. Vytvoříme podmínky pro lepší energetickou sobě-

stačnost na městských budovách (fotovoltaika, tepelná 
čerpadla místo plynových kotelen).

Volební program MOSTu 2022
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A co naše hlavní priority?
1. Chceme kvalitní školy a školky s dostatečným
počtem míst (MŠ Hony, svazková škola v Předklášteří).

2. Zdraví je nejcennější – vytvoříme pobídky pro 
vznik chybějících ordinací (pediatři, zubaři, oční 
atd.).

3. Vážíme si seniorů – podporujeme Seniortaxi,
setkávání seniorů a dotační titul na podporu
jejich aktivit.

4. Poradíme občanům a neziskovým organizacím
s energiemi, podpoříme energeticky úsporná
opatření v domech a zachytávání a využívání
dešťových vod.

5. Chceme zvýšit komfort parkování v centru
– zadáme studii a podpoříme vybudování
parkovacího domu.

6. Tišnov žije kulturou – podporujeme rekonstrukci 
sokolovny a letní kino ještě vylepšíme o nové toalety, 
lezeckou stěnu a prvky pro děti.

7. Chceme centrum, kde to žije - budeme pokračovat 
v projektech rekonstrukce náměstí a hotelu Květnice.

8. I nadále budeme s krajem jednat o regulaci
nákladní dopravy v centru města.

Více informací o nás a našich plánech najdete na:   www.most-tisnov.cz   |   www.facebook.com/MOSTTisnov   |   www.instagram.com/most_tisnov
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HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva

Místní Občanský Spolek
Tišnováků (MOST)
Vylosované číslo 2

MOST pro Tišnov



1. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? 2. Kam v Tišnově byste vzali svého známého?
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Dvě otázky pro naše kandidáty

1. Bc. Jiří Dospíšil
47 let, ženatý, 2 děti
starosta Tišnova

5. Zdeněk Kunický
45 let, ženatý, 1 dítě
trenér mládeže a předseda
tenisového klubu

10. PhDr. Libuše
Beranová
40 let, vdaná, 3 děti
manažerka MAS Brána Vysočiny

2. Aleš Navrátil
48 let, ženatý, 3 děti
podnikatel ve stavebnictví

6. Tomáš Havlát
25 let, svobodný
student medicíny

11. Ing. Ladislav 
Steinhauser
41 let, ženatý, 2 děti
majitel fi rmy

14. Mgr. Marek
Kubát
47 let, ženatý, 2 děti
učitel ZUŠ Tišnov, hudebník

15. Bc. et Bc. Martina 
Seyfertová
33 let, svobodná (zadaná), 1 dítě
OSVČ, trenérka tenisu

13. Ludmila
Cvrkalová
81 let, vdova, 2 děti 
dříve učitelka, nyní důchodkyně

12. Richard Muselík
46 let, ženatý, 3 děti
regionální manažer americké
sportovní značky

9. Mgr. Alena
Adamcová
54 let, vdaná, 3 děti
učitelka ZŠ Smíškova

8. Ing. Tomáš
Ondráček, Ph.D.
47 let, ženatý, 2 děti
informatik

7. Ing. Libuše
Čermáková
58 let, vdaná, 3 děti
podnikatelka v oboru účetnictví

3. Mgr. Martin
Sebera, Ph.D.
48 let, ženatý, 2 děti
vysokoškolský učitel

4. MUDr. Veronika 
Pozděnová
54 let, 1 dítě
soukromá lékařka

Odp. 1: Neumím dobře vyslovovat "r" a "ř" a taky 
spoustu dalších věcí. Na druhou stranu myslím,
že forehand i backhand ve stolním tenisu mi jde 
docela slušně.
Odp. 2: Zašli bychom do Parku pod kostelem,
navštívili výjimečnou Galerii Patriot a vykoupali
se na koupališti. Večer pak do nového letňáku.
Taky bychom prošli Cestu hrdelního práva,
přitom ochutnali skvělé místní pivo a rozhlédli
se na Tišnov z rozhledny. A na něco dobrého
bychom se stavili třeba v Chutě zvu tě.

Odp. 1: Silné: Jsem organizačně schopný
a komunikativní. Slabé: Angličtina. Chtěl bych
ji umět o dost lépe, ale ještě mám dost času se tomu
věnovat a zlepšit se.
Odp. 2: Vzal bych ho na Zahrádku U Palce a taky
na tenisové kurty samozřejmě, aby viděl, jak je to 
tam pěkné :) 

Odp. 1: Silné: Organizační schopnosti a umím vést 
lidi. Slabé: Tendence brát si na sebe až příliš mnoho 
práce a také boj s digitálními technologiemi :)
Odp. 2: Takových míst je více. Ale určitě nevynechám 
Cestu hrdelního práva a Vokounovu vyhlídku (na 
obou těchto projektech jsem se ráda podílela).

Odp. 1: Slabé: Moje babička říkávala, že co se navaří, 
se má sníst. Mám tři děti a ty často nedojídají, tak
to zbývá na mně. Silné: Když už to po nich dojím,
tak se přinutím a vyrazím na kolo.
Odp. 2: Tišnov má spousty krásných míst. Uličky 
z Halouzkovy ulice, rozhlednu na Klucanině, nově 
zrekonstruované letní kino s hospodou a lokálním 
pivem nebo třeba park pod kostelem.

Odp. 1: Silné: Komunikace a spolupráce s lidmi.
Slabé: Neschopnost odhadnout své časové možnosti.
Odp. 2: Výlet bych přizpůsobil preferencím známého, 
ale nikdo by určitě nepohrdnul výhledem na Tišnov 
a okolí z rozhledny.

Odp. 1: Silné: Pokud se s někým na něčem domlu-
vím, tak to dodržím. Slabé: Snažím se je eliminovat, 
takže mě teď žádná nenapadá :)
Odp. 2: Své známé pravidelně zvu na sraz historic-
kých vozidel, který se koná každoročně na náměstí.

Odp. 1: Silné: Dochvilnost, pohotovost, optimismus. 
Slabé: Netrpělivost, nedůslednost, urážlivost.
Odp. 2: Farská zahrada je překrásné místo. Větší 
procházkou na Květnici. Na kole do Lomnice,
na Prudkou a po břehu Svratky zpět do Tišnova.

Odp. 1: Silné: Cílevědomost – umím dotáhnout věci 
do konce. Slabé: Občas jsem až příliš tvrdohlavá.
Odp. 2: Farská zahrada – je tam překrásný výhled.

Odp. 1: Silné: Důvěřivost. I když se mi to někdy
nevyplácí. Slabé: Rychlá, ale někdy nepřesná.
Odp. 2: Známý, který tady nebyl delší dobu, s tím 
bych prošla celé město. A Tišnováka, jak postupuje 
stavba Lídlu a pak cukrárna pod radnicí, nebo
hospůdka pod Květnicí.

Odp. 1: Silné: Pozitivní přístup. Slabé: Občasná lenost.
Odp. 2: Na pokec k Palcovi, na procházku na Květnici.

Odp. 1: Silné: Jsem schopna komunikovat, hledat 
kompromisní řešení a věci velice dobře organizovat.
Slabé: Jsem kramářka a hned tak něco nevyhodím.
Odp. 2: Klucanina, Květnice a blízké okolí.

Odp. 1: Silné: Víra v lidi. V to, že to myslí dobře
a že chtějí věci posunout k lepšímu. A opravdu, když 
člověk dostane důvěru a prostor, najde v sobě často 
tu lepší stránku a koná podle ní. Slabé: Současně je 
tento postoj i mojí slabinou. Občas někomu uvěřím, 
pak se v něm zklamu. Naštěstí opravdu jen výjimečně.
Odp. 2: Určitě bych je vzal v podvečer na nějaký 
kopec s vyhlídkou na Tišnov, a že jich tu máme.
Ať už by se jednalo o Vokounovu vyhlídku,
rozhlednu či vyhlídku z Květnice.

Odp. 1: Silné: Pozitivní, odvážná, pracovitá. V MOSTu 
mně říkají, že jsem jejich sluníčko. Slabé: Chybí mi 
orientační smysl (zatočíš mě a nevím, kde jsem). Nečtu 
v mapách a navigace mě občas dostává do úzkých.
Odp. 2: Za kulturou do Farské zahrady pod kostelem 
a do letního kina. Procházkou na Květnici projít
Lacinovu stezku a využít rozhledu z Velké skály. 
Také do Královy jeskyně. Na Klucanině by to byla 
určitě Cesta hrdelního práva a pokoukání z rozhledny. 

Odp. 1: Silné: Jako trenér atletiky učím děti i dospělé 
vyhrávat. Slabé: Přílišný optimista.
Odp. 2: Na výklus z Květnice na Klucaninu, přes 
oba nové parky, se zastavením na koupališti. Pak
si dáme jedno z lokálních piv, zhlédneme fi lm
v opraveném letním kině a pak se návštěva po
nové opravené Černohorské a Riegrové sveze
zpátky domů.

Odp. 1: Silné: Snaha se učit nové věci a pracovat
na sobě. Také empatie. Slabé: Netrpělivost a občas
i nedůslednost.
Odp. 2: Svým přátelům bych se snažila ukázat
co nejvíce z našeho krásného města a jeho okolí.
Vzala bych je Cestou hrdelního práva na Klucaninu. 
Z rozhledny bychom si prohlédli celý Tišnov a sešli 
kolem Kuthanova sanatoria dolů. Prošli se po nové 
ulici Riegrova, odbočili ke hřbitovu, prošli park
a Farskou zahradu a zastavili na lopaťák a kávu
na náměstí. Chvilku odpočinuli s pohledem
na kostel a radnici a pokračovali cestou kolem
Srdíčka okrajem Květnice do Předklášteří.
Den by vyvrcholil návštěvou opravené baziliky
Porta Coeli a načerpáním sil v pivovaru Vorkloster.
Pokud by nám to počasí dovolilo, vzala bych je do 
letního kina.

Více informací o nás a našich plánech najdete na:   www.most-tisnov.cz   |   www.facebook.com/MOSTTisnov   |   www.instagram.com/most_tisnov



Město Tišnov má už od roku 2018 sjednanou službu Ener-
getického managementu. Tato služba obsahuje zejmé-
na provádění průběžné kontroly a vyhodnocení spotřeb 
energie a nákladů na budovách města a příspěvkových 
organizací, a dle zjištěných skutečností navrhování ne-
investičních a nízkonákladových opatření zajišťujících 
úsporu nákladů. Dále poskytuje poradenskou činnost při 
přípravě projektů a koncepčních záměrů města Tišnova 
s cílem ekonomického efektu úspor energie s přihlédnu-
tím k provozní situaci v řešených objektech. V této službě 
chceme určitě pokračovat, protože přinesla městu úsporu 
mnoha set tisíc Kč.
V dalším období bude trendem tzv. komunitní energe-
tika. Princip komunitní energetiky spočívá v  investici 
do výstavby obnovitelných zdrojů energie, kdy investo-
rem bude samotná obec. Následně pak zdroj (například 
fotovoltaika na střeše) provozuje město jako vlastník 
a  je zároveň přímým spotřebitelem vyrobené energie. 
Případné přebytky nespotřebované energie se prodáva-
jí buď zpět do sítě, nebo ostatním spotřebitelům (např. 
příspěvkovým organizacím, okolním obcím nebo oby-
vatelům). Takto komunitně vyrobená energie je levnější 
než dodaná z  veřejné sítě. Zdroj může pokrývat vel-
kou část spotřeby těchto budov, případně i část spotře-
by okolních objektů. Aktuálně se čeká na dopracování
legislativy, která komunitní energetice stanoví pravidla. 

Město Tišnov patří mezi 
ta šťastnější města, neboť 
síť vodovodů a kanaliza-
cí si ponechala ve svém 
majetku. Od roku 1993 
se město stalo partne-
rem dalším 20 obcím 
a ty společnými silami 
zajišťují dostatek vody
a ve většině případů i od-
kanalizování svých obcí 
v rámci organizace Sva-
zek vodovodů a kanali-
zací Tišnovsko (Svazek). 
Na začátku letošního 
roku nastoupil do Svaz-
ku nový manažer Ing. 
Moronga. Jeho prvním 
úkolem bylo aktualizo-
vat stávající stav vodo-
vodní a kanalizační sítě, 
zhodnotit stav, navrhnout priority a časový rámec oprav. 
Zjištění bylo alarmující – v příštích deseti letech je nutné 
vložit do oprav cca 1,5 miliardy korun. Z toho přibližně 
850 000 000 Kč by mělo plynout do rekonstrukcí na úze-
mí Tišnova. Pokud se předpoklady naplní, bude v Tišnově 
v následujících letech probíhat čilý stavební ruch. Aby tato 
činnost byla smysluplně využita a nekopalo se dvakrát
i vícekrát na stejné ulici po sobě, je nutné sladit tuto činnost
s ostatními správci sítí a i v rámci rozpočtu města uvažovat
o kompletní rekonstrukci povrchů silnic a chodníků.
A o to bychom se chtěli postarat. Zajistit dostatek pitné 
vody je jasná priorita!
V rámci komunikací současné vedení města (MOST-
-ODS-ANO za podpory KDU-ČSL) na tom již nějakou 
dobu pracuje. Důkazem jsou dokončené ulice Brněnská, 
Dobrovského, Za Červeným mlýnem, Kvapilova a v le-
tošním roce asi největší společná investice města/svazku/
SÚS dokončovaná Riegrova a Černohorská. Je připravena 
studie na revitalizaci sídliště Pod Květnicí a ulice Horova. 
Projekt na ulici Husova by měl být realizován v roce 2023. 
Krásným příkladem této symbiózy je v letošním roce do-
končená kompletní rekonstrukce komunikací v místní 
části Pejškov. V roce 2022 tomu předcházelo vybudování 
Svazkového vodovodu v Pejškově, a tím došlo k propojení

s celou sítí Svazku. Přijeďte se podívat, stojí to za to.
Stejným způsobem by bylo dobré přistoupit i k místním 
částem Jamné a Hájek/Hajánky. Vypracovaná studie od-
kanalizování těchto dvou místních částí vybízí k vypra-
cování projektu na přivedení Svazkové vody do Hájku.
A následně opravit i komunikace. Vyřešila by se tím i nut-
ná oprava silnice v Jamném u školy. Město stále čeká na 
převod Janáčkovy a Jungmannovy ulice. Ty jsou v majet-
ku Jihomoravského kraje a po vybudování přímé cesty od 
nádraží ČD k závorám tyto ulice budou převedeny do ma-
jetku města. Na ulici Jungmannova jsou dožité vodovod-
ní i kanalizační řady, které jsou důležité pro zkapacitnění 
Svazkové vodovodní sítě. Při rekonstrukci v této ulici se 
přímo nabízí zrekonstruovat i navazující ulici Halouzko-
vu. I zde jsou totiž rozvody dožité. Do dalších let bude 
nutné naplánovat rekonstrukci ulic Hynka Bíma, Majo-
rova, Cihlářská… a takto bych mohl jmenovat i mnoho 
dalších.
Investovat do infrastruktury je jasnou prioritou. V této 
oblasti nás v nejbližších letech čeká opravdu hodně práce. 
Na tuto výzvu jsme jako spolek MOST připraveni.

Aleš Navrátil,
místostarosta, člen MOSTu

Město tím dosáhne:
•  Snížení nákladů na energie, a to nejen u silové elektři-

ny, ale i na výdajích za distribuční poplatky.

•  Posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti obce, 
a to zejména vůči výkyvům cen energií.

•  Vliv na čistotu ovzduší v obci. Obnovitelné zdroje coby 
zpravidla nízkoemisní zdroje energie pomáhají snižo-
vat lokální znečištění ovzduší a životního prostředí. 
Obyvatelům tak zvyšují kvalitu života v obci.

•  A do jisté míry i posílení lokální ekonomiky. Poplatky 
za prodanou přebytečnou elektřinu a teplo zůstávají 
obci, která může peníze využít pro další rozvoj obce 
či regionu. Případný zisk z prodeje přebytků rovněž 
může být alokován do obecního rozpočtu.

Tento trend bude dostupný i občanům, např. sdružením 
vlastníků jednotek (SVJ), kteří mohou vytvářet práv-
nické osoby, tzv. energetická společenství, která stejný-
mi principy mohou elektrickou energii levněji vyrábět
a spotřebovat. Chystá se i velké množství dotačních ti-
tulů, které tuto oblast podpoří. A my jako město u toho 
chceme být. Jako investoři, ale i formou poradenství 
našim občanům, SVJ, spolkům a podnikatelům.

Martin Sebera,
místostarosta, člen MOSTu

Velmi aktivní organizací, která svou činností zastřešu-
je velké území Tišnovska, je MAS neboli Místní akční 
skupina Brána Vysočiny. Ruku v ruce s ní jde dlouho-
letý projekt, jejímž nositelem je město Tišnov a který 
má zkratku MAP neboli Místní akční plán vzdělávání.

A CO SE POVEDLO?
Od roku 2016 jsou v MAPu zapojeny všechny mateřské
i základní školy (30 škol) a mnohé organizace nefor-
málního a zájmového vzdělávání. Projekt je zaměřen na 
zlepšení kvality vzdělávání dětí v mateřských a základ-
ních školách ve správním obvodu ORP Tišnov. Nyní se 
realizuje již třetí pokračování. Díky projektu se daří mezi 
školami lépe spolupracovat, sdílet si nejen zkušenosti, 
komunikovat, vzdělávat se i informovat. MAS Brána
Vysočiny ve spolupráci s městem Tišnov uspořádala
v Tišnově v roce 2022 projekt Podnikni to (www.podnik-
nito.cz). Cílem projektu je pomoci nastartovat podnika-
telský nápad s minimem rizik při studiu, práci i rodině. 
Na 5 workshopech zkušený podnikatel naučil to nejdů-
ležitější, co je do začátku podnikání potřeba. Poté vznikl 
Klub podnikavců pro ty, kteří se našli v podnikatelském 
prostředí a dlouhodobě rozvíjejí sebe a své projekty.

CO CHCEME V BUDOUCNU
PODPOŘIT, POSUNOUT,
OPRAVIT, ZMĚNIT?
Do budoucna plánuje město Tišnov pokračovat v podpoře 
projektu Podnikni to na Tišnovsku. Podpora pro místní 
podnikatele/zemědělce je poskytována i v rámci MASky, 
uvažujeme o podpoře této oblasti z řádných dotací města 
Tišnova. Aktuálně projektujeme v rámci energetických 
úspor veřejných budov fotovoltaiku, vážně uvažujeme
o zapojení se do komunitní energetiky. V následujícím 
období se zasadíme o vznik sdílené/komunitní zpracovny 
v Tišnově. Dlouhodobě se snažíme o zřízení PPP (peda-
gogicko-psychologické poradna) v Tišnově, která by rodi-
čům i dětem ulehčila od dojíždění do Brna.

Libuše Beranová,
manažerka MAS Brána Vysočiny

Čtyři roky od voleb se blíží ke konci a jako kandidátka 
MOSTU se zamýšlím, jak jsem naplnila naše heslo „Tiš-
nov nás baví“. Na Tišnovsku jsem 61 let, v Tišnově 25 let. 
A byla jsem oslovena, abych pomohla v Místní organizaci 
Svazu invalidů a tuto práci dělám dodnes a ráda. My se-
nioři nechceme sedět jen doma u televize, ale pokud to 
zdraví umožňuje, chceme se stále ještě setkávat, poznávat, 
vzdělávat se apod. Po celé uplynulé roky se snažím tuto 
touhu seniorům naplňovat organizováním zájezdů, be-
sed a přednášek a svou účastí a prací, dle svých možností
v Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb Rady 
města Tišnova. Denně jsem se seniory ve styku, protože mezi 
nimi bydlím na Penzionu, ale nejen tam, ale na kulturních
a sportovních akcích. Je důležité s lidmi mluvit, vyslech-
nout jejich radosti i starosti a dle možnosti jim pomoci,
a to je to z mé strany naplnění slov – Tišnov nás baví.

Lída Cvrkalová,
členka MOSTu

Energie jako velké téma

Dají se v rámci města zabít 
dvě mouchy jednou ranou?

MAS a MAP

Pohled seniora

4

Ať už ji způsobila covidová krize nebo válka na Ukrajině, důležitým tématem příštích let bude energetika a energie 
obecně. Toto téma bude důležité jak pro občany, tak i pro veřejnou správu a samosprávu.

Více informací o nás a našich plánech najdete na:   www.most-tisnov.cz   |   www.facebook.com/MOSTTisnov   |   www.instagram.com/most_tisnov
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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. U cyklostezky na Železné doplníme venkovní
posilovací stroje vhodné pro všechny generace.
9. Zadáme studii možného vybudování tišnovského 
bikeparku (singltrek).
10. Vylepšíme hřiště na sídlišti Pod Květnicí.
11. Podpoříme další smysluplné využití budovy bývalé 
školy v Jamném.
12. Ve spolupráci s římskokatolickou církví a Cisterci-
áckým opatstvím podpoříme oživení národní kulturní 
památky Porta coeli.
13. V rámci revitalizací sídlišť budeme podporovat 
vznik komunitních zahrad.

Senioři, sociální služby,
zdravotnictví

1. Podpoříme aktivity pro seniory a akceptaci Senior 
pasů v městských zařízeních.
2. Prostřednictvím příspěvkových organizací města
a místních spolků iniciujeme rozšíření nabídky pro-
gramů pro seniory a možností jejich zapojení do života 
ve městě.
3. 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 těles-
ně postižených Tišnovsko) v souladu se zpracovaným
komunitním plánem sociálních služeb.
4. Budeme i nadále podporovat kvalitní rychlou
záchrannou službu.
5. Budeme aktivně spolupracovat s vedením kraje
na vytvoření koncepce zdravotnictví s cílem zajištění 
dostatečné kapacity specializovaných ambulancí.
6. Nadále se budeme snažit ovlivňovat změny v tišnov-
ské nemocnici ku prospěchu občanů.

Podpora podnikání
a zaměstnanosti, cestovní ruch

1. Podpoříme vznik nových obchodů a služeb v lokali-
tách, kde tato vybavenost chybí (Hony za Kukýrnou, 
Trnec, Klucanina, Květnice, 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 podnikatelské zóny a za-
městnanosti v lokalitě „Díly pod městem“.
4. Budeme i nadále rozvíjet Tišnovské trhy jako mís-
to setkávání obyvatel a současně pro 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.

S E M A F O R
programové prohlášení 2018–2022

Splněno 75 % Rozpracováno 25 % Neřešeno 0 %

Před volbami 2018 jsme představili náš volební program. Společně s koaličními partnery jsme pak představili programové
prohlášení. Nyní na konci čtyřletého období vám přinášíme souhrnnou informací o stavu pomocí barevné infografi ky,
kdy jednotlivé barvy signalizují stav splnění – www.most-tisnov.cz/semafor.

Správa města a jeho financování
1. Zavedeme participativní rozpočet – občané rozhod-
nou o tom, kam město Tišnov investuje část svých
prostředků.
2. Stojíme o názor občanů města – i nadále bude-
me realizovat dotazníkové akce, veřejné prezentace
a debaty.
3. Garantujeme udržení pozitivní atmosféry ve 
městě, vzájemnou důvěru, otevřenost, slušnost
a vstřícnost, nezávislou radnici, profesionalitu
a odbornost.
4. Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, bu-
deme zveřejňovat maximum materiálů a online přeno-
sy z jednání zastupitelstva.
5. Vytvoříme strategický plán města Tišnova na
období 2021–2025.
6. Budeme nápomocni neziskovým organizacím
a podnikatelům v oblasti získávání dotací.
7. Zachováme projektovou kancelář MěÚ Tišnov
s cílem získat dotace z evropských a státních zdrojů
na smysluplné projekty.
8. Transparentní výběrová řízení, veřejné zakázky
a uveřejňování smluv jsou pro nás samozřejmostí.
9. I nadále budeme podporovat zejména efektivní
a dlouhodobě udržitelné projekty.

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. Architektonicky a projektově připravíme revita-
lizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro
setkávání a společenský život občanů.
5. Podpoříme vznik nových malometrážních bytů.
6. Provedeme výměnu veřejného osvětlení za úspor-
nější.
7. Budeme hledat smysluplné využití Hotelu Květnice.
8. Zavedeme free wifi  na náměstí, v parku a na dalších 
veřejných místech.
9. Budeme dlouhodobě udržovat stávající majetek.
10. Vytvoříme odpočinkové místo u kašny na Kukýrně
a zvážíme její zprovoznění.

Doprava ve městě
1. Vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích
a u nádraží.
2. Zahájíme jednání s provozovatelem lomu a JmK
o odklonu nákladní dopravy z centra Tišnova.
3. Vypracujeme analýzu záměru zřízení městské
hromadné dopravy se zastávkami – penzion, náměstí, 
nádraží, nemocnice, nový hřbitov, Klucanina, apod.
4. Dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská, 
Riegrova, Černohorská.
5. Projektově připravíme a dle možností provedeme 
opravy ulic v nedobrém stavu – Osvobození, Dřínová, 
Horova, Havlíčkova, Vrchlického, Husova, zbývající 
část ul. Jiráskova.
6. Podpoříme budování cyklostezek, cyklopruhů
a jejich značení s cílem umožnit cyklistům bezpečnější 
průjezd městem.
7. Vyhodnotíme přínos placeného parkování v centru 
města a zvážíme možnost jeho rozšíření.
8. Budeme aktivně podporovat brzké zahájení reali-
zace připravené rekonstrukce tišnovského vlakového 
nádraží tak, aby se stalo důstojným dopravním uzlem 
regionu.

Životní prostředí, veřejný
prostor, bezpečnost

1. Postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý 
Tišnov.
2. Vytvoříme 5 dalších pracovních míst v úklidové rotě.
3. Vysadíme další trvalkové záhony a aleje stromů.
4. Vylepšíme úklidovou techniku.
5. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či 
developerské projekty budeme chtít veřejně projedná-
vat a usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor.
6. Služby sběrného dvora rozšíříme o vybudování re-
-use centra (možnost odkládání věcí, které mohou jiní 
lidé znovu využít).
7. Budeme nadále podporovat a motivovat občany, kteří 
třídí odpad.
8. Na vhodných místech navýšíme počet odpadkových 
košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy.
9. Dětská hřiště ve městě budeme udržovat a rozvíjet
o moderní interaktivní prvky.
10. Podpoříme zvýšení kapacity čističky odpadních 
vod Tišnov – Březina.
11. Podpoříme projekty zaměřené na udržení vody
v krajině a necháme zpracovat studii na šetření s pit-
nou vodou v době jejího nedostatku.
12. Podpoříme projekt vybudování biokoridoru mezi 
Květnicí a Klucaninou.
13. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém 
městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní ak-
tivity.
14. Dokončíme rekonstrukci a rozšíření městského
kamerového systému.
15. Budeme usilovat o zvýšení bezpečí na přechodech 
pro chodce a u cyklistů.
16. Zachováme a podpoříme městskou policii – přede-
vším jako nástroj prevence kriminality.
17. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží 
jako nejefektivnější formu prevence sociálně-patolo-
gických jevů.
18. Prověříme možnost zřízení a případného zavedení 
podzemních kontejnerů pro tříděný odpad.

Rodina a školství
1. Snížíme počet dětí ve třídách stávajících školek
(celkem je v tišnovských školkách 46 dětí na výjimku).
2. INSPIRO, Rodinné centrum Studánka, ZUŠ a další 
spolky fungují skvěle, a proto je podpoříme.
3. Pomůžeme školám a školkám v modernizaci
a vybavení tříd.
4. Připravíme projekt celkové rekonstrukce objektu 
staré školy na ulici Riegrova.
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 restau-
race Krček, výměna židlí v sále, projekt celkové rekon-
strukce sálu).
2. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu letního kina.
3. Budeme hledat řešení pro teplejší vodu na koupališti.
4. Vytvoříme nový web města s kalendářem akcí
(lepší koordinace a propagace pořádaných sportovních
a kulturních akcí).

Více informací o nás a našich plánech najdete na:   www.most-tisnov.cz   |   www.facebook.com/MOSTTisnov   |   www.instagram.com/most_tisnov
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Budou na to peníze?

Kultura v Tišnově

Najdeme na všechny záměry a investice
peníze?
Ve čtyřletém období zastupitelky města jsem praco-
vala jako předsedkyně Finančního výboru ZM. Velmi 
rychle jsem zjistila, že procesy plánování, rozhodová-
ní, schvalování a následné realizace jsou ve státní sprá-
vě mnohem zdlouhavější než v soukromém sektoru. 
Není divu, vždyť se jedná o veřejné fi nance. Bohužel pro 
nás občany je to často nepochopitelné, jsme netrpěliví
a často velmi kritičtí. Děkuji za ochotu, vstřícnost a dob-
rou spolupráci fi nančnímu odboru města.
Ale zpět k fi nancím. Na příkladu rozpočtu města Tišno-
va na rok 2022 nastíním zjednodušeně fi nanční kondici 
města. Roční rozpočet příjmů města je částka cca 250 mil. 
Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou příjmy z daní (170 mil. 
Kč), nedaňové příjmy, což jsou služby, nájemné, odvody 
z fondu investic příspěvkových organizací (29 mil. Kč); 
dále kapitálové příjmy – přijaté transfery-dotace (44 mil. 
Kč) a příjmy z prodeje majetku (cca 8 mil. Kč). Rozpočet 
výdajů na rok 2022 činí cca 372 mil. Kč. Největší výdaje 
jsou naplánovány do oddílu „Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj“ (89 mil. Kč). Zde se jedná o bytové, 
nebytové hospodářství, veřejné osvětlení a komunální 
služby, 80 mil. Kč je plánováno do oddílu „Státní sprá-
va, územní samospráva“. Do „Kultury“ vč. provozního 
příspěvku pro MěKS je plánováno 38 mil. Kč. V oddílu 
„Doprava“ (silnice, komunikace) se počítá s výdaji ve výši  
67 mil. Kč. Pro „Vzdělávání“ je vyhrazena částka 33 mil. 
Kč. Zde jsou zahrnuty i provozní příspěvky pro naše ma-
teřské a základní školy a Inspiro - středisko volného času. 
Pro „Životní prostředí“ se počítá s částkou 21 mil. Kč
a pro sociální služby s 11 mil. Kč vč. provozního příspěv-
ku pro Centrum sociálních služeb Tišnov. Nesmíme za-
pomenout na každoroční splátku úvěru ještě z roku 2013, 
5,2 mil Kč. (za čtyřleté období jsme neměli k dispozici 
20,8 mil. Kč). Letošní rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt 
úsporou fi nancí na běžných účtech (127 mil. Kč). 
Zkusím druhý pohled. Občana více zajímá, kolik fi nan-
cí lze použít na každoroční činnosti, jakými jsou inves-
tice do nových záměrů, opravy stávajícího majetku apod. 

Patrně nikdo z nás si nedokázal představit, do jaké míry 
může naše životy ochromit pandemie. Uzavření škol, 
sportovních areálů, továren, restaurací, koncertních sálů, 
omezení cestování, zákaz svobodného pohybu. Že je tohle 
opravdu možné, bylo pro mnohé z nás zcela nepředstavi-
telné, byl to zkrátka šok.
Dva roky pandemie se drtivě podepsaly i na kulturním 
a společenském životě města. Nicméně i během tohoto 
náročného období se pracovníci MěKS (Městské kulturní 
středisko) snažili o co největší zachování kulturního vy-
žití. Rozváželi knižní balíčky pro seniory, pořádali online 
dílny, návštěvníkům kina poskytovali testy za zvýhodně-
nou cenu, instalovali sochy ve veřejném prostoru. Bohu-
žel návštěvnost akcí po covidu je zatím docela slabá, zdá 
se, že si lidé odvykli. Moje zkušenost z vlastní koncertní 
praxe ale tak skeptická není. Lidé na koncerty v jiných 
městech v České i Slovenské republice chodí. Zkusme 
tedy jít též kultuře naproti, podpořme tišnovské akce naší 
návštěvou, je to jen v našich rukou.
Nyní přichází doba, která je složitá zejména ekonomicky. 
Neberme ale prosím kulturu jen jako nějaké rozptýlení, 
bez kterého se můžeme obejít. Kultura ve všech typech 
jejího odvětví nás formuje, dává nám směr, nestačí přece 
jen nějak přežívat. MěKS spolupracuje a nadále bude spo-
lupracovat s tišnovskými spolky a příspěvkovými organi-
zacemi na přípravách kulturních programů (např. kom-
ponované pořady a výstavy ve Farské zahradě). Rozvíjí 
se spolupráce s JazzFestem Brno. V galerii se daří držet 
vysokou uměleckou úroveň dočasných expozic. Současně 
jednou do roka pořádá MěKS výstavu Josefa Jambora, aby 
udržovalo jeho odkaz živý. V knihovně otevřeli zaměst-
nanci MěKS kreativní dílnu pro veřejnost, kde si mohou 
návštěvníci vyzkoušet a naučit se spoustu dovedností (di-
gitální 3D tisk, programování, robotiku, virtuální realitu, 
plotrování, grafi cké programy atd.). V letošním roce se 

vedení kulturního střediska podařilo z programu IROP 
získat dotaci téměř 1 mil. Kč na dovybavení dílny soudo-
bými technologiemi.
Digitalizace a využívaní moderních technologií byla im-
pulsem ke zrušení vysílání Tišnovské televize (TTV) na 
kabelové televizi. To bylo přesunuto online na YouTube 
kanál. Podařilo se zprofesionalizovat studio TTV i redak-
ci Tišnovských novin (TN). Že tento krok přináší své ovo-
ce potvrdilo mimo jiné absolutní vítězství TN v soutěži 
Radniční listy roku 2020 v kategorii obcí a měst od 2 do
10 tisíc obyvatel, vyhlášené společností Kvalikom.
V okresním, krajském i celostátním kole získaly naše
Tišnovské noviny první místo.

Na jaře 2020 se navzdory lockdownu podařilo otevřít 
nově zrekonstruovanou kavárnu Coff ein (kavárna u kina).
Kavárna se v rámci MěKS stala platným kulturním pro-
storem pro menší formáty akcí. Nejvýznamnější investiční 
akcí je samozřejmě rekonstrukce letního kina. Program 
na léto je již zveřejněný, stačí už jen přijít, rozhlédnout
se kolem sebe a zaposlouchat se do dobré muziky.

Máme se tu krásně, ne?

Marek Kubát,
člen MOSTu

Pro rok 2022 je počítáno s opravami ve výši 
12 mil. Kč a s investicemi ve výši 153 mil. Kč. 
Zde je třeba zmínit, že je velice důležité bed-
livě sledovat vyhlášené dotační tituly. Obdr-
žené dotace jsou pro město důležité, protože 
šetří vlastní zdroje města. Do rozpočtu se 
zahrnují investice, které jsou z našeho po-
hledu důležité a nezbytné, s ohledem i na 
možnost využití některého dotačního titulu.
V roce 2022 jsou největší částky na ulice Rie-
grova a Černohorská (48 mil. Kč), smuteční síň 
(31 mil. Kč), rekonstrukce letního kina (18 mil. 
Kč), revitalizace BD na Mlékárně (12,4 mil. 
Kč), revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října
(6,2 mil. Kč), zateplení MŠ Na Paloučku (4 mil. 
Kč), RE USE centrum (4,5 mil. Kč), veřejné 
osvětlení (rekonstrukce, nové VO (1,9 mil. Kč). 
Z důvodu zvýšení ceny energií jsme v roce 2022 
mimořádně navýšili tuto položku o 4 mil. Kč.

Zajímavosti:
•  Na řádné dotace do všech zájmových oblastí je v letoš-

ním roce alokováno 4,5 mil. Kč. Pro oblast: sportu a tě-
lovýchovy (= činnost všech sportovních oddílů a provoz 
sportovišť jako Sokolovna, SSK, tenis a fotbal) 2,6 mil. 
Kč; kultury: 700 tis. Kč; volnočasových aktivit mládeže 
a prorodinných aktivit vč. vzdělávání pracovníků 600 
tis. Kč; ostatní zájmové činnosti 200 tis. Kč; životního
prostředí: 200 tis. Kč; aktivity seniorů 200 tis. Kč).

•  V průběhu roku jsou poskytnuty i dotace organiza-

cím, které vykovávají sociální služby, mimořádné 

dotace a dary (fi nanční příspěvky), které alokované

fi nance na řádné dotace výrazně navyšují. V posled-
ních letech se fi nance města na tyto účely pohybují
kolem 10 mil. Kč 

•  Daný rok přinese mnohdy i záležitosti, na jejichž zákla-
dě je nutné přehodnotit priority fi nancování. To zname-
ná, že některé plánované akce posunete v čase, abyste 
mohli realizovat ty aktuálnější – havarijní stavy, navý-
šení cen energií atd.

Podívejte se na samostatný web PROMĚNY TIŠNOVA 
– www.promenytisnova.cz, kde uvidíte mapu všech čin-
ností, přehledně zanesenou do mapy města s možností 
náhledu na jednotlivé roky.
Jaká je tedy fi nanční kondice města? Určitě velmi zdra-
vá. Ve srovnání s jinými městy máme nízkou zadluženost,  
zůstatky na účtech, které nám díky výhodnému úroče-
ní, přináší i solidní příjem na úrocích, i když nepokryjí
v současné době infl aci (2,2 mil. Kč za 1. pololetí letošní-
ho roku). Někteří kritici mohou vytknout, že jsme málo 
zaúvěrovaní, jiní zas ne. Ale to je úhel pohledu. Důležité 
je, že plníme své závazky a chováme se celkově velmi od-
povědně, což se vyplatilo v období nástupu covidu, kdy
i přes nižší očekávané příjmy, nemuselo dojít k rušení 
nebo pozastavení některých plánovaných akcí, tak jak 
tomu bylo u jiných obcí. Doufejme, že ani covid, ani ener-
getická krize spojená s válkou na Ukrajině nás nepřinutí 
dělat drastická opatření.

Libuše Čermáková,
členka MOSTu

Jdeme s návrhem volebního programu i s tím vědomím, že na plánované akce budeme mít fi nance. Pro 
někoho je to logický krok, někteří na to nejsou ve volebních programech zvyklí. Už potřetí předstupujeme 
před voliče nejen s programem, který se snaží nebýt jen obecný. I v průběhu čtyřletého mandátu pak 
ukazujeme, co se nám průběžně z volebních slibů daří naplňovat. V těchto MOSTovinách najdete náš 
SEMAFOR PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ, kde hodnotíme předchozí období.

Více informací o nás a našich plánech najdete na:   www.most-tisnov.cz   |   www.facebook.com/MOSTTisnov   |   www.instagram.com/most_tisnov
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Co se nedaří...
• Neumíme v krátkém časovém horizontu najít recept na odklonění těžké nákladní dopravy z lomu přes centrum Tišnova. Proto jsme iniciovali petici, 

kterou jsme předali krajským představitelům, abychom hledali řešení společně. Přes tisíc obyvatel Tišnova nás v tom podpořilo. Děkujeme!

• Nedaří se nám navýšit parkovací místa. 100 nových míst u nádraží bylo a je okamžitě zaplněno. Nové normy při rekonstrukce ulic Riegrova a Černo-
horská s dostatečnými výhledovými prostory znamenaly úbytek parkovacích míst. Na sídlištích bychom museli sáhnout do zeleně, a to nechceme. Proto 
uvažujeme o parkovacím domu u Sokolovny, který by vyřešil parkování v centru města, u polikliniky, městského úřadu, gymnázia,
ZŠ nám. 28. října a haly SSK.

• Opravy městských silnic. Rozpočet je omezený. Naše silnice se chystáme rekonstruovat společně s ostatními sítěmi (opravy kanalizace, vodovodního 
řádu a plynu), abychom spojili síly i finanční prostředky.

• Nedokážeme udržet bilanci: co tři roky, to nový park. Park pod kostelem (otevřen 2018) i park Hony (dokončen 2021) už slouží svému účelu a výrazně 
přispěly ke zkrásnění Tišnova.

• Ne vždy dokážeme vyjít vstříc všem občanům a jejich požadavkům, ale to v mezích demokracie se spoustou protichůdných názorů jde často velmi
obtížně. Jsou situace, kdy máme prostě názor odlišný – např. hospodská vyhláška, územní studie Pila, nová školka Na Honech, bezvadný úklid a další. 

• Nepodvedlo se nám vyhrát první cenu ve Sportce, protože pak bychom nemuseli psát tuto kapitolku s názvem „Co se nedaří...“ :)

Velké investiční akce a opravy v roce 2022
Průběžná oprava vlastního majetku je jednou z velkých priorit práce ve vedení města. O mnohých akcích informujeme v informačních kanálech jako jsou Tišnovské noviny, web
a facebook města. Z naší iniciativy byl v r. 2018 spuštěn web www.promenytisnova.cz, na němž jsou uvedeny detailní podrobnosti o uskutečněných i plánovaných projektech města. 
Jsou též hodně předmětem debat komisí města a zastupitelstva. Pojďme nahlédnout do letošního roku 2022, na kterých akcích aktuálně město pracuje. Dobrou práci odvádí úsek pro-
jektové kanceláře, která průběžně prověřuje možnosti čerpání dotací. Paralelně s tím na úseku investic probíhá projektová příprava a realizace dalších investičních akcí města Tišnov:

SILNICE
• Přechod u Humpolky: termín 2. 5. – 31. 7. 2022; Cena 

vč. DPH: 297.382,26 Kč. Zhotovitel: Petr Hradský,
IČ: 10556206 – DOKONČENO

• Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova: 
studie – DOKONČENO

• Rekonstrukce ulice Husova: projektová dokumentace 
– DOKONČENO

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
• Rekonstrukce ulice Riegrova, Černohorská: Termín

2. 8. 2021 – 31. 10. 2022; Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Vy-
soutěžená cena je 100,5 mil. Kč, z toho Tišnov 37,2 mil. 
Kč, SÚS 36,7 mil. Kč a SVAK 26,6 mil. Kč. dotace
ze SFDI 11.127.051 Kč. Probíhají dokončovací práce
na části stavby, která už byla uvedena do předčasného 
užívání, následovat bude uzavírka a zahájení prací 
na části stavby křižovatka nám. Míru a ul. Riegrova 
(předpoklad 09/2022).

• Revitalizace náměstí Míru: probíhá územní řízení,
zahájeny projekční práce pro stupeň stavebního
povolení.

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
• Nová MŠ Na Honech: probíhá povolovací řízení stavby. 

Zpracován a odevzdán projekt interiéru k připomín-
kování ze strany objednatele.

• MŠ U Humpolky (pracoviště Květnická) – moderni-
zace vč. elektroinstalace a sociálního zařízení. Termín
27. 6. – 21. 8. 2022. Cena vč. DPH: 2.781.444,74 Kč. Do-
tace MMR 2,476 mil. Kč. Zhotovitel: ELEKTRO PLUS 
s.r.o. Nyní probíhá realizace stavby dle harmonogramu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
• Revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října: Cena vč. 

DPH: 7.165.366,00 Kč. Dotace MMR 4.628.862 Kč. 
Zhotovitel: Profi l Plus s.r.o. – DOKONČENO

• ZŠ Smíškova rekonstrukce elektroinstalace. Probíhá 
předprojektová příprava.

KULTURA
• Rekonstrukce letního kina – Termín realizace 09/2020 

– 30. 7. 2022 Cena: 23.418.938,43 Kč vč. DPH. –
DOKONČENO

BYTY
• Revitalizace BD Na Mlékárně čp. 795 – 1. etapa: Ter-

mín realizace: 12/2021 – 06/2022. Cena vč. DPH: 
12.221.578,55 Kč. Zhotovitel: STAVKOM, s r.o. –
DOKONČENO

• Revitalizace BD Na Mlékárně čp. 795 – 2. etapa: probí-
há výběrové řízení na dodavatele stavby.

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• Smuteční síň: Termín 6. 10. 2020 - 30. 10. 2022; Cena 

vč. DPH: 32.272.156,92 Kč. Dotace 2,143 mil Kč z pro-
středků EU v rámci OPŽP na střešní zahradu. Zho-
tovitel: Stavební fi rma MATYÁŠ s.r.o. Předmětem in-
vestiční akce je vybudování novostavby smuteční síně, 
včetně jejího zázemí pro smuteční obřady a rozloučení 
se zesnulými. Aktuální stav: probíhá realizace stavby 
dle harmonogramu. 

• Smuteční síň – interiér. Probíhá výběr dodavatele
interiéru

• RE-USE centrum, Tišnov: Cena vč. DPH: 6.793.348,10 
Kč. Dotace 5,63 mil Kč z prostředků EU v rámci OPŽP. 
Zhotovitel: Stavební fi rma MATYÁŠ s.r.o. – DOKON-
ČENO

• Rekonstrukce elektroinstalace, vody a kanalizace na 
poliklinice. Probíhá předprojektová příprava projek-
tu rekonstrukce vody a kanalizace, zpracován kon-
cept projektové dokumentace rekonstrukce elektro-
instalace.

• Hotel Květnice: architektonicko–investiční studie – 
DOKONČENO

PROJEKTY
• Likvidace odpadních vod Jamné, Hájek, Hajánky:

investiční studie „Tišnov – Jamné, Hajánky, Hájek –
likvidace odpadních vod“ – DOKONČENO

• Klimatický park podél řeky Svratka park Mlýniska: 
získána dotace JMK na koncepční studii 60.000 Kč
v rámci dotačního programu „Podpora boje proti su-
chu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň 
na území JMK v roce 2021“ a dotace JMK 100.000 Kč 
na projektovou dokumentaci v rámci dotačního pro-
gramu „Podpora adaptačních opatření na změnu kli-
matu v roce 2022“. Aktuální stav: Koncepční studie 
záměru na realizaci klimatického parku podél řeky 
Svratky – odevzdán koncept studie objednateli k při-
pomínkování. 

• Fotovoltaika. Probíhá výběr zpracovatele studie
proveditelnosti zabývající se návrhem FVE na třech 
budovách města: ZŠ 28. října, ZŠ Smíškova a Cent-
rum sociálních služeb.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
• Oprava VO Hornická, Mánesova, Jamborova: projek-

tová dokumentace – DOKONČENO, probíhá povolo-
vání stavby.

• VO cyklostezky Železné: Termín 18. 7. – 15. 11. 2022. 
Cena vč. DPH: 3.471.251,63 Kč. Dotace JMK 1,8 mil. 
Kč. Zhotovitel: JICOM, s.r.o. Předmětem investiční 
akce je vybudování nového veřejného osvětlení cyk-
lostezky v Tišnově, které bude sloužit ke zvýšení bez-
pečnosti chodců a cyklistů pohybujících se po trase 
cyklostezky a částečně také vozidel pohybujících se 
v prostoru autobusové zastávky v době od soumraku 
do svítání. Veřejné osvětlení bude tvořeno 27 novými
stožáry a moderními svítidly s úspornými LED zdroji. 
Aktuální stav: zahájena realizace stavby.

OSOBNÍ ASISTENCE A PODPORA
BYDLENÍ
• Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, objekty A1, A2:

získána dotace JMK na projektovou dokumentaci 
465.000 Kč. Aktuální stav: odevzdán koncept pro-
jektové dokumentace objednateli k připomínkování.

Více informací o nás a našich plánech najdete na:   www.most-tisnov.cz   |   www.facebook.com/MOSTTisnov   |   www.instagram.com/most_tisnov
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Pokud sledujete situaci v celé České republice, dlouho-
době je jedním z reálných problémů nedostatek lékařů 
snad všech specializací – od pediatrů a praktiků až ke 
stomatologům a očním lékařům. I když faktickou od-
povědnost za dostupnost odborníků nesou v České re-
publice zdravotní pojišťovny, nechtěli bychom nechávat 
snahu jen na nich. Situace se horší i v Tišnově, ačkoliv 
je zde poliklinika plná specializovaných ambulancí,
včetně dvou praktických lékařů a ačkoliv vyrostl u ne-
mocnice nový ambulantní trakt, který poskytnul další 
prostorové možnosti zřídit nové ordinace.

K této situaci chceme přistoupit tím, že nabídneme bu-
doucím lékařům co nejlepší podmínky. Již nyní (červenec 
2022) máme volnou ordinaci v poliklinice na náměstí, 
kterou jsme schopni okamžitě poskytnout. Nejpalčivěj-
ším problémem je dostupnost pediatrické péče, protože 
dětí v Tišnově a okolí k naší radosti přibývá. Uvolněné 
prostory v budově na náměstí bychom rádi pronajmuli 
právě novému pediatrovi. Díky vstřícnosti vedení krajské 
pobočky největší zdravotní pojišťovny (VZP) bylo vedení 
města ujištěno, že budoucímu dětskému lékaři bude na-
bídnuto uzavření smlouvy k poskytování zdravotní péče 
v plném úvazku. Máme po vzoru ostatních měst připra-
vený dotační titul, který umožní novému lékaři čerpat
finance. Bude je moci použít na vybavení ordinace,
úhradu provozních nákladů (energie) výměnou za defi -
novanou dobu, po kterou bude ordinaci provozovat. Po-
kud bude ze strany lékaře zájem, město by mělo a mohlo 
nabídnout k pronájmu i městský byt.
Chybí nám jedno jediné, a to je konkrétní lékařka nebo 
lékař. Inzeráty s nabídkou jsme podali do specializo-
vaných lékařských časopisů, které se dostanou do ruky 
všem lékařům. Doufáme, že dopravní dostupnost našeho 
města přiláká lékaře nejen z Brna a našeho blízkého oko-
lí, ale třeba i z větší dálky. Snažíme se, aby maminkám
a tatínkům odpadlo zdlouhavé dojíždění s nemocným 
dítětem do Brna nebo Velké Bíteše, kde je ještě nějaká 
volná kapacita některých pracovišť.

MUDr. Veronika Pozděnová,
členka MOSTu

Za mne v defi nicích často chybí jedno důležité slůvko, a to 
slůvko „smysluplné“. Zavádění moderních technologií za 
každou cenu a bez zamyšlení nad jeho smysluplností to-
tiž může vést spíše k opačnému efektu. Někdy tak chápání 
chytrého města sklouzává pouze k rozmístění „chytrých“ 
laviček s USB nabíječkami a LED osvětlení. Chytré měs-
to je ale především o práci s informacemi a podpoře všech 
moderních přístupů, které šetří energii a životní prostředí. 
Třeba tak, že občan místo návštěvy úřadu vyřídí potřeb-
né úkony online z pohodlí domova, a ušetří tak energii,
čas i cestování.
A jaké moderní technologie máme v Tišnově? Především 
se jedná o volný přístup k internetu na řadě veřejných 
prostranství, mobilní rozhlas umožňující jak informová-
ní občanů z radnice, tak opačný tok informací od občanů 
na radnici a třeba i hlasování o participativním rozpoč-
tu, zavádění moderního úsporného osvětlení, postupující 
elektronizaci na úřadě včetně možnosti online rezervací 

termínů, elektronické přijímací řízení do mateřských a zá-
kladních škol, sdílenou dílnu robotiky a moderních tech-
nologií pod záštitou městské knihovny nebo třeba možnost 
sledování online jednání zastupitelstva. Další oblasti, které 
jistě stojí za zvážení, jsou například rozšíření nabíjecí in-
frastruktury pro elektrokola a elektromobily, využívání
moderních zdrojů energií ve formě fotovoltaických pane-
lů na veřejných budovách, či elektronická forma podávání
dotací a výběrových řízení. A věřím, že se v delší budouc-
nosti dočkáme i autonomní MHD.
Myslím tedy, že si na úvodní otázku s klidem můžeme od-
povědět, že ano. Tišnov má rozhodně řadu fungujících 
prvků chytrého města a směřuje k jejich dalšímu smys-
luplnému rozšiřování, na které se můžeme společně těšit.

Ing. Tomáš Ondráček, Ph.D.,
člen MOSTu

Asi každý z nás se už někdy v médiích setkal s anglickým pojmem „smart city“, tedy „chytré město“. Toto pojmeno-
vání necílí ani na průměrné výsledky studentů v místních školách, ani na povinné testy inteligence pro vedení města. 
Dle defi nice na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj spočívá koncepce chytrého města v „zavádění moderních
technologií do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných” (https://mmr.cz/cs/micro-
sites/sc/smart-cities). Jinde lze najít i širší defi nice jako například: „Chytré město zavádí moderní a inteligentní techno-
logie, které usnadňují šetření energií, zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní prostředí.“

Pobídky novým 
lékařům

Je Tišnov chytré město?

Výbor finanční
• Ing. Libuše Čermáková

Komise pro občanské
záležitosti
• Mgr. Pavla Veselá Hanusová

Komise životního prostředí
• Tomáš Havlát

Komise pro komunitní
plánování v oblasti sociálních 
služeb
• Ludmila Cvrkalová

Komise majetková
• Tomáš Havlát

Komise sportovní
• Zdeněk Kunický 
• Tomáš Havlát
• Mgr. Martin Sebera, Ph.D. 

Docházka do zastupitelstva města 
od 5. 11. 2018 do 20. 6. 2022 (max. je 24)

Dostali jsme šanci a 4 roky nenecháváme nikoho na po-
chybách, že máme stále co v Tišnově budovat. A mini-
málně z docházky je zřejmé, že MOST souhrnně bral 
práci pro Tišnov více než vážně. Základním ukazate-
lem je práce zastupitelů a zejména jejich účast na zastu-
pitelstvech. Zastupitelstvo zasedalo v období 2018–2022 
celkem 24 krát.

Poctivá práce je pro nás
SAMOZŘEJMOSTÍ
Docházka do práce, to je podmínka nutná i pro zastupitele. Účast na zastupitelstvu je jen vrchol le-
dovce, před tím probíhá příprava a projednávání materiálů ve výborech a komisích. A i zde MOST 
pracoval na plné obrátky. Pracovali jsme v mnoha komisích a výboru města. Posuďte sami:

Bc. Dospíšil Jiří 24
Mgr. Sebera Martin, Ph.D. 24
Navrátil Aleš 24
MUDr. Pozděnová Veronika 24
PhDr. Ochrymčuková Irena 24
Kunický Zdeněk 23
Havlát Tomáš 23
Ing. Souček Karel 23
Ing. Čermáková Libuše 22
Pilný Štěpán 22
do 1. 3. 2022 – Ing. Šikula Václav 
od 19. 4. 2021 – Vladimír Lieberzeit

21

PaedDr. Zhořová Radmila 21
Křehlík Jan 21
Mgr. Veselá Hanusová Pavla 20
Ing. Komprs Tomáš 16
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V Tišnově u řeky Svratky začali před zhruba 100 lety roz-
víjet svou sportovní činnost tišnovští tenisté a fotbalisté. 
Za tuto dlouhou dobu prošly sportovní areály na Ostrov-
ci velkým rozvojem a změnami. Když jsem před 26 lety 
přišel do Tišnova na tenis, dalo se kolem levého břehu 
řeky dojít do Předklášteří jen velmi obtížně a fotbalisté 
už tehdy dlouho volali po tréninkovém hřišti a opravě
kabin. To vše je již minulost a jsem rád, že se za ty roky
povedla cyklostezka do Předklášteří, na kterou v roce 
2020 navázala cyklostezka kolem Subterry, a spojila tak 
město a Ostrovec. Hlavně děti mají cestu na sportoviště
o dost bezpečnější. Fotbalistům se podařila sehnat ob-
rovská fi nanční částka na výstavbu tréninkového hřiště
a nových kabin. Ve spolupráci s tenisem se stávající fotba-
lové hřiště posunulo a vznikl prostor na dva nové kurty 
pro tenisty. Město tyto investice podpořilo a kvituje, jak 
je areál na Ostrovci denně obsazen, převážně mládeží.
Pro oba kluby byly tyto investice velmi náročné, ale
zvládly to a patří jim za to velký dík. Město Tišnov se tak 
může pyšnit krásným sportovním areálem.

Nejde však usnout na vavřínech, a tak jsou plánované dal-
ší investice nejen do sportovních areálů. U fotbalového 
hřiště vznikne nové workoutové hřiště a hřiště pro nej-
menší. Fotbalisté uvažují o tréninkovém hřišti na malou 
kopanou a tenisté by si přáli především navýšit kapacitu 
krytých tenisových kurtů přes zimní sezónu. V plánu je 
také nadstavba kabin s fi tness zónou. Také na cyklostezce 
do Předklášteří jsou plánovány změny. Řeka by se měla 
ještě více otevřít občanům tím, že zde vzniknou nová 
posezení a otužovací místo ke koupání. Pro projíždějící 
cyklisty budou umístěny informační tabule, aby je na-
směrovaly na zajímavá místa v Tišnově. Cyklostezka bude 
osazena odpadkovými koši pro větší komfort pejskařů
a čistší řeku.

Zdeněk Kunický,
člen MOSTu

Ostrovec a řeka

Křížovka se skrytou tajenkou (4)
VODOROVNĚ:
A. Skřipec; tropické šílenství
B. První díl tajenky; typ krevní skupiny
C. Mladý orel; souhrn peněz ve hře; mezinárodní kód Slovinska
D. Rytmický celek; Kateřina (domácky); bratrovrah
E. Babička (německy); jehličnan; africký had
F. Chemický vzorec fosfi du vanadu; starořecká sloupová síň; Jitřenka
G. Hudební skupina osmi hráčů; odplata; zkr. sportovní klub
H. Odrůda mramoru; údaje; stovky
I. Početní tabulka; ruská řeka; zakladatel slepeckého ústavu v Praze
J. Obyvatel Lašska; dobytčí nápoj; zařízení bránící přístupu světla
K. Chemická značka hliníku; druhý díl tajenky
L. Mongolský pastevec; útok

SVISLE:
1. Patřící Otovi; svatební květina
2. Milovník přírody; tajné hebrejské učení
3. Cecílie (domácky); bázeň; chemická značka stroncia
4. Vpravit všitím; řízek; mužské jméno
5. Inkoust (anglicky); zástupce dítěte při křtu; trnovník
6. SPZ okr. Kolín; Barbora (domácky); od útlého věku
7. Pranice; ateliérový světlomet; a (latinsky)
8. Ženské jméno; vzor; SPZ okr. České Budějovice
9. Olejnatá plodina; hrací list; sklápěcí cylindr
10. Chemická značka osmia; stát v Polynésii; části vět
11. Vnitřní průměr hlavně; projednávání u soudu
12. Vychovatelka; akvarijní rybka

Nová školka a škola
Stále platí, že kapacity školek a škol jsou pro nás důleži-
tým indikátorem kvality života ve městě. Stále zůstávají 
důvody, proč chceme novou školku v lokalitě Na Honech. 
Obsazenost stávajících tříd ve školkách je na maximu, 
očekáváný je též nárůst dětí z nově vybudovaných lokalit. 
Uprostřed parku Na Honech vyroste jednopodlažní bu-
dova se zelenou střechou, s minimálním dopadem pro 
okolní zástavbu. Školka zasazená do parku a pruhu sídel-
ní zeleně je i po stránce estetické a architektonické velmi 
vydařená. A že se navýší dopravní zátěž v době příjezdu
a odjezdu dětí do školky? Ano, ale to je daň za jednu
z nejdůležitějších součástí občanské vybavenosti.
I přes nesouhlas některých obyvatel nejbližších domů 
jsme přesvědčeni o kvalitě tohoto investičního záměru
a nadále jej podporujeme.
Naše základní školy jsou kapacitně též na téměř maxi-
mu. Nová svazková škola se bude stavět v Předklášteří
a pro Tišnov a Tišnovsko bude znamenat výrazný posun 
v dostupnosti základních škol. Škola bude zřízena Dob-
rovolným svazkem obcí (DSO), jehož je Tišnov nedílnou 
součástí. I když se tímto neřeší přímo potřeba tišnovských 
dětí, město si uvědomuje svou vůdčí roli v regionu a na 
tomto záměru se bude podílet nemalou částkou. Nová
a moderní škola, v novém a moderním hávu, v novém
a moderním zázemí slibuje kvalitní vzdělávání pro děti. 
Předpokládané celkové náklady jsou přes 600 mil. Kč. 
Z dotace Ministerstva školství se počítá s 480 mil. Kč
a všechny zúčastněné obce vč. Tišnova se pak společně 
složí na spoluúčast cca 120 mil. Kč.

Martin Sebera,
místostarosta, člen MOSTu
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Děkujeme našim podporovatelům...

MOST se mi 
opravdu líbí!

Hodně akcí se
v poslední době 
podařilo úspěšně 
zrealizovat

Je jasně vidět,
že po čtyřech
letech je Tišnov
o kus dál

Vedení města 
Tišnova si prošlo 
velice těžkým
4-letým obdobím

V Tišnově se za poslední léta podařilo mnohé. 
Tankodrom na Brněnské, Riegrové a Černo-
horské je minulostí, po dlouhých letech máme 
parádní letní kino, na novém hřbitově bude
smuteční síň. Opravuje se městský majetek,
významně jsou podporovány místní spolky.
Samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale osobně
oceňuji, že radnice funguje, jak má a především 
neotravuje občany nějakými půtkami. Pro-
to plně podporuji kandidátku MOSTu v čele
s Jirkou Dospíšilem, kterého dlouhá léta osobně 
znám jako schopného a pracovitého člověka.

MUDr. Martin Blaťák,
zubní lékař, Tišnov

Už je to prakticky pět let, co 
jsem se odstěhoval z Tišno-
va a deset let co jsem odešel 
z Tišnovské televize. I když 
bydlím prakticky za rohem, 
tak je to takový zvláštní
pocit, procházet se městem 
ve kterém jsem vyrůstal

najednou jako návštěvník odjinud. Má to však
i svoji výhodu.

Mnohem lépe si tak mohu všímat změn, kte-
ré místní kolikrát ani nevnímají, protože kolem 
chodí každý den. Jsem rád, že jsem se mohl ně-
kterých změn zúčastnit. Jako když jsme s kama-
rádem v parku pod kostelem odlévali zvon do 
nové zvoničky, ve spolupráci s Continuum Vitae
jsem vyrobil pomník obětem náletu na ulici 
Hřbitovní nebo kámen s kolem na začátku Růz-
cké cesty. Pod Květnicí jsem letos umístil kámen 
s knihou připomínající doc. Lacinu, se kterým 
jsem léta spolupracoval a natočili jsme před sedm 
desítek pořadů o přírodě. Se slzou v oku jsem loni 
jako technik fi rmy nej.cz tehdy na žádost kultur-
ního střediska vypínal a vyřazoval z kabelovky 
Tišnovskou televizi, kterou jsem v roce 1998 s Ivo 
Medkem a Jaroslavem Pavlišem zakládal.

I když jsem utekl za kopečky (myšleno Jahodnou 
a Luzichovou) a mé jméno najdete na nezávislé 
kandidátce v Lomnici, tak stále zůstávám čle-
nem MOSTu a i do budoucna se budu snažit být
tomuto spolku užitečný třeba tím, že vidím dění 
ve městě zvenčí.

Radim Tichý,
člen spolku MOST

Již 2x jsem v těchto novinách napsal svůj názor 
na vedení města Tišnova a již 2x jsem vyslovil 
podporu spolku MOST.

I když je v našem městě pořád co zlepšovat, 
tak jako tišnovského patriota mě těší, že se zde 
hodně akcí v poslední době podařilo úspěšně 
zrealizovat. Zhodnocení, jak se co povedlo, si
každý občan provede sám, ale náš spolek Art
Periscope vydal kalendář „Proměny města Tiš-
nova 2023“, kde je na snímcích tišnovských
fotografů zřejmé, jak se postupně naše měs-
to mění k lepšímu. Dejme proto ještě další
čtyři roky členům spolku MOST možnost, aby 
mohli všechny svoje započaté akce úspěšně
dokončit.

Zdeněk Jílek,
předseda spolku Art Periscope, Tišnov

Je hezčí. Žije se v něm opravdu dobře.

Nevyhnuli jsme se bohužel dopadům pande-
mie Covid-19. Toto těžké období obzvlášť pro-
věřilo schopnosti vedení města v krizové situ-
aci a to obstálo. Budu citovat jednoho přítele, 
který bydlí v Tišnově teprve 10 let. Po skvělém 
koncertu při slavnostním otevření rekonstruo-
vaného letního kina mi říká: „Jsem rád, že tady 
žiju“. Já taky.

Věřím, že spolek MOST bude mít možnost
i v dalším volebním období dělat Tišnov lepším,
a proto je v příštích volbách opět podpořím.

MUDr. Karol Franc,
praktický lékař, Tišnov

Muselo se vypořádat s covidovými roky, pro-
chází si měsíci spojenými s válkou na Ukrajině,
i obdobím vysoké infl ace a růstu cen energií. 
Jsem velice ráda, že se k těmto skutečnostem sta-
ví s jasným názorem a s cílem vždy adekvátně 
pomoci. Je to společná práce všech představitelů 
města, ale především jeho starosty – lídra. Být 
dobrý lídr je dřina. Takový člověk musí umět 
naslouchat, kriticky myslet a vyhodnocovat, být 
otevřený v komunikaci a mít vizi, ke které pro-
myšlenými a citlivými kroky směřuje. I po mno-
ha letech, co Jiřího Dospíšila znám, si troufám 
tvrdit, že je stále dobrý lídr. Je to dříč a srdcař, 

člověk se zkušenostmi a pevnými morálními 
hodnotami, kterému rozvoj města není lhostejný. 
A to město potřebuje. Přeji mu, ať je na své cestě 
za svými cíli obklopen spolehlivými a tvůrčími 
parťáky, se kterými bude Tišnov dál zdokonalo-
vat. Držím mu ve volbách pěsti.

Mgr. Ivana Kroutilová,
ředitelka INSPIRO, Tišnov
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Současný
starosta Jiří
Dospíšil je pro 
mě zárukou
i garantem

Již potřetí se 
uchází MOST
o přízeň voličů 
ve volbách do
zastupitelstva

Líbí se mi programové priority
MOSTu

Příští rok oslaví Spolek Continuum vitae, jehož 
jsem předsedou, 10 let činnosti. Plných 8 let to 
byla spolupráce s městem za „starostování“ Jiří-
ho Dospíšila. Cesta hrdelního práva, Vokounova 
vyhlídka, oživení Farské zahrady v letních mě-
sících, odlévání zvonu ke 100. výročí ČR i akce 
experimentální archeologie, promítání histo-
rických fi lmů v kině Svratka, dobové fotografi e
v ulicích, přednášky o historii města a Porta co-
eli, obnovení Růzecké cesty a další. Všechny tyto 
projekty dopadly na výbornou také díky Jiřímu 
Dospíšilovi, jehož poctivý a férový přístup byl 
pro tyto projekty přínosem. 

V současné době je rozpracován zatím největší 
projekt mapového portálu pro veřejnost – Poc-
ketmaps, na kterém náš spolek spolupracuje už 
třetím rokem a v nejbližší době by se měl před-
stavit veřejnosti. Také na tomto projektu je znát 
významná podpora města. 

Radnice se po volbách zcela jistě obnoví, přijdou 
nové tváře. Někdo záhy zjistí, že kritizovat vždy 
a všechno bylo daleko snazší, než být kritice sám 
vystaven a kritiku snášet. 

Novému vedení i zastupitelstvu města bych přál, 
aby se nespoléhali jen na vlastní úsudek opřený 
o úzkou zkušenost, protože být zvolen zastupi-
telem ještě automaticky neznamená být kompe-
tentní, ale aby se nebáli konzultovat městské zá-
sahy a nové projekty s odborníky i občany, kteří 
mají k dané problematice co říct. Týká se to i kul-
turního a historického dědictví, kde se ukazuje, 
že svaté nadšení a dobré úmysly nemusí být vždy 
ku prospěchu věci. Prostor města je nakonec nás 
všech. 

Do dalších let bych si osobně přál, kdyby intra-
vilán i extravilán Tišnova ožil na vhodných mís-
tech prvky, které budou rozvíjet i lidského ducha, 
nejen jeho tělo, kdy další dětská hřiště nebudou 
vznikat jak přes kopírák, ale budou rozvíjet i dět-
skou imaginaci a kreativitu.

Jiří Dospíšil je pro mě nejen zárukou kontinuity 
rozvoje města, ale i garantem, že se tyto dobré 
věci podaří dotáhnout do konce. 

Proto má můj hlas v podzimních volbách 2022. 

Miloš Sysel,
předseda spolku CONTINUUM VITAE, 

Tišnov

„Když vidím,
kolik úspěšných 

projektů bylo
realizováno
v posledních

letech, tak velice
rád podpořím
spolek MOST
i do dalšího

volebního období. 
Mají mojí plnou 

důvěru!"
Branislav Gabo Adamec,

manažer, horolezec a horský vůdce,
Tišnov

Podrobně sleduji práci zastupitelů po celé voleb-
ní období a musím konstatovat, že se pod vede-
ním starosty Jiřího Dospíšila podařila celá řada 
investičních akcí. Je patrné, že získávání dotací 
na jednotlivé investice v dostatečném množství 
je základní podmínkou pro rozvoj města.

Velmi kladně hodnotím zřízení speciálního 
útvaru na radnici, který se touto problematikou 
zabývá. 

Dopravní řešení na Riegrově a Černohorské
ulici, smuteční síň, výstavba parkovišť před ná-
dražím, podpora výstavby fotbalového hřiště, 
podpora kultury a sportu jsou toho důkazem.

Členové MOSTu mě nezklamali a budu je
v následujícím volebním období opět podporovat.

MVDr. Jiří Mouka,
podnikatel, Tišnov

Navazují a plynule pokračují v cíli aktivně se 
účastnit na veřejném a hospodářském životě
i komunální politice Tišnova. Pokud jde o kon-
krétní body programu, těší mne, že se zabývá 
revitalizací a rekonstrukcí Hotelu Květnice, dříve 
Hotel Franke. Mám k němu stále rodový vztah. 
Projekt je velkorysý a jeho realizace by byla pro 
centrum Tišnova potřebné oživení. Záslužná 
jsou i další jednání s krajem o regulaci náklad-
ní dopravy ve středu města. Zmínila jsem pouze 
dva body programu, ale i jeho další části jsou pro 
Tišnov a jeho obyvatele přínosem. Věřím, že se 
MOSTu podaří volební cíle naplnit. Hodně sil
a dalších nápadů, protože TIŠNOV NÁS BAVÍ.

Ing. Petra Frankeová,
redaktorka, Tišnov
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MOST v pohybu aneb Jak jsme natáčeli

Přijďte za námi 
v neděli 11. září 
od 15 hod. na 
náměstí Míru.
Těšíme se
na Vás!

Videa s kandidáty MOSTu
naleznete zde:

Sledujte nás také na sociálních sítích:


