číslo 2
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko (dále jen svazek) byl založen v souladu s ustanoveními §49 až §53 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na setkání pověřených zástupců obcí dne
13.12.2004 k zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem
jednotlivou účastnickou obec. V současnosti tvoří svazek 39 obcí: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov,
Bukovice, Dolní Loučky, Doubravník, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Křižínkov, Kuřimská Nová
Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Nedvědice, Nelepeč – Žernůvka,
Níhov, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Sentice, Skalička, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice,
Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Vratislávka, Žďárec, Železné.
www.dsotisnovsko.cz

www.dsotisnovsko.cz
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Centrum společných služeb
DSO Tišnovsko
Aktivity Centra v uplynulém období se zaměřovaly na
veřejné zakázky malého rozsahu. Od 1. 6. 2017 byl do
týmu Centra DSO přijat na pozici specialisty na veřejné
zakázky Ing. David Lacina. Starostové tak mohou
využívat služeb jako je odborná konzultace,
poradenství v rámci veřejných zakázek malého
rozsahu. V uplynulém období se na DSO obrátila obec
Níhov, která řešila výběrové řízení na rekonstrukci vodní
f Obec Níhov na tento projekt za pomocí DSO
nádrže.
vypracovala výzvu k podání nabídek. Dne 4. 7. 2017 se
uskutečnilo výběrové řízení za účasti specialisty DSO.
Obci Níhov byla poskytnuta celková poradenská
činnost včetně vypracovaných dokumentů, které byly
potřeba k výběrovému řízení. Během období se také
obce obracely s dotazy na směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. V tomto směru,
byla
poskytnuta
poradenská
činnost,
nebo
vypracovaní nových směrnic pro obce. Starostové se
kdykoliv mohou obracet s dotazy na specialistu na
veřejné zakázky a to buď na mail, který je
dave.lacina@seznam.cz,
nebo
prostřednictvím
telefonu 605 851 345, nebo si mohou po domluvě
domluvit schůzku na DSO, nebo přímo v obci.
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Centrum se v roce 2017 dále věnuje projektům.
Nejvýznamnější je zpracování projektové dokumentace
ke stavebnímu a územnímu řízení projektu „Svazková
školka a Centrum volného času“, který zastřešuje DSO
Tišnovsko. Mezi dalšími projekty je i 2. ročník putovního
kulturního festivalu amatérských divadel, hudebních i
tanečních souborů tzv. TyJáTr FEST 2017 na Tišnovsku.
O průběhu projektů a činnosti Centra se dozvíte na
pravidelně aktualizovaných stránkách svazku DSO:
www.dsotisnovsko.cz.
Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bází
meziobecní spolupráce, reg.č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003
017, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednicftvým Operačního programu Zaměstnanost.

Celková hodnota díla činí 2 142 438,10 Kč vč.
DPH. Podařilo se získat dotaci z JMK ve výši
1 000 000,- Kč a 1 142 438,10 Kč bylo hrazeno
obcemi Mikroregionu Bílý potok jako projekt
Centra společných služeb DSO Tišnovsko.

Přírodní park Bílý potok a oprava
komunikace Maršov-Šmelcovna

Foto Lubomír Katolický

Na jižním okraji území ORP Tišnov leží Přírodní park
Bílý potok. Přírodní park vyhlášený v roce 1978 má
plochu asi 3 500 ha a je tvořen 15 km dlouhým
tokem Bílého potoka v zaklesnutém a zalesněném,
místy skalnatém údolí Bítýšské vrchoviny, která je
součástí Křižanovské vrchoviny. Výška území se
pohybuje okolo 300 – 500 m n. m. Nejvyšším
bodem je vrch Kamenný (533,2 m. n. m.)
severozápadně od Svatoslavi. Nejníže položené
místo (240 m n. m.) leží při hladině Bílého potoka v
katastrálním území Lažánky. Tok potoka lemuje
pohodlná cesta vhodná pro pěší i cyklistické
výlety. Centrem a cílem pěších i cykloturistů je
osada Šmelcovna se stylovou vyhlášenou
hospůdkou a občerstvením U Čadíků a Rekreační
středisko Hálův mlýn s restaurací a bazénem.
Rekreační středisko bylo v posledních třech letech
kompletně zrekonstruováno a nabízí ubytování pro
150 hostů v apartmánech, pokojích či chatkách. V
dnešní době, kdy se výrazně zvýšil zájem o
tuzemskou turistiku, cykloturistiku i rekreační pobyty,
se stal Přírodní park Bílý potok vyhledávanou
lokalitou.

Výstavba

Jedinou veřejně přístupnou komunikací do
Přírodního parku pro obyvatele a návštěvníky
Šmelcovny a Rekreačního střediska Hálův mlýn je
komunikace z Maršova. Stav komunikace v úseku
na k.ú. Maršov byl dlouhodobě v havarijním stavu s
výtluky o hloubce 10 cm a utrženými krajnicemi.
Komunikace byla sjízdná jen s nejvyšší opatrností a
velice složitě pro cyklisty. Oprava této komunikace
proběhla od 11. 5. 2017 do 16. 6. 2017. Bylo
provedeno
odstranění
zvětralých
úseků
komunikace a kompletních krajnic, vyspravení
podkladu vč. krajnic, pokládka živičného koberce
a vybudování nových krajnic ze zhutněného
asfaltového recyklátu. Komunikace po opravě
vyhovuje potřebám turistického provozu, umožňuje
bezproblémový
přístup
všemi
dopravními
prostředky do Přírodního parku Bílý potok,
Šmelcovny i rekreačního zařízení Hálův mlýn.

Nová komunikace

Srdečně zveme k návštěvě nádherného prostředí
Přírodního parku Bílý potok.

Slavnostní otevření

Ing. Lubomír Katolický, starosta obce Lažánky,
předseda Mikroregionu Bílý potok.
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Banát
Starostové navštívili Banát
Starostové obcí z Jižní Moravy se zúčastnili
v termínu 22. až 27. srpna 2017 projektu, který
navazuje na dlouhodobou spolupráci s partnery
v oblastech rumunského a srbského Banátu.
Starostové obcí navštívili obce Coronini, Svatou
Helenu a Gernik v Rumunsku a Cesko Selo
v Srbsku.
Cílem návštěvy bylo zejména prohloubení
spolupráce především v oblasti cestovního ruchu
a možnost prezentace Banátu v České republice
(např. cestovní veletrh). Mezi další projednávaná
témata patřilo oživení společensko – kulturního
dění v partnerských státech a podpora
zapojování občanů do dobrovolnických a
obecně prospěšných činností a aktivit, rozšiřování
kulturního rozhledu dětí a mladých lidí, odborné i
laické veřejnosti.

Kultura hraje tradičně ve společnosti velmi významnou
roli a je nedílnou součástí života. Má celou řadu
společenských přínosů a při posuzování pozice a
důležitosti kultury v naší společnosti by na tento fakt
měl být brán zřetel. Kultura a umění významným
způsobem přispívá ke zviditelnění regionu i celé naší
země, což napomáhá její propagaci a rozvoji. V této
sféře se nabízí široká škála možností využití kulturních
specifik regionů. Především zájem turistů o poznání
rozmanitosti přírodního a kulturního dědictví by měly
být prvotním impulsem a motivací k uskutečnění
různorodých činností, jež přispějí k zvýraznění a celkové
konkurenceschopnosti jednotlivých regionů.
Radomír Pavlíček
starosta obce Železné

.

Foto: Radomír Pavlíček

3

Kulturní a společenské akce
na Tišnovsku

Rozhovor s předsedou DSO Tišnovsko

Po půlroce působení ve funkci předsedy DSO
Tišnovsko jsem pozvala Jiřího Dospíšila ke krátkému
rozhovoru.
Pane předsedo, jsou nějaké novinky ve fungování
Centra společných služeb DSO Tišnovsko?
Těší mě, že se v letošním roce rozrostl tým Centra
společných služeb o dalšího odborníka. Starostové
obcí již mnohokrát zmiňovali potřebu konzultací
veřejných zakázek a jejich realizaci spolehlivou
osobou. V panu ing. Davidu Lacinovi máme velkou
posilu, protože kromě toho, že je specialistou na
veřejné zakázky, tak současně je neuvolněným
starostou. Dokáže tedy vidět problematiku veřejných
zakázek i naší optikou a má důvěru a vztahy se
starosty v našem ORP. Problematika veřejných
zakázek se dotýká činnosti většiny obcí a naše
centrum má kapacitu se starosty operativně
spolupracovat.
Co může nabídnout občanům Centrum společných
služeb se sídlem v Předklášteří, Komenského 1109?
V letošním roce nejvíce využili občané poradenství
v oblasti sociálních služeb, protože členské obce DSO
spolufinancují sociální služby na Tišnovsku. Velký
zájem je u rodičů o poradenství v oblasti školství, který
byl vyvolaný legislativními změnami – ustanovením
povinného předškolního vzdělávání. A každoročně
organizujeme pro veřejnost TyJáTr FEST aneb ty, já a
trochu festivalu. Jedná se o přehlídku souborů,
seskupení a kapel z oblasti hudební, pěvecké,
taneční a divadelní, a to z řad amatérských a
ochotnických skupin fungujících v regionu Tišnovska.
V letošním roce se konal v Maršově, Doubravníku a
Hradčanech.
Jaké další projekty jsou pro Dobrovolný svazek obcí
na Centru společných služeb připravovány?
Aktuálně pracujeme na nabídce využití služeb
Městské policie Tišnov obcemi na Tišnovsku. Svazek
také "vzal pod svá křídla" přípravu projektové
dokumentace školky, která by v budoucnu mohla
vzniknout v obci Železné, přičemž na tento účel je
čerpána dotace z Jihomoravského kraje. V jednání
je i možnost podpory projektu obce Malhostovice
týkající se areálu Zlobice.

Kulturní akce: Výstavu obrazů Stanislava Sedláčka
Dne: 10. 9. až 27. 10. 2017, denně 9:00 až 17:00
Místo konání: Domov sv. Alžběty, NelepečŽernůvka
Kulturní akce: Sedm krát deset grafik a kreseb
Dne: 6. 10. 2017 od 09:00 - 8. 10. 2017 do 18:00
Místo konání: Obec Předklášteří, společenský sál
obecního úřadu
Společenská akce: Košt vína
Dne: 14. 10. 2017
Místo konání: Sokolovna Dolní Loučky
Košt vína s cimbálovou muzikou Grajcar.
Kulturní akce: Blbiny z ústní dutiny
Dne: 11. 11. 2017 od 18:00 do 20:00
Místo konání: Kulturní dům – obec Železné
Zábavný pořad plný humoru s bývalým sportovním
komentátorem
a
moderátorem
Jaroslavem
Suchánkem a písničkářem Pepou Štrossem.
Kulturní akce: Tango Quartetto Re Campo
Dne: 22. 11. 2017 od 19:30
Místo konání: velký sál MěKS Tišnov
Soubor Tango Quartetto Re Campo hraje
tangové taneční standardy ze 20. a 30. let
minulého století, světoznámého Astora Piazzollu a
originální současné tango Petra Zámečníka z
moravské metropole.
Kulturní akce: Koncert skupiny Jan Hrubý&Kukulín
Dne: 8. 12. 2017 od 19:00 do 23:00
Místo konání: Kulturní dům – obec Železné
Koncertem provází Petr GRATIAS. Předprodej
vstupenek na OÚ Železné, v Tišnově v knihkupectví
u paní Raškové a v Brně v Indies.
Kulturní akce: Koncert myslivecké hudby
Dne: 28. 12. 2017
Místo konání: Sokolovna Lomnice

Děkuji za rozhovor. Lenka Knechtová
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Sociální služby dojíždějící do regionu
Tišnovsko

Sociální rehabilitace

Raná péče

Tyfloservis, o.p.s.
Cílová skupiny: osoby se zrakovým postižením
Tel. 541 212 810
brno@tyfloservis.cz
www.tyfloservis.cz

Středisko rané péče SPRS Brno
Cílová skupina: děti do 7 let věku se zrakovým a
kombinovaným postižením
Tel. 541 236 743
brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz

DOTYK II, o.p.s.
Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním –
schizofrenie
Tel. 774 485 818
socialni.rehabilitace@dotyk2.cz
www.dotyk2.cz

Poradna rané péče DOREA
Cílová skupina: děti do 7 let věku s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením
Tel. 734 862 310
rp.dorea@slezskadiakonie.cz
www.dorea-eliada.cz

Paspoint, z.ú.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
(osoby s poruchou autistického spektra) od 1-64 let
Tel. 775 569 810
sr@apla-jm.cz
www.apla-jm.cz

DOTYK II, o.p.s.
Cílová skupina: děti do 7 let věku s poruchou
autistického spektra
Tel. 773 098 779
rana.pece@dotyk2.cz
www.dotyk2.cz

Osobní asistence

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Cílová skupina: děti do 7 let věku se sluchovým a
kombinovaným postižením
Tel. 739 642 677, 733 181 497
ranapecemorava@detskysluch.cz
www.detskysluch.cz

Paspoint, z.ú.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
(osoby s poruchou autistického spektra) do 1-64 let
Tel. 775 199 800-1
oas@apla-jm.cz
www.apla.jm.cz

Terénní programy

Jedná se o sociální služby s nadregionální působností,
které se zaměřují na specifické cílové skupiny klientů
zejména dle druhu zdravotního postižení a věku.
Všechny výše uvedené služby dojíždějí na Tišnovsko.

Společnost Podané ruce, o.p.s.
Cílová skupina: uživatelé návykových látek,
rodinní příslušníci. Nabízené služby: výměnný
program, odborné poradenství a sociální práce,
sběr pohozeného injekčního materiálu
Tel. 543 210 802, 777 887 345
street@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz

.
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Centrum společných služeb (CSS) dobrovolného
svazku obcí Tišnovsko slouží i jako kontaktní místo pro
občany svazku.
Občané u nás najdou poradenské služby a pomoc v
oblasti veřejné zprávy nebo poradenství v dotačních
příležitostech. CSS bude od občanů rovněž přijímat
podněty k dalšímu rozvoji území DSO Tišnovsko.
Kontaktní Centrum pro občany najdete na adrese:
CSS DSO Tišnovsko
Komenského 1109, 666 02 Předklášteří
Úřední hodiny CSS
Pondělí 10-15
Středa 12-17
Čtvrtek 16-17,30

Informační Zpravodaj dobrovolného svazku
obcí Tišnovsko vydává
Centrum společných služeb.

Ročník 2/2/2017
Zpravodaj je distribuován bezplatně.
Redakce a grafická úprava: CSS DSO Tišnovsko
Sídlo: DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov
Kontakt: CSS DSO Tišnovsko, Komenského 1109,
666 02 Předklášteří,
tel.:
604 871 943
web:
www.dsotisnovsko.cz
e-mail: info@dsotisnovsko.cz

Lenka Knechtová
MANAŽERKA CSS DSO TIŠNOVSKO
TEL. 604 871 943
MAIL: info@dsotisnovsko.cz
WWW.DSOTISNOVSKO.CZ
Ing. David Lacina
SPECIALISTA NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
TEL. 605 851 345
MAIL: dave.lacina@seznam.cz
Radomír Pavlíček
SPECIALISTA NA ROZVOJ MIKROREGIONU
TEL. 724 185 248
MAIL: starosta@zelezne.cz
Ing. Lubomír Katolický
SPECIALISTA NA ROZVOJ MIKROREGIONU
TEL. 606 690 327
MAIL: starosta@lazanky.cz

Foto: Radmila Pavlíčková

web: www.dsotisnovsko.cz
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