5 / 2018

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ TIŠNOVSKO

ZPRAVODAJ
1

4

9

Mobilní pódium pro
obce Tišnovska

Svazková mateřská
škola VENKOV

Veřejné služby na území
DSO Tišnovsko

PROJEKTY CSS DSO TIŠNOVSKA

Infotabule Tišnovsko, foto: M.Jedličková

Mobilní pódium
pro obce
Tišnovska

ÚVODNÍ SLOVO

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko v rámci realizace společných projektů obcí
byl úspěšným žadatelem a příjemcem nadačního příspěvku Nadace ČEZ a to ve
Milé čtenářky, milí čtenáři,
výši 300 000,- Kč. Jedná se o projekt s názvem „Pořízení mobilního podia pro
dovoluji si Vás seznámit s již 5. vydáním
obce DSO Tišnovsko“ v rámci programu Podpora regionu.
Informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Vydání
tohoto
zpravodaje
probíhá
v rámci projektu „Posilování administra
-tivní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“. Nechceme, aby byl tento
Zpravodaj pouze přehledem činnosti
CSS DSO, ale aby současně propagoval
projekt SMO ČR „Center společných
služeb“ dobrovolných svazků obcí,
které pomáhají rozvíjet nové a další
projekty obcí, nové aktivity a
různorodou pomoc obcím i běžným
občanům.
Náš svazek obcí se v květnu na svém 2.
jednání členské schůze DSO rozrostl o
dvě nové obce: Heroltice a obec
Vohančice. Aktuálně má DSO Tišnovsko
41 členských obcí.
PhDr. Miriam Jedličková
manažerka CSS Obec Dolní Loučky, stavění mobilního pódia | foto: Ladislav Tichý
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Centrum společných
služeb
DSO Tišnovsko
Komenského 1109
666 02 Předklášteří

PhDr. Miriam Jedličková
manažerka CSS
tel. 731 499 194
email: info@dsotisnovsko.cz

Ing. David Lacina
specialista na veřejné zakázky
tel. 605 851 345
email: dave.lacina@seznam.cz

Radomír Pavlíček
specialista pro rozvoj mikroregionu
tel.: 724 185 248
email: starosta@zelezne.cz
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Celkové náklady projektu činili 375 708,- Kč. Zbylou část ve výši 75 708,- Kč
financoval svazek ze svého rozpočtu DSO. Předmětem projektu bylo pořízení
20 ks podest mobilního pódia o rozměru 2x1 m včetně zábradlí. Celkové
rozměry podia značky NIVTEC jsou 8x5 m a dodávku zajistila firma MusicData
s.r.o.
Hlavním důvodem nutnosti zajištění zázemí pro svazek i obce DSO je již
tradičně každoroční pořádání třídenního multižánrového kulturního festivalu
TyJáTr FEST na Tišnovsku. Hlavní roli má ve festivalu hudba, tanec, divadlo a
zpěv, tedy široká paleta umělecké činnosti ochotnických a dobrovolných
spolků a skupin představujících se pokaždé na jiném místě/ obci/ městě
v našem regionu. Dalším nezanedbatelným důvodem pro realizaci
projektu/akce je nutnost a potřeba podpory obci, které nemají ve svých
obecních rozpočtech dostatek finančních prostředků, aby si na pořádání svých
akcí a různých aktivit v obci, několikrát ročně půjčovali rozměrné a pevné
podia se zastřešením. Primárně je tento projekt zaměřen na malé obce regionu,
kterých počet obyvatelů nepřevyšuje 500. Současně chce projekt dát příležitost
těm, kteří se s nadšením a odhodláním ve svém volném čase angažují do
kulturní, společenské, sportovní i jiné aktivity a neváhají přenést své umění a
talent za hranice své klubovny. Proto se obce svazku Tišnovsko rozhodli
společně zapojit do projektu, který nabídne všem zapojeným využití či už
samostatného podia nebo jen jeho zastřešení případně zapůjčení kompletní
sestavy podia se zastřešením o rozměru 8x5m pro své společenské, svazkové,
sportovní, environmentální, kulturní akce.

Ing. Lubomír Katolický
specialista pro rozvoj mikroregionu
tel.: 606 690 327
email: starosta@lazanky.cz

Bc. Martin Hrubý
Pověřenec/specialista pro GDPR
tel. 608 871 829
email: gdpr@dsotisnovsko.cz

Mobilní podium DSO Tišnovsko/autor: Ladislav Tichý
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OPŽP 2014-2020

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Svazek Tišnovsko získal dotaci
na nové kontejnery
Centrum společných služeb DSO Tišnovsko získalo v rámci vyhlášené
výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, výzva č. 69,
spec..cíl 3.2.: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
dotaci ve výši 2 159 335,75 Kč, na projekt pro 17 obcí s názvem: „DSO
Tišnovsko- kontejnery na separované druhy odpadu“.
V rámci projektu budou zakoupeny 1100l kontejnery určené pro rozšíření
sběrné sítě pro papír, plast, sklo a kovy (Vohančice, Běleč, Březina, Řikonín,
Dolní Loučky, Horní Loučky). Tyto kontejnery budou umístěny na sběrná
hnízda, tak aby se zkrátila docházková vzdálenost i počet obyvatel na 1
separační hnízdo. Dále bude část obcí vybavena
velkoobjemovými kontejnery určenými pro svoz
papíru, plastu, biologicky rozložitelného odpadu a
objemného odpadu. Některé obce chtějí pouze
rozšířit svůj systém nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem (např. Doubravník,
Nedvědice, Sentice) a některé pak získat kontejner
pro svoz více druhů odpadů (papír, plast, bio,
objemný odpad) a kontejner využívat dle potřeby.
Tyto obce zpravidla neprovozují vlastní sběrný dvůr a jsou odkázány na služby
svozových společností, které organizují mobilní svoz pouze párkrát do roka.

Nabídka pro
občany
Kontaktní Centrum pro občany
najdete na adrese:
CSS DSO Tišnovsko
Komenského 1109
666 02 Předklášteří
PhDr. Miriam Jedličková
manažerka CSS
tel. 731 499 194
Provozní doba pro veřejnost:
Pondělí - pátek: 9:00 - 15:00
Nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

KONTAKTNÍ CENTRUM
PRO OBČANY
Centrum společných služeb
(CSS) dobrovolného svazku
obcí Tišnovsko slouží i jako
kontaktní místo pro občany.
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.

Foto: příklady 1100 l kontejnerů ( ilustrační foto)

Obec Nedvědice, která se do projektu zapojila, chce také zkvalitnit současné
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
Celková výše uznatelných nákladů projektu činí částku 2 540 395,- Kč. Výše
dotace je 85%. V současné chvíli probíhá příprava zadávací dokumentace pro
výběrové řízení firmou ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.. Datum ukončení
realizace projektu je 31.12. 2018.
PhDr. Miriam Jedličková, manažerka CSS
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Svazková mateřská škola VENKOV
Vznik myšlenky

V roce 2015 byla v rámci projektu MOS mimo jiné zpracována analýza školství
na ORP Tišnov. Z ní vyplynulo, že severozápadní část regionu má výrazné
problémy s předškolními zařízeními, v žádné z 6 obcí této části takovéto
zařízení není a děti jsou rozváženy do blízkého i vzdálenějšího okolí. V rámci
zajištění míst taky funguje i tzv. školková turistika, která znamená přehlášení
trvalého bydliště dětí do míst, kde takovéto zařízení funguje.
Výhodou těchto obcí – Železné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice, Unín a Hluboké
Dvory je to, že jsou na jedné lince IDS JMK, lze je tedy jednoduše dopravovat
do zařízení, dále většina z obcí se rozvíjí, ve sledovaném období 10 roků se
výrazně zvyšuje počet obyvatel a dětí. V těchto obcích se rozvíjí výstavba
rodinných domů, v rámci schválených Územních plánů jsou pro to vytvořeny
ideální podmínky. Nárůst obyvatel je dán dobrou dopravní obslužností,
blízkostí města Tišnova a skvělou dostupností do Brna.

Dne 16.6.2018, poklepání základní
kamene svazkové školky VENKOV/foto:
Radka Pavlíčková

Pokračování projektu

V roce 2016 DSO Tišnovsko rozhodnul podpořit aktivitu obcí a stát se
investorem a zřizovatelem mateřské školy pro tuto oblast. Vznikla tvorba
věcného záměru a jeho schválení v orgánech DSO Tišnovsko, zpracování
projektového záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských
škol pro projekt SVAZKOVÁ ŠKOLKA a vytipování vhodné lokality - Železné –
Záhomí. Nebylo vše tak jednoduché. Změnou vedení DSO Tišnovsko koncem
roku 2016 bylo vysloveno několik problematických okruhů:
Proč jít formou svazkového školství?
Je svazek obcí vhodným investorem pro výstavbu?
Jak eliminovat případný záporný výsledek nezapojeným obcím?
Ošetření možnosti vstupu nebo výstupu ze systému sv. školství?
Proběhla široká diskuze, návštěva svazkového školství Údolí Desné, úprava
stanov DSO kde byla definována odpovědnost za zřízení a provoz. I když jsme
přesvědčováním o výhodnosti společného postupu ztratili skoro jeden rok,
došlo k nastavení podmínek tak, aby ostatní nezúčastněné obce nebyly
ohroženy případnou ztrátou a zároveň v případě zájmu mohli k projektu
svazkového školství přistoupit.
V roce 2017 byla vypracována PD pro územní a stavební řízení, projekt
předložen k vyjádření na DOSS a bylo vydáno SP Svazková školka Venkov. Dále
byla vypracována prováděcí a tendrová dokumentace a vypsáno VŘ. Zároveň
bylo dohodnuto, že investorem nebude DSO, ale jedna ze zúčastněných obcí
s podmínkou převedení stavby do užívání DSO. Byl tedy proveden převod
investorství DSO – Obec Železné a podána žádost na MŠMT v termínu do 8. 12.
2017.
Žádost byla úspěšná, jedná se o jeden z nejlépe hodnocených projektů v rámci
ČR. Termín dokončení stavební akce je stanoven na 15. 6. 2019. Celkové
náklady činí 16 mil. Kč, dotace je ve výši 83%, vlastní zdroje zajistili obce
zapojené do společného projektu.
Dne 16.6.2018 bylo za účasti starostů obcí, představitelů DSO a hejtmana JMK
provedeno poklepání základního kamene. V současné době vedle vlastní
stavby probíhá založení ŠPO pod hlavičkou DSO, následně se připravuje VŘ na
personální zajištění. Spuštění provozu svazkové školky Venkov bude od
1.9.2019 a zařízení může přijmout 50 dětí ve dvou třídách.
Radomír Pavlíček, specialista na mikroregion

„Svazková školka
volného času"

a

Centrum

"Prováděcí dokumentace
pro
provedení
stavby
Svazková
školka"

Stavba školky/ foto: M. Jedličková
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Extrémní sucho na Tišnovsku

Obec Dolní Loučky / foto: Ladislav Tichý

V současnosti čelí Česká republika extrémnímu suchu, které bez nadsázky
snese přídomek katastrofální. V některých obcích na Tišnovsku, konkrétně u
6-ti, které nejsou napojeny na skupinový vodovod, už muselo být přikročeno
k regulaci odběru vody.
O zásobování obyvatelstva vodou na Tišnovsku se převážně stará Svazek
vodovodů a kanalizací Tišnovsko spolu s Vodárenskou akciovou společností.
Ukazuje se, že opatření, která Svazek VAK Tišnovsko v minulosti provedl v
oblasti zdrojů vody, jejich technického stavu a následné úpravy vody umožňují
kontinuálně zásobovat obyvatelstvo vodou i za takto nepříznivých podmínek
jako panují v letošním roce.
Neznamená to ale, že můžeme zůstávat v klidu. Odběry ze zdrojů vody
dosahují technických maxim jejich vydatnosti. V návaznosti na nepříznivý
vývoj klimatické situace v následujících týdnech je třeba, abychom už dnes
upravili svoje chování a s vodou, jako nenahraditelnou surovinou, začali
jednoduše šetřit. Pokud nezměníme svůj přístup k vodě, jako k jedinečné a
nezbytné surovině pro život, budeme možná v brzké budoucnosti řešit ne cenu
vody, ale zda ji vůbec budeme mít k dispozici.
Bc. Martin Hrubý, předseda SVaK Tišnovsko

CSS a Strategie sportu
pro obce Tišnovska
Novelu zákona o podpoře sportu,
která zahrnovala nařízení pro obce
vypracovávat vlastní plány rozvoje
sportu, schválila česká vláda již v roce
2015. Tehdy toto nařízení odmítl
Senát, nyní však prostřednictvím
aktuální novely vstoupilo v platnost.
Na jejím základě všem českým obcím
vznikla povinnost vypracovat plán
podpory sportu pro své území. Na
stanovení priorit v jednotlivých
oblastech sportu a opatření k zajištění
lepší
dostupnosti
sportovních
zařízení občanům obce měly čas jen
do 1. července letošního roku. Faktem
je, že za nevypracování plánu zákon
se žádné přímé sankce ukládat
nemůžou. Pokud však sportovní
kluby či obce žádají o dotace na
krajské či celostátní úrovni a obec
strategii zpracovanou a schválenou
nemá, dotaci neobdrží nebo již
obdržené může pozbýt.
Při záplavě nových nařízení a
povinností kladených na obce
převážná většina, zejména těch
nejmenších obcí povinnost mít
zpracovanou
strategii
sportu
nezaregistrovala a až masivní
kampaň ve sdělovacích prostředcích
na celou záležitost upozornila.
CSS DSO Tišnovsko nabídlo
členským obcím svazku zpracování
strategií rozvoje sportu a 7 obcí
nabídku využilo. V závěru června a
začátkem července zaměstnanci CSS
obce, které o strategii projevili zájem,
navštívili, provedli sběr dat a
fotodokumentaci pro zpracování
strategie. Analýza spočívala ve
vyspecifikování sportovních zařízení
ve
vlastnictví
obce,
rozboru
sportovních aktivit v jednotlivých
obcích a plánů obcí pro další rozvoj
sportu, včetně plánovaných oprav či
investic do sportovních zařízení. Jsme
rádi, že i tak jsme mohly svých obcím
pomoct a že naopak oni využili našich
profesionálních služeb i v této oblasti.
Ing. Lubomír Katolický
specialista pro mikroregion
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…. TY, JÁ A TROCHU FESTIVALU
TyJáTr FEST 2018 je již tradiční multižánrový svátek na Tišnovsku, který se koná pod záštitou Dobrovolného
svazku obcí Tišnovsko.
Vážení příznivci umění a kulturních zážitků, dovolte nám, abychom vás již potřetí pozvali na putovní kulturní festival
TyJáTr FEST 2018. Není třeba zdlouhavě akci představovat, jen stručně uvádíme, že se jedná o uměleckou přehlídku
souborů, seskupení a kapel z oblasti hudební, pěvecké, taneční a divadelní, a to z řad amatérských a ochotnických
seskupení fungujících v regionu Tišnovska či blízkého okolí a to pod záštitou Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko.
Festival se opět bude konat tři po sobě jdoucí dny, tentokráte v termínu 7. až 9. září. Do letošního ročníku se
s nadšením pustila obec Šerkovice, kde festival začíná v pátek 7. září od 17.00, v sobotu 8. září bude festival pokračovat
v Kuřimské Nové Vsi od 14.00, a ukončení proběhne v neděli 9. září v městysi Lomnice od 14.00. Jedna z podmínek
pro pořadatele je existence vhodných exteriérových prostor, kde může festival proběhnout a nám se opět podařilo
pro akci získat obce, které takovými disponují. V Šerkovicích se tedy setkáme ve sportovně kulturním areálu,
v Kuřimské Nové Vsi ve sportovním areálu a v Lomnici na krásném centrálním náměstí u kostela. Zajištěny jsou také
potřebné technické podmínky a občerstvení jak pro účastníky, tak pro návštěvníky festivalu. V případě nepříznivého
počasí je zajištěno suché zázemí.
I v letošním roce se můžete těšit na různorodá a originální představení našich ochotníků, tanečníků, zpěváků a
muzikantů, kteří si pro vás připravili zajímavá a zábavná vystoupení. Uvidíte ty, kteří se vám představili během
předchozích ročníků s novými divadelními, tanečními, pěveckými a hudebními kusy, ale také spatříte nové tváře, které
už teď pilně trénují na svá vystoupení. I letos budou součástí akce drobné workshopy nejen pro děti, výstavy, představí
se vám regionální umělci a volnočasové organizace. Polovinu vystupujících umělců tvoří dětské soubory a skupiny,
program je tedy vhodný pro celé generace. Zmíníme pouze jmenovitě, koho letos můžete svou návštěvou podpořit:
Inspiro Tišnov, Divoženy, STARá BANDa, Fe-MINA Železné, Victorius Hradčany, Stream Dance Dolní Loučky, Motýlí
)D(efekt Kuřim, Karasovo divadlo Tišnov, Hr. Ladies Hradčany, LOTA Lomnice, Slovani Čebín, ZUŠ Tišnov, Cvrčci a
P.A.T.R.O.N Nedvědice, KVJ Tišnov, Klapela Štěpánovice. Nově se můžete těšit na tyto soubory: NAVLNCE Veverská
Bítýška, J-Band Lažánky, Pompony Osová Bítýška, TOM Band Tišnov a Divadelní spolek Moravské Knínice.
Věříme tedy, že i letos se vypravíte zakončit s námi prázdniny krásným kulturním zážitkem a podpoříte tak regionální
umění. Jste srdečně zváni!
Bližší informace o programu budou uveřejněny na stránkách www.dsotisnovsko.cz, www.facebook.com/tyjatrfest1,
na výlepových plochách obcí.
Těšíme se na vás!
Za organizační tým TyJáTr FESTU : Kamila Marek Ševčíková
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GDPR v podmínkách DSO Tišnovsko

V květnu 2018 vešlo v platnost nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Tento nástroj si vzal, v první řadě,
za úkol zneužívání osobních údajů občanů Evropské unie v rámci obchodních aktivit.
Každý z nás si jistě někdy položil otázku, kde vzali moji adresu či telefonní číslo, když jsme byli osloveni s
nějakou obchodní nabídkou. Tomu všemu mělo udělat nové nařízení přítrž. Jak bývá dobrým zvykem, tato opatření v
plné síle dopadlo i na obce a jejich příspěvkové organizace – školy, školky apod.
Centrum společných služeb DSO Tišnovsko se chopilo tohoto úkolu a změnou Stanov dne 20.2.2018,
rozšířilo svoji činnost o plnění úkolů vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v podmínkách obcí pro všechny členské
obce svazku Tišnovsko. V souvislosti s tímto nařízením zřídilo funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Obcím a
jejich subjektům, které projevily zájem, CSS zpracovalo vstupní analýzy, agendové listy a celé agendy GDPR za výrazně
výhodnějších podmínek než komerční subjekty. Ukázalo se, že o službu mají zájem nejen členské obce DSO Tišnovsko,
ale i další obce ORP Tišnov a nakonec i obce sdružené v DSO Moravský kras. Prostřednictvím specialisty pro GDPR,
poskytlo CSS DSO Tišnovsko tuto službu celkem 120 subjektům.
Obce v rámci České republiky vydaly na zajištění agendy GDPR částku převyšující 1 mld. Kč. Přitom se jedná o
subjekty, u kterých se v minulosti neřešil žádný případ uniku osobních údajů (národní legislativa platí od roku 2001)
a v současnosti 100% své agendy řeší na základě zákonných důvodů. V rámci implementace nařízení a úpravy národní
legislativy mohly být z tohoto režimu vyjmuty, jako například obce v Rakousku a vynaložené prostředky mohly být
využity pro další rozvoj obcí.
Bc.Martin Hrubý – specialista na GDPR
______________________________________________________________________________________________________________________________________

CSS pomáhá obcím s veřejnými zakázkami
V období od června do srpna, se CSS zaměřilo intenzivně na veřejné zakázky. Začátkem měsíce června, bylo
CSS osloveno ze strany svazku Vodovodů a kanalizací Tišnovsko ohledně realizace výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu na rekonstrukci vodojemu v obci Železné. CSS přijalo nabídku a zajistilo kompletní realizaci
výběrového řízení pro stavbu a rekonstrukci vodojemu ve svazkové obci Železné.
V polovině června ZŠ a MŠ Nedvědice vypsalo výběrové řízení na realizaci třech veřejných zakázek malého
rozsahu. CSS se do tohoto výběru přihlásilo a uspělo. Následně realizovalo a administrativně zajišťovalo výběrové
řízení na stavební práce, dodávky a služby.
V polovině srpna bylo CSS osloveno na přípravu a realizaci dalšího výběrového řízení Mikroregionem Porta
na opravu povrchu Štěpánovice – Lomnička. CSS v teto okamžik připravuje na tento projekt zadávací dokumentaci.
Ing. David Lacina, specialista na veřejné zakázky
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vydává Centrum společných služeb DSO Tišnovsko
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Zpravodaj je distribuován bezplatně.
Redakce a grafická úprava: CSS DSO Tišnovsko
Kontakt: CSS DSO Tišnovsko
Komenského 1109, 666 02 Předklášteří
tel.: 731 499 194, web:www.dsotisnovsko.cz, e-mail: info@dsotisnovsko.cz
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Veřejné služby na území DSO
ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola POHÁDKA
Borač 47, 592 61 Doubravník
Tel.: 602 251 536
www.msborac.estranky.cz
Základní škola a Mateřská škola
Dolní Loučky 207, 594 55 Dolní Loučky
Tel.: 549 440 115
www.zsdolniloucky.cz

Mateřská škola Malhostovice
666 03 Tišnov
Tel.: 774 515 754
www.malhostovice.eu
Základní škola
Komenského 1097, 666 02 Předklášteří
Tel.: 549 413 360
https://sites.google.com/a/zspredklasteri.cz/zspredkl
asteri/

Základní škola a Mateřská škola
Doubravník 319, 592 61 Doubravník
Tel.: 566 566 309
www.doubravnik.cz/skola.php

Mateřská škola
Na Stráňově 1127, 666 02 Předklášteří
Tel.: 731 509 954
https://sites.google.com/a/zspredklasteri.cz/zspredkl
asteri/

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka
Drásov 167, 664 24 Drásov
Tel.: 549 424 194
www.zstgmdrasov.cz/index.html

Základní škola a Mateřská škola
Sentice 71, 666 03 Tišnov
Tel.: 549 416 107
http://sentice.cz/zakladni-a-materska-skola/

Mateřská škola Hradčany
Tišnovská 19, 666 03 Hradčany
Tel.: 549 415 206
http://mshradcany.cz

Mateřská škola
Svatoslav 113, 666 01 Tišnov
Tel.: 702 031 024
www.mssvatoslav.cz

Základní škola a Mateřská škola Lažánky
Lažánky 59, 664 71 Lažánky
Tel.: 549 420 080
www.lazanky.cz/index.php?clanek=97

Mateřská škola Štepánovice
Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří
Tel.: 702 060 106
www.msstepanovice.freepage.cz

Základní škola, Základní uměl. škola a Mateřská
škola
Tišnovská 362, 679 23 Lomnice
Tel.: 549 450 116
www.zslomnice.cz

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice
Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice
Tel.: 566 565 223
http://skola.nedvedice.cz

SOÚ a SOČ SČMSD
Zámek 35, 679 23 Lomnice
Tel.: 549 450 115
http://zameklomnice.cz
Střední odborná škola Fortika
Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
Tel.: 549 450 316
http://www.fortika.cz
Mateřská škola
Lomnička 29, 666 01 Tišnov
Tel.: 774 515 754
www.lomnicka.cz/materska-skola/

Střední škola a Základní škola Tišnov
nám. Míru 22, 666 25 Tišnov
Tel.: 549 410 076
www.skolatisnov.cz/os
Základní škola Tišnov
nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 415 629
http://tisnov-zs28.cz
Základní škola
Smíškova 840, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 415 163
www.zssmiskova.cz
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Gymnázium Tišnov
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 402
www.gym-tisnov.cz

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří
Tel.:549 439 613
www.domovpredklasteri.cz

Mateřská škola U Humpolky
U humpolky 1686, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 382
www.msuhumpolky.cz

Domov pro seniory –
Žernůvka 12
Nelepeč – Žernůvka, 666 01
Tel.: 549 411 526
www.dosa.cz

Základní umělecká škola Tišnov
Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 655
www.zustisnov.cz
Mateřská škola Sluníčko
Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 415 256
www.slunickoms.wz.cz
ZŠ a MŠ Václava Havla
Žďárec 28, 594 56 Žďárec
Tel.: 549 440 426
www.skolazdarec.cz
__________________________________________________________________________

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JINÉ
Centrum sociálních služeb
Králova 1742, 666 01
Tel.: 549 410 301
www.css.tisnov.cz/
Dětský domov
Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 200
www.dd-tisnov.cz
Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Tel.: 534 008 133
http://tisnov.charita.cz/
Pečovatelská služba městyse Lomnice
Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
Tel.:549 450 106
http://lomnice.cz/pecovatelska-sluzba/ds7842/p1=8308
Služby pomoci v domácnosti občanům městyse
Lomnice
nám. Palackého 32, Lomnice 679 23
Tel.: 549 450 106
www.lomnice.cz/sluzby-obcanum-mestyse/ds7861/p1=9531

Domov

sv.

Alžběty

Domov pro seniory
Doubravník 6, 592 61 Doubravník
Tel.: 566 566 396
www.doubravnik.cz/socialka.php
_______________________________________________________________

KULTURA
Místní knihovna Borač
Borač 47, 592 61 Doubravník
www.knihovnaborac.wz.cz
Knihovna Braníškov
Braníškov 41, 664 71 Veverská Bítýška
Tel.: 549 430 165
www.braniskov.cz/node/27
Multifunkční hřiště
Dolní Loučky 208, 594 55 Dolní Loučky
Tel: 549 440 121
www.dolniloucky.cz/sport/
Obecní knihovna
Dolní Loučky 132, 594 55 Dolní Loučky
Tel: 549 440 121
www.dolniloucky.cz
Doubravnická knihovna
Koldova vila 75
592 61 Doubravník
www.doubravnik.cz/knihovna.php
Knihovna Drásov
Drásov 167, 664 24 Drásov
Tel.: 549 424 174
www.drasov.knihovna.cz/
Knihovna Hradčany
Tišnovská 131, 666 03 Tišnov 3
Tel: 549 415 398
www.hradcanyutisnova.cz
Knihovna Lažánky
Lažánky 59, 664 71 Lažánky
www.lazanky.cz/
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Obecní knihovna Lomnice
Kraslická 44, 356 01 Lomnice
Tel.: 352 627 940
www.lomnice.knihovna.info

Obecní knihovna
Nedvědice 316, 592 62 Nedvědice
Tel.: 566 565 060
http://knihovnanedvedice.wz.cz

Obecní knihovna Lomnička
Lomnička 103, 666 01 Tišnov
http://knihovnalomnicka.webk.cz

Státní hrad Pernštejn
Nedvědice 592 62
Tel.: 566 566 101
www.hrad-pernstejn.eu/cs

Obecní knihovna Malhostovice
Malhostovice 75, 666 03 Tišnov 3
www.knihovnamalhostovice.webk.cz
Obecní knihovna Předklášteří
Náměstí 5. května, 666 02 Předklášteří
Tel.: 549 410 170
www.knihovnapredklasteri.webk.cz
Obecní knihovna Rašov
Rašov 50, 679 23 Lomnice
Tel.: 549 427 514
http://rasov.cz/
TJJ LUCKY Drásov, z.s.
Drásov 47, 664 24 Drásov
www.luckydrasov.cz
Obecní knihovna Sentice
Sentice 71, 666 03 Tišnov
Tel.: 549 416 158
www.sentice.cz/
Sportovní areál u požární nádrže Skalička
Tel.: 549 424 187
http://obec-skalicka.cz/turistika/

Turistické informační centrum
Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
Tel.: 511 119 173
www.pernstejnsko.cz
Městské kulturní středisko
Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 082
www.mekstisnov.cz
Městská knihovna Tišnov
Brněnská 475, 66601 Tišnov
Tel.: 549 121 001-5
www.mktisnov.cz
Kino Svratka
Brněnská 152, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 046
www.mekstisnov.cz/kino-svratka
Muzeum města Tišnova
Jungmannova 80, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 212 550
www.mekstisnov.cz/muzeum

Základní knihovna obce
Svatoslav 102, 666 01 Tišnov 1
http://knihovnasvatoslav.webk.cz

Galerie Jamborův dům
Brněnská 475, 666 01 Tišnov
Tel.: 730 167 598
www.mekstisnov.cz/galerie

Místní knihovna
Synalov 679 23 Lomnice
Tel.: 732 783 941
www.synalov.cz

Knihovna a Centrum Ráček
Železné 79, 666 01 Tišnov
Tel.: 604 266 485
http://knihovnazelezne.webk.cz

Obecní knihovna
Šerkovice 33, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 415 728
www.knihovnaserkovice.wz.cz

Obecní knihovna Rohozec
Rohozec 45, 679 23 Lomnice
Tel.:549 427 008
http://www.rohozec.cz

Místní knihovna
Štěpánovice 13/14, p. Předklášteří 666 02
Tel.: 604 794 889
www.knihovnastepanovice.webk.cz/
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