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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       www.dsotisnovsko.cz       www.dsotisnovsko.cz     www.dsotisnovsko.cz   

     Centrum společných služeb 

DSO Tišnovsko 

 

  

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, zastoupený 

předsedou Bc. Jiřím Dospíšilem, zahájilo činnost Centra 

společných služeb obcí v území Tišnovsko (dále jen 

Centrum) související s realizací projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“ již 1. července 2016.  Tento nový projekt 

Svazu měst a obcí ČR, je ve své podstatě zaměřen na 

vytvoření a provoz CSS v rámci DSO v ČR. Předmětem 

projektu je zvyšování profesionality výkonu veřejné 

správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území 

pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí 

sdružených do dobrovolného svazku obcí (dále jen 

„DSO“), a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po 

jeho ukončení. Součástí projektu je hlubší rozpracování 

udržitelného postavení DSO (podmínky prostředí) a 

jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy 

v území. Centrum obcí v území Tišnovsko si klade za cíl 

poskytování odborné pomoci, přenos informací 

zejména malým obcím ve svazku. Na 2. setkání 

starostů, které proběhlo v rámci projektu dne 15. 12. 

2016, byl zástupci malých obcí dále deklarován 

požadavek na rozšíření služeb Centra do obcí ve 

formě vedení účetnictví profesionálním účetním.   

Aktivity Centra v uplynulém období se zaměřovalo 

kromě poskytování odborného poradenství v oblasti 

projektové přípravy a zpracování žádostí o dotaci či už 

na MMR, JMK, MZE, MO ČR i na odborné konzultace 

např. při úpravě nových obecně závazných vyhlášek či 

konzultací v oblasti výběrových řízení vyhlášených obcí 

apod.  

Centrum se v novém roce 2017 připravuje na realizaci 

několik projektů, mezi nimi nejvýznamnější je zpracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu a územnímu 

řízení projektu „Svazková školka a Centrum pro rodinu“, 

které zastřešuje DSO Tišnovsko. Mezi další projekty, 

kterých realizace v CSS právě začíná je i 2. ročník 

putovního kulturního festivalu amatérských divadel, 

hudebních i tanečních souborů tzv. TyJáTr FEST na 

Tišnovsku. Díky rozšíření počtu zaměstnanců městské 

policie Tišnov o nové strážníky, bude možnost realizace 

projektu „Rozšíření městské policie Tišnov v obcích 

svazku“.  

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 prostřednic-

tvým Operačního programu Zaměstnanost. 
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Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko započal s 

realizací jednoho ze svých pilotních projektů 

stavby dvoutřídní „Svazkové školky a Centra 

volného času " 

Starostové jednotlivých zapojených obcí se 

dohodli na společném postupu a pod hlavičkou 

Dobrovolného svazku obcí se dohodli na 

společném projektu výstavby svazkové školky a 

zastupitelstva jednotlivých obcí tento postup 

schválila, včetně příspěvku na spolufinancování. 

Do projektu se zapojilo 6 svazkových obcí území 

ORP Tišnov (její severní části): 

1) obec Železné 

2) obec Bukovice 

3) obec Šerkovice 

4) obec Rohozec 

5) obec Unín 

6) obec Hluboké Dvory 

  

Většina s 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. 

V žádné ze zapojených obcí není předškolní ani 

školní zařízení. Děti jsou umísťovány v okolních 

mateřských školách ORP Tišnov, a to především v 

městě Tišnově. Vzhledem k celkovému nedostatku 

míst v těchto zařízeních je velkým problémem 

získat umístění dětí z okolních obcí. Jedním ze 

základních kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání v MŠ v Tišnově je trvalý pobyt dítěte. 

Proto jsou rodiče z těchto obcí nuceni přehlásit 

svoje děti na trvalý pobyt do Tišnova např. k 

prarodičům nebo jiným příbuzným.   

Výše zmíněné obce shodly na společném postupu 

při zajištění výstavby svazkové školky a centra 

volného času na katastru obce Železné. Všechny 

zmíněné obce jsou napojeny na společnou linku 

Integrovaného dopravního systému JMK a tím je 

zajištěna i dostatečná dopravní obslužnost. 

 

 

Cílový stav zajistí uvolnění kapacit MŠ v Tišnově 

pro potřebu města a zajistí umístění dětí ze 

zúčastněných obcí v novém předškolním 

zařízení. Nejbližší předškolní zařízení je ve městě 

Tišnově nebo v Lomnici u Tišnova. Tato zařízení 

již delší dobu vykazují nedostatečnou kapacitu 

v umísťování dětí svých občanů. V rámci 

výstavby školky vzniknou i prostory pro 

volnočasové aktivity dětí z přilehlého regionu. 

                

 

 

Lokalita - obec Železné - Záhomí  

 

 

 

 

 

Projektová dokumentace   

 

 

Svazková školka – Centrum 

volného času 
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                                           Foto: Radomír Pavlíček  
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Setkání na kraji řešilo žhavé otázky 

 

 

Manažeři Center společných služeb obcí jednali s 

představiteli kraje 

Hejtman Bohumil Šimek a radní Petr Hýbler 

se v pondělí 23. ledna zúčastnili pracovního 

setkání představitelů kraje s manažery Center 

společných služeb obcí (CSS). 

Na programu jednání, v budově 

brněnského sídla kraje, byly informace o činnosti 

center, aktuální otázky rozvoje veřejné správy a 

možná role dobrovolných svazků obcí (DSO) při 

výkonu veřejné správy, představení dotačních 

možností kraje pro obce i diskuse o možnostech 

další spolupráce a podpory ze strany krajské 

samosprávy. 

Centra společných služeb obcí, která 

postupně vznikla v rámci projektu Svazu měst a 

obcí, využívá více než 1 200 obcí. Dohromady 

tvořily 83 dobrovolných svazků, nejvíc (dvanáct) 

DSO je přitom z JMK. Centra v uplynulém období 

konkrétně řešila zejména problematiku odpadů, 

prostřednictvím nákupů kompostérů a 

štěpkovačů, pomáhala starostům s přípravou 

obecně závazných vyhlášek a tvorbou 

rozvojových dokumentů, úspěšně realizovala 

školení zástupců obcí v oblasti účetnictví nebo 

veřejných zakázek a zajišťovala také podklady 

pro zpracování žádostí o dotace. 

Toto setkání se uskutečnilo z podnětu 

předsedy Výboru pro regionální rozvoj, starosty 

obce Železné, Radomíra Pavlíčka. Za DSO 

Tišnovsko, který je v projektu zapojen, se setkání 

zúčastnila manažerka PhDr. Miriam Jedličková, 

která seznámila přítomné s činností Centra služeb 

a jeho aktivitami v tišnovském regionu.   

Centrum realizovalo již několik projektů, 

např. nákup kompostérů, v současnosti se 

připravuje první velký projekt – Společná svazková 

školka. Do tohoto projektu jsou zapojeny obce ze 

SZ od Tišnova – Hluboké Dvory, Rohozec, 

Bukovice, Unín, Šerkovice a Železné. Všechny tyto 

obce projevily společný zájem z důvodů 

dlouhodobých problémů při umísťování děti do 

MŠ v Tišnově.  

    

                                   Radomír Pavlíček  

               Starosta obce Železné 
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První noční spoj „na zavolání“ na 

Tišnovsku 

Dne 8. února 2017 se sešli starostové z Kuřimského 

Jestřabí, Kuřimské Nové Vsi, Níhova, Katova a z obce 

Křižínkov s náměstkem hejtmana Jihomoravského 

kraje pro dopravu Romanem Hanákem a ředitelem 

koordinátora Integrovaného dopravního systému, 

společnosti KORDIS JMK, Jiřím Horským. Všichni 

zúčastnění našli společně řešení, které pomůže jak 

školákům cestujícím do Dolních Louček a Tišnova, tak 

i lidem vracejícím se pozdě večer z práce domů. 

Změny začnou od 1. března 2017. Jako první 

v Jihomoravském kraji bude obce obsluhovat 

večerní autobus na zavolání. Bude to tedy 

znamenat, že do již zmíněných obcí bude nově 

zajíždět spoj, který dnes po půl 11 vyráží z Tišnova a 

končí v Dolních Loučkách. Právě o tento spoj 

občané projevili největší zájem. Pro cestující, kteří 

pojedou z Tišnova, bude postačovat, když řidiči 

nahlásí svou výstupní zastávku. Jinak by autobus za 

Dolní Loučky pokračoval v případě, že si jej někdo 

nejméně 40 min před odjezdem zavolá přes 

dispečink na čísle 543 173 317. Kraj si tak zároveň 

otestuje reálnou vytíženost autobusu a bude moc 

zvážit jeho pozdější zavedení v klasickém režimu. 

V regionu Tišnovsko bude navíc večer fungovat i 

další spoj na zavolání. Jeho trasa povede z Katova 

přes Níhov zpět do Dolních Louček jako odvoz 

cestujících z průmyslové zóny ve Velké Bíteši. Od 

začátku března letošního roku čeká novinka na 

školáky z Kuřimského Jestřabí. Půjde o autobus, který 

je doveze do škol v Dolních Loučkách a Tišnově 

přímo na čas na první vyučovací hodinu. Starostové 

zapojených obcí pěvně doufají, že změny, které 

přijdou v dopravní obslužnosti, budou ku prospěchu.  

 

 

Jaro 2017 na Tišnovsku – kulturní a 
společenské akce 

Kulturní akce: Výstava obrazů „SEDM KRÁST DESET“ 

Dne: 5. 3. 2017 od 14:00 – 12. 3. 2017 do 17:00 hod 

Místo konání: Obec Předklášteří 

 

Kulturní akce: Tišnovské Žestě 

Dne: 15. 3. 2017 od 19:30 hod 

Místo konání: MěKS - Tišnov 

 

Společenská akce: Košt slivovice 

XI. ročník 

Dne: 18. 3. 2017 

Místo konání: Kulturní dům - Obec 

Železné 

 

Kulturní akce: CRYSTAL MONEE 

HALL BAND (USA) 

Dne: 19. 3. 2017 od 19:30 hod 

Místo konání: MěKS – Tišnov 

 

Kulturní akce: DIVADLO SKLEP – 

BESÍDKA 

Dne: 23. 3. 2017 od 19:00 hod 

Místo konání: kino Svratka - Tišnov 

 

Kulturní akce: Nos s Andersenem 

Dne: 31. 3. 2017 

Místo konání: Centrum Ráček - 

obec Železné 

 

Kulturní akce: Koncert Františka 

Nedvěda 

Dne: 7. 4. 2017 – hodina zahájení 

není stanovena 

Místo konání: Obec Předklášteří 

 

Kulturní akce: Bluesová pomlázka 

Dne: 8. 4. 2017 

Místo konání: Kulturní dům – 

Obec Železné 

 

Kulturní akce: MALÉ DIVADLO 

KJÓGENU – PŘIPOUTANÝ K TYČI, 

VELKÉ PRÁDLO 

Dne: 11. 4. 2017 od 19:00 hod 

Místo konání: MěKS – Tišnov 

 

Kulturní akce: SOCIETAS INCOGNITORUM A 

PACORA 

Dne: 19. 4. 2017 

Místo konání: MěKS - Tišnov 

http://www.zelezne.cz/udalosti-v-obci/kam-za-kulturou/?ftshow=196#ka196
http://www.zelezne.cz/udalosti-v-obci/kam-za-kulturou/?ftshow=196#ka196
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Informační Zpravodaj dobrovolného svazku 

obcí Tišnovsko vydává  

Centrum společných služeb. 
Ročník 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.:         731 499 194 

web:       www.dsotisnovsko.cz 

e-mail:   info@dsotisnovsko.cz 

 

     CSS – kontaktní centrum pro  

                     občany  

 
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 

Tel. 731 499 194 

e-mail: info@dsotisnovsko.cz 

web: www.dsotisnovsko.cz 

Informace 

Vážení přátelé,  

startovací ročník TyJáTr FEST 2016, který připravilo DSO Tišnovsko, ve  

spolupráci s partnerskými obcemi svazku byl velice úspěšným 

projektem.  

Představitelé svazku se proto rozhodli o jeho pokračování i v tomto 

roce, a protože je podstatou festivalu putování po regionu, tento rok 

se uskuteční ve venkovních prostorách obcí Maršov, městyse 

Doubravník a městě Tišnov.  

Tímto nabízíme všem pěveckým, hudebním nebo tančením skupinám 

a spolkům možnost účastnit se této velkolepé akce. Festival se 

uskuteční první zářiový víkend tj. 1.9. - 3. 9. 2017.  

Přihlásit se můžete do konce dubna 2017 buď osobně v Centru 

společných služeb DSO na ulici Komenského 1109 v Předklášteří, nebo 

mailem na adrese: info@dsotisnovsko.cz.  

 

Děkujeme za Váš zájem a předem se těšíme na spolupráci.  

 

 

 

 

http://www.dsotisnovsko.cz/

