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Milé čtenářky, milí čtenáři,  

Toto již 6. vydání Informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko probíhá v rámci projektu 

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „ Centra společných 

služeb“ ( CSS), reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Projekt je 

zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). 

Prostřednictvím těchto svazků se mohou kdykoliv zapojit obce a jejich orgány s cílem posílit kvalitní a efektivní 

činnosti v oblasti veřejné správy a služeb pro své občany. Partnery projektu jsou dobrovolné svazky obcí (DSO), 

při kterých Centra společných služeb vznikly. Primárně pomáhají CSS malým obcím, které zavaluje nadbytek 

administrativních povinností a další nutné aktivity, potřebné pro rozvoj a podporu obce.   

 

Kontakty na realizační tým: 

 manažerka CSS    

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

 specialistka pro rozvoj mikroregionu 

Magda Bednářová, tel. 607 949 168, email: info@dsotisnovsko.cz 

 specialista na veřejné zakázky a GDPR  

Ing. David Lacina, tel. 605 851 345, email: gdpr@dsotisnovsko.cz 

   

Náš realizační tým je k dispozici všem občanům regionu Tišnovsko.  

Na webových stránkách svazku www.dsotisnovsko.cz, jsou průběžně umísťovány informace o realizaci 

projektů. Na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR je podrobný přehled informaci spojených s projektem 

CSS: http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx.  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / GDPR 

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko rozšířilo svoji činnost svazku o plnění úkolu pověřence GDPR a dne 

20.2.2018 členská schůze schválila zřízení funkce pověřence dle 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.   

Kontakt na pověřence pro GDPR: Ing. David Lacina, tel. 605 851 345, email: gdpr@dsotisnovsko.cz. 

 

PhDr. Miriam Jedličková 
manažerka CSS 

 

 

mailto:info@dsotisnovsko.cz
mailto:info@dsotisnovsko.cz
mailto:gdpr@dsotisnovsko.cz
http://www.dsotisnovsko.cz/
http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx
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Elektronický katalog 
sociálních služeb 

Jihomoravského kraje 

Dovolujeme si Vás upozornit 
na elektronický katalog sociálních 
služeb. Obsahuje aktuální informace 
o celkové 
nabídce poskytované na území jihomora
v-ského kraje.  

Byl vytvořen pro širokou veřejnost jako 
moderní on-line nástroj zvyšující 
dostupnost informací o možnostech 
využívání sociálních služeb 
v Jihomoravském kraje. Tato webová 
aplikace, která je součástí Krajského 
informačního systému sociálních služeb, 
nabízí celou řadu způsobů vyhledání 
vhodné sociální služby pro občany, kteří 
se dostanou do nepříznivé sociální 
situace a potřebují pomoc 
profesionálních poskytovatelů sociálních 
služeb.      V podrobném vyhledávání je 
navíc možné poptávat informace dle 
životní situace klienta či klíčových slov 
(např. šikana, 
domácí násilí apod.).                                          

 Katalog je nyní nejdostupnějším 
přehledem služeb Jihomoravského kraje. 

Více naleznete na webových stránkách: 

https://socialnisluzby.kr-
jihomoravsky.cz 

  

Foto: M.Jedličková, zima na Tišnovsku 

 
 

 
 
 

SLOVO PŘEDSEDY DSO TIŠNOVSKO 
 
Vážené starostky a starostové,  
vážení představitelé školských zařízení. 
 
Dovolte mi, abych Vám všem i když opožděně popřál hodně zdraví a 
štěstí novém roce a ve Vašich úřadech jenom samá moudrá rozhodnutí 
a spokojené občany. A těm z Vás, kteří svou „kariéru „ starosty zažívají 
poprvé, přeji hlavně pevné nervy.  
 
Rád bych Vás seznámil s činností našeho Centra společných služeb, 
které je zřízeno při Dobrovolném svazku obcí Tišnovsko, nabídkou 
služeb a také se změnami v letošním roce. 
 
DSO Tišnovsko čítá ke dnešnímu dni 43 členských obcí, Centrum 
společných služeb vzniklo v roce 2015 a sídlí v prostorách jedné 
z členských obcí Předklášteří. 
 
Pokud bych se v rychlosti měl zmínit o některých realizovaných 
projektech, tak jsou to především dva úspěšné projekty z OPŽP 
v oblasti odpadového hospodářství, stavba svazkové školky, pořízení 
podia pro obce a spuštění festivalu TyJáTr FEST, třídenního maratonu 
amatérských divadel, tanečních a hudebních skupin, více informací: 
https://www.facebook.com/tyjatrfest1/. 
 
Hlavními aktivitami Centra jsou poradenská činnost ve všech 
oblastech potřeb obcí s cílem zajistit efektivnější poskytování 
veřejných služeb občanům. Centra pomáhají především  malým obcím 
při zvládáním velkého množství administrativních povinností a při 
činnostech pro rozvoj regionu. Významnou oblastí odborného 
poradenství pro obce CSS je dotační management, tvorba rozvojových 
dokumentů, pasportů apod. Nově od loňského roku nabízíme 
zpracování veřejných zakázek a služby v oblasti GDPR 
 
V letošním roce jsme plně zprofesionalizovali tým zaměstnanců a 
věříme, že ku prospěchu Vás, uživatelů. Na plný úvazek začal od 1. 
ledna pracovat pověřenec pro GDPR, jistě jste to už zaznamenali, tým 
jsme posílili i o specialistku pro mikroregion. V plném rozsahu už také 
nabízíme realizaci veřejných zakázek a poradenství v oblasti 
výběrových řízení. 
 
Závěrem, nebojte se na naše Centrum obrátit s jakýmkoliv problémem. 
Možná už něco obdobného řešil někdo před Vámi a řešení je na světě. 
Pokud věc není v našich silách, máme v zásobníků spoustu 
prověřených odborníků. 
 
S přáním krásných dnů, 
 

Pavlíček Radomír 
starosta obce Železné  

předseda DSO Tišnovsko 
 
 
 
 

https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/
https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/
https://www.facebook.com/tyjatrfest1/
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S čím CSS obcím za uplynulé 
období pomohlo? 

(říjen 2018 – březen 2019) 
 
Za uplynulé období říjen – únor jsme 
našim členským obcím jen v oblasti 
dotačního poradenství a výběrových 
řízení pomohli v těchto činnostech: 
 realizace výběrových řízení, pomoc 

s úpravou a tvorbou směrnic VŘ 
apod. v obcích Železné, Katov, 
Mikroregion Porta a jiné. 

 odborná a poradenská činnosti 
v rámci tvorby žádostí o dotace 
z MMR nebo JMK 2019 pro obce: 
Březina, Kaly, Předklášteří, Bukovice, 
Železné, Žďárec, Čebín, Synalov, 
Kuřimská Nová Ves. 

 příprava žádostí o dotaci společných 
projektů CSS pro obce DSO 
z programu  PRV JMK 2019, s názvem 
„Zastřešení mobilního pódia pro obce 
Tišnovska“ a žádost o dotaci 
z Programu rozvoje v oblasti kultury 
a památkové péče v roce 2019 na 
společný projekt CSS pod názvem „ 
TyJáTr FEST na Tišnovsku“.  

 tvorba žádosti o dotaci pro 20 obcí 
svazku SVaK  s názvem „ Chráníme 
vodu na Tišnovsku“ z Programu pro 
poskytování environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 
2019. 
 

 
 

 
 
 
 

C 

V našich obcích přibývají kontejnery  

Centrum společných služeb DSO Tišnovsko získalo v rámci 

vyhlášené výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020, výzvy č. 69, spec..cíl 3.2.: Zvýšit podíl materiálového a 

energetického využití odpadů v roce 2018, dotaci na projekt pro 

17 členských obcí s názvem: „DSO Tišnovsko- kontejnery na 

separované druhy odpadu“.  

Dne 17.10.2018 bylo prostřednictvím firmy ASHPA, s.r.o. vyhlášeno 

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla 

rozdělena na 3 části. První část veřejné zakázky nesla název: „DSO 

Tišnovsko- kontejnery na separované druhy odpadů a štěpkovač – 

1.část projektu –kontejnery“ . Název II. části veřejné zakázky byl „DSO 

Tišnovsko –kontejnery na separované druhy odpadů a štěpkovač – 

2.část projektu – velkoobjemové kontejnery“ a III. část veřejné zakázky 

měla názvem „ DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy 

odpadů a štěpkovač – 3.část projektu –štěpkovač.  Výzva veřejné 

zakázky byla uzavřená.  

Dodavatelem 1.části projektu, tedy dodávky 47 ks kontejnerů o 

objemu 1100 l s horným výsypem a 1 ks kontejneru o objemu 1100 l s 

horným výsypem, uzavřený se stala firma MEVA-BRNO, s.r.o..  

Dodavatelem 2. části projektu, kterou je dodávka 3 ks 

velkoobjemových kontejnerů otevřených o objemu 3m3, 16 ks 

velkoobjemových kontejnerů otevřených o objemu 12 m3, 1 ks 

velkoobjemového kontejneru o objemu 15 m3 s odklopnou střechou, 3 

ks velkoobjemového kontejneru otevřeného o objemu 16m3, 4 ks 

velkoobjemového kontejneru – otevřeného o objemu 20 m3, se stala 

firma KOVOVK kontejnery, s.r.o. z Jeseníků. Dodavatelem štěpkovače 

pro městys Nedvědice se po řádném ukončení 3. části veřejné zakázky 

stala firma TLAMKA, s.r.o. 

Způsobilé výdaje na realizaci projektu byli po ukončení veřejné 

zakázky upraveny na 2 289 925,00 Kč. Snížil se i příspěvek z EU na 

hodnotu 1 946 436,25 Kč. Spoluúčast zapojených obcí do projektu činí 15% 

podíl z celkové částky tj. 343 489,- Kč.  

V současnosti probíhá kontrola VZMR a změn projektu ze strany 

řídicího orgánu OPŽP před vydáním RoPD, které potvrdí financování 

způsobilých nákladů projektu. Současně jsou již zajištěny dodávky a 

rozvoz kontejnerů na místa svých dodání a převzetí úřady jednotlivých 

obcí.  

PhDr. Miriam Jedličková 
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GDPR v obcích Tišnovska  
 
Od 1. ledna 2019 se na DSO Tišnovsko změnila kontaktní osoba pověřence pro GDPR. Od té doby probíhají 

návštěvy subjektů po celém regionu i mimo něj. Cílem těchto návštěv je odborné poradenství v rámci 

praktických dotazů starostů, zastupitelů či ředitelů škol, kteří jsou v přímém kontaktu daného problému tj. 

ochrany osobních údajů. 

Nejvíce diskutovaným tématem na obecních úřadech je v současné době psaní kronik, zápisů ze zasedání 

zastupitelstva obce, zveřejňování fotografii, tvorba a zveřejňování zpravodajů a další praktické témata. V rámci 

školství se ve většině případů řeší fotografie, vystavovaní výrobků žáků, seznamy žáků, souhlasy o mlčenlivosti 

zaimplementované v pracovních smlouvách. Většina obecních úřadů má zastaralé organizační řády, nebo je 

nemá vůbec. Na řadu dotazů našich subjektů se obratem zpracovávají odpovědi, které jsou rozesílaný mezi 

všechny subjekty. I tímto krokem pomáhá a ulehčuje Centrum společných služeb zbytečnou zátěž, která jim leží 

na bedrech. 

 

           Ing. David Lacina 

                                                                   

Projekt  CSS DSO: „ Svazková mateřská školka VENKOV“ 
 

Jak se daří naši školce? 

V dubnu 2018 bylo vítězné firmě VS-buid, s.r.o. ze Želešič 

předáno staveniště doslova na zelené půdě. V současnosti tu 

už stojí budova školky a vše napovídá tomu, že stavba a práce 

na ní úspěšně dál pokračují. Díky inciativě CSS tak 

vznikne zařízení, které může přijmout až 50 dětí a pomůže 

tak vyřešit problém mnoha rodičů ve svém území. 

Centrum společných služeb Tišnovsko realizovalo  na konci roku 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního 

místa ředitelky MŠ VENKOV a Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko jmenovala 4.12.2018 Mgr. Barboru 

Packovou na místo ředitelky svazkové MŠ s účinností zřízení školské právnické osoby od 1.8.2019.  

Naše MŠ bude sídlit v přírodním, klidném prostředí, s dostupností pro hromadnou i individuální dopravu. Bude 

zaměřena na rozvoj environmentálních dovedností dětí, aktivity a činnosti budou směřovány k propojení dětí 

s přírodou a respektem k jejich individuálním potřebám.  MŠ bude dvoutřídní a plánuje se zde cílená 

logopedická prevence a příprava jazykových 

dovedností. 

Projekt plánuje využívat přilehlou zahradu (pro 

různorodé pracovní činnosti) a dětské hřiště, 

které svoji velikostí postačí pro obě třídy.  

Spuštění provozu svazkové školky VENKOV je 

plánováno od 1. 9. 2019. 

V současné době CSS pomáhá obci Železné se 

žádosti o dotaci na dětské hřiště svazkové MŠ 

z MMR ČR, které bude v atypické verzi, 

v přírodním charakteru se zaměřením na 

ekologickou výchovu. Dominantními prvky hřiště 

budou terénní svahskluz, tematické herní prvky, 

skupinová houpačka“ hnízdo“, pískoviště a 

rostlinná zákoutí (vyvýšené záhony 2x0,9x0,5m).  
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Budou zde vědomě a cíleně vytvořená místa, 

ve kterých se děti mohou seznamovat s 

přírodou, a kde mohou svobodně zkoušet 

vlastní pěstitelské pokusy. 

Převažujícím materiálem pro výrobu 

herních prvků i mobiliáře bude kvalitní 

akátové dřevo. Také povrch hřiště bude 

propustný, aby bylo umožněn však dešťové 

vody. Celý koncept budoucího hřiště je 

navržen jako maximálně šetrný k životnímu 

prostředí. Děti se díky vyvýšeným záhonům 

budou moct naučit pěstovat rostlinky, 

poznat jejich životní cyklus. Prostor bude 

následně z vlastních finančních zdrojů 

oddělen živým plotem a osázen vhodnými 

stromy, které vytvoří stín, pomohou k 

udržení chladnějších míst v areálu a vytvoří 

životní prostor pro drobné živočichy a 

ptactvo. 

 

PhDr. Miriam Jedličková 

 
                                                                                             
 
Foto : vizualizace záměru výstavby dětského hřiště 
MŠ VENKOV                       
 

Aktualizovaný seznam veřejných služeb na území DSO Tišnovsko naleznete na webových stránkách svazku: 
http://www.dsotisnovsko.cz/zakladni-informace/seznam-verejnych-sluzeb-na-uzemi-obci-svazku/. 
 

Informační Zpravodaj DSO Tišnovsko  
vydává Centrum společných služeb DSO Tišnovsko 
Číslo vydání 6/2019 
Zpravodaj je distribuován bezplatně. 
Redakce a grafická úprava: CSS DSO Tišnovsko 
Kontakt:  CSS DSO Tišnovsko, Komenského 1109, 666 02 Předklášteří, www.dsotisnovsko.cz, email:info@dsotisnovsko.cz 

http://www.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 
 
Základní škola a Mateřská škola                                                                 
Doubravník 319, 592 61 Doubravník   
Tel.: 566 566 309 
www.doubravnik.cz/skola.php 
 
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka                                                                     
Drásov 167, 664 24 Drásov 
Tel.: 549 424 194 
www.zstgmdrasov.cz/index.html  
 
Mateřská škola Hradčany                                                                       
Tišnovská 19, 666 03 Hradčany 
Tel.: 549 415 206 
http://mshradcany.cz 
 
Základní škola a Mateřská škola Lažánky                                                                  
Lažánky 59, 664 71 Lažánky 
Tel.: 549 420 080  
www.lazanky.cz/index.php?clanek=97 
 
Základní škola, Základní uměl. škola a Mateřská 
škola                               
Tišnovská 362, 679 23 Lomnice  
Tel.: 549 450 116 
www.zslomnice.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/ 

 
  
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/ 
 
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  
Sentice 71, 666 03 Tišnov 
Tel.: 549 416 107 
http://sentice.cz/zakladni-a-materska-skola/ 
 
Mateřská škola                    
Svatoslav 113, 666 01 Tišnov 
Tel.: 702 031 024 
www.mssvatoslav.cz 
 
Mateřská škola Štepánovice 
Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří 
Tel.: 702 060 106 
www.msstepanovice.freepage.cz 
 
Základní škola a Mateřská škola Nedvědice 
Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice 
Tel.: 566 565 223  
http://skola.nedvedice.cz 
 
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 

http://www.msborac.estranky.cz/
http://www.zsdolniloucky.cz/
http://www.doubravnik.cz/skola.php
http://www.zstgmdrasov.cz/index.html
http://mshradcany.cz/
http://www.lazanky.cz/index.php?clanek=97
http://www.zslomnice.cz/
http://zameklomnice.cz/
http://www.fortika.cz/
http://www.lomnicka.cz/materska-skola/
http://www.malhostovice.eu/
https://sites.google.com/a/zspredklasteri.cz/zspredklasteri/
https://sites.google.com/a/zspredklasteri.cz/zspredklasteri/
https://sites.google.com/a/zspredklasteri.cz/zspredklasteri/
https://sites.google.com/a/zspredklasteri.cz/zspredklasteri/
http://sentice.cz/zakladni-a-materska-skola/
http://www.mssvatoslav.cz/
http://www.msstepanovice.freepage.cz/
http://skola.nedvedice.cz/
http://www.skolatisnov.cz/os
http://tisnov-zs28.cz/
http://www.zssmiskova.cz/
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Gymnázium Tišnov                      
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov 
Tel.: 549 410 402 
www.gym-tisnov.cz 
 
Mateřská škola U Humpolky                                                                                
U humpolky 1686, 666 01 Tišnov 
Tel.: 549 410 382 
www.msuhumpolky.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/ds-
7842/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/ds-
7861/p1=9531 
 
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem               
Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří 
Tel.:549 439 613 
www.domovpredklasteri.cz 
 
Domov pro seniory – Domov sv. Alžběty                                                      
Žernůvka 12 
Nelepeč – Žernůvka, 666 01  
Tel.: 549 411 526 
www.dosa.cz 
 
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                 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JINÉ 

http://www.gym-tisnov.cz/
http://www.msuhumpolky.cz/
http://www.zustisnov.cz/
http://www.slunickoms.wz.cz/
http://www.skolazdarec.cz/
http://www.css.tisnov.cz/
http://www.dd-tisnov.cz/
http://tisnov.charita.cz/
http://lomnice.cz/pecovatelska-sluzba/ds-7842/p1=8308
http://lomnice.cz/pecovatelska-sluzba/ds-7842/p1=8308
http://www.lomnice.cz/sluzby-obcanum-mestyse/ds-7861/p1=9531
http://www.lomnice.cz/sluzby-obcanum-mestyse/ds-7861/p1=9531
http://www.domovpredklasteri.cz/
http://www.dosa.cz/
http://www.doubravnik.cz/socialka.php
http://www.knihovnaborac.wz.cz/
http://www.braniskov.cz/node/27
http://www.dolniloucky.cz/sport/
http://www.dolniloucky.cz/
http://www.doubravnik.cz/knihovna.php
http://www.drasov.knihovna.cz/
http://www.hradcanyutisnova.cz/
http://www.css.tisnov.cz/
http://www.dd-tisnov.cz/
http://tisnov.charita.cz/
http://lomnice.cz/pecovatelska-sluzba/ds-7842/p1=8308
http://lomnice.cz/pecovatelska-sluzba/ds-7842/p1=8308
http://www.lomnice.cz/sluzby-obcanum-mestyse/ds-7861/p1=9531
http://www.lomnice.cz/sluzby-obcanum-mestyse/ds-7861/p1=9531


  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 

 

  
6 Zpravodaj          6 / 2019 

Lažánky 59, 664 71 Lažánky 
www.lazanky.cz/ 
 
Obecní knihovna Lomnice    
Kraslická 44, 356 01 Lomnice 
Tel.: 352 627 940 
www.lomnice.knihovna.info 
 
Obecní knihovna Lomnička 
Lomnička 103, 666 01 Tišnov 
http://knihovnalomnicka.webk.cz 
 
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/ 
 
Základní knihovna obce      
Svatoslav 102, 666 01 Tišnov 1 
http://knihovnasvatoslav.webk.cz 
 
Místní knihovna                                                        
 Synalov 679 23 Lomnice 
Tel.: 732 783 941 
www.synalov.cz 
 
Obecní knihovna                                                      
Šerkovice 33, 666 01 Tišnov 
 Tel.: 549 415 728 
www.knihovnaserkovice.wz.cz 
 
Místní knihovna             
Štěpánovice 13/14, p. Předklášteří 666 02 
Tel.: 604 794 889 

www.knihovnastepanovice.webk.cz/ 
 
 
Obecní knihovna                
Nedvědice 316, 592 62 Nedvědice 
Tel.: 566 565 060 
http://knihovnanedvedice.wz.cz 
 
Státní hrad Pernštejn       
Nedvědice 592 62 
Tel.: 566 566 101 
www.hrad-pernstejn.eu/cs 
 
 

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 
 
Galerie Jamborův dům          
Brněnská 475, 666 01 Tišnov 
Tel.: 730 167 598 
www.mekstisnov.cz/galerie 
 
Knihovna a Centrum Ráček    
Železné 79, 666 01 Tišnov 
Tel.: 604 266 485 
http://knihovnazelezne.webk.cz 
 
Obecní knihovna Rohozec 
Rohozec 45, 679 23 Lomnice 
Tel.:549 427 008 
http://www.rohozec.cz 

http://www.lazanky.cz/
http://www.lomnice.knihovna.info/
http://knihovnalomnicka.webk.cz/
http://www.knihovnamalhostovice.webk.cz/
http://www.knihovnapredklasteri.webk.cz/
http://rasov.cz/
http://www.luckydrasov.cz/
http://www.sentice.cz/
http://obec-skalicka.cz/turistika/
http://knihovnasvatoslav.webk.cz/
http://www.synalov.cz/index.php?nid=10006&lid=cs&oid=2585366
http://www.knihovnaserkovice.wz.cz/
http://www.knihovnastepanovice.webk.cz/
http://knihovnanedvedice.wz.cz/
http://www.hrad-pernstejn.eu/cs
http://www.pernstejnsko.cz/
http://www.mekstisnov.cz/
http://www.mktisnov.cz/
http://www.mekstisnov.cz/kino-svratka
http://www.mekstisnov.cz/muzeum
http://www.mekstisnov.cz/galerie
http://knihovnazelezne.webk.cz/
http://www.rohozec.cz/

