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Vážení čtenáři Zpravodaje,  

sedmé vydání Zpravodaje DSO Tišnovsko je stručným přehled informací o činnosti Centra společných služeb, 

které existujte díky svazku Tišnovsko, 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.  

 

KKontakty na realizační tým: 
 PhDr. Miriam Jedličková – manažerka CSS, tel. 731 499 194, email: manager@dsotisnovsko.cz 

 Magda Bednářová - specialistka pro rozvoj mikroregionu tel. 604 560 885, email: 

info@dsotisnovsko.cz 

 Ing. David Lacina - specialista na veřejné zakázky a GDPR, tel. 605 851 345, email: 

gdpr@dsotisnovsko.cz 

 

Kontakt na pověřence pro 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.  

 

Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života 
 

Naše DSO obdrželo od Jihomoravského kraje finanční 

podporu na projekt z dotačního programu „Zdravé 

municipality JMK 2019“ ve výši 48 300,- Kč. Cílem projektu 

je prostřednictvím vzdělávání a praktického nácviku první  

pomoci podpořit aktivity směřující k podpoře a osvětě zdraví v našem regionu se zapojením široké veřejnosti. 

Realizace tohoto projektu zaměřeného na zvýšení povědomí občanů obcí na Tišnovsku o zdravém a bezpečném 

životním stylu, prevenci a ochraně zdraví v případě jeho ohrožení, proběhne v 5 obcích v měsíci říjen 2019.  

PhDr. Miriam Jedličková 
manažerka CSS 

 
 

 

 

mailto:manager@dsotisnovsko.cz
mailto:info@dsotisnovsko.cz
mailto:gdpr@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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S čím CSS obcím za uplynulé 
období pomohlo? 

(duben 2019 – srpen 2019) 
 
Za uplynulé období duben – srpen jsme 
našim členským obcím jen v oblasti 
dotačního poradenství a výběrových 
řízení pomohli v těchto činnostech: 
 realizace výběrových řízení v obcích 

Horní Loučky, Katov, Vranov, Žďárec, 
Železné, Předklášteří, Tišnovská 
Nová Ves,  Heroltice, pomoc  úpravou 
a tvorbou směrnic VŘ apod.;  

 odborná a poradenská činnosti 
v rámci tvorby žádostí o dotace 
z MMR nebo JMK 2019 pro obce: 
Tišnovská Nová Ves, Březina, 
Kuřimská Nová Ves, Skalička; 

 administrace projektů a akci 
podpořených finančními dotacemi 
z JMK nebo MMR pro obce Vranov a 
Žďárec; 

 
 

 
 
 

Činnost CSS v rámci VZMR  

a GDPR v obcích Tišnovska  
 
V rámci činnosti pověřence GDPR pro 

obce Tišnovska pokračují intenzivní 

návštěvy subjektů po celém regionu i 

mimo něj. Od účinnosti nařízení GDPR 

se podařilo vyřešit několik 

diskutovaných témat, jako bylo psaní 

kronik, zápisů ze zasedání 

zastupitelstva obce, zveřejňování 

fotografii, mlčenlivost zastupitelů a 

další praktické témata. Dále se podařilo 

aktualizovat, nebo vytvořit nové 

organizační řády pro obecní úřady.  

Začátkem roku Centrum společných 

služeb podalo celkem 16 žádostí o 

dotaci pro své obce. V květnu byli 

vyhlášení úspěšní žadatelé na MMR a 

 
 
 
 
 

      Dovybavení svazkové mateřské školy VENKOV 
 

C 

 

Centrum společných služeb DSO Tišnovsko získalo v rámci 

individuální žádosti o finanční podporu z rozpočtu 

Jihomoravského kraje dotaci ve výši 1 900 000,- Kč na projekt s 

názvem: „Dovybavení svazkové mateřské školy VENKOV“.  

Díky inciativě Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko vznikne v regionu 

Tišnovsko zařízení, které může přijmout 50 dětí ve dvou třídách a 

pomůže tak vyřešit problém mnoha rodičů ve svém území. 

Svazková mateřská škola je dvoutřídní. Třídy jsou odděleny, 

přiměřeně prostorné, umožňující pohybové, konstruktivní, výtvarné, 

pracovní a další aktivity odpovídajících potřebám dětí předškolního 

věku. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy budou 

splňovat hygienické a bezpečnostní normy dle platných předpisů. 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které 

vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, 

umožňují dostatek pohybových činností, veškeré vybavení bude 

odpovídat počtu dětí, bude zdravotně nezávadné a bezpečné, 

přizpůsobeno antropometrickým požadavkům. 

 

Projekt je rozdělen na 4 části:  

ČÁST  A)  

 - řeší vybavení tříd novostavby mateřské školy odpovídajícím nábytkem 

a vnitřním vybavením splňující požadavky bezpečnosti a podporující 

kvalitní psychofyzický vývoj dětí, a tím dosáhne vyšší kvality výchovné 

práce a bezproblémového přechodu dětí do základní školy, 

 - vybavení prostorů pro odpočinek (lehárna) a převlékání (šatna) dětí 

zařízení splňující veškeré požadavky pro dostatečný prostor, hygienu, 

bezpečnost a podporu vývoje samoobslužných návyků dětí 

ČÁST B) 

- vybavit výdejnu mateřské školy novým gastro a provozním zařízením a 

kuchyň pro zajištění přípravy jídla  

ČÁST C)  
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JMK, kteří následně využili služeb 

Centra společných služeb v rámci 

realizace veřejných zakázek svých 

projektů. Během měsíce června, 

července a srpna se intenzivně 

pracovalo na přípravě i realizaci těchto 

zakázek.  Pro obce se zpracovávají a 

administrují kompletní výběrová 

řízení. Na Centrum společných služeb 

se neobrací pouze členské obce, ale i 

nečlenské obce, které nechtějí hradit 

velké finanční prostředky komerčním 

společnostem za výběrová řízení. 

 Ing. David Lacina, specialista na 

veřejné zakázky a   GDPR 

  

 

 
         Podpořil Jihomoravský kraj 
 

 

 
 

 
 
 

Foto: autor M. Bednářová, mobilní podium 
svazku Tišnovsko 
 

- vybavení obou tříd didaktickými pomůckami 

ČÁST D) 

- vybavení obou tříd hračkami, ostatními pomůckami a potřebami pro 

mateřskou školu  

Díky podpoře Jihomoravského kraje tohoto projektu dojde k zajištění 

řádného spuštění provozu pilotní svazkové školky VENKOV 

v Jihomoravském kraji, které je plánováno od 1. 9. 2019.  

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení prestiže předškolního zařízení 

v regionu JMK, posílení místních vazeb mezi partnery projektu, 

obecním úřadem a rodinami předškolních dětí. Předškolní vzdělávání 

je založeno na postupném získávání a rozvíjení znalostí a dovedností, 

na prožitkovém učení, na široké a pestré nabídce činností, na vzájemné 

komunikaci a kooperaci.  

PhDr. Miriam Jedličková 

 

Mobilní pódium pro obce svazku Tišnovsko 
DSO Tišnovsko v rámci realizace společných projektů pro své obce 

pořídilo v roce 2018 mobilní pódium o rozměrech 8x5 m bez 

zastřešení. V letošním roce se nám podařilo díky finanční dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje pořídit zastřešení ke stávajícímu 

mobilnímu pódiu. Projekt s názvem Zastřešení mobilního pódia pro 

obce Tišnovska byl podpořen z dotačního programu PRV JMK 2019 

v částce 250.000,-Kč. Zastřešení je z kvalitní pevné hliníkové 

konstrukce obloukového tvaru značky LITEC.  

A co nás vedlo k tomu pořídit kompletní mobilní pódium? 

Hlavním důvodem je zajištění zázemí pro kulturní a společenské akce 

pro členské obce DSO Tišnovska. Některé z nich mají nízký počet 

občanů a i přesto pořádají mnoho kulturně společenských aktivit pro 

občany a turisty bez adekvátního a bezpečného zázemí v průběhu 

celého roku. Kromě toho je tu již tradičně každoroční pořádání 

třídenního multižánrového kulturního festivalu našim svazkem 

s názvem „TyJáTr FEST“ na Tišnovsku. Hlavní roli má na festivalu 

hudba, tanec, divadlo a zpěv, tedy široká paleta umělecké činnosti 

ochotnických a dobrovolných spolků a skupin představujících se 

pokaždé v jiné obci našeho regionu. Důvodem je tedy nutnost a 

potřeba podpory obcí, které nemají ve svých obecních rozpočtech 

dostatek finančních prostředků, aby si na pořádání svých akcí a 

různých aktivit několikrát ročně půjčovali rozměrná a pevná podia se 

zastřešením z velkých měst nebo drahých firem. Proto se obce svazku 

Tišnovsko rozhodly společně zapojit do pořízení zastřešeného 

mobilního pódia, které nabídne všem zapojeným využití kompletní 

sestavy o rozměru 8x6m pro své společenské, svazkové, sportovní, 

environmentální a kulturní akce. (www.dsotisnovsko.cz/mobilni-

podium) 

Magda Bednářová, specialistka pro rozvoj mikroregionu 
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1. 9. 2019 OTVÍRAME SVAZKOVOU MATEŘSKOU ŠKOLU VENKOV V ŽELEZNÉM“ 
 

 Když se v roce 2016 Dobrovolný svazek obcí 

Tišnovsko rozhodlo podpořit aktivitu svých obcí, 

řešících dlouhotrvající problém při umísťování dětí v 

okolních předškolních zařízeních,  dokázalo to hlavní, 

co je jejím smyslem: podpořit a pomoct obcím 

k efektivnímu rozvoji a prosazování společných zájmů 

v úzké spolupráci. A to se našemu svazku opravdu 

povedlo! V průběhu 2,5 let proběhly všechny změny od schválení v orgánech DSO, zpracování 

projektové dokumentace daného záměru, zajištění a přijetí dotace pro výstavbu budovy z MŠMT a JMK, 

výstavby komunikace a dalších souvisejících zařízení. V současné době ve školce probíhá vybavování 

tříd a prostorů samotné budovy nábytkem se vším, co je nutné k jejímu provozu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: budova MŠ VENKOV leden 2019,  

autor  M. Jedličková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: budova MŠ VENKOV, srpen 2019, 

autor: M. Jedličková 

                                                     

http://www.msvenkov.cz/ 

 

http://www.msvenkov.cz/
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Výsledkem našeho téměř 3-letého snažení je zřízení nové školské právnické osoby s názvem Svazková 

mateřská škola VENKOV. Investorem výstavby je obec Železné, a protože byla MŠ v průběhu 

letošních prázdnin řádně zkolaudovaná, DSO Tišnovsko zajistilo její převod s právem hospodaření do 

majetku svazku Tišnovsko, které zřídilo za účelem provozování mateřské školy již uvedenou školskou 

právnickou osobu s účinností od 1. 8. 2019. Slavností zahájení provozu proběhne první školní den tedy 

2. 9. 2019. Na děti a rodiče se těší paní ředitelka Mgr. Barbora Packová se svým nadšeným týmem 

zkušených pedagogů a 

dalších zaměstnanců. 

Mateřská škola sídlí 

v přírodním a klidném 

prostředí, se skvělou 

dostupností pro 

hromadnou i individuální 

dopravu obcí zapojených 

do školského systému. 

Jedná se primárně o obce: 

Železné, Šerkovice, 

Hluboké Dvory, Bukovice, 

Rohozec a Unín. Nová 

školka je dvou třída a 

jedním ze samotných cílů 

je i cílená logopedická 

prevence. Věříme tedy, že 

nejen tato přidaná  

             hodnota, ale i kvalitní 

nové zázemí, zájem a 

individuální péče o každé 

dítě v naši svazkové 

školce ulehčí Vám 

rodičům i Vám obcím, 

kteří jste byli v přímém 

kontaktu celého 

problému to největší 

ulehčení a pomoc. 

Děkujeme za Váš zájem, 

trpělivost a všem 

zapojeným obcím za 

vynikající spolupráci, 

finanční pomoc a nadšení 

spoluvytvářet něco 

nového, v našem regionu 

a dokonce i kraji zcela 

neobvyklého.   

PhDr. Miriam Jedličková 
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4. ROČNÍK TYJÁTR FESTU NA TIŠNOVSKU  

Vážení příznivci umění a kulturních zážitků, dovolte nám, abychom vás pozvali na TyJáTr FEST 2019. 

Termín konání čtvrtého ročníku festivalu už se rychle blíží, proto vám teď velmi rádi přiblížíme konkrétní 

program (viz plakát níže). 

Festival se koná pod záštitou Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko a opět se bude konat tři po sobě jdoucí 

dny a potkáme se v příjemných venkovních prostorách, které poskytli pro konání festivalu letošní účastníci. 

Startujeme v městysi Nedvědice v pátek 6. 9. 2019 od 17 hodin na náměstí u rybníka, 7. 9. 2019 ve 14 hodin 

se přesuneme do Borovníku do kulturního zázemí u obecního úřadu a festival zakončíme od 13.30 v neděli 

8. 9.2019 v Lažánkách za sokolovnou.  

V pátek se můžete těšit na vystoupení těchto souborů: Inspiro Tišnov, divadlo tv ORBA, KVJ Tišnov - MM, 

J.G. Wild, Fe-MINA Železné. V sobotu vás pobaví ZUŠ Tišnov, Duocelli Železné, Pompony Osová Bítýška, 

divadlo NaVlnce, KVJ Tišnov, Motýlí )D(efekt Kuřim, Stream Dance Dolní Loučky, Karasovo divadlo 

Tišnov, Hr. Ladies Hradčany a Klapela Štěpánovice.  Neděli zakončíme ve společnosti souborů LOTA 

Lomnice, Inspiro Tišnov, TOGETHER Sokol Tišnov, divadlo Paravánek, Dog Dancing. T. Slovákové, 

Slovani Čebín a ZUŠ Tišnov. I letos se můžete těšit na nová ochotnická divadelní představení, působivé 

choreografie tanečníků a příjemné hudební produkce. Součástí akce budou rovněž drobné workshopy nejen 

pro děti, které letos zajišťují Ráček Železné a herna pro děti V podpalubí Tišnov, představí se vám místní 

spolky, regionální umělci z řad výtvarníků a fotografů a volnočasové organizace. Významnou část 

vystupujících umělců tvoří dětské soubory a skupiny, program je tedy vhodný pro celé generace. 

Po celou dobu konání festivalu je zajištěno občerstvení a hygienické zázemí, v případě nepříznivého počasí 

je zajištěno suché zázemí. Vstupné je dobrovolné. 

Věříme, že i letos se vypravíte zakončit s námi prázdniny krásným kulturním zážitkem a podpoříte tak 

regionální aktivity. Jste srdečně zváni! 

Bližší informace o programu budou postupně zveřejňovány na stránkách www.dsotisnovsko.cz, 

www.facebook.com/tyjatrfest1, na výlepových plochách obcí a v regionálních tiskovinách.  

Těšíme se na vás!  

Tým TyJáTr FESTu 2019  

 

Informační Zpravodaj DSO Tišnovsko  
vydává Centrum společných služeb DSO Tišnovsko 
Číslo vydání 7/2019 
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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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/. 
 

 

Veřejné služby na území DSO 

 
  

ŠKOLSTVÍ 
 
Svazková mateřská škola VENKOV 
Železné č. 200, 666 01 Tišnov 
Tel. 777 190 482 
www.msvenkov.cz 
 
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 Štěpánovice 
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 

http://www.msvenkov.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/


  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 

 

  

Zpravodaj          7 / 2019 

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 
 

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                  
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Tišnovská 131, 666 03 Tišnov 3 
Tel: 549 415 398 
www.hradcanyutisnova.cz 
 
Knihovna Lažánky                 
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.hradcanyutisnova.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/

