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Volby do Zastupitelstva města Tišnova 23. a 24. září 2022 

Milí Tišnováci, 
už za několik málo dní, v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022, nás 
čekají komunální volby. Ty rozhodnou o tom, kdo bude stát v čele 
našeho města po další čtyři roky. Právě držíte ve svých rukou 

OTEVŘENÉ NOVINY, prostřednictvím kterých vám chceme více 
přiblížit představy Otevřeného Tišnova o dalším směřování 
našeho města. Města, ve kterém společně žijeme a které je nám 
nejdražší, které ovšem bohužel v několika posledních letech spíše 
stagnuje, než aby se rozvíjelo. Otevřený Tišnov vám přináší naději 
na změnu. Chceme, aby se do Tišnova vrátil kulturní 
a společenský život, aby se Tišnov stal skutečným centrem 
našeho regionu. Je nutné investovat do oprav stávající a výstavby 
nové infrastruktury, aktivně řešit problémy s nedostatkem lékařů, 
chytře reagovat na přicházející energetickou krizi. Věříme, že je 
možné se vymanit z provinčnosti, a současně zachovat vše, co je 
v Tišnově jedinečné. Přejeme si město, které se rozvíjí smysluplně, udržitelně, a především ve prospěch občanů. Město, které je 

ve všech ohledech maximálně otevřené a připravené k diskusi s každým, kdo chce být aktivní a veřejnému životu ve městě 
prospěšný. Chceme také, aby místní podnikatelé mohli svobodně rozvíjet svou činnost a obyvatelé města jejich služby využívat. 
Jsme v mnoha směrech zastánci moderních přístupů, současně však ctíme bohatý odkaz našich předků a chceme na něj 
navazovat. Chceme město s budoucností. Město odvážné, město, které se rozvíjí, město s vizí. 

A jakou kandidátku jsme si pro vás připravili? Jsou v ní lidé různých profesí, zkušeností a zájmů, lidé připravení poskytnout svůj 
nejlepší lidský i pracovní potenciál pro rozvoj našeho krásného města. Průměrný věk kandidátů je 41 let, na kandidátní listině 
najdete celkem 6 mužů a 9 žen! Z toho máme zvláště velkou radost :-) Společně jsme strávili hodiny přípravou volebního 
programu. Myslíme, že máme dobrý přehled o tom, co Tišnov a jeho občané potřebují. Přicházíme proto s programem, který 

zaručí našemu městu rozvoj a prosperitu. 

Příjemné chvilky při čtení našich novin, pohodový závěr léta a šťastnou ruku v komunálních volbách vám přeje  

Váš Otevřený Tišnov 

 

 

CHCEME AKTIVNĚ KOMUNIKOVAT S OBČANY 

Podpoříme občanské aktivity a všechny aktivní spoluobčany i volené zastupitele, kterým na rozvoji 
našeho města záleží. Budeme rozpracovávat důležitá témata a předkládat je lidem ve srozumitelné 

formě, a to ještě před jejich projednáním v orgánech města. 
 

 CHCEME EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT DOTAČNÍ PROGRAMY 

Zpracujeme projekty na čerpání financí z národních a evropských programů na revitalizaci městské 
infrastruktury (silnice, chodníky, městský mobiliář, dětská hřiště, veřejná prostranství, sídliště apod.) 

a k využití alternativních zdrojů energie, a to včetně místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov. 
 

CHCEME ZADRŽOVAT VODU V KRAJINĚ 

Připravíme projekty k zadržování vody v krajině, a to formou budování vsakovacích průlehů podél 
městských komunikací, zelených střech na městských budovách, mokřadů, retenčních nádrží apod. 

Zřídíme bezplatné poradenství pro občany města při nakládání s vodou a zavádění udržitelných 
technologií při výstavbě a rekonstrukci bytových i rodinných domů. 

 

CHCEME LEPŠÍ DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Vytvoříme program městských pobídek k vytvoření nových ordinací specializovaných lékařů (pediatr, 
oční, interní, zubní, psychologická a psychiatrická péče apod.). 

 

CHCEME ŘEŠIT ROSTOUCÍ NÁKLADY NA BYDLENÍ 
Provedeme analýzu stávajícího pozemkového fondu města a tam, kde to bude v souladu s územním 
plánem možné, zahájíme výstavbu bytových domů pro rodiny a mladé lidi bez vhodného sociálního 

zázemí formou startovacích bytů a družstevní výstavby s účastí města.  
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Mgr. Jan Schneider 
právník ve veřejné správě, jednatel poradenské agentury 

Mgr. Alena Svobodová Kovaříková, Ph.D. 
výzkumná pracovnice 

Martin Baláš 
manažer výstavby 
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ředitelka dětské skupiny 

Mgr. Martina Haklová 
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Mgr. Ludmila Babáková 
důchodkyně, učitelka 

Jáchym Navrátil 
student 

Mgr. Marcela Kovaříková 
důchodkyně, učitelka 

Adéla Ondroušková 
kadeřnice 

Ing. František Svoboda 
softwarový inženýr 

Mgr. Bc. Veronika Jičínská 
manažerka projektu Brněnský architektonický manuál 
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Město s budoucností Napsal, nakreslil:  

 

 

 

 

Honza 

postavíme Skatepark, lezeckou 

stěnu a cyklistické traily. sportoviště 
pro mládež jsou totiž také potřeba! 

Budeme dělat projekty podporující 
výrobu zelené energie. Město musí být 

v jejich zavádění vzorem! 

martin 

ÁLA 

vlaďka 

V tišnově je kritický nedostatek 
některých lékařŮ. Spustíme systém 

pobídek k vytvoření nových ordinací. 

Relaxační zóna u svratky nebo okružní 
linka městské dopravy. To jsou jen některé 

věci, které pro vás chceme připravit. 
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Smutné děti Květnice 

Už padesát let není Květnice jen horou, která naplněná 
nerostným bohatství a krasovými tajemstvími z výšky „hlídá“ 
město i Tišnováky. V roce 1972 totiž začala výstavba největšího 
tišnovského sídliště Pod Květnicí s téměř sedmi stovkami 
nových bytů. Výstavba sice částečně znehodnotila panorama 
města, přinesla ale nové možnosti bydlení a umožnila tak 

významný růst počtu obyvatel našeho města. Velká část 
současných Tišnováků žije, nebo v minulosti vyrůstala „na 
Květnici.“ 

 

Dnešní čtyřicátníci tak s nostalgií vzpomínají na dětské hry 

a souboje na haldách, které na okolních polích navršili 
stavebníci. „Sídliště bylo plné dětí podobného věku. Buď jsme 
si v blízkosti lesa stavěli bunkry, nebo se do večera honili za 
balónem v prachu na hřišti. Když se pro opozdilce s přicházející 
tmou vypravili rodiče, museli počkat, než se nad hřištěm 
rozestoupí oblaka ze špinavé antuky, aby své dítě mezi 
ostatními poznali,“ vzpomíná s úsměvem i Honza Schneider 

z Otevřeného Tišnova, který na sídlišti žil do svých třinácti let. 

 

Jenže zatímco v osmdesátých letech poskytovalo relativně 
nové a dobře vybavené sídliště v rámci dobových možností 
dostatečný komfort, o čtyřicet let později už příliš příjemným 
místem k životu není. Rozbité chodníky, zchátralá betonová 
plocha pod obchodem a prakticky nulové investice do rozvoje 
této lokality, jsou spíš než k úsměvům důvodem ke zlosti 

místních obyvatel a smutku někdejších sídlištních dětí. Jak už 
je totiž v několika posledních letech v Tišnově zvykem, studie 
revitalizace sídliště existuje, bohužel však stále jen 

v úřednickém šuplíku. Dle veřejně dostupných informací je 
zpracován projekt revitalizace sídliště Pod Květnicí z roku 2017 
a projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod 

Květnicí v Tišnově z roku 2020. V investičním výhledu města se 
počítalo se zahájením 1. a 2. etapy (Květnická + Dřínová) už 

v letošním roce, a to s celkovými výdaji 4 mil Kč. Tato investice 
ovšem nebyla realizována. Ostatně i tato částka je vzhledem 

k reálným potřebám opravdu spíše symbolická a v zásadě nic 
podstatného nevyřeší. Větší realizace za 11,5 mil Kč je podle 

tohoto dokumentu plánována až na rok 2023, z poloviny je 
pokrytí rozpočtu řešeno příjmem z dotace. Tedy řešení 
problému opět jen v rovině teoretické, bez jasných vizí, cílů 

a opravdové snahy věci posouvat kupředu. 

A právě tento přístup k řešení situace na sídlišti Pod Květnicí 
chceme změnit. Největší tišnovské sídliště si totiž zaslouží 
opravené chodníky, upravené zelené plochy, moderní místa 
pro sport, dostatek laviček, odpadkových košů a také dětská 
hřiště s bezpečnými atrakcemi na hraní. Otevřený Tišnov 
považuje zahájení revitalizace tohoto území za jednu ze svých 
jasných priorit. Stávající studie ovšem chceme částečně 
revidovat, protože se domníváme, že se do nich nepodařilo 
plnohodnotně zakomponovat například některé prvky trvale 
udržitelného rozvoje a opatření, která nám pomohou v boji 
proti klimatické změně. 

 

Konkrétně se jedná například o instalaci dobíjecích stanic pro 
elektromobily (nebo alespoň stavební přípravu pro 
bezproblémové osazení jejich dostatečného počtu v ulicích 

v letech budoucích), řešení projektů solárních panelů pro 
energetické využití v bytových domech a na veřejném 
osvětlení, případně realizace systému zadržování vody 

v krajině (sběr vody ze střech domů a její následné využití pro 
napájení vodních prvků nebo údržbu veřejné zeleně). 
Samostatnou kapitolou je také plánovaná bytová výstavba 

v prostoru za Centrem sociálních služeb na ulici Králova. 
V žádném případě nedopustíme, aby bylo toto cenné území 
zničeno zcela nesystémovou výstavbou, jak se bohužel stalo 

v jiných částech města. 

Město také musí využít všechny nástroje k tomu, aby zamezilo 
případnému ničení vybavení, vyhazování odpadků 

a znečišťování míst určených ke hře, odpočinku nebo relaxaci. 
Možností je mnoho – vyhlášky, kamerový systém nebo 
pravidelné i namátkové kontroly městské policie. Především 
ale věříme, že samotné zvelebení místa je nejlepší cestou 

k jeho celkovému zkulturnění.  

Zasadíme se o to, aby se minulé i současné „děti Květnice“ opět 
na svém sídlišti cítily dobře. Ale nebojte se, na další části města 
zapomínat nebudeme. 

Fotografie: sbírky Podhoráckého muzea v Předklášteří, archiv Otevřeného Tišnova 
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Vybíráme z našeho programu 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Prosazujeme dostupnou a kvalitní zdravotnickou péči pro všechny věkové skupiny 

Jako prvořadý úkol vnímáme potřebu řešit nedostatek lékařů 
a lékařek, zejména z oboru pediatrie, interny, stomatologie, 
včetně dentální hygieny, oftalmologie, psychiatrie ad., a to 
například prostřednictvím pobídek podporujících otevření 
nových ambulancí. Vytvoříme seznam nemovitostí 
a konkrétních prostor, které jsou stavebně i technicky vhodné 
pro vznik nových ordinací. Dále nabídneme lékařským 
specialistům možnost využití sdílených ordinací. Tišnov se 
musí stát zajímavějším i pro mladé lékaře a lékařky, 
nabídnout jim dostupné školky, školy a kulturní aktivity. 
Poskytneme jim také zvýhodněné pronájmy bytů nebo 
finanční podporu na mzdu zdravotní sestry. Tyto benefity 
budou vždy podmíněny výkonem praxe a budou časově 
omezené. 

Jelikož nedostatkem lékařů trpí většina regionů, je nutná součinnost městské samosprávy s krajskými úřady 

a lékařskou komorou. Jako zástupci Tišnova budeme aktivně komunikovat o personálních problémech s vedením 
odboru zdravotnictví JMK a společně apelovat na lékařskou komoru nebo na zdravotní pojišťovny. S vedením kraje 
budeme také intenzivně řešit otázku modernizace tišnovské nemocnice.  

Prevence je základ 

Ve druhé fázi vypracujeme informační portál, na kterém občané naleznou informace, které se týkají nároku na 

preventivní vyšetření. To vše přehledně a na jednom místě, pro seniory také v tištěné podobě. Ve spolupráci se 
školami zvýšíme podporu a nabídku preventivních projektů pro děti a mladistvé, aby v Tišnově vyrůstala zdravá 
generace.  

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Podporujeme sociální služby a neziskové organizace, které pomáhají v těžkých životních situacích 

V Tišnově dobře fungují organizace zaměřené na sociální 
služby, budeme proto jejich aktivity maximálně podporovat. 
Chceme jejich záslužnou činnost více medializovat a přiblížit 
běžným občanům. To by také mohlo vést k navýšení jejich 
rozpočtů a pomoci vyřešit nedostatek zaměstnanců. 

Budeme také hledat vhodné prostory, které by mohly sociální 
organizace pro svoji činnost využívat. 

Podpoříme:  

• Dostupnost terénních a ambulantních sociálních služeb, 
včetně potřebného vybavení. 

• Rozvoj sítě odlehčovacích služeb všech forem (terénních, 
ambulantních i pobytových). 

• Projekty napomáhající mezigeneračnímu soužití. 
• Aktivní život v penzi (lidé v penzi by se by se i nadále měli věnovat svým zálibám a rozvíjet svoji osobnost. Proto 

budeme podporovat projekty jako Univerzita třetího věku, Muzikoterapie, Seniorská miniolympiáda, Venkovní 
posilovna, Lokomoce apod. Nedovolíme, aby se senioři vlivem rostoucích životních nákladů byli nuceni 
stěhovat z rodného regionu. Situaci budeme řešit pronájmy malometrážních bytů. Vypracujme návrh pro 
výstavbu Senior Parku na Tišnovsku za podpory financování z dotací EU). 
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• Výukové programy ve školách formou diskusí s odborníky a lidmi s praktickou zkušeností. Jedná se zejména 

o prevenci v oblasti návykových látek, šikany a duševních poruch dětí. 
• Začleňování sociálně vyloučených do běžného života. 

• Kontaktní centra pro uživatele návykových látek. 

Pomůžeme: 

• Nízkopříjmovým rodinám s financováním volnočasových kroužků pro děti a mládež. Je důležité, aby všechny 
děti měly možnost seberealizace a mohly rozvíjet svoje dovednosti. 

• Řešit problémy a složité životní situace vzniklé v důsledku energetické krize prostřednictvím odborného 
poradenství pro občany města.  

 

KULTURA 
 

Chceme založit tradici sousedských slavností a dalších akcí, 
které pomáhají rozvíjet komunitní život ve městě. Podpoříme 
rozvoj především nekomerční regionální kultury, budeme 
pravidelně uvolňovat finanční prostředky z městského 
rozpočtu na realizaci uměleckých projektů ve veřejném 
prostoru. Považujeme za nutné zachovat stávající fungování 
organizace MěKS, podpořit její roli instituce zastřešující 
různorodé kulturní aktivity a vyčlenit jí rozpočet v dostačující 
výši, který reflektuje zásadní přínosy kvalitního kulturního 
vyžití pro rozvoj města. V oblasti kulturních (a vzdělávacích 
aktivit) stanovíme zásadní priority, které pomohou vzbudit 

větší zájem veřejnosti o kulturní dění, oživit turistický ruch 

a přispět k rozvoji veřejného života. 
 

Naše priority: 

• Získání finančních prostředků na vybudování nové stálé expozice Josefa Jambora, která se stane atraktivním 
cílem pro návštěvníky nejen z regionu. 

• Zachování výstavního programu prezentujícího současné umění souběžně se stálou expozicí Josefa Jambora, 
výrazná podpora edukačních aktivit zaměřených na představení současného umění širokému publiku; 

• Vypracování koncepce prezentování odkazu Karla Vachka. 

• Revize fungování objektu Muzea města Tišnova pro výstavy, vytvoření koncepce stálé expozice, která by 
vhodně doplnila školní výuku – historie Tišnova, osobnosti protinacistického odboje, rozvoj moderní 
architektury (stavby Bohuslava Fuchse v Tišnově a okolí), případně expozice věnovaná výstavbě a rozvoji 
Tišnova v 70. letech v návaznosti na rozvoj těžby v Dolní Rožínce, expozice věnovaná nejen historii těžby, 
vzpomínkám pamětníků, ale také výrazným osobnostem spojeným s tradicí pořádání tišnovské výstavy 
minerálů (A. Sučko, J. Běluša ad.). Zásadní podmínkou je využití moderních přístupů k budování výstav, viz 
např. Muzeum nové generace (Žďár nad Sázavou). 

• Podpora spolupráce se školami a zájmovými kroužky – úprava vstupného pro školní skupiny a vytvoření 
edukačních a lektorských programů na míru. 

• Příprava rekonstrukce sálu a zázemí v objektu MěKS, který ani po poslední rekonstrukci nesplňuje nároky na 
pořádání hudebních a divadelních představení. 

 

Ve spolupráci s architektem/architektkou města chceme nastavit podporu péče o památkově cenné objekty: 

• Vypíšeme dotační titul určený na realizace drobných oprav a renovace původních prvků na historicky nebo 
architektonicky zajímavých stavbách (např. zachované vstupní dveře, kování, dekorativní uměleckořemeslné 
prvky apod.). 

• Vypracujeme manuál pro rekonstrukce architektonicky hodnotných staveb, které ale nepodléhají památkové 
ochraně. 

 

 

 

 

Fotografie: volné zdroje, MěKS Tišnov 



 

MĚSTO 

S BUDOUCNOSTÍ 
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Otevřený Tišnov podporují 
Jako umělecký kovář jsem měl možnost 
poznat mnoho jiných míst u nás 

i v zahraničí. Stále se však velmi rád vracím 
do Tišnova. Kdybych zde mohl volit, můj 
hlas by bezesporu měl Otevřený Tišnov. 
Názory jednotlivých lidí na kandidátce 

i program uskupení jako takového, jsou mi 
totiž velmi blízké. Jejich přístup k řešení veřejného prostoru, 

který spočívá ve snaze vytvořit jakousi novou identitu 

a platformu pro společnou diskusi, přesně odpovídá tomu, co 
je v zahraničí zcela běžné. Věřím, že Otevřený Tišnov ve volbách 
uspěje a že se díky němu do mého rodného města vrátí tolik 
potřebný komunitní život. Ta jakási anonymita Tišnova 
posledních let mě totiž přímo děsí. Konečně pak třeba bude 
také příležitost, abych Tišnovu zanechal kousek ze svého 
uměleckého nitra.  

Radomír Bárta, umělecký kovář, sochař, designer 

 

Program Otevřeného Tišnova ladí mému 
hudebnickému srdci. Jako muzikant vím, 
že nejlépe se mi hraje s lidmi, kteří vědí, že 
dobrá kapela se dá dělat jen společně. 
V takovém společenství není prostor pro 
sólisty, kteří chtějí v kapele prosadit svou 
stylizaci hry, neodpustí chyby, či touží 

pouze po vlastním úspěchu. V dobré kapele jsou muzikanti 
skromní, vnímaví ke svým spoluhráčům, otevření názorům, 
tolerantní k chybám ostatních, protože jsou si dobře vědomi, 
že oni všichni tvoří jeden celek, jeden soulad jednu harmonii. 

Kandidáti Otevřeného Tišnova takové společenství tvoří. 

Mgr. Tomáš Zouhar, ředitel ZUŠ Tišnov, primáš cimbálové 
muziky Cémtézékom 

 

Z pozice lékaře, který má svou praxi 
v Tišnově, samozřejmě dobře vnímám, 
jaké jsou na tomto poli problémy. 
Nedostatek lékařů s pediatrickou, 
oftalmologickou, stomatologickou, 

gynekologickou nebo třeba 
psychiatrickou specializací je jasně patrný. 

O limitech budovy městské polikliniky, ať už z pohledu jejího 
technického stavu a prostorových dispozic, nebo přístrojového 
vybavení, není také pochyb. K tomu, aby se tyto problémy 
začaly zdárně řešit, potřebuje Tišnov ve svém čele schopné 
komunální politiky. A takových na kandidátce Otevřeného 
Tišnova vidím hned několik. Tišnov byl takřka můj celý 
dosavadní život také mým domovem. Přeji si proto, aby se naše 
město rozvíjelo ve všech možných směrech, od dostupných 
služeb občanům, přes smysluplný urbanistický růst až po 
bohatý kulturní a společenský život. A takový je program 
Otevřeného Tišnova. Proto má moji plnou podporu. 

MUDr. Petr Otiepka, ortoped, vedoucí lékař Centra léčby 
pohybového aparátu SurGal Clinic 

 

Otevřený Tišnov je mi blízký už svým 
názvem a sympaticky různorodým 
složením. Stěžejním ovšem zůstává jejich 
zapálenost pro věc a program 

srozumitelný i laické veřejnosti, což 

u některých politických stran či hnutí 
postrádám. Maximální otevřenost 

směrem k lidem, aktivní komunikace s občany města, prostor 

pro diskusi a transparentní přístup – to jsou témata, kterými je 
třeba se zabývat. Nemluvě o nedostatku lékařů a řešení otázky 

zadržování vody v našem okolí. Všem z Otevřeného Tišnova 
držím palce, protože věřím, že jsou oním „svěžím větrem“, který 
si naše město zaslouží, a který potřebuje. 

Mgr. Veronika Taušová, učitelka, hlavní vedoucí III. turnusu 
letního tábora Brumov  
 

Většinu svého dosavadního života jsem 
strávil sportem, jako profesionální hráč 
házené. Potkal jsem spoustu lidí a viděl 
mnoho zajímavých měst a míst. K Tišnovu 
mě však vždy pojilo pouto rodného města, 
kde jsem udělal svoje první krůčky, a to 
nejen ty házenkářské. Proto tomuto 

městu stále fandím a přeji si, aby bylo stále krásnější, děti měly 

kde sportovat a mládež a dospělí se dobře bavili. Otevřený 
Tišnov je pro mě jistota, že k těmto cílům bude město 
směřovat. Většinu jejich kandidátů znám velmi dobře osobně 
a vím, že jsou schopni dokázat velké věci. Podporuji proto 

v komunálních volbách Otevřený Tišnov. 

Jiří Havlát, vicemistr České republiky v házené, dvojnásobný 
vítěz Českého poháru v házené 

 

Tišnov vždy býval kulturním městem. Lidé 
se společně bavili, společně oslavovali 
úspěchy a společně také řešili občasné 
nezdary. Dnes se tomu říká bohatý 
komunitní život, naše generace by to 
jednoduše popsala tak, že to v Tišnově 
prostě vždycky žilo. A každý nám to 

záviděl. Za ty dlouhé roky se naše město rozrostlo, přišli noví 
lidé, někteří zase odešli. To je přirozené. Ale bohužel z města 
odešel i jakýsi duch, to, co vždy Tišnov dělalo Tišnovem. A to je 
velká škoda. Před novým vedením města tak stojí velký úkol. 
Vrátit naše město zpět tam, kam vždy patřilo. Udělat z něj opět 
centrum regionu, a to nejen po stránce kulturní. Dlouho se 
přátelím s většinou lidí sdružených v iniciativě Otevřený Tišnov. 
Po stránce lidské i pracovní za ně dávám ruku do ohně. Ve 
volbách mají můj hlas. 

Marie Vejvodová, důchodkyně, vedoucí Kina Svratka 1996–2012 

 

Jako tišnovská zubní lékařka vnímám, jak 
moc v našem městě chybí lékaři, nejen 
zubní. Denně nám do ordinace volají lidé, 
kteří stomatologa marně hledají, a které 

musíme pro plnou kapacitu odmítat. 
V dnešní době řeší podobný problém 
mnoho menších obcí, a proto město, které 

chce pro své občany kvalitní a dostupnou zdravotní péči, 
nesmí být pasivní. O to důležitější je to právě v blízkém okolí 
Brna, které mnoho mladých lékařů může pro svou praxi 
upřednostnit. I Tišnov by se měl snažit vytvořit podmínky pro 
rozvoj lékařské péče. V současnosti ve městě prakticky chybí 
volné prostory pro ordinace, které by odpovídaly moderním 
standardům a současným potřebám lékařů i pacientů. Většinu 
kandidátů Otevřeného Tišnova znám osobně. Vím, že 
vylepšení podmínek pro rozvoj zdravotnické péče v Tišnově 
také oni vnímají jako prioritu. Věřím, že mohou dnešní 
nedobrou situaci změnit a mají proto moji podporu. 

MDDr. Pavla Schneiderová, zubní lékařka 
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 Dění v Tišnově se podle mě ve všech 
oblastech jakoby zvolna zastavuje. Těšilo 
by mě, kdyby se Tišnov jakožto přirozené 
regionální centrum dále posouval 
a rozvíjel. Zdá se ale, že přešlapuje na 
místě, přestože má velký potenciál 
v geografické poloze i množství šikovných 

a zapálených lidí, kteří tu žijí. Pozvolna se s komplikacemi 

a zpožděními dokončují letité projekty, ale nevidím, že by se 
reálně chystaly projekty nové, které by určovaly, jak bude 
město vypadat a fungovat v dalších letech. Postrádám vizi, 
kam by měl Tišnov směřovat a čím začne zase vynikat. Chci na 
radnici někoho, kdo přinese zdravý impuls, aby se daly věci více 
do pohybu. 

Lukáš Straka, jednatel společnosti E-POHONY Šikula s.r.o. 
 

Tišnov a jeho okolí má v sobě obrovský 
potenciál pro pořádání kulturních akcí 
a rozvoj cestovního ruchu. Ostatně minulá 
i nedávná historie to jen dokazují. Obávám 
se však, že za posledních několik let městu 
v této oblasti, a asi nejen v ní, tak trochu 
ujel vlak. S lidmi z Otevřeného Tišnova se 

znám dlouhé roky a vím, že mají dostatek schopností, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zkušeností, a hlavně energie věci začít posouvat tím správným 
směrem. Držím tišnovským voličům palce, ať si v letošních 
volbách do čela města zvolí schopný tým. Ideálně takový, jaký 
nabízí Otevřený Tišnov. 

Robert Rohlinek, dlouholetý provozovatel Café U Palce 

a Gatsby Club Tišnov 

 

V Tišnově žijeme s rodinou již 18 let. Za tu 
dobu se změnilo mnohé. Město se 
rozrostlo, avšak infrastruktura a občanská 
vybavenost za tímto rozmachem stále více 
pokulhává. Jako zubní lékařka, která zde 
provozuje praxi již 13 let, to vnímám 
především v oblasti zdravotnictví, kdy 

dostupnost zdravotní péče v Tišnově není optimální. Od vedení 
města bych očekávala, že se touto otázkou bude intenzivně 
zabývat a vytvoří lékařům a pacientům odpovídající podmínky. 
Kandidátka Otevřeného Tišnova je pro mě tým lidí 
kompetentních a schopných nejen tyto problémy řešit. Pro mě 

jsou zárukou, že se naše město bude rozvíjet po všech 
stránkách správným směrem. 

MUDr. Michaela Krupková, zubní lékařka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK NEJLÉPE PODPOŘIT KANDIDÁTKU 

OTEVŘENÉHO TIŠNOVA? 

Na volební plachtě najděte kandidátku 
Otevřeného Tišnova s volebním číslem 3.  

 

OZNAČTE SVOJI VOLBU POUZE JEDNÍM KŘÍŽKEM 

NAHOŘE NA VOLEBNÍM LÍSTKU U ČÍSLA 3 A NÁZVU 
KANDIDÁTKY. JINOU ÚPRAVU UŽ NEDĚLEJTE. 
NEZAPOMEŇTE LÍSTEK VLOŽIT DO ORAZÍTKOVANÉ 
OBÁLKY, KTEROU DOSTANETE AŽ VE VOLEBNÍ 
MÍSTNOSTI. DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU! 
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Pro volné chvíle 

 

 

Tišnovská radnice – novostavba ve stylu pozdního historismu z roku 1905 od architekta Vladimíra Fischera, postavena na místě 
původní radnice ze 16. století. Sgrafita na fasádě s výjevy z historie Tišnova vytvořil čelní představitel tzv. Moravského folklórního 
stylu Jano Köhler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T I Š N O V        

             

AORTA APERITIV BARIÉRA BONIFIKACE 
CEDULKA CYKLOKROS ČERVÍK DLAHA 
DÝMOVNICE EKZÉM FIGURA FILOZOFIE 
FRČKA GRIMASA HLÁSKA HŘBET 
CHRASTÍTKO KABARET KLETBA KOŘEN 
KVÁDR MANIPULACE MATKA MORÁLKA 
MOTOUZ NÁHRADA NÁPOVĚDA 
NÁVNADA NOŽÍK PAPÍR PĚCHOTA 
PLECH POKROK PUMPA ROSOL 

ŘEDITELKA SRNKA ŠKOLÁK TEPLÁRNA 
TRASA 

 

OSMISMĚRKA 

S OTEVŘENÝM TIŠNOVEM 



 

 

 

 

 

ÚTERÝ 20. 9. 2022 

PŘED TIŠNOVSKÝM NÁDRAŽÍM 

POMÁHÁ 

KAŽDÉ ZRNKO 

Z každého šálku kávy, který vypijete, přispěje Otevřený Tišnov 
částkou 5 Kč na projekt podpory tělesně a duševně nemocných 

či jinak znevýhodněných spoluobčanů. 

Vychutnejte si při 
cestě do práce 
dobrou ranní kávu 

OD 6.00 HODIN 


