
Hlasujte a tvořte 
s námi Tišnov!

	 V	 srpnu	 loňského	 roku	 odstartoval	 první	 ročník	 participativního	 rozpočtu	 v	 Tišnově.	 Jedná	 se	 o	 proces,	
ve	kterém	občané	rozhodují	o	využití	peněz	z	městského	rozpočtu.	Společně	s	Vámi	jsme	participativní	rozpo-
čet	pojmenovali	Tvoříme Tišnov.	
	 Další	etapa	spočívala	v	podávání	projektů	občany.	K	naší	radosti	jsme	obdrželi	13	projektů.	Kontrolou	for-
mální	správnosti	prošlo	celkem	11	návrhů.
	 Následně	proběhla	analýza	proveditelnosti	projektů,	při	níž	vybrané	odbory	městského	úřadu	ověřovaly	na-
příklad	 to,	 zda	projekt	 není	 v	 rozporu	 s	 legislativou	či	 nehrozí-li	 kolize	 s	připravovanými	 investicemi	města.	
Úspěšně	prošlo	7	projektů,	které	navrhovatelé	představili	na	veřejné	prezentaci	v	pondělí	15.	3.	2021.	Vzhle-
dem	k	epidemické	situaci,	která	neumožňuje	osobní	setkání,	se	veřejná	prezentace	uskutečnila	on-line,	tedy	
formou	videokonference.	Přítomen	mohl	být	kdokoliv,	kdo	se	v	daný	čas	přihlásil	pomocí	zveřejněného	odkazu.	
V	průběhu	prezentace	byl	také	prostor	pro	případné	dotazy	účastníků.	Záznam	veřejné	prezentace	naleznete	
na	www.tvorime-tisnov.cz.
	 Spustili	jsme	hlasování,	prostřednictvím	kterého	budou	zvoleny	vítězné	projekty,	jejichž	realizace	bude	závě-
rečnou	etapou	participativního	rozpočtu	Tvoříme	Tišnov.	
	 Hlasovat	můžete	dvěma	způsoby.	Elektronicky	–	tedy	prostřednictvím	webu	www.tvorime-tisnov.cz	a	papíro-
vou	formou	–	pomocí	hlasovacího	lístku,	který	naleznete	níže	a	který	je	také	k	vyzvednutí	na	podatelně	MěÚ	Tišnov.
	 Hlasování potrvá do 11. 4. 2021 a zúčastnit se jej mohou osoby starší 15 let s trvalým bydlištěm v Tiš-
nově.	Přidělit	je	možné	dva kladné a jeden záporný hlas	(záporný	hlas	může	být	udělen	pouze	za	předpokla-
du,	že	hlasující	využije	oba	kladné	hlasy	–	lze	tedy	různým	projektům	udělit	1	kladný	hlas	nebo	2	kladné	hlasy	
nebo	2	kladné	a	jeden	záporný	hlas).
	 Vyplněný	formulář	vhoďte do schránky na budově MěÚ Tišnov na nám. Míru 346.
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 Projekt č. 1

Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery
pro bytové domy č. p. 1525, 1526, 1527 na ulici Hornická v Tišnově
Navrhovatelka: Mgr. Zdeňka Dohnálková
Předpokládané náklady: 104 060 Kč

	 Účelem	projektu	je	úpravu	prostoru	na	odpadní	kontejnery	pro	bytové	domy	č.	p.	1525,	1526,	1527	na	ulici	
Hornická	v	Tišnově.	Jeho	nevyhovující	stav	znemožňuje	řádné	využívání	služeb	odpadního	hospodářství,	neboť	
kontejnery	jsou	obtížně	dostupné	jak	pro	obyvatele	domů,	tak	pro	manipulaci	zaměstnanců	KTS	Ekologie,	která	
kontejnery	vyváží.	Současný	stav	je	předmětem	kritiky	občanů.	
	 Sídliště	Pod	Klucaninou	 je	 sídelní	 oblastí	 s	bytovými	domy,	 které	 mají	 společné	odpadové	hospodaření.	
Revitalizací	prostoru	na	odpadní	kontejnery	na	ulici	Hornická	dojde	ke	zlepšení	služeb	obyvatelům,	kteří	budou	
moci	bez	stávajících	obtíží	 využívat	odpadové	kontejnery.	Současně	bude	umožněn	bezproblémový	přístup	

ke	kontejnerům	ze	strany	zaměstnanců	firmy	svá-
žející	odpad.
	 Dalším	 přínosem	 řešení	 je	 kultivace	 veřejného	
prostoru	vytvořením	nového	esteticky	hodnotného	
funkčního	 prvku.	 I	 drobné	 objekty	 v	 ulicích	 měst	
jako	je	přístřešek	na	odpadní	nádoby,	jsou	výrazný-
mi	urbanistickými	prvky.
	 Revitalizace	 stávajícího	 nefunkčního	 přístřešku	
na	odpadové	nádoby	by	přispěla	ke	zvýšení	kvality	
života	obyvatel	sídliště	Pod	Klucaninou,	kteří	by	již	
nemuseli	chodit	kolem	zchátralého	objektu.

Projekt č. 2 

Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická a Jamborova
Navrhovatelka: Ing. arch. Věra Kellnerová
Předpokládané náklady: 176 055 Kč

	 Účelem	projektu	je	úprava	stávajícího	prostoru	s	dlážděnou	plochou	ve	dvorní	části	mezi	bytovými	domy	
ulice	Hornická	č.	p.	1525	a	1526	a	ulice	Jamborova	č.	p.	1535	v	Tišnově.
	 Cílem	 projektu	 je	 vytvoření	 vícegeneračního	
relaxačního	i	aktivizačního	prostoru	pro	obyvatele	
přilehlých	bytových	domů,	a	to	nahrazením	dlaž-
by	 novým	 podkladem,	 instalací	 parkových	 lavi-
ček,	umístěných	proti	sobě	se	stolem,	což	umož-
ní	 relaxační	 posezení	 s	 možností	 stolních	 her	 či	
práce	na	PC	 (pro	děti,	mládež	a	osoby	pracující	
z	domu,	posezení	pro	rodiče	s	dětmi),	instalací	ná-
dob	na	rostliny,	což	umožní	aktivní	péči	o	rostliny	
v	nově	instalovaných	nádobách	nebo	vyvýšených	
záhonech.	
	 Revitalizací	řešené	plochy	by	došlo	nejen	k	vý-
raznému	 funkčnímu	 zlepšení	 současného	 stavu,	
ale	 i	 estetickému.	Obyvatelé	přilehlých	domů	by	
mohli	prostor	využívat	 jako	relaxační	 i	aktivizační	
prostor,	a	současně	by	také	procházeli	přes	bez-
pečný	povrch.
	 Toto	zlepšení	s	možností	posezení	a	kontaktů	
se	sousedy	pomůže	posílit	 jak	vztah	k	místu,	tak	
i	k	sousedské	komunitě.



Projekt č. 3 

Lesní učebna 
Navrhovatelka: Alena Adamcová
Předpokládané náklady: 110 000 Kč

	 Navrhuji	výstavbu	tzv.	lesní	učebny,	tedy	jednoduchého	přístřeš-
ku	v	lese,	který	bude	sloužit	ke	školní	výuce	a	pobytu	dětí	v	přírodě	
zejména	v	případě	nepříznivého	počasí.
	 Venkovní	vzdělávání	původně	vzniklo	ve	Skandinávii,	nicméně	je	
v	současnosti	významným	trendem	ve	vzdělávání	po	celém	světě.
Cílem	je	aktivní	využití	příhodných	krajinných	podmínek	v	okolí	Tiš-
nova	a	podpora	vytváření	správných	návyků	u	dětí	ve	vztahu	k	pří-
rodě	a	zdravému	životnímu	stylu.
	 Lesní	učebna	umožní	místním	školám	a	jiným	vzdělávacím	institucím	realizovat	svoji	výuku	v	přírodním	pro-
středí	i	za	nepříznivého	počasí	se	zajištěním	částečného	komfortu	(sezení).	Přístřešek	by	mohli	v	odpoledních	
hodinách	využívat	pochopitelně	i	náhodní	výletníci	nebo	turisti.
	 Tímto	projektem	bychom	chtěli	podpořit	venkovní	výuku,	která	se	ukazuje	být	prospěšná	pro	děti	jako	zdra-
vá	alternativa	ke	školnímu	prostředí,	upevňuje	návyk	chození	do	přírody	a	pomáhá	vytvořit	si	vztah	k	místní	
krajině.	
	 Umístění:	na	kopci	Klucanina,	poblíž	trasy	naučné	rodinné	stezky	Klucanina.

Projekt č. 4 

Klucanina v pohybu
Navrhovatelka: Ivana Jíchová
Předpokládané náklady: 117 500 Kč

	 Projekt	sleduje	tři	cíle:	1)	Vytvoření	okruhů	pro	po-
hyb	 chodců	 a	 běžců	 na	 Klucanině,	 značení	 jednotli-
vých	okruhů,	osazení	sloupky	se	štítky	s	QR	kódy,	pik-
togramy	a	slovním	popisem	cvičení.	
	 Okruhy	 budou	 zaneseny	 do	 mapových	 podkladů,	
na	 webovém	 portále	 bude	 k	 dispozici	 popis,	 zhod-
nocení	 náročnosti.	 Bude	 možnost	 stažení	 GPS	 sou-
řadnic.	Portál	umožní	 i	vkládat	výsledky	a	 registrovat	
počet	běžců,	naběhaných	kilometrů	a	další	parametry.	
Portál,	který	bude	možné	do	budoucna	rozšiřovat,	vytvoří	a	budou	spravovat	navrhovatelé.		2)	Instalace	dřevěné	
konstrukce	s	koši	u	rozhledny,	zavedení	systému	vysypávání	nádoby.	3)	Oprava	poškozených	dřevěných	prvků	
na	naučné	stezce	na	Klucanině.

Projekt č. 5 

Komunitní zahrada v Tišnově
Navrhovatelka:  Mgr. Dagmar Rudolfová
Předpokládané náklady:  249 000 Kč

	 Komunitní	 zahrada	 je	sdílený	prostor	pro	spoluobčany,	kteří	mají	 zájmem	o	pěstování	ovoce,	 zeleniny	či	
květin.	Cílem	tohoto	projektu	je	umožnit	zájemcům	pronajmout	si	záhon	v	ohraničeném	prostoru	s	potřebným	
zázemím,	kde	se	mohou	spoluobčané	věnovat	svému	oblíbenému	zahradničení,	poznávat	se	se	sousedy,	trávit	
volný	čas	s	dětmi	tvůrčí	činností,	upevňovat	vzájemné	vztahy,	zkrátka	trávit	spolu	volný	čas	jiným	způsobem.



Komunitní zahrady mají několik výhod:
•		Výhody	na	individuální	úrovni:	větší	psychická	pohoda,	jiný	způsob	trávení	vol-

ného	času	s	rodinou	a	přáteli,	vyšší	a	pravidelná	fyzická	aktivita	na	čerstvém	
vzduchu,	zdravé	stravování

•		Výhody	na	sociální	úrovni:	dochází	zde	k	pěstování	sociálních	vztahů,	příleži-
tost	zahrnout	děti	do	tvůrčí	činnosti	a	učit	je	přirozenou	cestou	o	přírodě

•		Výhody	na	úrovni	zdraví:	vlastnoručně	vypěstovaná	zelenina	v	biokvalitě	a	její	
zvýšená	 konzumace	 má	 pozitivní	 dopad	 na	 fyzické	 zdraví.	 Zdravý	 pohyb	
na	čerstvém	vzduchu	má	pozitivní	vliv	na	psychické	zdraví.	

•	Estetické	výhody:	Zahrady	plné	květů	přispívají	ke	zkrášlení	okolí.

	 Komunitní	zahradu	zamýšlíme	za	sídlištěm	Pod	Květnicí	směrem	k	Lomničce,	
parcely	č.	664/1	a	700/7.

Projekt č. 6 

Externí defibrilátor
Navrhovatel: David Holman
Předpokládané náklady: 60 000 Kč

	 Automatizovaný	 externí	 defibrilátor	 (AED)	 je	 přístroj	 určený	
k	laické	resuscitaci,	postiženému	srdci	podá	elektrický	výboj.	Laika	
navádí	hlasitými	mluvenými	pokyny.	Těmito	zařízeními	 jsou	běžně	
vybaveny	složky	IZS	(záchranka,	policisté,	hasiči)	i	městští	strážníci.	
To	 má	 ale	 svá	 omezení	 –	 například:	 rozsáhlé	 území,	 kde	 operuje	
hlídka	 místního	 oddělení	 PČR,	 umístění	 hasičky	 na	 konci	 města,	
nebo	pracovní	doba	městské	policie.
	 Proto	řada	měst	pořizuje	i	externí	AED,	která	umísťuje	na	veřejná,	
občanům	nonstop	dostupná	místa.	Zpravidla	jde	o	AED	ve	skříňce	

upevněné	zvenčí	na	veřejnou	budovu	nebo	stojan	v	místě,	kde	se	pohybuje	nebo	bydlí	hodně	lidí.	První	taková	
zařízení	bývají	umístěna	nejčastěji	v	centru,	u	nádraží,	v	nákupní	zóně	apod.	Veřejným	přínosem	je	záchrana	
lidského	života.
	 Vedoucí	 lékařka	ZZS	Tišnov	MUDr.	Dagmar	Hamříková	doporučuje	umístění	AED	v	oblasti	autobusového	
nádraží.

Projekt č. 7 

3D skákací hřiště
Navrhovatel: Martin Goliáš
Předpokládané náklady: 249 530 Kč

	 Cílem	 projektu	 je	 nabídnout	 dětem	 další	 možnost	 zábavy	
a	hlavně	možnost	se	pohybovat	rozvíjet	motoriku,	balanc	a	cel-
kový	pohybový	systém.	Přesně	to	co	mobil	a	počítač	neumí.
	 Z	prostoru	vznikne	malované	skákací	hřiště.	Jedná	se	o	malování	herních	prvků	pomocí	speciálních	barev	
na	určené	povrchy.	Barvy	jsou	ekologické,	odolné	slunci,	vodě	i	mrazu.	Hřiště	bude	barevné	tematické	s	3D	
motivy.	Malovaná	hra	obsahuje	stanoviště	s	navigací,	kde	se	plní	úkoly.	Skákací	hřiště	je	vhodné	pro	všechny	
věkové	kategorie.	3D	obrázky	lze	vyfotit	z	určeného	úhlu	tak	aby	vytvořily	dokonalou	prostorovou	iluzi.	Hřiště	
bude	doplněno	informační	tabulí	s	pravidly	hry.
	 Nové	využití	 zapomenutých	betonových	či	asfaltových	ploch	na	3D	SKÁKACÍ	HŘIŠTĚ.	Vznikne	 tak	nové	
barevné	prostředí,	které	mohou	využít	školy,	školky	i	rodiče	s	dětmi.	Toto	prostředí	bude	plnit	funkci	klidného	
zábavného	a	zajímavého	místa	určené	pro	všechny,	kteří	mají	rádi	pohyb	a	zábavu,	vhodné	od	3	let.
	 Umístění projektu:	hřiště	Hornická	1519	Tišnov	pod	Klucaninou	plocha	cca	380	m2,	hřiště	Osvobození	1658	
Tišnov	Květnice	plocha	cca	95	m2.


