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Město Tišnov začalo pracovat na novém strategickém 
plánu – zapojte se také! 
Jiří Dospíšil, starosta města

Plánování je součástí života každého z nás. 
Řešíme, co a kdy si pořídíme z našich příjmů, 
kam pojedeme na dovolenou, co bude tře-
ba opravit na domě apod. U města jsou ob-
dobné úvahy ještě důležitější, a to z několika 
důvodů: 
–  město je společenstvím občanů, mezi nimiž 

logicky existují různé názory na jeho roz-
voj a ty je třeba sladit 

–  rozpočet města je omezený vzhledem 
k množství potřebných běžných, a zejmé-
na investičních výdajů a je nutné stanovit 
priority 

–  rozvoj města je dlouhodobou záležitostí 
a je třeba rozvrhnout jednotlivé kroky

Město Tišnov v rámci projektu „Profesio
nalizace Městského úřadu v Tišnově“ pod-
pořeného z evropských fondů zpracovává 
několik koncepcí. Z nich je klíčovým zastře-
šujícím dokumentem Strategický plán pro 
město Tišnov 2021–2025, který naváže na 
ten současný.

V novém strategickém plánu chce město 
vyjasnit dlouhodobé cíle a priority rozvoje 
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnos-
ti na nejbližší roky. Plán umožní lépe vyu-
žít finančních prostředků a je i důležitým 
podkladem při získávání různých dotací. Je 
tvořen analytickou a návrhovou částí a ak
čním plánem. V analytické části bude zachy-
cena celková socioekonomická situace ve 
městě. Důležitou součástí budou i výsledky 

dotazníkového šetření mezi obyvateli. Ana-
lytická část bude zpracována do srpna 2018. 
Další měsíce budou věnovány diskuzím nad 
návrhovou částí.

Do tvorby strategického plánu se mů-
žete zapojit i vy. Od 28. června do 24. čer-
vence bude probíhat dotazníkové šetření, 
v němž každý občan může vyjádřit svůj ná-
zor na budoucnost města. Využijte, prosím, 
této příležitosti a sdělte nám své podněty 
a představy o budoucnosti. Děkujeme.

Dotazník města můžete vyplnit:
–  v papírové podobě, která je součástí tohoto 

čísla Tišnovských novin (na konci dotazní-
ku jsou uvedena sběrná místa)

–  nebo elektronicky na internetové adrese 
strategie.tisnov.cz

Ke konci roku 2018 bude zveřejněn pra-
covní návrh dokumentu k vyjádření obča-
nů a návazně proběhne diskuzní setkání 
s občany. Vyjadřovat se budete moci i osob-
ně, emailem nebo přes Facebook města 
v diskuzní skupině ke strategickému plánu. 
O postupu prací a aktuálních možnostech 
zapojení budete průběžně informováni na 
webu města či v Tišnovských novinách.                        
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Projekt

PROFESIONALIZACE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V TIŠNOVĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích programů
přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, na zavádění
nových nástrojů na řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a na
zpracování strategického dokumentu.
 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt

PROFESIONALIZACE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V TIŠNOVĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích programů
přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, na zavádění
nových nástrojů na řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a na
zpracování strategického dokumentu.
 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

V nemocnici se blýská na 
lepší časy
Martin Sebera, místostarosta

Rok 2018 by opět mohl pro tišnovskou ne-
mocnici znamenat určitou stabilizaci. Od 
zrušení lůžek akutní interní péče k 1. led-
nu 2017 uplynul více než jeden rok. Celý 
rok 2017 jsme aktivně vyjednávali se vše-
mi zodpovědnými organizacemi, jakými 
jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Odbor 
zdravotnictví Jihomoravského kraje a ředi-
telé brněnských nemocnic, aby za zrušená 
akutní interní lůžka v Nemocnici Tišnov byla 
zajištěna adekvátní náhrada v brněnských 
nemocnicích. 

Situace v roce 2018 má však k optimismu 
stále daleko. Tišnovští pacienti již nicméně 
nejsou programově odmítáni v brněnských 
nemocnicích. Proběhla také personální 

změna na pozici radního JmK pro zdravot-
nictví. Od března 2018 je novým radním Mi-
lan Vojta. V květnu 2018 jsme se s panem 
radním setkali v tišnovské nemocnici a de-
batovali o důležitých otázkách týkajících 
se zdravotnictví v Tišnově a jeho okolí. Byli 
jsme ujištěni o pozici tišnovské nemocni-
ce v síti jihomoravských zdravotnických za-
řízení, neboť má v připravované koncepci 
zdravotnictví JmK naše nemocnice nezastu-
pitelné místo, a to v oblasti rehabilitační péče 
a péče o dlouhodobě nemocné. Dále jsme 
jednali o pohotovosti (LSPP), která bude 
stále zachována, dokonce se podařilo posí-
lit personální oblast o dva lékaře. Své stálé 
místo v Tišnově má i Zdravotnická záchran-
ná služba, nachází se tu aktuálně dva vozy, 
které dostatečně pokrývají Tišnov a jeho 
okolí. Čtvrtou pozitivní zprávou je informa-
ce o předpokládaném zahájení výstavby no-
vého ambulantního traktu. O této investici 

bude rada kraje rozhodovat na svém zase-
dání na konci června 2018. Projektově je vše 
připraveno, počítá se zde s výstavbou sed-
mi ordinací a jedné lékárny. V roce 2018 by 
měly začít první výkopové práce s termínem 
dokončení 2019.

Další pozitivní zprávou pro tišnovské pa-
cienty je též navýšení úvazku očního lékaře. 
Po dlouhodobém tlaku představitelů měs-
ta společně se svazem diabetiků došlo na 
Krajském úřadu Jihomoravského kraje ve 
věci výběrových řízení k uzavření smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami o poskytování 
a úhradě této konkrétní zdravotní péče. Zjed-
nodušeně řečeno v Tišnově bude nová oční 
lékařka. Ordinace začne fungovat během 
prázdnin, nyní jsou dokončovány nákupy po-
třebného vybavení, smlouvy s jednotlivými 
zdravotními pojišťovnami a další administ-
rativní úkony. Veřejnost bude o zahájení pro-
vozu včas informována.

Příští číslo Tišnovských novin (TN 09/2018) vyjde 23. 8. 2018 (s uzávěrkou 13. 8. 2018). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně. 
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 6. 8. (týden před řádnou uzávěrkou).  
Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

Zájemci o předplatné Tišnovských novin se mohou přihlásit buď telefonicky na č. 777 706 714, nebo e-mailem na adrese noviny@kulturatisnov.cz,  
případně prostřednictvím klasické pošty směřované na Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov.

Foto na titulní straně: Sokolský slet župy Pernštejnské v Tišnově. Foto: Kristýna Machová



RADNICE INFORMUJE  

04 Tišnovské noviny

DOTAZNÍK PRO OBČANY MĚSTA
Strategický plán pro město Tišnov na období 2021–2025

Jak se vám v Tišnově žije?

Co se vám v Tišnově nejvíce líbí?
(uveďte max. 3 odpovědi)

Co konkrétně vám ve městě nejvíce 
chybí? (uveďte max. 3 odpovědi)

Pokuste se zhodnotit prostředí
a služby ve městě

Milí spoluobčané,

naše město zpracovává v současné době nový strategický plán, ve kterém chceme vyjasnit 
priority rozvoje a rozvrhnout konkrétní činnosti na období do roku 2025. Důležitým podkladem 
pro tvorbu programu rozvoje jsou názory občanů. Obracím se proto na Vás s žádostí
o zodpovězení následujících otázek.

V případě, že je Vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další  na 
podatelně městského úřadu. Nejjednodušší způsob vyplnění dotazníku je elektronicky na internetové 
adrese strategie.tisnov.cz. 

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Jiří Dospíšil,
starosta města

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených 
odpovědí. Pro doplňující komentáře je prostor v závěru dotazníku.

1

2

4

3

1 2 3 4 5 Nevím

1 úroveň předškolních zařízení
(mateřská škola) 1 2 3 4 5 N

2 úroveň školních zařízení
(základní škola) 1 2 3 4 5 N

3 dostupnost volnočasových aktivit 
pro děti 1 2 3 4 5 N

4
kvalita zázemí pro volnočasové 
aktivity dětí (dětská hřiště, jejich 
bezpečnost, stav, pořádek apod.)

1 2 3 4 5 N

5
kvalita sociálních služeb (pro senio-
ry, zdravotně postižené, sociálně 
znevýhodněné i jiné skupiny)

1 2 3 4 5 N

6 dostupnost zdravotní péče 1 2 3 4 5 N
7 úroveň zdravotní péče 1 2 3 4 5 N
8 možnosti kulturního vyžití 1 2 3 4 5 N
9 možnosti sportovního vyžití 1 2 3 4 5 N

10
podmínky pro trávení času
ve městě (klidná místa, lavičky,
WC, občerstvení)

1 2 3 4 5 N

11 možnosti nakupování 1 2 3 4 5 N

12 pracovní příležitosti 1 2 3 4 5 N
13 příležitosti pro podnikání 1 2 3 4 5 N
14 podmínky pro cestovní ruch 1 2 3 4 5 N
15 kvalita bydlení 1 2 3 4 5 N

16 možnosti pro výstavbu rodinných 
domů 1 2 3 4 5 N

17 stav dopravní infrastruktury
(silnice, chodníky) 1 2 3 4 5 N

18 kvalita údržby silnic a chodníků
v zimním období 1 2 3 4 5 N

19 možnosti pro parkování 1 2 3 4 5 N
20 doprava v rámci města a jeho částí 1 2 3 4 5 N
21 veřejná doprava do Brna 1 2 3 4 5 N

22
úroveň technické infrastruktury 
(odkanalizování, zásobování vodou, 
plynem, elektrickou energií)

1 2 3 4 5 N

23 nakládání s odpady, jejich třídění
a recyklace 1 2 3 4 5 N

24 čistota ovzduší 1 2 3 4 5 N
25 čistota vod 1 2 3 4 5 N
26 hlučnost ve městě (1: ticho – 5: hluk) 1 2 3 4 5 N
27 množství a kvalita zeleně 1 2 3 4 5 N

28 kvalita údržby veřejných
prostranství a zeleně 1 2 3 4 5 N

29 celkový vzhled města 1 2 3 4 5 N
30 činnost a komunikace samosprávy 1 2 3 4 5 N

31 práce a komunikace úředníků 
městského úřadu 1 2 3 4 5 N

32 občanské soužití 1 2 3 4 5 N
33 bezpečnost ve městě 1 2 3 4 5 N

Každý bod ohodnoťte známkami 
1–5 jako ve škole podle toho, jak 
jste s ním spokojen/a.

1. velmi dobře
2. spíše dobře

3. ani dobře, ani špatně 
4. spíše špatně

5. velmi špatně

 

 
Vydávání cestovních pasů ve 

zkrácených lhůtách 
 
 
 

 

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí. 
 
Podání žádosti 
 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
 do 5 pracovních dnů. 

 
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:  

 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
 u Ministerstva vnitra. 

 
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail 
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.  
 

Převzetí cestovního pasu 
 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra 
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).  
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho 
vydání. 
   

Správní poplatky 
 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 
 
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách 
 

 
 

 
Vydání do 24 hodin v pracovních 

dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 6.000 Kč MV          MV = 3.000 Kč 

ORP       MV = 4.000 + 2.000 Kč 

    
4.000           2.000   =  6.000 Kč 

ORP       MV = 2.000 + 1.000 Kč 
    2.000           1.000   =  3.000 Kč 

 ORP       ORP = 3.000 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 2.000 Kč MV          MV = 1.000 Kč 

ORP        MV = 1.500 + 500 Kč 
     1.500             500    =  2.000 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 
     500              500    =  1.000 Kč 

 ORP       ORP = 1.000 Kč 
 

OSČ MV 30. 4. 2018 
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Jak se vám v Tišnově žije?

Co se vám v Tišnově nejvíce líbí?
(uveďte max. 3 odpovědi)

Co konkrétně vám ve městě nejvíce 
chybí? (uveďte max. 3 odpovědi)

Pokuste se zhodnotit prostředí
a služby ve městě

Milí spoluobčané,

naše město zpracovává v současné době nový strategický plán, ve kterém chceme vyjasnit 
priority rozvoje a rozvrhnout konkrétní činnosti na období do roku 2025. Důležitým podkladem 
pro tvorbu programu rozvoje jsou názory občanů. Obracím se proto na Vás s žádostí
o zodpovězení následujících otázek.

V případě, že je Vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další  na 
podatelně městského úřadu. Nejjednodušší způsob vyplnění dotazníku je elektronicky na internetové 
adrese strategie.tisnov.cz. 

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Jiří Dospíšil,
starosta města

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených 
odpovědí. Pro doplňující komentáře je prostor v závěru dotazníku.

1

2

4

3

1 2 3 4 5 Nevím

1 úroveň předškolních zařízení
(mateřská škola) 1 2 3 4 5 N

2 úroveň školních zařízení
(základní škola) 1 2 3 4 5 N

3 dostupnost volnočasových aktivit 
pro děti 1 2 3 4 5 N

4
kvalita zázemí pro volnočasové 
aktivity dětí (dětská hřiště, jejich 
bezpečnost, stav, pořádek apod.)

1 2 3 4 5 N

5
kvalita sociálních služeb (pro senio-
ry, zdravotně postižené, sociálně 
znevýhodněné i jiné skupiny)

1 2 3 4 5 N

6 dostupnost zdravotní péče 1 2 3 4 5 N
7 úroveň zdravotní péče 1 2 3 4 5 N
8 možnosti kulturního vyžití 1 2 3 4 5 N
9 možnosti sportovního vyžití 1 2 3 4 5 N

10
podmínky pro trávení času
ve městě (klidná místa, lavičky,
WC, občerstvení)

1 2 3 4 5 N

11 možnosti nakupování 1 2 3 4 5 N

12 pracovní příležitosti 1 2 3 4 5 N
13 příležitosti pro podnikání 1 2 3 4 5 N
14 podmínky pro cestovní ruch 1 2 3 4 5 N
15 kvalita bydlení 1 2 3 4 5 N

16 možnosti pro výstavbu rodinných 
domů 1 2 3 4 5 N

17 stav dopravní infrastruktury
(silnice, chodníky) 1 2 3 4 5 N

18 kvalita údržby silnic a chodníků
v zimním období 1 2 3 4 5 N

19 možnosti pro parkování 1 2 3 4 5 N
20 doprava v rámci města a jeho částí 1 2 3 4 5 N
21 veřejná doprava do Brna 1 2 3 4 5 N

22
úroveň technické infrastruktury 
(odkanalizování, zásobování vodou, 
plynem, elektrickou energií)

1 2 3 4 5 N

23 nakládání s odpady, jejich třídění
a recyklace 1 2 3 4 5 N

24 čistota ovzduší 1 2 3 4 5 N
25 čistota vod 1 2 3 4 5 N
26 hlučnost ve městě (1: ticho – 5: hluk) 1 2 3 4 5 N
27 množství a kvalita zeleně 1 2 3 4 5 N

28 kvalita údržby veřejných
prostranství a zeleně 1 2 3 4 5 N

29 celkový vzhled města 1 2 3 4 5 N
30 činnost a komunikace samosprávy 1 2 3 4 5 N

31 práce a komunikace úředníků 
městského úřadu 1 2 3 4 5 N

32 občanské soužití 1 2 3 4 5 N
33 bezpečnost ve městě 1 2 3 4 5 N

Každý bod ohodnoťte známkami 
1–5 jako ve škole podle toho, jak 
jste s ním spokojen/a.

1. velmi dobře
2. spíše dobře

3. ani dobře, ani špatně 
4. spíše špatně

5. velmi špatně
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ROZHOVOR  

O aktuálních investičních 
akcích s Karlem Součkem
Roman Skřepek

Jaké investiční akce nyní ve městě pro-
bíhají a v jaké jsou fázi?
Nejdražším, právě dokončovaným projek-
tem je Park pod kostelem, tedy jeho první 
a druhá etapa. První, větší část, resp. prv-
ní etapu, bychom rádi slavnostně otevře-
li návštěvníkům 1. června 2018. Rozbíhá se 
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čala šest let odkládaná rekonstrukce fasá-
dy Hotelu Květnice. Po jejím dokončení již 
nebude stát na náměstí Míru žádný dům se 
zanedbaným zevnějškem. Dále do konce to-
hoto měsíce skončí sanace skály pod Květni-
cí nad stávající cyklostezkou do Štěpánovic. 
V průběhu prací se zjistilo, že množství ka-
menů a sutě, které bylo odstraněno, bylo asi 
dvojnásobné oproti prvotním projektovým 
předpokladům. 

Které investiční akce budou ještě letos 
zahájeny, a které naopak ne?
Některé investiční akce jsme museli zařadit 
do rozpočtu neplánovaně, jiné zase z plá-
nu investic vypadly. Dvě akce v hodnotě asi 
pěti milionů korun bylo možné připravit 
díky tomu, že jsme jiné vysoutěžili podstat-
ně levněji, než stanovil původní rozpočet. 
Navíc se městu daří také dobře hospodařit. 
Rozpočtovým opatřením jsme proto zařadi-
li rekonstrukci autobusové zastávky na Trn-
ci, aby po skončení uzavírky mezi Tišnovem 
a Drásovem byla tato dána cestujícím do uží-
vání. Také se podařilo připravit a realizovat 
instalaci klimatizace v Kině Svratka. Pose-
zení v letních měsících by zde mělo být pro 
diváky mnohem příjemnější, než tomu bylo 

v minulosti. Co se asi nepodaří letos dokon-
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ale třeba i parkovací místa. O všem budeme 
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Tišnova a čím je pro Vás výjimečný?
Tyto internetové stránky mně, jak se někdy 
říká, mluví z duše. Dříve jsem byl při roz-
hovorech s občany na téma, že se ve městě 
třicet let nic neudělalo, jejich názorem za-
skočen. Později jsem ve volném čase do-
spěl k názoru, že lidská paměť je zejména 
v oblasti investic, oprav, ale i chování lidí ve 
vztahu k dobrým věcem velmi krátká. Pohrá-
val jsem si s myšlenkou, že by bylo vhodné 
zdůraznit tyto skutečnosti. Nový web skvěle 
a přehledně shrnuje všechny významné akce 
za poslední roky a zvláště pro mě je zajíma-
vé, že na mapě zobrazuje i místa, kde se něco 
chystá. 

Existuje projekt, který Vám dělá vrás-
ky nebo jsou s ním nečekané potíže?
Projekt zatím ne, spíše záměr na postavení 
mateřské školy v lokalitě Hony za Kukýrnou. 
Vzhledem k plánovanému růstu a rozvoji 
města a nesporně rostoucí populaci – jenom 
v loňském roce se v Tišnově narodilo o 25 % 

dětí více než v letech předešlých – chápu vy-
budování MŠ v Tišnově jako nezbytný krok. 
Tuto investici jednoznačně považuji za pří-
nosnou pro občany celého Tišnova. Jelikož 
by školka sloužila především místním oby-
vatelům, bylo by dalším pozitivním prvkem 
také odlehčení dopravní situace v okolí stá-
vajících školek. Samozřejmě se jedná o fi-
nančně náročnou stavbu, a proto bychom 
neměli se záměrem otálet, možnost získat 
případnou dotaci na výstavbu je omezená 
dotačním obdobím.

Pokud byste si mohl vybrat jeden pro-
jekt, který by měl být v nejbližší době 
uskutečněn, jaký by to byl?
Vybral bych si nejspíš projekty dva, a to rea
lizaci výstavby smuteční síně na novém 
hřbitově a rekonstrukci náměstí Míru, ať již 
opravu komplexní, nebo jen opravu povrchů 
a zklidnění dopravy na náměstí samotném. 
Jsem přesvědčen, že oba jsou stejně potřeb-
né, a věřím, že v brzké době bude moci dojít 
k jejich realizaci. 

Zapojte se do sběru peří a podpořte tak dobrou věc!
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Město Tišnov ve spolupráci se společnostmi TextilEco a. s. a KTS Ekologie s. r. o. vyhlašuje akci s názvem „ÚTOK PEŘÍ“. A co si pod 
ním představit? Jedná se o sběr péřového oblečení, spacáků, péřových dek či polštářů. Všechny tyto předměty, které již nevyužijete, 
můžete nyní odnést na sběrný dvůr v Tišnově (ul. Wagnerova 1543). Sběrný dvůr je otevřen v úterý, středu a pátek od 7.00 do 15.00 
hod., v pondělí a ve čtvrtek do 17.00 hod. Můžete využít také sobot, kdy je otevřeno od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku si poté převezmou 
dopravci společnosti TextilEco a. s. Péřové předměty o malém objemu je možné vložit do nádob na oděv společnosti TextilEco a. s.,  
které jsou umístěny na vybraných kontejnerových stáních na tříděný odpad. Sbírkou podpoříte projekty, jako jsou Lékaři bez hranic, 
UNICEF či The Tap Tap. Akce se koná od května do června. 

Místostarosta Karel Souček. 
Foto: Roman Skřepek

Jakými způsoby získáváte informace 
o dění ve městě?

Mělo by město ještě budovat
parkoviště? (můžete zvolit více odpovědí)

Jaký je váš věk?

Ve které části města bydlíte?

5 8

10

12

pravidelně občas nevyužívám

1 osobně na městském úřadě 1 2 3
2 vývěsky, úřední deska 1 2 3
3 Tišnovské noviny 1 2 3
4 webové stránky města 1 2 3
5 sociální sítě 1 2 3
6 Mobilní rozhlas 1 2 3
7 sousedi, známí, kolegové 1 2 3

Představte si, že můžete rozhodnout
o využití fi nančních prostředků města.
Na jaké investice byste je přednostně
využil/a? (vyberte maximálně 5 možností)

1. podpora bytové výstavby
2. zlepšení podmínek pro podnikání
3. řešení problémů dopravy ve městě
4. dobudování/rekonstrukce místních komunikací
5. dobudování/rekonstrukce chodníků
6. dobudování/rekonstrukce technické infrastruktury
7. zkvalitnění odpadového hospodářství
8. zlepšování stavu mateřských a základních škol
9. budování nových mateřských a základních škol
10. rekonstrukce/výstavba sportovišť
11. opravy památek ve městě
12. rozvoj cestovního ruchu
13. podpora kulturních akcí
14. rozšiřování/zkvalitňování veřejné zeleně
15. řešení bezpečnosti
16. zlepšení informovanosti / komunikace s občany

17. jiné:

1. Ne, další parkoviště
není třeba budovat

2. Ano, v centru
3. Ano, u nádraží
4. Ano, na sídlišti

1. 18–25 let
2. 26–35 let 

1. centrum
2. u nemocnice
3. Květnice
4. Klucanina
5. Humpolka 

Děkujeme za vyplnění. Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 31. 7. 2018 
do zřízených sběrných schránek v Tišnově na podatelně městského úřadu 

(nám. Míru 346), na poště Tišnov 1 (nám. Míru 22), na poště Tišnov 3
(Brněnská 1688), v Centru sociálních služeb (Králova 1742) a v Penny 

Marketu u nádraží; v Jamném do poštovní schránky domu č. 1
(Procházkovi), v Hajánkách do poštovní schránky domu č. 1 (Kotoučkovi) 

a v Pejškově do poštovní schránky domu č. 26 (Koneční).

Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově.
Projekt je fi nancován Evropskou unií z operačního programu Zaměstnanost pod registračním 

číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911, prioritní osa číslo 03.4, Efektivní veřejná správa.

6. Hony
za Kukýrnou

7. Trmačov
8. Za Mlýnem
9. Trnec

10. Pejškov
11. Hájek
12. Hajánky
13. Jamné
14. Jiná:

3. 36–49 let
4. 50–64 let 

5. 65–74 let
6. 75 a více let 

5. Ano, v části města, kde bydlím
6. Ano, na jiném místě: 

6

Jaký máte názor na následující
záležitosti rozvoje města?7

určitě 
ano

spíše 
ano

spíše 
ne

určitě 
ne

neumím 
posoudit

a Mělo by město zrekonstruo-
vat náměstí? 1 2 3 4 5

b
Mělo by město zrekonstruo-
vat areál letního kina? 1 2 3 4 5

c
Mělo by město vybudovat 
mateřskou školku
v sídlišti Na Honech?

1 2 3 4 5

d Mělo by město zřídit jesle? 1 2 3 4 5

e

Mělo by město podpořit 
rozšíření sociálních služeb 
pro seniory a hendikepo-
vané?

1 2 3 4 5

f Mělo by město podporo-
vat vybudování ekocentra? 1 2 3 4 5

g Mělo by město vybudovat 
smuteční síň? 1 2 3 4 5

h
Mělo by se město více
zaměřit na rozvoj
cestovního ruchu?

1 2 3 4 5

i
Mělo by město podporo-
vat budování průmyslové 
zóny?

1 2 3 4 5

Označte odpověď nejlépe
odrážející váš názor.

Jste?

Žijí ve vaší domácnosti děti
mladší 18 let?    

V jakém typu domu bydlíte?

Vaše další náměty nebo připomínky:

1. MUŽ 2. ŽENA

1. ANO 2. NE

1. rodinný dům 2. bytový dům

9

11

13

14
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Centrální zásobování 
teplem – řešení
Martin Sebera, místostarosta

Vážení občané, dovolte mi informovat 
Vás o dalších krocích v oblasti centrální-
ho zásobování teplem (CZT), které vyústilo 
revidováním stávajícího (z roku 2002) a vy-
tvořením nového smluvního vztahu s pro-
vozovatelem CZT firmou Teplo T, s. r. o. Nový 
smluvní vztah vytváří podmínky pro optima-
lizaci ceny tepla ve střednědobém časovém 
horizontu s vytvořením dlouhodobých eko-
nomicky stálých podmínek, které umožní 
jak postupnou optimalizaci provozu soustav 
CZT, tak systémovou obnovu kotelen v ma-
jetku města. Původní smlouva z roku 2002 se 
svými sedmi dodatky přechází z patnáctile-
té vázací doby na dobu neurčitou s šestimě-
síční výpovědní dobou. Odběratelé (včetně 
města, které je největším odběratelem tep-
la) tak mají svobodu rozhodnutí, zda v CZT 

zůstat. Po ekonomických analýzách vidíme 
pro městské objekty jako jednoznačné být 
nadále součástí CZT!

Zastupitelstvo města Tišnova projednalo 
a schválilo na svém zasedání dne 18. června 
2018 komplex smluv (dohoda o společném 
záměru, kupní smlouvy, nájemní smlou-
va, smlouvy o lokálních zdrojích a smlouva 
o předkupním právu věcí movitých a nemo-
vitých určených k výrobě a distribuci tepla). 
V souladu s Územní energetickou koncepcí 
se jedná o pronájem blokových a domovních 
kotelen v současné době napojených na CZT 
a prodej zbytkové technologie ve vlastnic-
tví města. Na webu www.tisnov.cz/czt jsou 
shrnuty všechny důležité informace: popis 
současného stavu, cíl a vize, analýzy, pod-
klady, územně energetická koncepce, posud-
ky, kalkulace a další dokumenty, které byly 
podkladem pro naše rozhodování. Nedílnou 
součástí nového vztahu je zlepšení pozi-
ce a role města (systém kontroly, pojistka 
meziročního vývoje základní složky ceny, 

kontrola investicí, systém sankcí, předkupní 
právo). Město dále zavede službu Energetic-
ký management, která bude optimalizovat 
investiční a provozní náklady města souvise-
jící s energií (elektrická energie, plyn, teplo 
a voda) a řešit komplexně vazby mezi jed-
notlivými subjekty, které se na dodávkách 
energií podílejí. Občané také budou mít mož-
nost se na město obrátit o odbornou radu 
z oblasti energetiky.

Ke konečnému rozhodnutí jsme dospěli 
po uvážlivé debatě v orgánech města (odbor-
né komise, strategický výbor, zastupitelé), 
s odborným panelem (tvorba Územně ener-
getické koncepce, znalecké posudky) a také 
s veřejností (dva městské semináře pro 
zástupce SVJ). Zvláště debaty a vzájemné 
vysvětlování a objasňování jednotlivých as-
pektů CZT z pohledu odběratelů z řad ob-
čanů nás vedly k výslednému návrhu tak, 
abychom z CZT udělali stabilní a kvalitní 
službu se společensky ustálenou a obhajitel-
nou cenou.

Park pod kostelem byl zpřístupněn 
veřejnosti
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

V pátek 1. června, symbolicky na Mezinárodní den dětí, se usku-
tečnilo dlouho plánované slavnostní otevření Parku pod kostelem 
v Tišnově, resp. jeho větší části s názvem Velká zahrada. Téměř 
přesně v době plánovaného zahájení akce se spustil dlouho očeká-
vaný déšť, který trval více než hodinu. Ale i tak dorazila na zahájení 
provozu asi padesátka návštěvníků a tento počet se zde víceméně 
točil až do večerních hodin. Přestože byl avizovaný kulturní pro-
gram kvůli počasí zredukován, mohli návštěvníci zažít příjemnou 
atmosféru, kdy se podávalo občerstvení a hudební doprovod za-
jistila zajímavá cimbálová skupina Midnight Coffee Session. Děti si 
zase velmi rychle oblíbily zdejší zmrzlinu a zajímavě řešené dětské 
hřiště. 

Během krátkého oficiálního aktu zahájil provoz parku starosta Jiří 
Dospíšil a hned po něm novým veřejným prostorám požehnal zdejší 
farář pan Josef Rybecký. Zástupci města Tišnova a dodavatelů stavby 
následně přestřihli pásku a stavba byla tímto předána veřejnosti do 
užívání. 

Přestože myšlenka vybudování parku byla starší než deset let, pro-
jekt samotný byl zahájen v roce 2017 a jeho celkové náklady činí 16 mi-
lionů korun. Akce byla spolufinancována Evropskou unií, konkrétně 
pak z operačního programu Životní prostředí. Zbývající část parku, tzv. 
Farská zahrada bude dokončena během letních prázdnin.
Ještě jednou všem návštěvníkům děkujeme a přejeme, ať se Vám zde líbí!

Cyklostezka za Trmačovem je opět 
v provozu
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Koncem března 2018 byla zahájena plánovaná sanace skalního masivu 
nad cyklostezkou za Trmačovem. Jednalo se o úsek od posledního domu 
v ulici Trmačov až po odbočku do lomu. Vzhledem k tomu, že se letoš-
ní jaro vyznačovalo poměrně příznivým a teplým počasím, poznali toto 
omezení jak cyklisté, tak pěší, kteří tento úsek velmi často využívají k vý-
letům nebo zkrácení cesty. O to příjemnější je však fakt, že bezpečnost 
chodců a cyklistů se v tomto úseku významně zvýšila. Byla provedena 
úprava terénu, vytěžena část skalního masivu, svah byl vyčištěn od ná-
letů a byly instalovány ochranné ocelové sítě a vybudovány opěrné zdi. 
Celkové náklady této sanace dosáhly 4 milionů korun a akce byla 
spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.

Děti si v novém Parku pod kostelem rychle oblíbily zajímavě řešené 
dětské hřiště. Foto: Roman Skřepek

Cyklostezka za Trmačovem je nyní pro cyklisty i chodce bezpečnější. 
Foto: Roman Skřepek
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Magister Optimus 2018
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

V pondělí 4. června byli v obřadní síni tišnovské radnice oceněni pe-
dagogičtí pracovníci všech tišnovských škol a školských zařízení. Kro-
mě samotného titulu Magister Optimus převzali jednotliví laureáti 
i věcný dar a symbolický finanční obnos. Věříme, že veřejné oceňová-
ní jejich práce pomůže pozvednout prestiž nelehké pedagogické pro-
fese. Vzhledem k tomu, že předchozí ročníky byly pozitivně vnímány 
jak odbornou, tak širokou veřejností, rozhodli jsme se v udělování 
těchto cen i nadále pokračovat. 

Všem pedagogům ještě jednou gratulujeme a přejeme jim, aby 
mohli co nejdéle předávat své znalosti a zkušenosti dalším generacím. 

Seznam oceněných:
Jaroslava Koudelková Mateřská škola Sluníčko, Tišnov
Eva Jaroušková Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov
Olga Bártová Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky
Mgr. Marcela Fadrná Základní škola Tišnov, Smíškova
Mgr. Lenka Dufková – 1. st. Základní škola Tišnov, nám. 28. října
Soňa Kvíčalová – 2. st. Základní škola Tišnov, nám. 28. října
Mgr. Jaroslava Antošová Společné mimořádné ocenění obou 
 základních škol

Mgr. Kamila Cermanová Dětský domov Tišnov
Bc. Šárku Ondráčková Inspiro – středisko volného času Tišnov
Mgr. Milan Růžička Základní škola ZaHRAda
PhDr. Vojtěch Hanus Gymnázium Tišnov
Dagmar Fišerová Základní umělecká škola Tišnov
Mgr. Dana Staňková – ZŠ Střední škola a Základní škola Tišnov
Ing. Miroslav Jašek – SŠ Střední škola a Základní škola Tišnov

Čtrnáct pedagogických pracovníků z tišnovských škol a školských zaří-
zení získalo titul Magister Optimus. Foto: Roman Skřepek

Nefunguje Vám MOBILNÍ ROZHLAS? Víme PROČ!
Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Pokud jste se již do Mobilního rozhla-
su v Tišnově registrovali a už delší dobu, 
přesněji od 25. května 2018, jste nedostali 
žádnou zprávu nebo email, pak je nejspíš 
problém v nastavení Vašeho profilu v Mo-
bilním rozhlasu.

S ohledem na novou evropskou legislati-
vu týkající se zpřísněné ochrany osobních 
údajů (GDPR) je nutné, aby každý uživatel 
Mobilního rozhlasu nově potvrdil sou-
hlas s těmito pravidly. O tomto jsme všech-
ny uživatele v minulých týdnech informovali 
a současně je opakovaně vyzývali k udělení 
souhlasu. Pokud jste tak učinili, pak jste žád-
nou změnu ani nezaznamenali a důležité 
zprávy a pozvánky Vám Mobilním rozhlasem 
chodí i nadále bez přerušení.

Bez zatrženého souhlasu Vás bohužel 
není možné zahrnout do rozesílky zpráv, 
s výjimkou krizové situace. Samozřejmě lze 

tento souhlas dodatečně udělit, a to na in-
ternetové adrese tisnov.mobilnirozhlas.cz/ 
uprava-prihlaseni. Tímto se Váš profil od-
blokuje a Mobilním rozhlasem budete zno-
vu dostávat vše podstatné z Tišnova a okolí 
stejně jako ostatních cca 1 300 uživatelů. 
Pokud byste narazili na nějaký problém při 
přihlašování do svého profilu, kontaktujte 
nás na rozhlas@tisnov.cz nebo osobně na 
Ráboňova 117 (přízemí vlevo) a my Vám 
pomůžeme.

Pokud Mobilní rozhlas ještě nemáte, za-
registrovat se můžete na adrese tisnov.mo-
bilnirozhlas.cz. U nových uživatelů je tento 
GDPR souhlas již součástí úvodního regis-
tračního formuláře, a není tedy nutné nic 
zpětně potvrzovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se, že 
s Vámi budeme zase brzy v plnohodnot-
ném kontaktu.

Pracoviště městské policie v novém
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Počátkem června byla po více než měsíční rekonstrukci otevřena 
služebna Městské policie Tišnov. Došlo ke komplexní změně vnitř-
ních dispozic tohoto pracoviště. Nově vznikla čekárna s vchodem 
přímo z ulice Radniční, která nyní zaručuje bezbariérový přístup 
a důstojné podmínky pro návštěvu. Současně byly odděleny slu-
žební prostory od prostor určených pro styk s veřejností. Ve slu-
žebních prostorách došlo k vybudování oddělených šaten a WC pro 
muže a ženy, čehož před rekonstrukcí nebylo možné docílit. Tím 

byly naplněny hygienické předpisy. V případě nepřítomnosti stráž-
níků na služebně je nyní možné spojit se s nimi přímo v terénu, a to 
zazvoněním na zvonek u vstupu do budovy, čímž bude hovor pře-
směrován na hlídku. Tato forma komunikace s sebou nese výho-
du okamžitého bezplatného spojení i v případě, kdy člověk nemá 
u sebe telefon (např. děti nebo senioři).

Rekonstrukci realizovala firma Stavitelství Zemánek s. r. o. z Tiš-
nova, která respektovala fakt, že provoz městské policie nemůže 
být přerušen, a práce probíhaly velice citlivě za plného provozu 
a přítomnosti strážníků na stavbě. Za tento přístup děkujeme.

V případě zájmu každého rádi seznámíme s prostorami a cho-
dem služebny, protože Městská policie Tišnov je zde pro vás. 

MOBILNÍ
ROZHLAS TIŠNOV
Důležité zprávy
z Tišnova přímo
do Vašeho mobilu

Zaregistrujte se RYCHLE  a ZDARMA

na tisnov.mobilnirozhlas.cz

Doprrraaavní ommmeeezení
Pooolicejní výýýzvyyy a varovááánnní

ZZpprávy ppro  seniorryy
Pozvváánnky naa kulturu aa sspport

Důležité informace z úřadu

PPPooozvánky na veřřejná jednánnnnííí

Krizovvéé iinffoorrmmace

Splatnossti ppoplatků
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Voda nad zlato?
Daniela Nováková, Odbor kancelář starosty 
a vnějších vztahů

Po staletí jsme byli v našich zeměpisných šířkách 
zvyklí, že vody je všude kolem nás dostatek. Po-
stupně jsme ztratili úctu, kterou k ní chovali naši 
předkové. Voda přitom hraje v našem životě ne-
zastupitelnou roli. Lidské tělo je tvořeno přibliž-
ně z 60 % právě vodou. A byly to řeky, podél nichž 
vznikaly první lidské osady. Až během letošního 
jara, kdy se potýkáme s nezvykle nízkým množ-
stvím srážek, se stále více lidí začíná ptát: „Co se 
to s vodou v naší krajině děje?“

Změny, které vedly k současné situaci, pozo-
rujeme v krajině již několik let. Průtoky řek jsou 
na svých minimech. Nedostatek srážek v posled-
ních měsících však začíná ovlivňovat také stav 
podzemních vod. České domácnosti zatím tuto 
situaci na vlastní kůži nepociťují. Zejména proto, 
že vodohospodáři dosavadní poklesy vody do-
kázali kompenzovat změnou tlaků ve vodovodní 
soustavě nebo odběrem vody ze záložních zdro-
jů. Co se to tedy v českých zeměpisných šířkách 
děje? Především je nutné si uvědomit, že Česká 
republika nemá na svém území žádný velký vod-
ní tok, který by sem přitékal z jiných států. To nás 
činí mnohem více závislými na srážkách. V po-
sledních dvaceti letech spadne na našem úze-
mí přibližně 650 mm srážek ročně. Toto číslo se 
přitom dlouhodobě nemění. Co ovšem prochází 
poměrně radikální změnou, je distribuce těchto 
srážek v roce. Většina z nich stále častěji spadne 
v zimních měsících a naopak od dubna do října 
se prodlužují období sucha. Pokud v tomto čase 
přece jen nějaké srážky spadnou, často jde o pří-
valové deště, které půda nedokáže vinou neše-
trného zemědělství zadržovat. Voda se tak valí 
pryč a s sebou odnáší i svrchní vrstvu zeminy, 
tedy tu nejbohatší na živiny. Tato eroze má další 
negativní vliv na schopnost půdy zadržet vodu. 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd při-
tom spočítal, že zemědělská půda v Česku by při 
správném hospodaření byla schopna ročně zadr-
žet až o 40 % vody více. Jedná se o 3,4 miliardy 
kubíků vody, což představuje více než dvouletou 
veškerou spotřebu vody v naší zemi.

Problémem ale není jen zemědělství. Svoji 
roli sehrávají také města a obce. Stále větší plo-
chy území jsou totiž pokrývány nepropustnými 
povrchy – chodníky, silnicemi, průmyslovou zá-
stavbou, nákupními centry i parkovišti. Většina 
dešťové vody tak končí v kanalizaci a vlévá se do 
řek, jimiž dále mizí z naší krajiny. Tím trpí celý 
malý vodní cyklus. Tedy uzavřený koloběh vody, 
který počítá s tím, že většina vody, která do kra-
jiny spadne, v ní zůstane zachycena a díky od-
pařování se znovu vrátí do koloběhu na daném 
území. Jejím odplavením se však nadále zvětšu-
je vodní deficit krajiny.

Co s tím?
Dostáváme se do doby, kdy bude muset každý 
z nás přemýšlet nad tím, jakým způsobem vodu 
používá ve svém každodenním životě. Až 70 % 
spotřeby domácnosti připadá na koupelnu – pra-
ní, splachování nebo sprchování a koupání – to 
všechno jsou činnosti, při nichž spotřebováváme 
nejvíce vody. Duální splachovadla, která při krat-
ším spláchnutí šetří polovinu vody, systém spla-
chování dešťovou vodou, spořivé sprchové hlavice, 
pračky s úsporným programem, to jsou na druhé 
straně poměrně levná opatření, která mohou po-
moci ke snížení spotřeby. Nejde přitom jen o ak-
tuální úsporu několika litrů vody denně, ale také 
o změnu myšlení v přístupu k vodě. Jde o to naučit 
naše děti si vody vážit a nebrat ji jako něco samo-
zřejmého. Jinak se budeme potýkat se stále delší-
mi obdobími sucha, která budou mít devastující 
následky nejen pro krajinu, ale i pro nás samotné. 

Ani to ale nebude stačit. Až 90 % spotřeby 
vody totiž připadá na zemědělství a průmysl. 
Velkými tématy nadcházejících měsíců a let tak 
budou změny v rázu krajiny – rozdělení země-
dělských polností na menší celky, obnova remíz-
ků, ale i navrácení původních koryt řekám a tím 
vznik mokřadů, říčních niv a přirozených zápla-
vových oblastí. 

Na úrovni obcí bychom pak měli přemýšlet, 
jak hospodařit s dešťovou vodou. Naučit se ji za-
chytávat a v maximální míře využívat. Tomu by 
mělo pomoci budování parků, vertikálních za-
hrad či zelených střech. Na zahrádkách i při údrž-
bě městské zeleně by se pak zalévání dešťovou 
vodou mělo stát zcela běžnou záležitostí. 

Tak jak jsme se naučili relativně zvládat krizo-
vé situace při povodních, budeme se muset při-
pravit i na období sucha. Města by proto měla 
vypracovat krizový plán, který by měl obsahovat 
všechna opatření, jež jsou nutná k tomu, aby zů-
stalo v maximální možné míře zachováno záso-
bování domácností pitnou vodou. Už dnes jsme 
svědky zákazů zalévání zahrad nebo napouštění 
bazénů z vodovodního řadu. Doufejme, že ome-
zení v nakládaní s vodou nebudou v budoucnu 
přibývat. A my tak nedáme za pravdu Benjaminu 
Franklinovi, který řekl: „Vodu neoceníme, dokud 
nám nevyschne studna, a to platí o všem v životě.“

Věděli jste, že…?
–  Zdroje podzemní vody uložené mělce pod 

povrchem jsou přibližně jen na 20 % dlou-
hodobého normálu? Tyto zásoby se přitom 
doplňují buď z pomalu tajícího sněhu, nebo 
vytrvalejších dešťů.

–  Suchem oslabené lesy jsou napadány ků-
rovcem? Kůrovcová kalamita v Česku je nej-
horší za několik staletí.

–  Většina českých řek je hluboko pod dlouho-
dobými měsíčními průměry? Někde je stav 
vody jen na 5 % průměrné hodnoty.

–  Letos se poprvé za 40 let nepodařilo po 
zimě naplnit vodní nádrž Vranov?

–  Některé chovné rybníky na jihu Moravy 
jsou až na polovině vody proti normálu? To 
komplikuje situaci rybářům.

Vítání nových občánků města Tišnova 
Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

8. června byly slavnostně přivítány tyto děti narozené začátkem roku 2018:

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově. Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou 
na podzim 2018. (rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

Mikuláš Kreps Eliška Přichystalová Elena Švarcová Rosalie Brdíčko Beáta Žalčíková
Markéta Čermáková Natálie Malíková Veronika Konečná Julie Procházková Gita Kroupová
Štěpán Schulz Michal Pavuk Adam Kovařík Matyáš Sperát Marie Nováková
Adéla Odehnalová David Duchoň Vojtěch Baláš Filip Baláž Klára Taušová
David Kopečný Gabriela Sobotková Anastazie Weiglová Mikuláš Hamerník

Červená čára označuje historické minimum 
vody ve Svratce v obci Borač. Foto: Daniela 
Nováková
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Projednané body na jednání 
Zastupitelstva města Tišnova 
č. 3/2018
Jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2018 se uskutečnilo ve 
velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov, 
v pondělí dne 18. června od 17.00 hodin.

Program jednání byl následující:
1)  Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
2)  Územní studie přestavbové plochy P5 v lokalitě Pod Klucaninou – 

Ulice Brněnská
3)  Petice „Za vytvoření klidové a relaxační zóny na 100 % plochy na 

pozemcích v proluce mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech“
4)  Doplnění územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita 

mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech
5)  Návrh na změnu Územního plánu Tišnov (k. ú. Jamné)
6)  Uzavření smluv mezi společností TEPLO T, s. r. o., a městem Tišnov
7)  Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 31. 5. 2018)
8)  Hospodaření města Tišnova k 31. 3. 2018
9)  Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám 

pro rok 2018 – I. kolo dotačního programu
10)  Závazek spolufinancování projektu „Město Tišnov – Navýšení 

kapacity a modernizace kuchyně Základní školy Tišnov, náměstí 
28. října 1708“

11)  Investiční příspěvek na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci 
Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova 312

12)  Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Tišnov – 
sečení okrajů cyklostezek a přiléhajících pásů zeleně“

13)  Plán odpadového hospodářství Tišnov 2018–2025
14)  Uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým 

kalendářem ze dne 20. července 2016
15)  Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 

s paní M. D.
16)  Směna pozemků v k. ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)
17)  Odkoupení částí pozemků parc. č. 2400/11 a parc. č. 2400/20, 

oba v k. ú. Tišnov (cyklostezka dřevoplac – Předklášteří)
18)  Odkoupení části pozemku parc. č. 197 v k. ú. Tišnov (Park pod 

kostelem)
19)  Odkoupení pozemku parc. č. 2466/609 v k. ú. Tišnov (pro par-

kovací stání)
20)  Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2406/12 v k. ú. Tišnov (po-

zemek pod komunikací)
21)  Návrh na ukončení nájemního vztahu ze strany společnosti Eko-

stavby Brno a. s.
22)  Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se 

reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města 
Tišnova

23)  Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2018, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2015, kterou 
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhá-
ní psů

24)  Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2018
25)  Volba přísedících Okresního soudu Brnovenkov

26)  Zápis č. 2/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva 
města Tišnova ze dne 30. 5. 2018

27)  Zápis č. 2/2018 a č. 3/2018 ze zasedání Výboru kontrolního Za-
stupitelstva města Tišnova

28)  Zápis č. 4/2018 a Zápis č. 5/2018 ze zasedání Osadního výboru 
Jamné

29)  Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 1. 6. 2018
30)  Dotazy, podněty, připomínky

1
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8
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10

12
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13 14
15

16

17

18
19

1 Parkoviště veřejnost

2 Vstup do areálu

3 Parkoviště

4 Parkoviště jízdní kola

5 Pokladna

6 Občerstvení

7 Plavčíci

8 WC

9 Kancelář
 správce
 (1. patro)

10 Převlékací kabinky (1. patro)

11 Zóna pro kuřáky

12 Technické zázemí

13 Nohejbal

14 Petanque

15 Beach volejbal

16 Relaxační zóna

17 Velký bazén

18 Dětské hřiště

19 Brouzdaliště

2

Více informací a webkamera na

koupaliste.tisnov.cz

LÉTO 2018

/ tisnovskenoviny
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 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského 
průkazu s čipem), 
 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit 
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního 
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
 

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
výměna dokladů), 
 

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb, 
 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat 
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech 
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
 

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo 
vnitra, 
 

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
 

 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze 
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského 
povstání“). 
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Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů     

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo    

- u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 30 dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                         městských částí Praha 1 až 22) 

                         (nelze žádat u Ministerstva vnitra) 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo 

                    -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti  

                       za správní poplatek 100 Kč  

                      (nelze přebírat u Ministerstva vnitra) 
 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

 

 Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 

 

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:   

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek 
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), 
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

 
 

 
Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 1.000 Kč MV          MV = 500 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 

    
500               500    =  1.000 Kč 

ORP       MV = 250 + 250 Kč 
    250               250    =  500 Kč 

 ORP       ORP = 500 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 500 Kč MV          MV = 300 Kč 

ORP        MV = 250 + 250 Kč 
     250               250    =  500 Kč 

ORP       MV = 200 + 100 Kč 
     200              100    =  300 Kč 

 ORP       ORP = 300 Kč 
OSČ MV 30. 4. 2018 
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ROZHOVOR  

Rozhovor se starostou 
Jiřím Dospíšilem
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty 
a vnějších vztahů

Pane starosto, tento rozhovor s Vámi 
je zřejmě posledním před podzimní-
mi komunálními volbami. Přestože 
se sám nerad hodnotíte, musím se ze-
ptat. Jak byste zhodnotil své působe-
ní v čele tišnovské radnice?
Možnost pracovat pro naše město je pro mě 
čest. Sám sebe hodnotit nechci a nebudu, 
neboť vše, co se ve městě za poslední čty-
ři roky podařilo, je vizitkou práce celého 
týmu. Jak se nám dařilo, může každý vnímat 
na mnoha místech ve městě. Nejsem si vě-
dom žádného velkého průšvihu, a pokud jde 
o plnění vytčených cílů, je z „programového 
semaforu“ na webových stránkách města 
zřejmé, že jsme v této disciplíně byli sku-
tečně úspěšní. Já si však nejvíce cením toho, 
že mám možnost pracovat s kolegy z vedení 
města, s nimiž si navzájem „neokopáváme 
kotníky“ a táhneme za jeden provaz. Lidské 
vztahy jsou nejcennější.

Jaké projekty tedy za poslední čty-
ři roky považujete za mimořádně 
úspěšné a veřejnosti prospěšné?
Z nadčasového hlediska jsou to bezpochyby 
nový Park pod kostelem, kluziště u ZŠ Smíš-
kova a Cesta hrdelního práva. Dlouhá léta se 
čekalo na rekonstrukci kanalizace a komu-
nikací Za Mlýnem a zahájení rekonstrukce 
ul. Brněnská. Myslím, že povedené je infor-
mační centrum s veřejnými toaletami, šest 
nových učeben na ZŠ nám. 28. října a co do 
využívanosti širokou veřejností hrají prim 
workoutové hřiště s pumptrackovou dráhou.

Vznikla také spousta koncepčních mate-
riálů, které městu doposud chyběly. Máme 
generel dopravy, dokončena byla koncep-
ce sportu, schválena bytová koncepce. Do-
končují se koncepce kultury a koncepce 
cestovního ruchu, pracuje se na novém stra-
tegickém plánu. A především byl dopraco-
ván a vydán nový územní plán města. 

Pozitivními zprávami posledních dnů 
mohou být také chystaná stavba ambulant-
ního objektu tišnovské nemocnice ze strany 
Jihomoravského kraje, stabilizace lékařské-
ho kádru pohotovosti (LSPP) a rozšíření 
kapacit o částečný úvazek oční ambulance.

Které investiční akce nebo změny po-
važujete za nezbytné a během toho-
to volebního období jste je nestihli 
zrealizovat? 
S ohledem na zatím stále jen plánované rekon-
strukce plynovodů nebylo možné rekonstruo-
vat některé ulice v sídlištích, které by to velmi 
potřebovaly. Proto jsme v sídlištích vybudo-
vali alespoň několik nových odstavných ploch 

pro parkování. To samé platí pro ulice Riegro-
va a Černohorská, které jsou ve velmi špatném 
stavu. Bohužel i zde se jedná o krajské komu-
nikace, takže město není pánem situace. Re-
konstrukce je však projekčně připravena a je 
tedy možné s ní v příštím roce začít.

Řada lidí vnímá odlišně rozsáhlé in-
vestice do dopravní infrastruktury 
v Tišnově a jeho okolí. Jak hodnotíte 
aktivitu JmK v této oblasti? 

Mnohé silnice v regionu jsou v nedobrém 
stavu, což je výsledkem dlouholetého pod-
dimenzování investic ze strany kraje do 
této oblasti. Na konci léta by měly být do-
končeny opravy silnic Tišnov–Deblín a Tiš-
nov–Drásov a to jistě ocení každý řidič. Těší 
mne tedy, že nové vedení kraje se záhy pus-
tilo do přípravy a také realizace takovýchto 
významných oprav a rekonstrukcí. Na to se 
asi nedá říci nic jiného než díky a jen houšť! 
Vedení města tuto aktivitu podporuje, a po-
kud jde o tišnovské ulice, jsme připraveni 
projekčně i finančně. Pokračuje se v rekon-
strukci ul. Brněnská a já se opravdu velmi 
těším, až bude tento tišnovský tankodrom 
nahrazen moderní komunikací včetně veš-
keré související infrastruktury – osvětlení, 
chodníků, cyklostezky, zeleně. 

Během Vašeho funkčního období jste 
pro občany zřídili řadu nových služeb 
a pracovních pozic. Které Vy osobně 
považujete za důležité?
Myslím, že komunikace s lidmi je velmi dů-
ležitá. Stojí to čas a energii, ale považuji to 
za elementární nutnost a jsem za ni rád. 
Proběhlo mnoho dotazníkových akcí, veřej-
ných prezentací a besed na konkrétní téma-
ta. Občané mají možnost se ke komukoliv 
z vedení města objednat na schůzku nejen 
prostřednictvím rezervačního systému, 
ale zavedli jsme i chat se starostou, Mo-
bilní rozhlas a informujeme více na webu 
a zejména Facebooku. Poslední novinkou 
jsou nedávno do provozu uvedené webové 
stránky „Proměny Tišnova“. 

Pokud jde o personální stránku, pak jed-
noznačně za nejvýznamnější považuji roz-
hodnutí zřídit pozici městského architekta. 
Osobně si velmi cením toho, že se této role 
ujala paní architektka Zdeňka Vydrová. Mys-
lím, že také personální změny ve vedení MěKS 
a MŠ Humpolka byly ku prospěchu. Městský 
úřad (stejně jako celá veřejná správa) čelí na-
růstající byrokracii a zvládá to velmi dobře, 
aniž by zbytečně „nakynul“. Mohu tedy směle 
prohlásit, že tišnovský úřad šlape!

Přestože se řada věcí povedla, ne vždy 
se vše podaří podle představ. Jak se 
Vy osobně vyrovnáváte s kritikou?
Více než pochlebování mám rád konstruk-
tivní kritiku. Ta nás totiž posouvá dále 

rozhodně víc než plácání po ramenou. 
Bohužel se rovněž setkávám i s kritikou 
nekonstruktivní, které se však moc čelit 
nedá. 

Asi není tajemstvím, že jste se rozho-
dl svůj mandát zastupitele obhajovat. 
S jakým očekáváním vstupujete do 
voleb? 
Především jsem rád, že náš spolek MOST 
může jít do voleb s čistým svědomím. Vy-
řešili jsme problém „CZT – Teplo“, odpoli-
tizovali jsme radnici a otevřeli ji občanům, 
konkrétními opatřeními je řešena doprava 
a parkování ve městě, předložili jsme kon-
cepci sportu a podpořili kvalifikované tre-
néry mládeže, zlepšili životní prostředí 
(Park pod kostelem, Cesta hrdelního prá-
va, rozkvetlé narcisy) a vytvořili jsme do-
statečnou kapacitu a odpovídající prostředí 
ve školských zařízeních. To byly naše hlavní 
priority a jsem rád, že mohu říct – splněno 
jest! 

Je polovina roku a řada občanů se 
chystá na dovolenou a odpočinek. Co 
čeká v létě Vás?
Stejně jako většina budu mít dovolenou, 
kterou strávím výhradně s rodinou. V srp-
nu spolu s několika spřátelenými rodinami 
po dlouhých letech strávíme týden u moře. 
Více se však těším na červencové dny na 
chalupě na Vysočině, kde budeme chodit 
do lesa na houby a borůvky, s dětmi stavět 
přehrady na potoce a plnými doušky vy-
chutnávat vše, co nám přinese letošní léto. 
Přeji všem krásné a pohodové prázdniny! 

Starosta Tišnova Jiří Dospíšil. 
Foto: Roman Skřepek
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Hojnost. Kdo jsme?
Jan Horák, Markéta Horáková Lazarová

Víte, odkud pochází jídlo, které jíte každý den? Co všechno obsahuje, 
kde vyrostlo, kde bylo zpracováno a jakou cestu do vaší lednice urazi-
lo? Představte si, že máte opravdovou kontrolu nad tím, co jíte. Znáte 
farmáře, který jídlo vypěstoval. Jste si jistí, že sami sobě nebo svým 
dětem nedáváte nic, co by mohlo škodit zdraví. A že vaše jídlo neohro-
žuje prostředí, ve kterém žijete. Pokud se vám to nezdá jako nedostiž-
ná utopie, ale spíše jako společný cíl, na němž stojí za to pracovat, pak 
máme dobrou zprávu: nejste v Tišnově sami.

Hojnost je sdružením lidí z Tišnova a okolí, kteří se rozhodli žít, 
a především stravovat jinak: zdravěji, šetrněji a smysluplněji. Hojnost 
však není jen o potravinách, i když jídlo je v současné době v jejím 

hlavním zájmu. Jelikož v Tišnově dlouho chyběly iniciativy zaměře-
né na postavení jak spotřebitelů, tak zemědělců, rozhodlo se v roce 
2013 několik nadšenců, kteří měli zkušenosti z potravinových projek-
tů v ČR i ve světě, založit tišnovskou Spižírnu.

Její princip je jednoduchý: skupina osob společně objednává jídlo, 
nejlépe přímo od producentů, a v co nejvyšší domluvené kvalitě, tzn. 
pokud možno bio, lokální a bez zbytečných obalů. To má hned několik 
výhod: Víte, odkud jídlo pochází a že v něm nejsou žádné chemikálie. 
Potraviny jsou pěstovány s ohledem na životní prostředí a vy si může-
te vybrat, z jaké vzdálenosti k vám přicestují. Díky větší blízkosti jsou 
samozřejmě čerstvější. Většina se také objednává ve vyšším množství, 
které si jednotlivci rozeberou přímo do svých nádob, takže se sníží 
počet nutných obalů a vzniklých odpadů. Díky tomu, že se celý proces 
obejde bez zprostředkujícího obchodníka, je jídlo i levnější. A v nepo-
slední řadě namísto zahraničního trhu podporujete ekonomiku a kul-
turu místního regionu.

Co nového v Kambodži?
Petra Konečná, Václav Seyfert, redaktor TN

V loňském prázdninovém čísle jsme představili tišnovský spolek 
Kambodža Oči dokořán, jehož cílem je podpora výuky ve škole 
v oblasti Angkor Wat v Kambodži. Jeho činnosti se následně ve 
své reportáži věnovala rovněž Tišnovská televize. Přesně po roce 
jsme znovu oslovili Mgr. Petru Konečnou s dotazem, co je v jejich 
záslužném počínání od minulého léta nového.

„V únoru letošního roku jsem opět navštívila školu CBE Christine 
v Kambodži, která poskytuje výuku 120 dětem z okolí chrámů Ang-
kor Wat. Hlavním cílem bylo zavítat do země, která mi přirostla k srd-
ci a kde již téměř šestým rokem pomáháme prostřednictvím spolku 
Kambodža Oči dokořán, z. s., zajistit základní výuku dětem ve věku  
od 6 do 16 let. 

Proběhla kontrola účetnictví, dovezla jsem další laptop pro nově 
zřízenou výuku IT ve škole. Spustil se super rychlý internet, nová 
elektrická přípojka do státní sítě, neb generátor v sousední vesni-
ci fungoval, jen když se mu chtělo, dále byly na řadě děravé střechy 
učeben, které jsme stihli opravit těsně před monzunovými dešti. Byly 
dokoupeny učebnice a sportovní potřeby. S adoptovanými na dálku 
jsem zajela i na nákup potřebných věcí, které zaplatili jejich „rodi-
če“ z ČR jako bonusový dar. Jejich skromnost byla až mrazivá, proto-
že jedna si přála rýži, aby měli doma co jíst, a zbytek chtěl tenisky, 
protože do státní školy nemohou chodit v žabkách nebo bosí. Kluci 
chtěli hlavně kopačky a fotbalový dres kvůli tomu, že hrají ve škol-
ním fotbalovém týmu pod vedením učitele Bana, který ve škole i byd-
lí, protože nemá kde jinde. Alespoň nám hlídá knihovnu, která je jak 
počítačovou učebnou, tak i místem, kde Ban může složit hlavu. Učite-
lé dostali finanční odměny, protože učí za minimum a za jejich zájem 
o děti a odvedenou práci je to málo. Nechyběl ani Den učitelů v Kam-
bodži, kdy byli všichni pozváni na večeři a vznikl z toho milý a vtip-
ný večer při Kambodžském BBQ. Dalším světlým bodem byla velice 
příjemná návštěva Martina Řehoře (manažer skupiny Rybičky 48, Vi-
sací zámek, Pekař), který školu navštívil, věnoval další laptop, trička 

a upomínkové předměty s logem skupiny Rybičky 48. Společně se 
mnou navštívil i dvě rodiny adoptovaných a udělal si obrázek o Kam-
bodži jako takové. Nakonec se rozhodl pro adopci na dálku. Tentokrát 
byl vybrán desetiletý Tikea, který završil skupinu deseti adoptova-
ných na dálku. Nyní se budeme soustředit na to, aby to tato desítka 
dotáhla v rámci vzdělání na tu nejvyšší metu. Náklady na vzdělání se 
budou časem navyšovat, a proto budeme muset sponzory do budouc-
na vrstvit.

Pevně doufám, že se škole bude dařit i v budoucnu a že ji nepo-
loží ani kambodžský diktátorský režim, který nyní vytváří velmi kr-
kolomné podmínky svému obyvatelstvu. I my jimi kličkujeme, jak se 
dá. Závěrem bych chtěla poděkovat některým Tišnovanům za podpo-
ru a finanční dary, a to zejména těm, co každý rok na Štěpána přispějí 
do prasátka v Café U Palce. Všechny darované částky jdou do rozpočtu 
školy. Já osobně škole věnuji každoroční návštěvu (na vlastní nákla-
dy) a energii, kterou je zapotřebí investovat do toho, aby vše fungo-
valo, jak má. Pokud se chcete přidat a podpořit nás, tak budeme jen 
rádi, protože rozpočet na další rok je opět velkou výzvou jak pro nás,  
tak pro děti v CBE Christine.“

Život v komunitách a cestovní ruch ve městě
připravila redakce TN

V rámci tématu měsíce vám tentokrát nabízíme čtyři články, kte-
ré z různých pohledů popisují jak spolkové dění v našem městě, tak 
oblast cestovního ruchu. Zuzana Brzobohatá se ve svém materiálu 
zamýšlí nad tím, proč se podle – nejen – jejího názoru spolkovému 

životu v Tišnově daří. Dalibor Naar informuje čtenáře o právě vzni-
kající koncepci cestovního ruchu. O svém zajímavém počínání píší 
členové „nejmladšího“ zapsaného spolku Tišnova, sdružení Hojnost. 
A po roce se také od Petry Konečné dozvíme, co je nového ve vzdálené 
škole, kterou podporuje zdejší spolek Kambodža Oči dokořán. Přeje-
me příjemné čtení.

Cílem tišnovského spolku Kambodža Oči dokořán je podpora výuky ve 
škole v oblasti Angkor Wat v Kambodži. Foto: archiv Petry Konečné
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Protože se brzy ukázalo, že je o projekt na Tišnovsku zájem, ze 
skupiny nadšenců vzniklo společenství, které v dubnu 2017 založilo 
spolek Hojnost. V současné době má kolem čtyřiceti členů a členek 
a organizuje další aktivity. Jednou z nich je KPZ, tedy komunitou pod-
porované zemědělství. Členové i nečlenové Hojnosti mají možnost si 
předplatit úrodu u místních pěstitelů na celou sezónu dopředu a kaž
dý týden se těšit na čerstvou porci kvalitní zeleniny. Stávají se tak 
v jistém smyslu „spolupěstiteli“ a společně nesou rizika, ale i výnosy 
úrody. Našimi pěstiteli jsou manželé Pospíšilovi z Holubí Zhoře. 

Třetím projektem, který Hojnost v současnosti zaštiťuje, je Semín-
kovna, v rámci které si mezi sebou členové a členky spolku vyměňují se-
mena různých plodin a společně objednávají osivo z dalších zdrojů, kde 
jsou semenné rostliny pěstované přírodě blízkým způsobem. U těchto 
aktivit však projekty Hojnosti nekončí. Jedním z důležitých cílů spolku 
je také osvěta veřejnosti. Proto letos za podpory města Tišnova Hojnost 
organizuje několik otevřených setkání pro veřejnost. První proběhlo na 
jaře a zabývalo se tématem KPZ. V jedné místnosti se potkali zemědělci, 
odborníci a lidé z Tišnovska a mohli si vyměnit své zkušenosti a názory. 
Celou akci zastřešovala MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov.

Na druhém setkání, které Hojnost organizovala 13. června, se se-
šlo dvacet zájemců, aby dali dohromady nápady na projekty, které by 
mohly v Tišnově ještě vyrůst v rámci myšlenky společného samozá-
sobitelství. Budeme mít komunitní zahradu, sad, pastvinu nebo skle-
ník a některé potraviny si budeme pěstovat sami? Založíme v Tišnově 
kamenný bezobalový obchod, jehož hlavním smyslem nebude vydělat 
co nejvíc peněz, ale poskytnout co nejkvalitnější potraviny lidem? To 
jsou jen některé z mnoha nápadů, kterými by se mohla v blízké bu-
doucnosti Hojnost ve spolupráci s dalšími subjekty zabývat.

Na nadcházející dvě setkání bychom vás rádi pozvali. První z nich 
proběhne na přelomu září a října a bude se týkat potravinové su-
verenity. Položíme si společně otázky „Co je to vlastně potravino-
vá suverenita, proč je důležitá a jak s námi souvisí?“ Čtvrté setkání se 

uskuteční v listopadu a budeme mluvit o lokálních potravinách. Jaké 
jsou výhody lokálních potravin? Jak místní produkce a spotřeba mů-
žou chránit životní prostředí lokálně i globálně? Pokud vás tato témata 
zajímají, neváhejte přijít a přidat svůj názor a zkušenosti do diskuse.

Hojnost je totiž především prostorem pro změnu, společenstvím 
lidí, kteří hledají nové cesty a možnosti. Spojuje je aktivní zájem, tvo-
řivost a odhodlání podívat se na zaběhnuté způsoby z nového úhlu 
pohledu. A to se může týkat jak potravinových řetězců, tak dalších 
oblastí života. Naším hlavním cílem je totiž rozličnými způsoby pečo-
vat o životní prostředí a chránit je, a to momentálně především skrze 
ohleduplné a zodpovědné nakupování potravin.

Pokud vás Hojnost zajímá, přečtěte si o nás více na www.hojnost.org. 
Možná budete mít další nápady, jak proměnit Tišnov v ještě lepší místo 
pro život. Těšíme se na případnou spolupráci.

Ilustrační snímek z otevřeného setkání Jak na samozásobitelské Tiš-
novsko. Foto: Zuzana Brzobohatá

Spolky? Spolky! Aneb Tišnov žije
Zuzana Zula Brzobohatá, zastupitelka a hospodářka 1. Brďo Tišnov

Každý je rád, když se dozví od někoho neznámého z jiné obce, že jeho 
město, městečko či vesnice má dobrou pověst, že se tam musí dobře 
žít. Na semináři v hlavním městě, který se týkal úplně jiné problema-
tiky, mě oslovila účastnice, že slyšela od své kamarádky, jak v Tišno-
vě kvete spolkový život, a položila mi otázku, jak to tam na té Moravě 
děláme. Jí se to u nich v obci nedaří, lidé jsou lhostejní, do žádné akti-
vity se jim nechce, s obcí spíše bojují.

Samozřejmě mě to pohladilo po duši a začala jsem přemýšlet, 
proč to v Tišnově funguje a proč to považujeme za samozřejmé. Zku-
sila jsem zapátrat v paměti do porevolučních dob a změn. Jako v ka-
ždé správné obci působil Sokol a sportovní kluby. Pravda, nehrajeme 
první ligu, ale volný čas v něm tráví mnoho dětí a mládeže, střední 
generace a senioři si pravidelně udržují kondici. Dobrovolní hasiči 
přežili všechny společenské změny, už proto, že o jejich užitečnosti 
nikdo nepochybuje. Obnovil se Skaut, skončily pionýrské skupiny na 
školách a jeden z oddílů se změnil v brontosauří dětský oddíl, tedy 
Brďo Tišnov. Už v roce 1994 byla ustavena Komise pro mládež, kde 
zasedli zástupci těch organizací, které pracovaly s dětmi a mládeží. 
Cílem bylo vytvořit kruh spolupráce, nikoliv konkurence. Zdánlivá 
maličkost, ale v tom je Tišnov výjimečný. Město také pozvalo spolky 
do svých poradních orgánů – komisí a výborů.

Později přišlo komunitní plánování sociálních služeb a ukáza-
lo se, že některé služby lépe zajistí neziskovka než město. Někdy to 
vyjde dokonce levněji. Tak vznikl model, který bych nazvala „zajiště-
ní veřejných služeb neziskovou organizací“. Město opravilo dům na 
Ráboňově ulici, pronajalo ho za symbolický nájem charitě pod pod-
mínkou zajištění těch sociálních služeb, které vzešly z průzkumu 

mezi občany. Vznikla občanská poradna a nízkoprahový klub pro 
mládež. 

Několik maminek založilo Mateřské centrum Studánka, v prvních 
letech působilo v prostoru Domu dětí a mládeže, nyní nazvaném In-
spiro. Aktivity začaly být každodenní a využívané více a více rodina-
mi. Město Tišnov opravilo bývalou kotelnu, později objekt zrušených 
jeslí a Studánka získala prostory pro svou činnost. Z původního se-
tkávání maminek se stala organizace, která zahrnuje služby pro ro-
diny v celé šíři, od poradenství přes vzdělávání, volnočasové aktivity, 
hlídání dětí až nově i po dětské skupiny, která naopak pomůže městu 
vyřešit malou kapacitu školek. Model spolupráce města a neziskovky 
opět slavil úspěch. 

Možná je to ta pověstná střecha nad hlavou, která chybí spolku 
a kde může město pomoci. Na druhé straně členové a aktivisté spol-
ku dávají do své činnosti srdce a umí z příslovečného ničeho vytvořit 
dobrou věc. 

A život šel dál… Lesní klub alias lesní školka vznikla v Tišnově 
jako první (a dosud fungující) v celé republice, Sebevědomé Tišnov-
sko začalo s farmářskými (Tišnovskými) trhy v době, kdy v jiných 
městech o nich neměli ani tušení. Dobře rozjetý projekt pak převza-
lo město. Stejně jako tišnovskou rozhlednu. Vzpomínáte na Rozhled 
na Tišnov a jeho aktivity – třeba prodej cihel pro rozhlednu? Myslím, 
že jsme jediní v Česku, kde rozhlednu postavilo občanské sdružení 
(dnes spolek). 

Skauti překonali počáteční obtíže s generační obměnou a postup-
ně rostou, k čemuž jim pomohla také vlastnoručně rekonstruovaná 
klubovna. Brďata se mají k světu již třicet let a nemohou uspokojit 
všechny zájemce o vstup do oddílu. Po letech obnovilo činnost Kara-
sovo divadlo, vznikly nové spolky – Hojnost pro potravinovou suve-
renitu či Čas pro sebe se svými volnočasovými aktivitami. V kultuře 
Tigal, společnost Anny Pamrové, vznikla netradiční lukostřelecká 
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Vzniká koncepce cestovního ruchu na Tišnovsku
Dalibor Naar

Od března tohoto roku vzniká koncepce pro 
rozvoj cestovního ruchu v Tišnově. Vytváře-
na je se zapojením veřejnosti. To znamená, 
že byla ustanovena pracovní skupina, která 
zahrnuje pracovníky Městského kulturního 
střediska, zástupce vedení města, členy komi-
se cestovního ruchu a zástupce neziskových 
organizací i podnikatelského sektoru. Kromě 
šesti setkání úzké pracovní skupiny proběh-
nou také dvě se zájemci z řad veřejnosti, kteří 
tak mají možnost připomínkovat a doplňovat 
výstupy pracovní skupiny. Na konci května 
se uskutečnilo veřejné projednání analytické 
části koncepce, kde byly identifikovány nej-
větší hodnoty, na nichž je možné cestovní 
ruch na Tišnovsku rozvíjet, a také největší 
slabiny nebo problémy, které je třeba řešit. 

V rámci analýzy vznikla rovněž rozvaha, které 
segmenty návštěvníků neboli cílové skupiny 
jsou pro Tišnovsko nejvíce zajímavé jak z hle-
diska nabídky regionu, tak i z hlediska dosaži-
telnosti dané cílové skupiny.

Vytvořením koncepce bylo pověřeno 
Městské kulturní středisko, které by mělo 
rozvoj cestovního ruchu a související aktivi-
ty v budoucnu koordinovat a pod které spa-
dá také turistické informační centrum. Proto 
je hlavním garantem koncepce ředitel MěKS 
Jan Brdíčko. Na řízení procesu tvorby a finál-
ní zpracovaní však město Tišnov najalo ne-
závislého experta Dalibora Naara, který vedl 
destinační společnost v Libereckém kraji 
a v minulosti se podílel na tvorbě strategií 
rozvoje kultury a cestovního ruchu napří-
klad v Pardubicích, Jihlavě, Táboře či na Frý-
dlantsku a zabývá se i oborem interpretace 

a propagace kulturního dědictví. Od kombi-
nace pracovní skupiny složené z místních 
aktérů a expertně vedeného procesu si měs-
to slibuje, že s minimálními náklady vznik-
ne strategie, která bude dobře zohledňovat 
místní podmínky a zároveň nebude postrá-
dat odbornost a vnější pohled na možnosti 
a potřeby regionu jako turistické destinace.

V současnosti se pracuje na takzvané ná-
vrhové části, kdy na analýzu stavu a potřeb 
oblasti navazuje tvorba návrhů, jak rozvíjet 
zjištěné hodnoty a řešit nebo eliminovat na-
lezené problémy. Výstupem by měla být for-
mulace cílů a především pak ukazatelů, které 
umožní sledovat, do jaké míry jsou cíle napl-
ňovány. Výstupy této části byly prezentovány 
27. června na setkání se zájemci z řad obyva-
tel města a následně budou i v novinách tiš-
novské radnice.

Reakce na omyly uváděné v minulém vydání novin
Jiří Blaha

Vážený pane starosto Bc. Dospíšile,
dovoluji si formou otevřeného dopisu reago-
vat na Vaše omyly uváděné v minulém vydání 
Tišnovských novin. Jistě se mnou budete sou-
hlasit, že naše vzájemné vztahy jsou korektní 
a věcné. Opravdu Vás navštěvuji v úřadě a i Vám 
často píši o nedostatcích nalezených v činnosti 
úřadu. Obvykle bývám pochválen za všímavost, 
čehož si cením. Proto se podivuji nad zpochyb-
ňováním mnou uváděných skutečností. To, že 
zápis z Výboru pro strategické plánování není 
nadstandardně uváděn na stránkách města, 
jste uznal. To, že mohu pouze dvakrát vystou-
pit k projednávanému zasedání, jste také ne-
zpochybnil, a tak zbývá pouze jednomyslnost 
schválení utvoření členů Výboru pro strategic-
ké plánování z členů zastupitelstva. Dovoluji si 
Vám proto předložit doslovný zápis o hlasování 
č. 50 ze zasedání zastupitelstva:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Tišnova stanovuje, 
že členy výboru pro strategické plánování 
a rozvoje města budou pouze členové Za-
stupitelstva města Tišnova.

Hlasování č. 50: pro 10, proti 2, zdržel se 
3 (přítomno 15). Usnesení bylo přijato.

Ještě bych si dovolil zaslat redakci a i Vám 
krátký videozáznam uváděného hlasování.

Opravdu netuším důvod Vašeho omylu. 
Možná Vám poskytl mylně podklady před-
seda starostenské kanceláře pan Skřepek, 
občan to Drásova. Ten ho asi zaměnil s ná-
sledným hlasováním č. 51 o zřízení dalších 
nepovinných výborů. Je ovšem zarážející 
spojovat hlasování všech patnácti zastupite-
lů o zřízení Výboru pro komunitní plánování 
a osadních výborů HájekHajánky spolu s Vý-
borem pro strategické plánování a tvrdit, že 
bylo všech patnáct zastupitelů jednomyslně 
pro. Žádný zastupitel nemůže zpochybnit po-
třebnost komunitního výboru a zřízení osad-
ního výboru HájekHajánky. Vydávat toto 
hlasování za důkaz jednomyslnosti se mi zdá 
velmi laciné a nedůstojné starosty.

Například v Kuřimi je zřízena stavební ko-
mise, mající asi tak stejný program jako stra-
tegický výbor, přístupná veřejnosti. Abych 
zabránil zpochybnění, uvádím bod 5. jed-
nacího řádu: 5. Jednání Komise je veřej-
né. Osoby mimo členy Komise, tajemníka 

Komise, zpracovatele projednávaného ma-
teriálu nebo členy ZM nemohou zasahovat 
do jednání Komise, nejsou-li k tomuto vy-
zvány předsedajícím.

Kdyby mělo vedení opravdu zájem pre-
zentovat názory zastupitelů na projednávané 
materiály strategického výboru tak, jak v od-
povědích deklarujete, mohlo to tak dávno 
udělat. Neznám důvod bránící v této otevře-
nosti občanům. Proto shledávám vyjádření 
pana Vávry a i pana Brzobohatého za správné.

Dále bych se, pane starosto, dovolil vy-
jádřit k výtkám o činnosti rady. Předpoklá-
dám, že vaše vyjádření o možnosti návštěvy 
zastupitelů na zasedání rady nebylo bráno 
tak vážně. Zákon č. 128/2000 Sb., kterým se 
řídí fungování rady v § 101 bodu (1), píše, že 
schůze rady jsou neveřejné. Z tohoto důvodu 
nemůžete zvát zastupitelstvo na její zasedá-
ní jako občany na zasedání zastupitelstva. 
Zastupitel se může zúčastnit pouze v přípa-
dě předložení materiálu k projednání radě 
tak jako další úředníci, ale pouze na projed-
návaný bod. Živě si vybavuji první zasedání 
zastupitelstva po změně vedení města dne 
23. 4. 2014. Tehdy se v rozporu se zákonem 

Odyssea s 3D lukostřelnicí, jedinou na Moravě. Fungují tradiční ne-
ziskové organizace kynologové, filatelisti, zahrádkáři, včelaři, chova-
telé, organizace pro občany s chronickými nemocemi, sociální služby 
charity, sportovní kluby, Sokol. Výčet by mohl pokračovat, o jejich 
prospěšnosti snad netřeba pochybovat. To vše jsou spolky, tedy ne-
ziskové organizace, které v Tišnově najdeme. 

Proč se jim daří? Jeden důvod je dlouholetá podpora města, ať 
už bylo zastupitelstvo složené jakkoliv. Podaná ruka a schopnost se 
vzájemně naslouchat. Často zvolení zástupci vzešli přímo ze spol-
ků. A druhý, dle mého názoru důležitější důvod, je aktivita občanů, 
kterým není lhostejné, kde žijí. Možná bychom naše tišnovské know-
how tedy „spolupráci místo boje“ mohli propagovat v celém Česku.

Příštím tématem měsíce bude v zářijovém čísle Tišnov – město sportu (sportovní kluby a oddíly, rady a tipy  
pro začínající sportovce, možnosti sportovního vyžití pro „nesportovce“…). Těšíme se i na Vaše příspěvky.

HYDE PARK  
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Reakce na článek pana Blahy

Jiří Dospíšil, starosta

Vážený pane Blaho,
ve věci zřízení Výboru pro strategické pláno-
vání a rozvoj města jsem již reagoval v mi-
nulém vydání TN, proto se nyní omezím na 
stručné vyjádření. Je mi líto, že s Vámi ne-
mohu souhlasit, ale na základě zápisu a vi-
deozáznamu z onoho jednání zastupitelstva 
jsem nucen trvat na tom, že k jeho zřízení 
došlo všemi hlasy zastupitelů města. Hlaso-
vání, které zmiňujete, pojednávalo o něčem 
jiném, a sice o tom, zda jeho členy mají být 

pouze členové zastupitelstva. Nehledejte 
v tom, prosím, žádnou lacinost či nedůstoj-
nost. Je to prostě nezpochybnitelný fakt!

Projednávání materiálů na zastupitelstvu 
probíhá podle zastupiteli schváleného pro-
gramu jednání. Nesdílím názor, že nejdůle-
žitější funkcí zastupitelstva je kontrolovat 
radu. Rada i zastupitelstvo mají jasně vy-
mezenou pravomoc. Zastupitelstvo by mělo 
především vykonávat pravomoc, kterou 
mu svěřuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, a to zejména v paragrafech 
84 a 85.  A to se v praxi i děje. O kontrole rady 
se tam nic nepíše. Nad rámec zákona je za-
stupitelům i veřejnosti k diskuzi na každém 

jednání zastupitelstva předkládán materiál, 
který obsahuje přehled všech usnesení rady 
ode dne konání minulého zastupitelstva, aby 
se mohl kdokoliv na cokoliv zeptat. 

Budu rád, pokud i nadále zůstanou naše 
vzájemné vztahy korektní a věcné, jak uvádí-
te. K tomu dle mého názoru obecně přispívá 
vzájemná komunikace a její úroveň. Nadále 
platí, že každého aktivního občana zajímají-
cího se o dění ve městě rád uvítám na radnici 
a můžeme si mnohé vzájemně vysvětlit. Je to 
dle mého soudu lepší než si psát přes noviny. 
Avšak se slovy o porušení demokratických 
principů a ohrožení demokracie opravdu ne-
mohu souhlasit.

účastnil zasedání rady zastupitel pan Válka 
a s paní tajemnicí Dvořáčkovou měli velký 
problém situaci ustát. Dále je celkem humor-
né odkazovat na předsedy osadních výborů 
o přednosti jejich materiálů před radou. Ano, 

tato přednost je, ale pouze o tři body jednání 
zastupitelstva.

Ještě bych si, pane starosto, dovolil po-
známku o tom, jak to dělají jinde. Nikde jsem 
nenašel město velikosti Tišnova, které by bylo 

tak pokrokové a materiál o činnosti rady za-
řadilo na konec jednání. Umístit projednává-
ní činnosti nejvýznamnějšího orgánu města 
„Rady města Tišnova“ před pozvánky na různé 
plesy a výstavy se mi zdá opravdu nedůstojné.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  
  Městská knihovna Tišnov    Muzeum Tišnov  

Akce
Otevírací doba o prázdninách
V období letních prázdnin bude mít Městská knihovna Tišnov ome-
zený provoz. Prázdninová otevírací doba platí pro obě oddělení

PONDĚLÍ 8.00–11.00, 12.00–18.00
STŘEDA 8.00–11.00, 12.00–18.00

Užijte si na dovolené knihy opravdu originálně! Čtěte třeba ušima!
Kdy jindy si užít knihy než právě na dovolené. Ta je dobou, která je 
pro čtení knih ideální. Čtení je přece jeden z nejkrásnějších způso-
bů relaxace. Nechce se Vám tahat na dovolenou těžké bichle? Využij-
te možnosti půjčení audioknih. Jsou ideální na dlouhou cestu autem, 
letadlem i vlakem, nezabírají místo v kufru a poslouchat je můžete 
kdekoliv.

Naše nabídka se stále rozšiřuje o nové tituly.

Oddělení pro děti a mládež
Výstava
KNIHA – NEKONEČNÁ INSPIRACE
červen až září 2018
V letním období budou ke zhlédnutí žákovské práce z výtvarné sou-
těže „Vezmi si pastelku, tužku, štětec…“
Svoje práce prezentují: Domov Petra Mačkov, Inspiro – středisko vol-
ného času Tišnov, MŠ Dolní Loučky, MŠ Horova Tišnov, MŠ Zelený ráj 
Mikulov, ZŠ Dolní Loučky, ZŠ Doubravník, ZŠ Olší, ZUŠ Březnice i ně-
kteří jednotlivci.
Od 27. června budou na stránkách knihovny zveřejněny vítězné prá-
ce ze všech kategorií a jejich autoři odměněni. Během výstavy bude-
te mít možnost i Vy hlasovat o nejlepší obrázek. Výsledky veřejného 
hlasování budou zveřejněny v průběhu září.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Muzeum města Tišnova připravuje na podzim výstavu Houby a houba-
ření na Tišnovsku. Pokud máte zajímavé fotografie či kulinářské recepty 
a chtěli byste je sdílet, zašlete je, prosím, na adresu muzeum@kultura-
tisnov.cz. Pro více informací volejte na tel. číslo 777 506 019. Děkujeme.

Muzeum města Tišnova zve na výstavu

COPULI 
LAPIDUM
Po stopách 
středověkých 
hradů na 
Tišnovsku
14. 6 . —
— 2. 9.
2018

Kolekce kreseb hradů a hrádků pod názvem COPULI LAPIDUM 
(Hromady kamení) přiblíží menší středověká sídla na Tišnovsku. 
K vidění budou kresby Pavla Šimečka, které populární formou 
zprostředkují současné představy o původních feudálních sídlech. 

Doprovodná akce:
21. 7. 2018  Hrad nebo bazilika? Sraz v 10.00 v Deblíně u kostela

PODHORÁCKÉ MUZEUM
pobočka Muzea Brněnska
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  MŠ Na Paloučku  

Den rodiny v Mateřské škole Na Paloučku
za kolektiv MŠ Na Paloučku, Tišnov, Renata Hančíková 

Dne 16. května se v Mateřské škole Na Paloučku v Tišnově konalo tra-
diční přátelské setkání zaměstnanců MŠ s našimi dětmi a jejich rodi-
nami při příležitosti oslav Dne rodiny. Přestože horké a slunné dny 
vystřídalo chladnější a nejisté počasí s krátkou májovou sprškou, akce 
se velmi vydařila. 

Po krátkém přivítání rodičů a prezentaci celoročního projektu 
EVVO s názvem „Les“ a výtvarných prací dětí na téma „rodina“ vy-
stoupily děti z kroužku Zvoneček s hudebním pásmem o zvířátkách 
a mohlo se začít soutěžit na jednotlivých stanovištích. Radost a veselí 
přítomných dětí byly odměnou nám všem, kteří jsme pro ně přichysta-
li soutěže, malé občerstvení a ohniště pro opékání špekáčků, ale i rodi-
čům, babičkám a dědečkům, kteří vytrvali a přišli své děti i mateřskou 
školu podpořit. Všem zúčastněným patří náš velký dík. Děkujeme také 
rodině Steinhauserových za sponzorování opékacích špekáčků, na kte-
rých jsme si v závěru odpoledne pochutnali.

Jsme moc rádi, že rodiče a přátelé školy mohli přijít, lépe se spolu 
navzájem poznat a popovídat si, ale také zjistit, co je na naší zahradě 
nového. V letošním školním roce jsme dovybudovali díky dotaci měs-
ta Tišnova a nezištné pomoci tatínků z mateřské školy, pana Macha 
a pana Zaorala, zahradní domek a čtyři krásné vyvýšené záhony. Spolu 

s dětmi jsme záhony osázeli sezónní zeleninou a bylinkami a těšíme se 
na úrodu a ochutnávání!

Nezbývá než si na závěr společně přát, aby naše zahrada existovala 
a byla i nadále místem příjemných setkání a pod rukama našich šikov-
ných dětí, paní učitelek a milých rodičů jen vzkvétala. Děkujeme a těší-
me se na další ročník!

Hudební setkání ZŠ praktických
Jana Bártlová

Ve středu 23. května se uskutečnilo v Brně Hudební setkání ZŠ 
praktických. 

Na programu byla hudební, taneční a rytmická vystoupení, která s žáky 
devíti zúčastněných škol nacvičili jejich vyučující a pedagogičtí asistenti.  

Již několik desítek let se setkání konají v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
v Brně. Každá z letos zúčastněných škol si připravila asi deseti až patnác-
timinutový program zaměřený na hudbu, tanec nebo kombinaci obojího. 

My jsme si do programu nachystali tři písničky doprovázené kyta-
rou a rytmickými nástroji.  Zvolili jsme novou píseň od Jaroslava Uhlíře 
a Zdeňka Svěráka napsanou pro Annu K. s názvem „Prokřehlá“ a potom 
jsme sáhli po oblíbených písních z 60. let zpívaných Helenou Vondráč-
kovou – „Mám ráda cestu lesní“ a Jiřím Suchým – „Marnivá sestřenice“.

Každým rokem je vybírána společná písnička, kterou si na závěr 
přehlídky zazpívají všichni zúčastnění. Touto písní byl letos hit Karla 
Svobody nazpívaný kdysi Václavem Neckářem a později Petrem Mu-
kem „Stín katedrál“.

Všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem žáků, do-
spělých i hostů.

V Mateřské škole Na Paloučku v Tišnově se v polovině května konalo 
tradiční přátelské setkání zaměstnanců školky s našimi dětmi a jejich 
rodinami při příležitosti oslav Dne rodiny. Foto: Milena Novotná 

Žáci SŠ a ZŠ Tišnov si pro Hudební setkání ZŠ praktických připravili tři pís-
ničky doprovázené kytarou a rytmickými nástroji. Foto: Alena Kohoutová

  SŠ a ZŠ Tišnov  

___________________________________________________________________________ 
e-mail: reditel@soutisnov.cz  Číslo účtu: 31931641/0100

Den s Lesy ČR
Jana Bártlová

V pátek 8. června jsme se zúčastnili již potře-
tí akce pro děti základních škol s názvem „Den 
s Lesy ČR“, kterou pořádala Lesní správa Černá 
Hora státního podniku Lesy České republiky. 

Navázali jsme velmi dobrou spolupráci 
s jedním z organizátorů, panem Mariem Lan-
čou, který je revírníkem a lesním pedagogem. 
Již několik let za ním pravidelně jezdíme do 

Lomnice na krásnou procházku po jeho reví-
ru, kde si povídáme o přírodě. Den s Lesy ČR 
se konal v Nedvědici v Hotelu Myslivna. 

Na stezce „Les je můj kamarád“ probíha-
lo řezání dřeva, poznávání přírodnin podle 
vůně, Kimova hra, hod na cíl, poznávání stro-
mů v lesním porostu, dřevin podle letorostů, 
stop zvěře, přírodnin po hmatu a dřevin po-
dle špalků nebo si přítomní mohli vyzkoušet 
střelbu ze vzduchovky. 

Mimo vlastní stezku děti viděly práci stro-
molezců s motorovou pilou, tažného koně 

v lese, práce vyvážecí soupravy a ukázku 
dravců. Byly připraveny i hry jako např. fot-
bálek, sestavování skládaček, hledání atrap 
zvěře po areálu. Vedle stánku bylo ozvučení, 
o které se staral profesionální DJ, a výstavka 
trofejí a vycpanin živočichů. Organizátoři měli 
pro soutěžící připravené svačiny a nápoje.

Do soutěže se zapojilo asi dvacet družstev 
po deseti žácích. I když jsme se neumístili 
mezi prvními, byl to nádherně prožitý den 
naplněný informacemi a zážitky v přírodě 
Českomoravské vrchoviny.
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Letmé soutěžní 
zpravodajství
Dagmar Fišerová, učitelka zpěvu

Po třech letech se v tomto školním roce 
opět konala celostátní soutěž ZUŠ v sólovém 
zpěvu, vyhlášená MŠMT.

S tou pravou soutěžní dychtivostí se do ní 
letos přihlásili všichni tři chlapci z mé třídy – 
Viktor Chocholatý (IV. kat.), David Kellner 
(III. kat.) a Petr Chlup (I. kat.). Dívky zastou-
pila věkově i služebně nejstarší Anna Buteri-
nová (IX. kat.).

Ředitel Tomáš Zouhar vyslal do soutěžní-
ho klání své dva žáky – Adama Valu (0. kat.) 
a Veroniku Radovou (VII. kat.).

Všichni soutěžící hravě zvládli školní kolo, kte-
ré se konalo 1. února v sále ZUŠ, a postoupili do 
okresního kola, které pořádala ZUŠ Ořechov ve 
své pobočce v BrněModřicích v úterý 20. února. 
Zde již předvedli všichni své soutěžní písně před 
odbornou porotou, jíž předsedal doc. Mgr. Zde-
něk Šmukař, vedoucí katedry zpěvu na JAMU.

Adam Vala, který soutěžil poprvé, a Ve-
ronika Radová získali 3. místo, Viktor 

  Základní umělecká škola  

Po třech letech se v tomto školním roce opět konala celostátní soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Přihlásili se do ní mimo jiné Petr Chlup nebo David Kellner a uspěli. Foto: archiv ZUŠ Tišnov

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, stále rozvíjí spolupráci se 
slovenskými školami
Barbora Holubová, zástupkyně ředitele pro výchovu a vzdělávání

V letošním školním roce proběhla již ně-
kolikátá studentská výměna mezi žáky Gym-
názia Tišnov a žáky partnerského Gymnázia 
Vojtecha Mihálika v Seredi. První část výměn-
ného pobytu, do kterého jsou kromě part-
nerských škol zapojeny hostitelské rodiny 
účastníků, se uskutečnila na podzim. Tehdy 
měly tišnovské děti příležitost navštívit Sereď. 
Na jaře 2018 následoval pobyt slovenských 
žáků v českých rodinách. 

Takto vzpomíná na návštěvu ČR jedna ze 
slovenských žákyň:
Navštívenie Tišnova
Na májové dni nečakal každý žiak zo sekundy, 
tercie či kvarty s predstavami školskej lavice. 
Trinásť detí zamieňalo eurá za koruny a opäť, 
po jednom ročnom období, kontaktovalo svo-
jich českých výmenných partnerov. 

V pätnásty deň piateho mesiaca tak bola 
zastávka autobusu smerujúceho do Bratisla-
vy preplnenejšia. Dlhou cestou sme dorazi-
li v obedňajších hodinách na hlavnú stanicu 

Brna, kde sme z okna spozorovali priateľské 
tváre. Krokmi do historickej časti jedného 
z najvýznamnejších miest našich susedov padlo 
medzi nami zopár viet, ktoré obnovili známos-
ti. Dievčatá ihneď navštívili obchody, zatiaľ čo 
turistické typy radšej položili oči na stavby mi-
nulých storočí. Občerstvili nás nasledujúcim 
pohostením v reštaurácií, po ktorom aj napriek 
daždivému útoku smerovalo pokračovanie dňa 
na hrad Veveří. Vypočutím prednášky, putova-
ním chodbami i vychutnávania si výhľadu na 
zelené oblasti kraja sa spoločné zážitky pretá-
čali na poslednú stranu. Večer s nocou vstúpili 
do rodín, u ktorých privítali každého. Zaspáva-
nie v posteliach súrodencov, alebo spoločné ra-
ňajky priniesli rozličné príhody.

Po rannej rozlúčke viedla sereďských štu-
dentov p.p. Holubová mestom Tišnov. Pred-
poludnie znamenalo odchod pre gymnazistov 
a p.p. Macháčovú, ktorá s nami výletom pre-
chádzala a mala nad nami zodpovědnost. Ďa-
kujeme jej najmä za cestovateľskú možnosť 

spoznávať túto krajinu a medziľudské vzťahy. 
Dvojdňovým výletom sme tak nezistili iba, ako 
to v Čechách chodí, ale upevnili si školské putá, 
predstavili tradície a naučili sa samostatnosti.

Terézia, sekunda

Na jaře letošního školního roku navštívi-
la Gymnázium Tišnov ještě další skupina slo-
venských přátel, tentokrát ze slovenského 
gymnázia v Moldavě. Jednalo se o partner-
skou návštěvu školy spojenou s kulturním 
programem. Tato navázala na projektovou 
spolupráci s výtvarným zaměřením, která se 
několikrát v minulých letech realizovala na 
Slovensku.  

Žákovský výměnný pobyt 2017–
2018 s Gymnáziem Vojtecha Mi-

hálika v Seredi se mohl uskutečnit díky finanční 
podpoře SRP Gymnázia Tišnov a dotační pod-
poře MěÚ Tišnov. Spolupráce s gymnáziem 
v Moldavě byla finančně zajištěna z prostředků 
SRP GT. Děkujeme.

  Gymnázium Tišnov  
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Chocholatý v silné konkurenci 2. místo. Petr 
Chlup, který před třemi lety obdržel pouze 
čestné uznání I. st. a o němž jsem v tehdejším 
článku napsala, že „příště to Petřík všem na-
tře“, letos opravdu nezklamal a získal 1. místo 
a dále zvláštní ocenění za interpretaci písně 
„Moje milé, premilené jahody“. Další 1. místo 
vyzpívali David Kellner a Anna Buterinová, 
která též obdržela zvláštní ocenění za inter-
pretaci písně J. Kerna „Can't Help Lovin' Dat 
Man“.

Po skončení soutěže, ve večerních hodi-
nách, byl těmto třem vítězům porotou potvr-
zen postup do krajského kola. To se konalo 
20. až 21. března v Kyjově a zde se tito naši 
úspěšní žáci utkali s ještě větší konkurencí 
než v okresním kole. Atmosféra prvního sou-
těžního dne byla příznivá a vystoupení Petra 
Chlupa v hojně zastoupené I. kat., kde to na-
víc všem zpívalo velice dobře, si nenechali ujít 
jeho rodiče ani dědeček – fandění se vyplatilo 
a výkon Petříka i přes rýmu, která nic neubra-
la z jeho přirozeného projevu a energické-
ho nasazení, byl oceněn 2. místem a krásnou 

stříbrnou medailí. Druhý den soutěžil David 
Kellner, taktéž doprovázen do Kyjova rodin-
nou ekipou. V početné III. kategorii šikovných 
chlapců i dívek z celého Jihomoravského kraje 
vybojoval svým pevným a čistým hlasem také 
zaslouženě krásné 2. místo. Odpoledne při-
šly na řadu vyšší kategorie, a tedy naše Anna 
Buterinová, která zpívala v IX. kat. Při akus-
tických zkouškách jsme slyšely konkurenční 
soutěžící s operně posazenými hlasy a těžkým 
klasickým a operním repertoárem. Žádná 
z nás tudíž nepředpokládala, že by se mohla 
naše Anička, která byla svým pěveckým pro-
jevem od svých soupeřek naprosto rozdílná, 
umístit na nejvyšších příčkách, a tak jsme ji 
s kolegyní Jitkou Zavřelovou nabádaly, ať si 
to aspoň pěkně užije, že to už bude naposledy. 
Všechny pěvecké výkony v její kategorii nako-
nec nebyly ovšem zase tak přesvědčivé (v pří-
liš těžkém repertoáru technické nedostatky), 
a tak jsme začaly tajně doufat, že by Anička 
mohla získat třeba 2. místo jako oba chlapci, 
neboť zazpívala naprosto skvěle, uvolněně 
a přirozeně. Jaké však bylo naše překvapení, 

když se při večerním vyhlašování výsledků 
její jméno objevilo na 1. místě a následně byl 
potvrzen její postup do ústředního republiko-
vého kola. 

Ústřední kolo pěvecké soutěže ZUŠ proběh-
lo ve dnech 27. až 29. dubna v Turnově. Anič-
ka Buterinová soutěžila v sobotu 28. dubna ve 
velkém sále KC Střelnice, kde zazpívala v silné 
konkurenci patnácti zpěvaček ze základních 
uměleckých škol z celé republiky. Už to, že byla 
nominována do nejvyššího kola této soutěže, 
byl velký úspěch pro naši tišnovskou ZUŠ, a tak 
jsme finální ocenění čestným uznáním všichni 
přijali se stejnou radostí, s jakou si Anička sou-
těžní repertoár zazpívala naposledy.

Srdečně děkuji a blahopřeji všem soutěží-
cím bez výjimky! Velký dík patří i rodinným 
příslušníkům, kteří nás podporovali, jak jen to 
šlo, a vytvořili nám báječnou atmosféru.

Nejvíc chci však poděkovat mojí milé ko-
legyni Jitce Zavřelové, bez níž si žádnou pě-
veckou soutěž nedovedu představit a jejíž 
pečlivý a citlivý doprovod byl zárukou úspěš-
nosti všech pěveckých výkonů.

Klavírní recitál Kristýny Andó
Zdeněk Vašíček, Ph.D., učitel hudebního oboru

Kristýna Andó, osmiletá žákyně hudební-
ho oboru Základní umělecké školy Tišnov, 
měla svůj ročníkový klavírní recitál v úterý 
12. června v koncertním sále školy.

Recitálový program Kristýnky, žákyně 
1. ročníku I. stupně (1/I) ze třídy učitele Zdeňka 
Vašíčka, obsahoval výběr čtrnácti skladeb. Vět-
ším dílem z hudebního klasicismu (Clementi, 
Hummel, W. A. Mozart, Schubert, Vaňhal), z hu-
debního romantismu (Lebert, Oesten, Stark) 
a hudby dvacátého století (Blatný, Eben, Hur
ník, Teml). Z toho pět skladeb bylo pro klavír 
na čtyři ruce. Kristýnce připadly party primo, 

jejímu učiteli pak secondo. Část z nacvičených 
skladeb Kristýnka uplatnila již na školních be-
sídkách. Skladby jsme postupně přidávali a při-
dávali – až jich bylo dost i na recitál.

Průvodního slova recitálu se ujali Adéla 
Gálfyová a Jan Mičán (oba 6/I), žáci literárně-
dramatického oboru ZUŠ Tišnov pod vedením 
paní učitelky BcA. Kláry Jírovské. Mezioboro-
vá spolupráce na škole se takto úspěšně rozvíjí.

Od roku 2007, kdy byl projekt „Klavírní reci-
tál“ na ZUŠ Tišnov zahájen, se v jeho rámci vy-
střídalo patnáct žáků, z toho jeden žák dvakrát 
a jedna žákyně třikrát (vždy s jiným progra-
mem). Čtyři z žáků byli z Drásova. Recitálovou 
štafetu drásovských žáků zahájila třináctiletá 
Anna Lavičková (2010, 7/I), následovali šes-
tiletý David Kellner (2012, přípravný ročník) 
a desetiletá Karolína Straková (2017, 2/I).

Kristýna Andó je dnes čtvrtým z Dráso-
va pocházejícím žákem s recitálem. Mezi dív-
kami (všemi, nejen těmi z Drásova) je jako 
osmiletá na ZUŠ Tišnov recitálovou rekord-
mankou. Najde se – právě v Drásově – další 
pokračovatelka či pokračovatel? Protože dív-
ky převažují, tak pro změnu zase hoch, aby se 
to vyrovnalo? Nechme se překvapit. Ale teď 
se vraťme ještě jednou do přítomnosti.

Kristýnko, vítej v „Klubu recitálistů“! 
Gratulujeme!

Radost z tance obohacuje 
náš život 
Josef Permedla

Co to tanec vlastně je? Jedná se o pohybo-
vou činnost, která vyjadřuje pocity tanečníka 
a je obvykle doprovázena hudbou. Vždyť lidé 

už od nepaměti tančili kolem ohně. Tanec je 
umění jako každé jiné, jedna velká dřina, kte-
rá stojí za tu námahu. 

Již tradičně na konci školního roku před-
vedly děti ze Základní umělecké školy Tiš-
nov, co se naučily pod vedením paní učitelky 
Markéty Chlubné. Jejich temperament v tan-
cích a energie mládí navodily v pondělí 
28. května v sále Kina Svratka dobrou nála-
du. Závěrečné představení je vždy neopako-
vatelným zážitkem. 

Bez tance si nedokážeme život představit. 
Je to něco, při čem se můžeme odreagovat 
a přestaneme myslet na každodenní starosti.

Kristýna Andó, osmiletá žákyně hudební-
ho oboru Základní umělecké školy Tišnov, 
měla svůj ročníkový klavírní recitál. 
Foto: Zdeněk Vašíček

Děti z tišnovské ZUŠky předvedly, co se v tom-
to školním roce naučily. Foto: Josef Permedla
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Žáci Fortiky byli v Praze
Jiří Prášek

Ve čtvrtek 14. června navštívili žáci naší školy výstavu 100 let české 
státnosti na Pražském hradě. Měli neobvyklou možnost zhlédnout 

originály vzácných dokumentů od raného středověku po 20. století, 
soukromé věci významných osobností i množství audio a video nahrá-
vek, které přispěly k prohloubení znalostí o minulosti našeho národa. 
Cesta za poznáním byla doplněna i toulkami v zahradách Belvederu, 
uličkami Starého Města a vše bylo korunováno návštěvou a prohlídkou 
zajímavých gastronomických zákoutí, chutnými nápoji i jídlem.

  SOŠ Fortika  
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Novinky ve Studánce od září 2018 
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Zuzana Kurdiovská, 
statutární zástupkyně

Poděkování
Děkujeme našim služebním maminkám, vedoucím kroužků, členům 
spolku, lektorům a odborným pracovníkům, kteří s námi od září 2017 
do června 2018 spolupracovali, vytvářeli program pro rodiče a děti 
a vedli studánkové aktivity. Dobrovolná práce má pro nás velký vý-
znam. Stojí na ní fungování centra, jeho nabídka i rozvoj. Právě na pro-
pojení s rodinami stavíme aktuální nabídku aktivit, které jsou potřebné.

Prázdninový provoz ve Studánce
Přes prázdniny bude Studánka fungovat v omezeném provozu. V na-
šich prostorách budou probíhat pouze příměstské tábory a cvičení pro 
těhotné. Po prázdninách začnou kroužky v týdnu od 10. září. Těšit se 
můžete na nové aktivity i čerstvě vymalované prostory. Nový školní 
rok začneme oslavou studánkových narozenin v pátek 7. září. 

Řád dětského úsměvu
Na oslavě studánkových narozenin v září bude RC Studánka opět udě-
lovat Řád dětského úsměvu. Jedná se o ocenění společnostem či or-
ganizacím, které jsou přátelské k rodinám s dětmi. Každý subjekt je 
hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti může na-
bídnout. Platí tato základní kritéria: bezbariérový přístup, vstřícnost 
rodině, čisté, zdravé a nekuřácké prostředí, ohleduplnost k životnímu 
prostředí, vstřícnost zaměstnavatelů k zaměstnancům s malými dět-
mi. Víte o někom, koho v tomto směru ocenit? Formulář „Návrh na 

ocenění“ a více informací naleznete na našich webových stránkách 
www.studanka-tisnov.cz. Podněty, prosím, posílejte do 20. srpna.

Cvičení pro těhotné
Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od ukončeného prvního trimest-
ru fyziologického těhotenství. Cvičební lekce jsou zaměřeny na prota-
žení a posílení důležitých svalových skupin, nácvik správného dýchání, 
držení těla, na zvýšení kondice důležité k samotnému porodu. Cviče-
ní vede fyzioterapeutka Mgr. Martina Šaclová. Letní cyklus bude začí-
nat 12. července od 17.30 do 18.15. Více informací a rezervace na tel. 
777 706 724 nebo emailem studanka.tisnov@gmail.com.

Novinky ve Studánce od září 2018
Od září rozšiřujeme aktivity pro rodiny s hyperaktivními a neklidný-
mi dětmi. Kromě programu Dráčci, který je zaměřen na rodiny s před-
školními dětmi ve věku od 4 let, nabídneme i program Draci, který je 
určen pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi školního věku. 
Program se soustředí na pozitivní ovlivňování psychomotorického vý-
voje dítěte a podporu vztahu mezi rodiči a dětmi. Každý program se 
skládá z deseti lekcí a vede ho Mgr. Soňa Kappelová, psycholožka se 
zkušeností s dětmi s ADHD, lektorka kurzů Efektivního rodičovství. 
Více informací získáte emailem na studanka.tisnov@gmail.com.
Od září v pravidelném programu RC Studánka naleznete také Baby-
masáže pro miminka pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Martiny 
Šaclové. Budou probíhat ve středu dopoledne. Přihlašování se usku-
teční prostřednictvím rezervačního systému RC Studánka.

Od září se budou v prostorách RC Studánka opět konat kurzy angličtiny 
ZuZu pro děti od tří do šesti let a pro děti prvních a druhých tříd. Regist-
rační formulář a informace o kurzu naleznete na www.anglictina-zuzu.cz.

Rodinné centrum Studánka DĚKUJE ZA FINANČNÍ PODPORU
V roce 2018 podpořil Jihomoravský kraj Stu-
dánku prostřednictvím následujících dotací: 

Projekt „Zvyšování rodičovských kompetencí na Tišnovsku“
Cílem projektu je nabídnout rodinám vzdělávací a osvětové aktivity 
zaměřené na podporu rodičovských kompetencí a napomáhat vzájem-
nému pochopení a respektu mezi generacemi.
Projekt „Program na podporu rodičů a pečujících osob o děti s ADHD“ 
Cílem projektu je systematická práce s rodiči pečujícími o předškolní 
a školní děti s ADHD. Projekt si klade za cíl pracovat s rodiči a pečující-
mi osobami dlouhodobě a nabídnout jim praktické programy, konkrét-
ní postupy, možnosti sdílení a individuální psychologické poradenství.
Projekt „Údržba prostor Rodinného centra Studánka“
Cílem projektu je financování oprav a údržby budov, nábytku a vyba-
vení RC Studánka. Díky tomu nabídneme svým návštěvníkům uprave-
né, vybavené a bezpečné prostředí.

  RC Studánka  

Oslavu dětského dne si ve Studánce užili malí i velcí. 
Foto: Tereza Skřepková
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V roce 2018 podpořilo MPSV Studánku prostřednic-
tvím dotačního programu Rodina.
Projekt „Spokojeným rodičem ve Studánce od těhotenství 
po školu“

Prostřednictvím projektu chceme podpořit rodiče v jejich rodičovské 
roli. Zajišťujeme pro ně aktivity zaměřené na posílení rodičovských 
kompetencí a podporu funkční rodiny. V rámci projektu nabízíme 

předporodní aktivity, dlouhodobé kurzy o vývoji dítěte, přednášky 
a semináře zaměřené na výchovu, zdravotní gramotnost, nástup dětí 
do MŠ a ZŠ, partnerské vztahy či osobnostní růst. Naším cílem je pod-
pořit vztahy nejen mezi rodiči a dětmi, ale také napomáhat k otevření 
problémů a vyjasnění vztahů i mezi partnery a generacemi.
www.studanka-tisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov

Co je nového v Dětské 
skupině Potůček 
Kateřina Hromčíková, statutární 
zástupkyně

RC Studánka vyhlašuje 2. kolo přijíma-
cího řízení do dětské skupiny Potůček
Jelikož po přijetí všech tišnovských dětí, kte-
ré se nedostaly do MŠ, zbyla v dětské skupině 
ještě volná místa, vyhlašuje Rodinné centrum 
Studánka od 18. 6. 2018 do naplnění kapa-
city druhé kolo přijímacího řízení do Dětské 
skupiny Potůček na školní rok 2018/2019. 
Pro přijetí v druhém kole již není požadováno 

rozhodnutí o nepřijetí do tišnovské MŠ. Zů-
stává však podmínka trvalého bydliště dí-
těte v Tišnově. Dále je stanovena podmínka 
minimálního věku přijatých dětí. Ve druhém 
kole budeme přijímat pouze děti narozené 
do 30. 4. 2016. O jejich přijetí rozhoduje po-
řadí podaných přihlášek. Ty jsou ke stažení 
na webu RC Studánka nebo v tištěné podo-
bě v kanceláři RC Studánka (Riegrova 318, 
Tišnov). V případě zájmu o umístění dítěte 
do dětské skupiny kontaktujte Mgr. Kateřinu  
Hromčíkovou (studanka.potucek@gmail.com,  
777 706 723). Podrobné informace o Dětské 
skupině Potůček zřizované Rodinným cent-
rem Studánka najdete na webu www.studan-
ka-tisnov.cz.

Adaptační odpoledne v Dětské skupi-
ně Potůček
Zveme všechny přijaté děti v doprovodu rodičů 
na adaptační odpoledne do naší nově otevřené 
Dětské skupiny Potůček ve čtvrtek 30. srpna 
v době od 15.00 do 18.00. Děti se budou moci 
seznámit již s vybavenými prostorami a hrač-
kami, které pro ně budou připravené. Přítom-
ny budou všechny pečovatelky. Prostor bude 
také na zodpovězení otázek ze strany rodičů. 
Těšíme se na vás při společném hraní a sezna-
mování v Potůčku na Květnické 821, Tišnov.

Prázdninové Inspiro
Ivana Kroutilová

Čas letních prázdnin a dovolených se neú-
prosně blíží a s ním i prázdninové inspi-
rácké aktivity. Se školním rokem jsme se 
rozloučili v květnu na Zahradní slavnosti, 
která byla přehlídkou velmi kvalitních ta-
nečních vystoupení a výstavek prací z tvoři-
vých kroužků. 

Možná se ptáte, proč končíme kroužky již 
v máji, když školní vyučování ještě pokraču-
je. Červen máme totiž vyhrazený na přípravu 
nového školního roku a všech prázdninových 
táborů. Letos jich nabízíme devatenáct s cel-
kovým počtem 490 míst. Prvním z nich zahá-
jíme léto již v měsíci červnu, kdy na kánoích 
splavíme řeku Vltavu, mladí florbalisté vyra-
zí na florbalové soustředění a bádat se bude 

na vědeckém táboře Prospektoři, tradiční 
stanový tábor Vranice vezme děti do krás-
ného prostředí Toulovcových Maštalí a letos 
poprvé vyrazíme k moři do Itálie, příjemné-
ho letoviska Gargano. Třináct příměstských 
táborů pro žáky základních škol letos nabíd-
ne různá témata: přírodovědná, sportovní, 
cestovatelská, taneční, výtvarná a literární. 
Stále je možné se na některé z nich přihlá-
sit, ovšem není čas otálet, místa rychle ubý-
vají. Pokud se nestihnete přihlásit, nabízíme 
při Dětském klubu pět příměstských táborů, 
které jsou spolufinancovány EU z projektu 
operační program Zaměstnanost. Více infor-
mací se dočtete na našem webu.

Na příští školní rok pro vás chystáme 
štědrou nabídku kroužků i kurzů pro do-
spělé doplněnou o lákavé novinky, např. 
bruslení, textilní dílnu či kroužek hry na 
ukulele. Přihlašování do kroužků bude 

probíhat od 5. září jak elektronicky přes 
www.svcinspiro.cz, tak osobně v kanceláři 
Inspira. Nabídka bude zveřejněna na konci 
srpna. Děti, které navštěvovaly v letošním 
roce nějaký kroužek a budou v něm chtít 
pokračovat, budou mít možnost si zarezer-
vovat místo. Školní rok v Inspiru začíná 
v pondělí 1. října. Těšíme se na Vás a dou-
fáme, že Vás naše nová nabídka zaujme.

Všem našim příznivcům a spolupracov-
níkům přejeme krásné voňavé a prosluněné 
léto a děkujeme jim za celoroční elán a nad-
šení, které do Inspira vkládají. Základním 
i mateřským školám z Tišnova a okolí dě-
kujeme, že k nám přišly na téměř devadesát 
výukových programů. Rodičům i dětem dě-
kujeme za jejich věrnost v navštěvování na-
šich kroužků, akcí a táborů. Velké díky patří 
též našemu zřizovateli městu Tišnov. Přeje-
me vám všem krásné prázdniny!

Dětský klub – první 
půlrok existence
Vladimíra Halouzková, pedagožka Dětského 
klubu

Pomalu se nám přiblížil konec školní-
ho roku a také my v Dětském klubu bilan-
cujeme. Máme pro to dobrý důvod – jsme 
zcela nová služba, která vznikla na pomoc 

rodičům z Tišnovska díky získanému pro-
jektu Evropské unie – operačnímu pro-
gramu Zaměstnanost. Zpětnou vazbou od 
rodičů hodnotíme, co se podařilo a co by se 
dalo ještě zlepšit. 

Máme dobrou zprávu pro rodiče: již ne-
platí podmínka mít trvalé bydliště nebo za-
městnání v MAS Brána Vysočiny. Tímto se 
naše služba otevírá daleko širšímu okruhu 
zájemců. Jako malou vadu na kráse by ro-
diče mohli vidět poněkud větší množství 

formulářů nutných k doložení. Ale výhody 
dětského klubu pro rodiče a jejich děti to 
jistě vynahradí.

Do Dětského klubu dochází děti škol-
ního věku z obou tišnovských ZŠ i ze zá-
kladních škol v okolí. Většina z nich letos 
využívala i službu převádění ze škol-
ní družiny a u nás čekala na kroužky In-
spira. Pak po skončení kroužků si děti 
převádíme k nám do klubu. Zaměstnání 
dětí v klubu je spontánní. Máme pro ně 

  SVČ Inspiro  

  Dětská skupina Potůček  
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připravené různé hry, výtvarné, hudební 
a sportovní aktivity a záleží na naladění 
dětí, co si vyberou. 

Některé se potřebují vydovádět, jiné re-
laxují při tvořivé aktivitě a někdo si rád jen 
tak v klidu čte. Nachází se tu vybavení a zá-
zemí pro nejrůznější dětské činnosti a stá-
le doplňujeme nové hry a hračky. Důležité 

je vyladit součinnost celé skupiny, stmelo-
vat kolektiv a vytvářet přátelskou atmosfé-
ru, což se nám dle spokojenosti dětí daří. 
Doufáme, že i nadále k nám budou vaše děti 
rády přicházet a vy rodiče budete mít jisto-
tu, že je o ně dobře postaráno. 

Budeme se na vás těšit o prázdninách na 
příměstských táborech Dětského klubu 

a pak opět v září s novou provozní dobou 
klubu, kterou jsme přizpůsobili požadav-
kům rodičů, a to od 12 do 17 hodin.

Pro přihlášení: www.svcinspiro.cz/
projekty/detskyklub/#primestske-tabory

Podrobnější informace: Monika Zálesá-
ková, ucetni@svcinspiro.cz, a pedagožky, 
dklub@svcinspiro.cz 

Přehled akcí v Centru 
sociálních služeb
Jana Wildová, ředitelka

Exkurze do Pivovaru Černá Hora
Ve čtvrtek 19. července pořádá Centrum 
sociálních služeb exkurzi do Pivovaru Černá 
Hora.  
Odjezd od Podhorácké restaurace ve 12 ho-
din (další zastávky u pošty a Penny).
Cena 210 Kč zahrnuje dopravu, vstupné 
s průvodcem a ochutnávku piva.
Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 
osob. Předpokládaný návrat je do 18 hod.
Po exkurzi bude následovat degustace piva 
v Hotelu Sladovna a oběd.
Chcete se podívat, jak se v Černé Hoře vaří 
pivo? Pojeďte s námi na exkurzi do pivovaru.
První zmínky o černohorském pivu pochá-
zejí z 16. července 1298. V současnosti pa-
tří Pivovar Černá Hora do skupiny Pivovary 
Lobkowicz. Vaří se zde tradiční české pivo, 
jehož výroba se nijak neurychluje. Pivovar 
obdržel mnoho ocenění za kvalitu svých vý-
robků, například v letech 2016 i 2017 bylo 
pšeničné pivo Velen oceněno jako pivo České 
republiky. V Pivovaru Černá Hora se vyrábí 
také řada nealkoholických nápojů.
Kontakty pro bližší informace: Markéta Fišo-
vá (Prokopová), mob. 730 193 325.
Přednáška o vitaminových doplňcích z Vi-
taru Železné
Zveme Vás ve čtvrtek 26. července od 14.00 
hodin v jídelně DPS Králova na přednášku 
o vitaminových doplňcích z Vitaru Železné.
VITAR je tradiční český výrobce vitami-
nových výrobků, působící na trhu v oblas-
ti doplňků stravy zejména v obchodních 

řetězcích a drogeriích v Česku a na Sloven-
sku. Vitaminy, minerální látky a další užiteč-
né produkty se dodávají do lékáren a vyváží 
se také do téměř čtyřiceti zemí světa. Vstup-
né dobrovolné.

Výlet na hrad Pernštejn
Ve čtvrtek 16. srpna pořádá Centrum so
ciálních služeb výlet na hrad Pernštejn.
Odjezd od Podhorácké restaurace ve 12 ho-
din (další zastávky u pošty a Penny).
Cena 210 Kč zahrnuje dopravu a vstupné 
s průvodcem.
Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 
osob. Předpokládaný návrat je do 18 hod.
Po prohlídce bude následovat pozdější oběd 
v Hradní restauraci starého pana Viléma, 
který se nachází na prvním nádvoří hradu.
Hrad Pernštejn založili páni z Medlova 
(Pernštejnové) mezi lety 1270 a 1285.
Tento mimořádně zachovalý středověký 
hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Pů-
vodní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí 
ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotic-
ká a raně renesanční podoba hradu však už 
nebyla dotčena dalším přebudováním a je 
ojedinělým dokladem přeměn středověké 
pevnosti v luxusnější renesanční sídlo. K vi-
dění je architektonická skladba hradního pa-
láce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj 
sídla od jednoduchého hradu přes pozdně 
gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, 
rokokovou a klasicistní rezidenci až po ro-
mantismus 19. století.
Prohlídka není bezbariérová!
Kontakty pro bližší informace: Markéta Fišo-
vá (Prokopová), mob. 730 193 325.

Letní procházka do Galerie Patriot 
v Tišnově

V pátek 24. srpna pořádá Centrum sociál-
ních služeb letní procházku do Galerie Pat-
riot. Sraz účastníků je ve 14.30 hod. u DPS 
Tišnov. Vstupné si hradí každý na místě 
sám.
Expozice je rozložena do dvou pater. V prv-
ním podlaží návštěvník může obdivovat 
špičkové evropské minerály, estetické svě-
tové vzorky, ukázky zlata a dalších drahých 
kovů, drahokamové odrůdy berylu, granátu, 
turmalínu a různé barevné variace křeme-
ne. Druhé podlaží je věnováno mineralogii 
České a Slovenské republiky se zastoupením 
nejlepších vzorků z těchto národních lokalit. 
Od letošního roku je sbírka nově rozšířená.
Na zpáteční cestě se stavíme do Podhorác-
ké restaurace na občerstvení. Kontakty pro 
bližší informace: Markéta Fišová (Prokopo-
vá), mob. 730 193 325.

PŘIPRAVUJEME
Hodová taneční zábava
Srdečně Vás zveme na hodovou taneční zá-
bavu, která se bude konat v úterý 25. září ve 
14.00 hodin v jídelně DPS Králova. K posle-
chu i tanci zahrají manželé Maškovi.

Den otevřených dveří v CSS Tišnov
V úterý 9. října od 9 do 16 hodin proběhne 
v rámci Týdne sociálních služeb den otevře-
ných dveří na CSS spojený s podzimní výsta-
vou. Budete mít možnost si prohlédnout nejen 
společné prostory v DPS, jako je jídelna, tělo-
cvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také 
k některým obyvatelům přímo do jejich bytu. 
Zájemci získají informace o domech s pečova-
telskou službou a podmínkách bydlení zde, ale 
dovědí se také o nabídce pečovatelské služby 
a o dalších činnostech Centra sociálních služeb 
Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vystoupení dětí a seniorů
Mirka Dospíšilová

Je tu červen – krásný, slunečný. Děti se již těší na prázdniny, společně 
s rodiči na dovolené a letní radovánky. Babičky a dědečkové spřádají 
plány, co budou dělat s vnoučátky při prázdninovém hlídání. Ale ješ-
tě nepředbíhejme. Červen je i měsíc mnoha akcí, výletů a loučení se 
školním rokem.

Trochu unaveni z vysokých teplot se scházíme v jídelně CSS 
na hudební a taneční vystoupení dětí z MŠ HumpolkaKvětnická 

Tišnov a pěveckého sboru našich seniorů. Sál je obsazen do po-
sledního místečka. Obyvatelé penzionu, maminky, tatínkové, ba-
bičky a dědečkové účinkujících dětí se už těší na připravený 
program.

Děti s paní učitelkou Zdenou Nečesalovou nastupují. Radost na ně 
pohledět – nastrojené, bezstarostné, usměvavé. Celé vystoupení je 
krásně skloubeno s přírodou. Vhodně ho doplňují jednoduché rekvi-
zity – kamínky a dřevěné tyčinky. Hudebně doprovází na klavír paní 
učitelka Eva Nechvilová. Do části vystoupení se s dětmi zapojují i se-
nioři ze sboru. Dříve narození a děti, jak se krásně doplňují. Tak by 
to mělo být i v každodenním životě. Na závěr paní učitelka představí 

  Centrum sociálních služeb Tišnov  
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Jiří Peřina – Vysočina 
v obrazech
Jitka Pařízková

Od pondělí 2. července můžete v Domově sv. 
Alžběty na Žernůvce navštívit prodejní výsta-
vu obrazů Jiřího Peřiny Vysočina v obrazech. 

Jiří Peřina (*1945), rodák z Moravské 
Svratky, žije a tvoří v Herálci. Studoval sou-
kromě u akademických malířů Karla Wagnera 

a Jaroslava Sodomky. Svou tvorbou patří mezi 
přední malíře Vysočiny. Náměty a inspiraci 
čerpá nejčastěji v přírodě. Na jeho obrazech 
nacházíme typickou architekturu vesniček 
a chalup ve všech ročních obdobích. Návštěv-
níka jistě zaujmou a potěší pohledy na krajinu, 
ale také zátiší s květinami, ovocem a myslivec-
kými motivy. Autor má na svém kontě celou 
řadu výstav a jeho díla najdeme v mnoha ga-
leriích i domácnostech. 

Výstava potrvá do 30. července a je přístupná 
denně od 9.00 do 17.00 hodin. Jste srdečně zváni.

jménem každé účinkující dítě. Za velkého potlesku vystoupení kon-
čí. Děti, jako kytičky na rozkvetlé louce, usedají na volný prostor ve 
středu sálu.

Po krásném zážitku se budou muset „vytáhnout“ i senioři. S dob-
rou náladou, odhodláním a za klavírního doprovodu pana Františka 
Kratochvíla začínají písničkou „Ty falešná frajárko“, dále „Kdyby byla 
Morava“, „Okolo Hradce“ a další. Závěrečná píseň od Karla Hašlera 
„Česká písnička“ je nádherná, dojemná. 

Je tu konec a paní ředitelka Jana Wildová uvádí překvapení odpo-
ledne. Paní Anna Šudáková zahraje na klavír písničku „Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj“. Zpívají členové sboru, přidává se celé obecenstvo, včetně 
dětí. Paní Šudákové je 95 let, a tak nám všem nezbývá než smeknout 
klobouk.

Velký dík patří paní Markétě FišovéProkopové za zorganizová-
ní celé akce. Rozcházíme se s úsměvem a radostí z krásně prožitého 
odpoledne.

Do části vystoupení se s dětmi zapojují i senioři ze sboru. 
Foto: Jana Wildová

Centrum sociálních služeb Tišnov,  
příspěvková organizace, Králova 1742,  
666 01 Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice

kulturní pracovník 
Popis pracovní pozice: organizace aktivit pro seniory: exkurze, výlety, výstavy, 
tvůrčí dílny, ruční práce, cvičení apod., účast na akcích, vedení aktivit, dopro-
vod seniorů na akcích, zjišťování zájmu seniorů, navrhování nových aktivit, 

plánování akcí v průběhu roku. Jedná se o zástup za MD. 

Požadavky: organizační schopnosti, dobrá znalost práce na PC, ŘP skup. B, 
kladný vztah k cílové skupině klientů, komunikativnost, samostatnost, schop-

nost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita. 
Nástup možný od 1. 8. 2018 nebo dle dohody. Pracovní poměr bude sjednán na 

dobu určitou.
Přihlášku k výběrovému řízení a strukturovaný životopis zašlete  

do 10. 7. 2018  
písemně na adresu: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková orga-

nizace, Králova 1742,  666 01 Tišnov, emailem na adresu: info@css-tisnov.
cz. Podrobnější informace: Ing. Mgr. Jana Wildová, tel. 549 410 310.

„Životopisy a v nich poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely 
oprávněného zájmu v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů. Zpracovatelem poskytnutých údajů je výhradně Cen-
trum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, a zpracování probíhá 

výhradně pro účely výběrového řízení na vypisovanou pozici. Po ukončení 
výběrového řízení budou životopisy a veškerá v nich obsažená osobní data 

uchazečů odstraněna. Uchazeč je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpra-
cování osobních údajů.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu.

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace,  
Králova 1742,  
666 01 Tišnov

hledá pracovníky/pracovnice pro obsazení pozice

pečovatel(ka)
pro práci v domácnostech klientů v Tišnově. 

Výhodou je vzdělání v sociálních službách nebo 
absolvovaný kurz pracovníka v soc. službách. Nástup 

k 1. 8. 2018 nebo dle dohody. Nabízíme dobré pla-
tové podmínky, stravenky, 5 týdnů dovolené. Zájemci 
mohou zaslat životopis na adresu: Centrum sociál-
ních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 

1742, 666 01 Tišnov, emailem na:  
info@css-tisnov.cz.

„Životopisy a v nich poskytnuté osobní údaje budou 
zpracovávány pro účely oprávněného zájmu v sou-

ladu s článkem 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Zpracovatelem poskyt-

nutých údajů je výhradně Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková organizace, a zpracování probíhá 
výhradně pro účely výběrového řízení na vypisovanou 

pozici. Po ukončení výběrového řízení budou životopisy 
a veškerá v nich obsažená osobní data uchazečů 

odstraněna. Uchazeč je oprávněn podat námitku proti 
rozsahu zpracování osobních údajů.“ 

Podrobnější informace: Ing. Mgr. Jana Wildová,  
tel. 549 410 310.

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  

Na obrazech Jiřího Peřiny se nachází typic-
ká architektura vesniček a chalup ve všech 
ročních obdobích. Foto: archiv Jiřího Peřiny
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ZuZu English Education zahajuje kurzy pro děti
René Oulehla, ředitel

Zápis do kurzů angličtiny pro děti od tří do šesti let a pro děti prvních a druhých tříd byl zahájen. Registrační formulář a informace o kurzu 
naleznete na www.anglictina-zuzu.cz. Pozor, kapacita kurzu je omezena. Pokud náš program ještě neznáte a chcete si ho, než se rozhodnete, 
nejdříve vyzkoušet, přihlaste se na naši ukázkovou hodinu. Její termíny jsou také uvedeny na našich stránkách. Přejeme všem krásné prázd-
niny a těšíme se na vás. 

      
     
 
 
 
 
 
 

 
PŘIJME  

na hlavní pracovní poměr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informace získáte na tel: 549 411 526, klapka 120 

nebo 736 274 980. 
 

Životopisy zasílejte na e-mail: vrchni@dosa.cz. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Domov sv. Alžběty 
domov pro seniory 

Žernůvka 12, 666 01 Tišnov 
www.dosa.cz 

 

PRACOVNICI / PRACOVNÍKA 
PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE 

 
do nepřetržitého provozu 

 

  ZuZu English  

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
                                 přijme

zdravotní sestru na DPČ
pro ošetřovatelskou službu Oblastní charity Tišnov

Nabízíme: zajímavou a kreativní práci, možnost seberealizace 
a dalšího vzdělávání, zázemí profesionálního týmu a zavedené 

organizace
Požadujeme: střední zdravotnické vzdělání, schopnost komu-
nikace, týmové spolupráce i samostatné práce v domácí péči, 

řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost
Přivítáme: zkušenosti v oblasti hospicové péče 

Žádost, strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu 
a kopii dokladu o relevantním vzdělání zasílejte na adresu: 
DCH Brno, Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 

Tišnov, nebo na e-mail: tisnov@tisnov.charita.cz.
Nástup: dle dohody

Informace a dotazy: vrchní sestra Zuzana Švábová, tel. 549 410 779,  
mobil: 736 523 684, e-mail: dom.pece@tisnov.charita.cz

  Oblastní charita Tišnov  

SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Přebory všestrannosti České obce 
sokolské v Praze
Eva Brázdová, župní náčelnice

Starší žákyně z TJ Sokol Tišnov se zúčastnily celostátních přeborů 
všestrannosti ČOS v Praze. V sobotu 2. června soutěžily ve sportov-
ní gymnastice, šplhu a lehké atletice, v neděli 3. června zdolávaly 
padesát metrů v plaveckém bazénu v Tyršově domě. Velice dobře 
si vedla starší žákyně III. Kateřina Konečná, která se umístila na 
konečném 12. místě z 38 závodnic, Kateřina Valentová ve své ka-
tegorii st. žákyně IV. obsadila 15. místo z 31 závodnic. Další člen-
ka výpravy Marie Kusalová (III.) obsadila 38. místo a Marie Srbová 
(IV.) 29. místo. 

Všem děvčatům blahopřeji k dosaženým výsledkům, děkuji za 
reprezentaci župy Pernštejnské a Sokola Tišnov a cvičitelce Len-
ce Konečné děkuji za péči a podporu děvčat v průběhu celého 
závodu.

  TJ Sokol Tišnov  

Starší žákyně z TJ Sokol Tišnov se zúčastnily celostátních přeborů 
všestrannosti ČOS v Praze. Foto: Lenka Konečná
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Sokolové v Tišnově nezahálí
Silvie Pavlíčková

Zálesácký závod zdatnosti – 2018
Dne 21. dubna pořádala Tělocvičná jednota Sokol Tišnov župní 
kolo ZZZ. Zálesácký závod se letos konal v Tišnově na zalesněném 
kopci Klucanině se startem a cílem na parkovišti u nového hřbito-
va. Z kategorií (14–17) a (11–14) postoupila vítězná hlídka do celo-
státního přeboru ČOS, který se konal v malebné jihočeské Třeboni, 
ve sportovním areálu Doubí. Nejenom rychlost, ale i zručnost (uz-
lování, rozdělávání ohně), orientace v terénu a vědomostní znalosti 
(přírodovědné, vlastivědné, morseovka, historie a současnost So-
kola) rozhodují o vítězi závodu. Hlídka ve složení (Štveráčková, Va-
lentová a Daniel) skončila na 7. místě a hlídka (Straková, Mihulová) 
doběhla na 6. místě. Blahopřejeme a děkujeme za vzorné reprezen-
tování Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov a župy Pernštejnské.

XVI. všesokolský slet
V sobotu 26. května se v Tišnově konal Sokolský slet župy Pern-
štejnské. Na hřišti za tišnovskou sokolovnou cvičenci představili už 
celou choreografii sletových skladeb. Vypomoci nám přijeli sestry 
a bratři z župy Jana Máchala, Krále Jiřího a Moravskoslezské. Pozvá-
ní přijala i starostka ČOS sestra Ing. Hana Moučková. Celý záznam 
vystoupení lze zhlédnout na www.tisnovskatelevize.cz. 

O víkendu 8. až 10. června se sokolové sjeli na krajském sletě 
v Brně, kde se představili v jedenácti skladbách XVI. všesokolské-
ho sletu. Pro cvičence slet už začal v pátek a v sobotu hromadnými 
secvičnými. V neděli ve 13 hodin byl zahájen hlavní program od-
halením pamětní desky ke stému výročí republiky na Besedním 
domě a průvodem přes centrum města až na stadion, kde byl slet 

slavnostně zahájen verši, jež přednesla herečka Zdena Herfortová, 
a úvodním slovem starostky ČOS Hany Moučkové a starostky župy 
Jana Máchala sestry Lídy Ryšavé. Hlavně dětské a dorostenecké 
skladby měly velký úspěch, ale i skladby žen, mužů a seniorů byly 
odměněny potleskem.

Všichni cvičenci Tělocvičné jednoty Tišnov, kteří celý rok pilně 
nacvičovali sletové skladby, se už těší a chystají do Prahy na XVI. 
všesokolský slet, který se koná ve dnech 1. a 6. července, aby se 
představili s ostatními sokoly z celé republiky i hosty ze zahraničí 
v pražské Eden aréně ve dnech 5. a 6. července v hromadných sle-
tových skladbách.

Pobočný spolek diabetiků 
v Tišnově informuje
Jarmila Matulková, předsedkyně PS 
diabetiků Tišnov

Pobočný spolek diabetiků v Tišnově má 79 
členů. Ti se pravidelně scházejí poslední 
středu v měsíci na členské schůzi, kde je za-
řazena edukace, již provádí odborníci léka-
ři, lékárníci i střední zdravotní pracovníci. 

Celá činnost spolku je zaměřena na zlep-
šení celkového zdravotního stavu jeho čle-
nů, především prostřednictvím pohybu. 
Jednou až dvakrát ročně navštívíme některé 
termální lázně, například v Dunajské Stre-
dě či Maďarsku. Pravidelně dvakrát ročně 
organizujeme týdenní rekondiční pobyty 
– letní na Vysočině v Sykovci v hotelu Hor-
ník, podzimní probíhá v Bystrém u Polič-
ky. K pohodě přispívají i zájezdy a návštěvy 
památek, jako je Sklárna Karlov, hrad Svo-
janov a nedávno uskutečněná prohlídka 
historické části Kutné Hory a Sedlce. 

Nejdůležitější je však pravidelné cviče-
ní tajči, které vede paní Marta Skoumalo-
vá za pohody příjemné a uklidňující hudby. 
Cvičení pomáhá ke správnému držení těla, 

posiluje emoční a mentální zdraví pomo-
cí koordinovaných pohybů, které tříbí my-
šlenky a usnadňují relaxaci. Před rokem 
zařadila cvičitelka cvičení s therabandem 
(gumovým pásem) místo klasické rozcvič-
ky. Je to nenáročné cvičení, vhodné pro roz-
hýbání a rozcvičování bolestivých kloubů, 

zlepšuje sílu svalů a rozsah pohybu. Používá 
se v rehabilitaci po úrazech a operacích. Ne-
jde o výkony, jde jen o chuť a snahu udržet 
se v dobré kondici. Cvičení probíhá pravi-
delně každý čtvrtek od 9.00 v MěKS Tišnov. 
Můžete se k nám připojit pro zlepšení své 
kondice.

V sobotu 26. května se v Tišnově konal Sokolský slet župy Pern-
štejnské. Na hřišti za tišnovskou sokolovnou cvičenci představili už 
celou choreografii sletových skladeb. Foto: Kristýna Machová

  Pobočný spolek diabetiků Tišnov  

Členové pobočného spolku diabetiků v Tišnově cvičí s gumovým páskem. Toto nenáročné 
cvičení je vhodné i k rozhýbání a rozcvičení bolestivých kloubů. Foto: Jarmila Matulková
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Moštárna zahajuje provoz
Josef Ondroušek, za tišnovské zahrádkáře

Loňský rok nebyl k zahrádkářům štědrý. Úroda ovoce byla malá, 
což se projevilo i v moštárně. Tu provozují tišnovští zahrádkáři, 
přesně Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tiš-
nov. Pamětníci si nevybavují tak špatnou úrodu a tím nízký výkon 
moštárny. 

Letošek se zatím zdá, že bude vynikající, i když ještě není 
nic jisté. Tišnovští zahrádkáři řeší situaci operativně, a tak pro-
ti předcházejícím létům zahájí moštování dříve, už v sobotu 
18. srpna. Moštárna ve Wagnerově ulici bude v provozu v sobo-
tu od 7.30 do 10 hodin (v případě potřeby i déle), od 5. září i ve 
středu od 17 do 19 hodin, i zde v případě potřeby bude provozní 
doba prodloužena. Poplatek za 1 kg zpracovaného ovoce bude 
3 Kč. Pokud převýší množství ovoce 200 kg, je nutné to nejmé-
ně dva dny předem oznámit př. Zahradníčkové, tel. 775 170 404. 
Bližší informace eventuálně poskytne Mojmír Zahradníček, tel. 
775 160 404.

Alík – hliníkový balík 2018
Martin Kos a Šárka Ondráčková za 1. Brďo Tišnov Gingo

V pondělí 4. června proběhlo vyhodnocení letošního ročníku sou-
těže ve sběru použitého hliníku, které pořádá dětský oddíl 1. Brďo 
Tišnov Gingo. Celkem se odevzdalo asi 120 kg hliníku, což je po-
dobné množství jako loni. Je také dobře, že spousta organizací i ro-
din už třídí a odevzdává hliník sama.

Výsledky v roce 2018:
První místo obsadila třída 3. D ze ZŠ 28. října se 17,5 kg. 
Druhé místo získala ZŠ Smíškova s 16 kg.  
A třetí místo má třída 2. D ze ZŠ 28. října s 13,5 kg.

Za malé kolektivy obhájili první místo bratři Pánkové, kteří na-
sbírali necelých 14 kg. Druhé místo obsadila rodina Havlíčkova 
s 13,5 kg. Třetí místo získala rodina Hrnčířova s necelými 8 kg.

Děkujeme sponzorům, kteří dali ceny do naší soutěže: Mou-
ka Tišnov, Kavárna Pohoda, Potraviny U Chronců, Papírnictví Be-
sének, Vitar s. r. o. Děkujeme také všem dětem, školám i rodinám, 
které se do třídění hliníku zapojují. Ve sběru hliníku můžete pokra-
čovat a přihlásit se do soutěže zase za rok.

Soutěže o nejkrásnější stromy 
a květinové výzdoby
za pořadatele Hana Ondrušková

Léto je již v plném proudu a kolem nás rozkvétají a rostou výsledky 
úsilí lidí, kterým není jedno, v jakém prostředí žijí. Není jich mnoho, 
proto je společně podpořme a zviditelněme pro širokou veřejnost.

Ty BRĎO – 30 let!
Šárka Alfík Ondráčková za 1. Brďo Tišnov Gingo

Můžete být u toho! Na sobotu 15. září připravuje dětský oddíl 
1. Brďo Tišnov oslavu třiceti let od svého založení. Zveme tímto 
všechny na společnou akci, která proběhne v sále MěKS Tišnov. Ne-
jen pro děti budou připraveny různé soutěže a aktivity. Můžete si 
vyzkoušet splnit naše „brontíky“ (např. brontíka uzlů, rostlin, zruč-
nosti či mlčení), zavzpomínat u fotografií nebo se zastavit v Brďo-
stánku. Připraveno bude malé občerstvení.

Jestli bude i dort? Přijďte se přesvědčit sami. Těšíme se na se-
tkání se všemi bývalými i současnými členy, jejich rodiči, kamarády 
i všemi, kteří by chtěli vědět, co to vlastně to Brďo je.

 
 

 

Klub přátel fotografie Tišnov vyhlašuje 1. ročník amatérské 
fotografické soutěže „MOJE TŘI NEJ“ 
 

Do soutěže může každý účastník zaslat 3 fotografie na volné téma 
v termínu 1.7. – 30.10.2018 

Podrobné informace : www.soutez.fotoklubtisnov.cz 
                                    (klouba@fotoklubtisnov.cz) 
 

 Tři nejúspěšnější fotografie obdrží věcné ceny.  
 Třicet nejlepších fotografií bude vystaveno  

v Galerii Na schodech. 
 

FOTOSOUTĚŽ 

   Klub přátel fotografie  

  Český zahrádkářský svaz Tišnov, z. o.  

  1. Brďo Tišnov Gingo  

  Ekoporadna Tišnovsko  
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Vyhlašujeme tak soutěže, kterých se můžete zúčastnit buď sami 
jako pěstitelé, nebo coby navrhovatelé. Budeteli tedy procházet 
Tišnovem a zaujme Vás strom nebo květinová výzdoba, pak nevá-
hejte a nafoťte ji. Příspěvek zašlete Ekoporadně Tišnovsko.
Vyhlášeny jsou dvě soutěže, a to:
1.  soutěž o titul „O nejkrásnější strom ve městě“
a)  strom na soukromé zahradě/pozemku v katastru města Tišnova
b)  strom ve veřejné zeleni města Tišnova

2.  soutěž „O nejkrásnější venkovní květinovou výzdobu“, a to 
v kategoriích

a) okna a balkony
b) předzahrádky

Přihlášky do soutěže může podávat úplně každý, a to písemně 
do schránky Ekoporadny Tišnovsko, nám. 28. října č. p. 28, Tišnov 
666 01, nebo elektronicky na email ekoporadna@tisnovsko.eu, 
případně také na všech akcích ekoporadny, včetně stánku na pravi-
delných sobotních tišnovských trzích.

Uzávěrka přihlášek proběhne ve 12.00 dne 17. září.
Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení osoby, která ná-

vrh podává. Pokud je známo, pak i jméno osoby, která květiny pěs-
tuje. Dále adresu, na níž se soutěžní prvek nachází. Nutné jsou také 
kvalitní fotografie v digitální podobě. Pokud sami nemáte možnost 
pořídit kvalitní fotodokumentaci nebo máte k soutěži další otázky, 
tak se, prosím, obraťte na ekoporadnu, rádi Vám pomůžeme.

Po kompletaci přihlášek bude uspořádána výstava v Gale-
rii na schodech, kde bude možné hlasovat o vítězích jednotlivých 
kategorií. 

Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen vítězům se usku-
teční v říjnu při příležitosti oslav Dne stromů.

Podrobnější informace získáte v otevírací době Ekoporadny 
Tišnovsko, nám. 28. října č. p. 28, Tišnov (ve dvoře lékárny), tel. 
723 543 910, http://ekoporadna.tisnovsko.eu/.

Soutěž probíhá ve spolupráci s Komisí životního prostředí města 
Tišnova, s Galerií na schodech a s finanční podporou města Tišno-
va v rámci dotační podpory v oblasti životního prostředí pro rok 
2018.

Budete-li procházet Tišnovem a zaujme vás strom nebo květinová 
výzdoba, tak neváhejte a nafoťte ji. Archiv Ekoporadny Tišnovsko

  Lesní rodinný klub  
Lesní rodinný klub na Tišnovsku nabízí poslední volná místa na letních táborech!
Adéla Nešporová, koordinátorka klubu

Příměstské tábory se zázemím v jurtě 
v Lomničce 101. Cena 1 600 Kč + 300 Kč oběd 
a odpolední svačina. Pro děti od 5 do 10 let.
23. až 27. července – Indiáni
Co nám letos náčelník ukáže? A co kovbojové, 
přijedou? Pojďte se s námi vžít mezi Indiány 
a poznat jejich svět. 

13. až 17. srpna – Rostlinkáři
Rostlinky kolem nás a jejich tajemná síla. 
V každé se ukrývá poklad: medicína, vůně, 

vlákna, barvivo, příběh. Úvod do prastarého 
vědění našich předků. Uvidíme, co vše se nám 
podaří společně vytvořit, možnosti jsou mno-
hé, ale pro začátek začneme jistě s čajem, 
sirupem, polévkou, mastí, lektvarem, uspáva-
cím polštářkem, barvením a možná, možná, 
možná dojde i na kalhotky s kapsami, ale, no, 
uvidíme... 

20. až 24. srpna – Putovní tábor. Cena 
3 000 Kč. Pro děti od 5 do 12 let.
Vyjdeme z Tišnova a do Tišnova se vrátí-
me. V průběhu pěti dnů ujdeme asi padesát 

kilometrů, cestou budeme pozorovat příro-
du, poznávat okolní krajinu, lidi, architektu-
ru, noční oblohu, koupat se, vařit si na ohni 
a zpívat, putovat jako tuláci a přespávat 
u dobrých (předem domluvených) lidí na za-
hradách. Taky si budeme hodně hrát a vy-
právět. Na zádech poneseme pouze batůžky 
s denními potřebami, neboť budeme mít lu-
xus automobilové spojky.

Více informací na http://lesniklub.tis-
novsko.eu, nesporova.adela@gmail.com.

KULTURA  
Prázdninové koncerty kulturního léta
Václav Seyfert, redaktor TN

V minulém čísle jsme Vám představili úvodní akce Tišnovského kul-
turního léta, které bude během prázdnin pokračovat celou řadou 
dalších zajímavých koncertů.

Hned v neděli 1. července vystoupí na zahrádce U Palce už od 
18 hodin domácí Ha-kapela, kterou jistě není potřeba blíže před-
stavovat. V poslední době kromě tišnovských štací pravidelně vy-
stupuje také v brněnském Metro Music Baru a pro začínající dny 
školního volna zaručeně nakazí všechny přítomné dobrou náladou.

Tamtéž se v pátek 20. července představí od 19.30 hodin Bar-
bora Poláková. Bára je sice především herečkou (divadelní hra 
Blonďatá bestie, televizní seriály Okresní přebor, Neviditelní, Marta 
a Věra, filmy Instalatér z Tuchlovic či Kvareto), ale v poslední době 
na sebe čím dál více upozorňuje i jako zpěvačka. V roce 2015 vy-
dala své první eponymní album, obsahující i její nejznámější songy 
s provokativními názvy Kráva či Nafrněná; za tu získala Cenu Anděl 
v kategorii skladba roku a přidala k tomu i titul objev roku. Letos 
jí vyšlo druhé album nazvané ZE.MĚ. V jedné z recenzí se objevilo 
zajímavé zhodnocení, že se totiž Barbora Poláková „… stala sebevě-
domou hvězdou naší pop scény; tedy: té její menšiny, která má ná-
zor, nápady a vkus“. Na koncertech je její největší zbraní osobnostní 
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O Jasné páce s Petrem Vášou
Václav Seyfert, redaktor TN

Ve čtvrtek 9. srpna se na zahrádce U Palce představí legenda našeho 
bigbítu, skupina Jasná páka. Výraznou tváří této kapely je v posled-
ních létech Petr Váša, kterého jinak známe především jako fyzické-
ho básníka nebo ze skupin Z kopce, Ošklid či Ty Syčáci (nemluvě 
o nezapomenutelné roli ve filmu Muži v říji). Na otázky týkající se 
„Páky“ nám odpověděl svým typickým rozverným způsobem…

Jasná páka s původním frontmanem Dádou Albrechtem skončila 
prakticky už v roce 1983 po (ne)slavném článku Nová vlna se sta-
rým obsahem v tehdejším komunistickém týdeníku Tribuna. Zbytek 
kapely už bez Dády se pak pod vedením Michala Ambrože trefně pře-
jmenoval na Hudbu Praha, která s pauzami existuje dodnes, a aby 
to bylo ještě složitější, má po nedávném „rozdělení“ – asi jako Plastic 
People – dvě různé podoby. Při tom všem se ale v roce 2008 znovu-
obnovila i Jasná páka. Jak a proč se to tehdy vlastně stalo a jak došlo 
k tomu, že jsi původní roli Dády Albrechta převzal právě Ty?

charisma, spontánnost, energie a nadšení, k tomu všemu přispívá 
i citlivě doprovázející kapela, kterou vede spoluautor většiny skla-
deb, klávesista David Hlaváč. V mezidobí mezi oběma deskami Bar-
bora vystoupila s úspěchem i na Colours of Ostrava 2016 a nedávno 
zopakovala úspěch v Cenách Anděl, tentokrát s videoklipem k písni 
Po válce. Ten byl natočen ve dvou verzích, neboť tvůrci využili i ku-
riózního faktu, že zpěvačka se naučila celý text také pozpátku. Vy-
hledejte si klip na YouTube a ještě před tišnovským koncertem se 
můžete dobře pobavit.

Součástí Tišnovského kulturního léta je i Letní historická tr-
hová slavnost, která vypukne v sobotu 28. července a bude mít 
velmi bohatý program. S ním se můžete podrobně seznámit na ji-
ném místě tohoto čísla Tišnovských novin, takže jej v tomto textu 
přeskočíme…

V druhém prázdninovém měsíci se jako první objeví na zahrádce 
U Palce legendární rocková kapela Jasná páka. Stane se tak ve čtvr-
tek 9. srpna od 19.30 hodin; tomuto vystoupení stejně jako skupině 
obecně je věnován připojený rozhovor s jedním z hlavních součas-
ných protagonistů souboru Petrem Vášou.

Rockové hody budou na stejném místě pokračovat hned v ná-
sledujícím týdnu, kdy se v pátek 17. srpna opět od 19.30 hodin na 
společném koncertě představí dvě bytostně zajímavé sestavy naší 
alternativní scény, pražská kapela První hoře a v Tišnově již zave-
dení a velmi populární opavští Ladě. Název První hoře je odvozen 
od stejnojmenné povídky Franze Kafky, skupina se dala dohromady 
už v roce 1998 a dodnes má na kontě, nepočítámeli dvě úvodní de-
monahrávky, šest velmi ceněných alb. Největší proslulosti dosáhlo 
Lamento z roku 2008, za které nejenže skupina získala Cenu Anděl, 
ale které bylo v anketě Břitva, věnované „tvrdšímu“ rocku, vyhlá-
šeno dokonce jako album desetiletí. Poslední počin nazvaný Křeh-
ký mechanismus pozemského štěstí pochází z loňského roku a byl 
ve výše uvedené anketě rovněž oceněn. Hlavní osobností kapely je 
kytarista, textař a zpěvák Milan Urza, v projevu Prvního hoře hra-
jí výraznou roli divadelní a kabaretní prvky. Trefná charakteristika 
tvrdí, že „kapela má tradičně groteskní zvuk, ve kterém se snoubí hu-
dební genialita i abstraktní chaos“.

Ladě se stali okamžitě po svém prvním tišnovském vystoupení 
v květnu 2010 miláčkem zdejšího publika a bylo to o hodně dříve, 
než tuhle skvělou kapelu a jejich neurvalý šanson vůbec objevila 
„česká“ část naší republiky. Autorem textů a zpěvákem je vysoko-
školský profesor matematiky Michael Kubesa, který „evidentně 
lépe intonuje, může-li prokládat jednotlivé pasáže písní mocnými 
cigaretovými šluky“, což mu snad venku U Palce bude umožněno, 

protože on teď jinak musí při koncertech v uzavřených prostorách 
neskutečně trpět. Charakteristickým znakem zvuku kapely je rov-
něž nesmírně stylotvorná kytara Petra Uviry a to vše úderně dopro-
vází rytmická trojice Jiří Pater (baskytara), Patrik Benek (bicí) a Vít 
Halška (perkuse). Ladě vydali nejprve dvě alba vlastním nákladem, 
pak už se jich chopili brněnští Indies, kteří pomohli na svět deskám 
Kalná (2011) a Lešť (2015). 

Tišnovské kulturní léto skončí stejně jako vloni „Prázdninovým 
zavírákem“, který se uskuteční v pátek 31. srpna v areálu letního 
kina a jehož dominantním účinkujícím bude skupina Sto zvířat. 
Hraje rytmickou hudbu, obvykle označovanou názvem ska, což je 
žánr vzniklý na Jamajce jako předchůdce reggae. Kapela existuje už 
od roku 1990, má za sebou dvanáct alb a jedno živé DVD, přičemž 
také v jejím případě budeme mít tu čest setkat se s laureátem Ceny 
Anděl, tentokrát za počin Rozptýlení pro pozůstalé z roku 2007. Po-
slední deska vyšla „Zvířatům“ před třemi roky a jmenuje se Mini-
sterstvo mýho nitra. Vedoucím kapely je saxofonista Tomáš Belko, 
který současně píše i divadelní či filmové scénáře a texty pro řadu 
dalších známých interpretů (Lucie Bílá, Kamil Střihavka, Luboš Po-
spíšil aj.). Zpěvačka Jana Jelínková před časem vydala i vlastní, kri-
tikou příznivě hodnocené sólové album Dáma s čápem. Pořadatelé 
připravují na závěrečnou akci kulturního léta i překvapení pro děti, 
takže sledujte plakáty či informační weby, abyste zjistili, v kolik ho-
din vlastně tohle rozloučení s létem definitivně vypukne…

Skupina Ladě (zleva Petr Uvira, Patrik Benek, Michael Kubesa) při 
své tišnovské premiéře u Palce v květnu 2010. Foto: Patrik Žák

Petr Váša při vystoupení v Tišnově v červnu 2010. Foto: Patrik Žák
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Já už jsem s nimi byl na výroční šňůře v roce 1991, když tvrdili, že 
nikdo jiný Dádu nenahradí, chacha. Před deseti lety jsme se po pár 
veselých večírkových akcích prostě dohodli, že uděláme regulérní 
kapelu.

Prakticky ve všech svých ostatních projektech realizuješ svoje 
vlastní autorské počiny. Co Tě naopak přitahuje na účinkování 
v Jasné páce?
Páka pro mě vždycky měla zvláštní kouzlo takové chytré uvolněné 
anarchie, všichni členové byli osobnosti... Nakonec jsem se i dost 
podílel na nových písničkách, které se, myslím, pěkně zařadily do 
standardního repertoáru.

Za „Tvými zády“ stojí v kapele samé renomované osobnosti, kte-
ré zde poslušně přebírají pozici sidemanů. Mám teď na mysli ne-
jen samotného Michala Ambrože, ale především Davida Kollera 
za bicími, jeho spoluhráče z Lucie Martu Minárika u basy a také 
dvě vynikající vokalistky Páju Táboříkovou či Markétu Foukalo-
vou, které známe od Luboše Pospíšila nebo ze skupiny Lanugo. 
Jak tuhle poněkud neobvyklou situaci vnímáte uvnitř Jasné páky 
a jak na ni na koncertech reaguje publikum?
Mně se líbí, jak je kapela proměnlivá. Někdy jsem vepředu já, 
někdy holky, Michal i David mají taky sólové písničky. Všichni 

jsou, myslím, spokojení, protože je jasné, že největší hvězdou je 
Marta.

V mezidobí vydala kapela v roce 2014 dvojalbum; na jednom dis-
ku jsou živě provedené původní skladby Jasné páky, na druhém 
studiové nahrávky nových věcí. Na koncertech se ale scházíte jen 
velmi sporadicky. Je to tedy tak, že každé nynější vystoupení je už 
spíše mimořádnou perličkou pro publikum i samotné muzikanty?
No, držíme se nejen sloganu „Jasná páka je pokračování večírku ji-
ným způsobem“, ale i sloganu „U Páky nikdy nevíš“.

Za ta léta, co se známe, bych řekl, že máš Tišnov docela rád. Už 
před více než 30 lety jsi zde hrával s Uzeným kolenem, Z kop-
ce měli v Tišnově jeden ze svých prvních koncertů, zazněla tu 
také Tvoje dnes již kultovní Bledá dívka s dalamánky, dokonce 
jsi kdysi sólově dělal „předskokana“ Dáši Voňkové. Navíc občas 
dáváš k lepšímu vyprávění, jak jsi při svém dávném teenager-
ském útěku z domova skončil v Tišnově na nádraží… Takže co 
Ty a Tišnov?
Tišnov miluju i z jiných důvodů, než je to relativní ticho, ale nedáv-
no jsem zrovna Martovi, který je z Bratislavy, vysvětloval, že u vás to 
bude daleko lepší hraní než před časem v Hlučíně, kde to ovšem vů-
bec nebylo špatné!

Stoletý zvon
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

Z válečného chaosu první světové války se zrodilo Československo. 
Tato válka, nazývaná po právu Velká válka, zasáhla do života každého 
města, každé vesnice, jak o tom svědčí památníčky padlým v obcích 
okolo Tišnova. 

Válka měla vliv na každou oblast lidské činnosti. I tu farní. Jak píše 
v TN (listopad 2016) farní kronikář pan Jan Kos: „Desátého března 
roku 1917 musela farnost dva ze svých zvonů – Václava a Bernarda 
odevzdat rakouskému válečnému arzenálu. Na věži tak zůstal osa-
mocený Antonín. V roce 1927 byl pořízen nákladem 15 tisíc korun 
od firmy Manoušek z Brna nový zvon o váze asi 400 kg a průměru 
111 cm, zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději. Dlouho ale na věži nepobyl, 
protože byl v roce 1942 rovněž farnosti odebrán, tentokrát pro změ-
nu válečným průmyslem třetí říše.“

O rok později 28. října 1918 byl položen základ samostatné Re-
publiky československé. V letošním roce slavíme sté výročí naší 
státnosti. Proto se náš spolek Continuum vitae na popud Radima Ti-
chého rozhodl uspořádat odlití zvonu k tomuto významnému výro-
čí. Učiníme tak 28. července na historické trhové slavnosti v místě 
parku (vchod z Radniční ulice), kde jsme v minulosti již uskutečnili 
dvě archeoexperimentální tavby železa a bronzu a výpal keramiky 
podle postupů z doby bronzové. Zvon bude mít v průměru asi 40 cm 
o celkové váze cca 40 kg. Umístěn bude v druhé části městského 
parku, kde vznikne zvonička. Napsáno na něm bude Tišnov 1918–
2018. Díky elektrickému mechanismu by přes den mohl oznamovat 
otevření a zavření parku a pak krátce zvonit každou hodinu.

Zveme proto občany z Tišnova a okolí, aby se přišli na tuto ojedi-
nělou akci podívat. 

Po odlití bude zvon přes noc chladnout a druhý den v neděli by-
chom vás všechny chtěli pozvat na první zvonění tohoto „stoletého 
zvonu“. Zazvonit si bude moci každý, kdo přijde. 

V sobotu 28. července a v neděli 29. července u prvního zvo-
nění bude moci každý na místě samém finančně na tento zvon 
přispět. Náklady na jeho odlití budou cca 50 000 Kč. Bezhoto-
vostně je možné přispět na účet spolku Continuum vitae – č. ú.  
1075059170277/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte „ZVON“.

Zvon bude mít v průměru asi 40 cm o celkové váze cca 40 kg a bude 
umístěn v druhé části městského parku, kde vznikne zvonička. Kres-
ba: Milivoj Husák
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Cesta hrdelního práva jako geocaching
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

Cesta hrdelního práva dostala novou dimenzi. Tišnovský spolek 
geocachingu Tišnovské geopivko vytvořil po Cestě hrdelního práva 
tzv. multikeš, při které použil v rámci České republiky ojedinělou 
technologii – tzv. BlueGEO. Ale protože o samotné multikeši by měli 
hovořit ti nejpovolanější, požádal jsem pana Jakuba Greguše z toho-
to spolku o kratičký text. Tady je. 
Pokud vás zajímá nejen temná historie města Tišnova, smrtelné 
hříchy, ale máte rádi i geocaching, bude pro vás procházka po Cestě 
hrdelního práva hned dvojnásobnou výzvou. Ve spolupráci se zku-
šenými autory keší z Tišnovského geopivka totiž vznikla i multikeš 
„GC7NREQ – Cesta hrdelního práva“, která vás provede po stopách 
odsouzence Mikuláše Míče. Začnete v tišnovské šatlavě, postupně 
projdete celou Cestu hrdelního práva, kde bude Mikuláš u každé-
ho zastavení vzpomínat na své hanebné činy. A skončíte… No, to 
se vlastně v geocachingu neříká, to už si budete muset najít sami. 

V každém případě bude procházka kolem jednotlivých zastavení 
určitě zajímavější a snad si i představíte, jaké to mohlo být, prochá-
zet tuhle cestu v roli odsouzence… 
A co že je to vlastně ten geocaching? Především skvělá zábava pro kaž-
dého. V principu jde o hledání ukrytých „pokladů“ podle přesných GPS 
souřadnic. Úžasná je však především variabilita této hry, která má kaž
dému co nabídnout. Rádi cestujete? Každé turisticky zajímavé místo 
má svou keš, díky které se často dozvíte velmi podrobné informace. 
A jelikož keše zakládají místní, kteří znají své okolí, tak se navíc dosta-
nete i na místa, která v průvodcích nejsou. Hledáte zábavu pro děti? 
Spousta keší je vyloženě vytvořena pro děti, které při hledání „pokla-
du“ prožívají skutečné dobrodružství. Máte rádi záhady? Některé keše 
nedostanete zadarmo – musíte je vyluštit. Od velmi jednoduchých ši-
fer typu „morseovka“ až po takové oříšky, které dosud nikdo na světě 
nevyluštil. Hledáte adrenalin? Při hledání keší se můžete potápět, lézt 
na stromy, po skalách, prohledávat opuštěné budovy… 
Pokud vás hra zaujala, můžete nás navštívit na některém z našich pra-
videlných setkání. Sledujte naše stránky http://www.geopivko.cz/  
a dozvíte se více.

Cestování časem do první republiky
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

Jako součást trhové slavnosti při příležitosti stého výročí naší 
státnosti instaluje spolek Continuum vitae na náměstí Míru a Ko-
menského velkoplošné bannery s dobovými fotografiemi starého 
Tišnova. Kolemjdoucí si tak naživo budou moct srovnat, jak se Tiš-
nov od dob první republiky změnil. Fotografie budou instalovány 
zhruba od půlky července do první poloviny srpna 2018. 
A zajímal by nás váš názor. Změnilo se centrum města k lepšímu, 
nebo horšímu? Pište nám na redakce@tisnoviny.cz. 

Copuli lapidum
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

Copuli lapidum neboli hromady kamení je 
název výstavy v Muzeu města Tišnova, kte-
rá bude trvat od 14. června do 2. září 2018. 
Hromadami kamení se zde myslí kamenné 
pozůstatky hradů a hrádků při tocích řek 
Svratky a Svitavy. Jak tyto lépe či hůře za-
chované zříceniny asi vypadaly v době své 
největší slávy, se pokusil rekonstruovat 
před léty kolektiv autorů. Pavel Šimeček je 
autorem kreseb, Miroslav Plaček odborných 
textů a Veronika Skálová pak leteckých foto-
grafií. Nyní máte příležitost tuto ojedinělou 
výstavu navštívit i v Tišnově. Její součástí 
budou rovněž komentované prohlídky a dvě 
badatelské vycházky. Jedna se uskutečnila 
16. června na kopec Čepička, kde nám od-
borný výklad poskytl sám autor kreseb pan 
M. Šimeček. Dne 21. července se pak v 10.00 
hodin setkáme u kostela sv. Mikuláše v De-
blíně. Tématem bude „Hrad nebo bazilika?“ 
S výsledky nejnovějších poznatků z historie 
Deblína nás seznámí Mgr. Aleš Flídr, které-
ho mnozí z vás mohli poznat při jeho odbor-
ných exkurzích v klášteře Porta coeli. 

Při příležitosti výstavy bude vydán 
i nádherný katalog čítající 86 stran kreseb, 

fotografií a textů, které si zájemci budou 
moci zakoupit na TIC Tišnov, v Muzeu měs-
ta Tišnova, v knihkupectví paní Raškové 
a v Podhoráckém muzeu. 

Léto s KPVU
Josef Ondroušek

Letošní rok je pro Klub přátel výtvarného 
umění v Tišnově velice významný. Uplynulo 
čtyřicet roků od jeho založení. Plán akcí klu-
bu na letošní rok vychází z tradice, čtyřice-
tileté aktivní činnosti a promítlo se do něho 
také letošní jubileum. V letních měsících pro-
běhnou dvě výstavy. První má název 40 let 
KPVU a podtitul To nejlepší z výstav KPVU 
za 40 let. Budou na ní vystaveny práce pěti 
desítek výtvarníků, kterým klub uspořádal 
autorskou výstavu a jejichž díla patří mezi 
to nejlepší, co Klub přátel výtvarného umění 
v Tišnově vystavoval. Autory jsou na příklad 
St. Bělík, Bortlíkovi, A. Brunovský, J. Dobiáš, 
O. Eichler, K. Formánek, K. Krejčí, J. Liesner, 
J. Machař, P. Mareš, J. Ondra, Ranných, St. 
Sedláček, A. Vojtek, J. Zelený a další. Výsta-
va bude otevřena od 30. června do 22. čer-
vence 2018. Vernisáž se uskuteční v sobotu 
30. června 2018 v 17 hod.

Tou druhou výstavou, která proběhne od  
4. do 26. srpna 2018, je 18. výtvarné léto v Že-
lezném s vernisáží v sobotu 4. srpna 2018 
v 17 hod. Obě výstavy se budou konat v kul-
turním domě v Železném, otevřeno bude kaž-
dý den mimo pondělí od 14 do 17 hod.

U příležitosti 100. výročí naší státnosti instaluje spolek Continuum 
vitae na náměstí Míru a Komenského velkoplošné bannery s dobový-
mi fotografiemi starého Tišnova. Foto: Aleš Smékal

U příležitosti výstavy Copuli lapidum bude 
vydán i nádherný katalog čítající 86 stran 
kreseb, fotografií a textů. Foto: titulní strán-
ka katalogu – vydavatel Continuum vitae
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Folk Metal Fest 6 
Zdeněk Válka

Dne  25. srpna se uskuteční již šestý roč-
ník festivalu FOLK METAL FEST. Dvanáct 
kapel z Moravy, Čech a Slovenska navštíví 
předposlední srpnový víkend Tišnov. Od 
prvního ročníku zde vystoupilo na padesát 
kapel ze všech koutů republiky i z okol-
ních států jako například ze Slovenska, 
Polska a Německa. Ani letošní ročník ne-
smí zůstat předchozím nic dlužen. Na Folk 
Metal Festu zahrají jak kapely z minulých 
let, kterým se u nás moc líbilo, tak také 

uslyšíte i nové účastníky, kteří rozhodně 
stojí za poslech.  

A na koho se můžete těšit? 
Vystoupí zde kapely: Ertha, Prayers in Vain, 
Obereg, Desire for Sorrow, Morna, Malle-
phyr, Panychida, Hakka Muggies, Po-
stcards From Arkham, Jeden kmen 
a také Deloraine. Jako hlavní kapela zahraje 
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY. 

 
Co vás čeká a nemine, jste se již dozvědě-
li. Co k tomu tedy dodat více? 
Několik žánrů, celodenní program – neza-
pomeňte 25. srpna od 11.00 se potkáme 

v Městském kulturním středisku v klubu 
pod kinem. Předprodej vstupenek na festi-
val bude zahájen od 1. června v TIC Tišnov. 
Rezervace vstupenek je možná na tic@
kulturatisnov.cz. Předprodejová cena 350 
Kč platí do 24. srpna. V den koncertu činí 
vstupné již 400 Kč. Více informací na FB: 
FOLK METAL FEST 6.

Děkujeme všem sponzorům za finanční 
i materiální podporu celého festivalu (město 
Tišnov, Městské kulturní středisko, Slavkovský 
pivovar, Obchod s nápoji Olší, Hostinec U Ková-
řů, Gastrofrozen, Tisk centrum, Obscuro, Beat 
rock radio, TIC Tišnov, Tišnovské noviny). 

TyJáTr FEST – ty, já a trochu festivalu, 
3. ročník
za TyJáTr FEST tým Kamila Marek Ševčíková

Vážení příznivci umění a kulturních zážitků, dovolte nám, abychom 
vás již potřetí pozvali na putovní kulturní festival TyJáTr FEST 2018. 
V květnovém čísle jsme již upozorňovali, že se festival čile připravu-
je, teď už vám můžeme sdělit podrobnosti. Není třeba zdlouhavě akci 
představovat, jen stručně uvádíme, že se jedná o uměleckou přehlíd-
ku souborů, seskupení a kapel z oblasti hudební, pěvecké, taneční 
a divadelní, a to z řad amatérských a ochotnických seskupení fungují-
cích v regionu Tišnovska či blízkého okolí, pod záštitou Dobrovolné-
ho svazku obcí Tišnovsko.

Festival se opět bude konat tři po sobě jdoucí dny, tentokráte v ter-
mínu 7. až 9. září. Do letošního ročníku se s nadšením pustila obec 
Šerkovice, kde festival začíná v pátek 7. září od 17.00, v sobotu 8. září 
bude festival pokračovat v Kuřimské Nové Vsi od 14.00 a ukončení 
proběhne v neděli 9. září v městysi Lomnice od 13.00. Jedna z pod-
mínek pro pořadatele je existence vhodných exteriérových prostor, 
kde může festival proběhnout, a nám se opět podařilo pro akci zís-
kat obce, které takovými disponují. V Šerkovicích se tedy setkáme 
ve sportovněkulturním areálu, v Kuřimské Nové Vsi ve sportovním 
areá lu a v Lomnici na krásném centrálním náměstí u kostela. Zajiš-
těny jsou také potřebné technické podmínky a občerstvení jak pro 
účastníky, tak pro návštěvníky festivalu. V případě nepříznivého po-
časí je zajištěno suché zázemí.

I v letošním roce se můžete těšit na různorodá a originální před-
stavení našich ochotníků, tanečníků, zpěváků a muzikantů, kteří si 
pro vás připravili zajímavá a zábavná vystoupení. Uvidíte ty, kteří se 
vám představili během předchozích ročníků s novými divadelními, 
tanečními, pěveckými a hudebními kusy, ale také spatříte nové tváře, 
které už teď pilně trénují na svá vystoupení. I letos budou součás-
tí akce drobné workshopy nejen pro děti, výstavy, představí se vám 
regionální umělci a volnočasové organizace. Polovinu vystupujících 
umělců tvoří dětské soubory a skupiny, program je tedy vhodný pro 
všechny generace.

V přiloženém plakátu najdete podrobný program festivalu (pořa-
datel si vyhrazuje možnost změny), takže zmíníme pouze jmenovitě, 
koho letos můžete svou návštěvou podpořit: Inspiro Tišnov, Divo-
ženy, STARá BANDa, FeMINA Železné, Victorius Hradčany, Stream 
Dance Dolní Loučky, Motýlí)D(efekt Kuřim, Karasovo divadlo Tišnov, 
Hr. Ladies Hradčany, LOTA Lomnice, Slovani Čebín, ZUŠ Tišnov, Cvrč-
ci a P.A.T.R.O.N Nedvědice, KVJ Tišnov, Klapela Štěpánovice. Nově se 
můžete těšit na tyto soubory: NAVLNCE Veverská Bítýška, JBand La-
žánky, Pompony Osová Bítýška, TOM Band Tišnov a Divadelní spolek 
Moravské Knínice.

Věříme tedy, že i letos se vypravíte zakončit s námi prázdniny 
krásným kulturním zážitkem a podpoříte tak regionální umění. Jste 
srdečně zváni!

Bližší informace o programu budou uveřejněny na stránkách 
www.dsotisnovsko.cz, www.facebook.com/tyjatrfest1, na výlepo-
vých plochách obcí. Těšíme se na vás!

7. - 9. 9. 2018
3. ROČNÍK KULTURNÍHO FESTIVALU

AMATÉRSKÝCH DIVADEL, HUDEBNÍCH, TANEČNÍCH A PĚVECKÝCH SOUBORŮ

od 14:00 sobota - KUŘIMSKÁ NOVÁ VES

od 17:00 pátek - ŠERKOVICE

Inspiro Tišnov • NAVLNCE Veverská Bítýška • Divadelní 
spolek Divoženy • STARá BANDa Tišnov 

• Fe-MINA Železné

Victorius Hradčany • Stream Dance Dolní Loučky • Karasovo 
divadlo Tišnov • Hr. Ladies Hradčany • Motýlí )D(efekt Kuřim 

• LOTA Lomnice • Slovani Čebín • ZUŠ Tišnov • J-Band Lažánky

Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové – Cvrčci 
• Pompony Osová Bítýška • P.A.T.R.O.N Nedvědice • KVJ Tišnov• 

Klapela Štěpánovice • TOM Band Tišnov
• Divadelní spolek Moravské Knínice

změna programu vyhrazena

od 13:00 neděle - LOMNICE
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100 let republiky

28. 7. 2018

LETNÍ TRHOVÁ 
SLAVNOST

POŘÁDAJÍ :

Městké kulturní středisko Tišnov | Muzeum města Tišnova | Muzeum Brněnska – pobočka Podhorácké muzeum v Předklášteří | 
ZUŠ Tišnov | Katolická vzdělávací jednota | LOTA Lomnice | Sokolská Župa Pernštejnská | T. J. Sokol Tišnov | Karasovo divadlo | 

Inspiro - středisko volného času Tišnov | Četnická stanice Kuřim | Umělecká agentura REX | Pivovar Květnice | Tišnovské pivo | 
p. Havlíček | p. Polášek | rodina Adamcova | MUDr. Jana Jeřabková | Ing. Petra Frankeová

 náměstí Míru

10.00 – 16.00  Prvorepublikové trhy, flašinetář, dobový fotokoutek, 
ležení legionářů, výstava v prostorách radnice 
(Spolek přátel vojenské historie Maršovští hraničáři)

10.00 – 13.00 Historický kolotoč

10.00  Slavnostní zahájení

10.05 Divadlo Věž (Pohádkové hity z Televize Věž)

10.50 Dechová hudba Rouchovanka

11.35 Falta Band (dětská kapela ze ZUŠ Tišnov)

12.05 LOTA Lomnice (tanec  charleston)

12.25   Dechová hudba Rouchovanka

15.30   Historické scénky k období založení ČSR 

16.00 Průvod městem do parku u nemocnice

 Vila rodiny Adamcových

14.00 – 18.00  
historické knihy, písničky pro děti

 Vila Franke

16.25 LOTA Lomnice (tanec charleston) 
16.30 No Feet (step)

 Plot zahrady MUDr. Jany Jeřábkové

16.45 Riegrova ulice na fotografiích

 Dětské hřiště (ulice Tyršova)

17.15  Dřevěné divadlo: Princezna na hrášku

 Park u nemocnice

18.00 – 20.00 Melody gentlemen 
a prvorepubliková módní přehlídka

Doprovodný program:Hlavní program:

ZVÁNI  JSOU VŠICHNI  OBYVATELÉ TIŠNOVSKA V KOSTÝMECH I  V CIVILNÍM ODĚVU.

Změna v programu vyhrazena



34 Tišnovské noviny

KULTURA  

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 18. díl  

připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Vilém Klouba
Nezapomenu na okamžik, kdy jsem se snažil 
svému osmiletému synovi vysvětlit základní 
pravidla při focení, včetně kompozice, ale jen 
do chvíle, než jsem zjistil, že mě neposlou-
chá, válí se s foťákem po zemi a fotí vše, co 
ho zaujalo. Z mého pohledu nezajímavé věci. 
V okamžiku, kdy jsem večer sedl k monitoru 
a zhlédl jeho fotky, mi však spadla brada. Sy-
novi se podařilo, díky jeho hravosti, vyfotit 
úžasné snímky. Svět pro mě v tu chvíli skrytý. 
Od té doby mám takové své motto: ... buď ně-
kdo vidí, co se má fotografovat, anebo nevidí. 
Snažím se vidět. 

I z tohoto důvodu jsem minulý rok vstou-
pil do tišnovského fotoklubu, neboť jsem 
zjistil, že mnozí členové mají cit pro objeve-
ní skrytého a dokáží to zachytit ve fotografii.

Protože mám neustále potřebu objevo-
vat něco nového, nefotím jen jedno téma. 
Postupně od makra, abstraktu a krajin jsem 
nedávno našel odvahu vyzkoušet si i portrét. 
Každou změnou se učím něčemu novému 
a tyto zkušenosti mohu zpětně použít i na 
věci starší.

Příběhy fotografů, které si vždy rád pře-
čtu v této pravidelné galerii, se v mnoha 
směrech podobají tomu mému. Přes po-
čátky v temné komoře, kde jsem díky otci 

objevil kouzlo osvíceného fotopapíru, se 
během let postupně prokousávám k my-
šlence, proč já a ostatní fotonadšenci tak 
rádi fotíme a snažíme se svoje dílo prezen-
tovat. Asi se všichni shodneme na tom, že 
je to zejména radost z fotografie. No a díky 
tomu mě napadlo, že určitě i vám čtenářům 
se podařilo zachytit pěkné okamžiky, které 

by po zhlédnutí mohly potěšit i další přá-
tele fotografie. Tišnovský fotoklub vyhlašu-
je začátkem letních prázdnin první ročník 
fotografické soutěže pro fotoamatéry z Tiš-
novska, kterého se můžete zúčastnit i vy. 
Bližší informace najdete na www.soutez.
fotoklubtisnov.cz.

Přeji vám všem dobré světlo.

Devátý ročník festivalu Prameny
Jiří Nohel, vedoucí kapely Listověj

Jsou místa, která je třeba zažít. Potom se uzavře kruh, kdy člověk 
může říct, „je tu něco neuchopitelného, něco se vznáší nad vodami“. 
Takových míst existuje v celé zemi mnoho, ale na Vysočině o něco víc. 
Níhov jednoznačně do této společnosti patří.

V sobotu 21. července se v areálu za hospodou uskuteční 9. ročník 
hudebního festivalu Prameny. Festivalu, který nestojí v nekonečné 
řadě soudobých monstrakcí plných hluku, pivních zátek a kolotočů. 
A právě možná touto vlastností sluší Níhovu, kraji zádumčivých údo-
lí, rybníků, lesů a nocí vonících mateřídouškou. Buďte vítáni.

V 16 hodin bude v areálu festivalu odsloužena mše svatá. Po jejím 
skončení odstartuje sérii koncertů Michal Hromek a Consort, kapela 
se záběrem od irské a vážné hudby po zhudebněnou poezii. Vystřídá 
ji Listověj s lyrickým viděním světa. Jakub Čermák, mladý vynikající 
básník a písničkář, svoje písně nejen zpívá, ale i žije. Slovem nás obda-
rují slezští básníci David Bátor a Ondřej Hložek. Folkový Strunovrat 
je kapelou, která umí hrát a rozněžnit duši. Celý večer uzavře Jindra 
Černohorský se svým folkrockovým bandem, objev, který zaujme ne-
jen laskavým slovem s přesahem milovníky kytarových zvuků.

Doprovodný program a občerstvení jsou díků hodným počinem míst-
ních hasičů a svazu žen. Pro děti je připravené překvapení. Případný vý-
těžek akce bude jako u předchozích ročníků věnován na dobročinnost.
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Park Killarney

Poloostrov Dingle
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Jak jsme volili do městského 
zastupitelstva 2010
Václav Seyfert, redaktor TN

V roce 2010 se volby do obecních zastupitelstev konaly v termínu 
15. až 16. října. V Tišnově svoje kandidátky předložilo celkem de-
vět volebních stran, tedy o jednu více než v roce 2006. Osm z nich 
naplnilo maximální možnou kvótu 15 kandidátů, sdružení nezávis-
lých bylo oproti tomu pouze dvoučlenné, takže o posty v Zastupi-
telstvu města Tišnova se ucházelo celkem 122 adeptů (o šest více 
než v předchozích volbách). V seznamech bylo zapsáno 7 006 voli-
čů (nárůst o 229), k urnám se jich dostavilo 3 470, což představuje 
volební účast 49,53 % (po dlouhé době zvýšení, v tomto případě 
o 3,67 procentních bodů ve srovnání s rokem 2006). V celé České 
republice dosáhla účast v komunálních volbách hodnoty 48,50 %, 
v Jihomoravském kraji 50,92 % a v okrese Brnovenkov 58,12 %.

Výsledky voleb v Tišnově byly následující: 1. ČSSD – 9 102 hla-
sů, tj. 19,41 % (3 mandáty), 2. Věci veřejné (VV) – 8 398 hlasů, tj. 
17,91 % (3 mandáty), 3. TOP 09 – 6 938 hlasů, tj. 14,80 % (3 man-
dáty), 4. ODS – 6 733 hlasů, tj. 14,36 % (2 mandáty), 5. KDUČSL 
– 6 448 hlasů, tj. 13,75 % (2 mandáty), 6. KSČM – 4 000 hlasů, tj. 
8,53 % (1 mandát), 7. Strana zelených (SZ) – 2 810 hlasů, tj. 5,99 % 
(1  mandát), 8. Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ) – 1 580 hla-
sů, tj. 3,37 % (žádný mandát), 9. Sdružení nezávislých (SN) – 874 
hlasů, tj. 1,86 % (žádný mandát).

Členy zastupitelstva se na základě výsledků voleb stali: Jan 
Schneider – 882 hlasů, Radmila Zhořová – 860, Marek Babák – 
714 (všichni ČSSD), Renata Pleskačová – 757, Radovan Klu-
sák – 694, Petr Bábor – 674 (všichni VV), Tomáš Komprs – 801, 
Petra Kappelová – 568, Lukáš Válka – 541 (všichni TOP 09), Karel 

Souček st. – 655, Karel Švábenský – 569 (oba ODS), František Svo-
boda – 709, Irena Ochrymčuková – 567 (oba KDUČSL), Helena 
Randová – 362 (KSČM) a Zdeňka Dohnálková – 443 (SZ). Šváben-
ský a Svoboda byli zvoleni celkově popáté, Souček, Randová a Do-
hnálková potřetí, Schneider podruhé a všichni zbývající zastupitelé 
poprvé (s tím, že Babák se stal členem předchozího zastupitelstva 
v průběhu volebního období). Zatímco po volbách 2006 se za-
stupitelský orgán měnil jen na třech místech, tentokrát došlo ke 
změnám hned v osmi případech. Nejvýše postavenými náhradní-
ky svých stran se stali Zdenek Krutek (ČSSD), Miroslav Pálka (VV), 
Monika Chlupová Fruhwirtová (TOP 09), Marie Trtílková (ODS), 
Juraj Kytner (KDUČSL), Libor Moudrý (KSČM) a Petr Otiepka 
(SZ). Kandidátky volebních stran, které nepřekročily pětiprocentní 
klauzuli, vedli Magdalena Tomanová (SPOZ) a Zdeněk Melkes (SN).

Ustavující zastupitelstvo se sešlo 11. 11. 2010 ve velkém sále 
Městského kulturního střediska. Starostou byl zvolen Jan Schneider, 
prvním místostarostou Radovan Klusák, druhým místostarostou 
Marek Babák a třetím Ing. Petr Bábor, PhD. Zbývající místo v pěti-
členné radě zaujala Mgr. Zdeňka Dohnálková. Ta později (25. 3. 2013) 
na post radní rezignovala a byla nahrazena Helenou Randovou. 

K zásadní události došlo v příslušném volebním období na jed-
nání zastupitelstva 10. 2. 2014. Kompletní městská rada byla ze 
svých funkcí odvolána a bylo zvoleno nové vedení. Starostou se stal 
Ing. Tomáš Komprs, prvním místostarostou Ing. František Svobo-
da a druhým Ing. Karel Souček. Městskou radu doplnili na pět čle-
nů PaedDr. Petra Kappelová a Mgr. Karel Švábenský. Bylo to vůbec 
poprvé v historii města, kdy byl tímto způsobem odvolán jeho sta-
rosta; spolu s ním byli nuceni funkce opustit i všichni jeho nejbliž-
ší spolupracovníci. 15. 5. 2014 se pak ještě vzdal místa zastupitele 
Lukáš Válka, jeho pozici zaujala Monika Chlupová Fruhwirtová.
Po prázdninách se budeme věnovat komunálním volbám v roce 
2014.

27: Bojovník proti totalitě 
Ladislav Suchomel
Václav Seyfert, redaktor TN

Z celkového počtu 33 osobností, kterým byl 
za posledních téměř 140 let udělen titul čest-
ný občan města Tišnova, dnes žijí pouze dvě. 
Filmového režiséra Karla Vachka (*1940) 
jsme si představili v prázdninovém dvojčísle 
přesně před rokem, o zhruba deset let starší 
než on je dnešní protagonista našeho dlou-
hodobého seriálu Ladislav Suchomel, jemuž 
bylo čestné občanství uděleno 6. října 2014 za 
celoživotní zásadové postoje a za statečnost 
a odhodlání v boji proti totalitě a pro obnove-
ní demokracie.

„Já jsem necítil nikdy, že bych byl nějaký 
hrdina, já jsem si prostě jenom stál za svým 
přesvědčením a to přesvědčení bylo pro 
mne nejdůležitější.“

Ladislav Suchomel se narodil 21. července 
1930 v Brně, jeho otec pracoval jako ošetřova-
tel v psychiatrické léčebně v Černovicích, celá 
rodina ale bydlela v Rojetíně nedaleko Tišno-
va. Byl vychováván v katolické víře, a když při-
šel po roce 1945 do Brna učit se knihkupcem, 
dostal se do občanské, dříve benediktinské 

tiskárny, která byla katolickolidoveckým 
podnikem, takže záhy vstoupil do lidové stra-
ny a lidovecké mládeže. „Tady jsme byli infor-
mováni o všech těch hrůzách a miliónech obětí 
v Sovětském svazu,“ vzpomíná na důvody, kte-
ré jej vedly k odporu vůči komunistickému re-
žimu. „No a taky, to víte, mládí chce jít vždycky 
hlavou proti zdi…“

S kamarádem Břetislavem Jeníkem nejprve 
roznášeli protikomunistické letáky, ale při této 
činnosti byl téměř dopaden, takže se uchýlil do 
ilegality k příbuzným do Rojetína; později se 
s ostatními přáteli skrývali na Vysočině. Jedním 
z těchto přátel byl i o dva roky starší Bohumil 
Havlín, zvaný Milan. Poznali se spolu v černo-
vické léčebně, kam chodil Ladislav navštěvovat 
otce a kde byl Milan hospitalizován s předstí-
ranou epilepsií. Věděli, že v léčebně jsou mimo 
jiné drženi také političtí vězni, a rozhodli se 
je všechny osvobodit. Akce proběhla 18. září 
1949 překvapivě hladce, dokonce i na členech 
ošetřujícího personálu bylo vidět, jak jsou rádi, 
že se protikomunističtí odpůrci dostanou se 
svými „únosci“ na svobodu…

Odbojová skupina z Vysočiny si začala říkat 
Jánošíci – vedle Havlína a Suchomela byli jejími 
členy Gabriela Kalná, Věra Kadlecová, František 
Kadlec či Josef Oliva, postupně se počet členů 
rozšířil až na dvacet lidí. Jejich cílem bylo dostat 

se za svobodou, přes hranice, k čemuž potřebo-
vali prostředky a zbraně na případnou obranu. 
Zajišťovali si je zajímavým způsobem – zastrašo-
váním komunistických funkcionářů v okolních 
obcích, kterým odebírali zbraně a stranické do-
kumenty, aniž by ovšem komukoliv fyzicky ublí-
žili. Takto „navštívili“ například Emila Kvasnicu 
v Rojetíně či Aloise Valu v Borovníku. V pozděj-
ších protokolech Státní bezpečnosti se pak 
mimo jiné psalo, že „Ladislav Suchomel při pře-
padení Valy osobně rozbil obraz Stalina a obraz 
prezidenta republiky“. „To nebyl žádnej ,pan pre-
zident’,“ dodává k tomu Ladislav Suchomel v te-
levizním dokumentu z cyklu Neznámí hrdinové, 
„to byl darebák a zločinec.“ 

Ukázalo se však, že činnost Jánošíků je mo-
nitorována tajnou policií, jejíž příslušníci se 
jako domnělí američtí agenti do skupiny infil-
trovali a některé akce pak dokonce sami inici-
ovali. 2. října 1949 v osamělém domě v údolí 
říčky Libochovky u Rojetína proto došlo k po-
měrně snadnému zatčení šesti mladých lidí, 
kteří neměli vůbec šanci se jakkoliv bránit. 
Po úvodních výsleších v Příční ulici v Brně se 
následně ocitli ve vazbě v prostorách brněn-
ských Masarykových kasáren. Zatýkáni byli 
i další lidé, kteří Jánošíkům pomáhali. Soud-
ní proces s tzv. skupinou Havlín a spol. se pak 
konal 31. ledna 1950 a vyhlídky zadržených 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 28.  
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nebyly nikterak růžové. Z objevených tajných 
dokumentů dnes vyplývá, že už měsíc před 
konáním procesu navrhovali soudruzi hlavní 
šestici zatčených „nejvyšší trest“. Znamenalo 
to vlastně trest smrti, pouze v případě Ladi-
slava Suchomela, kterému ještě nebylo dvacet 
let, musel být uplatněn tehdy platný zákon 
ještě snad ze starého Rakouska, podle něhož 
mohou mladiství být odsouzeni nanejvýš ke 
dvaceti letům žaláře. Ladislav tedy vyfasoval 
devatenáct a půl roku… Soud první instance 
nakonec odsoudil z celé skupiny k trestu smrti 
jen Havlína a i tento verdikt byl poté Nejvyš-
ším soudem změněn na doživotí. Ostatní do-
stali podobné tresty jako Ladislav Suchomel.

Ten se po vynesení rozsudku ocitl v Plzni 
na Borech a pak na dlouhou dobu v lágrech na 
Jáchymovsku, kde pracoval v uranových do-
lech jako lamač na čelbě. Kromě nesčetných 
útrap zde ale našel také úžasné celoživotní 
přátele, například Zdeňka Křivku nebo Jardu 
Krásného. V roce 1960 si Ladislava Suchome-
la náhle pozvali na „vládní“ barák, kde mu dva 
pánové v civilu oznámili, že se připravuje am-
nestie a že by od něj chtěli slyšet, co si myslí 
o dnešním systému. „Měl jsem od vás jen ko-
pance, mlácení a hlad, tak co si o tom asi můžu 
myslet?“ odpověděl jim. Přesvědčovali ho, že 
až půjde ven a bude tak krásně jako dnes, uvi-
dí ty jásající lidi v prvomájových průvodech 
a změní názor. „Zatím se změnit nemůžu,“ řekl 
jim na to, „protože můj život je takový, jaký ho 
mám tady.“ Řada vězňů pak byla na amnestii 
skutečně propuštěna, ovšem Ladislav Sucho-
mel nikoliv. Další dva až tři roky se pak podob-
né divadlo opakovalo, tentokrát s nabídkou, že 
když si podá žádost o podmínečné propuštění, 
bude mu vyhověno. „Podejte tu žádost vy,“ řekl 
estébákům, „já to neudělám, protože bych tím 
přiznal, že jsem vězněn právem, ale já to cítím 
tak, že jsem tu neprávem.“ Teprve když byl pro-
puštěn Milan Havlín, přesvědčil Suchomelovy 
rodiče, aby žádost podali oni. To se skutečně 

stalo a 9. července 1963 se tedy Ladislav ko-
nečně dostal na svobodu, ovšem s desetiletou 
podmínkou. „Mělo to jednu výhodu, po těch de-
set let jsem neměl volební právo a nemusel jsem 
chodit volit,“ usmíval se tomu po létech.

Po propuštění pracoval, tentokrát již dob-
rovolně, na šachtách u Dolní Rožínky, k práci 
knihkupce se mohl vrátit až v roce 1968 a pů-
sobil pak až do svého odchodu do důchodu 
v brněnské prodejně Charity na dnešním Do-
minikánském náměstí. Zde si mohl alespoň 
částečně vynahradit absenci kněžské společ-
nosti v době věznění, protože se při práci po-
tkával s duchovními autoritami z celé Moravy. 
Ještě v roce 1979 se ale znovu setkal s vězně-
ním, s ohledem na své tehdejší zaměstnání 
velmi paradoxně za šíření náboženské litera-
tury. Jeho rodina o něm neměla několik dnů 
vůbec žádné zprávy, a když se ocitl na svobo-
dě, pokoušela se StB dokonce, samozřejmě 
bezúspěšně, zapojit jej do svých aktivit. Za do-
nášení mu slibovali třeba vstupenky na festi-
val Pražské jaro i s odvozem až do koncertní 
síně… 

V roce 1964 se Ladislav Suchomel oženil 
s Marií Kouřilovou z Rojetína, kde také až do 
roku 1970 bydleli, než se celá rodina odstěho-
vala do Tišnova. Nejstarší syn Ladislav přišel 
na svět v roce 1965 a v průběhu následují-
cích sedmi let k němu přibyly další tři děti, 
postupně Eva, Tomáš a nejmladší Marie. Děti 
vesměs chodily do náboženství, takže tatínek 
před nimi velmi brzy nic ze své minulosti ne-
tajil, byť to pro sedmi až osmileté ratolesti 
bylo zprvu přece jen hůř pochopitelné. Dnes 
se pan Suchomel může radovat už také z jede-
nácti vnoučat a dvou pravnoučat.

Své rehabilitace se Ladislav Suchomel do-
čkal až po roce 1989, pokusy učiněné v době 
uvolnění poměrů kolem roku 1968 se totiž 
nepodařilo včas dotáhnout do konce. Sou-
časně se stal členem Konfederace politic-
kých vězňů a jezdil na školy vyprávět mladé 

generaci o komunistickém bezpráví. 28. října 
2011 mu byl z rukou tehdejšího prezidenta 
Václava Klause propůjčen Řád Tomáše Garri-
gua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie, humanity a lidská práva.

„Ani v pokročilém věku jsem v sobě ne-
měl žádnou nenávist. Jen jsem chtěl, aby ti 
komunisti začali konečně pořádně praco-
vat, už se do ničeho nepletli a neotravovali 
lidem život.“

Zdroje:
–  Jánošíci, z cyklu Neznámí hrdinové, televizní dokument, 

režie Martin Mahdal, Česká televize 2009
–  I mezi námi žijí hrdinové. Vyhledej si svého hrdinu třetího 

odboje, projekt žáků gymnázia Tišnov iniciovaný OS 
Paměť, 2013

–  Věznitelé o Velikonocích zvyšovali hladinu nenávisti, 
Katolický týdeník, Velikonoční speciál 14/2012, autor 
Václav Štaud

–  Tváře vzdoru, webový projekt Knihovny Václava Havla, 
http://tvare-vzdoru.vaclavhavel-library.org, autor Luděk 
Navara

–  https://cs.wikipedia.org, heslo Ladislav Suchomel
–  osobní vzpomínky syna Ladislava Suchomela ml.

Ladislav Suchomel na fotografii Pavla 
Hrocha

Prázdninové kalendárium 
Tišnovska
Václav Seyfert, redaktor TN

ČERVENEC 

2. ČERVENCE
PŘED 30 LETY
V sobotu 2. července 1988 se narodila 
Jana Šikulová, pozdější reprezentantka 
České republiky ve sportovní gymnas-
tice. I v době vrcholné sportovní karié-
ry byly jejím trvalým bydlištěm nedaleké 
Hradčany. Zúčastnila se s úspěchem mno-
ha závodů světového poháru, v roce 2006 
získala na mistrovství Evropy v řeckém 
Volosu stříbrnou medaili za cvičení na 
bradlech. Před čtyřmi lety ukončila magi-
sterské vzdělání na Fakultě sportovních 

studií brněnské Masarykovy univerzity. Po 
skončení závodní dráhy dostala nabídku 
na trenérskou práci ve Švýcarsku. V loň-
ském roce se již jako Jana Záhlavová Šiku-
lová stala maminkou dcerky.

3. ČERVENCE
PŘED 65 LETY
V pátek 3. července 1953 vyjel z Tišnova 
první vlak po nové trati přes Křižanov 
do Žďáru nad Sázavou. Zpočátku byl pro-
voz pouze jednokolejný, později byla trať 
postupně zdvoukolejněna – nejprve v roce 
1956 do Řikonína, v roce 1959 pak koneč-
ně po celé délce z Brna až do Havlíčkova 
Brodu. 

7. ČERVENCE
PŘED 125 LETY
V pátek 7. července 1893 vypukl neo-
patrností dětí v Deblíně velký požár. 

Jana Šikulová (vlevo) se stříbrnou medailí z mis-
trovství Evropy 2006. Uprostřed vítězná Britka 
Elisabeth Tweedle, vpravo bronzová Španělka 
Lenika de Simone. Foto: Zdenka Cimická
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Během krátké chvíle bylo v plamenech 
dvacet šest domů, dvanáct stodol a jed-
na kůlna. Díky obrovskému úsilí hasičů 
mimo jiné až z Lažánek, Osové Bítýšky či 
Velké Bíteše se podařilo zabránit dalšímu 
šíření ohně a několik domů zachránit. Po-
drobnou zprávu o tomto neštěstí přinesly 
o pět dnů později Moravské noviny, které 
mimo jiné napsaly: „Vylíčit bídu nemožno. 
Někteří vyvázli jenom svým životem, jiným, 
kteří nemají rolí a jichž je v této části obce 
většina, nezbývá leč hůl žebrácká…“

PŘED 30 LETY
Ve čtvrtek 7. července 1988 zemřel na 
svém mlýně v Prudké akademický ma-
líř Bohumír Matal. Narodil se 16. ledna 
1922 v Brně, v roce 1942 absolvoval Školu 
uměleckých řemesel. Poté odešel do Prahy 
ke kreslenému filmu, ale brzy byl zatčen 
a odvezen do pracovního tábora Lohbruck, 
odkud se mu podařilo v roce 1945 uprch-
nout. Po válce žil v Bílovicích nad Svita-
vou a stal se členem několika uměleckých 
skupin. Významným byl pro něj rok 1966, 
kdy byl vybrán na výstavu mladého česko-
slovenského umění v Paříži. V roce 1970 
koupil mlýn v Prudké u Doubravníka a od-
stěhoval se do něj se svou druhou ženou 
Lenkou. Za normalizace měl potíže s vý-
stavní činností; velkou výstavu, kterou 
zahajoval Miroslav Horníček, mu v roce 
1983 připravil Klub přátel výtvarného 
umění v Tišnově. U nás vystavoval napo-
sledy na přelomu let 2011–12, velkou akci 
tehdy uspořádalo Podhorácké muzeum 
v Předklášteří pod názvem Bohumír Matal 
a mlýn v Prudké.

8. ČERVENCE
PŘED 70 LETY
Ve čtvrtek 8. července 1948 zemřel Josef 
Fic, bývalý ředitel zdejší měšťanské dívčí 
školy a autor sbírky pověstí Od Pernštej-
na k Veveří. Narodil se 6. dubna 1888 ve 
Svatoslavi, od roku 1921 žil v Tišnově. Pů-
sobil též jako předseda správy místních 
obecních a měšťanských škol, navíc byl 
jednatelem nově ustaveného stavebního 
družstva. Pověsti z jeho sbírky jsou obsa-
ženy i v knize Z kraje od Pernštejna k Ve-
veří, uspořádané jeho jmenovcem Karlem 
v roce 1995 a doplněné ilustracemi Stani-
slava Bělíka.

9. ČERVENCE
PŘED 85 LETY
V neděli 9. července 1933 byla v místě ně-
kdejšího nárožního domu s hotelem U zla-
tého jelena v souběhu Dvořáčkovy ulice 
a Palackého (dnes Komenského) náměstí 
slavnostně otevřena nová budova Spo-
řitelny města Tišnova podle projektu 
architektů Bohuslava Fuchse a Jindřicha 
Kumpošta. Její výstavbě „padly za oběť“ 
i nedaleké legendární masné krámy. Byla 
realizována nákladem 2,24 milionu Kč, 
její řešení navazovalo na Podrobný upra-
vovací plán města Tišnova z roku 1930. 
V současnosti v ní sídlí zdejší pobočka Ko-
merční banky, přičemž budova je dodnes 
reprezentativní ukázkou zralého českého 
funkcionalismu počátku 30. let minulého 
století.

10. ČERVENCE
PŘED 230 LETY
Ve čtvrtek 10. července 1788 byl v Tišno-
vě zřízen regulovaný magistrát. Do té 
doby spravovala městečko městská rada, 
tvořená muži z předních tišnovských ro-
din v čele s primátorem a každý měsíc 
obměňovaným purkmistrem. Funkce pri-
mátora byla nyní zrušena a v čele magis-
trátu stanul purkmistr; prvním radním byl 
syndik, který v radě současně zastupoval 
stát. Magistrát byl pro obyvatele města 
rovněž první soudní instancí. Státní sprá-
vu i soudní agendu vykonávali nově do-
sazení placení úředníci, teprve zbývající 
– zejména hospodářské – záležitosti řešili 
zástupci obce. Prvním purkmistrem se stal 
Ondřej Vašinec, který na tomto postu pů-
sobil do roku 1805. Teprve tímto dnem se 
Tišnov stal skutečným městem, do té doby 
si tak sice říkal, ale de facto jím ještě nebyl.

PŘED 15 LETY
Ve čtvrtek 10. července 2003 tragic-
ky zahynula Leona Střelecká. Vnučka 
doubravnického malíře Stanislava Bělí-
ka se narodila 14. března 1978, v Tišnově 
navštěvovala výtvarný obor tehdejší Li-
dové školy umění, po dalších studiích se 

stala absolventkou Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity v oboru speciální 
pedagogika – výtvarná výchova. Započatá 
dráha talentované výtvarnice, která se vě-
novala například i malbě na hedvábí nebo 
umělecké batice, se bohužel nedočka-
la svého naplnění, osudným se jí stala její 
záliba ve vysokohorské turistice: zemře-
la spolu s Martinem Douškem z Hradčan 
a dalšími kamarády Lenkou Pazourkovou 
a Michalem Němcem při nehodě na kav-
kazské hoře Elbrus.

19. ČERVENCE
PŘED 110 LETY
V neděli 19. července 1908 byla tehdejší-
mu tišnovskému sboru dobrovolných ha-
sičů předána do užívání nová požární 
zbrojnice na Riegrově ulici. Obsahovala 
tři velké garáže, místnost pro uložení vý-
stroje a výzbroje a také zkušebnu hasičské 
hudby. Slavnost předání začala dopoled-
ne na hřišti u sokolovny, kde se po uvítá-
ní hostů uskutečnila přednáška „O úkolech 
hasičstva v době nynější“. Odpoledne se 
konal výlet od hasičky do městského par-
ku, kde byl na programu koncert městské 
hudby za řízení kapelníka Opočenského, 
vystoupila známá dvojice komiků Václav 
Major – Antonín Mouka a nechyběla ani 
zábavná pošta, střelnice či bufet. Vstupen-
ka na výletiště stála 32 haléřů. Dnes v uve-
dených prostorách na Riegrově ulici sídlí 
středisko volného času Inspiro.

PŘED 20 LETY
V neděli 19. července 1998 přijel do Tiš-
nova Robert Beach, poručík a navigátor 
osmičlenné posádky amerického záso-
bovacího letounu B24 sestřeleného u La-
žánek v dubnu 1945. Z hořícího letounu 
tehdy právě on vyskočil jako poslední. Při 
své návštěvě se na Tišnovsku zdržel čty-
ři dny; na místě mezi Tišnovem a obcí 
Železné, kam letoun tehdy dopadl, ob-
držel na památku několik zbytků letadla 
nalezených pomocí indikátoru kovů, byl 
přijat na radnici a setkal se i s dosud ži-
jícími partyzány Milošem Dostálem a Ja-
roslavem Skoupým, kteří jednu ze skupin 
posádky zachránili před německým zaje-
tím a skrývali ji na různých místech až do 
konce války. Následně navštívil i Podho-
rácké muzeum v Předklášteří a další okolí 
města.

23. ČERVENCE
PŘED 145 LETY
Ve středu 23. července 1873 se narodila 
Anna Schillerová, později provdaná Dr-
balová, významná kulturní a tělovýchovná 
pracovnice našeho města. V Tišnově na-
stoupila v roce 1894 jako mladá učitelka, 
již o tři roky později se svým manželem Jo-
sefem založila při tělocvičné jednotě Sokol 

I v této knize jsou obsaženy pověsti sesbírané 
v minulém století Josefem Ficem.
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ženský odbor, pár let poté také odbočku 
Organizace pokrokových žen moravských. 
V létech 191617 byla pro rusofilství věz-
něna v rakouských káznicích. Široce se 
věnovala rovněž péči o děti, mimo jiné za-
ložila v roce 1932 letní tábor Šárka v ma-
lebném údolí Svratky.  

PŘED 45 LETY
V pondělí 23. července 1973 zemřel 
Viktor Továrek, mezi přáteli přezdívaný 
Šóšin. Narodil se 10. listopadu 1899, už 
od dvacátých let minulého století patřil 
mezi aktivní účastníky tišnovského kul-
turního dění. Zvláště záslužná byla jeho 
péče o odkaz jeho přítele Josefa Jambo-
ra městu Tišnovu. V roce 1967 byl po 
Janu Hájkovi pověřen vedením městské 
kroniky, ale koncem roku 1971 byl nu-
cen ze zdravotních důvodů na tuto práci 
rezignovat. 

26. ČERVENCE
PŘED 105 LETY
V sobotu 26. července 1913 obdržel poz-
dější Tišnovák, stavební asistent Arnošt 
Gottwald svůj první řidičský průkaz. 
Narodil se 13. září 1885 v Ruprechtově 
u Vyškova, od roku 1911 jezdil načerno na 
motocyklu a uvedeného dne pak byl ofici-
álně uznán „způsobilým ku samostatné-
mu řízení vícekolejných motorových kol 
s motory výbušnými“. Jeho prvním vozi-
dlem byl ojetý motocykl značky Puch, poté 
si koupil automobil Adler, podobný spíše 
kočáru než motorovému stroji. Následo-
vala auta Indian, Praga, Piccola, Popular 
či Jawa, po druhé světové válce získal oje-
tou Tatru 57 SPZ BO5801 a s ní jezdil až 
do své smrti 10. března 1981, kdy nepřežil 
komplikace spojené s chřipkou. V té době 
o něm televize připravovala reportáž jako 
o nejstarším jezdícím řidiči v Evropě.

SRPEN

6. SRPNA
PŘED 125 LETY
V neděli 6. srpna 1893 byla v Tišnově za-
hájena národopisná výstava, která před-
stavila kompletní obraz Tišnovska po 
stránce hospodářské, kulturní a národo-
pisné. Velkoryse pojatá akce, zahrnující 
tehdejší brněnský okres, trvala plných čtr-
náct dnů, zahajovacího dne se zúčastnila 
dokonce slavná Kmochova dechová kapela 
z Kolína. Návštěvníci mohli zhlédnout ne-
jen úspěchy zdejšího podnikání, ale také 
předměty patřící odedávna ke sváteční-
mu i každodennímu životu. Mnohé z nich 
se pak díky osvětové péči národopisců 
staly základem sbírek později založené-
ho okresního muzea, vinou druhé světo-
vé války se z nich ale dodnes zachovaly jen 
malé části. 

19. SRPNA
PŘED 115 LETY
Ve středu 19. srpna 1903 se v Brně 
narodila Vilma Karasová, dcera tiš-
novského rodáka, spisovatele Josefa 
Františka Karase. Od roku 1911 žila s ro-
diči na Valašsku; v roce 1931 se provdala 
za řezníka Františka Volka, kterému nej-
prve pomáhala s jeho živností, později 
pracovala jako vedoucí prodejny textilu 
v HutiskuSolanci. Systematicky se věno-
vala tradicím a lidové kultuře valašského 
kraje: v lokálním tisku vycházely její po-
vídky, napsala několik her pro ostravský 
rozhlas, v roce 1970 byla spoluzaklada-
telkou dětského národopisného souboru 
Soláněk. Zemřela 3. září 1999 ve Valaš-
ském Meziříčí, je společně s otcem po-
hřbena na Valašském Slavíně v Rožnově 
pod Radhoštěm.

21. SRPNA
PŘED 75 LETY
V sobotu 21. srpna 1943 zahynul nad Bis-
kajským zálivem asi 50 kilometrů od os-
trovů Scilly rotný Josef Felkl, příslušník 
anglického královského letectva RAF. Na-
rodil se 21. února 1916 v Deblíně v rodi-
ně venkovského ševce, jako osmnáctiletý 
se přihlásil k letectvu, ale nebyl přijat. Po 
prvním neúspěšném pokusu uprchnout 
počátkem války z německého Bremer-
havenu do Anglie či Francie se vypravil 
v lednu 1940 přes Vlárský průsmyk na 
Slovensko a odtud se postupně dostal až 
do Budapešti, Záhřebu a Bejrútu. Na pa-
lubě francouzské lodi pak dorazil do Mar-
seille, po kapitulaci Francie se přesunul 
do Anglie, kde byl nejprve členem pěšího 

praporu pozemního vojska. V rámci RAF 
sloužil od března 1943 u 311. českoslo-
venské bombardovací peruti. V uvedený 
den byl letoun velitele perutě sestřelen ne-
přítelem a v boji zahynula celá osmičlen-
ná posádka, v níž byl kromě deblínského 
rodáka mimo jiné také boxerský vicemistr 
světa Vilém Jakš. Felklovo jméno je uvede-
no na památníku letců v Runnymede zá-
padně od Londýna.

23. SRPNA
PŘED 595 LETY
23. srpna 1423 vyšel v Norimberku vý-
nos císaře Zikmunda, jímž byla různým 
církevním institucím včetně kláštera Por-
ta coeli zrušena povinnost darů a zástav, 
které císař dosud z majetku konventů roz-
dával při obraně proti husitským „kací-
řům“. Abatyši a klášterním sestrám bylo 
dovoleno, aby si samy mohly zvolit své 
pomocníky a ochránce, vykonávající tzv. 
opravu kláštera, což před vydáním výnosu 
činil některý z moravských pánů blízkých 
císaři.

26. SRPNA
PŘED 25 LETY
Ve čtvrtek 26. srpna 1993 byl za účas-
ti špičkových interpretů žánru zahájen 
rozsáhlý třídenní festival Folk Tišnov 
´93, který se konal v prostorách letního 
kina, sokolovny, Městského kulturního 
střediska a koupaliště. Výčet jmen uve-
dených v programu akce před jeho zahá-
jením byl obdivuhodný: Paleček & Janík, 
Vlasta Redl, Zuzana Homolová, Wabi Da-
něk, Jaromír Nohavica, Robert Křesťan, 
Žalman a spol., Hana a Petr Ulrychovi, 
Pavel Dobeš, Slávek Janoušek, Jan Vyčí-
tal s Greenhorns, bratři Nedvědovi, Ne-
rez, Hradišťan, Karel Kryl a řada dalších. 
Záznam z akce vysílala i Česká televize, 
vystoupení Pavlíny Jíšové a Michala Tuč-
ného (vůbec poslední živě v ČT) je do-
dnes k nalezení na YouTube.

31. SRPNA
PŘED 35 LETY
Ve středu 31. srpna 1983 byla slav-
nostně otevřena nová základní ško-
la na náměstí 28. října. Ceremoniálu se 
zúčastnilo tehdejší vedení města v čele 
s předsedou Městského národního výbo-
ru Karlem Součkem, představitelé kraje, 
okresu a také firem, které se na výstav-
bě školy podílely. Po přestřižení pásky 
byly klíče od školy symbolicky předány 
jejímu prvnímu řediteli Josefu Hořejšo-
vi. Nová škola měla dvacet sedm tříd, dvě 
tělocvičny, devět dalších odborných uče-
ben, prostory pro školní družinu, mo-
derně vybavenou kuchyni a žákovskou 
jídelnu. Náklady na vybudování školy či-
nily více než 30 milionů tehdejších Kčs. 

Pamětní deska válečného letce Josefa Felkla 
v Deblíně. Foto: Václav Seyfert
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Toulky přírodou
Josef Permedla

Při toulkách naší krásnou přírodou o dovolených a prázdninách 
spatříme mnoho rozličných motýlů. Představím jednoho z nich, kte-
rého moc neznáme. Žije i na Tišnovsku, většinou skrytě, lze jej proto 
vidět jen zřídka. Jedná se o batolce červeného, Apatura ilia, z čeledi 
babočkovitých. Rozšířený je po celém území ČR, ale není hojný. 

V přírodě je možné vidět batolce od června do srpna. Létá hlav-
ně na lesních cestách, okrajích smíšených lesů, ve vlhkých údolích 
a na zarostlých pasekách. Ráno se pohybuje pomaleji, rád sedá na 
hnijící ovoce a mokrá místa, hlavně okolo kaluží a mokřin. 

Na fotografii je zachycen sameček, snímek byl pořízen na cestě z Tiš-
nova do Březiny u řeky Svratky. Obvykle vidíme jen samečky, protože 
samičky se zdržují výš v korunách stromů, převážně listnatých. Létají 
málo, a to zejména v odpoledních hodinách, ale jsou to dobří letci.  

Samička klade vajíčka především na listy vrb. Protože je tento 
proces vývoje velice složitý, tak tedy stručně. Housenka se vyvíjí od 
července na vrbě. Přezimuje obvykle připředená k větvičce nebo 
listu. V dubnu příštího roku začne být znovu aktivní a svléká se. Po 
čtvrtém svlékání se zakuklí, většinou v červnu, pod listy a zůstává 
zavěšená hlavou dolů.

Dospělec je motýl s rozpětím křídel 50 až 60 milimetrů. Je za-
jímavý tím, že podle úhlu dopadu slunečního světla se barva jeho 
křídel mění z hnědé přes fialovou až na jasně kovově modrou. Mů-
žeme ho proto spatřit i v jiné barevné formě, než ho právě zachytil 
fotoaparát při lomu světla. Při osvětlení sluncem může mít každé 
křídlo jinou barvu. Všímejte si přírody kolem nás, dokáže vždy zají-
mavě překvapit a zaujmout.

Důležitý mezník v životě včel
Josef Permedla

Dnes není včelaření to idylické, které známe od svých dědů a pradě-
dů, ale je náročné na ošetřování a vedení včelstev v průběhu celého 
roku.

Včelařský rok 2017/18 končí podletím, což je období po odkvětu 
lip, kdy včelař vytočí poslední med. Ze své více než třicetileté praxe 
vím, že na Tišnovsku v té době končí hlavní snůška včel. Tehdy začí-
ná nový včelařský rok, do něhož by měla včelstva přejít již ošetřená 
proti roztoči.

Původcem varoázy je parazit Varroa jacobsoni. V šedesá-
tých letech minulého století přešel na naši včelu medonosnou 
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Vzpomínka na Ing. 
Antonína Frankeho, CSc.
MVDr. Jiří Mouka

Dne 2. června 2018 po těžké nemoci ze-
mřel  ve věku nedožitých 84 let Ing. Antonín 
Franke, CSc. Byl to tišnovský rodák, syn An-
tonína Frankeho, hoteliéra v Tišnově.

Poznal jsem ho začátkem devadesátých 
let minulého století, kdy se manželé Fran-
keovi vrátili do Tišnova. Jednou jsem při ná-
vštěvě na zahradě Villy Franke vyslovil přání 
vydávat časopis o Tišnově a jeho obyvatelích, 
který by zaznamenal dění v Tišnově v 1. po-
lovině 20. století. Tato myšlenka získala 
okamžitou podporu manželů Frankeových. 
Ing. Antonín Franke pracoval jako expert na 
otázky cestovního ruchu, byl také vysoko-
školským pedagogem, autorem odborných 
a vědeckých prací. Jeho žena Ing. Petra Fran-
keová byla redaktorkou s mnohaletou pra-
xí a měla zkušenosti s vydáváním časopisů. 
Oba byli zkušení profesionálové.

Společně s Ing. Antonínem Frankem jsem 
založil Spolek Fotorevue – občanské sdruže-
ní. Získali jsme pro spolupráci PhDr. Karla 
Fice, CSc., jazykovědce a kronikáře, fotografa 

Pavla Smékala, PhDr. Josefa Zacpala z Okres-
ního muzea Brnovenkov a pana učitele Leo
še Malce. Projekt byl stanoven na vydání 
deseti čísel během pěti let. Postupně se shro-
mažďovaly materiály z archivu muzea, archi-
vu fotografií Pavla Smékala, archivu rodiny 
Frankeových, archivu rodiny Moukových atd. 
Poslední číslo Fotorevue vyšlo v květnu 
v roce 1999. Cíle bylo dosaženo a tišnovské 
veřejnosti byla předána výpravná publikace 
o 440 stranách, kterou se nemůže pochlubit 
žádné město srovnatelné s Tišnovem.

Ing. Antonín Franke, CSc., v posledním 
čísle napsal: „Úspěšná realizace deseti čísel 
výpravné Tišnov Fotorevue je podle mého 
soudu velmi hezkým příkladem občanské 
iniciativy, kdy za finanční pomoci privátního 
sektoru a vysoce odborné spolupráce sku-
pinky nadšenců vzniklo nevšední dílo nadča-
sového významu.“

S Ing. Antonínem Frankem, CSc., jsem 
spolupracoval také na přípravě výstav, kte-
ré byly pořádány v nově vybudované Galerii 
Diana. Jednalo se převážně o výstavy s tema-
tikou Tišnov a Tišnováci. Například Tišnov 
očima malířů, Tišnov na starých fotografiích, 
Tisíc pohledů na Tišnov – pohlednice a dal-
ší. Práce s Ing. Antonínem Frankem, CSc., 
byla příkladná. Vždy se velmi dobře odborně 

připravil, využíval svých mnohaletých zku-
šeností a byl společně se svojí ženou vůdčí 
osobností naší skupiny. Jsem rád, že jsem se 
této práce mohl zúčastnit.

Ing. Antonín Franke, CSc., byl velká osob-
nost, miloval svoje město a jeho občany. Čest 
jeho památce.

Ing. Antonín Franke, CSc., na fotografii z ar-
chivu Vysoké školy hotelové v Praze

Obvykle vidíme jen samečky batolce červeného, protože samičky se zdr-
žují výš v korunách stromů, převážně listnatých. Foto: Josef Permedla



7+8/2018 41

PŘÍRODA  

a s neuvěřitelnou rychlostí se rozšířil z jihovýchodní Asie na všechny 
kontinenty. 

Ten, kdo nedodržuje nařízení Státní veterinární správy v ošetřo-
vání včelstev, vystavuje svá včelstva záhubě a šíří tohoto parazita ve 
svém okolí. Povinností včelaře je registrovat svá včelstva v ZO ČSV, 
a to ať je, nebo není jejím členem, v místě chovu včelstev. Je také po-
vinen provést registraci u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. 

Začínal jsem včelařit již s roztočem a musím s ním bojovat rok co 
rok. Staré přísloví „v září zahoď klíč od včelína a najdi jej až na jaře“ 
dnes neplatí. Proč? Od října do konce roku mají včely málo plodu, 
tehdy je vhodné jejich ošetření proti varoáze. Ale nejdůležitějším ob-
dobím pro zničení podstatné části populace roztočů je podletí po vy-
točení medu, kdy včelstva tvoří novou generaci dlouhověkých včel. 
Ošetření se může rovněž provést ekologicky kyselinou mravenčí.

Pokud nejsou včely v podletí ošetřeny, včelstva dopadnou tak, jak 
je zachyceno na fotografii. Jsou plná brouků, ale líhnou se i deformo-
vané včely. Roztoč se vyvíjí současně s včelou v buňce, která je ochu-
zená o důležité látky a její zdárný vývoj je tak ohrožen. Včelstvo tudíž 
může padnout již během podzimu a zimy, ale i v období včelařského 
předjaří.

Při chovu včel platí a vždy platila zásada udržovat včelstva silná 
a zdravá, která jsou schopna produkovat včelí produkty ve vysoké 
kvalitě.

Pokud začneme včelařit, dbejme o zdravotní stav včel! Jen tak do-
sáhneme úspěchu v jejich chovu. Po dodržení všech zásad správného 

ošetřování a vedení včelstev se včelaření může stát pěkným koníč-
kem, dnes však náročnějším jak za našich předků. Všem těm, kteří 
budou pečovat o včelstva s láskou, přeji úspěch v jejich chovu. Těm 
lajdákům, kteří podceňují ošetření proti roztoči, doporučuji včelaře-
ní zanechat!

Vltavíny
Tomáš Buzrla

Milí přátelé pří-
rody, v dnešním 
mineralogickém 

okénku Vám přiblížíme svět vltavínů. Ten-
to český poklad, který je známý typickým 
olivově zeleným až hnědavým zbarvením, 
vyniká rozmanitostí tvarů, např. kuliček, 
kapek, disků a různých nepravidelných cá-
kanců s nezaměnitelnou strukturou, kte-
rou na nich po miliony let vytvářela voda. 
Vltavín není minerál, jak mnozí předpo-
kládají, ale přírodní sklo. Vznikl dopadem 
meteoritu na území dnešního Bavorska 
před zhruba 14,5 milionu lety. Při dopa-
du vesmírného tělesa byla hornina vlivem 
vysokých teplot a tlaků přetavena a od-
mrštěna do vzdálenosti 250 až 400 km 
severovýchodním směrem. Většina všech 
nalezených vltavínů pochází z jižních 
Čech, méně bohatá naleziště jsou i na již-
ní Moravě a v Německu. Největší nalezený 
vltavín na území České republiky byl ob-
jeven právě na Moravě nedaleko Třebíče, 
u Slavic, a váží 265,5 gramu. 

Vltavíny byly pojmenovány podle oblas-
ti svého výskytu. Nejprve se však označo-
valy termínem moldavit, který je odvozen 
od německého názvu Týna nad Vltavou 
„Moldauthein“. Z jeho okolí pocházely prv-
ní popsané kusy. Název moldavit zavedl 
kustod sbírek Národního muzea v Praze 
Franz Xaver Maxmilian Zippe roku 1836. 
Český ekvivalent vltavín se objevil o více 
než padesát let později, v době jubilejní 
zemské výstavy roku 1891. 

Vltavíny patří do skupiny tektitů. Název 
je odvozen z řeckého „tektos“ – tavený, což 
vyjadřuje tavený, sklovitý charakter přírod-
ních hmot. Tektity jsou v podstatě přírodní 
silně křemičitá skla a stejně jako vltavíny 
i ostatní tektity bývají pojmenovány podle 
místa výskytu, např. indočínity, javanity, 
billitonity, filipínity, australity, ivority z Po-
břeží slonoviny, georgianity z USA, texaské 
bediasity. 

Pro svoji unikátnost jsou využívány ne-
jen ke sbírkovým a vědeckým účelům, 
ale často i do šperků v broušené i přírod-
ní formě. Příznivci ezoteriky tvrdí, že cítí 
z vltavínů kosmickou energii. Špičkovou 
sbírku vltavínů vystavuje také Galerie Pat-
riot v Tišnově. Jedná se o zapůjčenou kolek-
ci od TOP MINERALS z Brna, která zahrnuje 
názornou ukázku moravských i jihočeských 
kousků špičkové kvality. K vidění je i nová 
expozice v „sále pokladů“, kde můžete spat-
řit to nejatraktivnější ze světa minerálů.

A důležitá informace na závěr. Od polo-
viny června ruší Galerie Patriot víkendový 
provoz a otevřeno bude pouze po předchozí 
telefonické domluvě. Pro smluvení návště-
vy volejte 777 603 552 nebo 603 580 027. 
Více informací na www.galeriepatriot.cz.

Tišnovští zahrádkáři a včelař
Josef Permedla

Dne 13. června navštívili moji včelnici přátelé ZO ČZS Tišnov 
i začínající včelaři a včelařky. Prohlédli si včelnici a seznámili se 
s náročným chovem včel v průběhu celého roku. Prakticky jsme 

stvořili tvorbu oddělku, základ nového včelstva. Předvedli jsme si 
také značení oplozené matky a k vidění byla všechna stádia v cho-
vu matek. 

Vltavín není minerál, jak mnozí předpokláda-
jí, ale přírodní sklo. Foto: Tomáš Buzrla

Od října do konce roku mají včely málo plodu, tehdy je vhodné jejich 
ošetření proti varoáze. Foto: Josef Permedla
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Dne 17. července vzpomeneme osmé 
smutné výročí, co nás navždy opustila 
manželka, maminka a babička paní 
JANA ZAHRADNÍKOVÁ. Stále vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dne 14. července uplyne dvacet pět let, co 
nás opustil manžel, tatínek, dědeček, strýc 
pan JOSEF KNOFLÍČEK. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

Dne 10. července uplyne 
patnáct roků bez našich 
dětí LEONY a MARTINA. 
Neuplynul ani jediný den 
bez vzpomínky v našich 
myšlenkách. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte, prosím, 
s námi. Rodina Střelecká 
a Douškova

Dne 16. srpna tomu bude rok, co nás po 
těžké nemoci navždy opustila naše milovaná 
manželka, matka, babička, prababička 
a v neposlední řadě dlouholetá cvičitelka 
v Sokole Tišnov paní MARIE FRANTOVÁ. 
Prosíme o tichou vzpomínku všechny, 
kterým rozdávala radost ze života. Za celou 
rodinu manžel Vladimír.

Dne 13. července by se dožil sedmdesáti 
let pan JOSEF VITULA z Deblína. Za 
tichou vzpomínku děkuje manželka a děti 
s rodinami. 

Dne 11. srpna uplyne sedm roků, co 
nás opustila paní JOSEFA HEJMALOVÁ 
z Heroltic. Za vzpomínku děkují dcera 
a vnučky s rodinami.

Dne 14. srpna by se dožil sedmdesáti let 
pan PAVEL ŠENKÝŘ z Heroltic. Vzpomeňte, 
prosím, kdo jste ho měli rádi. S láskou 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 

„Jak tiše žila, tak tiše odešla.“

Dne 18. srpna uplyne deset smutných let, 
co nás opustila naše maminka, babička 
a prababička paní VĚRA KONČITÍKOVÁ. 
Za tichou vzpomínku děkují dcery Věra, 
Alena a Dana s rodinami. 

Dne 12. července uplyne pět let, co nás opustil pan 
FRANTIŠEK KOS. Stále vzpomíná dcera s rodinou. 

Dne 3. června uplynulo patnáct let, co nás navždy opustila paní 
ZDEŇKA HOŠKOVÁ. Vzpomíná dcera s rodinou. 

Dne 17. července uplyne sto let od 
narození pana VLADIMÍRA ŠTARHY ze 
Štěpánovic a 22. října to bude deset roků, 
kdy nás opustil. Stále vzpomíná rodina. 

Dne 28. června uplyne patnáct smutných 
roků, co nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan VOJTĚCH 
KROUFEK. Prosíme všechny, kteří ho měli 
rádi, aby na něj s láskou a úctou vzpomněli 
spolu s námi. Za vzpomínku děkují 
manželka Zdeňka a děti Jana a Miroslav 
s rodinou. 

Dne 12. července uplyne první 
smutný rok, co nás navždy opustila 
naše milovaná manželka,  maminka, 
babička, sestra, švagrová a teta paní 
ANNA HALOVÁ. S láskou a bolestí v srdci 
vzpomínají manžel Jan, dcera Jitka a syn 
Jan s rodinami. Kdo jste ji měli rádi, 
vzpomeňte. 

Dne 19. července uplyne čtrnáct 
smutných let, co odešla naše milovaná 
manželka, maminka, babička a sestra 
paní IRENA BERKOVÁ. S úctou a láskou 
vzpomínají manžel, děti s rodinami 
a sestra Hana.
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Křížovka – 6. kolo desetidílné soutěže
Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

Křížovky podle druhu rozdělovacích značek dělíme na

–  křížovky bez rozdělovacích značek (darvinovky, postupovky, ráč-
kovky atd.)

–  křížovky s rozdělovacími linkami
–  křížovky s rozdělovacími políčky
   –  slepými
   –  s vepsaným zadáním (švédské křížovky)
–  křížovky s rozdělovacími body
–  křížovky s uzlovými políčky a ploškami (řetězovky)

Zde následuje ta se slepými políčky…

10 KAPITOL Z DĚJIN TIŠNOVSKA 
(od doby kamenné po současnost) (6)
Nepřehledná situace během poslední fáze stavovského povstá-
ní vyvrcholila v Tišnově na Štědrý den roku 1620, kdy se městem 
prohnali polští žoldáci, jimž velel hejtman (1. tajenka). Těžko zvla-
datelná soldateska, rozzuřena planými císařovými sliby ohledně 
vyplacení žoldu, plenila moravskou krajinu už od listopadu, ale 
k největšímu krveprolití došlo právě v Tišnově. Podle pověsti vyšli 
zástupci obce, mající v rukou katolické (2. tajenka), vítat vojáky 
na Klášterskou ulici, ale vojáci je začali bez milosti vraždit. Nejzná-
mější obětí se stal tišnovský (3. tajenka) Jiřík Mydlář. Zavražděni 

byli také např. (4.tajenka) Jiřík či hospodář Kozelka z Drásova.
VODOROVNĚ: A. 4. díl tajenky. – B. Zaklít. – C. Matka; zesílený zá-
por; římsky 999. – D. Bečky; chyba (angl.); Leninovy iniciály.– E. 
Olga (domácky); dokončit pití; chemické sloučeniny. – F. SPZ okr. 
Rokycany; mužské jméno; český básník. – G. Zkr. obvodního od-
dělení; hokejista Komety Brno; společenská hra. – H. Usazovat se; 
ptačí mládě; zkr. Akademie věd. – I. Ubytovací zařízení; nutit; SPZ 
okr. Plzeňsever. – J. Dopravní prostředek; rozparovat; obránce. 
– K. Jeden (německy); francouzský revolucionář; kovaný. – L. Zá-
jmeno ukazovací; zkr. Asociace sociálních demokratů; zn. českého 
piva. – M. Šimrat Alenku. – N. 3. díl tajenky.

SVISLE: 1. 2. díl tajenky. – 2. Trochu ochucovat solí. – 3. Část těla; 
etylalkohol. – 4. Lišty; dusíkaté hnojivo; zkr. Evropského poháru. – 
5. Snad; hliníková slitina; vynikající pracovník. – 6. Předložka; pí-
chat; léčky. – 7. Zkr. Evropské komise; zas; několik žen. – 8. Část 
Prahy; útočný pokřik; citoslovce troubení. – 9. Skladba pro devět 
nástrojů; doručit; chem. zn. astatu. – 10. Tříska (slovensky); od-
straňovat vousy; špatnost. – 11. Pojem duše u starých Egypťanů; 
druh tkaniny; kukátko. – 12. Italské město poblíž Říma; citoslovce 
strašení. – 13. Dvě mužská jména. – 14. 1. díl tajenky.

Správné rozluštění všech čtyř tajenek zašlete na adresu noviny@
kulturatisnov.cz nejpozději do 13. srpna 2018. Vyhodnocení bude 
provedeno až po skončení 10. kola, které zveřejníme v prosincovém 
čísle letošního roku.

Řešení 5. kola z minulého čísla je Ladislav Pohrobek.

KŘÍŽOVKA – 6. KOLO DESETIDÍLNÉ SOUTĚŽE

Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

Křížovky podle druhu rozdělovacích značek dělíme na

� křížovky bez rozdělovacích značek (darvinovky, postupovky, ráčkovky atd.)

� křížovky s rozdělovacími linkami

� křížovky s rozdělovacími políčky
- slepými
- s vepsaným zadáním (švédské křížovky)

� křížovky s rozdělovacími body

� křížovky s uzlovými políčky a ploškami (řetězovky)

Zde následuje ta se slepými políčky…

10 KAPITOL Z DĚJIN TIŠNOVSKA (od doby kamenné po současnost)

(6)

Nepřehledná situace během poslední fáze stavovského povstání vyvrcholila v Tišnově na Štědrý den 
roku 1620, kdy se městem prohnali polští žoldáci, jimž velel hejtman (1.  tajenka). Těžko zvladatelná 
soldateska, rozzuřena planými císařovými sliby ohledně vyplacení žoldu, plenila moravskou krajinu už 
od listopadu, ale k největšímu krveprolití došlo právě v Tišnově. Podle pověsti vyšli zástupci obce, 
mající v rukou katolické (2. tajenka), vítat vojáky na Klášterskou ulici, ale vojáci je začali bez milosti 
vraždit. Nejznámější obětí se stal tišnovský (3. tajenka) Jiřík Mydlář. Zavražděni byli také např. 
(4.tajenka) Jiřík či hospodář Kozelka z Drásova.
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Prázdninová poznávací soutěž pro naše čtenáře

TIŠNOVSKÉ FASÁDY
Václav Seyfert, redaktor TN 

Když se v minulosti stavělo, a nemuselo jít ani o žádný reprezentativní palác, vyhráli si architekti s fasádami budov do té 
míry, že každá z nich byla malým uměleckým dílem. Už několik desítek let tomu tak sice není, nicméně v ulicích Tišnova 
lze nalézt řadu domů, na jejichž členitém vzhledu se mnohé z kdysi více či méně běžných architektonických prvků ještě 
objevují.

Právě na tomto faktu je založena naše prázdninová poznávací soutěž. Na této dvoustraně najdete šestnáct očíslovaných 
fotografií z ulic Tišnova, na nichž jsou zdokumentovány detaily fasád zdejších domů, a Vaším úkolem bude poznat, kde 
se jednotlivé konkrétní motivy nacházejí. Z „voleje“ to asi žádný z Vás nedokáže, máte ale téměř celé dva měsíce na to, 
abyste si Tišnov pořádně prošli a k číslům jednotlivých fotografií přiřadili tu správnou adresu.

Na Vaše odpovědi budeme čekat do uzávěrky zářijového čísla Tišnovských novin, tedy do 13. srpna 2018, na  
emailové adrese noviny@kulturatisnov.cz. Uveďte vždy číslo fotografie a ulici s číslem příslušného domu, na němž se 
vyfotografovaný architektonický prvek nachází – tedy např. 1 Králova 1742, 2 U Humpolky 1506 atd.

Tři nejúspěšnější čtenáři budou odměněni – pokud se na oceněných pozicích bude nacházet větší počet stejně 
úspěšných soutěžících, rozhodne mezi nimi los. Se správnými odpověďmi i se jmény výherců Vás seznámíme v příštím 
čísle.

Takže neváhejte a vzhůru do tišnovských ulic! 

t e x t

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Pestré osudy tišnovského muzikanta
Václav Seyfert, redaktor TN

V Tišnově nikdy nebydlel, ale přesto tu zanechal svoji výraznou 
stopu a rád se sem vrací. Poslední květnovou sobotu roku 2018 
tak učinil u příležitosti třídního srazu absolventů tišnovského 
gymnázia, konkrétně maturitního ročníku 1956, jehož žijící pří-
slušníci se v obdivuhodném počtu scházejí každoročně. Zavzpo-
mínal při té příležitosti na svůj profesní a zejména muzikantský 
život, kterým byl s Tišnovem spojen nejvíc. Pojďte si společně 
s námi projít bohaté a zajímavé osudy JANA MALÁSKA, někdejšího 
trombonisty zdejšího legendárního Orchestru Karasova divadla.

Narodil se v roce 1938 v Lipůvce, jeho tatínek byl učitelem, tak-
že bydliště rodiny se často měnilo podle otcovy pracovní štace. Přes 
válku to byly Všechovice, později Chudčice – tam se ale táta po únoru 
1948 popral, takže následující stěhování do Hlubokého (dnes Hlubo-
ké Dvory) bylo spíše vynucené. Odtud Jan Malásek dojížděl na teh-
dejší tišnovskou jedenáctiletku a mimo bydliště jezdíval i otec, který 
za trest pendloval po různých školách v celém tišnovském okrese. 
Teprve v roce 1957 si vybojoval rehabilitaci a s ní stálé místo na ško-
le v BoračiPodolí, kde ale o dva roky později náhle zemřel.

S hudbou začal Jan Malásek na zdejší Lidové škole umění, kde jeho 
nevlastní bratr vyučoval hře na cello a kam se na podzim roku 1954 
vypravil společně s kamarádem Františkem Musilem s tím, že by chtě-
li hrát na klarinet a saxofon. Kamarád se ale místo toho začal učit na 
křídlovku a Jan na ventilový trombon, konkrétně u pana učitele Jaku-
ba Horáka, na kterého velmi rád vzpomíná. Pak již začalo hraní v růz-
ných kapelách. Nejprve to bylo v žákovském orchestru hudební školy, 
který vedl ředitel Aleš Smíšek, a na začátku dalšího školního roku už 
v řadách Náladového souboru vedeného Emilem Skřičkou; ten působil 
v prostorách jedenáctiletky a Jan v něm hrál na snižcový trombon. Dal-
ší praxi navíc získával v kapele pana Šnobla i jiných souborech.

V roce 1954 připravil známý tišnovský Orchestr Karasova divadla 
z iniciativy Karla Pokorného rozsáhlý koncert Melodie z celého světa 
a ten na Jana Maláska udělal velký dojem. Když pak na začátku pleso-
vé sezóny 1958 orchestr rozšiřoval svoje řady na bigbandové obsaze-
ní, dostal se Jan do kapely jako druhý ze tří trombonistů; tím prvním 
byl Libor Jedon, třetím Jan Sigmund. I když se po čase orchestr zno-
vu redukoval, v jeho sestavě už zůstal a vytrval v ní jako stálý člen až 
do roku 1962. Ještě o devět let později ale v kapele, to už se jmeno-
vala TOKS, zaskakoval při velmi zajímavé akci, kterou bylo založe-
ní strécovské fakulty v Ivančicích. Stálého trombonistu Jedona tehdy 
vyřadila operace slepého střeva, tak si kapelník vzpomněl na bývalé-
ho člena. Vystoupení sice kolidovalo s rodinnou zabijačkou, ale hudba 
měla přednost: k praseti se sehnal náhradník, jelo se do Ivančic a hned 
druhý den večer ještě pro změnu s českobudějovickou Budvarkou, je-
jímž členem byl v létech 1967–73, na další koncert do Neveklova.

V březnu již vzpomínaného roku 1962 končilo studium Jana Maláska 
na brněnské „veterině“, kde ale kromě vzdělávání pokračoval i v hudeb-
ní činnosti. Ihned se jako hráč na baskřídlovku stal členem Dechovky vy-
soké školy zvěrolékařské, z jejíchž členů se pak pod vedením spolužáka 
Jiřího Sedláčka vyklubala ještě dixielandová kapela, ve které Jan obslu-
hoval pro změnu trombon. Během studia musel absolvovat i povinnou 
praxi a tu si sjednával v místech, jako bylo Blansko, Polička či Nové Měs-
to na Moravě, odkud se dalo v sobotu dojet do Tišnova na některou 
z pravidelných plesových akcí, na nichž dobrou zábavu zajišťovali prá-
vě „Karasáci“. Pak přišly dva roky vojny – první z nich strávil u vojenské 
hudby v Janovicích nad Úhlavou, pak se sice dostal v Klatovech k vete-
rinární službě, nicméně také během ní byl členem dixielandu, který tu 
vedl Jaromír Ondroušek, pozdější trumpetista Orchestru Karla Vlacha, 
a v němž byl jeho spoluhráčem další Tišnovák Bohdan Vojanec, se kte-
rým kdysi hrával už ve vzpomínaném Náladovém souboru.

Po vojně se Jan Malásek snažil získat pracovní post v Tišnově, ale 
to se nepodařilo, takže se vrátil do jižních Čech, kde před tím dostal po 

ukončení školy místo v Českém Krumlově. Dva roky (1971–73) učil na 
veterinární škole v Českých Budějovicích, ale učitelská dráha se nedala 
skloubit s hudbou, které se nehodlal vzdát. Vedle již vzpomínané Bud-
varky byl postupně či současně členem mnoha dalších hudebních se-
skupení: s Tanečním orchestrem Domu kultury ROH České Budějovice, 
který se obsazením a repertoárem trošku podobal tehdy slavné kapele 
Jamese Lasta, dokonce vyhráli v Brně na Stadioně soutěž podobných or-
chestrů postupujících z jednotlivých krajských kol. Se Swing Collegiem, 
jehož byl i vedoucím, nahráli pár Ježkových skladeb i pro rozhlas, různě 
působil i v dalších dechovkách a s CK Quintetem se dostal i do popu-
lárního filmu Rafťáci. Svůj milovaný dixieland Malásek prosazoval i v ta-
nečních kapelách, a protože to jejich členové občas nezvládali, založil si 
asi před deseti lety vlastní soubor Dixie Outsiders, jehož název je vtip-
nou reakcí na existující profesionální kapelu Dixie Old Boys. Velmi cenné 
je ale především působení v českobudějovickém Rozhlasovém swingo-
vém orchestru Václava Hlaváče, který nahrál na jedno ze svých alb (na 
němž mimochodem hostují i Felix Slováček nebo zpěvák Josef Laufer) 
také skladbu Boogie pro tebe v Maláskově úpravě pro čtyři trombony. 

Oblast nedaleko Šumavy se stala Maláskovým domovem od samé-
ho začátku jeho jihočeské profesní kariéry. Nejprve bydlel v Hořicích, 
později v obci Černá a v roce 1967 byl přemístěn do Křemže, kde si 
s manželkou Libuší postavil domek a v něm žije dodnes. Do 1. ledna 
1975 zde pracoval jako obvodní veterinář a pak až do konce června 
2003 plných 28 a půl roku jako epizootolog a náměstek pro léčebně 
preventivní péči na Okresní veterinární správě.

Zajímavé osudy jsou spojeny i se všemi třemi Maláskovými dětmi 
a jejich potomky. Nejstarší Jan, letos padesátiletý, se už jako student do-
stal do USA, kde se především prostřednictvím tenisu uchytil v okruhu 
školy University of Virginia v Charlottesville. V roce 1996 se v New Yor-
ku oženil s americkou kolegyní a jeho syn Jakub pak jako kluk hrával 
hokej dokonce v juniorském týmu letošního vítěze Stanleyova poháru 
Washington Capitals. Kvůli drobnému vzrůstu ale u tohoto sportu nezů-
stal, dnes studuje stejnou školu jako jeho otec a celá rodina včetně Jaku-
bovy sestry, volejbalistky Jamie, bydlí právě v Charlottesville.

O rok a něco mladší dcera Martina žije v Českých Budějovicích. Také 
ona hrávala dobře tenis a především badminton, její manžel byl pro 
změnu plavec a tuto dovednost zdědila jejich dcerka Nikola Reitinge-
rová, která se jako žákyně dokonce stala plaveckou mistryní republiky. 
Později absolvovala pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, v USA 
byla jako plavčice na několika kempech a dnes studuje v kanadském 
Vancouveru. Rovněž nejmladší syn Jana Maláska seniora Jaroslav pro-
šel Spojenými státy, kde kromě pomoci v bratrově rodině také studo-
val, ale po svatbě v roce 2015 žije zpět v „rodné“ Křemži.

Z tišnovského srazu abiturientů Jan Malásek spěchal, hned 
druhý den odpoledne měl totiž v Křemži koncert s dixielandem 
a večer navíc ještě v Českých Budějovicích zkoušku s Rozhlaso-
vým swingovým orchestrem. Řekněte sami: není to krása, být 
takhle aktivní s osmi křížky na hřbetě…?

Někdejší trombonová sekce Orchestru Karasova divadla. Zleva Libor 
Jedon, Jan Sigmund a Jan Malásek. Foto z archivu orchestru
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Art Periscope 2018: 
Kalendář, kniha 
a tišnovský betlém
Zdeněk Jílek za spolek Art Periscope

Vážení příznivci spolku Art Periscope, do-
volte mi, abych vás seznámil s naší činností 
a plány v roce 2018.

Po úspěšné výstavě v březnu 2018 v Před-
klášteří (Sedm krát deset soch a plastik) jsme 
se odmlčeli, ale o to více pracujeme „v zákuli-
sí“. Jako každoročně připravujeme vydání ná-
stěnného kalendáře na rok 2019. Tentokrát 
to bude kalendář z obrazů malíře Stanislava 
Bělíka z Doubravníka, který se v příštím roce 
dožívá neuvěřitelných sta let. A tak jsme Mi-
strovi nabídli, že právě v tomto roce budou 
jeho obrazy obdivovat ve všech domácnos-
tech našeho regionu. Kalendář ponese název 
Tišnovsko v obrazech Stanislava Bělíka a bu-
dou v něm převážně neznámé obrazy ze sou-
kromých sbírek. Křest kalendáře se uskuteční 
na Václavských hodech v prostorách tišnov-
ské radnice, záštitu nad tímto dílem převzal 
starosta města Tišnova Jiří Dospíšil.

Druhý náš projekt – další kniha o regionál-
ních betlémech – souvisí s letošní již desátou 
výstavou betlémů, kterou uspořádáme opět 
ve spolupráci s OÚ Předklášteří ve dnech  

8. až 16. prosince 2018. V této knize budou 
nejen nové pohledy a zajímavosti o tradič-
ních betlémech, ale především se v knize 
dočtete o betlémech umístěných v kostelích 
v nejbližším okolí nebo o dalších nově obje-
vených řezbářích a výtvarnících. Doplněna 
bude také o nové betlémy, které vznikly v na-
šem kraji v posledním období, a o postní bet-
lémy – křížové cesty. V knize najdete rovněž 
přehled všech dosavadních devíti výstav, kte-
ré spolek Art Periscope uspořádal. 

Třetím naším počinem ve druhé polovině 
roku bude Tišnovský betlém přátel spolku 
Art Periscope. Je to snaha nás fandů zvidi-
telnit město Tišnov i tímto způsobem. Když 
mohou existovat třešťské nebo třebíčské bet-
lémy, svitavský nebo poličský, třebechovický 
nebo bruntálský, tak proč by nemohl vznik-
nout také tišnovský betlém?  Rozměry bude 
mít 2 m x 2,2 m x 1,1 m, dřevěná konstrukce, 
kostel a radnice vyřezávané z překližky v pro-
vedení 3D, doplněné o namalované význam-
né tišnovské budovy na plastických obrazech, 
jeskyně bude z krásného pařezu z hory Květ-
nice, barevné figurky ze slaného těsta včet-
ně známých tišnovských osobností atd. První 
fázi našeho tvoření již máme za sebou, a tak 
mi dovolte poděkovat firmě Slovák Pro Inte-
riér, s. r. o., z Lomnice, jmenovitě panu Víťovi 
Slovákovi, který se nezištně podílel na zho-
tovení základní konstrukce celého betlému. 

Premiéru bude mít na výstavě v Předklášteří 
a od 17. prosince 2018 bude vystaven pro ve-
řejnost v prostorách tišnovské radnice.

Přeji vám všem příjemné prožití dovolené 
a těším se na setkání s vámi na podzim při 
našich akcích.

M*A*S*H Malhostovice 2018
Vojtěch Halouzka

V neděli 27. května proběhl tradičně netradiční dětský den v Malhos-
tovicích. Letošní téma bylo „vojenská nemocnice M*A*S*H“.

Odrostlejší si zavzpomínali na branné hry, které v mládí absol-
vovali, a s chutí se dělili o své zážitky. U „odvodu“ (registrace) ob-
držely děti vojenskou knížku, do níž byly zapisovány splněné úkoly. 
Nejdříve musely projít stanovištěm, kde dostaly „psí známku“ a byly 
pomalovány maskovacími barvami. Patřičně připraveny pak vyrazi-
ly po stanovištích, kde musely předvést zručnost při průchodu mi-
novým polem, střelbě ze vzduchovky či hodu granátem. Nechyběla 
samozřejmě stanoviště, kde musely poskytnout první pomoc, pře-
nést zraněného do bezpečí či podat správný lék. Jedním ze stano-
višť byl i operační sál, kde děti měly vytáhnout zraněnému vojákovi 
kulku z těla. Jelikož se nenašel žádný figurant, musela posloužit jen 
figurína. 

Potom, co vojíni úspěšně prošli výcvikem, dostali sladkou odměnu 
a domů si odnesli i vojenský šátek s odznakem. Prozatím se z nich stá-
vají vojáci v záloze, ale pokud bude třeba, budou povoláni do služby. 

Téma letošního dětského dne nebylo žádným tajemstvím, a proto 
přišlo mnoho dětí ve vojenském už z domu, což dotvářelo autentičnost 
vojenského prostoru. Akci pořádal Sokol Malhostovice a vypomáhalo 
i mnoho dalších dobrovolníků. Jako tradičně bylo vše perfektně připra-
veno a zorganizováno, za což patří organizátorům velká pochvala.

Kostel sv. Václava v Tišnově, v němž jsme 
v rámci akce Noc kostelů vystavili první 
část našeho betlému – kostel sv. Václava 
z překližky v provedení 3D, jejž vytvořil Jiří 
Malášek z Malhostovic a elektricky doplnil 
Michal Beneš z Tišnova. Foto: Michal Beneš

V Malhostovicích měli letos netradiční dětský den. Nesl se v duchu vo-
jenské nemocnice M*A*S*H. Foto: Vojtech Halouzka

PODĚKOVÁNÍ  

Starosta a zastupitelé obce Lomnička děkují paní Aleně Stejskalové, dlouholeté ředitelce MŠ Lomnička, za 
celoživotní práci pro MŠ v Lomničce.

Za celých 34 let doby působnosti v MŠ svoji práci vykonávala svědomitě a zodpovědně a byla u dětí oblíbená.
Při příležitosti odchodu do důchodu jí přejí do dalších let zdraví, spokojenost a domácí pohodu.
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Tišnovští běžci mají za sebou další 
závody
Martin Sebera

You Dream We Run 2018
Z pátku na sobotu 8. a 9. června se v Blansku běžel charitativní 
čtyřiadvacetihodinový štafetový běh s názvem You Dream We 
Run. Výtěžek organizátor akce rozdělil mezi šestnáct vybraných 
lidí (devíti dětem a sedmi dospělým), kteří si tak mohli splnit své 
sny. Ač je běh ze své podstaty nezávodní, přesto se 24 hodin na 
dráze odehrávaly líté běžecké souboje. Mezi letošními 3 113 běž-
ci, kteří uběhli celkem 50 100 kol, což odpovídá dvaceti tisícům 
kilometrů, byly dva týmy z Tišnova. Svůj už třetí start na této akci 
si zopakovalo družstvo s názvem Atletický klub Tišnov s kapitán-
skou dvojící P&M Seberovi. Součástí tohoto týmu byla i Kačenka 
Novotná (sen č. 3) a také rodiče, spolužáci, vyučující a přátelé ZŠ 
Smíškova pod taktovkou Romany Navrátilové. Druhý ročník má 
za sebou FarTi – tým farnosti Tišnov s podporou místního děka-
na P. Josefa Rybeckého a jáhna Vojty Zahrádky s lídrem Vaškem 
Kytnerem a jeho mladými běžci. Celou akci již pošesté uspořá-
dal spolek ProSen, hlavním sponzorem byla firma Synton a její 
generální ředitel Petr Čermák, který též uběhl mnoho a mno-
ho kilometrů. Ačkoliv se jedná o nezávodní běh, přesto jsme se 
vzájemně hecovali, neboť za každé uběhnuté kolo cinkly 2 Kč do 
společné kasy. FarTým dokázal uběhnout neuvěřitelných 319 km, 
tým AK Tišnov 281 km.
Velice trefně shrnul celou akci Jarek Kundrát: „Tahle akce pros-
tě nemá žádnou chybu. Je to jako v obchodě, když si koupíte tři 
v jednom. Kafe, cukr i smetanu. Tohle bylo třináct v jednom: 1. 
Krásné počasí. 2. Tvrdý, výživný a krásný trénink. 3. Skvělí přáte-
lé a bezva parta do každého počasí. 4. Parádní kulturní zábava. 5. 
Dobré jídlo a pití. 6. Dobrodružný nocleh. 7. Ivanův pojízdný In-
ternacional. 8. Psychický relax a odpočinek. 9. Stmelený kolektiv. 
10. Osobní sláva. 11. Nepopsatelný pocit z dobré věci. 12. Bratrští 
a přátelští soupeři. 13. Úžasná usměvavá Kačenka. Je potřeba 
chtít od života ještě víc?“

Atletický čtyřboj 
Již 26. v pořadí byl v sobotu 16. června atletický čtyřboj v Tišno-
vě. Počet dětí byl velmi vysoký (119 závodníků), což nás těší, po-
časí vyšlo ideálně atletické. Vítězové víceboje, který se skládá ze 
sprintu na 60 m, skoku do dálky, hodu míčkem a vytrvalosti, jsou 
předpřípravka II – chlapci: Tesař David – AK Tišnov. Předpříprav-
ka II – dívky: Marešová Nella (Šak Židlochovice). Předpřípravka 
I – chlapci: Čapek Matyáš (Orel Vyškov). Předpřípravka I – dívky: 
Berková Nina (Atletika Šumperk). Přípravka – chlapci: Čumpe-
lík Lukáš (Brno). Přípravka – dívky: Žáková Andrea (AK Kuřim). 
Mladší žáci: Donneberger Jan (Orel Vyškov). Mladší žákyně: Ko-
nečná Eliška (AK Kuřim). Starší žáci: Schulz Dominik (AK Tišnov). 
Starší žákyně: Holešinská Iveta (ŠAK Židlochovice). Výsledky jsme 
vyhlásili rychle a vrchol tomboly – dort s králíky z klobouku – pu-
tuje do Kuřimi. Poděkování patří také sponzorům a partnerům 

závodů: město Tišnov, Geodetická kancelář Souček, VITAR s. r. o., 
ZŠ nám. 28. října, ZŠ Smíškova a MŠMT. Kompletní výsledky s díl-
čími výkony a fotogalerií jsou k nahlédnutí na www.aktisnov.cz. 
Organizátoři z atletického klubu mají radost, že svou činností při-
spívají k pohybu dětí a že si především rodiče uvědomují svou 
roli ve výchově dětí a vytvářejí u nich pozitivní přístup ke sportu. 
Sportovní nabídka v Tišnově pro mládežníky do 18 let je ostatně 
velmi bohatá svou kvantitou i kvalitou…

Dráhová atletika
–  Své soutěže zahájily také týmy v II. národní lize dospělých. 

V prvním kole v Jihlavě nastoupili v dresu Vyškova tišnovští zá-
vodníci: dorostenec Marek Paralič zaběhl velmi rychlých 100 m 
za 11,29 s a byl celkově osmý. Na 200 m pak časem 24,63 s skon-
čil šestnáctý. V dálce dvanáctý (557 cm). Další dorostenec Filip 
Drhlík zvládl 100 m za 11,89 s a skončil šestnáctý. Na 110 m ob-
sadil Lukáš Pavelka 10. místo (19.29 s), jedenáctý doběhl Mar-
tin Sebera (20.00 s). Pavelka pak byl třináctý v kouli (10,56 m), 
Sebera sedmnáctý v dálce (525 cm). První atletické ostruhy zís-
kala Klára Dvořáčková ve sprintu na 100 m (14,15 s) a 400 m 
(69,06 s). Druhé kolo proběhlo 10. června ve Znojmě. Výsledky: 
100 m Drhlík 12,24 s, Misař 12,42 s, Adam Hrnčíř 12,95 s, Anna 
Vrzalová 14,60 s. 200 m Hrnčíř 26,25 s. Dálka Drhlík 535 cm, 
Misař 518 cm, Vrzalová 450 cm.

–  V krajské soutěži mladšího žactva ve čtvrtek 14. června do 
Břeclavi vyrazili Ondřej Černý s Kubou Markem. Černý hned 
vybojoval finále na 60 m (9,07 s) a bodoval v dálce (5. za 
439 cm), ve sprintu na 150 m skončil osmý za 22,61 s. Kuba 
Marek šestý na 800 m (3:04,26) a čtrnáctý v dálce 378 cm 
a 60 m zaběhl za 9,76 s.

–  Dobrou formu ukazuje starší žákyně Hana Blažková. Na Vel-
ké ceně města Olomouce 8. května skončila druhá ve sprintu na 
60 m (8,07 s), třetí ve výšce (148 cm) a čtvrtá v dálce (435 cm). 
V 1. kole soutěže družstev ve Vyškově 12. května pak byla čtvrtá 
v dálce 462 cm a šestá na 60 m (8,42 s a 8,62 s). Na Mistrovství 
Moravy a Slezska v Brně dne 3. června poprvé zaběhla 60 m pod 
8 s (7,97 s), ve finále přišlo svalové zranění a jen 7. místo (8,49 s).

Šerkovický pétanque – červen 2018
za pořadatele Miroslav Randuch

V sobotu 16. června odpoledne proběhl na hřišti v Šerkovicích 
již 24. otevřený turnaj dvojic v pétanque pod názvem Šerkovické 
koulení.

Turnaje se v příjemném prostředí sportovněkulturního areá-
lu v Šerkovicích zúčastnilo celkem dvacet devět soutěžních dvojic, 

a to dvacet pět párů v kategorii dospělých a čtyři páry v kategorii 
dětí nejenom ze Šerkovicnebo z Tišnova, ale také Lomnice, Brna 
či ze Slavkova…

Čtyřkolovým turnajem v kategorii dospělých prošly bez jediné 
porážky pouze první dvě dvojice: vítězná brněnská Petr Bejšovec 
a Vladimír Matuška a druhá v pořadí šerkovická dvojice Květoš 
Tesař a Laďa Kotlín. V kategorii dětí zvítězila dvojice Štěpán Valí-
ček a Natálka Bártová. 

Příjemné odpolední počasí dovolilo odehrát plánovaná kom-
pletní čtyři kola turnaje, celkem padesát čtyři zápasů. 

Na fotografii mini tým ZŠ Smíškova s Kačenkou. Foto: Romana 
Navrátilová
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Konečné celkové výsledky dospělých: 
1.  Petr Bejšovec a Vladimír Matuška (Brno)
2.  Květoš Tesař a Laďa Kotlín (Šerkovice)
3.  Franjo Kvítek a Jarka Dvořáková (Brno, Slavkov)
4.  Ben Matula a Jožka Gruber (Adamov)
5.  Martin Boček a Tonda Filka (Šerkovice)
5.  Lazarová a Lukášová (Brno)

Kategorie dětí – konečné pořadí:
1.  Štěpán Valíček a Natálka Bártová (Šerkovice, Lomnička)
2.  Tomáš Kubíček a Vojta Tesař (Šerkovice)
3.  Natálie a Valinka Floriánovy (Šerkovice)
4.  David a Lucinka Tesařovi (Šerkovice)

Medaile se symboly pétanque a drobné věcné ceny pro 
všechny soutěžící věnovala obec Šerkovice a další sponzoři 
akce: Ing. Dana Buterinová – Vinotéka, Montáže staveb – Květo-
slav Tesař, Josef Strnad – výroba bramborových lupínků, STYLE 
SPORT – Renata Zámečníková, EKOPALIVA VÍT – Libor Vít, Iva 
Tesařová – Zdraví a krása, poradenství /LR, Reakce s. r. o., PILA 
KUPKA s. r. o., MONTENERGO BRNO s. r. o., Martin Randuch / 
Partners Financial Services, Petr Bárta – stavební práce, Pavel 
Novák a Ivanka. 

Příznivce tohoto sportu zveme do Šerkovic v sobotu 4. srp-
na, kde je možné zhlédnout při hře nejlepší české dvojice na 

Mistrovství ČR smíšených dvojic (mixů), které pořádá sportovní 
klub Carreau Brno ve spolupráci s obcí Šerkovice. Turnaj bude 
probíhat celý den při účasti 50 až 70 dvojic. 

Letošní další turnaj bude uspořádán v neděli 16. září. Více 
o veškerém pétanquovém dění v Tišnově a Šerkovicích na www.
repete-tisnov.webnode.cz.

Do Šerkovického koulení se zapojily i děti. Foto: Miroslav Randuch

–  práce na plný úvazek ve třísměnném provozu  
(po-pá 37,5 hodin/týden):

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V TIŠNOVĚ

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY: 5 týdnů dovolené | dotované závodní stravování  | odměny za produktivitu  
čtvrtletní docházkový bonus 6 000 Kč | proplácené přesčasy | firemní akce a rekreace | trvalé zaměstnání v rodinné 
společnosti a další benefity

NÁSTUP  MOŽNÝ IHNED.
Bližší informace: +420 577 644 709 | Své životopisy zasílejte na: krhankova.hana@vitar.cz 

VITAR, s.r.o.
Výrobní závod Tišnov | Železné 113 | 666 01  Tišnov | www.vitar.cz
Tradiční český výrobce vitaminových doplňků

MECHANIK/MECHANIČKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
– mzda až 33 000 Kč

OPERÁTOR/KA VÝROBY DOPLŇKŮ STRAVY,  
VÝROBY CAPRI-SONNE
– nástupní mzda od 18 000 Kč

–  práce na plný úvazek ve dvousměnném provozu: 

SKLADNÍK

 ° Tělocvičná jednota Sokol Tišnov hledá 
nové cvičitele a pomahatele do cvi-
čebních hodin pro děti. Také sháníme 
zájemce o cvičení pro děti i dospělé a na-
bízíme možnost využití volných hodin 
v tělocvičně, velkém sálu a loutkovém 
sálu se zrcadly. Pro bližší informace pište 
na mail sokol@sokoltisnov.cz.

 ° Muzeum Brněnska přijme pro poboč-
ku Podhorácké muzeum v Předklášteří 
průvodce/průvodkyni na dobu určitou 
(zástup za rodičovskou dovolenou). 
Požadavky: SŠ, aktivní znalost AJ nebo NJ. 
Nástup dohodou. Bližší informace v mu-
zeu nebo na tel. 549 410 098, email: eko-
nomika@muzeumbrnenska.cz.

 ° Firma Tenst Tišnov hledá řidiče domí-
chávače betonu TATRA T815 na HPP 
(případně na dohodu). Požadavky: ŘP 
skupiny C, profesní průkaz. Praxe výho-
dou. Kontakt: p. Humpolec 777 768 720, 
humpolec@tenst.cz.

NABÍDKY PRÁCE  

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,

PRODLUŽUJE TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
pro obsazení pracovních pozic:

referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad 
referent/ka Odboru investic a projektové podpory

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatel-
nu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 9. 7. 2018 – do 17.00 hod. 

na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.
Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlášky a další 
informace naleznete na www.tisnov.cz („aktuality“ nebo „úřad → 

informace → volná místa“).

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice:
zahradník/zahradnice

(pracovník organizační složky Úklid a údržba města Tišnova) 
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatel-
nu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 9. 7. 2018 – do 17.00 hod. 

na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.  
Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti přihlášky a další 

informace naleznete na www.tisnov.cz („aktuality“ nebo „úřad → 
informace → volná místa“).
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MFC - MORFICO s.r.o.
Olbrachtova 1758

666 03 Tišnov

Hledáme posily do našeho týmu na pozici:

              „Skladník“

Požadujeme: 

Manuální zručnost, pracovitost, samostatnost, dobrá pracovní morálka, 

řidičský průkaz sk. B, průkaz obsluhy motorových vozíků a práce s PC 

výhodou.

Nabízíme:

Zázemí stabilní, ryze české společnosti s 25letou tradicí. Práce na plný 

úvazek, zaměstnanecké výhody – příspěvek na stravování. Odpovídající 

platové ohodnocení 15 000,- plus prémie dle dosažených výsledků. Práce 

v mladém kolektivu. Nástup možný ihned.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: jiri.myska@morfico.cz

 

Oblastní charita Tišnov  
hledá 

 

vedoucího a sociálního pracovníka na plný úvazek 

pro Chráněné bydlení Skryje pro osoby s mentálním postižením  

 Požadujeme: 

• schopnost samostatné práce a vedení týmu pracovníků 
• psychickou odolnost a pochopení pro klienty s mentálním postižením 
• odpovídající odborné vzdělání dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb., požadujeme odborné vzdělání sociálního pracovníka 
• chuť učit se novým věcem 
• spolehlivost 
• organizační schopnosti 
• zodpovědnost 
• flexibilitu 
• trestní bezúhonnost 
• řidičský průkaz sk. B    

 
Nabízíme: 
 

• výhodné platové podmínky – 11. platová třída, příplatek za vedení + osobní 
ohodnocení 

• zázemí a výhody stabilní organizace 
• pružná pracovní doba  
• dobrý pracovní kolektiv 
• odborný a osobnostní rozvoj (školení, stáže, semináře, kurzy)  
• zajímavou práci v klidném prostředí v malém kolektivu   
• práce pod supervizí 
• stravenky 
• 5 týdnů dovolené 

 
                 
Nástup: ihned nebo v termínu po dohodě  

 Bližší informace Vám podá: 

Ing. Jaroslava Klapalová, tel.: 731 136 197, 534 008 133 
 
 
Životopisy prosím zasílejte na emailový kontakt:  

jaroslava.klapalova@tisnov.charita.cz    
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Duk finance, s. r. o.  
 
 
daňová a účetní kancelář se sídlem v Tišnově, Wagnerova 1743 poskytující účetní a 
poradenské služby hledá vhodného kandidáta na pozici:  
 

Účetní 
 
Popis pozice 
 
Budete se věnovat vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové evidence. Zpracování 
daňových přiznání, sestavení podkladů pro banky, audity, dotace, statistická hlášení. Práce 
s účetní software, Word, Excel. Telefonický a elektronický kontakt s klienty a úřady.  
 
Nabízíme: 
 

 nadstandardní měsíční mzdu a odměny 
 příspěvek na stravování, mimořádnou dovolenou 
 příležitost k seberealizaci, osobnímu i odbornému rozvoji 
 stabilní zaměstnání vhodné i pro čerstvé absolventy 

 
Požadujeme: 
 

 ochota řešit požadavky klientů a reagovat na změny 
 základní orientace v účetních, daňových a mzdových předpisech 
 výborná znalost Word, Excel 
 dobré komunikační schopnosti 
 pečlivost, svědomitost, zodpovědnost, samostatnost 
 min. SŠ vzdělání nejlépe ekonomického zaměření 

 
Upřednostňujeme: 
 

 zkušenosti se mzdovým a účetním software  
 
Pokud Vás tato nabídka oslovila, zašlete svůj životopis na email zuzana.buckova@duk.cz. 
Napište, proč byste byli přínosem pro naši firmu. Připojte i Vaši fotografii.  
Poskytnutím údajů souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů za 
účelem zaměstnání po dobu 3 měsíců. 
 
 

ATOMO PROJEKT s.r.o 
se sídlem v Bořitově 
u Černé Hory přijme: 

PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPKYNI/ZÁSTUPCE

PROVOZNÍHO TECHNIKA

SMĚNOVÉHO MISTRA

MANIPULAČNÍ DĚLNÍKY 
Nabízíme: 

 zajímavé a mo�vující ohodnocení
 benefity (u vybraných pozic služební automobil, dotované stravování...)

Bližší informace: pí. Monika Nárožná, tel. 775 564 997, email: narozna@atomo.cz 
nebo na www.atomo.cz (záložka volná pracovní místa).
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), 679 21 Černá Hora.
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 ° Nabízím konverzaci a doučování z anglického jazyka. 
Mob. 720 432 691.

 ° Pohlídám dítě. Tel. 777 745 637.

 ° Karel Pavlíček, kamenické práce, tel. 604 310 243.

 ° Nabízíme reklamu na internetu pro malé a střední 
firmy. Tel. 773 647 900, www.ppcefektivne.cz. 

 ° Najdu muže 40 až 50 let, sympaťáka se smyslem pro 
humor, silného a odvážného? Se mnou to lehké nebude, se 
zájmem o přírodu, historii, výlety, posezení u kávy, leno-
šení u krbu. Já 43 let s vyřešenou minulostí, žena, co něco 
vydrží a dokáže podpořit a být oporou. Život je ve dvou 
hezčí. Tel. 739 308 731. 

 ° Nabízím úklid domácností (vč. dom. prací). 100 Kč/h. 
Bližší informace na posvittesinaneporadek.webnode.cz 
nebo na tel. 776 128 003.

 
 
 
 
 
 
 

             Aktuální informace z Honů: 
 

           www.petice-hony.webnode.cz 
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Pracujte pro VITAR: úspěšnou 
rodinnou společnost se silnou tradicí

Téměř tři desetiletí platí VITAR za osvědče-
ného a férového zaměstnavatele i spolehli-
vého obchodního partnera. Důkazem jsou 
dlouholeté kariéry zaměstnanců v rodinné 
společnosti i důvěra majitelů nadnárodní 
značky Capri-Sonne, pod kterou vyrábíme 
oblíbená pitíčka. Stejně jako naše pozice 
jasné jedničky na trhu v oblasti doplňků 
stravy v obchodních řetězcích a drogeri-
ích nebo úspěšné působení na náročném 
lékárenském trhu a export do téměř 40 
zemí světa.

Už od roku 1990, stále s výrobou v Tišnově a se stejnými majiteli z jedné rodiny. 
Příběh Poláškových a jejich společnosti VITAR je v lecčems unikátní. Každopádně 
je úspěšný a platí, že jeho pokračování můžete psát i vy. Stačí se přidat a pomáhat 
lidem vést zdravější život díky výrobě vitaminových doplňků, které v Tišnově VITAR 
produkuje už 28 let.

Tradice od roku 1990
Vladimír Polášek zakládal společnost 
v říjnu roku 1990 a od té doby VITAR vyrostl 
ve velkého hráče s moderním zázemím, ale 
stále rodinnou atmosférou. Majiteli jsou 
totiž i dnes členové rodiny Poláškových 
a z pozice generálního ředitele fi rmu řídí 
syn zakladatele Vladimír Polášek jr. Ve spo-
lečnosti pak působí i jeho manželka a ses-
tra, nadále se na chodu podílejí také rodiče.

Díky tomu si VITAR uchovává i při téměř 
200 zaměstnancích přátelskou atmosféru 
a lidé mají k sobě i vedení společnosti blíž 
než v případě velkých nadnárodních fi rem. 
Přátelské prostředí je určitě jedním z důle-
žitých benefi tů, se kterými můžete počítat. 
VITAR patří v rámci tišnovského regionu 
mezi největší zaměstnavatele a garanto-

Přidejte se k nám a přihlaste se na volné pozice 
ve výrobě VITARu, tradičního českého výrobce 
vitaminových doplňků a pitíček Capri-Sonne. Na-
pište nám mail na krhankova.hana@vitar.cz 
nebo zavolejte na číslo 577 644 709. 
Těšíme se na vás!

VITAR, s. r. o. Výrobní závod Tišnov 
www.vitar.cz/kariera

Vybrané benefi ty zaměstnanců společnosti:
  motivační mzdový systém
  5 týdnů dovolené
  čtvrtletní odměna za využití fondu pra-
covní doby

  nadstandardní příspěvky 
za směnnost

  pracovní doba 7,5 hod/den
  příspěvek k životnímu nebo věrnostnímu 
jubileu 

  příspěvek na stravné v závodní jídelně
  fi remní rekreační středisko
  možnost kariérního a profesního růstu

vat může dlouhodobě stabilní práci. Nikdy 
v téměř 30leté historii se například nestalo, 
že by výplata zaměstnancům přišla byť 
o jediný den později… 



IVA BITTOVÁ KONCERTOVALA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ.
Foto: Michal Juříček

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V GALERII JOSEFA JAMBORA.
Foto: Michal Beneš
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Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová. Příspěvky, podněty a inzerci lze podávat v úřední hodiny na Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, editorce Zlatě Ptáčkové: tel. č. 777 706 714, e-mail:  
noviny@kulturatisnov.cz. Úřední hodiny: PO 9–12, 13–17 a ST 8–12, 13–16. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně upravit. Plošná inzerce, plakáty a letáčky jsou přijímány pouze 
v obrazových formátech (pdf, jpg, png apod.) a dobré tiskové kvalitě – nebudou už redakcí nijak upravovány (možná individuální domluva s grafikem). Platit fakturou lze na základě písemné objednávky. 
Inzerce osobního charakteru (blahopřání, vzpomínky apod. – kromě veršů a obrázků) je pro občany Tišnova bezplatná. Grafické zpracování: Miroslav Chudík, e-mail: mirekchudik@icloud.com. Korektura: 
Bc. Ivana Velecká. Tisk: SAMAB Press Group, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, telefon 545 240 117, e-mail: tiskarna@samab.cz. Příští zpravodaj (č. 09/2018) vyjde 23. 8. 2018 (uzávěrka textů a inzerce 
je 13. 8. 2018 ve 14.00, příspěvky po tomto termínu nebudou zařazeny), v distribuci bude o den později. Svoje Tišnovské noviny si můžete přečíst i v elektronické verzi: www.tisnovskenoviny.cz.

Budova Komerční banky, I. patro
Komenského nám. 124, 666 01 Tišnov

T: 549 410 321  /  M: 775 163 208
E: makler@komplexnireality.cz www.komplexnireality.cz

Profesionální

realitní servis

od roku 1997.

TradIcE

jIsToTa

profEsIonalITa

2.990.000,- Kč

Prodej bytu 2+kk v OV, novostavba, 
Tišnov, Brněnská, CP 62 m2

Prodej bytu 3+1 v OV Tišnov, 
Květnická, CP 72 m²    

2.300.000,- Kč

Prodej bytu k rekonstrukci 2+1 v OV 
Tišnov, Květnická, CP 55 m² 

2.100.000,- Kč

Prodej stavebního pozemku 
Předklášteří, CP 500 m²  

1.500.000,- Kč 

Prodej zemědělské usedlosti,  
Újezd u Tišnova, CP 45.622 m²    

5.500.000,- Kč

Prodej 11 bytů do OV 1+kk – 3+kk 
Lomnice u Tišnova, CP 35-83 m²

bližší info o projektu v RK 

Pronájem bytu 1+1 Tišnov, Tyršova,
CP 30m²

9.000,- Kč / měsíc vč. energií 

Prodej rekreační chaty Jamné,
CP 980 m² 

550.000,- Kč

Prodej bytu 2+1 s výtahem
v OV Tišnov, Květnická, CP 55 m²   

2.340.000,-Kč

Rádi vám poskytneme 

profesionální realitní služby 

podložené 20ti letými 

zkušenostmi.

Vaši makléři 
pro Tišnov 

a okolí

Mgr. Milan Halouzka

M: 776 077 842
office@komplexnireality.cz

Bc. Jitka Mikulová

M: 775 163 208
makler@komplexnireality.cz

BcA. Aleš Cecava

M: 734 202 434
info@komplexnireality.cz
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SHD Březina MŠ Sluníčko

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:

poslední 4 byty

cena k jednání

SLEVA

SLEVA
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