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KOLIK JE BRODŮ BÍLÉHO POTOKA?
Foto: Miroslav Pálka. Další práce fotografa najdete na str. 20-21. 

WARMA -TERMÁLNÍ ŘEKA, ISLAND.
Foto: Miroslav Pálka 
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Bilancování uplynulého roku s Jiřím Dospíšilem
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Pane starosto, třetí rok ve funkci je za 
Vámi, co se Vám letos povedlo a z čeho 
máte největší radost?
Tři roky? Teda to letí. Radost mám především 
z toho, že atmosféra na radnici je tvůrčí, pra-
covní a veskrze pozitivní. Těší mne, že se le-
tos úspěšně podařilo zrealizovat mimořádnou 
porci investičních akcí – vestavba šesti nových 
učeben na ZŠ nám. 28. října, nový dětský bazén 
a rekonstruovaný bufet na koupališti, zbrusu 
nové informační centrum a veřejné toalety, klu-
ziště a hřiště u ZŠ Smíškova, rekonstrukce ulic 
Smíškova-Kvapilova. Zahájen byl také projekt 
parku pod kostelem a dlouho očekávaná re-
konstrukce ulice Brněnská. Radost mám také 
z toho, že se daří takovou spoustu investičních 
akcí realizovat, aniž bychom zatížili budoucí 
hospodaření města dluhem, tedy úvěrem.

A největší radost mám z dobré nálady, 
kterou jsem měl možnost nasát na mnoha le-
tos uskutečněných větších či menších akcích. 
Pozitivní dojmy mám také z činnosti mnoha 
spolků, které zde působí. Mám prostě dobrý 
pocit z toho, že Tišnov skutečně žije!

Občané letos vnímali velký počet změn 
v místní i tranzitní dopravě, bude do-
pravní dostupnost a dopravní bezpeč-
nost i tématem příštího roku?
Doprava ve městě je velké téma, které se nedá 
vyřešit za jeden rok či jedno volební období. 
Zklidnění dopravy v centru města, dostatek 
parkovacích míst, stav komunikací či chodníků, 
rozvoj cyklodopravy se dotýkají téměř každé-
ho z nás. Tato oblast se vyvíjí dynamicky, pro-
to je nutné zabývat se jejím řešením průběžně 
a koncepčně. K tomu by měl pomoci generel do-
pravy, jenž byl letos vydán. Město tedy konečně 
tuto oblast zmapovalo a má k dispozici celou 
řadu návrhů na drobné či výraznější úpravy 
na území celého města. Mám také radost, že se 
podařilo zavést placené parkování na náměstí, 
neboť tento systém zde umožňuje zaparkovat 
opravdu každému, kdo to skutečně potřebuje, 
a významně eliminoval počet vozidel, jež zde 
parkovala mnohdy celý den. S kladnými ohla-
sy se setkala i nově zavedená službu Senior taxi, 
jež se rychle stala oblíbenou a využívanou.

 
Právě v těchto dnech bylo otevřeno nové 
sportoviště, které v nejbližším okolí nemá 
konkurenci. Máte recept na to, aby bylo 
celoročně využíváno širokou veřejností?
Mít recept na cokoliv se v poslední době sta-
lo doménou některých našich vrcholných po-
litiků, s nimiž rozhodně nemám ambici se 
srovnávat. Pokud jde o kluziště a celkovou 

rekonstrukci sportoviště u ZŠ Smíškova, za ve-
dení města mohu říci, že jsme se ze všech sil 
snažili tuto investici prosadit a poté s pomocí 
pracovníků úřadu zrealizovat. No a teď se pro-
stě budeme snažit sportoviště provozovat, jak 
nejlépe to půjde, aby přinášelo radost dětem 
i dospělým. Máme dobrý tým pracovníků, kteří 
se umí v létě postarat o provoz koupaliště. Ne-
pochybuji o tom, že to v případě kluziště zvlád-
neme také. Vzhledem k tomu, že jsme s tímto 
provozem zkušenosti doposud neměli, bude-
me rádi za případné postřehy k fungování. 

Jakým projektům dáváte prioritu do 
příštího kalendářního roku a které 
projekty bylo nutné odložit na pozdější 
dobu, resp. na které již nezbyly peníze?
V roce 2018 bychom rádi dokončili rekonstruk-
ci ulice Brněnská a také park pod kostelem. 
S pomocí přidělené dotace by měl být rovněž 
realizován již deset let starý projekt cyklostez-
ky vedoucí od ul. Ostrovec ke koupališti. Jednou 
z priorit je rovněž poslední fáze rekonstrukce 
sociálních zařízení v ZŠ nám. 28. října. Projek čně 
budeme chtít připravit stavbu nové mateřské 
školy v lokalitě Hony za Kukýrnou. Připraveným 
projektem bude též stavba smuteční síně na no-
vém hřbitově, která se již do rozpočtu příštího 
roku skutečně nevešla. Velkou výzvou pro příš-
tí volební období by měla být rekonstrukce ná-
městí Míru. Vedle těchto hmatatelných projektů 
či investičních akcí chci nadále klást důraz na 
komunikaci s obyvateli města a jejich zapojová-
ní do rozhodování o dění ve městě. 

S jakým předsevzetím vstoupíte do roku 
2018, ať už pracovním, nebo osobním?
Nejsem příznivcem novoročních předsevzetí 
a ani si žádná nedávám. Pokud však jde o práci 
na radnici, přeji si především, abychom do konce 
volebního období pokud možno v dosavadní čis-
tě pracovní atmosféře bez politického hašteření 
dokončili to, k čemu se naše koalice před třemi 
lety zavázala – tj. body programového prohláše-
ní. Jak jsme na tom aktuálně, může každý zjistit 
na webu města (rubrika ÚŘAD – INFORMACE). 
Myslím, že se nemáme za co stydět a je za námi 
vidět kus poctivé práce. A věřím, že rozpracova-
né body úspěšně dokončíme. Osobně bych rád 
zhubnul nějaké to kilo (bude to těžké, ale poku-
sím se o to) a budu se snažit více usmívat.

Chtěl byste závěrem něco popřát čte-
nářům Tišnovských novin? 
Přeji všem pohodové vánoční svátky, úspěšné vy-
kročení do roku 2018 a v jeho průběhu pak pev-
né zdraví, hodně spokojenosti a důvodů k radosti.
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Foto: Roman Skřepek

Příští číslo Tišnovských novin (TN 02/2018) vyjde 25. 1. 2018 (s uzávěrkou 15. 1. 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 8. 1. (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.

Obr. na titulní straně: Zimní cesta, foto: Josef Permedla
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PF 2018
Přeji Vám jménem všech pracovníků Městského úřadu 

Tišnov příjemné a klidné prožití vánočních svátků,
v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních

i pracovních úspěchů.

Iva Dvořáčková
tajemnice městského úřadu

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Starosta města Tišnova podle ustanovení § 14 
odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republi-
ky a o změně některých zákonů (zákon o vol-
bě prezidenta republiky), ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje:
1. volba prezidenta České republiky se usku- 
teční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. místem konání volby:
ve volebním okrsku č. 1 je volební míst-
nost v budově Mateřské školy Na Palouč-
ku – Horova č. p. 960 
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Brněnská 198, 498, 800, 909, 916, 1600, 
1890, Cihlářská – celá, Hanákova – celá, Hrad-
čanská – celá, Jamborova – celá, Maheno-
va – celá, Mánesova – celá, Mrštíkova – celá, 
Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těsno-
hlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, 
U Pily – celá;
ve volebním okrsku č. 2 je volební míst-
nost v budově restaurace Na Terase – Hor-
nická č. p. 1698 
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 
1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, 

Halasova – celá, Hornická 950–953, 957, 
1519–1530, 1698, Horova – celá;

ve volebním okrsku č. 3 je volební míst-
nost v budově Základní školy Smíškova – 
Smíškova č. p. 840
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 264, 268, 
271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 
381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 
767, 841, 1569, Chodníček – celá, Dobrov-
ského – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – 
celá, Hornická 468–471, 899–901, Hřbitovní 
– celá, Husova – celá, Hybešova – celá, Hyn-
ka Bíma – celá, Kvapilova – celá, Máchova – 
celá, Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na 
Rybníčku – celá, Purkyňova – celá, Revoluční 
– celá, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 
340, 348, 389, 390, 397, 425, 707, Smetano-
va – celá, Smíškova – celá, U Humpolky 1862, 
Vrchlického – celá, Wagnerova – celá;

ve volebním okrsku č. 4 je volební míst-
nost v budově Městského kulturního stře-
diska Tišnov – Mlýnská č. p. 152
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–151, 153–159, 
178, 185, 196, 231, 232, 234, 252, 260, 286, 
325, 475, 792, 1710–1712, 1739, 1887, 1935, 

Cáhlovská – celá, Červený Mlýn – celá, Dvo-
řáčkova – celá, Halouzkova – celá, Janáčkova 
– celá, Jungmannova – celá, Karasova – celá, 
Klášterská – celá, Koráb – celá, Kostelní – celá, 
Mlýnská – celá, Moukova – celá, Nádražní – 
celá, Na Kopečku – celá, Na Loukách – celá, Na 
Zahrádkách – celá, nám. Komenského – celá, 
nám. Míru – celá, Neumannova – celá, Ostro-
vec – celá, Pejškov – celý, Pod Květnicí – celá, 
Procházkova – celá, Ráboňova – celá, Radnič-
ní – celá, Trmačov – celá, U Humpolky – celá 
(kromě p. č. 1862), U Náhonu – celá, U Střel-
nice – celá, U Svratky – celá, U Tratě – celá, Za 
Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k. ú. Tišnov; 
Čísla popisná větší než 1000 a menší než 
1500 jsou domy z katastrálního území Před-
klášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří 
(zejména ul. Za Mlýnem).

ve volebním okrsku č. 5 je volební míst-
nost v budově Gymnázia  Tišnov – Na 
Hrádku č. p. 20 
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Bezručova – celá, Černohorská – celá, Drbalo-
va – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – celá, 
Kukýrna – celá,  Květnická 821, 1610–1620, 
1717–1724, 1944, Lomnická – celá, Na Hrád-
ku – celá, nám. 28. října – celá, Nerudova – 
celá, Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 
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25, 270, 281, 310–312, 318, 321, 323, 324, 
332, 431–435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – celá, 
Tyršova – celá;

ve volebním okrsku č. 6 je volební míst-
nost v budově Základní školy Tišnov – 
nám. 28. října č. p. 1708
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Dřínová – celá, Králova – celá (kromě č. p. 
1742), Květnická 1621–1640, 1684, Osvobo-
zení – celá;
ve volebním okrsku č. 7 je volební míst-
nost v budově bývalé školy – Jamné č. p. 28
pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v místní části Jamné;

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost 
v budově Kulturního domu – Hajánky č. p. 42
pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v místní části Hajánky a Hájek;

ve volebním okrsku č. 9 je volební míst-
nost v budově Centra sociálních služeb 

– Králova č. p. 1742
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čimperku 
– celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, Marie 
Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, Ranného – 
celá, Štěpánova – celá, Valova – celá.

3. Právo volit prezidenta České republiky 
má státní občan ČR, který alespoň ve dru-
hý den voleb dosáhne věku 18 let (narozeni 
nejpozději 13. 1. 2000) a nenastala u něho 
překážka ve výkonu volebního práva, a to 
ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán do 
stálého seznamu voličů, případně na základě 
zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na 
voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrs-
ku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. 

4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. Ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů může volič předem požádat Městský 
úřad Tišnov nebo ve dnech voleb přímo okr-
skovou volební komisi, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost, avšak pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
zřízena.

5. Hlasovací lístky budou doručeny voličům 
nejpozději 3 dny přede dnem volby prezi-
denta České republiky, tj. nejpozději 9. ledna 
2018. Na žádost voliče mu budou vydány hla-
sovací lístky také ve volební místnosti. 

6. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým či služebním pa-
sem České republiky anebo cestovním prů-
kazem. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky po-
třebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

V Tišnově dne 21. 12. 2017 
Jiří Dospíšil, starosta   

Informace k volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Přehled kandidátů na prezidenta České 
republiky naleznete na www.volby.cz

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro kaž-
dého zaregistrovaného kandidáta. Na všech 
lístcích je uvedeno číslo určené losem. U každé-
ho kandidáta je mimo jiné zmíněna příslušnost 
k určité politické straně nebo hnutí či údaj, že je 
bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, 
zda se jedná o kandidáta navrženého poslanci 
nebo senátory anebo navrhujícího občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
úředního razítka Ministerstva vnitra. Pro 
první kolo volby jsou starostou obce distri-
buovány voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. 

V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dis-
pozici všechny hlasovací lístky, je možné 
požádat ve volební místnosti okrskovou vo-
lební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na 
voličský průkaz, může obdržet hlasovací 
lístky na požádání ve volební místnosti.

Způsob hlasování
Ve volební místnosti, v prostoru určeném 
pro výběr hlasovacího lístku, volič vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek kandi-
dáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. 

Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volič může požádat ze závažných, zejmé-

na zdravotních důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 

avšak pouze v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požádat o umožnění hlasování mimo vo-
lební místnost můžete předem na Městském 
úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních 
věcí, nám. Míru č. p. 346 (rohová budova ve-
dle polikliniky), podatelna, Zdena Králová, 
tel. 549 439 711, zdena.kralova@tisnov.cz.

Ve dnech voleb pak příslušnou okrsko-
vou volební komisi.

Druhé kolo volby prezidenta České 
republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet 
hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpolo-
viční většinu z celkového počtu platných hlasů 
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastni-
li a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo 
volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního 
kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta Čes-
ké republiky se bude konat ve dvou dnech:
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.
(volební místnosti zůstávají stejné jako 
v prvním kole volby)

Kandidáti
Do druhého kola volby postupují dva kandi-
dáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce ode-
vzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Pokud se na prvním místě umístilo více 
kandidátů se stejným počtem odevzdaných 
platných hlasů oprávněných voličů, postupu-
jí do druhého kola všichni tito kandidáti pou-
ze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě 
v počtu odevzdaných platných hlasů opráv-
něných voličů u kandidátů, kteří se umístili 
na druhém místě, postupují do druhého kola 
volby prezidenta kandidát z prvního místa 
a všichni kandidáti z druhého místa.

Prezidentem republiky je zvolen ten 
kandidát, který získal ve druhém kole 
volby nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby 
prezidenta České republiky 
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby pre-
zidenta České republiky nebudou voličům 
doručovány.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů 
postupujících do druhého kola ve dnech vol-
by prezidenta České republiky ve volební 
místnosti.

Informace
Další informace k volbám lze také získat na 
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR 
http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webo-
vých stránkách města Tišnova http://www.
tisnov.cz/informace-k-volbam nebo přímo 
na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních 
a vnitřních věcí: 
Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 549 439 774, 
nebo Mgr. Bc. Veronika Michnová, tel. 
549 439 777.
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

referent/ka Odboru sociálních věcí 
(sociální kurátor a sociální pracovník v přenesené působnosti) na dobu určitou, po čas dlouhodobé nepřítomnosti.

Nástup 1. 1. 2018 nebo dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 29. 12. 2017 

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 29. 12. 2017 – do 12.00 hod.

a to v zalepené obálce s textem:  „Výběrové řízení – referent/ka OSV – NEOTEVÍRAT“

– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, 
datum, podpis a telefonní spojení

– k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů

– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů

ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších 
uchazečů o nabízené pracovní místo. 

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

Podrobnosti najdete na www.tisnov.cz.

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

24. listopadu byly slavnostně přivítány tyto děti narozené v létě 
a začátkem podzimu letošního roku:

a 8. prosince byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na 
podzim letošního roku:

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život 
ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou na jaře 
2018.
(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány 
pozvánky)

Nela Hermanová Marie Hančlová
Natálie Ondráková Vilém Roháček

Tobiáš Houdek Marek Daniel
Tadeáš Paseka Matylda Svozilová

Jiří Schottenberger Aneta Hnízdilová
Filip Krábek Madox Pokorný

David Doubrava Aneta Václavková
Viktor Hudeček David Venera

Adéla Batelková Jakub Ministr

Adéla Wünschová Štěpán Novák

Eliška Voláková Amélie Martínková

Eliška Hejlková Antonín Staněk

Adéla Hejtmánková Daniel Roček

Claudia Móro
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O čem byste měli vědět 
Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Značka K+R
Na základě nesčetných podnětů občanů na 
ztíženou možnost zastavit vozidlo v oko-
lí nákupního centra Albert a nádraží pou-
ze za účelem nastoupení nebo vystoupení 
z vozidla, např. při přepravě osob na vla-
kové spoje, byla v lokalitě pro tento účel 
vyčleněna čtyři parkovací místa. Tato jsou 
označena dopravní značkou „K+R“ a jsou 
přímo určena pouze k nastoupení a vystou-
pení osob (zkratka K+R vychází z anglic-
kého „Kiss and Ride“, v českém překladu 
tedy „Polib a odjeď “). Jedno místo vzniklo 
před supermarketem Albert (před prodej-
nou tabáku) v zálivu, současně se stáním 
pro zásobování a místem vyhrazeném pro 

handicapované osoby. Další tři stání ozna-
čená symbolem K+R byla vytvořena na 
malém parkovišti za stánkem s ovocem 
a zeleninou u kruhového objezdu ve směru 
na Předklášteří.  

Již ze samotného názvu dopravní znač-
ky vyplývá, že na těchto místech nelze stát 
(parkovat). V případě nerespektování této 
povinnosti řidiči hrozí pokuta příkazem 
na místě do výše 2 000 korun, popř. pro-
jednání ve správním řízení se všemi jeho 
důsledky.

Změny v ulici Moukova
Vzhledem k tomu, že na počátku roku 2018 
dojde v ulici Moukova (obytná zóna za pro-
dejnou Albert) k zahájení  výstavby nového 
objektu, bude v ní nutné omezit parkování 
vozidel po levé straně vozovky. Zákaz za-
stavení, který bude vyznačen dopravním 
značením, bude nově platit po levé straně 
(ze směru od Tesca) obytné zóny. Součas-
ně s výstavbou nově vzniklého objektu zde 
bude vybudován chodník pro pěší a pás 
pro cyklisty. Tímto žádáme všechny řidiče 
o respektování byť nepříjemné, ale nevy-
hnutelné změny dopravní situace. V pří-
padě zjištění porušení právních norem 
musí jak Policie ČR, tak městská policie 
postupovat v souladu se zákonem, proto-
že každé jiné řešení nebo neřešení by bylo 
porušením zákona ze strany konkrétního 
policisty.

Ulice Brněnská
Na závěr bych chtěl připomenout uzavírku 
ulice Brněnská z důvodu její rozsáhlé re-
konstrukce, po které občané volali mnoho 
let. Do této ulice platí zákaz vjezdu, který 

se nevztahuje pouze na osoby s trvalým 
bydlištěm v uzavřené části této ulice a na 
občany s trvalým pobytem na ulici Haná-
kova. Současně nejsou nijak zásadně ome-
zena vozidla prokazatelně zásobující tuto 
lokalitu. I přesto dochází k masivnímu 
porušování zákazových dopravních zna-
ček, což má za následek ztížení pracovních 
podmínek dodavatelských firem a jejich 
pracovníků. V mnoha případech dochá-
zí k jevu, že pokud řidič neprojede z dů-
vodu probíhajících prací po komunikaci, 
tak si prostě vjede na chodník a pokračuje 
vozidlem dál, značka – neznačka,  ohrože-
ní – neohrožení chodců, poškozování – ne-
poškozování chodníku. A to jen z jednoho 
jediného důvodu a tím je ušetřit pár minut 
a kilometrů cestou do nebo z domu. I když 
se to zdá neuvěřitelné, prostě se to děje. 
Opět, stejně jako ve všech případech zjiš-
tění porušení zákona, je policie povinna 
konat a z ušetřených pár korun může být 
nakonec několik tisíc, naprosto zbytečně 
vydaných z rodinného rozpočtu. Jen pro 
zajímavost: místo je v režimu stavby a při 
jakékoliv škodě vzniklé na vozidle pře-
stupce nebo škodě vzniklé jinému subjek-
tu se bude pojišťovna při náhradě škody 
zajímat, zda škoda nevznikla v důsledku 
porušení nějaké právní normy – věřte, pla-
tit škody zbytečně nechce nikdo, ani člo-
věk, ani pojišťovny. To je realita. Navíc 
v době blížící se zimy upozorňujeme i na 
to, že v ulici nebude probíhat pravidelná 
zimní údržba vozovky, která se tak může 
lehce stát nesjízdnou.

Městská policie Tišnov Vám přeje poho-
du v nadcházejícím předvánočním shonu 
a mnoho kilometrů bez nehod a pokut. 

Rekonstrukce a změna organizace 
dopravy v ulicích Kvapilova a Smíškova
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Rekonstrukce ulic Smíškova–Kvapilova byla realizována v období ří-
jen až listopad 2017 v celkových nákladech 4,1 milionu korun. Reali-
zaci prováděla společnost Mertastav s. r. o. Předklášteří.

V souvislosti s provedenou rekonstrukcí upozorňujeme všech-
ny řidiče, zejména pak rodiče dětí navštěvujících ZŠ Smíško-
va a návštěvníky Kluziště Tišnov, na změnu organizace dopravy 
v ulicích Smíškova a Kvapilova, která se uskuteční během prosince 
2017.

V souladu s projektem rekonstrukce uvedených ulic došlo oproti 
minulosti ke změně směru jízdy. Nově se bude ke škole najíždět z uli-
ce Dvořákova do ulice Kvapilova a lokalitu bude možné opustit po 
ulici Smíškova směrem do ulice Husova. 

Sledujte, prosím, dopravní značení a dbejte v okolí školy potřebné 
opatrnosti. Děkujeme za pochopení. Foto: Roman Skřepek
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MOBILNÍ ROZHLAS – nejčastější dotazy a odpovědi
Jiří Dvořák

Mobilní rozhlas v Tišnově odstartoval le-
tos v říjnu a aktuálně jej využívá už kaž dý 
desátý občan města. Důležité zprávy i za-
jímavé pozvánky a upozornění rozesílá-
me občanům přímo do mobilu i na e-mail, 
aby jim nic podstatného z města neuteklo. 
A dělo se toho zatím opravdu dost – celkem 
jsme Mobilním rozhlasem rozeslali 3 356 
SMS, 5 376 e-mailů a 1 196 zpráv do mobil-
ní aplikace. 

Zájem o Mobilní rozhlas je od začátku 
velký. Spousta lidí se registruje hned, jak-
mile se o této možnosti dozví. Někteří však 
stále ještě váhají a nejčastěji se nás ptají na 
toto: 

Mohu se do MR zaregistrovat, i když 
nebydlím v Tišnově?
Registrovat se může každý, koho z nějakého 
důvodu zprávy z Tišnova zajímají. Třeba zde 
pracují nebo podnikají, mají zde nemovitost 
či dítě ve škole. Nebo jen prostě chtějí dostá-
vat pozvánky na zajímavé kulturní a spor-
tovní akce, které se Mobilním rozhlasem 
také rozesílají. Stačí při registraci na interne-
tové adrese tisnov.mobilnirozhlas.cz v ko-
lonce Bydliště vybrat z nabídky ulic položku 
.nebydlím v Tišnově a jste zaregistrováni.

Jak často posíláte zprávy? Nechci do-
stávat spousty zpráv, otravuje mě to.
Při registraci si sami vybíráte, jaké kategorie 
zpráv chcete dostávat – někoho zajímá úplně 
vše a někdo zas chce třeba pouze pozvánky na 
kulturní akce a ty např. rozesíláme e-mailem 
jednou týdně. Nemusíte se bát, že bychom Vás 

zahltili, pro lepší představu se podívejte na 
historii všech zatím rozeslaných zpráv na ad-
rese tisnov.mobilnirozhlas.cz/archiv. A na-
víc – kdykoliv můžete svoji registraci upravit 
nebo i úplně zrušit (což zatím nikdo neučinil).

Musím si také stáhnout a používat 
aplikaci Mobilní rozhlas do mobilu?
Nezbytné to není, jen se tím rozšíří Vaše 
možnosti při využívání Mobilního rozhlasu. 
V aplikaci najdete úplný archív zpráv, aktua-
lity z města a také službu ZmapujTo, kterou 
můžete i Vy radnici zpětně informovat o růz-
ných nešvarech po městě.

Je nutné zadávat při registraci i e-mai-
lovou adresu? Nestačí jen telefon?

Povinné to samozřejmě není, zadání e-mai - 
lové adresy však každému určitě doporu-
čujeme. Urgentní a nejdůležitější informa-
ce z radnice jsou rozesílány přes SMS, ty 
méně urgentní nebo obsáhlejší zas posílá-
me e-mailem. Např. všechny pozvánky na 
kulturní a sportovní akce. Ne všechny infor-
mace se tedy k Vám vždy dostanou pouze 
esemeskou.

Pokud máte i Vy nějaký dotaz k Mobilní-
mu rozhlasu, pošlete nám jej na rozhlas@
tisnov.cz. Nebo se rovnou zaregistrujte na 
tisnov.mobilnirozhlas.cz. Zjistíte rychle, 
jak to celé funguje a hlavně jak příjemný 
informační komfort tím získá celá Vaše 
rodina.

SENIOR TAXI se osvědčilo a rozšiřuje své služby
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Jak už jistě dobře víte, v Tišnově byla dne 16. 
října 2017 zprovozněna služba SENIOR TAXI. 
Určená je pro občany s trvalým pobytem ve 

městě Tišnově ve věku 70 let a více a pro ob-
čany s trvalým pobytem v Tišnově, kteří jsou 
držiteli průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“. Až dosud 
bylo dotované svezení poskytováno pouze 
v rámci katastrálního území města Tišnova. 
Nově od ledna 2018 mohou využít tyto služ-
by i občané z místních částí Hájek, Hajánky, 
Jamné a Pejškov. Vzhledem k tomu, že po Tiš-
nově činila dotovaná cena částku 20 korun, 
do místních částí, které jsou vzdáleny ně-
kolik kilometrů, byla cena stanovena na 30 
korun. 

Pro připomenutí sdělujeme, že SENIOR 
TAXI je po předchozí objednávce dostup-
né v pracovní dny v době od 7 do 14 hodin 
na telefonním čísle 608 812 128. Službu 
si musíte objednat telefonicky den přede 
dnem, v němž potřebujete odvoz. Budou-li 
to umožňovat provozní podmínky SENIOR 

TAXI, můžete službu využít i v den jejího 
objednání. Před první jízdou vyplníte evi-
denční kartu SENIOR TAXI, kde uvedete 
údaje, které doloží nárok na využívání této 
služby. Před zahájením jakékoliv další ces-
ty již předložíte pouze evidenční kartu. Tu 
si budete moci po telefonické výzvě vyzved-
nout na odboru OSMKS (budova radnice na 
nám. Míru 111 v přízemí) u paní Renaty 
Korčekové.

Od zahájení provozu bylo se službou SE-
NIOR TAXI realizováno již tři sta jízd, celkem 
pak máme registrováno 65 obyvatel města, 
kteří tuto službu využívají zejména při cestě 
na polikliniku, do nemocnice, na poštu nebo 
na nádraží. Věříme, že o její využívání bude 
i nadále zájem a pomůžeme tak řadě seniorů 
začlenit se do běžného života formou cenově 
přijatelné a dostupné místní dopravy.

VLAKOVÁ VÝLUKA

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

UZAVÍRKA ULICE

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

MOBILNÍ
ROZHLAS
TIŠNOV

Důležité zprávy
z Tišnova přímo
do Vašeho mobilu

Zaregistrujte se RYCHLE  a ZDARMA na tisnov.mobilnirozhlas.cz
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Veřejná prezentace projektu Revitalizace sídliště Pod Květnicí
Eva Švecová, Odbor investic a projektové 
podpory

Jistě jste v průběhu roku zaznamenali prá-
ce na sídlišti Pod Květnicí, kde byl opraven 
chodník mezi ulicí Dřínovou a Osvobození, 
rekonstruováno dětské hřiště pod ulicí Dří-
novou, vybudována plocha pro parkování 
u Centra sociálních služeb a výsadba zeleně. 
Opravy, rekonstrukce či nové investice by 
měly pokračovat i v následujících letech. Měs-
to nechalo zpracovat architektonickou studii 
Revitalizace sídliště Pod Květnicí, jejímž před-
mětem byla analýza současné situace, pojme-
nování problémů a návrh regenerace území. 
Tuto studii bychom Vám rádi představili a vy-
slechli si Vaše názory a připomínky. Přijměte 
tedy pozvání na prezentaci dne 17. 1. 2018 
v 17 hod. v jídelně Centra sociálních slu-
žeb na ulici Králova 1742.

Při tvorbě studie byly uvažovány zejména 
následující parametry:
–  vytvoření centra sídliště s místem pro setká-

vání v prostoru před samoobsluhou
–  vymezení nových parkovacích ploch
–  doplnění ploch pro sport a rekreaci všech 

věkových skupin

–  doplnění mobiliáře, naučných tabulí a prvků 
pro relaxaci (lavičky, krytá posezení se sto-
lem a lavičkami, stojany na jízdní kola ad.)

–  doplnění zeleně (zakrytí nároží domů, 
odclonění nevhodných prvků jako např. ná-
dob na odpad), likvidace některých nevyu-
žitých prvků (klepače a sušáky na prádlo), 
rozšíření trávníkových ploch

–  sjednocení prostoru použitím jednotných 
materiálů (jednotná skladba betonové dlaž-
by) a jednotného mobiliáře (lavičky, odpad-
kové koše ad.)

S navrženým řešením se můžete seznámit 
na webu města, konkrétně pak v přílohách 
článku v rubrice aktuality ze dne 27. 11. 2017.

Změny ve svozu bioodpadu a plastů v pytlích v roce 2018
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v loňském 
roce společnost KTS Ekologie s. r. o. 

Svoz směsného komunálního odpadu 
zůstává v Tišnově a místních částech Jam-
né a Pejškov nezměněn. Probíhá celoročně. 
V Tišnově týdně a v místních částech Hájek, 
Hajánky, Jamné, Pejškov jednou za čtrnáct 
dní, a to opět vždy v sudém týdnu v předepsa-
ných dnech (viz podrobně na webu města).

Svoz bioodpadu bude opět prováděn 
v lichých týdnech. Nově bude probíhat 
ve dvou dnech, vždy ve středu a čtvrtek. 
V předepsaných dnech budou sváženy tyto 
ulice:

STŘEDA:
Wagnerova, Na Mlékárně, Kvapilova, Dvořá-
kova, Majorova, Hřbitovní, Bezručova, Chod-
níček, Svatopluka Čecha, Na Hrádku, Riegrova, 
Tyršova, Jiráskova, Družstevní, Na Honech, 
Nerudova, Drbalova, Černohorská, Na Rybníč-
ku, Husova, Smíškova, Smetanova, Vrchlické-
ho, Havlíčkova, Purkyňova, Alšova, Hybešova, 
Erbenova, Máchova, Hynka Bíma, Revoluční, 
Dobrovského, U Humpolky, Červený mlýn, Za 
Mlýnem, U Střelnice, Karasova, U Svratky, Za 
Krétou, Ostrovec.

Svoz v těchto ulicích bude probíhat 
v termínech: 17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 25. 4., 
9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 

29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 
21. 11., 12. 12. 2018.

ČTVRTEK:
Náměstí Komenského, náměstí Míru, Dvo-
řáčkova, Ráboňova, Parolkova, Na Kukýrně, 
Halouzkova, Jungmannova, Radniční, Ko-
ráb, Nádražní, Na Zahrádkách, Janáčkova, 
Klášterská, Procházkova, náměstí 28. října, 
U Náhonu, Na Loukách, Mlýnská, Trmačov, 
Neumannova, Dlouhá, K Čimperku, Marie 
Pavlíkové, Formánkova, Ranného, Valova, Ště-
pánova, Brněnská, Horova, Hornická, Halaso-
va, Jamborova, Mánesova, Hanákova, Na Nové, 
Mrštíkova, Mahenova, Cihlářská, Trnec, Těs-
nohlídkova, U Pily, U Lubě, Lomnická, Králova, 
Květnická, Dřínová, Osvobození, Polní.

Svoz v těchto ulicích bude probíhat 
v termínech: 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 26. 4., 
10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 
30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 
22. 11., 13. 12. 2018.

V období prosinec až březen bude svoz 
probíhat jednou za měsíc, duben až listopad 
jednou za čtrnáct dní. Systém je zajišťován 
v zástavbě rodinných domů a nově také v síd-
lištní zástavbě. Občané, kteří mají zájem o svoz 
bioodpadu, si mohou speciální nádobu na bio-
odpad (hnědá provětrávaná nádoba) zakoupit 
na sběrném dvoře u obsluhy. 

Nádoby slouží nejenom na bioodpad ze 
zahrad, ale především na bioodpad z domác-
nosti (např. zbytky ovoce a zeleniny, zvad-
lé květiny a rostliny z květináčů, skořápky 
z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové 
ubrousky, čajový a kávový odpad). Je třeba 
dbát na to, aby nekončil ve směsném odpa-
du v případě, že máte nádobu na bioodpad, 
kompostérr či kompostiště. Prosíme občany, 
kteří mají možnost kompostovat bioodpad 
na své zahradě, aby především bioodpad ze 
zahrad takto zpracovávali a předcházeli tím 
vzniku odpadů. Zcela nepřípustné je ukládá-
ní bioodpadu ze zahrad do nádob na směsný 
domovní odpad. 

Pytlový sběr plastů bude prováděn jed-
nou za 4 týdny, nově vždy v úterý v termí-
nech: 2. 1., 30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5., 
19. 6., 17. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 6. 11. 
a 4. 12. 2018. V těchto dnech budou pytle 
svezeny z celého města a místních částí. Pytle 
umístěte před dům nejpozději v den svozu do 
6.30 hod. V případě, že tento termín z různých 
důvodů propásnete, nedávejte pytle před dům 
v jiných dnech, ale využijte možnosti je odvézt 
na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdy-
koliv v době provozu. Od 1. 1. 2018 budou 
postupně nahrazeny čárové kódy kvalitnější-
mi QR kódy z lepšího materiálu, který mráz 
či déšť nepoškodí. První čtvrtletí, tedy do 
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konce března, bude možné odevzdávat sou-
časně pytle s čárovými kódy i QR kódy. Nové 
QR kódy si občané mohou vyzvednout již od 
ledna na Odboru správy majetku a komunál-
ních služeb MěÚ Tišnov.

Otevírací doba sběrného dvora zůstává 
stejná jako v roce 2017. V pondělí a ve čtvrtek 
(7.00 až 17.00 hod.), v úterý, středu, pátek (7.00 
až 15.00 hod.) a v sobotu (8.00 až 12.00 hod.). 
Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný 

odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebez-
pečné odpady, elektrozařízení podléhající zpět-
nému odběru a další. K bezplatnému odevzdání 
pneumatik využijte přednostně pneuservisy, ja-
kožto místa zpětného odběru pneumatik. 

Svoz odpadu o svátcích
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Oznamujeme občanům, že v Tišnově a místních částech Hájek, Hajánky, 
Jamné, Pejškov proběhne o svátcích svoz směsného komunálního odpa-
du stejně jako v běžných pracovních dnech.

Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) bude 
uzavřen 23. 12. až 26. 12. 2017 a 1. 1. 2018. Ostatní dny mezi svátky 
bude otevřen. Provozní doba sběrného dvora je v pondělí a čtvrtek (7.00 
až 17.00 hod.), v úterý, středu a pátek (7.00 až 15.00 hod.) a v sobotu 
(8.00 až 12.00 hod.).

Využijte, prosím, v období svátečních dnů otevíracích hodin sběrného 
dvora a nadměrné množství papíru a plastů z vánočních dárků zde předejte.

Silnice Tišnov–Deblín bude i nadále uzavřena
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Upozorňujeme řidiče, že z důvodu provádě-
ní rekonstrukce komunikace bude pokračo-
vat uzavírka krajské komunikace druhé třídy 
č. 379 mezi Tišnovem a Deblínem.

1. ETAPA od 10. 12. 2017 do 1. 3. 2018
Úplná uzavírka silnice od začátku městysu Deblín 
(ze směru od Velké Bíteše) po křižovatku silnic 

v Žernůvce, silnice od křižovatky silnic v Závis-
ti po začátek města Tišnova a částečná uzavír-
ka křižovatky silnice a přilehlých úseků silnice 
v obci Nelepeč-Žernůvka, místní část Žernůvka.

2. ETAPA od 2. 3. 2018 do 30. 4. 2018
Úplná uzavírka silnice od začátku městysu De-
blín (ze směru od Velké Bíteše) po křižovatku 

silnic v Žernůvce, silnice od křižovatky silnic 
v Závisti po začátek města Tišnova a částečná 
uzavírka silnice mezi Závistí a Žernůvkou. 

Objízdné trasy budou vyznačeny do-
pravními značkami nebo se s nimi mů-
žete, společně s podrobnostmi, seznámit 
např. v kompletním článku na webu města 
Tišnova.

Bilancování roku 2017
připravila redakce TN

Roku 2017 už zbývá do definitivního konce jen 
pár dnů. Pro každého z nás znamenalo uplynu-
lých dvanáct měsíců spoustu událostí; někte-
ré byly určitě radostné, jiné už méně, ale tak 
tomu zkrátka vždy v minulosti bylo a v létech 

budoucích nepochybně rovněž bude. Vyzvali 
jsme Vás, ať už krátkým odstavcem v minulém 
čísle, nebo cíleně adresovanými e-maily, abyste 
se nám svěřili, co se Vám v roce 2017 v Tišno-
vě líbilo a co naopak nelíbilo, případně nač se 
těšíte v roce novém, končícím opět tou legen-
dární osmičkou, která byla pro Čechy v uply-
nulých sto letech už tolikrát „osudová“. Sešly se 
nám odpovědi pohříchu většinou od těch dříve 

narozených, jako by občany mladších roční-
ků buď nic nezajímalo, nebo se o tom nechtěli 
s nikým dalším podělit. Děkujeme všem, kteří 
zareagovali, a zde jsou tedy některé Vaše odpo-
vědi, seřazené od nejstaršího respondenta po 
ty mladší.

MVDr. Igor Tejkal, 92 let:
Nejvíce mne potěšilo obnovení památky malí-
ře Jambora a znovuotevření Jamborova domu, 
jsem rád za zřízení služby Senior taxi. Těším 
se na další zájezdy organizované kulturní pra-
covnicí Centra sociálních služeb Markétou 
Prokopovou.
 
Ludmila Šťávová, 87 let:
Mezi potěšující události rovněž řadím zavedení 
Senior taxi, dále pak výsadbu stromů a keřů na 
obou sídlištích a jsem ráda, že se započalo s bu-
dováním parku za farou. Také mne těší, že se 
zástupci města zúčastňují některých akcí pořá-
daných v Centru sociálních služeb. 

Ludmila Cvrkalová, 76 let:
Toho, co mne potěšilo, je více: zlepšila se in-
formovanost občanů prostřednictvím Tišnov-
ských novin a Mobilního rozhlasu, k lepšímu 
se změnilo také pravidelné vysílání Tišnovské 
televize. Krokem vpřed je i posun ohňostroje 
na novoroční odpoledne, díky čemuž se mohou 
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zúčastnit i děti se svými rodiči. Dále mohu jme-
novat opravu chodníků a zpoplatnění parková-
ní v centru města (možná by bylo dobré zavést 
totéž i jinde), bohatý výběr kulturních akcí a zá-
jezdů pro seniory, obnovení činnosti Karasova 
divadla či vybudování kluziště u školy na Smíš-
kově ulici. Zlepšit by bylo třeba parkování mezi 
Tišnovskou Rychtou a obchodním domem Al-
bert. Těším se na komunální volby, dokončení 
započatých prací a na pravidelné trhy, kde mají 
občané nejen možnost nakupovat, ale také pří-
ležitost k vzájemnému setkávání.

Jiřina Frýbová, 70 let:
Počínání radnice hodnotím jako jedno velké 
plus, konkrétně Tišnovské noviny a Tišnov-
skou televizi včetně webových stránek a úřed-
ní desky, Mobilní rozhlas, Senior taxi, městskou 
policii, zavedení parkovacích automatů. Jsem 
spokojená i s akcemi MěKS (vznik informačního 
centra, obnovení Jamborovy galerie, zachování 
letního kina), ráda navštěvuji zdařilou Univerzi-
tu volného času zdejší knihovny, zejména letoš-
ní kurz Brněnské podzemí, stejně jako výlety či 
přednášky mimo běžný rámec její činnosti. Po-
dařila se Cesta hrdelního práva – sice byla jis-
tě řada potřebnějších věcí, ale v každé době by 
mělo ve městě zůstat něco nadčasového, trvalé 
hodnoty. A to se povedlo, od myšlenky po reali-
zaci včetně dokonalého řemeslného provedení. 
V oblasti zdravotnictví kladně hodnotím snahu 
města renovovat a rekonstruovat prostory po-
likliniky a pronajímat je potřebným lékařským 
odbornostem, jen mi tu stále chybí další „oční“, 
za což ovšem město nemůže. Ve veřejném pro-
storu jsou potěšitelné rekonstrukce koupaliště, 
budování parku pod kostelem, projekt revita-
lizace sídliště Pod Květnicí (provádění po eta-
pách, letos chodníky na ulici Osvobození). Jsem 
ještě stále „profesionálně tržená“ a nemůžu si 
odpustit pochválit organizování sběru a svozu 
odpadů včetně kompostování a údržbu veřej-
né zeleně. K dokonalosti ještě ledacos chybí, ale 
i tak jsme v tomto směru dobří. Jsem ráda, že se 
začalo s rekonstrukcí silnic ze žulových kostek. 
Přeju pevné nervy všem, je to na dlouho… Přála 
bych si, aby bylo obnoveno nasvětlení kostela – 
jedná se o dominantu města. Tišnov byl prvním 
na trati, jehož kostel svítil; dnes jsou daleko jiné 
možnosti a v sousedních obcích nás předstihli. 

Radoslav Tichý, 66 let:
Jako milovníka hudby mě potěšil zvláště po-
řad Střípky z mozaiky našeho bigbítu v Muzeu 
města Tišnova pokračující z roku 2016 až do 
návazných pořadů v roce 2017 a ještě koncert 
Michala Prokopa na zahrádce restaurace U Pal-
ce. Ze sportovních akcí se mi líbil zvláště i díky 
počasí Memoriál Ivo Medka na jaře a na pod-
zim pak rekordní účast na pochodu Tišnovská 
padesátka. Tuto novou trasu jsem absolvoval 

na kole. Zklamáním byl naopak přerod dříve 
prosperujícího hotelu Květnice v ubytovnu děl-
níků. Doufám, že budovaný park pod kostelem 
bude dokončen v závazném termínu. 

Josef Zacpal, 60 let:
Líbí se mi projekt Cesta hrdelního práva: výbor-
ný nápad, rychlá realizace. Správné bylo otevře-
ní informačního centra ve skutečném středu 
města. Po dlouhých letech marného úsilí bylo 
konečně vybudováno důstojné sociální zaříze-
ní pro návštěvníky areálu Porta coeli. Zklamal 
mne další průnik stavebních strojů do krajiny 
směrem k Čimperku. Těším se na vše pěkné 
a zajímavé, co nový rok 2018 Tišnovu přinese.

Eva Vinterová, 60 let:
Nejvíce se mi v Tišnově líbí kultura, například 
koncerty KPH nebo povídání u písniček v Cen-
tru sociálních služeb či v muzeu. Nelíbí se mi 
chodník od křižovatky Humpolka. Je ze ští-
pané žuly a nejen já, ale i spousta dalších lidí 
ho kritizuje, protože se po něm špatně chodí. 
Teď se k tomu přidal i Hrádek. Na pohled je 
to sice pěkné, ale ono by se po něm mělo dát 
také chodit (a nejen mladí se zdravýma noha-
ma). Netěším se raději na nic, abych pak nebyla 
zklamaná. 

Ivana Jíchová, 49 let:
Potěšilo mě, že začal vznikat krásný park pod 
kostelem, že se podařilo zachovat kultur-
ní akce U Palce a že jsem tam mohla navštívit 
hezké koncerty nebo že se na Facebooku do-
zvídám o tom, co se ve městě děje. Dále též par-
koviště u nádraží a zpoplatnění parkování na 
náměstí. Netěší mě situace s parkováním okolo 
Alberta. Zprůjezdnění silnice kolem chodníčku 
u prodejny mi připadá nebezpečné pro chod-
ce, kteří se nečekaně vynořují za zdí prodejny 

a míří pod kola aut jedoucích do zatáčky. Stále 
je plno a zákazníci nemají kde parkovat. Naku-
puji v Brně a v Kuřimi, ale ne každý má tu mož-
nost. Těším se na zprovoznění parku a hřiště 
na Smíškovce.

Martina Kalinová, 35 let:
V oblasti dopravy je dobře, že začala oprava 
jedné z nejrozbitějších silnic. Horší je ovšem 
špatná koordinace objízdných tras, pro děti 
velmi nebezpečný příchod do ZŠ Smíškova je 
dlouho neřešen (absence přechodu pro chodce 
na úrovni ulice Smetanova pro školáky ze sídli-
ště). Ve školách a dalších organizacích je chvá-
lyhodně pestrá nabídka kroužků pro děti, ale 
kapacita je vesměs příliš nízká, v tělocvičnách 
je přetlak a chybí tu veřejná hřiště pro nezávis-
lou skupinu lidí. V kultuře je vidět snaha MěKS, 
nabídka akcí je velmi dobrá, ale například na 
uspokojení zájemců o divadelní předplatné je 
tu opět malá kapacita sálů. Prospěšný byl vznik 
dráhy pro kola, nicméně mi stále v Tišnově 
chybí maličkosti, které by tu zpestřily žití pro 
lidi v bytových domech (veřejné ohniště, gril-
point, k čemuž se nabízí místo u letního kina), 
uvítali bychom více vodovodních kohoutků 
s pitnou vodou po městě a okolí. Rovněž chybí 
místo pro pohyb školních dětí, které již nebaví 
hřiště spíše pro předškoláky (přestavba hřiště, 
obtížnější prvky – nabízí se rovněž místo vedle 
letního kina). A na co se v příštím roce těším? 
Na dovolenou. 

Jaké náměty na zlepšení se kromě již uvede-
ných ještě objevily ve Vašich příspěvcích? Na-
příklad opravení Černohorské, Riegrovky, 
silnice kolem polikliniky a náměstí. Padl též ná-
vrh na zpoplatnění parkování u Alberta při stá-
ní po více jak dvou hodinách, aby se tu některá 
vozidla nezdržovala celý den.

V příštím čísle se budeme zabývat rozpočtem a plánovaným hospodařením města v roce 2018.

Foto: Michal Juříček
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číslo datum 
uzávěrky

datum 
vydání téma

č. 2/2018 15.01.2018 25 .01.2018 Rozpočet a hospodaření města na rok 2018

č. 3/2018 12.02.2018 22.02.2018 Doprava a bezpečnost (stav silnic, problematická místa, parkování, doprava do okolních měst 
či obcí…)

č. 4/2018 12.03.2018 22.03.2018 Vzdělávání a volný čas (školky, školy, kroužky, ale i přednášky, besedy, kurzy…)
č. 5/2018 16.04.2018 26.04.2018 Životní prostředí (třídění odpadu, biokoridor, čistota města, veřejná zeleň...)
č. 6/2018 14.05.2018 24.05.2018 Investiční akce města (proběhlé, probíhající i plánované)
č. 7 a 8/2018 18.06.2018 28.06.2018 Život v komunitách a cestovní ruch ve městě (spolky, kluby, sdružení, koníčky...) 

č. 9/2018 13.10.2018 23.08.2018 Tišnov – město sportu (sportovní kluby a oddíly, rady a tipy pro začínající sportovce, možnosti 
sportovního vyžití pro „nesportovce“…)

č. 10/2018 10.09.2018 20.09.2018 Péče o zdraví (zdravotnická zařízení, lékaři, alternativní způsoby léčby, wellness, zdravé potra-
viny, ale také sociální péče)

č. 11/2018 15.10.2018 25.10.2018 Tišnov žije kulturou (koncerty, divadla, plesy, výstavy…)
č. 12/2018 12.11.2018 22.11.2018 Tišnov duchovní (duchovní život, vánoční tradice, vánoční akce…)
č. 1/2019 10.12.2018 20.12.2018 Bilancování nad uplynulým rokem, čtenářská anketa

Otevírací doby
Galerie
23. 12.  10.00–17.00 27. 12.  14.00–18.00 28. 12.  14.00–18.00 29. 12.  14.00–18.00 30. 12.  10.00–17.00 31. 12.  10.00–17.00  

TIC  
23.–26. 12. zavřeno 27.–29. 12. 13.00–16.00, pak otevřeno až od 2. 1. 2018

WC
23.–26. 12. zavřeno 27.–31. 12. 9.00–16.00 1. 1. 2018 16.00–18.00

Sekretariát MěKS
zavřeno 27. 12. 2017 – 1. 1. 2018

Tišnovské noviny
zavřeno 27. 12. 2017 – 1. 1. 2018

Knihovna
zavřeno 27. 12. 2017 – 1. 1. 2018 poslední půjčovní den 22. 12. 2017

Muzeum
23. 12. 10.00–17.00 24.–26. 12. zavřeno 27.–30. 12. 10.00–17.00 31. 12. 2017 – 2. 1. 2018 zavřeno

Setkání 
s mimozemšťanem 
odkládáme na únor
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele

Z nenadálých a nemilých důvodů jsme muse-
li prosincové divadelní představení K-PAX, 
Svět podle Prota přesunout na únor. Radim 
Fiala, představitel jedné z hlavních rolí, má 
bohužel zdravotní problémy a žádnou alter-
naci. Podařilo se nám však pružně domlu-
vit na termín 22. února 2018. To je shodou 
okolností měsíc, ve kterém žádné jiné před-
stavení není, takže ani nebudete „překul-
turovaní“. Vstupenky s prosincovým datem 
samozřejmě budou platit na náhradní ter-
mín. Děkujeme za vaše pochopení a těšíme 
se v únoru! Oficiální foto k divadelnímu představení K-PAX, Svět podle Prota
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Zpěváci pana Jiřího Linhy
Václav Seyfert, redaktor TN

Dlouholetí příznivci populární hudby si jistě 
ještě dobře pamatují, že naše zpěváky a zpě-
vačky při natáčení písniček s rozhlasovým či 
Vlachovým tanečním orchestrem velmi často 
doprovázel sbor Lubomíra Pánka. Ještě před 
ním však nastupující sólisté jako Karel Gott, 
Waldemar Matuška či Milan Chladil spolu-
pracovali s jiným pěveckým tělesem. Byl to 
Vokální sbor Jiřího Linhy.

Vznikl v roce 1963. Jeho vedoucí měl 
v té době za sebou pěveckou praxi ve sbo-
rech Pavla Kühna a později ve sboru Česko-
slovenského státního souboru písní a tanců, 
kde působil i jako sbormistr; teorii načerpal 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, 
kterou ukončil jako středoškolský profesor 
hudby. Jeho první vlastní vokální kvintet 
působil v rámci Uměleckého souboru mini-
sterstva vnitra, po jehož zrušení pak Jiří Lin-
ha sestavil soubor nový a zaměřil jej podle 
vzoru tehdy slavných Le Swingle Singers. 
Tento francouzský soubor, zpívající v oprav-
du swingujícím rytmu klasickou hudbu re-
nomovaných autorů, vystoupil v roce 1965 
v Praze na Mezinárodním jazzovém festi-
valu a jeho přístup k úpravě známých té-
mat zde padl na úrodnou půdu. Linhova 
vokální skupina už nedělala „křoví“ popo-
vým zpěvákům, nýbrž se začala orientovat 
na samostatné podání spirituálů, country, 
muzikálových písní a šansonů. Později se 
rozšířila i o instrumentální část a věnovala 
se originální interpretaci starých mistrů ve 
vlastních transkripcích.

V roce 1970 byl soubor už pod názvem 
Linha Singers začleněn pod Státní divadelní 
studio v Praze, po deseti letech pak pro změ-
nu do řad Symfonického orchestru hlavního 
města Prahy FOK. Když se v roce 1993 v no-
vých poměrech všechny soubory organizač-
ně transformovaly, založil Jiří Linha nejprve 
nadaci Orfeus, později pak obecně prospěš-
nou společnost Linha Singers o. p. s., která 
svoje těleso po všech stránkách zaštiťuje do-
dnes. On sám je i nadále ve svých 87 letech 
jeho uměleckým vedoucím.

Jak charakterizovat hudbu, které se Lin-
ha Singers věnují? Citujme webové stránky: 
„Hudební řeč souboru záměrně překračuje 
hranice několika hudebních žánrů. Osobitý 
způsob přednesu je dán především promyš-
lenou kombinací různých pěveckých technik, 
odvozených z hudby vážné, lidové, šansonu 
a jazzu. Zpěváci tak mohou zazpívat i ná-
ročné party hudebních nástrojů, aniž by 
je napodobovali nebo karikovali, ale mo-
hou také plně uplatnit přirozené vlastnos-
ti svého hlasu – jeho barvu, pohyblivost 
i nenapodobitelný výraz.“ Na vrcholu karié-
ry, v osmdesátých létech minulého století, 
psali pro Linhovce speciální skladby vážení 

čeští skladatelé – například Otmar Mácha 
nebo Petr Eben. Ten o souboru mimo jiné 
řekl: „Jsem si jist Händlovým i Schubertovým 
úsměvem nad touto transformací jejich hud-
by, stejně tak jako vděčností všech starých 
českých a slovenských mistrů, ke kterým se 
tento soubor probíjí zarostlými šípky staletí, 
aby je probudil k životu, byť někde polibkem 
trochu koketním, a vysvobodil je tím ze spán-
ku zaprášených archívů.“ 

V obsazení souboru se v průběhu času 
objevili i známí instrumentalisté jako Lubo-
mír Brabec, Emil Viklický či Josef Vejvoda, ze 
zpěvaček například Jana Koubková. Součas-
nou stálou sestavu tvoří zpěváci Veronika 
Szutkowská, Marie Kratochvílová, Marta Ma-
rinová, Jitka Rydvalová, Petr Jindra a Karel 

Zochr, instrumentalisty jsou Kateřina Chu-
dobová (flétna, pikola), Jitka Navrátilová 
(klávesové nástroje), Lucie Čistecká (flétna), 
Petr Kořínek (kontrabas) a Eduard Rousek 
(bicí nástroje).

Kmenový repertoár Linha Singers ob-
sahuje rovněž řadu tanců a lidových písní 
různých národů. Jejich úpravy i způsob in-
terpretace respektují nejen hudební řeč sou-
boru, ale také charakteristické znaky lidové 
hudební kultury místa i času jejich vzniku. 
Také tyto písně soubor představí na svém 
tišnovském koncertě v rámci Kruhu přátel 
hudby ve středu 10. ledna od 19.30 hodin ve 
velkém sále Městského kulturního střediska. 
Rozhodně si nenechte toto pozoruhodné vy-
stoupení ujít.

Foto: archiv Linha Singers



12 Tišnovské noviny

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

Už jste se letos divili? A jak to plánujete příští rok?
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele

Půlka prosince, ale o plese se nám už i zdá! Tedy aspoň nám organizá-
torům, kteří věříme, že jsme letos udělali všechno pro to, aby se vám 
na XIV. reprezentačním plese města Tišnova líbilo každý rok víc 
a víc. Osmička na konci 2018 nás inspirovala k tématu „… v říši divů“, 
do čehož dokonale zapadnou i hlavní hvězdy – 4TET s Jiřím Kornem. 

Ve zkratce vám popíšu letošní největší změnu – zavádíme on-line 
předprodej, ve kterém bude 150 vstupenek pouze pro veřejnost. 
„Klikací soutěž“ bude spuštěna v pondělí 22. ledna v 8.00 a od stej-
né hodiny bude možné přijít i do TIC a zakoupit si lístky osobně. Cel-
kem si můžete pořídit až čtyři kusy a on-line rezervace vám vydrží 

pět dní (do té doby byste se měli zastavit v TIC a vstupenky si vy-
zvednout a zaplatit – na webu bude možné je pouze zarezervovat). 
Magický odkaz je www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program, ale 
nelekejte se, plesat se nebude v kině, jen použijeme náš rezervační 
systém původně vyrobený pro kino. Po tomto datu půjdou do prode-
je ještě další vstupenky v nepravidelných intervalech – doporučuje-
me sledovat naše facebookové stránky nebo se poptat přímo v TIC. 

V příštím čísle Tišnovských novin odtajníme z programu ješ-
tě více… V každém případě se na vás těšíme na galavečeru, jak se 
patří! 

ve 20.00 hodin

vystoupí

17. 2. 2018

4TET

XIV. reprezentační

ples města Tišnova
...v říši divů

Předprodej vstupenek od 22. 1. 2018

Zimní akce
Oddělení pro dospělé čtenáře
Dagmar Kopřivová, vedoucí

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA – vyhodnocení
Nezadržitelně se nám blíží konec roku 2017 a s ním i konec Čtenářské 
výzvy! Připomínáme, že ti z Vás, kteří se zapojili, mohou odevzdávat 
vyplněné archy v knihovně nebo je poslat e-mailem do 5. ledna 2018. 
V lednu se můžete těšit na vyhodnocení a zajímavé odměny. 
Líbila se Vám výzva? Chcete si ji zopakovat? 

Univerzita volného času

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ II. – přednášky zimního semestru UVČ
10. a 24. ledna v 16.45
ZÁKLADY GENEALOGIE ANEB JAK SESTAVIT RODOKMEN – před-
nášky zimního semestru UVČ
8. a 22. ledna v 16.45

PESTRÁ BOTANIKA – přednášky zimního semestru UVČ
15. a 29. ledna v 16.30

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU – letní semestr 2017/2018
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se letní semestr (únor– 
–květen) nové cykly přednášek.  

  Městská knihovna Tišnov 
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LEGENDÁRNÍ EVERGREENY SVĚTOVÉ POPULÁRNÍ HUDBY
Hudba, které dnes pro zjednodušení říkáme „populární“, existu-
je již více než sto let. Máme na mysli konkrétně jazz, rock, folk, šan-
son a další spřízněné žánry. Za tak dlouhé období se v každém z nich 
vykrystalizovaly desítky až stovky skladeb, které již dávno patří do 
zlaté pokladnice hudební historie. Představíme si alespoň některé 
z těchto „věčně zelených trvalek“, a to vždy nejen v původní verzi, ale 
také v té nejznámější, neboť v řadě případů se nakonec nestal tím 
nejslavnějším právě originál.
Přednáší: Václav Seyfert
Zahájení: pondělí 5. února v 16.45
KOMUNIKACE
Cyklus přednášek přináší možnost uvědomit si svoje komunikační  
schopnosti a dále je rozvíjet tak, abychom v naší komunikaci byli 
 jistější a dosahovali porozumění s ostatními lidmi.
Přednáší: Alena Navrátilová
Zahájení: středa 14. února v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku
GIAN LORENZO BERNINI – genius evropského baroka
Cyklus přednášek představí italského barokního architekta, sochaře 
a malíře, který mimo jiné dotvořil svatopetrské náměstí před bazili-
kou sv. Petra ve Vatikánu. Jeho sochy se staly vzorem pro evropské 
barokní sochaře. Bernini byl pro baroko stejně jako Michelangelo pro 
renesanci revolučním mistrem, jenž ukázal svému okolí budoucnost.
Zahájení: úterý 30. ledna v 9.30
Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se musí přihlásit osobně od 
2. do 26. ledna v městské knihovně nebo na telefonním čísle 
549 121 001-2, kde obdrží další informace. 

Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA!
9. a 23. ledna od 9.00 (pokročilí) a 10.30 (začátečníci) – další lek-
ce na rozvoj paměti

Cestopisná beseda
STO TVÁŘÍ ISLANDU – Miloš Buček
25. ledna v 17.00
Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce cestování na před-
nášku pana Miloše Bučka. Obrazové zpravodajství z neklidné, často 
nepřívětivé, ale přesto velmi přitažlivé ostrovní země.

Přednáška Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018
IMAGINACE A JEJÍ VYUŽITÍ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ – 
PhDr. Bc. Mariana Štefančíková Ph.D., Ph.D
18. ledna v 17.00
Nenechte si ujít hned v lednu zajímavou nabídku prožitkové imagi-
nace pod odborným vedením Mariany Štefančíkové, kterou otvíráme 
cyklus „Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018“. Schopnost člo-
věka pracovat s imaginacemi neboli představami obsahuje nezměr-
ný potenciál pro nahlížení situace novým způsobem, pro hledání 
řešení, ale také pro tvořivé procesy, za účelem vlastního sebepozná-
ní a seberozvoje. Seminář nabízí praktické seznámení s několika 
příklady imaginací a způsoby jejich využití, včetně možností jejich 

interpretace. 
Vstupné 50 Kč. 
Počet míst je omezen, rezervace nutná.
Zájemci se mohou hlásit osobně v Městské knihovně Tišnov 
nebo telefonicky na tel. 549 121 001-2.
Více na stránkách www.mktisnov.cz/rok-s-prozitkem-2018.

Kurz
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou – TUŽKA 
5. až 7. ledna
Městská knihovna Tišnov ve spolupráci s Mgr. Martinou Bajerovou 
Šopfovou pořádají základní kurz kreslení pravou mozkovou hemi-
sférou – TUŽKA. Naučte se kreslit za jediný víkend! Kreslení pravou 
mozkovou hemisférou není jen o „kreslení“ jako takovém. Je to úžas-
ný nástroj pro zlepšení sebevědomí, zbourání svých dosavadních ba-
riér a rozpuštění starých modelů v myšlení. Přijďte a objevte nejen 
podstatu kreslení. 
Využijte možnosti pořádání kurzu v Tišnově! Přihlašovat se můžete 
na www.opravdovysvet.cz.

Výstava
Výstava obrazů a vernisáž
6. ledna až 28. února
Výstava obrazů tišnovského kurzu akvarelu pro dospělé aneb, „šud-
lání a čmrkání“.
Vernisáž k výstavě proběhne v sobotu 6. ledna v 15.00 v Městské 
knihovně Tišnov v oddělení pro dospělé čtenáře.
Jedná se o první výstavu tohoto kurzu, kde účastníci představí výběr 
ze svých prací. Na výstavě uvidíte díla Ivany Hanákové, Aleny Jankovské,  
Markéty Leifrové, Dany Navrátilové, Jany Ševčíkové, Mirky Vlčkové  
a Jaromíra Tauše. 
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Tišnov a Inspirem Tišnov vás 
srdečně zve lektor kurzu Pavel Sýkora.
Výstava je přístupná vždy v půjčovní době knihovny PO, ST, PÁ 
od 8.00 do 18.00.

Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018
Pavlína Mariánková, knihovnice
Po úspěšné sérii přednášek v rámci „Roku zdraví 2017“ v Městské 
knihovně Tišnov jsme se rozhodli pro lehkou návaznost a rádi by-
chom Vás v novém roce 2018 pozvali na setkání s prožitkovými akti-
vitami a expresivní terapií.
Expresivní terapie využívají různých uměleckých forem k sebevyjád-
ření, uvolnění a prožitku, k sebepoznání a k postupnému navozování 
celkového zdraví, fyzické i psychické pohody.
Každá zkušenost je cenná, protože je použitelná v dalším životě. Silné 
zkušenosti vznikají na základě silných zážitků. Silný zážitek ale zase 
závisí na schopnosti prožívat. Nabídneme Vám cestu k uvědomění 
a uvolnění, abyste byli schopni během našich setkání prožívat. Zatímco 
prožitek žije pouze v přítomnosti, zážitek a zkušenost jsou živé stále.
V roce 2018 se můžete těšit na prožitky z oblastí arteterapie a ar-
tefiletiky, muzikoterapie, zahradní terapie, aromaterapie, imaginace, 
biblioterapie, harmonizace tibetskými mísami, canisterapie, drama-
terapie či hlasový workshop.

Galerie Josefa Jambora dětem 
Tomáš Zouhar, ředitel školy

Přijďte v sobotu 6. ledna 2018 do galerie od 10.00 do 11.30 hod. pro-
žít Tříkrálové tvoření. 

Během výtvarné dílny se děti seznámí s Jamborovou tvorbou, jejíž 
součástí jsou zimní krajiny, rybáři na zamrzlé Vltavě a série grafic-
kých novoročenek. Vytvoří si své vlastní novoroční přání technikou 

kresby, akvarelu a koláže a dozvědí se, proč lidé v tento den píší na 
dveře domů znamení K + M + B, co ve skutečnosti tato zkratka zna-
mená i odkdy a proč historické obrazy tří králů provází znamení 
komety. 

Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, Tišnov
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Knihy, čtenářství a nová média
Mgr. Alena Adamcová, garantka akce

Pod tímto názvem proběhla ve středu 15. listopadu na ZŠ Smíškova mi-
mořádná událost, kdy mohli být žáci a učitelé druhého stupně přítomni 
diskusnímu setkání vzácných hostů.

Pozvání přijali prof. PhDr. Jiří Trávníček M.A. z Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR, Mgr. Roman Skřepek, vedoucí kanceláře starosty 
a odboru vnějších vztahů města Tišnova, Mgr. et Mgr. Radim Ošmera, 
metodik češtiny pro cizince v Jihomoravském centru na podporu inte-
grace cizinců a lektor Státního integračního programu, a Mgr. Ondřej 
Tomek, sportovní komentátor a redaktor sportu v České televizi. 

Hovořilo se o knihách, motivaci ke čtení i moderních technologiích 
v oblasti médií. Diváci se tak mohli dozvědět, co mají společného knihy 
Děti z Bullerbynu a Vejce a já, co nás nejvíce ovlivňuje ve vztahu ke čtení, 
kdo jsou to tipaři v souvislosti s výběrem knih či jakou knihu a proč ne-
snášel ve školním věku pan profesor Trávníček. Na přetřes přišla pocho-
pitelně i nová média, která k dnešní době neodmyslitelně patří a mohou 
být dobrým pomocníkem, pokud jsou s rozmyslem využívána.

Zajímavá diskuse v rytmu televizního pořadu Fokus mohla uspoko-
jit leckterého knihomola a všichni přítomní pak jistě ocenili nevšední 
a kultivovanou debatu.

Světoznámá rodinná terapeutka Naomi Aldort přednášela v Tišnově na téma 
vzdělávání dětí 
Martina Matějková, organizátorka přednášky, rodič v ZaHRAdě

V pondělní podvečer 16. října se ve velkém 
sále Městského kulturního střediska kona-
la výjimečná přednáška na téma vzdělávání 
dětí. Pozvání školy ZaHRAda přijala Naomi 
Aldort z USA, která v té době byla v Evropě 
na svém šestitýdenním přednáškovém turné 
po několika evropských zemích. U nás byla 
k vidění také v Praze na přednášce s Jarosla-
vem Duškem a následně na celodenním se-
mináři v Brně. 

Naomi Aldort je považována za jednu ze 
světových vůdčích osobností hnutí kontakt-
ního rodičovství, je autorkou knihy Vycho-
váváme děti a rosteme s nimi, která byla 
přeložena do třinácti jazyků.  Ve svých šede-
sáti osmi letech stále cestuje po světě, před-
náší, píše články, radí rodičům a pracuje na 
další knize. Jejím hlavním cílem je šířit lás-
ku a mír, které dle jejích slov začínají doma 
a v každém z nás. 

Jednou z důležitých oblastí, které se Nao-
mi věnuje, je vzdělávání. Během své třího-
dinové přednášky mluvila o tom, jak děti 
podpořit, aby našly a rozvíjely svůj vlastní 
talent. Učily se v souladu se svojí vnitřní mo-
tivací. Aby za své vzdělávání převzaly zodpo-
vědnost a nebyly závislé na uznání druhých. 
Také se dotkla mnoha dalších souvisejících 
témat. V druhé polovině odpovídala hlav-
ně na konkrétní dotazy posluchačů. Sál 
Městského kulturního střediska byl zapl-
něn do posledního místa, většina poslucha-
čů sestávala z řad rodičů a pedagogů škol 

z Tišnovska i vzdálenějšího okolí. Podle ohla-
sů účastníků se akce velmi vydařila. 

Zbývá tedy jen poděkovat Naomi za to, 
že si našla ve svém nabitém programu čas 
a přijela za námi do Tišnova, škole ZaHRA-
da za organizaci této akce v rekordním čase, 
městu Tišnov za zajištění sálu a občerstvení, 

paní Jíchové za vynikající simultánní překlad 
a všem posluchačům za ochotu podívat se na 
věci novým způsobem. 

Snad si každý z přednášky odnesl domů 
alespoň malý střípek moudrosti a laskavosti, 
které mohou přispět k lepšímu světu pro nás 
a naše děti. 

Foto: Jakub Řezáč, žák 9. A

Foto: Pavel Matějka

  ZŠ Smíškova  

  ZŠ ZaHRAda  
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Vánoční ohlédnutí pěveckých sborů 
z tišnovského gymnázia
Helena Zelinková

Vánoční a novoroční čas bývá tradičně dobou bilancování a hodnoce-
ní všeho, co jsme v uplynulých měsících udělali, ať už správně, nebo 
špatně. Nejinak tomu je i v případě práce našich sborů. Dnes můžeme 

s troškou pýchy v hlase říci, že rok 2017 byl pro sbory rokem úspěš-
ným. Možná nás může u srdce hřát i skutečnost, že jsme rozdávali ra-
dost, protože jsme se věnovali charitativním akcím a vystoupením 
pro veřejnost, ale také soutěžím, ve kterých dostáváme ocenění.

Při Gymnáziu Tišnov, přísp. org., existují již pár let sbory dva – 
sbor pro starší studenty (z takzvaně vyššího gymnázia) Gloria canta-
te a také sbor pro studenty mladší – Jubilate. Oba sbory se účastnily 
několika akcí a přehlídek buď společně, nebo jednotlivě. Obě tělesa 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU TIŠNOV – 1. 2. 2018  14–18 hodin
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov, www.gym-tisnov.cz

Návštěvníci mohou absolvovat cvičné testy z ČJ a M:
Cvičný test z M pro žáky 9. tříd – II. poschodí – hl. budova Na Hrádku 20 12.00–13.15
Cvičný test z ČJ pro žáky 9. tříd – II. poschodí – hl. budova Na Hrádku 20 13.30–14.30

Cvičné testy z M, ČJ pro žáky z 5. tříd – přízemí – hl. budova Na Hrádku 20 14.00–17.30
Pro žáky 9. tříd je připraveno konání testu za simulovaných podmínek, které připomínají průběh reálných přijímacích zkoušek –  

proto je nutno přijít včas!

V 16.30 se uskuteční schůzka s vedením GT na ZŠ Riegrova, II. poschodí.

Co Vás může zajímat? 
Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy a je pro ně připraven učiteli a žáky gymnázia bohatý program  

(prezentace výuky). Podrobnější informace o průběhu DOD naleznete na www.gym-tisnov.cz.

V úterý 5. prosince se konal Čertovský šplh pro žáky prvního stupně. Soutěžilo se v několika kategoriích. Každá třída si vybrala své zástupce, 
kteří se zúčastnili šplhu ve své kategorii. Soutěžící s nejrychlejším časem vyhráli. Na závěr andělé udělovali diplomy a medaile soutěžícím. 
Kaž dý, kdo obsadil první až třetí místo, si mohl vybrat cenu. Foto: Markéta Weiglová

  ZŠ Deblín  

  Gymnázium Tišnov  
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pracují pod vedením Mgr. Petry Glosr Cvrkalové a jsou nabízena stu-
dentům jako nepovinný předmět. Zpěváci se scházejí každý týden po 
vyučování, ale často musejí před vystoupením přidat i nácviky třeba 
o víkendu nebo v době ředitelského volna. I to je třeba ocenit, ne kaž-
dý je ochoten obětovat své pohodlí a volný čas. Poctivý trénink je ale 
nezbytný. 

Sbory se zúčastnily následujících akcí:
V březnu zpívaly v regionálním kole Gymnasia Cantant v Brně, 

kde postoupily do celostátního kola. Zde byly oceněny bronzovým 
pásmem.

V dubnu doprovázel sbor starších žáků operní pěvkyni Martinu 
Macko při barokním koncertu v Bystřici nad Pernštejnem a v Nedvě-
dici a toto vystoupení se ještě opakovalo v Brně v květnu na pomoc 
při sbírce na opravu tamních varhan. V listopadu jsme toto předsta-
vení mohli slyšet i v našem městě v kostele sv. Václava na benefičním 
koncertu s Martinou Macko. Tato umělkyně je s prací našeho sboru 
velmi spokojená a v budoucnu plánují další spolupráci. Celkový pro-
fesionální dojem dodal i hudební doprovod A kvarteta.

V květnu se mladší sbor Jubilate prezentoval na Přehlídce pěvec-
kých sborů v Bystřici n. Pernštejnem Zpívám, zpíváš, zpíváme.

Asi nejúspěšnější a divácky oceněnou akcí bylo uvedení muzikálu 
Kráska a zvíře. Vystoupení se konalo hned třikrát. 3. listopadu v sále 
Kina Svratka a potom v sokolovně v Doubravníku. Pokaždé bylo té-
měř vyprodáno a veliký potlesk odměnil skvělé výkony nejen sólistů, 
ale i práci našich sborových zpěváků. Rovněž je třeba pochválit ně-
které rodiče za profesionální výrobu kostýmů. Možná to ani nevíte, 
ale někteří herci se do své role tak vžili, že si dokonce přivodili po-
ranění – konkrétně zlomeninu pravé ruky. Ale i druhý den na jevišti 
podal onen herec bravurní výkon. Co je ale na tomto představení to 
nejkrásnější? Důvod, proč se vlastně konalo. Bylo totiž benefiční a po-
máhalo tak shromáždit peníze na podporu ovdovělých matek s dět-
mi. Ještě jednou bychom touto cestou rádi poděkovali všem, kteří jak 

svým vstupným, tak i dalšími peněžními dary pomohli dobré věci. Ne-
malé díky patří i vedení a zaměstnancům Městského kulturního stře-
diska včetně pana zvukaře Valihracha. Bez jejich vstřícnosti by celá 
akce těžko dosáhla takové úrovně.

Tradiční příjemnou akcí je zpívání při příležitosti rozsvícení vánoč-
ního stromečku na náměstí Míru. I když počasí bylo chladné, v duši 
nás zahřály krásné koledy. Náš sbor uvedl příjemné předvánoční od-
poledne. Vánočně naladit nás sbor přijde ještě i na koncert škol. 

Na závěr bychom velice chtěli ocenit podporu a finanční pomoc 
ze strany organizace Sdružení rodičů a přátel při Gymnáziu Tišnov 
a také Městskému úřadu Tišnov, bez nichž by naše činnost nebyla 
možná. Do nového roku přejeme našim posluchačům i všem ostat-
ním jenom veselé tóny.

Foto: Michal Juříček

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ  

 
          Domov sv. Alžběty – domov pro seniory 
                     Nelepeč - Žernůvka, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov 
                                                                             www.dosa.cz 

 
PŘIJME  na  HPP 

 

KUCHAŘKU - KUCHAŘE  
 
Požadujeme:  vyučení v oboru (není podmínkou) 
                        dobrý zdravotní stav 

                            pracovitost 
                        pečlivost a spolehlivost 
 
Nabízíme:       práci na HPP v jednosměnném provozu 
                        příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv 
                        dobré platové podmínky 
                        příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
                        5 týdnů dovolené 
 

 
PRACOVNÍKY  NA  ZÁSTUP  do kuchyně, do prádelny a na úklid 
 

Zájemci se mohou hlásit písemně na email: provoz@dosa.cz 
nebo telefonicky na: 549 411 526 kl. 111, 737 119 824 

          

DOMOV SV. ALŽBĚTY - ŽERNŮVKA  
 
 

LEDEN - ÚNOR 2018 
DENNĚ OD 9,00 DO 17,00 HODIN 

 
VÁCLAV TRMAČ - FOTOGRAFIE 

 

ZZZAAA   HHHUUUMMMNNNYYY   
 

 
 

 

I NA DOCELA KRÁTKÉ PROCHÁZCE 
MŮŽEME VIDĚT KUS SVĚTA 

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  
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Trikralova
sbirka2  18

tříkrálová
sbírka

Tříkrálový koncert v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin
odvysílá v přímém přenosu ČT 1.

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy 
č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116  ❙  666 01 Tišnov  ❙  tel: 534 008 133  ❙  www.tisnov.charita.cz

„Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; 

ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky.“     Matka Tereza

Tříkrálová sbírka je tradice, která spojuje srdce lidí. Vytváří pocit sounáležitosti a tvoří jedno velké

společenství lidí se soucitem k potřebným. Touha pomoci a mnoho dalšího propojuje dárce, 

obdarované a více jak 1 000 dobrovolníků z Tišnovska a okolí.

Velice si vážíme Vaší podpory. Děkujeme, že jste při Tříkrálové sbírce 2017 vřele přijali koledníky 

a štědře je obdarovali. V naší oblasti se vybralo 1 462 197 Kč. Vaše důvěra je pro nás závazkem 

a současně povzbuzením pro naši práci.

Díky Tříkrálové sbírce 2017 jsme mohli v Oblastní charitě Tišnov: 
pomoci rodinám v nouzi, zakoupit automobil pro Ošetřovatelskou službu, pro lepší dostupnost 

ke klientům, nakoupit vybavení skladu humanitární pomoci, podpořit a rozvíjet činnosti jednotlivých 

služeb OCH Tišnov.

Letošní Tříkrálová sbírka proběhne v termínu od 1. 1. do 14. 1. 2018

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2018 použijeme na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření 

nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb na Tišnovsku, kterými jsou:

●   Ošetřovatelská, pečovatelská a odlehčovací služba – terénní péče pro seniory, osoby akutně 

i chronicky nemocné,

●   Domácí hospicová péče – komplexní péče o umírajícího člověka v domácím prostředí,

●   Poradna Porta - odborné sociální poradenství,

●   Klub Čas, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – poskytnutí odborné pomoci, podpory 

a zázemí při zvládání obtížných životních událostí,

●   Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace ve Skryjích - vytváření domova pro osoby s mentálním 

postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným. Poskytování pomoci a podpory, volnočasových 

a preventivních aktivit,

●   Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek,

●   Humanitární pomoc – pomoc potřebným v našem regionu,

●   Vybavení a provoz Charitní záchranné sítě pro lidi v nouzi.

Prosíme o Vaši štědrost.

Koordinátor sbírky za OCH Tišnov: Bc. Pavla Caudrová  ❙  mobil: 739 389 215  ❙  tks@tisnov.charita.cz

                          PARTNEŘI:

DCHB_tisnov_A4.indd   1 10/23/17   7:41 PM

Chráněné bydlení děkuje Tescu a obyvatelům Tišnovska
Věra Dvořáková

Chráněné bydlení se v letošním roce zúčastni-
lo soutěže Nadačního fondu Tesco o finanční 
dar ve výši 30 000 Kč na podporu klientů vy-
užívajících sociální služby. Chráněné bydlení 
Skryje děkuje obchodnímu domu Tesco za na-
bídku účasti v této soutěži a podporu při její 
realizaci. Velký dík patří ale především všem 
zákazníkům, kteří nás v této soutěži podpořili 
při nákupu svým hlasováním pro náš projekt.

Za získanou finanční hotovost jsme mohli 
pořídit dobíjecí baterie do elektrického vozí-
ku, který slouží klientům s nižší pohyblivostí 
při přesunu na větší vzdálenosti. Pro ty, kteří 
již nemohou kvůli svému zdravotnímu stavu 
navštěvovat vzdálenější místa, je tento vo-
zík jedinou možností. Opět se tak vrátí k čin-
nostem, jež nemohli bez této kompenzační 
pomůcky vykonávat. Další investicí z Na-
dačního fondu Tesco byl nákup materiálu 
pro rukodělné činnosti. Jeho pořízením jsme 
umožnili klientům našeho zařízení procvičo-
vat si jemnou a hrubou motoriku a zároveň 
si vyzkoušet plnění pracovních povinností, 

prokázat svou zodpovědnost a trpělivost při 
těchto činnostech.

Výrobky, které z nakoupeného materiálu 
vytvoří, nedělají radost pouze našim klien-
tům. Výsledky jejich práce se prezentují i na 
různých společenských akcích v okolí Tišno-
va a jsou nedílnou součástí propagace Chrá-
něného bydlení během celého roku.

Foto: archiv OCH Tišnov
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  RC Studánka  
Rodinné centrum Studánka
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme našim aktivním rodičům, návštěv-
níkům, dárcům, sponzorům a příznivcům za 
jejich podporu v roce 2017. Všem přejeme 
krásné Vánoce a pohodový rok 2018. Děku-
jeme rovněž za poskytnuté dotace Minister-
stvu práce a sociálních věcí v dotační oblasti 
Rodina, za finanční podporu Jihomoravské-
mu kraji a městu Tišnovu. 

Adventní sbírka pro potřebné 
Ve dnech 13. až 30. listopadu probíhala v RC 
Studánka adventní sbírka pro potřebné. Dě-
kujeme všem dárcům za jejich pomoc. Shro-
mážděné věci a potraviny jsme předali panu 
Michalu Kudláčkovi z Odboru sociálních věcí 
města Tišnova. Jeho prostřednictvím se po-
moc dostane k potřebným lidem.  

Podrobné informace o akcích naleznete na 
www.studanka-tisnov.cz nebo na FB. Na ak-
tivity je třeba nahlásit se předem na e-mail 
studanka.tisnov@gmail.com nebo na tel. 
777 706 721. Hlídání dětí na požádání zajistíme.

V novém roce RC Studánka srdečně zve:

1. Předporodní příprava
Ve čtvrtek 11. ledna 2018 v 18.30 začíná 
kurz předporodní přípravy. Základ tvoří čty-
ři setkání s certifikovanou dulou a laktač-
ní poradkyní Martinou Blahovou, v nichž se 
budeme věnovat těhotenství, přípravě na 
porod, výběru porodnice, porodnímu plánu, 
průběhu porodu, bondingu, šestinedělí, ko-
jení a péči o novorozence. Páté setkání s fy-
zioterapeutkou Mgr. Martinou Šaclovou je 
zaměřeno na bezpečné polohování a mani-
pulaci s novorozencem. A na šestém setká-
ní se s psycholožkou Mgr. Hanou Pelčákovou 
Kubecovou budeme věnovat přípravě na ro-
dičovskou roli. Pro více informací a rezer-
vace volejte na tel. 777 706 724 nebo pište 
e-mailem na studanka.tisnov@gmail.com.

2. Cvičení pro těhotné
Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od 
ukončeného prvního trimestru fyziologické-
ho těhotenství. Cvičební lekce jsou zaměřeny 
na protažení a posílení důležitých svalových 
skupin, nácvik správného dýchání, držení 
těla, na zvýšení kondice důležité k samot-
nému porodu. Cvičení vede fyzioterapeutka 
Mgr. Martina Šaclová. Začínáme ve čtvrtek 
11. ledna 2018 od 16.30. Více informací a re-
zervace na tel. 777 706 724 nebo e-mailem 
na studanka.tisnov@gmail.com.

3. Jak pracovat s talentem u dětí
Každý narozený jedinec má předpoklady 
k rozvoji a potenciál k tomu, aby ve společ-
nosti uspěl. Vliv nejbližšího okolí (zejména 
rodiny a později také školy) ale z velké čás-
ti rozhoduje o tom, zda a jak se talent u dětí 
rozvine. Cílem tohoto semináře je inspirovat 
rodiče i pedagogické pracovníky, aby přiro-
zené osobnostní talenty u dětí rozpoznali, 
rozvíjeli a dokázali je propojovat. Jde o inspi-
raci formální, zaměřenou na školy, ale také 
neformální, zaměřenou na rodiče. Změna 
přístupu se pozitivně projeví v uvolnění tvo-
řivého potenciálu dětí, v růstu jejich sebe-
vědomí i v jejich celkové motivaci. Seminář, 
který vede Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog 
a lektor vzdělávání, se uskuteční v úterý 30. 
ledna 2018 od 16.30 do 19.30. 

4. Matky a dcery 
Mateřská role s sebou nese spoustu rados-
tí i starostí. Každé narozené dítě potřebuje 
blízkost, pocit bezpečí, přijetí a bezvýhrad-
nou lásku. Umíme jako matky předávat dál 
programy radosti a sebevědomí? Nebo po-
třebujeme nejprve usmířit svá stará zra-
nění, abychom mohly darovat jiný vzorec 
budoucím ženám, partnerkám, matkám? 
Pojďme se setkat, sdílet, prožít společ-
ně vztah „matky a dcery“ v jeho rozmani-
tosti a unikátnosti. Seminář je určený pro 
ženy. Není podmínkou přijít v páru (matka 

s dcerou). Seminář vede MUDr. Taťjana Hor-
ká, psychia trička a psychoterapeutka. Pro-
běhne v sobotu 17. února 2018 od 9.00 do 
17.00. 

Logopedie v RC Studánka 
Logopedie probíhá v RC Studánka pod ve-
dením Mgr. Miroslavy Vyplašilové (speciální 
pedagožka a logopedka, logopedické po-
radenství v RC Studánka nabízí již od roku 
2008). Konzultaci je potřeba objednat pře-
dem na tel. 607 193 500 nebo mailem na 
m.vyplasilova@email.cz. Péče je hrazena 
rodiči. Její součástí je diagnostika a následně 
terapie řečových vad a poruch. Důraz je kla-
den na individuální přístup k dětem a k po-
třebám rodin. Setkání mohou být přítomni 
i sourozenci, pro které je vyhrazen koutek na 
hraní. 

www.studanka-tisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov

Informace o provozní době v roce 2018
Pravidelný program ve Studánce začne opět 
v pondělí 8. ledna 2018. Těšíme se na setkání 
v novém roce! 

Aktivity projektu „Spokojeným rodičem 
ve Studánce od těhotenství po školu“ 

jsou podpořeny z dotačního programu Rodi-
na. Jeho součástí jsou aktivity 1, 2, 3, 4.

Adventní sbírka věcí a potravin už míří k potřebným lidem. Foto: Tereza Skřepková
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Inspiro bilancuje
Iva Kroutilová, statutární zástupkyně

Je tu čas předvánoční a rok se za chvíli pře-
houpne do další číslice v pořadí. V tuto dobu 
každý z nás přemýšlí, co ho potkalo, co udělal 
dobrého pro sebe či ostatní, co ho čeká v čase 
příštím. V Inspiru to není jinak. Díky skvělému 
kolektivu rosteme a nabízíme stále více novi-
nek v kroužcích, akcích či kurzech. Snažíme se 
reagovat na poptávku ze strany účastníků, za-
pracováváme postřehy, nápady a náměty. Ne 
vždy to jde hladce, jak bychom si představo-
vali. Zdánlivá jednoduchost ve vytvoření nové 
aktivity s sebou nese spousty jednání, hledání 
vhodných osob, termínů a prostoru. Proto je 
radost z dokončené nabídky opravdu namístě.

Letní prázdniny jsme trávili na táborech. 
Pro 152 účastníků byly připraveny pobyto-
vé tábory, na kterých se děti naučily novým 
dovednostem, jako bylo odkrývání tajemství 
přírodních zákonů na táboře Prospektoři, uče-
ní se čarodějnickým kouzlům na Bradavic-
ké letní škole ve Vranicích, zdokonalování se 
ve sportovních aktivitách na Sportovním tá-
boře s cyklistikou. Rodiče s dětmi odhalili ta-
jemství vody na táboře se Studánkovou lesní 
vílou a s vodou souvisel i další z pobytových 
táborů – vodácké putování po Vltavě pro širo-
kou veřejnost. Letošní novinkou bylo florbalo-
vé soustředění, které jsme uspořádali společně 
se SVČ Rosicemi. 278 účastníků prožilo část 
prázdnin na příměstských táborech. Nabídka 
byla velmi pestrá a některé tábory byly tak žá-
dané, že jsme je nakonec ještě kapacitně rozši-
řovali. K dispozici byly tyto PT: přírodovědný, 

mineralogický, cestovatelský, výtvarný, cirkus 
Zumba, taneční, sportovně-bowlingový, florba-
lový či literárně-výtvarný.

Do začátku školního roku jsme se vrhli po 
hlavě, pracovali jsme nonstop, abychom uved-
li včas inovovanou nabídku kroužků. Počáteční 
obavy z toho, že se nové kroužky těžko zaplní, 
rázem vystřídala radost, a tak jsme mohli nově 
otevřít Mladého architekta, Cukráře, Irské tan-
ce, Komiks, Paličkování, Řemeslo a Street dance 
ve spolupráci s profesionálním tanečním stu-
diem High Edition z Brna. I když nám nějaký IT 
šotek zkomplikoval elektronické přihlašování, 
vše nakonec dopadlo dobře, a to zejména díky 
pochopení a trpělivosti ze strany rodičů. 

Mateřské a základní školy na Tišnovsku si 
za poslední roky velmi oblíbily naše výukové 
programy: přírodovědné, vlastivědné, národo-
pisné, sváteční, praktické a rozvojové. Největší 
zájem bývá o programy přírodopisné a rozvo-
jové, které si s oblibou objednávají učitelé tříd 
nově vzniklých či personálně přeměněných, 
zlepšují klima třídy, vztahy mezi žáky a hravou 
formou začleňují žáky nově příchozí.

S ostatními organizacemi v Tišnově jsme 
uspořádali Den Země a Den stromů, které mají 
edukační smysl, avšak tyto poznatky jsou zde 
podávány nenásilně a hravě formou dílniček, 
interaktivních tabulí či pohybových aktivit. Na 
velkých tradičních akcích Karneval, Pohádko-
vý les, do kterých se zapojuje mnoho spolupra-
covníků a dobrovolníků Inspira, se vystřídalo 
bezmála 600 návštěvníků. Na městských slav-
nostech vystupovaly naše taneční kroužky 
s propracovanou a vypilovanou choreografií. 
Ne nadarmo si děvčata z kroužku Mažoretek 
a Tanečního kroku odvezla bednové umístění 

z celorepublikové soutěže Czech Dance Tour, 
výkon byl opravdu na vysoké úrovni. A ani flor-
balisté nezahálejí. Již třetím rokem je společ-
ně se ZŠ Smíškova realizována StyleSport TFL 
(Tišnovská florbalová liga), kde se během roku 
utkávají florbalové týmy z Tišnova a nejbližší-
ho okolí. Je vidět, že se florbal v Tišnově dostá-
vá do popředí, a snad mohu tvrdit, že i tato liga 
hraje v nárůstu obliby velkou roli.

V rámci rozšíření nabídky pro děti, které se 
nedostanou do družiny a mezi školou a krouž-
ky nemají kam jít či je po skončení kroužku 
rodič nestíhá vyzvedávat, byla podána žádost 
o dotaci z operačního programu Zaměstnanost 
na podporu zaměstnaných rodičů. Tento pro-
jekt nám vyšel a od druhého pololetí školního 
roku se začne realizovat v podobě dětského 
klubu. Více informací o této nově nabízené služ-
bě se dozvíte v dalším čísle TN a na webu Inspi-
ra. Jsme rádi, že můžeme díky tomuto projektu 
pomoci s logistikou rodinného provozu. Na za-
čátku prosince byla podána další žádost o dota-
ci, tentokrát z IROPu ve výzvě Zvyšování kvality 
infrastruktury pro vzdělávání na vybudování 
bezbariérové venkovní  učebny. Držme si pěsti, 
aby i tento projekt byl úspěšný.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co 
se na chodu Inspira podílí, ať už to jsou inter-
ní zaměstnanci, externí pedagogové a lektoři, 
dobrovolníci či sponzoři. Především děkuji za 
velikou podporu zřizovateli městu Tišnov, díky 
ní můžeme dělat to, co má smysl, předávat zku-
šenosti a otevírat tak našim účastníkům nové 
obzory poznání.

Přeji všem krásné svátky vánoční a do no-
vého roku porozumění, toleranci, sílu a životní 
nadhled. Ať jsme spokojeni.

  SVČ Inspiro  

HISTORIE  SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s., Vás srdečně zve na
Seminář pro žadatele o dotaci k Výzvě MAS č. 1 k předkládání 
žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014–2020, v rámci realizace Strategie CLLD 
MAS Brána Vysočiny pro období 2014–2020.
KDY: čtvrtek 4. 1. 2018 v 9.00–11.00 hod.
KDE: Jednací místnost v suterénu radnice města Tišnova, nám. 
Míru 111, Tišnov
PROGRAM:
1) Novinky v Pravidlech 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje a v příručce o veřejných 
zakázkách
2) Hodnocení a výběr projektů ze strany MAS, administrativa ze strany 
RO SZIF
3) Práce v Portálu farmáře – vyplnění žádosti o dotaci
4) Dotazy, diskuze
Notebook i s přístupovými hesly na Portál farmáře s sebou!
Kontakt:  PhDr. Libuše Beranová, manager@masbranavysociny.cz, 
777 706 722
Mgr. Sylva Veselá, sylva.vesela@volny.cz, 775 950 702

  MAS Brána Vysočiny  
Krátké dodavatelské řetězce – možnosti 
odbytu ve venkovském prostoru
Libuše Beranová, manažerka místní akční skupiny

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s místní akční skupinou Brána 
Vysočiny uspořádala konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce 
– možnosti odbytu ve venkovském prostoru. Akce se konala ve čtvr-
tek 23. listopadu 2017 v sále pod kinem v Tišnově. 

Dopolední část programu přinesla teoretický přehled informací: 
Mgr. Lenka Kubíková z Ministerstva zemědělství představila Pro-

gram rozvoje venkova, Petr Mahr, prezident SMA ČR, prezentoval do-
tační program Zahájení činnosti mladého zemědělce a zemědělský 
poradce Ing. Milan Kouřil seznámil účastníky konference krok po kro-
ku se správnou přípravou projektu v rámci Programu rozvoje venko-
va 2014–2020.

Praktický blok uvedla Mgr. Kateřina Rezková ze spolku Hojnost 
a mluvila o Komunitou podporovaném zemědělství na Tišnovsku 
a o tom, jak v praxi propojovat dodavatele a odběratele.
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HISTORIE  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 12. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Miroslav Pálka
Cestovní zpráva čarodějova učně
Na počátku byla školní fotokomora ZDŠ. Po-
tom trampování – Oslavka, Jihlavka, Biskou-
pky Vítězslava Nezvala, osada na Rokytné. 
Nepříliš konformní kultura brněnských klubů 
a malých divadel. Inspirující příběhy o puto-
vání po vlasti Miroslava Nevrlého. Seznámení 
se Sony Halasem a možnost práce ve fotoko-
moře Státního divadla. 

Technika je sice důležitá, ale podstatné je, 
s kým se potkáš a jak tě kdo ovlivní. Časopis 
Československá fotografie – když ji dnes zpět-
ně otvírám, žasnu. Úžasné věci – naše i zahra-
niční. Velmi kvalitní fotky. Ideologický tlak 
dokázal redakční kolektiv přetransformovat 
k samotným kořenům lidské existence. Tady 
jsem začal brát fotografický rozum. Mož-
ná i ve výtvarném umění – impresionismus, 

expresionismus, surrealismus, kubismus, mi-
nimalismus... Dobrá fotka vzniká především 
ve fotografově hlavě. Dostat ji na médium už 
je řemeslo. Ale dá to někdy práci!

Další inspirací byly přednášky Institu-
tu digitální fotografie v Praze. Velká většina 

přítomných hltala technické problémy, ale 
pro mě byli tím hlavním fotografové a jejich 
životní příběhy. Jdu na přednášku Jana Saud-
ka – já mladý učedník z Tišnova – a můj mistr 
stojí u dveří, otvírá je a říká: „Pojďte, prosím, 
dál, pane kolego.“ Kdybych byl žena, neodolal 
bych. 

Robert Vano – úžasný vypravěč. Mladý 
kluk z jižního Slovenska prchá před vojnou do 
exilu. Skončí v Americe. Nic neumí. Jde uklízet 
do kadeřnictví. Potom česat, česat pro foto-
grafování, fotografovat módu. Jindřich Štreit 
– učitel na severní Moravě. Fotí lidi na vesnici 
takové, jací jsou, i socialismus v jeho tragiko-
mických polohách. Ten neemigroval, ten si to 
odseděl. Ty příběhy jsou v jejich hlavách, v je-
jich vyprávěních i v jejich fotkách. Mistři s vy-
sokou školou života.

Sedmý rok se snažím o prezentaci dobré 
fotografie místní a občas kořeněné republi-
kovým výběrem v galerii Na schodech. Věru 
bych přijal nějakého učedníka, který mi s pro-
vozováním galerie pomůže.

Ing. Kateřina Kopová z Hustopečské mandlárny, s. r. o., představila 
Mandloňové sady a vynikající produkt z nich – mandlovici, následova-
la Lenka Vlasáková z Bujónky Kyjov s představením projektu tří ses-
ter, vynikajícího Domácího bujónu a jeho distribuce.

Po obědě na Tišnovské Rychtě následovaly další příklady krátkých 
řetězců a možnosti odbytu z praxe. 

Ing. Jitka Štenclová řešila marketing místních produktů, Petr Graca 
z Eko-Farmy Kozí Hrádek nastínil téma začínající zemědělec v praxi 
a vybudování vlastní sítě prodejen, Zuzana Moučková představila ro-
dinnou farmu Drysice a výrobky z kozího mléka, Radek Bartoš z Lan-
žhotu přítomné seznámil s výrobou oleje lisovaného za studena. Ing. 
Miroslav Chlápek z Domu přírody Moravského krasu řešil spolupráci 
s regionálními výrobci a konferenci uzavřela Martina Beranová s bez-
obalovým prodejem potravin v Brně. 

Při konferenci byly také zajištěny ochutnávky místních a regionál-
ních produktů. Zúčastnilo se jí přes sedmdesát osob nejen z Tišnov-
ska, ale i z Jihomoravského kraje.

Cílem konference bylo představení možných způsobů řešení krát-
kých dodavatelských řetězců a možností odbytu ve venkovském 
prostoru. Účastníci zhodnotili akci jako vydařenou. Nejčastějším ná-
mětem pro zlepšení a usnadnění čerpání podpory z EU fondů bylo 
zjednodušení dotačních podmínek a administrativy hlavně u projektů 
do 1 milionu Kč.

V příštím roce plánuje MAS Brána Vysočiny s Celostátní sítí pro 
venkov vydání brožury na zpracování mléka, dvoudenní exkurzi na 
farmy na Slovensku, seminář a exkurzi se spolkem Hojnost, podpo-
ru TraktorŠOU v Borovníku a pořádání zvířecích trhových slavností 
v Tišnově.

  Spolek Vinohrad  

Spolek Vinohrad přeje veselé Vánoce
Jitka Malášková

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí a za námi je další rok plný podařených akcí. 
Začalo to masopustem. Masky tentokráte v doprovodu koňského po-

vozu procházely Hájkem, Hajánkami a Jamným a zvaly na masopust-
ní zábavu spojenou s pohřbíváním basy. Následovala beseda Putování 
s Bromptonem z Hajánek až na konec světa, přičemž koncem světa bylo 
poutní město Santiago de Compostela. Po jarním úklidu jsme upáli-
li čarodějnici na hranici a začala doba cyklistická. Po úspěšném dalším 
ročníku závodu Hajánecké kolečko jsme vyjeli na několik společných cy-
klovýletů, z nichž stojí určitě za zmínku víkendový na Baťův kanál spo-
jený s prohlídkou hřebčína v Napajedlech. Nezapomněli jsme oslavit 
Mezinárodní den dětí a zanedlouho jsme se loučili s prázdninami tradič-
ním sportovním odpolednem. Nastal podzim a společně jsme pouštěli 
draky na Stanoviskách, prošli se potmě se svítícími lampiony a užili si 
zábavy na oblíbeném maškarním karnevalu. Mikuláš se dvěma anděly 
a dvěma čerty nadělil dětem za básničku či písničku sladkosti a poděko-
val jim, jak krásně nazdobily stromeček před kapličkou.

Po roce Vánoce přicházejí, těšíme se na setkání všech sousedů na 
Štědrý den u kapličky a přejeme všem krásné prožití Vánoc a šťastné vy-
kročení do nového roku 2018!

Děkujeme městu Tišnovu za finanční dotaci našich projektů „Věnu-
jeme se našim dětem“ a „Poznej lépe svého souseda“, děkujeme všem za 
pomoc a podporu našeho Spolku Vinohrad.

Foto: Pavlína Pospíšilová
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Mňága a Žďorp, Tišnov

Verbuňky, Moravské Knínice
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Setkání cestovatelů
Irena Ochrymčuková

Pro širokou veřejnost pořádá Podhorác-
ké muzeum v Předklášteří (pobočka Mu-
zea Brněnska) přátelské matiné k závěru 
výstavy CESTOVATELÉ DO SVĚTA A SVĚT 
K NÁM. V neděli 7. ledna 2018 se v 16 ho-
din sejdou cestovatelé, kteří svými fo-
tografiemi, předměty a zážitky přispěli 
k úspěchu výstavy. 

Setkání zpestří ukázky cizokrajných odě-
vů, tanec, promítání fotografií a samozřejmě 
povídání o dalekých zemích. Přivítali bychom, 
kdybyste si i vy s sebou nebo na sebe na ná-
vštěvu do muzea vzali oděv či doplňky z míst, 
kam jste cestovali. 

Na setkání v předvečer ukončení výstavy 
se těší muzejníci. Foto: Milan Holzapfel, archiv Podhoráckého muzea

HISTORIE  HISTORIE  
Jak jsme volili do městského zastupitelstva 1990
Václav Seyfert, redaktor TN

Čas letí tak rychle, až se zdá, jako bychom 
k různým volebním urnám chodili praktic-
ky neustále. Máme tudíž také téměř trvalou 
příležitost připomínat si, jakými jmény jsme 
tyto urny naplňovali v nedávné minulosti. 
V roce 2018 nás na podzim čekají volby do 
městského zastupitelstva, takže jednotlivá 
čísla nového ročníku Tišnovských novin bu-
deme postupně věnovat vzpomínkám na ko-
munální volby od těch „prvních svobodných“ 
v roce 1990 až po dosud poslední před nece-
lými čtyřmi lety.

K prvnímu dílu této série ovšem musíme 
připojit malou ouverturu. Změna režimu po 
listopadu 1989 se totiž neprojevila v obsa-
zení tišnovské radnice až díky výsledkům 
podzimních komunálních voleb roku 1990. 
Již počínaje 21. březnem 1990 byl na zákla-
dě asi tříměsíčních jednání u kulatého stolu 
doplněn tehdejší tzv. poslanecký sbor Měst-
ského národního výboru o zástupce nových 
politických sil. Struktura volených orgánů 
byla tehdy podstatně jiná – Tišnov měl po 
ještě socialistických „volbách“ v květnu 1986 
neuvěřitelný počet 105 poslanců, z nichž 
byla ustavena 14členná rada MěstNV. Po-
čátkem roku 1990 z tohoto orgánu na vlast-
ní žádost odstoupili Pavel Máca, Metoděj 
Pánek a Bohuslav Volný, ale ve srovnání se 
složením rady v čase jejího ustavení v roce 
1986 chybělo po zmiňovaném březnovém 
plenárním zasedání v řadách radních ještě 
šest původně zvolených členů – Karel Kouřil, 
Jan Lukas, Zdeněk Melkes, Miroslav Nečas, 
Libuše Pindelová a Josef Stryk. Z původní-
ho obsazení jich ve funkcích zůstalo rovněž 

pouze šest: z členů KSČ Karel Souček (nadá-
le vykonávající i funkci předsedy MěstNV), 
Tomáš Knecht, Marie Vacová a Josef Plachet-
ka, z řad bezpartijních Ladislav Klusák a Jar-
mila Matulková. Nově zvolených osm členů 
rady představovali: za Občanské fórum (OF) 
Petr Fruhwirt, Jiřina Frýbová, Jan Modrák 
a František Svoboda, za Československou 

stranu lidovou (ČSL) Jiří Kočka a Marie Sen-
dlerová, za Československou stranu socialis-
tickou (ČSS) Jan Humpolec a za krátce před 
tím „obnovené“ sociální demokraty (ČSSD) 
Jaroslav Jůza. Kromě těchto jmenovaných 
se novými členy onoho více než stočlenné-
ho poslaneckého sboru stali ještě Lubomír 
Buček, Hana Kleinová, František Kopecký, 
Oldřich Pospíšil, Libuše Procházková, Petr 
Rozkopal, Karel Smolka, Josef Sysel (všich-
ni OF), Jiří Hlaváč, Marie Lázničková (oba 
ČSL), Zdeněk Melichar a Jaromír Veselý (oba 
ČSSD).

Volby do obecních zastupitelstev se 
v roce 1990 konaly v sobotu 24. listopadu. 
V Tišnově se volilo do tehdy ještě 21člen-
ného orgánu a o hlasy občanů se ucházelo 
celkem sto kandidátů v rámci sedmi vo-
lebních stran. Z 6 214 zapsaných voličů se 
jich samotného aktu zúčastnilo 4 774; vo-
lební účast tedy dosáhla 76,83 %, což bylo 
sice méně než celkově v Jihomoravském 
kraji (78,81  %), ale více, než činil republi-
kový průměr (73,24 %). Po sečtení všech 
hlasů bylo konečné pořadí následující: 
1. OF – 25 328 hlasů, tj. 30,4 % (7 mandá-
tů), 2. ČSL – 19 828 hlasů, tj. 23,8 % (5 man-
dátů), 3. KSČM – 16 991 hlasů, tj. 20,4 % 
(4 mandáty), 4. Sdružení nezávislých kan-
didátů Tišnova – 7 452 hlasů, tj. 9,0 % 
(2 mandáty), 5. Sdružení nezávislých kandi-
dátů – soukromých podnikatelů – 7 340 hla-
sů, tj. 8,8 % (2 mandáty), 6. ČSSD a nezávislí 
kandidáti – 5 148 hlasů, tj. 6,2 % (1 man-
dát), 7. Strana zelených – 1 097 hlasů, tj. 
1,3 % (žádný mandát).

První „polistopadový“ starosta města Ilja 
Krejčí při vernisáži výstavy o dějinách Tišnova 
za první republiky. Foto z archivu Podhorác-
kého muzea
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Jmenovitě se členy městského zastupi-
telstva stali: Petr Fruhwirt – 2 346, Bohumil 
Kabeš – 1 579, Jan Modrák – 1 837, Miroslav 
Pavlík – 1 307, Antonín Stalmach — 2 310,  
Jitka Veselá – 1 630, František Wágner – 1 617  
(všichni OF), Jiří Halouzka – 1 203, Jan Kos – 
1 372, Ilja Krejčí – 1 355, Marie Sendlerová – 
1 812, Vladimír Tichý – 1 570 (všichni ČSL), 
Ivan Dospíšil – 1 178, Karel Fic – 1 108, Jaro-
slav Komprs – 1 242, Zdeněk Melkes – 1 137 
(všichni KSČM), Miloš Buček – 1 060, Jaro-
slav Kopáček – 1 040 (oba Sdružení nezávis-
lých kandidátů Tišnova), Oldřich Fiala – 685, 
Jiří Mouka – 1 705 (oba Sdružení nezávislých 
kandidátů – soukromých podnikatelů) a Jo-
sef Zavřel – 604 (ČSSD a nezávislí kandidáti). 
Za každým jménem je uveden počet hlasů, 
které dotyčný kandidát ve volbách získal.

V pondělí 10. prosince 1990 byli na prv-
ním zasedání nově ustaveného zastupitel-
stva do nejvyšších městských funkcí zvoleni: 
starostou Ing. Ilja Krejčí, jeho zástupkyní Ing. 
Marie Sendlerová a dalšími členy rady Ing. 
Petr Fruhwirt, Jaroslav Komprs, PhMr. Jan 
Modrák, MVDr. Jiří Mouka a MUDr. Antonín 
Stalmach.

Pro zajímavost ještě uveďme, kdo se stal 
starostou, resp. jeho zástupcem (v závorce) 
v sousedních obcích, které byly ještě nedlou-
ho před volbami součástí „integrovaného“ 
Tišnova: Březina – Karel Králík – sdružení 
ČSŽ a ČSP (Jiří Medek – sdružení nezávis-
lých kandidátů), Heroltice – Jaroslav Jůza – 
nezávislí kandidáti, sdružení hasiči a ČČK 
(Zdeněk Jůza – nezávislí kandidáti, sdružení 
hasiči a ČČK), Hradčany – Vlastislav Matýska 

– OF (František Doušek – OF), Lomnička 
– Marie Procházková – sdružení ČSL a OF 
(Josef Procházka – sdružení ČSL a OF), Před-
klášteří – Jindřich Jakubec – koalice ČSSD 
a ČSL (Oldřich Merta – OF), Šerkovice – Mi-
lan Ondráček – Hnutí za samosprávnou de-
mokracii, Společnost pro Moravu a Slezsko 
(Zdeněk Smolík – KSČM), Štěpánovice – 
Ladislav Mach – OF (Vítězslav Vejpustek – 
OF), Vohančice – Marie Sojková – sdružení 
KDU a OF (Vítězslav Pláteník – Hnutí za sa-
mosprávnou demokracii, Společnost pro 
Moravu a Slezsko), Železné – Ludvík Trtí-
lek – sdružení nezávislých kandidátů, hasiči 
Čech, Moravy a Slezska (Milan Chaloupka – 
sdružení nezávislých kandidátů).

Za měsíc si připomeneme komunální vol-
by z roku 1994.

22: Neúnavný kronikář a písmák Bohuš Sedlák
Václav Seyfert, redaktor TN

Není jednoduché předkládat profily jednot-
livých čestných občanů našeho města tako-
vým způsobem, aby se v nich člověk alespoň 
formálně ustavičně neopakoval. Je to to-
tiž stále dokola totéž: dát nějak dohromady 
curriculum vitae dotyčné osoby, ovšemže 
mnohokráte před tím již někde popsané, 
připojit několik trefných objevených citací, 
u těch mladších snad přidat i osobní názor či 
vlastní zkušenost. Proto se tentokrát pokus-
me nahlédnout na Bohuše Sedláka, spisova-
tele, archiváře a zakladatele zdejší městské 
knihovny, poněkud jinou metodou. V mo-
zaice úryvků a krátkých statí nechme o této 
osobnosti promlouvat jiné a naopak poskyt-
něme prostor i jemu samotnému, aby nám 
zase on vyprávěl o jiných…

Titulek dnešního dílu jsem si vypůj-
čil od PhDr. Karla Fice, z jehož pera pochá-
zí i následující souhrn životopisných údajů: 
„Životní dráha Bohuše Sedláka se započala 
1. ledna 1880 a ukončila 17. července 1957. 
Na Sedlákovy zájmy mělo velký vliv prostře-
dí, ve kterém vyrůstal. Bohušova maminka to-
tiž provozovala živnost hostinskou a bývala 
v době jeho mládí nájemkyní hospody u Ham-
mingrů na Brněnské ulici, která svého času 
byla důležitým místem, kde se uskutečňovaly 
různé tišnovské společenské a kulturní udá-
losti. Snad právě v okamžicích, kdy pomáhal 
mamince u šenku, dozrával Bohušův sen vy-
kročit na dráhu uměleckou. Otec, solicitátor 
v advokátní kanceláři, byl však jiného náhle-
du, a tak se Bohuš nakonec podvolil jeho přá-
ní a nastoupil do praktického povolání. Stal 
se zahradnickým učněm na zámku v Lysicích 
a tam pak několik let působil jako zámecký 
zahradník. Nakonec se mu přece jen podařilo 

splnit jeden ze svých životních cílů, když vy-
studoval pěveckou školu ve Vídni. Bohužel 
však nemoc mu znemožnila vydat se na dráhu 
divadelní. Své vlohy pak Bohuš Sedlák uplatnil 
především jako redaktor a publicista, využíva-
je při tom svého výborného jazykového a vy-
pravěčského nadání.“

Bohuš Sedlák získal titul čestného ob-
čana nejen za celoživotní přínos pro oblast 
kultury a vlastivědy v Tišnově, ale také za 
svůj podíl na založení tišnovské knihovny. 
V následujícím odstavci tedy „dejme slovo“ 
internetovým stránkám Městské knihovny 
Tišnov, konkrétně jejich rubrice „historie“: 
„Na svoje znovuzrození musela knihovna 
čekat až do roku 1922, kdy byla její činnost 
opět obnovena. Největší zásluhu na tom měl 
tišnovský občan Bohuš Sedlák, člověk, kte-
rý byl po převážnou část svého života neú-
navným iniciátorem různých společenských 
a kulturních akcí, redaktorem časopisu ,Náš 
kraj’ a konečně i spisovatelem. Díky jeho ne-
únavné práci byla městská knihovna převe-
zena zpět na radnici, spojena se sokolskou 
knihovnou a konečně otevřena. Spojením bý-
valé obecní knihovny s knihovnou sokolskou, 
která měla 1 750 svazků, se knižní fond měst-
ské knihovny více než zdvojnásobil. Nebylo 
tedy náhodou, že prvním placeným knihovní-
kem (s platem pouhých 300 Kč) se stal prá-
vě Bohuš Sedlák. Zavedl přírůstkové stavění 
a vypůjčování knih bez možnosti volného vý-
běru. V každé půjčované knize byla karta, 
kam se zapsalo jméno vypůjčovatele a datum 
výpůjčky. Hlavní starostí knihovníka Sedláka 
však po celou dobu jeho činnosti v knihovně 
bylo její co možná největší rozšíření. Proto-
že dotace ze strany města byly malé, získával 
pro knihovnu různé příležitostné příspěv-
ky. V roce 1930 vychází první seznam knih 

městské knihovny, v němž byly knihy řazeny 
podle autorů a u každého bylo vypsáno pří-
růstkové číslo. V roce 1938 odchází pan Sed-
lák na odpočinek a na jeho místo nastupuje 
jeho dlouholetý pomocník ve vedení knihov-
ny Josef Oplt.“ 

V roce 1948 byla v blanenském nakla-
datelství Karel Jelínek poprvé vydána Sed-
lákova nejznámější autorská práce, kniha 
V závětří Květnice s podtitulem Kapitoly 
z dějin města Tišnova. Jak opět píše PhDr. 
Karel Fic: „Sedlák v ní shrnul všechno zajíma-
vé, co v Tišnově zažil během svého vnímavého 
života a o čem se domníval, že by mělo zůstat 
zachováno i pro budoucí generace. Našli se 
však lidé, kteří neměli pro tuto Sedlákovu my-
šlenku pochopení a cítili se dotčeni kvůli za-
znamenání některých epizod dotýkajících se 
jejich příbuzných. Postarali se o to, aby kniha 
zmizela z knihkupeckých pultů a stala se sbě-
ratelskou vzácností. Teprve v roce 2000 jsme 
se díky nakladatelství Sursum dočkali jejího 
druhého vydání.“

V jedné z kapitol knihy píše Bohuš Sed-
lák také o Josefu Františku Karasovi, jemuž 
jsme věnovali předcházející díl našeho se-
riálu. Následující řádky tedy mohou být 
nejen ukázkou, jakým stylem autor svou 
knihu psal, ale také oživujícím doplněním 
našeho minulého vyprávění: „Roku 1898 se 
povážlivě rozčeřila dosud poklidná hladina 
tišnovské staročeské tůničky. Zrovna v tom-
to jubilejním roce, kdy dva nejmocnější ko-
munální představitelé byli dekorováni řády 
císaře Franze Josefa, dvakrát za sebou tu 
v městečku řádila tajná státní policie, vyšet-
řujíc demonstrativní uvítání dr. Drbala z po-
litického kriminálu a potupení černožlutých 
praporů v den narozenin Jeho Veličenstva. 
Z toho palácová revoluce v Sokole a třídění 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 20.  
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duchů v celé obci vůbec. A ten třiadvaceti-
letý výrostek Karasů ze Žabárny se svou in-
diánskou tlupou bouří po všech hospodách! 
Začpak ty řády? Za to moře bláta a hnojův-
ky, za ta mračna prachu? Proto, že město 
nemá dláždění, chodníků a vodovodu? Že tu 
rok co rok řádí tyfus ze zamořených studní? 
Že tu máme na tucty žebráků, vysloužilých 
zaměstnanců blahobytných pánů velkoměš-
ťanů? Nebo za to němčení a hraní ferbla 
o velké peníze? 

Všechny tyto neuctivé zvědavosti Kara-
sovy donesly se za tepla pánům na rathauz. 
Tam měl již jeden z dekorovaných pánů celý 
fascikl stížností na Karase, dvaadvacetileté 
individuum užitečné práce se štítící, psaním 
jalových básní, chlastem a kažením mládeže 
se zaměstnávající, půjčováním knih a hraním 
v šachy měšťanskou mládež od práce odvádě-
jící a s ní noc co noc řádné občany o pokojný 
spánek připravující. Tento pan policejní radní, 
v civilu ředitel škol, zapomněl v ,naducaném’ 
protokolu uvést, že mládež pod vlivem Kara-
sovým zanechala karbanu a bezduchého hra-
ní v kuželky, že Karas založil v městě tradici 
šachistů, že rozdal sta knih, s nimiž se dostalo 
desítkám rodin vědomosti o jakémsi Zeyerovi, 
Arbesovi, Jiráskovi, Macharovi, Maupassanto-
vi a jiných, že Karasova indiánská tlupa nejen 
kouřila kalumet míru, popíjela ohnivou vodu 
a tančila při ohni válečné tance, ale také se 
dověděla od svého náčelníka Buvolího čela 
něco o nepravosti Rukopisů, o Masarykovi, 
Herbenovi, o socialistech, že nejsou zplozenci 
ďábla, a že by pan ředitel, policejní rada, uče 
dějepisu, lépe učinil, kdyby užil tremola ne při 
líčení zázračné záchrany císaře Maxmiliána 
se skály Martinské, ale při vyprávění o potup-
né smrti Mistra Jana v Kostnici – a tak dále 
a tak dále…“

Projdeme-li si pozorně dosud napsané 
řádky, zjistíme, že tu v dnešním pokračo-
vání padla jména již pěti čestných obča-
nů města – A. Jiráska, T. G. Masaryka, J. F. 
Karase, B. Sedláka a K. Fice. Poskytněme 
nyní prostor ještě šestému, Jaroslavu Kva-
pilovi, a přečtěme si, co napsal o Bohuši 
Sedlákovi v článku Tišnov a jeho kronikář, 
otištěném ve Svobodných novinách, lis-
tu sdružení kulturních organisací, ze dne 
12. prosince 1946: „Uchýlil jsem se do Tiš-
nova, kde jsem dosud nikdy nebyl, ukrýt se 
před zvědavými zraky těch, kdož mě v Pra-
ze měli stále na mušce a byli mi pořád v pa-
tách. Tišnov nebyl arci kraj světa, ale přece 
se tam mohlo žít nenápadněji, zvláště v teh-
dejším Kuthanově sanatoriu, kde ses mohl 
vydávat podle potřeby i za nemocného. … 
Sotva jsem tam v Tišnově pobyl tenkrát ně-
kolik dní a už se mi tam nachomejtl Bohuš 
Sedlák. Bodejť by ne! Jeho zvídavému zra-
ku neujde nikdo, byť o Tišnov jen zavadil, 
a na mne se milý Bohoušek pamatoval už 
z Ostravy, kam jsem před bezmála čtyřiceti 
lety zajel s činohrou Národního divadla na 

zájezd a kde se nebožce mé ženě a mně ja-
kýsi nesmělý jinoch jménem Bohuš Sedlák 
uctivě představil. … V Tišnově mne, přičině-
ním Sedlákovým, záhy obklopilo několik mi-
lých a věrných lidí, a tak jsem tedy nenadále 
srostl s těmi spoluobčany Bohušovými, že 
jsem se tuze rád vrátil do Tišnova i napřes-
rok a volky nevolky tam po krvavé heydri-
chiádě pobyl několik měsíců, neboť v Praze 
bylo čím dál tím nebezpečněji…“

Význam Bohuše Sedláka pro Tišnov byl 
ale ještě mnohem širší, než stačil tento člá-
nek postihnout. Z Lysic k nám například při-
vezl řadu okrasných rostlin, které tu dosud 
nebyly známy, účinkoval v četných operních 

rolích v sokolském divadle, vybíral náměty 
z historie pro sgrafita na tišnovskou radni-
ci, napsal publikaci 40 let Sokola v Tišnově. 
Čestným občanem města byl jmenován in 
memoriam 9. září 2013.

Zdroje: 
–  Tišnov – příroda-dějiny-památky-lidé, vyd. měs-

to Tišnov, 2013 (autor Jan Lacina)
–  Tišnovské noviny, č. 2/2005 (autor Karel Fic)
–  Jaroslav Kvapil: Tišnov a jeho kronikář, Svobod-

né noviny ze dne 12. 12. 1946
–  Bohuš Sedlák: V závětří Květnice, nakladatelství 

Sursum, 2000

Bohuš Sedlák na reprodukci obrazu akademického malíře Oldřicha Rosenbauma. 
Foto pochází z archivu Podhoráckého muzea
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Lednové kalendárium Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. LEDNA
PŘED 55 LETY
V úterý 1. ledna 1963 byl v Tišnově na řece 
Svratce ustaven pstruhový revír. Orga-
nizované rybaření se tu provozovalo už od 
roku 1910, ale v té době byla Svratka typic-
kou vysočinnou řekou, v níž byla nejvíce roz-
šířena ostroretka z čeledi kaprovitých. Po 
vybudování vírské přehrady se voda citelně 
ochladila, přesto došlo k vytvoření pstruho-
vého revíru v Tišnově až po poměrně dlouhé 
době, kdy například Nedvědice už „pstruho-
vou vodu“ dávno měla. 

3. LEDNA
PŘED 15 LETY
V pátek 3. ledna 2003 dopoledne byl v Tišno-
vě na řece Svratce vyhlášen druhý stupeň 
povodňové aktivity. Díky náhlému oteplení, 
dešťům a promrzlé zemi, která nepřijímala 
vodu, dosáhla Svratka až desetinásobku běž-
ného průtoku. Ke 14 m3 vody, které každou 
sekundu vypouštěla vírská přehrada, se při-
dávaly mimořádné přívaly z blízkých příto-
ků, tedy z Besénku a zejména Loučky. Napětí 
povolilo po 20. hodině večerní a druhý den 
dopoledne mohla být povodňová pohotovost 
zrušena.

4. LEDNA
PŘED 25 LETY
V pondělí 4. ledna 1993 se do rekonstruo-
vané budovy na Komenského náměstí ve-
dle hotelu Květnice přestěhovala zdejší 
pobočka České spořitelny. Původní budovu 
spořitelny zakoupila v roce 1991 Komerční 
banka, která se spořitelnou uzavřela nájem-
ní smlouvu nejprve do 30. června a poté do 
konce roku 1992; mezitím byly hledány nové 
vhodné prostory. V únoru 1992 se okres-
ní pobočka České spořitelny Brno stala 
vlastníkem domu č. 121, který byl ve velmi 
špatném stavu. Projektová dokumentace po-
třebných úprav byla realizována v průběhu 
jara, mezi 1. červnem a 30. říjnem proběhly 
stavební práce a 22. prosince 1992 byla stav-
ba kolaudována.

8. LEDNA
PŘED 115 LETY
Ve čtvrtek 8. ledna 1903 se v Ráječku na 
Blanensku narodil Jan Tálský. Vystudoval 
učitelský ústav v Brně a po Rouchovanech 
a Tavíkovicích se jeho další profesní štací 
stal v roce 1928 Drásov, o šest let později Ve-
verská Bítýška a roku 1938 měšťanská škola 
chlapecká v Tišnově. V roce 1951 zde převzal 
i funkci ředitele, kterou s malou přestávkou 
vykonával až do svého odchodu na odpoči-
nek. Za 2. světové války byl za účast v odbo-
ji vězněn v koncentračním táboře v Dachau, 

po osvobození vyšla v jeho zpracování kniha 
o odboji Sokolské župy Pernštejnské nazva-
ná Bojem a utrpením k svobodě. Výrazně se 
zasloužil o vybudování tábora na Brumově. 
Zemřel 5. září 1965.

10. LEDNA
PŘED 95 LETY
Ve středu 10. ledna 1923 se v Senticích na-
rodil Miloslav Jindra. Později bydlel rov-
něž v Hradčanech a v Drásově. Po válce se 
stal v roce 1945 vojákem z povolání a v srp-
nu 1948 narukoval v hodnosti poručíka do 
Kralovic u Rakovníka, kde celý pluk pro ne-
souhlas se změnou režimu připravoval 
ozbrojené povstání. Po jeho prozrazení byl 
Jindra 10. 6. 1949 odsouzen ke dvaceti letům 
odnětí svobody, které si odpykával na Bo-
rech, v Příbrami, Bytízu, Leopoldově a Ostro-
vě nad Ohří. V roce 1956 byl po osmi letech 
propuštěn v důsledku amnestie a zdravot-
ních problémů a zbytek trestu mu byl změ-
něn na podmínku. Zemřel 10. září 1975 
během dovolené v Bulharsku.

11. LEDNA
PŘED 120 LETY
V úterý 11. ledna 1898 se v Tišnově na-
rodil Miroslav Pařízek, pozdější člen 
korespondent Československé akademie ze-
mědělských věd, který se významně zasloužil 
o rozvoj chovatelství. Zvěrolékařská vysoko-
školská studia zahájil v roce 1916 ve Vídni 
a definitivně je dokončil po válce v Brně zis-
kem doktorského titulu v roce 1924. Za oku-
pace byl vězněn v brněnských Kounicových 
kolejích za spoluúčast na protifašistickém 
odboji na Boskovicku; nastoupil do transpor-
tu, z něhož uprchl a skrýval se až do konce 
války. Profesně působil ve Výzkumném ústa-
vu zootechnickém a zejména na Vysoké škole 
veterinární v Brně. Byl spolutvůrcem Svazu 
chovatelů hospodářských zvířat a autorem 
systému kontroly užitkovosti hospodářských 
zvířat. Zemřel 9. listopadu 1979.

14. LEDNA
PŘED 120 LETY
V pátek 14. ledna 1898 rozhodl tišnovský 
Spolek katolických tovaryšů na své valné 
hromadě za předsednictví pana Františka 
Hály o zakoupení domu na Brněnské ulici 
od rodiny Ptačovských. Budova byla postup-
ně přestavěna na spolkový objekt s velkým 
a malým sálem, jevištěm, výčepem, bytem 
pro domovníka a kuželnou v zahradě. V roce 
1901 byl spolek přejmenován na Katolickou 
vzdělávací jednotu pod ochranou sv. Josefa 
a jeho katolický dům se postupně stal cen-
trem společenského života celého města. 
V roce 1938 byl původní dům zbourán a na 

jeho místě postaven nový, v němž dnes po 
řadě dalších rekonstrukcí a změn vlastníků 
sídlí Městské kulturní středisko.

PŘED 25 LETY
Ve čtvrtek 14. ledna 1993 bylo v tišnovské 
sokolovně zahájeno společné mistrov-
ství České a Slovenské republiky v šachu 
žen, juniorek a dorostenek s mezinárod-
ní účastí. Pozvány byly hráčky z více než 23 
evropských zemí. Ředitelem mistrovství byl 
Oldřich Šudák, akce trvala jedenáct dnů, 
hrálo se tzv. švýcarským systémem. V hlav-
ní kategorii žen získala český titul pozdější 
velmistryně, tehdy teprve 16letá Petra Krup-
ková, druhé místo obsadila Martina Holoub-
ková-Kořenová a bronzovou medaili získala 
Hana Kubíková. 

15. LEDNA
PŘED 75 LETY
V pátek 15. ledna 1943 zemřel Karel Grün-
wald, předseda a čestný člen tišnovské sto-
lové společnosti „Vrtáků“, která vznikla ve 
dvacátých letech minulého století a jejíž 
členové si vytkli za cíl pomáhat nejchudším 
místním dětem. Karel Grünwald pocházel ze 
staré tkalcovské rodiny, narodil se 24. dub-
na 1864 v domě č. 1 na Brněnské ulici, který 
dnes již nestojí. Pracoval jako úředník ob-
čanské záložny a mezi přáteli byl znám pod 
přezdívkou Repšík coby neobyčejně veselý 
a společenský člověk.

18. LEDNA
PŘED 65 LETY
V neděli 18. ledna 1953 byla v Tišnově usta-
vena jednotka Pomocné stráže Veřejné 
bezpečnosti (PS VB), a to jako jedna z prv-
ních v bývalém okrese. Jednalo se o organi-
zaci „uvědomělých občanů“ komunistického 
Československa při udržování veřejného po-
řádku a zajišťování prvomájových průvodů. 
Její členové nosili žluté pásky a pracovali ve 
svém volném čase bez nároku na odměnu. 
Tišnovští „pomocníci“ byli už v roce 1961 vy-
znamenáni titulem Vzorná jednotka. Institu-
ce naštěstí zanikla po listopadu 1989, kdy se 
z někdejšího Sboru národní bezpečnosti sta-
la dnešní Policie České republiky. 

19. LEDNA
PŘED 110 LETY
V neděli 19. ledna 1908 ve tři hodiny ráno 
došlo v tišnovské sokolovně při plese Krej-
carového spolku k výbuchu acetylénového 
přístroje, umístěného ve zvláštním přístav-
ku budovy. Výbuch rozbil jedenadvacet 
okenních tabulí, roztříštil sedm dveří i stro-
py a smrtelně zranil sokolníka Vitulu, který 
tři dny po tomto neštěstí zemřel. Jednalo se 
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ještě o původní sokolovnu, plesy se konaly 
v místě, kde je dnešní tělocvična. V důsledku 
zmiňované havárie bylo pak v budově zave-
deno elektrické osvětlení.

27. LEDNA
PŘED 100 LETY
V neděli 27. ledna 1918 se ve Střemchoví naro-
dil Antonín Mrkos, pozdější světoznámý ast-
ronom, polárník, optik, horolezec a meteorolog, 

po němž je pojmenována jedna z planetek, 
objevená roku 1969. Podrobněji jsme o této 
významné osobnosti Tišnovska psali v květno-
vém čísle ročníku 2016 při příležitosti dvacáté-
ho výročí jeho úmrtí (29. května 1996).

29. LEDNA
PŘED 35 LETY
V sobotu 29. ledna 1983 se v nově posta-
vené sportovní hale uskutečnilo první 

oficiální utkání. Tišnovští basketbalisté se 
v něm v mistrovském duelu krajského přebo-
ru II. třídy utkali s družstvem Metra Blansko 
C. Vůbec první střelu na koš vyslal domá-
cí Petr Pokorný, ale minul, takže historicky 
prvním sportovcem, který v hale skóroval, se 
stal blanenský hráč Blažek. Pokorný byl na-
konec přece jen prvním úspěšným střelcem 
domácích. Premiérový faul si na své konto 
připsal tišnovský Jaroslav Kopáček.

HISTORIE  PŘÍRODA  

Hýl obecný
Bohumil Kabeš

Pestrobarevného hýla nelze přehlédnout ani zaměnit za jiného ptáč-
ka. Ve své podstatě je nenápadným a opatrným lesním ptákem. Po 
dlouhém toku, který začíná už v únoru, staví mělké hnízdo, zbudova-
né z kořínků, klacíků a lišejníků dva až pět metrů vysoko, nejčastěji 
v hustých větvích smrků. Může však hnízdit i v parcích a zahradách. 
Zvláště v období hnízdění žije velmi skrytě. Od května do srpna snáší 
samička zpravidla dvakrát čtyři až pět vajíček, na kterých sedí sama 
i dva týdny. Mláďata krmí oba rodiče čtrnáct až osmnáct dnů, nejčas-
těji hmyzem a také ve voleti předem rozmělněnými semeny. Mláďata 
opouštějí hnízdo po zhruba dvou týdnech a jsou rodiči ještě několik 
dní přikrmována. Rodina zůstává pohromadě zpravidla do příštího 
roku. Je zajímavé, že tito ptáci žijí v celoživotním svazku. Na jaře jsou 
základní potravou hýlů pupeny stromů a na podzim různá semena. 

Hýly můžeme obdivovat hlavně v zimě, kdy se objevují u našich 
krmítek. Pozorovat je lze také ve volné krajině, kde se živí obvykle 
plody jeřabin nebo semeny javorů. 

Za mého mládí byl hýl oblíbeným klecním ptákem, podobně jako 
stehlík, špaček nebo čížek. Snadno se ochočil a naučil se pískat flét-
novým hlasem různé melodie. V zajetí si své majitele získával neoby-
čejnou přítulností a krotkostí. 

Areál rozšíření hýla jako druhu se táhne od břehů Atlantiku přes 
celou Evropu a Asii až k břehům Pacifiku. Vznikly tak zeměpisné for-
my, které lze ale od sebe spolehlivě rozeznat. V dobrých přírodních 
podmínkách se hýlové dožívají až sedmnácti let. Podle statistik v po-
sledních třiceti letech u nás počet hýlů mírně klesá. 

Tradice a zvyklosti 
Josef Permedla

Už když člověk poprvé olízl med z prstu namočeného v medném 
plástu, položil tím základ pro vznik včelařských tradic a zvyklostí. 
Med byl jediným používaným sladidlem až do 16. století. Jídlo bylo 
díky němu chutnější, a tak začal hospodář ve snaze zajistit rodině 
jeho pravidelný přísun u svého příbytku chovat včely. Od nich se učil 
poznávat přírodu v širších souvislostech. Získané zkušenosti předá-
val potomkům a následovníkům také prostřednictvím rčení a pra-
nostik. Ty se týkaly různých činností a často ukazovaly na dobré či 
špatné lidské vlastnosti. 

„Lidé se radují létu a včely květu.“ – „Od mravence pilnosti a od 
včely svornosti.“ – „Když je soused jako med, zvi ho na oběd!“ – „Mlu-
ví, jako by mu ústa medem namazal.“ – „Od včely pochází med, od 
hada jed.“ 

Díky dlouhému pozorování včel a přírody vznikly na každý měsíc 
pranostiky. „V lednu silný led, v květnu bujný květ.“ – „V únoru sníh 
a led v létě nanesou včely med.“ – „Teplý březen rozehřeje včelám 
srdce.“ – „Dubnové štěstí pro včely je slunce a déšť.“ – „Roj, který se 
v máji rojí, za fůru sena stojí.“ – „V červnu rojení nestojí za zvonění.“ 
– „Červenec nese parna, krupobití a medovici.“ – „Udělá-li se v srpnu 

Foto: Bohumil Kabeš

Foto: Josef Permedla
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Nové kluziště s umělým chlazením se otevřelo veřejnosti
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Kluziště Tišnov – tak budeme nově v zimním období nazývat spor-
tovní areál sousedící se Základní školou Smíškova, ležící ve stejno-
jmenné ulici. Přes léto se pak stane multifunkčním hřištěm s několika 
hracími plochami pro míčové hry, atletickým oválem, doskočištěm 
a dalším vybavením. Areál, jehož návštěvnost v minulosti nebyla 
vzhledem ke stavu sportovních ploch příliš velká, již dlouho čekal na 
zásadní rekonstrukci. Ta byla o to potřebnější, že byl od jara do pod-
zimu využíván zejména dětmi ze sousední základní školy. 

Rekonstrukce areálu byla zahájena v červnu tohoto roku, ukonče-
na pak byla před několika dny, začátkem prosince. Náklady na jeho 
obnovu dosáhly částky 20,6 milionu korun. Realizaci prováděla spo-
lečnost PORR a. s. Praha. Kluziště bylo slavnostně otevřeno 8. prosin-
ce 2017 za přítomnosti zástupců dodavatele i investora. 

Samotný provoz je upraven jak provozním řádem, který je ur-
čen zejména pro pracovníky města, kteří se o areál starají, tak ná-
vštěvním řádem, který byl schválen Radou města Tišnova 6. prosince 
2017. Máme-li v bodech upozornit na několik důležitých informací, 
pak jsou to tyto:
–  Vstup do areálu kluziště vám bude umožněn pouze s platnou 

vstupenkou. 
–  Maximální kapacita kluziště je sto lidí. 

–  Kluziště je určeno výhradně pro bruslení a lední hokej. Hokej však 
nesmí probíhat v době, kdy je kluziště otevřeno pro veřejné brusle-
ní. Kluziště není určeno pro tréninky nebo zápasy v hokeji v rámci 
registrované soutěže.

–  Děti do 6 let smí na led vstupovat pouze v doprovodu dospělé do-
hlížející osoby a s ochranou hlavy, kterou by měla být vhodná hel-
ma – akceptujeme např. i cyklistické.

–  V areálu je zakázáno např. vstupovat na led bez bruslí a bez ruka-
vic, vstupovat na led s hokejkou během doby, kdy je kluziště otevře-
né pro veřejné bruslení a bruslení pro nejmenší, vstupovat na led 
mimo dobu vyhrazenou pro bruslení, ale i další činnosti vymezené 
v návštěvním řádu hřiště.

Areál kluziště je z bezpečnostních důvodů monitorován kame-
rovým systémem se záznamem napojeným na městskou policii. Ve-
řejnosti je rovněž k dispozici webová kamera (najdete ji v sekci 
Webkamery na webu města Tišnova), která slouží zejména k tomu, 
aby si každý mohl ověřit, zda je kluziště v provozu, případně zjistit 
jeho aktuální obsazenost.  

Základní cena je stanovena na 40 korun pro osoby nad 15 let, 
děti zaplatí 20 korun, rodinné vstupné pro jednoho až dva dospělé 
a jedno až tři děti činí dohromady 80 korun. Na rodinné vstupné lze 
uplatnit slevu (tzv. rodinný pas), vstup pro rodinu pak činí po sle-
vě 70 korun. Permanentka na deset vstupů bude stát 350 korun, ve-
řejnost si může celý areál pronajmout ve stanovených hodinách za 
1 500 korun. Vstupné vždy platí na jeden ucelený blok 90 minut, po 
jehož ukončení musí všichni kluziště opustit a následně bude probí-
hat úprava ledu. V dopoledních hodinách si mohou areál pronajmout 
jak místní školy, tak i školy z širokého okolí.

Provozní doba je obecně stanovena od 9.00 do 21.00 hod. s výjim-
kou nedělí, kdy bruslení skončí v 18.30 hod., a prázdnin a svátků, kdy 
je doba provozu zkrácena od 11.00 do 18.30 hod. Provoz bude ome-
zen ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2017, kdy bude ukončen již v 16.30 
hod. Obecně platí, že v dopoledních hodinách areál využívají školy, 
odpoledne veřejnost a večer je k dispozici pro placené pronájmy. 
Provozní doba je přílohou tohoto článku. Pamatujte, že každý blok 
začíná v lichou hodinu!

deštivo, prší med a dobré víno.“ – „V půli září úly zavři a zahoď klíč.“ – 
„Když v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.“ – „Poletují-li vče-
ly v listopadu na svatého Ondřeje, bude neúrodný rok.“ – „Jestli vítr 
o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.“ 

V předvánoční době nesmí na dveřích včelína chybět ozdobený 
adventní věnec. Je to pozdrav včelám, které chovatel zpovzdálí tiše 
sleduje a těší se na jarní shledání s nimi. 

Vánoce v rodině včelaře se od jiných liší tím, že na štědrovečer-
ním stole nesmí chybět alespoň něco, co připomíná včely nebo vče-
laření. Například medové pečivo, voňavá svíčka odlitá ze včelího 
vosku či medovina. O Štědrém dnu samozřejmě včelař na své vče-
ly nezapomíná. Nenápadně si poslechne jejich bzučení, odmete sníh 
z česen a přiloží kousek něčeho medového ze svého štědrovečerní-
ho stolu.

Přeji všem čtenářům Tišnovských novin příjemné prožití vánoč-
ních svátků a v novém roce 2018 především hodně zdraví, lásky 
a spokojenosti.

Foto: Roman Skřepek

Vernisáž a autogramiáda knihy Zvířata kolem nás Bohumila Kabeše. 
Foto: Josef Permedla
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Jelikož se jedná o sportoviště, které se nachází kousek od cent-
ra města, bude dobře dostupné pro většinu obyvatel pěšky. Ti, kteří 

nedají dopustit na svého plechového kamaráda, mohou využít nově 
vytvořená parkovací místa u základní školy, popř. samotnou ulici Na 
Rybníčku, která je v případě potřeby v podvečerních hodinách a o ví-
kendech k odstavení vozidel rovněž vhodná. Na druhou stranu upo-
zorňujeme návštěvníky na to, aby neparkovali na místech, kde to 
není dovoleno, zejména před vjezdy do garáží, rodinných domů, na 
chodnících a nezpevněných plochách. Návštěva kluziště by se jim pak 
mohla nečekaně prodražit.

Všechny informace o Kluzišti Tišnov najdete na webu města Tiš-
nova v rubrice sport nebo přes rychlý odkaz v dolní části webové 
stránky. Dotazy Vám zodpovědí rovněž správci kluziště, kteří budou 
v areálu po celou provozní dobu přítomni. Budeme vděčni i za pří-
padné náměty a připomínky, neboť umělé kluziště je v Tišnově no-
vinkou a víme, že vždy je co zlepšovat. 

Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout tento způsob sportovní-
ho vyžití, které v posledních letech, v době nestálého zimního poča-
sí, v Tišnově citelně chybělo. Bruslení k zimě neodmyslitelně patří 
a veřejnost tak získává možnost bruslit několik měsíců bez přeru-
šení způsobeného oteplením. Věříme, že si nové sportoviště oblíbíte 
a stanete se jeho pravidelnými návštěvníky

Tišnovský fotbal zažívá období rozvoje
Roman Skřepek

Na rozhovoru o novinkách v tišnovském fot-
balu jsme se již několik týdnů domlouvali 
s členem výboru AFK Tišnov Štěpánem Pil-
ným. Blíží se závěr roku a je proto namístě bi-
lancovat a podívat se zároveň i dopředu.

Jak hodnotí vedení tišnovského klubu 
probíhající sezónu?
Hodnotíme ji pozitivně, všechna naše muž-
stva ovládají přední místa tabulek, což je 

sportovně skvělé a jedná se o jednu z nejlep-
ších sezón v historii AFK, mužstvo „A“ hra-
je divizi, kterou vede s přehledem o 12 bodů 
s absolutně nejvyšším počtem vstřelených 
branek a míří do vyšší soutěže. V novodobé 
historii se jedná o mimořádný výsledek. 

Bude se tedy hrát v Tišnově třetí liga?
To ví asi jen ten nahoře, ale pokud bych do-
stal otázku kdekoliv na ulici, tak určitě řeknu, 

že s tímto náskokem a mužstvem, které tu je, 
a pokud mužstvo zůstane přes zimu pohro-
madě, je velký předpoklad, že to zvládneme. 
Další věc je otázka technická, tam parametry 
hřiště vše potřebné splňují. Co se týká kabin 
a dalšího zázemí, tak za splnění určitých pod-
mínek jsem přesvědčen, že by to mohlo vyjít. 

Co návštěvnost, projevila se vyšší vý-
konnost „A“ týmu i na ní?

9:00 – 10:30 11:00 – 12:30 13:00 – 14:30 15:00 – 16:30 17:00 – 18:30 19:00 – 20:30

Pondělí Školy Školy Bruslení pro nejmenší Veřejné bruslení Veřejné bruslení Pronájem

Úterý Školy Školy Školy Veřejné bruslení Veřejné bruslení Pronájem

Středa Školy Školy Bruslení s hokejkami Veřejné bruslení Veřejné bruslení Pronájem 

Čtvrtek Školy Školy Školy Veřejné bruslení Veřejné bruslení Pronájem 

Pátek Školy Školy Bruslení pro nejmenší Veřejné bruslení Veřejné bruslení Pronájem 

Sobota Veřejné bruslení Bruslení s hokejkami Veřejné bruslení Veřejné bruslení Veřejné bruslení Veřejné bruslení

Neděle Pronájem Bruslení s hokejkami Veřejné bruslení Veřejné bruslení Veřejné bruslení

Prázdniny a svátky* Veřejné bruslení Veřejné bruslení Veřejné bruslení Veřejné bruslení

Školy - pronájem školám a školským zařízením

Bruslení pro nejmenší – bruslení pro začátečníky rodiče s vlastní výukou svých dětí (možné i v čisté obuvi)

* Prázdniny a státní svátky – 24.12. 2017 – 1.1. 2018, pátek 2.2.2018, jarní prázdniny 5.-9.2.2018

Omezení provozu: 24.,25. a 31.12.2017 pouze do 16.30 h.

Pronájem kluziště je možné zarezervovat u správce kluziště: Oldřich Pivoňka, tel. 775 868 960

PROVOZNÍ DOBA KLUZIŠTĚ TIŠNOV

Mezi jednotlivými bloky je technická přestávka pro úpravu a přípravu ledu pro další návštěvníky kluziště.

Foto: Josef Permedla
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Stoprocentně ano. Pohybujeme se průměr-
ně kolem 300 až 400 diváků na utkání, což je 
v této soutěži spíše mimořádně vysoké číslo. 
Region zkrátka žije tím, že herní výkonnost 
stoupá. Navíc pokud rodiče vidí, že se fotbal 
někam posouvá, nemají pak nutkání vozit děti 
do klubů z Brna jako v minulosti, ale mají dů-
věru v to, že i v Tišnově se mohou děti něco 
naučit. Navíc si na tréninku kopnou i s bý-
valými ligovými hráči a i to je pro ně velká 
motivace. 

Jak je v současnosti velká členská zá  - 
k ladna?
Nyní máme kolem 150 registrovaných hráčů 
od předpřípravky až po dorost, vyjma mužů. 
K tomu je třeba započítat i vedoucí mužstev, 
řadu trenérů, jichž je třeba o něco více zejmé-
na u mladších kategorií, které je nutné přede-
vším něco naučit. 

Jak se vyvíjí projekt výstavby dalšího 
fotbalového hřiště?

Nyní máme příslib dotace z MŠMT, takže se vše 
zatím vyvíjí dobře. Pozemky máme pronaja-
té díky spolupráci s městem Tišnovem, které 
nám přislíbilo i finanční podporu, na dofinan-
cování budeme žádat také dotaci z Jihomo-
ravského kraje, tedy do jara se budeme snažit 
projekt řádně připravit a spustit. Nové hřiště 
by mělo být s umělým povrchem, bude tedy 
možné je využívat celoročně, rozměrově by 
mělo mít parametry pro krajské soutěže, popř. 
i divizi, v případě nepříznivého počasí bychom 
tak některé soutěže mohli hrát i zde. Během 
roku 2018 bychom měli akci zrealizovat.

Je s tím spojená i nějaká další investi-
ce, nebo jen postavíte nové hřiště?
V rámci této akce budeme spolupracovat 
s městem na napojení cyklostezky do cen-
tra města kolem současného hřiště, pro-
bíhají jednání o převodu části pozemků 
potřebných právě na vznik této investiční 
akce, čímž dojde i k lepší dostupnosti hřiště 
samotného. 

Co klub trápí asi tak nejvíc?
Určitě je to nedostatečná kapacita herní plo-
chy, potřebujeme nové hřiště jako sůl, proto-
že některé tréninky absolvujeme v Dolních 
Loučkách, abychom vůbec mohli uspokojit 
poptávku hráčů všech věkových kategorií. Po-
kud by projekt vyšel, toto by se nám podaři-
lo uspokojivě vyřešit. Umělá tráva by pak byla 
už jen příjemným bonusem navíc. 

Co klub v nejbližších týdnech čeká?
V lednu je to volební valná hromada, což je 
spíše interní záležitost, ale jde o to, že musí-
me doplnit pětičlenný výbor a zvolit nového 
předsedu klubu. 

Co bys popřál hráčům, spolupracov-
níkům a příznivcům AFK Tišnov před 
nadcházejícími svátky?
Určitě jim přeji hezký konec roku stráve-
ný s těmi nejbližšími, osobní spokojenost, ale 
i sportovní úspěchy v roce následujícím. A hlav-
ně ať zachovají klubu přízeň za všech okolností. 

Úspěšná sezóna tišnovské posádky Nekvapil–Koscelník

Miroslav Vebr

Lukáš Nekvapil s Romanem Koscelníkem dělají Tišnovu dobré jméno. 
Pravidelně startují v automobilových soutěžích a vedle mnoha dílčích 
úspěchů dosáhli letos na výsledek hodně ceněný. Obsadili totiž v nej-
nabitější třídě 6 v rámci RI OKNA Rallysprint série konečné třetí místo.

Lukáš Nekvapil s Romanem Koscelníkem se v kolotoči českých auto-
mobilových soutěží pohybují již pět sezón. Hned v prvním roce rallye si 
mladá posádka z Tišnova vyjela v jednodenních soutěžích celkové stříb-
ro ve třídě 9 a letos přidala další velmi cenný úspěch. V nejnabitější třídě 

rallysprintového mistrovství, kde v průběhu roku startovalo rekordních 
třicet čtyři posádek, obsadili Lukáš s Romanem konečné třetí místo. „Tří-
da 6, kde jsme letos s Opelem Adam R2 startovali, byla díky silné 
konkurenci po celý rok středem pozornosti. Dorazili velmi silní 
a vyrovnaní soupeři a na každé rychlostní zkoušce mezi námi byly 
minimální rozdíly. O výsledcích tak často rozhodovaly jen detai-
ly. O to více nás těší, že jsme v průběhu roku stanuli třikrát na pó-
diu,“ nastínil vyrovnanost třídy Lukáš Nekvapil. Co se týká rallysprint 
série, největších výsledků dosáhla dvojice na takřka domácí soutěži Rally 
Vyškov, kde obsadila třetí místo ve třídě 6 a v hodnocení vozů s jednou 

Veřejná lukostřelnice v Tišnově bude!
Monty Václav Kappel – Odyssea Tišnov

V listopadu jsme s městem podepsali smlou-
vu o pronájmu prostoru u letního kina pro lu-
kostřelnici. Co bude následovat? V tuto dobu 
jsme vytipovali rizikové stromy, které bude nut-
né v nejbližších měsících skácet, některé už po-
lámal silný vítr. Následovat budou zemní práce 

v ploše sousedící s kinem. Vznikne tak prostor 
široký asi 20 metrů pro takzvané rozstřeliště, 
který bude možné využívat i na aktivity pořáda-
né například Městským kulturním střediskem. 
Pro zajištění bezpečnosti budeme lukostřelni-
ci oplocovat, ale spodní část jmenovaná jako 

rozstřeliště bude stále veřejně přístupná. V jar-
ních měsících osadíme území terči, doladíme 
pěšinky a rádi vás pak pozveme na zahájení 
provozu lukostřelnice. Takto v bodech vypadá 
plán jednoduše, ale bude to mnoho práce. Bu-
deme rádi, pokud se zapojíte a podpoříte nás!

Podpora spolku Odyssea Tišnov
Lenka Knechtová, zastupitelka

V roce 2018 má vedení města v plánu i na-
dále podporovat projekty, které směřují ke 
smysluplnému využití volného času dětí 
a mládeže, podpoře rodinného a mezige-
neračního soužití. Po investicích města Tiš-
nova do vybavení mobiliáře k venkovnímu 
sportovnímu vyžití, rekonstrukci koupali-
ště, vybudování kluziště, vznikne v rámci 
přírodního areálu letního kina komorní, ale 
o to zajímavější aktivita. Vychází z činnos-
ti spolku Odyssea, který funguje v Tišnově 

již od roku 2005 a který na vybudování lu-
kostřelnice pracuje od roku 2014. Vzhledem 
k tomu, že se k lukostřelbě hlásí i Sokol Tiš-
nov, který založil lukostřelecký oddíl, spojilo 
svoje nadšení s lukostřelbou mnoho obyva-
tel Tišnova, a to napříč všemi generacemi. 
Spolek Odyssea představuje lukostřelbu jako 
relaxační aktivitu vhodnou pro předškoláky 
i seniory bez ohledu na fyzické schopnosti 
každého jedince. Rozšířením povědomí o lu-
kostřelbě v regionu, přesněji o instinktivní 

a 3D lukostřelbě, se nabízí možnost seznámit 
veřejnost s lukostřelbou jako sportem, ve 
kterém můžete trénovat, pilovat formu a vý-
sledky jako v jakémkoli jiném sportu, nebo 
aktivitou pro rodiče a prarodiče s dětmi od 
předškolního věku. Zajímavá je i myšlenka, 
že lukostřelba může být společnou činnos-
tí mužů v rodině, kteří mají přeci jen přiro-
zeně více aktivní lovecké instinkty a chuť po 
dobrodružství. Věřím, že i vy spolku Odyssea 
s budováním lukostřelnice pomůžete.

SPORT  
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poháněnou nápravou skončili kluci těsně pod bednou čtvrtí. Ještě lépe 
jim vyšla zcela nová soutěž v kalendáři mistrovství Rally Most. Zde slavili 
Lukáš s Romanem ve třídě stříbro, ale ve dvoukolkách to byla opět „bram-
bora“. „Vedle závodů v rallysprintovém mistrovství jsme startovali 
i na soutěži Rally Příbram, která se započítávala do klasifikace mis-
trovství ČR v rally. I když jsme na této soutěži startovali poprvé, tak 
jsme na deštěm rozmáčených tratích nenašli ve třídě přemožitele 
a stejně cenný výsledek jsme vyjeli i v kategorii 2WD,“ přiblížil další 
cenný úspěch posádky Roman Koscelník. „Je to pro nás úžasný výsledek. 
Děkujeme všem, kteří se na naší úspěšné sezoně podíleli, zejména týmu 
Brynda racing, který pečlivě připravoval auto na závody. Velké díky pat-
ří také sponzorům a obchodním partnerům AutodopravaBrno.eu, Inter-
tech, Sagitta, Zyksal, Geotest, město Tišnov. Dále nesmíme zapomenout 
poděkovat našim rodinám, kamarádům a hlavně našemu skvělému fan-
klubu, který nás žene dopředu! Děkujeme moc!“ ohlédli se za sezónou 
a poděkovali nejbližším Lukáš Nekvapil a Roman Koscelník. 

V prosinci uplynulo 150. výročí narození zakladatele 
TJ Sokol Tišnov
Zdeněk Jeřábek, Jaroslav Komprs

Dějiny TJ Sokol Tišnov i Župy Pernštejnské 
jsou těsně spojeny s velice plodným životem 
bratra dr. Josefa Drbala, po němž je pojmeno-
vána ulice u sokolovny, spojující ul. Riegro-
vou s ulicí Lomnickou.

Narodil se 4. prosince 1867 ve Studeni-
cích na Vyškovsku, zde prožil i své mládí. 
Nižší gymnázium absolvoval v Brně, vyšší 
v Olomouci. Práva vystudoval v Praze. Tam 
také vstoupil do Sokola a cvičil na II. všeso-
kolském sletu v r. 1891.

V roce 1892 přichází do Tišnova jako kon-
cipient dr. Václava Šíleného. Hned po svém 
příchodu zakládá T. J. Sokol Tišnov, stává se 
jejím náčelníkem a v roce 1895 i náčelníkem 
Sokolské župy Rostislavovy v Brně. Jeho při-
činěním dochází v r. 1897 k výstavbě sokolské 
tělocvičny s jevištěm. Byla to tehdy pátá tělo-
cvična na Moravě.

V plné práci jej zastihuje první světová 
válka. Skoro padesátiletý je odveden a bojuje 
na italské frontě. Po válce se dr. Drbal stává 
starostou tišnovské jednoty a současně za-
stává funkci starosty župy. Byl vůdčím orga-
nizátorem stavby nové sokolovny v r. 1926. 
Cvičil až do zákazu Sokola v r. 1941.

Tvůrce a budovatel tišnovské jednoty, 
zakladatel župy, organizátor sletových vy-
stoupení, herec a zpěvák, dirigent i vedou-
cí sokolského orchestru, vzácný, usměvavý 
člověk se smyslem pro kázeň v duchu sokol-
ském, tragicky zahynul 13. listopadu 1945. 
Při oblíbeném cyklistickém výletu byl sra-
žen těžkým nákladním automobilem. Jeho 
památku připomíná pamětní deska ve vstu-
pu do sokolovny, o jejíž výstavbu se velkou 
měrou zasloužil.

Rozpis mistrovských utkání a turnajů – Sportovní hala SSK Tišnov, z. s. – leden 2018
Volejbalový klub Tišnov, z. s.

volejbal Soutěž: JM-M1
datum domácí hosté od/do
Sobota 13. ledna VK Tišnov : TJ Sokol Brno-jih 10.00 a 13.00 hod.
Sobota 27. ledna VK Tišnov : VK Znojmo-Přímětice 10.00 a 13.00 hod.

San Marino Dolní Loučky, z. s.
futsal Soutěž: divize „E“
datum domácí hosté zač. zápasu
Sobota 6. ledna San Marino : Remos Oslavany 20.00 hod.
Sobota 20. ledna San Marino : Mitra 20.00 hod.

AFK Tišnov, z. s.
fotbal Soutěž: turnaje
datum začátek zápasu
Neděle 14. ledna AFK Tišnov Turnaj – žáci 09.00 a 13.30 hod.
Sobota 20. ledna AFK Tišnov Turnaj – žáci 09.30 a 18.00 hod.
Neděle 21. ledna AFK Tišnov Turnaj – žáci 09.00 a 13.30 hod.
Neděle 28. ledna AFK Tišnov Turnaj – žáci 09.00 a 13.30 hod.

Foto: Michal Beneš

Foto z archivu Sokola
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Škola Taekwon-do ITF GHBS opět nejlepší v ČR!

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Na podzim se každoročně konají v mo-
derním korejském bojovém umění taek-
won-do ITF dva ze tří nejvýznamnějších 
závodů v roce, a sice druhé kolo soutěže 
středisek talentované mládeže a mistrov-
ství České republiky. Letos obě klání pro-
bíhala ve Sportovním areálu Nymburk, 
zazávodili si zde jak starší, tak i ti nej-
menší z nás.

Prvně zmiňované závody probíhaly 14. až 
15. října, zúčastnilo se jich celkem 199 zá-
vodníků bojujících za pět různých středisek, 
z nichž nejúspěšnějším se stalo STM Praha 2, 
kam patří i škola Ge-Baek Hosin Sool. S cel-
kovým počtem 58 zlatých medailí z obou kol 
tak bezpečně předstihlo ostatní střediska.

Sobota započala nejprve vážením a re-
gistrací závodníků, po obědě odstartova-
ly jednotlivé zápasy a k večeru již došlo 

k vyhlášení všech disciplín pro mladší i star-
ší žáky a žákyně. Junioři s juniorkami bojova-
li teprve v neděli, a to od půl deváté ranní až 
do třetí hodiny odpoledne.

Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4. až 
5. listopadu, avšak k registraci došlo již v pá-
tek večer. První den závodili mladší, star-
ší žáci a žákyně, senioři, seniorky, veteráni 
s veteránkami. V neděli, stejně jako u před-
chozích závodů, pak junioři a juniorky.

Z celkového počtu 554 závodníků zastu-
pujících třicet taekwon-do škol jich nejvíce 
patřilo právě škole Ge-Baek Hosin Sool, jež 
se, již po šesté v historii, stala nejúspěšnější 
školou soutěže.

Získáním 27 zlatých medailí se mohla 
pyšnit jasným prvním místem.

Chtěli byste si též zacvičit? Anebo se 
dokonce třeba jednou účastnit některých 

závodů? Přidejte se k nám každé úterý 
a čtvrtek od 17.00 v ZŠ města Tišnov. Při-
hlásit se můžete kdykoliv během celého 
roku!

Naše škola Ge-Baek Hosin Sool je co do 
počtu členů největší školou v ČR, nabízíme 
bezkonkurenční školné a místa ke cvičení 
máme rozmístěna po většině republiky.

Výbavu (dobok, lapu, chrániče) rozdává-
me jako jediní v republice ZDARMA při ab-
solvování zkoušek.

NEBOJTE SE VĚKOVÉHO OMEZENÍ! Naši-
mi členy jsou i děti předškolního věku, taktéž 
jejich maminky, tatínkové a někdy dokonce 
i prarodiče. Cvičí rovněž celé rodiny! 

Pakliže máte zájem a rádi byste se za námi 
přišli podívat nebo by Vás zajímaly bližší in-
formace, navštivte naše stránky www.tkd.cz, 
kde se dozvíte veškeré podrobnosti.

Letošní BITCOINOVÉ 
Vánoce budou láskyplné, 
štědré a radostné!

Naďa Mašková, Sunrise

Za pár dní se zatřpytí vánoční stromečky 
a naše pokoje zavoní nádhernou atmosférou 
Vánoc. Všichni si uvědomíme, jak k sobě pat-
říme a jak se máme rádi. 

To nejkrásnější na Vánocích je radost 
v očích našich dětí, radost z vánočních pří-
prav a štědrovečerní večeře, ale ta největší 
radost je z rozbalování dárečků.

Také my máme překvapení pro své nej-
bližší, na jejichž úsměvu nám záleží. 

Nadace SUNRISE pod vedením paní ředi-
telky Moniky Bajnokové pomáhá dětem, jež 
nemají domov. Tradičně jako každý rok i le-
tos naše kroky lásky míří tam, kde mají své 
opodstatnění. 

Tají se nám až dech z těch všech přání-
ček, která můžeme splnit díky štědré pomoci 
ARBOLET.net a podpoře známého kulturis-
ty a zápasníka Filipa Grznára i Vás hodných 
lidí s laskavým srdcem, jimž nejsou lhostejné 
osudy dětí v dětském domově a kteří jste při-
spěli finančně na náš účet nebo jste zakoupili 
rozmanité dárky. Uctivě děkujeme.

Ano, veškerá proměna světa začíná u jed-
notlivce změnou a zvýšenou pozorností 
o zdokonalení vlastního nitra. 

Když se naučíme milovat, Království naší 
lásky se rozšiřuje. Bez podpory, úcty, lásky 
a soucitu této specialitky nelze ochutnat!

Největším štěstím je udělat ostatní šťast-
nými. Když někomu darujete svůj čas, daru-
jete mu kousek svého života.

A kde zaleskne se ta šťastná mince lid-
skosti? Prozradím. Do dětského domova 
v Mikulově jedeme 19. prosince, kde na nás 
bude čekat jednadvacet dětí. Dárečky pro ně 
budou zabalené pod stromečkem a děti si je 
otevřou na Štědrý den. 

Na další milé setkání s rozzářenýma očima 
z dárečků se těšíme ještě v dětském domově 
v Tišnově 21. prosince, kde na nás bude čekat 
třicet dva dětí, dárečky si rozbalí hned. 

A na návštěvu se mohou těšit i děti z dět-
ského domova Dagmar, kam také povezeme 
vánoční nadílku.

Do Mikulova, Tišnova i do dětského do-
mova Dagmar povezeme ještě dárky hro-
madné pro celý domov – společenské hry, 
pomůcky apod. 

Život je jako nekonečná kniha příběhů. 
Kapitoly se uzavírají, ale kniha ne…

Až opět příští rok sněhové vločky jako víly 
zatančí a mráz ten šikovný malíř okna na-
maluje a stromeček navlékne si slušivý frak, 
do něhož se zahalí, dáme si dostaveníčko 
jak jinak než zase tam, kde myšlenky dobra 
unášejí se stříbrným větrem. A tklivá píseň 
vánoční se rozezní: Narodil se Kristu Pán, ve-
selme se…

Požehnané Vánoce všem!Foto: ???

HISTORIE  RŮZNÉ  
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 10. A POSLEDNÍ KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

Naposledy Vám v tomto čísle nabízíme naši hádankově-vědomostní soutěž Čtyři tišnovská sudoku. Jak jsme 
upozorňovali již před měsícem, je dnešní závěrečné kolo zejména z hlediska obtížnosti předložených sudoku přece jen o 
něco obtížnější než dosud. Jaká jsou pravidla hry? Nejde pouze o vyluštění čtyř předložených sudoku: v každém z nich 
najdete několik žlutých políček a současně jsou jednotlivým číslicím přiřazena určitá konkrétní písmena (viz informace 
pod soutěžními čtverci). Když správně vyluštíte všechna sudoku a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za příslušná 
písmena, obdržíte dvě křestní jména a dvě příjmení, ovšem ve formě přesmyček. Vaším úkolem bude dále vyluštit tyto 
přesmyčky a poté přiřadit ke každému křestnímu jménu odpovídající příjmení tak, aby výsledkem byly dvě osobnosti 
z historie našeho města, patřící do určité společné skupiny (např. dva sportovci, dva starostové, dva výtvarní umělci atd. 
atd.) To ale stále ještě není všechno – nyní je potřeba poskládat správně seřazená jména a příjmení tak, aby starší 
osobnost byla uvedena jako první a mladší jako druhá. A na závěr od Vás budeme chtít odpověď, do jaké společné 
skupiny (viz závorka o něco výše) tyto „vyluštěné“ osobnosti patří.

Odpověď, kterou nám budete zasílat, by tedy u každého kola měla vypadat kupříkladu takto:
JAROSLAV STANĚK, MILAN KOVÁŘ, TIŠNOVŠTÍ ODBOJÁŘI – přičemž se rozumí, že Staněk je z uvedené dvojice ten 
starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 15. ledna 2018 na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může 
každý bez ohledu na věk luštitele, v příštím čísle již oznámíme výherce, kteří získají cenu věnovanou Městským kulturním 
střediskem.

Správná odpověď z 9. kola zní: JOSEF FETTER, JIŘÍ BUCHTA – tišnovští katoličtí faráři.
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Čtyři tišnovská sudoku – 10. a poslední kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Naposledy Vám v tomto čísle nabízíme naši há-
dankově-vědomostní soutěž Čtyři tišnovská su-
doku. Jak jsme upozorňovali již před měsícem, je 
dnešní závěrečné kolo zejména z hlediska obtíž-
nosti předložených sudoku přece jen o něco těž-
ší než dosud. Jaká jsou pravidla hry? Nejde pouze 
o vyluštění čtyř předložených sudoku: v každém 
z nich najdete několik žlutých políček a součas-
ně jsou jednotlivým číslicím přiřazena určitá 
konkrétní písmena (viz informace pod soutěž-
ními čtverci). Když správně vyluštíte všechna 
sudoku a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za 

příslušná písmena, obdržíte dvě křestní jména 
a dvě příjmení, ovšem ve formě přesmyček. 
Vaším úkolem bude dále vyluštit tyto přesmyčky 
a poté přiřadit ke každému křestnímu jménu od-
povídající příjmení tak, aby výsledkem byly dvě 
osobnosti z historie našeho města, patřící do 
určité společné skupiny (např. dva sportovci, dva 
starostové, dva výtvarní umělci atd. atd.). To ale 
stále ještě není všechno – nyní je potřeba posklá-
dat správně seřazená jména a příjmení tak, aby 
starší osobnost byla uvedena jako první a mladší 
jako druhá. A na závěr od Vás budeme chtít odpo-
věď, do jaké společné skupiny (viz závorka o něco 
výše) tyto „vyluštěné“ osobnosti patří.

Odpověď, kterou nám budete zasílat, by 
tedy u každého kola měla vypadat kupříkladu 
takto:

JAROSLAV STANĚK, MILAN KOVÁŘ, TIŠ-
NOVŠTÍ ODBOJÁŘI – přičemž se rozumí, že 
Staněk je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte 
do 15. ledna 2018 na e-mailovou adresu  
noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může kaž-
dý bez ohledu na věk, v příštím čísle již ozná-
míme výherce, kteří získají cenu věnovanou 
Městským kulturním střediskem.

Správná odpověď z 9. kola zní: JOSEF FET-
TER, JIŘÍ BUCHTA – tišnovští katoličtí faráři.

č. 3

9 7 4 2
4 9
2 8 1

2 3 8
2 5 6
4 9 1

9 3 6
7 2

2 8 3 4

č. 4

6 4
2

7 5 8 6
5 1 9 7

3
9 8 2 4

1 9 5 8
4

3 1

 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…E   2…A   3…K   4…R
2) Společná pro sudoku č.1 a č.2:  5…G   6…Á   7…L   8…N   9…W
3) Společná pro sudoku č.3 a č.4:  5…O   6…Ř   7…H   8…I   9…M

 Přiřazení písmen k číslicím:
 1) Společná pro všechna sudoku: 1…E   2…A   3…K   4…R
 2) Společná pro sudoku č. 1 a č. 2: 5…G   6…Á   7…L   8…N   9…W
 3) Společná pro sudoku č. 3 a č. 4: 5…O   6…Ř   7…H   8…I   9…M

č. 1

č. 3

č. 2

č. 4
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HISTORIE  VZPOMÍNÁME  

Dne 13. října uplynuly dva smutné  
roky, kdy nás navždy opustila paní 
MARIE DOLNÍČKOVÁ. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
děti s rodinami.

Dne 13. prosince uplynulo již 
patnáct let, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel a tatínek pan 
FRANTIŠEK HYTYCH. Stále s láskou 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 1. ledna to bude osm roků, kdy nás 
opustil pan JAN HEJMALA z Heroltic. Kdo 
jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi. 
Za vzpomínku děkuje dcera a vnučky 
s rodinami.

Dne 5. ledna tomu budou již tři roky, co 
nás navždy opustila naše maminka paní 
ZDENKA TROJÁNKOVÁ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za rodinu dcera Marcela

Dne 19. prosince uplynul devátý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček pan JOSEF REŽNÝ. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a synové s rodinami.

21. prosince uplyne první smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan ADOLF ZWIENER. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Dne 12. prosince uplynuly čtyři 
roky, co nás navždy opustila naše 
maminka, babička a prababička paní 
KARLA MAZÁNKOVÁ. Za vzpomínku 
děkují dcery s rodinami a syn s rodinou.

Dne 13. ledna uplyne osmnáct let, kdy 
nás opustila naše milovaná maminka 
a babička paní MARIE MICHÁLKOVÁ. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují syn a dcera s rodinou.

14. ledna tomu bude rok, co nás 
navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička paní 
MARIE GRAMATOVÁ. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Dcera Jana s rodinou 
a syn Roman s rodinou

Dne 15. ledna uplyne šestnáct let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný syn, bratr 
a kamarád pan SVATOSLAV NOVOTNÝ. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují maminka a bratr 
s rodinou.

Poděkování všem poštovním 
zaměstnancům
Ivona Klementová

Jaké krásné emoce v nás vyvolávají sněhové vločky, každá je jiná, 
a když se člověk na tu zimní krásu kouká, hned jej to popožene k zim-
ní vycházce, aby si tu atmosféru pořádně vychutnal. Ale jsou profese, 

kterým takovéto počasí moc radosti neudělá, a k těm patří naše obě-
tavé poštovní doručovatelky, s těžkými taškami, které dobrovolně 
cvičí silový tělocvik, a to za každého počasí! Nesmíme zapomínat 
ani na ženy za poštovními přepážkami, jsou vždy pěkně upravené 
s úsměvem na tváři, připravené pomoci radou, hned je člověku ve-
seleji! Všichni víme, že jsou pracovníci pošty velmi špatně finančně 
ohodnocováni, a tak jim přeji do blízké budoucnosti, aby se tento 
stav změnil k lepšímu! Hodně zdraví a spokojenosti v novém roce!    
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Před sto lety se dne 4. ledna narodil pan TOMÁŠ KUPSKÝ, bývalý malíř pokojů. 
Vzpomíná syn s rodinou.

Dne 1. ledna uplyne osmnáct let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka a babička paní MARIE KUPSKÁ. Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi. Syn s rodinou

„Jen ty stromy nad tebou tam tiše šumí, 
mraky plují v širou dál, nám zůstává 
v srdci nesmírná bolest a žal.“
Je to již smutný jeden rok, co nás 22. ledna 
navždy opustil a ani jsme mu nestihli 
dát poslední sbohem, náš syn a tatínek 
pan IVO ODEHNAL. S láskou vzpomínají 
rodiče, děti a kamarádi z Tchaj-wanu.

Dne 23. ledna uplyne šest let od smutné 
události, kdy nás opustil milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan PhMr. ZDENĚK JEŘÁBEK, který 
by se 2. ledna dožil 92 let. Kdo žije 
v srdcích, neumírá.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 30. listopadu by oslavil osmdesáté 
deváté narozeniny náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan KAREL BALÁŠ. 
Současně si připomínáme třicáté výročí 
jeho úmrtí. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 30. prosince to bude pátý rok, co nás 
navždy opustil náš syn JOSEF ŠPAČEK. 
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. S úctou vzpomínají rodiče 
a sourozenci s rodinami.

Dne 23. ledna uplyne dvacet let od úmrtí pana 
MILOSLAVA MUSILA a 30. ledna první rok od úmrtí paní 
ANNY MUSILOVÉ. S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 31. ledna uplyne sedm let, co nás navždy opustil pan 
MILOSLAV MUSIL z Čebína. 

S láskou stále vzpomínají rodiče.

Dne 10. ledna uplyne deset let od úmrtí 
mého manžela, tatínka a dědečka pana 
ZDENKA HELÍSKA. Za tichou vzpomínku 
děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Manželka a děti s rodinami

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se naposledy 
přišli rozloučit s naším manželem, tatínkem, dědečkem 
a pradědečkem panem RUDOLFEM ČERNÝM. Za 
projevenou soustrast děkují manželka a děti s rodinami. 

26. prosince v čas druhého 
vánočního svátku uplyne již šest 
roků, po které s námi není pan 
ING. LUDVÍK HROMNÍK. Vzpomíná 
manželka a synové.

Dne 29. prosince uplyne šestý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc 
pan VLADIMÍR PAVLÍČEK. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka s rodinou.
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 ° Prodám řadovou garáž na Humpolce. Plocha 18 m², zavede-
na elektřina. Pouze soukromé osoby, ne realitní kanceláře. Cena 
245 000 Kč k jednání. Kontakt: 702 125 005.

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

 ° Koupím zahrádku s chatkou Tišnov, Lomnička, Březina, mob. 
608 843 270. 

 ° Prodám stavební pozemek 2 000 m² v KÚ Drahonín. 
Tel. 603 801 012.

 ° Muž hledá ženu 45–50 let. Mé zájmy: domácí zvířata, posezení 
u kávy. Tel. 607 297 117.

 ° Wellness v Tišnově přijme uklízečku na brigádu. Pracovní doba 
do 7–10 hodin krátký a dlouhý týden. Zájemci nechť se hlásí na tel. 
605 295 075 nebo na e-mail fialova@morfico.cz.

Firma JICOM, spol. s r. o. 
přijme 

– elektromontéra 
vyučení není podmínkou, nabízíme 

možnost rekvalifikace
– programátora

– projektanta 
životopisy zasílejte na  

jicom@jicom.cz
www.jicom.cz
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Patří k nim touha po více pohybu? Zdra-
vějším životě? Krásnějších vlasech? Při 
tom všem se hodí některé ze široké škály 
doplňků stravy, které vznikají v tišnov-
ském výrobním závodě VITARu. Víme, 
které vitaminy a minerální látky se hodí 
při sportu, kterých látek přijímáme málo 
z běžné stravy, nebo co pomáhá při 
stresu, únavě či vyčerpání. Dokážeme 
se postarat i o zpestření vašeho pitného 

Ohlédnutí, bilancování, ale i nové plány a předsevzetí. To všechno patří k období 
konce roku. VITARu se v něm opět velmi dařilo, rostl a realizoval nové projekty. Nadále 
tak zůstává tím, kdo může pomáhat i vám – v kariéře, pokud hledáte zaměstnání,  
i na cestě ke zdravějšímu životu z pozice tradičního výrobce vitaminových doplňků. 
Jsme tak schopní pomoci s naplněním vašich novoročních předsevzetí.

režimu, který obohatí příjem životně dů-
ležitých látek. A to vše v mnoha formách 
a příchutích, ze kterých můžete vybírat. 
Stejně jako lidé ve 40 zemích světa, kam 
naše produkty z Tišnova putují. 

Na trhu jsme už 27 let a případným zá-
jemcům o zaměstnání tak dokážeme na-
bídnout stabilní práci s řadou benefitů. 
Navíc práci, která dává smysl, protože po-
máhá lidem vést zdravější život. 

Konec i začátek roku v pohodě
Pokud máte konec roku spojený s ho-
dováním a spoustou svátečního jídla, 
máme pro vás dobrého pomocníka. 
Vyprošťovák pomáhá při nadměrné 
konzumaci jídla a alkoholu, protože ob-
sažená aktivní látka (hydrogenuhličitan 

sodný) má schopnost neutralizovat kyse-
liny v žaludku. Proto se doporučuje užívat 
právě při problémech se zažíváním.

Sváteční strava je také mnohdy jed-
nostranná, s přebytkem sladkých a tuč-
ných potravin. Ani během roku a při 
snaze o pestrý jídelníček ale nemusí or-
ganizmus dostávat veškeré potřebné 
látky v dostatečném množství. Studie 
hovoří o nedostatku určitých vitaminů 
či minerálních látek, třeba hořčíku, který 
chybí v dostatečném množství až třetině 
populace. Nebo vitaminu D, kterého má 
dost jen třetina dětí ve věku 5 až 9 let.

Možnost, jak doplňovat životně důležité 
látky podílející se na mnoha procesech 
v našem těle, představují právě doplňky 
stravy. Vy máte tu výhodu, že si pro ně 
můžete zajít přímo na vrátnici výrobního 
závodu VITARu v Tišnově, nebo se do-
konce podílet na jejich výrobě. Přejeme 
vám, ať je váš rok 2018 zdravý a úspěšný!

VITAR, s.r.o., Výrobní závod Tišnov 
TEL +420 549 121 811 

ÚSPĚŠNÝ A ZDRAVÝ PŘÍŠTÍ ROK?  
Udělejte k němu krok! 

Česká společnost IN-EKO TEAM s.r.o.  
pro provozovnu v Tišnově přijme  
do hlavního pracovního poměru  
zaměstnance na pozice: 

 

SERVISNÍ TECHNIK 
Požadujeme: SŠ/SOU vzdělání technického zaměření, řidičský průkaz sk. B, 
svařování metodou TIG a obalenou elektrodou, znalost angličtiny na 
komunikativní úrovni, příjemné vystupování, ochotu cestovat 
Náplň práce: montáž a servis našich zařízení, servisní výjezdy po celé ČR  
i na zahraniční cesty, komunikace se zákazníky 

SKLADNÍK 
Požadujeme: orientace v technické dokumentaci, znalost práce na PC, 
řidičský průkaz sk. B, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, průkaz na VZV 
- ale není podmínkou, lze dodělat 
Náplň práce: příjem materiálu a jeho naskladnění, evidence přijímání a 
vydávání zboží, vydávání materiálu do výroby, zodpovědnost za svěřené 
hodnoty 

VRÁTNÝ 
Požadujeme: spolehlivost, odpovědnost, čistý trestní rejstřík, ochota 
pracovat noční a víkendové směny  
Náplň práce: ostraha objektu, pochůzková činnost a kontrola bezpečnosti 
v rámci objektu, kontrola vstupu osob a vjezdu vozidel, práce včetně 
víkendů a svátků, odpolední a noční směny 
Vhodné zejména pro ZTP a OZP nebo vitální důchodce. 
  
 

Nabízíme: práci na hlavní pracovní poměr, motivující finanční ohodnocení, 
závodní stravování/stravenky, mimořádné půlroční odměny, příjemné 
pracovní prostředí 
 
Místo výkonu práce: Trnec 1734, 666 03 Tišnov 
V případě zájmu zasílejte životopis: trade@in-eko.cz, tel. 517 070 601 
nebo osobně v naší společnosti v Tišnově   www.in-eko.cz 

Využijte výhod podnikové prodejny ve vrátnici  
tišnovského areálu. Otevřeno denně od 7 do 19 hodin.

Nebo nakupte na eshopu nasevitaminy.cz a zboží si  
můžete vyzvednout i osobně v podnikové prodejně VITAR.

VITAR, s. r. o.
Výrobní závod Tišnov | TEL +420 549 121 811  
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Do nového roku přejeme  

zase o kus více zdraví
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V SOBOTU 13. LEDNA 2018
V TIŠNOVSKÉ SOKOLOVNĚ
ZAČÁTEK VE 20 HODIN
K TANCI A POSLECHU HRAJE:
GURMANIA BAND

Z PROGRAMU:
PŘEDTANČENÍ SOKOL DRÁSOV
LASER SHOW
MORAVSKÝ DANCE

BOHATÁ PŮLNOČNÍ TOMBOLA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

• KNIHKUPECTVÍ  D. RAŠKOVÁ
 Brněnská ul., Tišnov

• POŘADATELSKÉ FIRMY

CENA 100 Kč

POŘADATELÉ:
• Bohumil EGER
• CEMIX s.r.o.
• ELKOV ELEKTRO a.s.
• FLOOR SERVIS s.r.o.
• Geodetická kancelář Ing. Souček
• Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.
• Ing. Oldřich VÝLETA
• IZOLACE Miroslav Rakušan
• Jiří UHLÍŘ
• KÁMEN BRNO s.r.o.
• Ladislav HILLEBRAND
• NEJEZ stavitel s.r.o.
• ODEHNAL s.r.o.
• OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
• PILA KUPKA s.r.o.
• POKROS ČEBÍN s.r.o.
• RIGI – stavební společnost s.r.o.
• SLOVÁK PRO INTERIER, s.r.o.
• SUBTERRA a.s., Tišnov
• Tenst spol. s r.o.
• TRIMOT s.r.o.
• ZÁMEČNICTVÍ DRLÍK
• ZEMÁNEK STAVITEL s.r.o.

KOLIK JE BRODŮ BÍLÉHO POTOKA?
Foto: Miroslav Pálka. Další práce fotografa najdete na str. 20-21. 

WARMA -TERMÁLNÍ ŘEKA, ISLAND.
Foto: Miroslav Pálka 
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