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V ústrety roku 2022
Vladimír Vecheta

Milé čtenářky, milí čtenáři Tišnovských novin, dostáváte první výtisk
po zahájení roku 2022. Lednové číslo
samozřejmě předcházelo vánoční svátky, a tak nyní navazujeme již ve všední
realitě rozbíhajícího se dalšího ročníku.
Rok 22 je v pojetí municipalit důležitým, protože je pro místní zastupitelstva opět rokem volebním. Komunální
volby, které očekáváme na podzim, vedle řady plánů a slibů kampaní jednotlivců i politických subjektů také představují čas předložení vyúčtování z výkonu
dosavadního zastupitelského mandátu
těch, kdo jednali za své občany v uplývajícím čtyřletí. Od čísla 2 se tedy v Tišnovských novinách budete setkávat se
dvěma novými rubrikami, které mají
účel poskytnout prostor k vyjádření
pro názory členů dosavadního Zastupitelstva města Tišnov napříč politickým
spektrem.
Rubrika „Sdělení zastupitele“ je
„volný ring“ pro informace, názory,
hodnocení či podněty kohokoliv ze zastupitelů. Rubrika „Zeptali jsme se zastupitelů“ vznikla iniciativou redakce,
aby aktivitu zastupitelů k publikování
jejich názorů ještě podpořila. K tomu
jsme zvolili iniciativní způsob dotazování, který je pro lepší zacílení tematicky
propojen s obsahem redakčních příspěvků rubriky „Reportáž“.
V čísle 02/22 jsme se tak, jak v reportáži, tak s dotazem nejen na zastupitele, obrátili k tématu „Tišnov jako
centrum regionu“. A především k historii vzniku, vývoji, zániku a opětovnému rozvoji regionu Tišnovska. K již dva
roky běžícímu seriálu představování

obcí tišnovského regionu a tipů na výlety po něm jde tak o shrnutí jednoho
úhlu pohledu na otázku, co to vlastně
Tišnovsko je a co všechno zahrnuje.
Rozhovor na vlně historie pak poskytl
naší redakci rovněž velký znalec vlastivědy a dějin regionu, vedoucí Podhoráckého muzea, PhDr. Josef Zacpal.
Větší než obvykle dostala prostor
témata informací z radnice. Kromě očekávaných přehledů týkajících se tématu
odpadového hospodaření a svozů si
redakce tentokrát vzala ke zpracování
důležité téma rozpočtu města. Snahou
bylo jinou než řečí čísel představit občanské veřejnosti principy finančních
toků, které město řídí, včetně toho,
do kterých oblastí provozu a života města jsou nebo budou letos zacíleny.  
Redakce kromě vlastních textů obdržela i velké množství externích příspěvků. Řada se týkala práce škol a zařízení
pečujících o děti. Některé z dalších témat roku. Pozvánky na opět oživující se
kulturní akce. Za všechny pak lze zmínit
zajímavý začínající projekt MAS Brána
Vysočiny, kterým je příprava Zpěvníku
lidových písní z Tišnovska, který jistě
obohatí regionální povědomí. Pro omezený prostor stran jsme ovšem v té záplavě museli několik připravených, ale
nadčasových materiálů přeložit do dalšího, březnového vydání TN.
Koncová část přináší ještě jeden rozsáhlejší materiál, kterým je přehled obsahu Tišnovských novin v roce 2021.
Tři stránky s obsahem lze vyjmout a přidat si jen pro přehled k výtiskům nebo
svázanému ročníku 2021.
Přejeme vám příjemné čtení!
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radnice informuje

ze zápisníku místostarosty
Karel Souček, místostarosta města

Milé Tišnovačky, vážení Tišnováci, tato rubrika by měla být nahlédnutím do mého zápisníku.
V tomto čísle Tišnovských novin vám ovšem nabídnu exkluzivní možnost nahlédnout do jiného
zápisníku. A troufám si říct, že do výrazně zajímavějšího. Byl totiž součástí jednoho úžasného
archeologického nálezu.
Zmiňovaný nález byl objeven při nedávných
výkopech na úpatí hory Květnice za účelem bližšího prozkoumání možnosti zřízení nového úložiště vyhořelého jaderného paliva. Při odtěžení povrchové zeminy byla nalezena kovová schránka.
Ta kromě několika dalších zajímavých předmětů,
kterým se možná v budoucnu budu též věnovat,
obsahovala i papírový záznamník. Totožnost autora se nyní ještě
ověřuje, ovšem dle prvních zkoumání to vypadá na světově známého proroka. Pozoruhodná na tomto dokumentu je až zarážející podrobnost, s jakou si tento věštec dovolil předpovědět, co se
stane v roce 2022 v Tišnově. Je mi nesmírnou ctí vám nalezený
text na začátku roku 2022 předložit, abychom tak mohli společně sledovat, s jakou přesností budou jeho předpovědi naplněny.
Pro lepší čitelnost jej zde předkládám v jazykové úpravě odpovídající dnešní době. Bohužel vás neseznámím s předpovědí na leden, neboť u tohoto měsíce bylo učiněno spoustu nečitelných
poznámek, které se nám nepodařilo rozluštit ani pod lupou. Následující měsíce ovšem vypadají takto:
Únor
Od obyvatel městské části Trnec zaznívá čím dál hlasitější požadavek na větší využití již zbudované železniční trati a navrhují zřídit
příměstskou kolejovou dopravu na hlavní nádraží v Tišnově. Inspiruje je článek otištěný v Tišnovských novinách z roku 2012.
Březen
V rámci projektu na rekonstrukci náměstí Míru se začíná zvažovat
varianta srovnání tohoto náměstí do roviny. V projednávání s veřejností se obyvatelé rozdělí na dvě nesmiřitelné poloviny – zda
navýšit výšku před radnicí, nebo odkopat zeminu v horní části.
Duben
Tišnovskému zastupitelstvu je předložena vyhláška, která
v centru města zakazuje padání sněhu, neboť jeho odklízení, zejména ve večerních a nočních hodinách, ruší obyvatele. Následná debata je velmi bouřlivá, ale vyhláška je schválena.
Květen
Vzhledem k množícím se stížnostem ze zimních měsíců na příliš
nízkou teplotu ledu na kluzišti vzniká petice za pořízení a instalaci ohřívacího zařízení. Ta ovšem nenasbírá dost podpisů, neboť
jen málokomu studený led v tomto měsíci vadí.
Červen
Zastupitelstvo zamítá návrh vyhlášky zakazující nošení plavek
na tišnovském koupališti. Ta byla předložena občanskou inici4

ativou „Nemáme co skrývat!“ za účelem čím dál
módnější transparentnosti.
Červenec
Z připravovaného výběrového řízení na provoz
kolejové dopravy Trnec – Tišnov hlavní nádraží
je vyškrtnut jídelní vůz a nahrazen vozem lůžkovým.
Silný hlas několika obyvatel se dožaduje, aby
se dokončovaná smuteční síň přestavěla na tolik
potřebnou mateřskou školu. Projekt by dle nich
měl nést název „Oživme hřbitov“, na což prý lze
využít i stejnojmenný dotační titul.
Srpen
Vyhláška zakazující padání sněhu v centru města se dostává
opět na přetřes. Občané bydlící mimo centrum se cítí znevýhodněni a navíc poukazují na její zbytečnost, neboť od doby schválení vyhlášky žádný sníh nepadal.
Září
Iniciativa „Nemáme co skrývat!“ z důvodu zamítnutí návrhu jejich vyhlášky demonstruje za zavření koupaliště, v čemž jim je
vyhověno. Na jeho provoz je stejně již příliš chladno.
Říjen
V říjnových komunálních volbách překvapivě vítězí kandidátka
„NATO přijdem“. Vzhledem k tiskové chybě se ovšem ukáže,
že se jedná o známou ekologickou iniciativu. S ohledem na možnou záměnu se zkratkou Severoatlantické aliance se tak musí
vítězství vzdát.
Listopad
Nově zvolené zastupitelstvo ustanovuje mimo jiné i Výbor pro
přípravu zimních olympijských her, které by se mohly konat
v Tišnově v roce 2059, zároveň s nyní již probíhajícími přípravami na oslavu 800 let města.
Prosinec
Radou města je schváleno osvětlení vánočního stromu pomocí
mechanického pohonu. K tomuto účelu budou do kašny umístěna šlapadla a každý si tak bude moci šlapáním strom rozsvítit. Tišnov se tak zařadí do čela pelotonu aktivně prosazujícího
tzv. Green deal.
Tyto informace budou možná někteří brát s rezervou, ale jak
bylo objeveno, tak předkládám. A ta část občanů, která věří téměř všemu, co si přečte na internetu a sociálních sítích, se může
těšit na všechny výše popsané události. Ostatně už i Antoine
du Saint-Exupéry kdysi řekl: „Bral vážně bezvýznamná slova,
a proto byl velice nešťasten.“
Váš Karel Souček

TN 02/2022
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Aktuálně z města
Klára Šimečková, Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Jak pokračuje rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská
Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská realizovaná společností OHLA ŽS, a. s., postupuje
dle stanoveného plánu a časového harmonogramu.
Práce na kanalizaci a vodovodu se chýlí ke konci, jejich předání a kolaudace proběhnou v únoru.
„V předstihu se nám podařilo zrealizovat větší část
přeložek inženýrských sítí a opěrnou zeď z gabionových košů,“ uvádí generální ředitel společnosti,
Ing. Roman Kocúrek. Nejdůležitější práce na budování nové okružní křižovatky v ulicích Riegrova a Černohorská se naplno rozběhnou hned, jak
to klimatické podmínky dovolí, společnost OHLA
ŽS, a. s., předpokládá v průběhu března. Nejdříve
budou odstraněny stávající konstrukce, proběhne
sanace nevyhovujícího podloží a posléze budou
vybudovány nové konstrukční vrstvy a povrchy.
„Největší přínos vidíme v zpřehlednění dopravní
situace, kterou přinese proměna stávající hvězdicové křižovatky na křižovatku okružní. Současně budeme realizovat nové chodníky, parkovací stání, autobusové zastávky
včetně mobiliářů a obnovu veřejného osvětlení, což občanům významně zvýší komfort
užívání komunikace,“ doplňuje Roman Kocúrek.
Rekonstrukce, na níž se podílí tři investoři – SÚS JMK, SVAK Tišnovsko a město
Tišnov, dosahuje celkových nákladů přes 100 milionů Kč, z toho se město Tišnov podílí
44 miliony Kč. Dokončení celé akce je plánováno na podzim letošního roku.

Druhý ročník participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov
V říjnu loňského roku odstartoval druhý ročník participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov. Až do konce měsíce listopadu bylo možné přihlašovat své návrhy. Obdrželi jsme od Vás
celkem čtyři projekty: Vratné kelímky pro Tišnov, Komunitní udírna, Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická
a Jamborova a Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery na ulici Hornická v Tišnově. Tyto projekty byly dále podrobeny analýze proveditelnosti – vybrané odbory MěÚ
Tišnov posuzovaly projekty z mnoha různých hledisek, zkoumaly například i to, nejsou-li v rozporu s jinou plánovanou investiční akcí města.
Projekty Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická a Jamborova a Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery na ulici Hornická v Tišnově Vám byly představeny
již v prvním ročníku, kde nebyly podpořeny a navrhovatelé se je rozhodli znovu podat
v druhém kole.
U projektů Vratné kelímky pro Tišnov a Komunitní udírna jsme narazili na komplikace, které během ledna a února s navrhovateli musíme vyřešit a upřesnit.
Z tohoto důvodu je harmonogram druhého ročníku participativního rozpočtu posunut o měsíc. Veřejná prezentace tedy proběhne ve středu 2. 3. 2022 v 17.00. Předpokládáme, že vzhledem k epidemiologické situaci bude nutné, aby proběhla online namísto
osobního setkání.
Po představení projektů samotnými navrhovateli bude spuštěno hlasování, které potrvá do 25. 3. 2022. Hlasovat bude možné online prostřednictvím webu www.tvorime-tisnov.cz i papírovou formou pomocí hlasovacího lístku, který naleznete na podatelně
MěÚ Tišnov, a v Tišnovských novinách č. 3/2022, které vycházejí 24. 2. 2022. Na představení projektů přihlášených do druhého ročníku participativního rozpočtu Tvoříme
Tišnov se můžete těšit v dalším čísle Tišnovských novin.
TN 02/2022

Blahopřejeme
prosinec
Dovolujeme si Vám představit občany města Tišnova, kteří oslavili svá
životní jubilea:
80 let
Marie Mihulová
František Viktora
Svatopluk Řehůřek
85 let
Jiřina Kleinová
Alois Dozbaba
90 let
Vilma Jurečková
Marie Borková
92 let
Otakar Čech
95 let
Růžena Mašková
97 let
Marie Melicharová
100 let
Ladislav Ležoň
Oslavencům přejeme vše nejlepší,
hodně štěstí, zdraví, dobré nálady a optimismu.
Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti
Rady města Tišnova
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Výsledky průzkumu

nový svoz odpadů door-to-door – TIŠNOV TŘÍDÍ
Věra Odehnalová, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Rádi bychom vás seznámili s výsledky
prosincové ankety, která se týkala obyvatelů z rodinných domů v Tišnově.
Cílem ankety bylo dát občanům rodinných domů v Tišnově prostor pro vyjádření
k nově zaváděnému systému door-to-door,
tedy svoz přímo od domu. Obyvatelé bytových domů mají v současné době
k dispozici sběrná hnízda recyklovaného
odpadu v průměru do sto metrů od svého bydliště, oproti obyvatelům rodinných
domů, kteří mají vzdálenost podstatně
delší. Smyslem nového systému je vytřídit co největší množství dále využitelných
odpadů a vyprodukovat tak co nejméně
směsného komunálního odpadu. Jedná se
o celorepublikový trend v třídění, neboť odpad z jednotlivých domácností je kvalitněji
vytříděn než ze sběrných hnízd.
Konkrétně tedy každá domácnost bydlící v rodinném domě dostane díky dotaci zdarma do výpůjčky nově nádoby
na tříděné odpady (papír, plast) o objemu 120/240 litrů. Nádoby budou od 1.
4. 2022 pravidelně sváženy ve frekvenci
jednou za 28 dní (plasty a papír). Každá
domácnost bude mít k dispozici přehledný harmonogram svozu, kdy je správný
svozový den.
Dále dojde k úpravě frekvence svozu
směsného komunálního odpadu u rodinných domů z jednou týdně na jednou za 14 dní. V případě, že domácnosti
správně třídí odpad, je tato frekvence
svozu plně dostačující (dle zkušeností
z jiných měst a obcí). Dobrou zprávou
je, že zvýšení komfortu služeb a celkového množství objemové kapacity nádob
se nepromítne do celkové ceny poplatku
za svoz odpadu. Tedy pro rok 2022 nenavyšujeme poplatek za odpad.
Osloveno bylo přes tisíc domácností rodinných domů. Děkujeme všem respondentům za krásnou 40% účast, která nás podporuje v myšlence, že Tišnov
třídí a chce třídit lépe a kvalitněji. Celkově odpovědělo na anketu 392 domácností (osm odpovědí přišlo až po termínu).
239 domácností odpovědělo elektronicky,
153 prostřednictvím podatelny/schránky.
Mluvčími domácností jsou vyváženě ženy
i muži rovnoměrně.
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Výsledky ankety dopadly převážně
dle našeho očekávání, modrou popelnici
na papír menší velikosti 120 l by rádo využilo 51 % domácností a 35 % domácností
velkou o objemu 240 l. O žluté popelnice
na plasty je zájem lehce vyšší, o malou
žlutou o objemu 120 l má zájem 52 % domácností a o velkou žlutou o objemu 240 l
má zájem 45 % domácností. Samozřejmě
mezi dotázanými bylo i pár domácností,
které o barevné popelnice z nějakého důvodu zájem nemají (dvanáct domácností).
Přesto si vážíme jejich otevřeného názoru a děkujeme za něj, případně i se zdůvodněním. Budeme je řešit.
Jsme rádi, že 360 domácností (92 %)
se zamýšlelo nad umístěním nových nádob a jsou schopny a ochotny najít
vhodné místo.
Tento rok navrhujeme zachovat stávající režim i pytlového sběru, na konci
roku provedeme vyhodnocení a případně
upravíme systém. Ale oceňujeme, že
254 domácností vnímá systém třídění
door-to-door jako krok vpřed a nechce
zachovat pytlový sběr – 65 %, ale chce
zachovat frekvenci svozu sběrných míst
(343 domácností, 88 %). Systém teprve nastavujeme, tedy pokud vám nádoba
kapacitně nebude stačit, je možné využít stávajících sběrných hnízd tříděného
odpadu, případně pytlový sběr. Obě tyto
možnosti zůstanou prozatím zachovány.

Sběrný dvůr má své opodstatněné místo ve městě a to potvrzuje 316 dotázaných domácností (81 %), které využívají
služeb sběrného dvora v plném rozsahu.
A 75 % dotázaných, kteří uvítají nové
informace, a nejen je, můžeme potěšit
připravovaným novým webem, kde nejdete vše potřebné k třídění odpadu, ale
i novinky a zajímavosti. Dále pak připravujeme rozsáhlou motivační kampaň
na předcházení vzniku odpadu.
Z ostatních podnětů vás nejvíce trápí nádoby na bioodpad a frekvence jeho
svozu. Nyní probíhá další etapa vydávání
popelnic na bioodpad občanům, kteří se
dosud nezapojili (k dispozici jsou kompostéry a popelnice na bioodpad). Frekvencí
svozu se budeme nadále zabývat, děkujeme tedy za vaše postřehy a náměty. Další
připomínka z vašich stran je k přeplněnosti a nepořádku kolem jen některých
sběrných míst odpadu, kde to však kapacitně již nejde řešit jinak, nám kazí dojem
čistého města. Jsme připraveni to řešit.
Nový systém třídění door-to-door
plánujeme spustit 1. 4. 2022. Ale aby
to nebyl jen aprílový žertík, již teď se
blížíme s přípravami do finále a v nejbližších dnech vás budeme podrobněji
informovat, kam pro jaké popelnice, kde
vyzvednout či kam dovezeme, co a jak se
bude třídit a kdy se bude svážet. Děkujeme, že třídíte s námi!
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Svoz odpadu v roce 2022
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

PYTLOVY SBĚR PLASTŮ A PAPÍRU
V níže uvedené dny bude svážen jak
pytlový sběr papíru (modré pytle), tak
pytlový sběr plastu (žluté pytle). Dodržujte, prosím, zavedené barvy pytlů pro
daný odpad. Stále jsou zdarma k dispozici pytle na odpad v budově radnice (max.
50 ks na domácnost za rok pro každou
komoditu).
Svoz bude prováděn jednou za 4 týdny, vždy v pátek v termínech: 7. 1., 4. 2.,
4. 3. 2022. K 1. 4. 2022 změna.

Svoz odpadu v Tišnově a okolí zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost
KTS Ekologie s. r. o.
SVOZ SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz probíhá celoročně. V Tišnově
týdně (stejně jako v roce 2021) a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné sudý
týden v úterý (11. 1., 25. 1.,...) V lokalitě
Pejškov jednou za 14 dní, a to sudém
týdnu v pátek (14. 1., 28. 1., ... viz podrobně na webu města sekce Odpady).
Prosím pozor! K 1. 4. 2022 je plánovaná změna ve svozu směsného komunálního odpadu. Změna se bude týkat pouze
rodinných domů ve městě Tišnově. Prosím sledujte aktuální informace na webu
města Tišnova v sekci ODPADY, případně
se informujte v budově radnice Odbor správy majetku a komunálních služeb.
SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu bude prováděn v sudých týdnech. Svoz bude probíhat
ve ČTVRTEK a v PÁTEK. V předepsaných dnech budou sváženy tyto ulice:
Čtvrtek: náměstí Komenského, náměstí
Míru, Dvořáčkova, Ráboňova, Parolkova, Kukýrna, Halouzkova, Jungmannova, Radniční, Koráb, Moukova Nádražní,
Na Zahrádkách, Janáčkova, Klášterská,
Procházkova, náměstí 28. října, U Náhonu, Na Loukách, Mlýnská, Trmačov,
Neumannova, Dlouhá, K Čimperku, Marie Pavlíkové, Kuthanova, Sigmundova,
Šmardova, Václava Hynka Macha, Formánkova, Ranného, Valova, Štěpánova,
Brněnská, Horova, Hornická, Halasova, Jamborova, Mánesova, Hanákova,
Na Nové, Mrštíkova, Mahenova, Cihlářská, Trnec, Těsnohlídkova, U Pily, U Lubě,
Lomnická, Králova, Pod Květnicí, Květnická, Dřínová, Osvobození, Polní.
Svoz v těchto ulicích bude probíhat
v termínech: 27. 1., 24. 2., 24. 3. 2022.
Pátek: Wagnerova, Na Mlékárně, Kvapilova, Dvořákova, Majorova, Hřbitovní,
Bezručova, Kostelní, Chodníček, Svatopluka Čecha, Na Hrádku, Riegrova,
TN 02/2022

Tyršova, Jiráskova, Družstevní, Na Honech, Nerudova, Drbalova, Černohorská, Na Rybníčku, Husova, Smíškova,
Smetanova, Vrchlického, 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: 28. 1., 25. 2., 25. 3. 2022.
Hnědé nádoby slouží pouze na bioodpad. Zcela nepřípustné je ukládání
jiného odpadu nebo plastových sáčků
a pytlů s bioodpadem. Bioodpad vysypte do biopopelnice a plastový obal
vhoďte do kontejneru na plast. Nedodržování zákona je považováno za přestupek.
V období prosinec–březen bude svoz
probíhat jednou za 4 týdny, duben–listopad jednou za 14 dní. Systém je zajišťován v zástavbě rodinných domů a také
v sídlištní zástavbě.
Nádoby slouží nejenom na bioodpad ze
zahrad, ale především na bioodpad z domácnosti (např. zbytky ovoce a zeleniny,
zvadlé květiny a rostliny z květináčů,
skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky, čajový a kávový
odpad). Prosíme občany, kteří mají možnost kompostovat bioodpad na své zahradě, aby především bioodpad ze zahrad
takto zpracovávali a předcházeli tak vzniku odpadu. Zcela nepřípustné je ukládání
bioodpadu ze zahrad do nádob na směsný
domovní odpad.

Prosím pozor! K 1. 4. 2022 je plánovaná změna ve svozu pytlového sběru. Prosím, sledujte aktuální informace
na webu města Tišnova v sekci ODPADY,
případně se informujte v budově radnice
na Odboru správy majetku a komunálních služeb.
V těchto dnech budou pytle svezeny
z celého města a místních částí. Pytle
umístěte před dům nejlépe večer den před
svozem, nejpozději v den svozu do 6.00
hodin ráno. V případě, že tento termín
propásnete, nenechávejte pytle před domem, ale využijte možnosti odvézt pytle
s plasty na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu.
Poplatky za komunální odpad v roce
2022 zůstávají stejné jako loni a splatné jsou do 30. dubna. Více o místních
poplatcích v Tišnově najdete v příštím
čísle TN.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako v roce 2021. V pondělí
a ve čtvrtek 7.00–l7.00 hod., v úterý,
středu, pátek 7.00–l5.00 hod. a v sobotu 8.00–l2.00 hod. Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné
odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další.
K bezplatnému odevzdání pneumatik využijte i pneuservisy, jakožto místa
zpětného odběru pneumatik.
Seznam pneuservisů na Tišnovsku naleznete na odkaze: www.eltma.cz/sberna-mista.
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Jak to s recyklováním na Tišnovsku vlastně je?
Ondřej Šindelář, Odbor životního prostředí

V dnešní době bereme recyklaci jako
běžnou součást našich životů. Přesto je třeba stále vyjasňovat pravdy a mýty v rámci
separace základních druhů odpadů.
Jak je to s kontejnerem na plast?
Do kontejneru na plast patří mikrotenové sáčky, tašky, fólie, kelímky, plastové
obaly od potravin, sešlápnuté láhve od nápojů a jídla, PET láhve, obaly od kosmetiky či vypláchnuté nádoby od drogerie.
Můžete vhazovat i tetrapaky od mléka či
džusu, drobný potravinářský polystyren
a obalový polystyren elektroniky. Můžete
vhodit i kovové obaly, jako jsou nápojové
plechovky, konzervy od potravin, víčka
od láhví, jogurtů, alobal, nádoby od kosmetiky nebo ostatní drobné kovové obaly.
Do kontejneru na plast ale nepatří guma,
molitan, linoleum, PVC, stavební polystyren, obaly od chemických prostředků,
žíravin, barev, lepidel a jiných nebezpečných látek nebo zbytky potravin silně

znečištěné a mastné obaly. Takové obaly
je třeba před vložením vymýt či vyhodit
do komunálního odpadu. Plasty se v recyklačním oběhu „perou“, linka si však
poradí pouze s malým znečištěním.
Jak je to s kontejnerem na sklo?
Do kontejneru na sklo můžeme vhazovat skleněné nádoby, láhve od nápojů
a tabulové sklo z oken i dveří. Do zeleného
nebo bílého kontejneru však nepatří porcelán, keramika, zrcadla, plexisklo, žárovky,
zářivky, neonové trubice, autosklo ani drátované sklo. Kovová víčka na skleněných
nádobách ale díky magnetické separaci
kovů nepředstavují problém.
Jak je to s kontejnerem na papír?
Do kontejneru na papír patří noviny,
časopisy, sešity, knihy bez látkové vazby,
reklamní letáky, kartony, papírové obaly
od potravin, ale i obálky včetně plastového
okénka. Nemusíme se bát kancelářských

sponek, ty jsou separovány magnetickým
odlučovačem. Do modrého kontejneru naopak nepatří mokrý, mastný, voskový či
jinak znečištěný papír, pořadače s kovovými komponenty anebo jednorázové dětské
pleny. Obaly od vajíček, roličky od toaletního papíru či použité papírové kapesníčky
hoďte raději do popelnice na komunální odpad nebo do hnědé popelnice, dají se totiž
snadno kompostovat.
Třídění odpadu ve sféře mýtů?
V rámci třídění panuje často opakovaný mýtus „stejně to sypou na jednu hromadu…“ Neznalý kolemjdoucí může nabýt dojmu, že dochází k míšení druhů, ale
korby svozových vozidel jsou vybaveny
přepážkami, díky kterým lze svážet i více
druhů odpadů současně.
Naše domácí třídění a následná recyklace šetří přírodní zdroje, a proto má smysl!

Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku
Miriam Jedličková

„Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122
/0012912, je název projektu, který byl v rámci žádosti o dotaci
z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 –
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3. 1. Prevence vzniku odpadů, výzvy č. 122 v roce 2021
úspěšně podpořen. Příjemcem podpory a žadatelem byl dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, který v rámci uvedeného projektu získal dotaci ve výši 5 477 379,60 Kč. Projekt řeší snížení
množství SKO na území zapojených obcí. Jeho realizací dojde
ke zvýšení a zlepšení likvidace nakládání s odpady z domácností
(plastové kompostéry) a veřejných ploch (štěpkovače). Předmětem projektu je v rámci první části pořízení celkem 2 273 plastových kompostérů o celkovém objemu 1 923,6 m3, které budou
na základě smlouvy o výpůjčce rozmístěny mezi občany zapojených obcí Borovník, Březina, Čebín, Dolní Loučky, Doubravník,
Hluboké Dvory, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Lomnice,
Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Předklášteří, Rohozec, Synalov, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice,
Železné. Pro realizaci dodávky kompostérů byla výběrovým řízením vybrána firma MEVA-TEC, s. r. o., se sídlem v Roudnici nad Labem.  Druhou část projektu tvoří pořízení osmi kusů
8

štěpkovačů k drcení větví a dalšího biologického odpadu. Vítězným dodavatelem veřejné zakázky této dodávky je firma P&L,
spol. s r. o., se sídlem v Biskupicích u Luhačovic. Obcím Borovník, Březina, Doubravník, Kaly, Lomnice, Lomnička, Tišnov
a Vohančice byl tak prostřednictvím svazku Tišnovsko v průběhu prosince 2021 dodán požadovaný štěpkovač přiměřeného
výkonu. Budou sloužit nejen k drcení větví a dalšího bioodpadu
vyprodukovaného občany, ale pomůžou s péčí o zeleň a životní
prostředí občanů žijících v těchto obcích.
Celkové způsobilé výdaje: 6 427 769 Kč
Dotace EU: 5 463 604 Kč (85%)
Vlastní zdroje financování: 964 165 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 15. 9. 2021
Datum ukončení realizace projektu:  23. 1. 2022
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
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Rozpočet města Tišnova 2022
Jak se vyznat v číslech
Pavel Hanák, Petra Jůzová

„O peníze jde až na prvním místě,“
kdysi prohlásil Václav Klaus, a přestože
tato věta občas vzbuzuje negativní konotace, je v ní obsaženo mnoho pravdivého, podobně jako ve rčení „bez peněz
do hospody nelez“. Pokud vás zajímá,
s jakými finančními prostředky hospodaří naše město, na co je vynakládá, jak
snadné nebo složité je sestavit rozpočet
a jaké hospodáře máme v čele našeho
města, pak se vám pokusíme ukázat
rozpočet na letošní rok v souvislostech.
Pro rok 2022 se v Tišnově počítá s cifrou
371 805 000 Kč, která by měla protéct
městskou kasou. Tak se podívejme na to,
jak taková částka vzniká, z čeho se skládá a jak se s ní nakládá.
JAK VZNIKÁ ROZPOČET
Velkých čísel se lidé často bojí, ale je
dobré si uvědomit, že stát nebo město by
se měl ve své finanční politice řídit podobnými principy jako jakákoli rozumně fungující domácnost. Jediné, v čem je rozdíl,
je počet nul za počátečním číslem. Každá
domácnost dobře ví, jaké má příjmy, stejně tak, jaké jsou nezbytně nutné výdaje,
které musí vynaložit na svoji fyzickou
existenci (bydlení včetně energií, strava
a oblečení). O tom, na co vynaloží prostředky, které jí zbývají, rozhoduje podle
svých priorit. Na stejných základech funguje sestavování a plnění rozpočtu města.
První obrysy rozpočtu na následující
rok vznikají již v září. Nejen úřad města, ale i všechny příspěvkové organizace
města sestavují první návrhy rozpočtů,
které předkládají na Finanční odbor
města. Všechny návrhy a požadavky se
poté musí zkompletovat a zjistit, jaký je
poměr příjmů a výdajů. Město historicky již dlouhé roky sestavuje schodkový
(deficitní/mínusový) rozpočet a schodek
dokrývá z přebytku hospodaření minulých let. Přestože se počítá v rozpočtu
se schodkem, město se snaží být šetrné a zpravidla vždy prostředky ušetří
a z toho vznikají ty takzvané přebytky.
Ve výjimečných případech se může stát,
že schodkový rozpočet, kdy náklady převyšují příjmy, je nutné doplnit půjčkou
na nějakou významnou investici pro buTN 02/2022

doucnost. V tom případě je ale nutné počítat s tím, že se splácení takové půjčky
stane zátěží pro budoucnost a stane se
mandatorním, povinným výdajem v příštích rozpočtech. To samo o sobě není
špatné, pokud se jedná o investici, špatné by bylo, kdyby se půjčené prostředky
vynaložily na spotřebu, z které není dlouhodobý užitek. Je to podobný rozdíl, jako
když si půjčíte na koupi bytu, v němž
budete žít po zbytek života, nebo zda si
půjčíte na dovolenou, z které vám zbydou
jen vzpomínky.
Je naprosto přirozeným jevem, že požadavky na výdaje, které se shromáždí
ze všech stran, vždy převyšují předpokládané příjmy. Proto se s prvními návrhy pracuje již v září, aby byl čas na to,
rozpočty upravit. Vracíme se k logice domácnosti. Přednost mají tzv. mandatorní
– povinné výdaje, které je nutné pokrýt.
Druhé v pořadí jsou náklady, které mají
prioritu. O těchto prioritách rozhoduje
vedení města. Zpravidla se po obhajobě
preferovaných nákladů udělá revize celkového rozpočtu a určí se finální „mantinely“ pro dílčí oblasti činnosti města,
s kterými již musí pracovat všechny jednotlivé organizace či odbory města. Je to
podobné, jako když si doma řeknete, že
na bydlení, energie, jídlo, ošacení, vzdělávání, kino či dovolenou vynaložíte tu či
onu částku za měsíc nebo za rok. Když
se vypracuje finální návrh rozpočtu, ten
bývá většinou na začátku listopadu, jeho
znění projde odsouhlasením vedení města, dále jednotlivými výbory či komisemi
města, které k němu mohou mít připomínky. Poslední slovo má zastupitelstvo,
které zpravidla v půli prosince o rozpočtu
hlasuje a buď jej schválí, či nikoli. Návrh
rozpočtu je před projednáním v zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce a webu
města, aby měli občané možnost k němu
vznést připomínky. Ty mohou vyjádřit
i na samotném zasedání zastupitelstva.
Pokud by nedošlo ke schválení rozpočtu, ať už z důvodu nesouhlasu zastupitelů, nebo proto, že by se projednání
rozpočtu nestihlo realizovat do konce
roku, přichází na řadu tzv. rozpočtové
provizorium. To se může stát, ale takový

stav by neměl trvat příliš dlouho, obecně
je vhodné, aby takový stav trval nejdéle
do konce března. V této době se používání rozpočtu řídí relativně striktními pravidly, která nedovolují většinou více než vynakládání prostředků na nezbytně nutné
náklady, jakými jsou dle příkladu rodiny
již zmíněné bydlení, jídlo a ošacení.
PŘÍJMY – VĚŠTĚNÍ
Z KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE?
Pokud mají členové domácnosti stabilní zaměstnání, případně senioři jasně
definovaný důchod, je pro rodiny definice
příjmů jednoduchá, pokud nedojde k nějakým neočekávatelným událostem. Jak
ale může město předvídat, jaké bude mít
příjmy v následujícím roce? Odhad největších příjmů města, což jsou výnosy z daní
od státu, vychází z tzv. predikcí Ministerstva financí. Důležitou roli ale hraje také
finanční odbor, který je vybaven zkušenostmi z minulých let, což se naučit nedá.
Nelze jen a pouze kopírovat výsledky
z minulých let, je nutné předvídat, co vše
se může stát v roce následujícím. Dobrým
příkladem je rok 2020, kdy se predikce
Ministerstva financí díky vývoji covidové
pandemie a díky uvažovaným změnám
daňových zákonů měnily co čtrnáct dní.
Zdravý selský rozum, zkušenost, nadhled
a rozvaha pomohly ustát toto velmi složité období a město Tišnov tuto turbulenci
přečkalo bez vážných problémů. Pravda
je i to, že mu částečně pomohly i tzv. kompenzační bonusy, které obcím poskytla
vláda, útraty našich obyvatel a výtečné
výkony tišnovských podnikatelů. Proč
podnikatelů? To si za chvíli vysvětlíme.
V následujících výčtech uvedeme vybraná
čísla (zaokrouhlená), která reprezentují
nejvýznamnější položky.
Z čeho se skládají příjmy našeho města
Pro rok 2022 město Tišnov počítá
s příjmy ve výši 250 milionů korun. Také
vás zajímá, z čeho se tyto příjmy skládají?
Příjmy můžeme rozdělit na čtyři základní
hromádky:
A. Příjmy z daní a poplatků – tyto příjmy tvoří největší položku, a to 169 milionů.
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Nejvýznamnější jsou daně přerozdělované státem, které posílá našemu městu
Ministerstvo financí na základě toho, kolik peněz vybere na daních z příjmů fyzických a právnických (většinou firem) osob,
daně ze závislé činnosti (zaměstnanci)
a z daně z přidané hodnoty. Tento balíček
je definován zákonem o rozpočtovém určení daní. A právě tento balíček se odhaduje z již zmíněné predikce Ministerstva
financí. Na rok 2022 to dělá 144 milionů.
Na tuto částku, která činí více jak 57 %
příjmů našeho města, má velmi významný
vliv například i to, kolik lidí zaměstnávají
podnikatelé působící v našem městě, právě proto bychom si je měli hýčkat a vytvářet pro ně pozitivní podmínky.
Důležitými daňovými příjmy města
jsou také:
• daň z nemovitých věcí, tzn. z nemovitostí stojících na území města, a která
je stoprocentním příjmem města (cca
7 mil. Kč)
• místní poplatky (6,8 mil. Kč) o jejich
výši rozhoduje zastupitelstvo města.
Patří sem poplatky za „komunální
odpad“, za psy, za užívání veřejného
prostoru, z pobytu v ubytovacích zařízeních.
• správní poplatky (5 mil. Kč), které přímo souvisejí s činností našeho
úřadu, který má v gesci agendu obce
s rozšířenou působností a stará se tak
i o jiné obce, než je samotný Tišnov
B. Dotace – tyto činí 17,5 % z celkových
příjmů a odpovídají částce 44 milionů,
v účetní řeči se jim říká transfery.
Do této kategorie spadá přímá dotace
od státu, která putuje na městský úřad
a je určena na krytí nákladů spojených
s výkonem státní správy právě díky
tomu, že Tišnov plní funkci obce s rozšířenou působností a stará se i o jiné obce
než jen o Tišnov. Výše této dotace činí
30 milionů korun.
Zbylých téměř 14 milionů korun jsou
dotace, které se převážně týkají investic
města na velké projekty, které získáváme díky šikovnosti lidí, kteří se o investice starají. Tyto prostředky v roce 2022
pomohou například při výstavbě smuteční síně, re-use centra nebo tělocvičny základní školy 28. října. Dotační prostředky
má město již jisté na základě uzavřených
dotačních smluv. V průběhu roku se pak
zaměstnanci projektové kanceláře města
snaží získat dotace i na další plánované
akce. Proto je potřeba mít dobrou strategii pro budoucnost.
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C. Příjmy ze služeb (jako je vstupné,
pronájmy, parkování, sankční platby
a jiné) – jedná se o velké množství položek, s nimiž město hospodaří a ročně
vygenerují 29 milionů, tvoří tak 11,6 %
příjmů města. Vybrali jsme pro ukázku
několik z nich.
Téměř 11 milionů korun město získá
z pronájmu nemovitostí jak pro bydlení,
tak pro podnikání. Patří sem i 5,5 milionu, které tvoří splátka půjček, jež město
poskytlo organizacím, které potřebovaly
pomoci. Protože Tišnováci dobře třídí odpady, tak město získá 1,6 milionu za výkup tříděného odpadu. Díky tomu, že si
obyvatelé oblíbili sportoviště, jako jsou
například koupaliště a kluziště, je plánováno, že přiteče ze vstupného do městské
kasy 1,1 milionu. Za parkování a pokuty
od řidičů město ročně počítá s příjmem
1,3 milionu.

tak velký, aby pokryl všechna přání. Manévrovací prostor pro tvůrce rozpočtu se
tak velmi zužuje, byť se celková částka
371,8 milionu plánovaných nákladů
na rok 2022 zdá obrovská.
Řekněme si, že náklady opět můžeme
rozdělit na dvě základní hromádky:
A. Běžné výdaje – činí 218,7 milionu
korun – těmi je třeba pokrýt základní
provoz města, který se skládá z širokého
množství odvětví od školství přes dopravu až po provoz úřadu.

D. Prodej majetku, zejména nemovitostí – zařazují účetní do tzv. kapitálových příjmů. Zastupitelstvo města před
drahnou dobou vyčlenilo byty, případně
nebytové prostory, které určilo k prodeji.
V zásadě se jedná o jednotky bytů, které
zůstaly v majetku města poté, co byly činžovní domy, kde se byty nacházely, převedeny například na družstva nebo společenství vlastníků a lidé v těchto bytech
žijící chtěli zůstat nájemci města. Poté,
co se u těchto lidí změní životní situace,
zůstávají často tyto byty prázdné. Kvůli praktickému provozu a správě domů
s takovými ojedinělými byty, není vůbec
jednoduché a komfortní nakládat, když je
v jednom domě více typů vlastnictví.
Takové byty potom město nabízí
do dražby a příjmy z prodejů ukládá
na speciální bytový účet, který slouží
jen a pouze na opravy a výstavbu bytů,
které jsou ve správě města. Pro příští rok
se počítá s prodejem dvou bytů ve výši
8 milionů korun.

Aby se nezapomnělo na žádnou oblast
lidského života, jsou všechny náklady
rozděleny do oblastí, které spolu logicky
souvisí a definuje je vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě. My si je
ukážeme v celkovém přehledu i s procentuálním vyjádřením, kolik se na jednotlivé oblasti vynakládá. Poté se podrobněji
podíváme na ty největší položky, abychom
si udělali představu o tom, co se pod nimi
skrývá. Každá oblast v sobě obsahuje jak
běžné, tak investiční výdaje.

ZA CO BUDE MĚSTO TIŠNOV
PŘÍŠTÍ ROK UTRÁCET?
Tato otázka lidi zajímá často více, než
kde na to město sežene peníze. Je to pochopitelné, protože se v „utrácení“ peněz
zrcadlí priority či přání každého občana.
A priority má každý člověk jiné. Připomeňme si fakt, že požadavky na náklady, které by se měly hradit z rozpočtu,
vždy převyšují možnosti příjmů. Druhým
podstatným aspektem je to, že velké
množství nákladů jsou náklady povinné
– mandatorní a zbytek prostředků není

B. Investiční výdaje – činí 153,1 milionu korun – těmi se kryjí velké akce,
zejména v oblasti výstavby a infrastruktury. Co se týká větších investičních výdajů, tak mohou být realizovány pouze
ty, u kterých jsou již uzavřeny smlouvy.
Žádné nové investiční akce nemohou být
zahájeny.

1. Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj
Tato oblast je na prvním místě ve výdajích města. Tato položka obsahuje starost
o městské byty a další budovy v majetku města, stejně jako veřejné osvětlení.
Pokud na ulicích narazíte na muže, kteří
zametají, uklízí, sečou trávu či něco opravují, tak vězte, že jejich mzdy se platí
právě z tohoto balíčku. Bez plánování, inženýrů, projektantů, znaleckých posudků
a podobně se žádná budova neopraví ani
nepostaví, a i tyto náklady sem patří.
Je důležité zmínit, že jen na opravách
bytů, budov a veřejného osvětlení zde
město utratí téměř 6 milionů Kč. A na ty
stejné věci se zde proinvestuje bezmála
54 milionů. Největší balík – 31 milionů
z těchto investic spolknou smuteční síň
a revitalizace bytového domu Na Mlékárně čp. 795 – 12,4 milionu.
2. Státní správa a samospráva
Druhou oblastí, která pojme bezmála
80 milionů korun, jsou veškeré náklady
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spojené s činností našich volených zastupitelů a městského úřadu. Zopakujme si,
že Tišnov coby obec s rozšířenou působností pokrývá služby nejen občanů města
Tišnova, ale v některých věcech i dalších
lidí z více jak 50 obcí. Z celkové sumy odčerpá největší částku městský úřad, a to
více jak 73 milionů, z čehož činí náklady spojené se mzdami pracovníků úřadu
57 milionů. Zbylých 16 milionů obsahu-

je vše, co je potřeba pro provoz úřadu,
od počítačů přes školení až po pohonné
hmoty, vytápění kanceláří nebo poštovní
služby, dále opravy a investice související s chodem úřadu. Částka je to vskutku
velká, ale je dobré také vidět to, že město
zaměstnává na 124 stálých zaměstnanců
a na 91 takzvaných „dohodářů“, kteří zastávají většinou sezonní práce.

Seznam oblastí, na které město vynakládá prostředky, vyšší než 1 %:

Pokud by vás zajímal žebříček všech oblastí s vyjádřením v korunách, tak se
podívejte na následující tabulku (částky jsou uvedeny v tisících Kč):
1

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

88 885,0

2

Státní moc, správa, samospráva a politické strany

80 154,0

3

Doprava

66 596,0

4

Kultura, církve a sdělovací prostředky

38 250,0

5

Vzdělávání a školské služby

33 040,0

6

Ochrana životního prostředí

21 390,7

7

Sport a zájmová činnost

11 695,0

8

Sociální služby a politika zaměstnanosti

11 319,8

9

Finanční operace

7 200,0

10

Bezpečnost a veřejný pořádek

4 884,5

11

Ostatní činnosti

2 700,0

12

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2 100,0

13

Vodní hospodářství

1 915,0

14

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

645,0

15

Požární ochrana a IZS

530,0

16

Civilní připravenost a krizové stavy

500,0
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K našim zastupitelům rozpočet až tak
štědrý není. Na zastupitelstvo Tišnova,
lépe řečeno na samosprávu, je vyčleněno
6,5 milionu korun, z toho činí plánované
mzdové náklady včetně odvodů na naše
zastupitele a členy komisí a výborů 6,2 milionu. Opět je dobré si uvědomit, že ve výborech a komisích města pracuje na 106
lidí. Přesné limity pro výpočet odměn
našich 15 zastupitelů města a 106 členů
komisí a výborů vychází z nařízení vlády
a jsou schvalovány zastupitelstvem.
Do rozpočtu na rok 2022 se promítne
i 400 tisíc korun, které se váží ke konání
komunálních voleb.
3. Doprava
Třetí největší díl z rozpočtu – 66,6 milionu spotřebuje oblast dopravy. Po roce
2021, kdy nás doprava stála 12,6 milionu, se jedná o největšího skokana roku.
Proč tomu tak je? Odpověď mají Tišnováci
každý den před očima – rekonstruujeme
ulici Riegrova/Černohorská. Jedná se sice
o investiční akci Jihomoravského kraje,
ale město nese na svých bedrech práce
s akcemi související ve výši 48 milionů.
Na projektovou dokumentaci na dlouho
očekávanou rekonstrukci nám. Míru je
připraveno 5,3 milionu. Opravy městských silnic a s nimi spojených objektů vyjdou na 2 miliony. 650 tisíc bude
stát posypový materiál na zimní údržbu
a na drobné opravy silnic. V plánu je i nákup nového vozidla údržby se dvěma kontejnery za 1,25 milionu.
4. Kultura, církve
a sdělovací prostředky
Pro některé se překvapivě na čtvrtém
místě objevuje tato oblast s výší nákladů 38 milionů. Dvě největší položky činí
investiční akce – rekonstrukce letního
kina za 18 milionů, která pohled na tuto
oblast trochu zkresluje a příspěvek
na provoz příspěvkové organizace města – Městské kulturní středisko Tišnov
ve výši 17,5 milionu. V této souvislosti
je důležité zdůraznit, že se MěKS kromě pořádání kulturních akcí stará také
o kino, městskou knihovnu, Galerii Josefa Jambora, městské muzeum, ale také
o Turistické informační centrum, veřejné toalety, vydávání Tišnovských novin
a produkci Tišnovské televize. Některé
oblasti by neznalý člověk asi mezi kulturní aktivity nezařadil. Velmi pozitivní
je částka 400 tisíc, která poputuje na rekonstrukci lavic baziliky v Porta coeli.
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5. Vzdělávání a školské služby
Do této kapitoly spadne na 33 milionů. Protože je město zřizovatelem předškolních i školních zařízení, je jasné, že
sem patří mateřské školy s 12,5 miliony, které dostanou příspěvek od města
ve výši 4,45 milionu na provoz a na investice přes 8 milionů, z čehož polovinu
pojme zateplení budovy MŠ Na Paloučku.
Základní školy nás budou stát celkem
15,6 milionu. ZŠ Smíškova a 28 října si
na provoz rozdělí 8,7 milionu. 6,15 milionu z 6,9 milionu určených na investice
bude stát pokračující rekonstrukce tělocvičen na ZŠ 28. října.
V oblasti vzdělávání nesmíme zapomenout na provoz Inspira – střediska volného času, které na svůj provoz a opravy
získá 3 miliony.
Je logické, že na náklady na provoz
mateřských a základních škol by uvedené příspěvky města nestačily. Město
hradí provozní a investiční náklady těchto školských příspěvkových organizací. Mzdy jsou ze zákona hrazeny přímo
prostřednictvím Jihomoravského kraje
a tyto prostředky přes rozpočet města
vůbec neprocházejí.
Naše MAPka, která generuje spoustu
zajímavých projektů v oblasti vzdělávání,
získá podporu ve výši 1,65 milionu.
6. Ochrana životního prostředí
Šesté místo co do výše nákladů zaujímá oblast ochrany životního prostředí,
na niž půjde 21,4 milionu. Této oblasti
dominují dvě aktivity města, které se nás
dennodenně dotýkají, a to je jednak nakládání s odpady a jednak péče o vzhled
města a veřejnou zeleň.
V oblasti nakládání s odpady město
plánuje opravy stání pro kontejnery, které s dalšími drobnými opravami spolknou
522 tisíc. Odpadů se netýká jen ten komunální od našich domů, ale i likvidace
nebezpečných látek v odpadech nebo
například dotřídění odpadů, díky čemuž
město získá i finanční prostředky z prodeje. Celkově město bez oprav za odpady
vynaloží 12,7 milionu korun!
Péče o veřejnou zeleň a vzhled
města je oblast, kterou máme zejména
v letních měsících stále na očích. Kromě
pracovníků komunálních služeb našeho
města se o zeleň starají i externí firmy.
V této oblasti se očekává oprava strojů za 0,9 milionu. Bez těchto oprav je
na údržbu našeho životního prostředí, ale
i nákup rostlin a třeba i laviček vyčleněno cca 7 milionů Kč.
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Protože jsou spolky v Tišnově v oblasti životního prostředí velmi aktivní,
je připraveno 200 tisíc korun na dotace,
které podpoří projekty z oblasti životního
prostředí.
7. Sport a zájmová činnost
Celkově za sportování v Tišnově město vynaloží 11,7 milionu. V této kapitole
rozpočtu, která se přímo dotýká sportu,
nalezneme sportoviště ve správě města,
kam patří koupaliště, kluziště a dětská
hřiště, dále dotační podporu sportovních
klubů. V oblasti zájmových činností se jedná o podporu Letního tábora v Brumově
a o dotace pro zájmovou činnost spolků.
Investice v oblasti sportu se bude týkat primárně našeho koupaliště, a to
ve výši 760 tisíc. Provoz koupaliště,
kluziště a dětských hřišť potom přijde
na 5,6 milionu.
V této kapitole je umístěn balíček peněz určený na dotace spolkové činnosti,
který činí dohromady téměř 4 miliony.

8. Sociální služby
Do veškerých aktivit sociálních služeb město vloží 11,3 milionu. Vzhledem
k tomu, že je město zřizovatelem Centra
sociálních služeb, kam patří penzion pro
důchodce, posílá sem příspěvek téměř
8 milionů, který kryje provozní náklady
a mzdy, zbytek prostředků CSS získává
od státních orgánů. Sociální služby nejsou jen o CSSku, ale i o pomoci dětem
a mládeži, rodinám, osobní asistenci či
chráněném bydlení. Do všech těchto aktivit putuje zbylých 3,3 milionu. Je nutné
připomenout, že do této oblasti putují
prostředky i z úrovně státu mimo rozpočet města.
9.	Oblast bezpečnosti a veřejného
pořádku, krizové stavy a požární
ochrana
Náklady na tuto oblast nalezneme
na třech místech rozpočtu a týká se zejména veřejné bezpečnosti, záchranného
systému, požární ochrany a krizových stavů. Celkově město na tuto oblast vynaloží

1. Srovnání příjmů a výdajů za poslední tři roky
Je jistě zajímavé, jak se vyvíjí plánované rozpočtové příjmy a výdaje za poslední tři roky s tím, že hodnoty za rok 2020 a 2021 odrážejí reálný výsledek hospodaření, rok 2022 představuje schválený rozpočet. Přestože naši zemi zasáhla koronavirová epidemie, příjmy našeho města nijak zásadně nestrádaly.
Běžné náklady zobrazujeme pro zajímavost ve třech položkách, které zobrazují poměr nákladů na opravy, na mzdy a na provoz.
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radnice informuje

5,9 milionu. Sice zní výčet složitě, ale
v principu se jedná o naši městskou policii, která přijde na 4,9 milionu, sbor dobrovolných hasičů s 0,5 miliony a 0,5 milionu
jako prostředky určené pro krizové stavy,
například na boj s koronavirem.
Takto jsme vypočetli ty nejvýznamnější položky v rozpočtu města na letošní rok. Nepostihli jsme všechny oblasti
a nešli jsme do úplných detailů. Pokud
by vás tato problematika zajímala, můžete se s detailnějšími čísly seznámit
na webových stránkách města.
JAK MĚSTO HOSPODAŘÍ
A JAK HOSPODAŘILO?
Jak jste se mohli dozvědět, tak město plánuje příjmy na rok 2022 ve výši
250,3 milionu, ale výdaje ve výši
371,8 milionu, logicky vás musí napad-

2. Do jakých oblastí letos
míří městské investice?
Určitě vás zajímá, do čeho bude letos město
investovat a která z investic spolkne největší
částku. Uvádíme přehled všech investic nad
4 miliony korun a jednou částkou všechny
ostatní, které jsou pod tímto limitem, a těch je
opravdu hodně.

TN 02/2022

nout, že nám v rozpočtu chybí 121,2 milionu korun a otázka, kde na to vezme
město peníze? Bude se zadlužovat jako
naše předchozí vláda? Rovnou vás uklidníme, nebude.
Město v uplynulých letech dobře hospodařilo a vytvořilo si rezervu ve výši
138 milionů. Kromě toho má již zmíněný
Bytový účet, kam ukládá peníze z prodeje
obecních bytů a který se využívá na rekonstrukce a výstavbu obecních bytů,
kde nyní leží 26 milionů. Z toho plyne,
že má nastřádané prostředky ve výši
164 milionů.
Takže přestože náklady na letošní rok
přesahují plánované příjmy, lze použít
uspořené prostředky na dokrytí rozdílu
a městu ještě stále zbyde dostatečně bezpečná rezerva pro případ potřeby.
Je dobře říci, že 118 milionů má měs-

to uloženo na spořicích účtech, kde je
v současnosti zhodnocuje roční úrokovou
sazbou ve výši až 3,5 %, čímž prostředky
aspoň částečně chrání proti inflaci.
Důležité je rovněž zmínit, že město splácí úvěr poskytnutý v roce 2013
ve výši 52,2 milionu, který byl použit
na zateplení: MŠ Sluníčko, MŠ U Humpolky, Centra sociálních služeb a nástavbu ZŠ Smíškova. Ročně město zaplatí
5,22 milionu a ke splacení dojde v roce
2024.
Pozitivní je skutečnost, že zaplacené
úroky z úvěru jsou nižší než úroky, které město inkasuje z momentálně volných
finančních prostředků deponovaných
na spořicích účtech. Například v roce
2021 činily obdržené úroky z uložených
volných prostředků 689 000 Kč a zaplacené úroky z úvěru 254 000 Kč.

3. Kolik letos zaplatí město za mzdy,
aby zabezpečilo všechny služby?
Letos město utratí 80,7 milionu na krytí mzdových nákladů včetně odvodů. V grafu se nezobrazují náklady příspěvkových organizací, jako
jsou školy, školky, Centrum sociálních služeb,
MěKS, Inspiro a podobně, které mají své rozpočty a na něž město přispívá jednou celkovou
částkou. Nicméně i pod městem se rozlišuje,
do které oblasti mzdové náklady putují.

4. Stačí poplatky na úhradu
likvidace odpadů?
Zdá se vám, že platíte za likvidaci odpadů příliš mnoho? Podívejte se na následující graf
a zjistíte, že poplatky, které uhradíte za likvidaci odpadů, zdaleka nekryjí náklady, které
město na odpady vynaloží. Jak je vidět, město
musí doplácet na likvidaci všech odpadů částkou 5,3 milionu.
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Naučme se mluvit rychle
Jan Křehlík – Zelení Tišnov, Tomáš Komprs – STAN

Na posledním jednání Zastupitelstva
města Tišnova v roce 2021 zastupitelé
schválili nový jednací řád, který omezuje
délku diskusního příspěvku občana k projednávanému bodu na dvakrát dvě minuty.
To může být v řadě případů pro občana
příliš krátká doba k vyjádření dostatečně
jasného a určitého stanoviska. Za nejnižší
hranici považujeme časový limit dvakrát
tři minuty, více by ovšem bylo lépe. Tuto
změnu jednacího řádu jsme nepodpořili.
Naštěstí se nezměnilo to, že pokud občan
časový limit k vyjádření stanoviska překročí, předsedající mu slovo odejmout nemusí.
Jsme v souladu s metodikou Ministerstva vnitra přesvědčeni, že k uplatnění
omezujících opatření by mělo být přistupováno jen velmi uvážlivě, a je-li to pro
řádný průběh zasedání skutečně nezbytné. Přijatá opatření nesmí být zneužita
k účelové eliminaci opozičních názorů
a měla by vždy zohledňovat veškeré další
podstatné okolnosti.

Na posledním jednání zastupitelstva
bylo nové omezení necitlivě a nesprávně
uplatněno při rozpravě k rozpočtu města
pro rok 2022. Předsedající odebral slovo
občance města s odůvodněním, že mu jednací řád nic jiného neumožňuje, což podle
nás není pravda. Vynucování pouze dvou
otázek občana také nemá v jednacím řádu
oporu. Mimo to vyjadřovat se k návrhu rozpočtu má snad občan obce právo bez souvislosti s jednacím řádem. Vždyť vyjadřovat
se k hospodaření města, které zahrnuje desítky, ba stovky položek, a sdělit svůj názor
nebo dotaz jen ve dvakrát dvou minutách,
to je již jasné účelové omezení opozičních
názorů a dotazů. Na posledním jednání byli
po omezenou dobu přítomni navíc jen dva
občané města a času bylo dostatek.
Chceme vás informovat o tom, co vás
čeká, pokud využijete svého základního
občanského práva veřejně se vyjadřovat
k městským záležitostem na zasedání zastupitelstva města. Naučte se mluvit rychle.

Podle našeho názoru by zastupitelstvo
mělo jednat častěji, od sedmnácti hodin
a bod dotazy, podněty, připomínky by měl
být v pevném čase na začátku jednání.
Bylo by to vstřícnější k občanům města
a jejich účasti na jednání.
Pokud vám vývoj v zastupitelstvu není
lhostejný a rádi byste se o názorech a hlasování zastupitelů dozvěděli víc, doporučujeme ke zhlédnutí záznamy z jednání. Odkazy
jsou zveřejňovány na webu města na stránce www.tisnov.cz/urad/dokumenty-zastupitelstva. Jednací řád se projednával 13. 12.
2021 v čase záznamu od 0:03:12, rozpočet
od 0:49:15, veřejnost od 1:27:37.
Opakovaně upozorňujeme na odstranění bodu „odpovědi na ústní či písemné dotazy členů zastupitelstva“ z jednacího řádu
zastupitelstva, zrušení komise pro rozvoj
města a zrušení výboru pro strategické
plánování. To, co tu zmiňujeme, nám připadá jako postupné omezování demokracie.

Zeptali jsme se zastupitelů
Vladimír Vecheta

Od druhého čísla roku 2022 Tišnovských novin přináší redakce svým čtenářům novou rubriku Zeptali jsme se zastupitelů. Rubrika je zřízena za účelem
podpory a poskytnutí většího prostoru pro
názory zastupitelů města napříč politickým spektrem.
Abychom iniciativu zastupitelů k publikování jejich příspěvků podpořili,
zvolila redakce, vedle nového prostoru
rubriky s názvem „Sdělení zastupitele“,
daném aktualizovaným zněním Statutu
Tišnovských novin 2021 (odst. I, bod 9),
iniciativní způsob dotazování zastupitelů, který pro lepší zacílení spojila
tematicky s pojednávaným obsahem redakčních článků v rubrice „Reportáž“.
Rubrika je tedy plánována jako anketní a bude moderována formou anketních
otázek, které jsou zastupitelům redakcí
kladeny. Redakcí takto pokládané otázky
se budou vždy týkat tématu reportáže daTN 02/2022

ného připravovaného čísla TN. V průběhu
roku se tedy redakce obrátí na zastupitele
s dotazem celkem jedenáctkrát s různými
tématy a odpovědi zastupitelů budou poté
publikovány formou této rubriky.
Předpokladem rubriky je, že odpovědi na položené otázky budou zpravidla
odrážet stanovisko politického subjektu,
který zastupitel/é reprezentuje/jí. Sedm
politických subjektů aktuálně reprezentovaných v současném zastupitelstvu tak má
rovnocenný prostor k vyjádření. To ovšem
neomezuje možnost k publikování více různých stanovisek jednotlivých zastupitelů
i z téhož politického sdružení nebo strany.
V případě, že zde stanovisko některého
subjektu nenajdete, je to z důvodu svobodné možnosti každého zastupitele na tu kterou položenou otázku neodpovídat.
Obdržené odpovědi jsou publikovány
v původním znění a nejsou redakcí dále
upravovány. S výjimkou těch, které by

překračovaly technické normy vymezeného prostoru, a jejich autoři by je na výzvu redakce sami neupravili.
Věříme, že rubrika přinese další kladný
prvek do obsahové skladby Tišnovských
novin, a našim čtenářům se tak dostane pestřejší názorové mozaiky pohledů
na témata, jimiž se město zaobírá.
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Tišnov je obcí s rozšířenou působností pro svůj region. Měl by být i přirozeným centrem a lídrem regionu nad rámec
svých zákonných povinností? V jakých oblastech?

 Vladimír Lieberzeit
(zastupitel města, ANO)
Správní obvod Tišnova – obce s rozšířenou působností tvoří 59 obcí a Tišnov je
bezpochyby přirozeným centrem a lídrem
tohoto regionu. Má k tomu prostřednictvím specializovaných odborů úřadu, historické zeměpisné spádovosti, organizací
integrovaného dopravního systému,  školství, zdravotnictví a v neposlední řadě díky
účasti v nejrůznějších účelových svazcích
a seskupeních všechny předpoklady.
Jedna z nejdůležitějších členství Tišnova jsou členství v DSO Tišnovsko,
Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko,
Místní akční skupině Brána Vysočiny.

 Radmila Zhořová
(zastupitelka města, ČSSD)
Město Tišnov je přirozeným centrem
regionu již od nepaměti. Svojí polohou
je častým startovním místem pro pracující, kteří se brzy ráno sjíždějí z mnoha
okolních obcí, zanechávají na odstavných parkovištích svoje auta a vyjíždějí
vlakem za celodenní prací do Brna. Při
odpolední cestě domů se zastaví nakoupit, vyzvednou děti ze školní družiny,
z Inspira, ze základní umělecké školy,
z kroužku, ze sportovního tréninku nebo
z některého z mnoha spolků a skupin ne-

 Irena Ochrymčuková
(zastupitelka města, KDU-ČSL)
Tišnov byl vždy ve své historii přirozeným centrem svého regionu. V časových etapách to bylo v oblasti tržní, dopravní, duchovní, správní, vzdělanostní,
ekonomické, zdravotnické, společenské,
kulturní a sportovní. Dnes Tišnov obklopený 58 obcemi včetně pěti městysů střediskem bezesporu nadále je. Posouvání
hranic správními reformami u tohoto
„malého okresu“, „trojkové obce“, „obce
III. stupně“ na to nemá valný vliv.
Úkolem rozšířené působnosti je tvořit
pomyslný můstek mezi krajským a obec16

Účast v těchto a dalších zájmových
uskupeních je pro Tišnov a ostatní členské obce cestou pro realizaci společných
projektů např. v oblasti komunálních služeb – sběr a třídění odpadů, v oblasti kultury – pořádání kulturních akcí, v oblasti
cestovního ruchu a životního prostředí
např. významné rozšíření sítě cyklostezek nebo realizovaný projekt – Obnova
historické cesty Růzcká.
V rámci „svazku“ se dokážeme i inspirovat skvěle zvládnutými projekty např.
v oblasti školství – jedná se bezesporu
o svazkovou mateřskou školu Venkov
v Železném. Dalším obdobným projektem
může být zamýšlená svazková základní
škola. Tento projekt může významně po-

moci vyřešit otázku kapacity základního
školství na Tišnovsku.
Pro okolní zúčastněné obce je členství
ve svazcích cestou, jak dosáhnout rychlejšího zlepšení v oblasti občanské vybavenosti, zajištění servisu a služeb pro
svoje obyvatele.
Aniž si to někdy uvědomujeme, je
město Tišnov i významným samostatným
hráčem v oblasti zajišťování služeb a dopravní infrastruktury. Bez vybudování
dvou parkovišť v blízkosti tišnovského
dopravního terminálu by tento dopravní
uzel nebyl schopen plnit svůj účel zejména pro obyvatele okolních spádových
obcí.

ziskových organizací. Vypůjčí si nové knihy v knihovně. V podvečer se do Tišnova
mnohdy vracejí a zajdou si do kina, na posezení s přáteli do restaurace, případně si
jdou sami zasportovat do některé z tělocvičen či venkovního sportovního areálu.
Tišnov je tedy velmi důležitým místem
pro setkávání lidí. Lidí, kteří si pro svoje
děti chtějí vybrat dobrou školu se speciálně zaměřenými třídami, s alternativními
směry vzdělávání, s výborným zázemím.
V našem městě je také soustředěná síť
kvalitních sociálních služeb. Charita Tišnov zde vykonává velmi nadstandardní
práci a péče v Centru sociálních služeb

je uznávána v širokém okolí. V neposlední řadě je zde pro Tišnováky i obyvatele
z širokého okolí dobře fungující síť drobných provozoven mnoha služeb, několik
supermarketů, mnoho ordinací praktických lékařů i specialistů, lékárny, optiky,
nemocnice. Tišnovské firmy jsou také nezanedbatelnými zaměstnavateli našeho
regionu. Tento výčet tedy hovoří za vše.
Ano, Tišnov byl, je a věřím, že i v budoucnu bude centrem a hlavně uznávaným lídrem regionu v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví, sociálních služeb,
kultury i sportu.

ními úřady v území. Nejčastěji takto vykonávané agendy – rozmanité evidence –
neskýtají příliš tvůrčích možností. Jiné je
to u sociálněprávní ochrany dětí, dopravy a silničního provozu, správy lesů, vodoprávního a odpadového hospodářství,
u ochrany životního prostředí. Nutná je
informovanost, dobrá komunikace, spolupráce, vědomí sounáležitosti, ale i zabezpečení dohod formou veřejnoprávních
smluv. V souladu s kritérii přenosu působností se v rozsáhlých projektech musí
vzít v potaz spolupráce s místní veřejnou
správou, a to i při rozhodování, dopravní
dostupnost, počet dotčených obyvatel,
efektivnost a kvalita se zakalkulovanou

náročností. Přímo se nabízí podíl a partnerství na kulturních a sportovních akcích a také v cestovním ruchu.
Záleží na jednotlivých konkrétních
případech, které bývá zapotřebí řešit,
protože se jen zřídka objevují neočekávaně anebo neplánovaně. Formulace „nad
rámec svých zákonných povinností“ by
při vyjádření odpovědi na výše položenou
otázku mohla vést k povrchnosti či k populismu.
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 kolektiv sdružení MOST
(zastupitelé, MOST)
Specifikum našeho regionu tkví v tom,
že je rozsáhlý a čítá 59 obcí.
Ona „rozšířená působnost“ znamená
především výkon určitých agend státní
správy (např. občanské průkazy, cestovní doklady, evidence vozidel, stavební či
živnostenský úřad atd.). Tyto jsou tišnovským městským úřadem poskytovány
obyvatelům regionu ze zákona od doby,
kdy byly v r. 2002 zrušeny okresní úřady.
Pokud jde o institucionální rozměr dané
otázky, je město také členem a významnými příspěvky podporuje Dobrovolný
svazek obcí Tišnovsko, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Stejně tak je

 Karel Souček
(místostarosta města, ODS)
V odpovědi na tuto ne zrovna jednoduchou otázku je nutné vycházet z historie.
Z tohoto pohledu byl Tišnov minimálně 200 let regionálním centrem od dob
zřízení regulovaného magistrátu v roce
1788. Město bylo důležitou křižovatkou
obchodních cest a vše jen zesílilo a umocnilo zavedení a téměř již 140letý provoz
železniční trati. I přes zrušení Tišnovského okresu v roce 1960 až po vytvoření
systému obcí s rozšířenou působností
v r. 2003 Tišnov stále přirozeně plnil roli
spádového města. To je důležité vnímat
i v současném dění a zejména pak při pohledu do budoucích časů.

 Jan Křehlík
(zastupitel města, Zelení Tišnov)
Děkuji redakci za anketu.
Spojení „mělo by být přirozeným
centrem“ je v podstatě protimluv. Není
potřeba volit to, co je přirozené. Tišnov
geograficky centrem regionu bezpochyby
je. Leží na křižovatce silnic i železničních
tratí. Byl sídlem správy panství, posléze
okresním městem. Pro mě je podstatné,
jak naše současné politické vedení v tomto kontextu (ne)funguje. Nejlépe by to samozřejmě posoudili představitelé a obyvatelé okolních obcí. Jejich hodnocení by
mě opravdu velice zajímalo.
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tomu v případě Místní akční skupiny Brána Vysočiny, která sdružuje část obcí ze
správního obvodu.
Samo město provozuje několik středisek regionálního významu – mateřské
a základní školy, Inspiro, Centrum sociálních služeb, stálé a letní kino, kluziště, koupaliště. V městské budově sídlí
poliklinika zajišťující lékařskou péči pro
široké okolí. A zdaleka to není jen o městě a jeho příspěvkových organizacích.
Působí tu celá řada spolků s nabídkou
zapojení se do rozličných aktivit či účasti
na množství akcí. A toto vše město podporuje. Nesmíme zapomenout též na budovanou smuteční síň, která v regionu
dlouhodobě chybí. Přirozené centrum je
podtrženo i přítomností krajských zaří-

zení – gymnázium, základní škola a učiliště, dětský domov, základní umělecká
škola, nemocnice.
Je zde dopravní uzel veřejné hromadné dopravy. Odstavná parkoviště na ul.
Na Loukách a na ul. Moukova vybudovaná městem slouží širokému okruhu obyvatel.
Do Tišnova se jezdí též za nákupy.
Další obchodní dům naproti benzinové
čerpací stanici, který se začíná stavět,
bude přespolními jistě vítán.
Svoji činnost zde realizují místní podnikatelé, jejichž služby mohou obyvatelé
regionu využívat.
Tišnov je tedy bezesporu přirozeným
centrem regionu.

Přirozenost lídrovství ovšem nelze nařídit ani rozhodnout. Ta musí vyplynout
z autority. Z technického hlediska má
Tišnov nepochybně spoustu předpokladů
tímto lídrem být. Ostatně parkovací plochy u autobusového i vlakového nádraží,
sportoviště, kultura, spolky, kino (jak
stálé, tak letní) tomu všemu napovídají.
Velmi ovšem záleží i na kvalitní, vstřícné a vzájemné komunikaci s blízkými
obcemi. Je logické, že i ty chtějí pro své
obyvatele to nejlepší zázemí vč. dalšího
rozvoje. Ne všechno ale může být všude.
Kvalitní silnice a fungující hromadná
doprava by měly být z tohoto pohledu
jedním z důležitých bodů zmiňované součinnosti mezi Tišnovem a představiteli
samosprávy okolních obcí. Další oblastí,

která se tohoto tématu aktuálně a nemálo dotýká, je také školství. Detailní
rozebrání by ovšem zabralo výrazně více
prostoru, než který mi je zde poskytnut.
Snad se o něm dočtete v některém z příspěvků mých kolegů.
Myslím, že každý z nás je potěšen,
vykoná-li pro nás někdo něco nad rámec
svých zákonných povinností. Od úřadů  
přes různé instituce či obchodní partnery.
Pomáhá to udržovat dobré vztahy ve společnosti. A vystupuje-li takto i Tišnov,
přirozeným lídrem našeho krásného regionu zcela jistě může být.

Tišnov by se určitě měl snažit být centrem regionu nad rámec zákonných povinností, protože menší obce pomoc většího
města potřebují. Mnoho otázek, zejména
v sociální oblasti, školství a v řešení klimatické krize nebo zásobování vodou je
regionálních a vyžaduje dobrou komunikaci a spolupráci vzájemně se respektujících partnerů. Například ve společných
projektech péče o krajinu a lesy, zadržování vody v krajině a monitoringu ovzduší může naše město sehrát vedoucí roli.
I Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko má
ochranu životního prostředí na prvním
místě. Zde by se měl Tišnov snažit o pozici lídra. V minulosti tišnovský starosta
svazku předsedal.

Tišnov se velice nepěkně zachoval
k okolním obcím, když dostatečně nesledoval vývoj a těsně před zápisy do škol
v březnu roku 2019 jednostranně vypověděl dohody o školských obvodech. Byla
to ostuda okresního formátu. Rozzlobení
představitelé těchto obcí na mimořádné
jednání zastupitelstva přišli a záznam
z něho rozhodně stojí za zhlédnutí.
Osobně se tedy domnívám, že současná vládnoucí koalice dobrým lídrem
regionu není. Protože ale platí, že starého psa novým kouskům po sedmi letech
vlády nenaučíš, čeká tato otázka nejspíš
na jiné vedení města než to současné.
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Novinky z Jihomoravského kraje
Radomír Pavlíček, zastupitel JMK

Investiční akce
V závěru loňského roku byl dokončen
a uveden do provozu nově vybudovaný
ambulantní trakt v tišnovské nemocnici.
Novostavba byla tolik potřebná kvůli starým a nevyhovujícím podmínkám a zároveň přinese zkvalitnění ambulantní péče.
Pokračují práce na investiční akci
„II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“
spočívající v celkové rekonstrukci části ul. Riegrova a Černohorská, včetně
realizace nového kruhového objezdu
v místě křížení těchto ulic. Celá akce je
rozdělena mezi tři samostatné investory
– Správu a údržbu silnic Jihomoravského
kraje, město Tišnov a Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko. Zahájení realizace bylo vázáno na získání dotace pro Jihomoravský kraj, ukončení rekonstrukce je
plánováno do 31. 10. 2022.
V letošním roce začne také stavba
obchvatu Čebína, akce za více než půl
miliardy musí být hotová do konce roku.
Obchvat dlouhý téměř čtyři kilometry vyvede z Čebína frekventovanou silnici druhé třídy a bude z jižní strany kopírovat
železniční trať. V budoucnu na něj má navazovat ještě severní obchvat Hradčan.
Dotační tituly
Důležitou a tradiční podporou regionu
jsou dotační tituly, vyhlašované v lednu
Jihomoravským krajem.
V dotačním programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu mohou obce, svazky a nově i zemědělci nebo
spolky žádat o podporu na výstavbu a obnovu rybníků a malých vodních nádrží,
tvorbu mokřadů a tůní, výsadbu zeleně
a následnou péči o ni.
Účelem dotačního programu Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické
dopravy je zkvalitnění infrastruktury
cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol
a za službami. Z programu lze podpořit
budování cyklostezek a nově také například i jejich osvětlení.
Zajímavým titulem je Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství, zde je možno podpořit žádosti
obcí, dobrovolných svazků obcí nebo
spolků na pořízení zařízení na zpracování ovoce, zeleniny (lisy, drtiče, sušárny
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Radomír Pavlíček, zastupitel JMK.

apod.) nebo zařízení na zpracování bylin.
Tradičním titulem je Podpora provozu
venkovských prodejen, jehož cílem je
zachování služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel.
Dotační program je zaměřen na udržení
chodu venkovských prodejen v místech,
kde jediná prodejna potravin bez podpory
obce není schopna pokračovat v provozu.

Dotační program Podpora rozvoje
venkova slouží obcím a svazkům obcí
na rekonstrukci obecního majetku – komunitní centra, kulturní domy, školy, hřiště a místní komunikace. Součástí tohoto
titulu je také podpora vybavení obecních
knihoven – např. počítačové vybavení,
promítací a ozvučovací zařízení a mobiliář vnitřního vybavení.
Připravuje se také dotační titul Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení, účelem tohoto programu je zajištění
a zkvalitnění prostor určených pro bydlení
osob (senioři, začínající rodiny). Jedná se
především o malé komplexy, maximálně
do 20 bytových jednotek, měly by se tak naplnit potřeby menších obcí, případně svazků obcí tak, aby senioři zůstávali ve svém
prostředí a mezi svými známými a rodinami. Program bude podporovat jak projektovou přípravu, tak i vlastní realizaci.
A nesmím zapomenout na vyhlášenou
podporu na výměnu kotlů za nové ekologické zdroje. Dále je k dispozici několik
dalších možností podpořit projekty například v oblastech kultury, památkové
péče, sportu a volnočasových aktivit.
Kompletní
informace
naleznete
na webových stránkách www.jmk.cz,
v sekci Granty a dotace.

Adaptačních opatření na změnu klimatu, rybník pod Hradiskem.
Foto: archiv obce Železné
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JŮZOVI

Mít pořád to malé dobré řeznictví
Zlata Ptáčková

„Řezničina není práce na osm hodin.
Člověk jí musí opravdu dát první poslední, víkendy, v noci tady být. Když chci mít
ráno v osm hodin na prodejnách čerstvé
zboží – třeba jitrnice a jelita, tak je to
o tom, že jde šest lidí o půlnoci do práce,“
říká Josef Jůza, který v Březině u Tišnova rozvíjí jednu z nejstarších živností vůbec. Jedinou překážkou pro něj je, že den
má pouze 24 hodin.
Řeznická profese se u Jůzových dědí už
po tři generace. První Jůza se řezníkem
vyučil v roce 1950, druhý o pětadvacet
let později. Vlastní podnik si však otevřeli teprve v roce 2016. „Když jsem se vyučil řezníkem, tak jsem rovnou z učňáku
odjel se třemi spolužáky do Anglie na rok
na zkušenou. Jednalo se hlavně o kostění
vepřových půlek a částí vepřových těl,“
zavzpomínal na náročné čtrnáctihodinové šichty na britských ostrovech rodák
z Maršova na Brněnsku.
S vlastním podnikáním začínal ve staré stodole sám, později se k němu připojil
otec a tchán, oba vyučení a zkušení řezníci, a dnes už v provozu pracuje řezníků pět. Jak sám říká, potrpí si na to, aby
chlapi byli opravdu vyučení, znalí řemesla a měli k němu vztah. „Protože řezničina je těžká manuální práce, a musí tam
být to srdíčko. Pokud člověka nebaví, tak
od ní uteče.“
Kvalita jako za starých časů
Mezi první výrobky Řeznictví a uzenářství Jůza patřilo uzené maso a škvarky;
v současné době se sortiment rozrostl
na více než devadesát. „Všechno, co prodáváme v našich obchodech, vyrábíme
sami. Tedy kromě hořčice a pečiva, to neumíme. Nemám rád, když někdo překupuje
a prodává dál. To už nevím, co prodávám.“
O tom, že jde v podnikání správným
směrem, vypovídá celá řada ocenění.
Ochrannou známku Regionální potravina,
Zlatá chuť jižní Moravy nesou gothajský
salám a tlačenka, označení Brněnsko originální produkt zase maso uzené horkým
kouřem v klasických zděných udírnách.
V roce 2021 se stal Josef Jůza živnostníkem roku Jihomoravského kraje. „Za každou cenu jsme moc rádi a těšíme se z ní.
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tit. „Tehdy, když jste si koupili například
gothaj v Praze, Brně či v Ostravě, tak
musel obsahovat určitá procenta určitých
mas. Všude tak chutnal podobně, nebo až
skoro stejně. Dnes už tyto normy nejsou,
byly zrušeny. Což je škoda. Do masných
výrobků přeci patří maso, ne náhražky,“
tvrdí venkovský řezník.

Josef Jůza při bourání masa.

Že jsem se loni stal živnostníkem roku, mě
hodně překvapilo. Na Brněnsku je obrovská konkurence, žijí zde desítky a desítky
šikovných drobných podnikatelů, a vybrali
nás. Díky tomu se nám dostalo mediální
podpory; stane se, že k nám do řeznictví
přijede někdo hodně zdaleka, že si schválně udělal výlet. Staví se, nakoupí, ochutná
a já mám dobrý pocit z toho, že tu řezničinu
děláme skutečně dobře.“
Veškeré zboží vyrábí podle norem ze
sedmdesátých let, na které nedá dopus-

Výrobky Řeznictví a uzenářství Jůza.

Nejlepší reklamou je doporučení
Maso a produkty z něj prodává
ve třech vlastních kamenných prodejnách (Březina, Tišnov, nově i Čebín,
kde dříve stával pojízdný stánek, pozn.
autora), které několikrát denně zaváží
čerstvým zbožím. „Když v deset hodin
vytáhneme špekáčky, tak o půl jedenácté
jsou na obchodě. Nic nevakuujeme, nic
neskladujeme, prostě děláme čerstvou
výrobu. Když něco není, tak se to musí
dodělat. Zákazník, který to chápe, si rád
počká. Není v pátek špekáček, tak bude
v sobotu, ale bude úplně čerstvý,“ poznamenal ještě Jůza s tím, že své výrobky
nedodávají do žádného z řetězců. To není
cesta, kterou se chtějí ubírat.  „Pro nás je
důležitý kontakt se zákazníkem. Moci si
s ním promluvit a získat okamžitou odezvu na ten či onen výrobek. Každý týden
znovu a znovu.“
Další rozvoj vidí podle svých slov v modernizaci strojů. A cíl? Nerůst do výšek,
ale mít pořád to malé dobré řeznictví.
Foto: Zlata Ptáčková

reportáž najdete
na Tišnovské televizi
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KURZ PRVNÍ POMOCI na Gymnáziu 2021
Petra Seberová

Kurz první pomoci se letos konal po dvouleté pauze, neboť
epidemie covidu vloni nedovolila akci zorganizovat. I z těchto
důvodů jsme první pomoc inovovali a poprvé využili služeb externistů z řad hasičů, záchranářů a zdravotníků, kteří jsou nejlépe kompetentní takto zásadní informace studentům předávat.
Z mého pohledu je téma první pomoci velmi důležité a provází
nás celý život. Nehledě na to, že poskytnout první pomoc je povinností ze zákona každého z nás.
Kurz se konal ve dvou dnech, a to 20.–21. 12. 2021 tradičně
pro studenty 2. ročníků, sexty a tito byli doplněni o studenty
3. ročníků se zájmem o lékařské obory, kteří navštěvují seminář
somatologie. První den byli studenti seznámeni s teoretickými
základy laické první pomoci, kde byl kladen důraz na pochopení
základních principů. Základem laické první pomoci je zachovat
základní životní funkce, předejít zhoršení zdravotního stavu
a vzniku komplikací u postiženého a zajistit jeho bezpečí. Druhý
den si studenti prakticky ověřili znalosti na třech stanovištích.

Kurz první pomoci na gymnáziu.

Foto: archiv školy

Kurz první pomoci na gymnáziu.

Foto: archiv školy

Vyzkoušeli si kardiopulmonální resuscitaci, zástavu krvácení
a byli seznámeni s neúrazovými stavy, se kterými se mohou
i ve školním prostředí setkat.
Velké poděkování patří Sdružení rodičů a přátel školy, které
celou akci finančně podpořilo. Asi největším oceněním pro přednášející Zdeňka Doubka, Ivana Růžičku a Lucii Navrátilovou
jsou reakce studentů, kteří kurz absolvovali.
„Forma kurzu byla skvělá, mám super pocit, že kdyby bylo někdy
potřeba, dokážu pomoct.“
„Bylo to propracované a lektoři byli velmi příjemní a zábavní.“
„Zábavně vysvětlená teorie (i praxe), moc se mi to líbilo a bylo to
užitečné!“
„Pro mě osobně i přínosnější než taneční :). Do tohodle bych v budoucnu klidně i dala menší finance.“
Dle reakcí lze usoudit, že akce byla studentům velkým přínosem, a co víc si přát, když budou schopni v případě potřeby
druhému pomoci.

Úspěchy angličtiny na Gymnáziu Tišnov
Zdeňka Zvoníčková

Každým rokem se naše gymnázium
účastní soutěže Best in English, která probíhá nejen v České republice, ale
i v dalších zemích světa zahrnujících i Turecko, Indonésii, Estonsko, Litvu a další.
V loňském roce se ale soutěž výjimečně
nekonala kvůli pandemii, proto letos organizátoři přizpůsobili soutěž ztíženým
podmínkám a vše proběhlo velmi hladce.
Best in English probíhá online ve stejných časech v různých zemích. Test trvá
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zhruba hodinu, je zaměřen na porozumění čtenému a slyšenému, na gramatické
jevy a rozhoduje přesnost a rychlost.
Tišnovské gymnázium se v tvrdé konkurenci škol umístilo na 3. místě v Jihomoravském kraji, na 15. místě v republice
a na 52. místě ze všech zúčastněných
škol světa. Velkým úspěchem je i umístění Jany Pikulové z oktávy, která obsadila
15. místo v České republice a dostala se
tak do TOP20 nejlepších angličtinářů.

Tento úspěch je pro nás učitele velmi
motivující. Dalšími úspěchy jsou rostoucí
počty studentů, kteří každý rok skládají
cambridgeské zkoušky FCE a CAE. V letošním školním roce to bylo 20 studentů,
kteří se v rámci přípravného semináře
přihlásili ke zkoušce na úrovni C1 (CAE),
a 22 studentů skládalo zkoušky na úrovni B2 (FCE). Někteří již výsledky obdrželi,
ostatní se jich dočkají v průběhu února.
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Adventní střípky ze základky
Dana Staňková

navštívila sv. Barbora, sv. Ambrož či sv.
Lucie. Ve čtvrtek 16. prosince pak den D.
Besídka. Sice proběhla díky aktuálním
opatřením v komorním duchu, ale i tak
písničky a básničky zpříjemnily jedno
odpoledne našim blízkým. Školou se tak
nesla melodie známých koled Pásli ovce
valaši, Rolničky, Stačí věřit, Srdce nehasnou či Eskymáčka.
Celý advent zakončili tři králové, kteří v rámci tříkrálové sbírky koledovali
i v naší škole. Jejich provedení koledy
„My tři králové“ bylo nádherné. Rok
2022 už sice začal psát svůj příběh, každý z nás už popisujeme jeho listy. I tak
mi dovolte popřát, aby pomyslnou knihu
roku 2022 zaplnily spousty krásných
vzpomínek na zážitky s těmi nejbližšími.

Ještě před začátkem adventu jsme si
připomněli svátek sv. Martina. Vyrazili
jsme po jeho stopách do krásné přírody
v okolí Tišnova. Tajemné úkoly nám skvěle dokreslila sama příroda svým počasím.
Bylo „krásně“ sychravo a Sychrák se tak
stal ideálním cílem našeho dobrodružství.
O to byl návrat do tepla školy sladší.
Advent pro nás začal návštěvou divadla u Bolka, kde jsme se účastnili představení s názvem Betlémská hvězda.
Již na samotném začátku adventu jsme
intenzivně trénovali pásmo písní na besídku pro rodiče a zaměstnance školy.
Školou nám tak zněly písničky s vánoční tematikou, ale i ty od populárních
zpěváků. Celý advent nám paní učitelky
i pan učitel připravovali učební materiály tematicky k jednotlivým dnům. Přišel
za námi sv. Mikuláš s anděly a čerty, kteří nám předali sladké dobroty. Poté nás

Adventní Brno.

Foto: Iveta Pojerová

Vandalové řádili
Barbora Kulhánková

Vždy, když se setkám s vandalismem,
zvedne se ve mně vlna zloby, nepochopení a adrenalinu. Pokud takové projevy
ničí naši školní práci, jsou tyto emoce

Poničené lavice ve venkovní učebně.
Foto: Lenka Šikulová
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ještě silnější. Původně jsme měli v záměru na těchto řádcích čtenáře novin informovat o úspěšném zakončení projektu
realizace venkovní učebny. Během složitého dvouletého období jsme svépomocí
a za přísných podmínek, které bylo nutné splnit pro přidělení dotace, vytvořili
venkovní učebnu, jež má sloužit nejen
pro výuku přírodovědných předmětů, ale
také jako útočiště pro práci v kroužcích
či realizaci jiných volnočasových aktivit
našich žáků. Za nemalého úsilí hlavní
realizátorky projektu paní učitelky Lenky Šikulové, za aktivního zapojení žáků,
jejich rodičů a pomoci odborných firem
vzniklo zdařilé dílo v hodnotě 230 000 Kč,
na které jsme byli náležitě pyšní.
Jaké však bylo naše rozčarování, když
jsme se po vánočních prázdninách vrátili
zpět do školy a zjistili, že venkovní učebna je vážně poškozená zcela nepochopitelným, avšak na první pohled úmyslným
jednáním, kterým se zřejmě velmi dobře
bavili neznámí vandalové.

Vytrhané čerstvě zasazené rostliny
z vyvýšených záhonů, blátivé otisky bot
na tabuli, odtrhané části interaktivních
výukových panelů, zdeformované kotvicí prvky venkovních tabulí, poničené lavice…, ve výčtu poškozených věcí bych
mohla ještě pokračovat.
A tak namísto slavnostního uvedení
učebny do provozu sčítáme škody, které
svojí výší naplňují skutkovou podstatu
trestného činu a jednáme s městskou policií a Policií ČR ve snaze dopadnout viníky tohoto nesmyslného počínání. Žádáme
veřejnost, pokud jste si všimli nějakého
podezřelého výskytu osob v prostoru
volného prostranství za školním hřištěm
(směrem ke Květnici) v období vánočních
prázdnin, informujte, prosím, Městskou
policii v Tišnově. Nám se snad podaří
dát učebnu znovu do pořádku, aby mohla
konečně začít sloužit svému účelu. Držte
nám palce!
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Vánoční výstava
Jitka Hálová, Naděžda Kopecká

Návštěva výstavy
betlémů v Předklášteří se stala oblíbenou tradicí pro mnoho
obyvatel Tišnovska. Pro žáky a učitele naší školy je tradicí na tuto výstavu
přispívat svými obrázky a tvořit ozdoby
na vánoční stromeček.
Letos nás pan Jílek navíc požádal
o větší obrazový doprovod, který by ilustroval biblický příběh narození Krista.
Jedna z vyučujících po konzultaci s panem farářem vytvořila scénář pro 12 obrazů. Jednotlivé části si učitelky vybraly
pro své třídy a všichni již od října začali

pracovat. K velkým obrazům ještě děti
tvořily dřevěné ozdoby na stromečky,
které pak vyzdobily výstavní sál. Vánoční
příběh byl také inspirací pro menší práce
žáků, které byly k vidění ve druhé části
výstavních prostor.
Vše jsme nakonec zvládli včas dokončit a připravit, i když jsme si chvíli mysleli, že epidemie zvítězí. Máme velkou
radost, že se vystavené obrazy, obrázky
i výrobky líbí, některým dokonce tak
moc, že nám o tom dali vědět i do školy.

Svatá rodina.

Foto: archiv ZŠ

Vzdělávání v Městské knihovně Tišnov
Petra Bartíková

Univerzita volného času
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se letní
semestr 2021/2022 (únor–květen) nový
cyklus přednášek.
Zájemci o přednášky UVČ se musejí přihlásit osobně do 31. 1. 2022
v městské knihovně.
Morava v době Lucemburků
Bitvou na Moravském poli v roce 1278
skončila doba velké hospodářské i společenské proměny i vzestupu českých
zemí, aby po následných krizových letech nastoupila éra obnovy, jež dovedla
Přemyslovce na přelomu 13. a 14. století
ke třem královským korunám. Zároveň
zažívaly velký rozkvět i všechny umělecké obory.
V architektuře můžeme již v této době
sledovat odklon od rané gotiky, typické
pro francouzské katedrály, a posun k redukovanému stylu, jenž se zrodil v německy
mluvících částech Svaté říše římské.
Morava v uvedených časech sice stála
trochu ve stínu zakladatelského počínání
Václava II. nebo Karla IV., s nímž se nejčastěji setkáme v Praze či šířeji ve středních Čechách, ale i tak zde najdeme řadu
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význačných staveb či dalších uměleckých
děl, jež je kdysi zdobila.
Za Václava II. i Jana Lucemburského se
dokončovaly chrámy rozestavěné za biskupa Bruna ze Schaumburku, královna
Eliška Rejčka i členové moravské větve
lucemburské dynastie založili řadu nových
klášterů, měšťané v královských městech
postupně přebírali moc do svých rukou,
což bylo vzápětí reprezentováno budováním monumentálních farních kostelů, ale
vedle toho zeměpán i šlechta potvrzovali
své stále výsadní postavení přestavbami
hradů i zakládáním nových sídel.
Přednášející: Mgr. Aleš Flídr
Zahájení: středa 2. 2. 2022 v 16.45 hodin
Cena kurzu: 400 Kč / 8 přednášek
Virtuální univerzita
3. věku
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se letní semestr (únor–květen) nový
cyklus přednášek.
Zájemci o přednášky VU3V se musejí přihlásit osobně do 31. 1. 2022
v městské knihovně.
Architekti italského baroka
Přednášky postupně detailně představují šest nejvýznamnějších představitelů
italské barokní architektury a jejich dílo.

1. Carlo Maderno (1556–1629)
2. Gian Lorenzo Bernini (1598–1680)
3. Francesco Borromini (1599–1667)
4. Guarino Guarini (1624–1683)
5. Carlo Rainaldi (1611–1691)
6. Carlo Fontana (1638–1714)
Zahájení: úterý 1. 2. 2022 v 9.30 hodin
Cena kurzu: 300 Kč / 6 přednášek
Trénování paměti
Městská knihovna Tišnov pořádá kurz Trénování
paměti pro absolventy minulých kurzů i začátečníky:
„Ach, ta moje hlava!“ Pomocí zajímavých
úkolů si v každé lekci procvičíte nejen
různé druhy paměti, ale také pozornost,
kreativitu, logiku či zrakově prostorové
dovednosti.
Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu docházet na jednotlivé lekce přímo
do knihovny, můžete si nechat soubory
cvičení zasílat na e-mailovou adresu nebo
si je vyzvedávat vytištěné v knihovně!
Zájemci o kurz Trénování paměti se
musejí přihlásit osobně do 31. 1. 2022
v městské knihovně.
Zahájení: úterý 8. 2. 2022 v 9.00 a 10.30
hodin
Cena kurzu: 400 Kč / 8 lekcí
TN 02/2022
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Jak děti vnímají lásku mezi rodiči
Kateřina Žalčíková

Třetí únorový týden patří každoročně
Národnímu týdnu manželství. Ve Studánce
jsme se letos při této příležitosti rozhodli
prozkoumat, jak děti vnímají lásku mezi
svými rodiči. Děti se totiž učí o lásce právě tím, že sledují své rodiče. Líbí se jim,
když si rodiče dávají najevo svou vřelost,
skládají si poklony, objímají se a líbají.
Projevy lásky tak pomáhají nejen utužovat
vztah mezi rodiči, ale jsou velmi důležité
i pro rozvoj dítěte. Pohled na rodiče, kteří
se mají rádi, vzbuzuje v dítěti pocity štěstí a bezpečí a současně je mu tou nejlepší
inspirací pro jeho vlastní budoucí vztahy.
Učí se tak nejen lásce, ale i důležité životní
lekce o vzájemném respektu, intimitě, úctě
a radosti. Dítě se cítí milované už jen tím,
že je v přítomnosti milujících se rodičů. To,
že táta miluje mámu a máma tátu, vysílá
vůči dítěti jasnou zprávu: Jsme v tom společně. Máme se rádi. Jsme tým. Nikdo nikam neodchází.

Nejdůležitějším vztahem v každé rodině je tedy právě manželství (partnerství).
To, že se rodiče milují navzájem a pečují
o svůj vztah, je nejlepším darem, který
mohou svým dětem dát. Láska v manželství je méně intenzivní než na začátku vztahu, kdy to jde tak nějak samo
od sebe. Dlouhodobé partnerství je živeno

Loňská instalace k Národnímu týdnu manželství.
Foto: Radka Štěpanovská

každodenními drobnými projevy náklonnosti, něžnými maličkostmi a malými rituály, na které je důležité nezapomenout,
i když máte pocit, že vůbec nestíháte.
Zkuste se svých dětí zeptat, jak se pozná, že se mají tatínek a maminka rádi,
jak si maminka s tatínkem udělají radost
nebo proč jsou maminka a tatínek spolu, a těch starších třeba jaký smysl má
manželství/partnerství. Možná budete
překvapení, jak váš vztah vnímají. Pokud se budete chtít o svá zjištění podělit
s ostatními, můžete nám odpovědi poslat
na e-mailovou adresu studanka.tisnov@
gmail.com do konce ledna 2022. Více se
dozvíte na www.studanka-tisnov.cz.
V týdnu od 14. do 20. února 2022 si
na náměstí Míru v Tišnově budete moci
přečíst odpovědi dětí, které se k výše
uvedeným otázkám vyjádřily. Jsme si jisti, že to bude podnětné a zajímavé čtení.

Letní pobytové tábory, Inspiro 2022
Marie Dvořáková

I když je před námi ještě pár pěkně
studených měsíců, v Inspiru se již těšíme
na léto a nadšeně plánujeme pro děti pestrou nabídku letních pobytových táborů.

spaním mimo domov. Tím, že je tábor realizovaný v areálu Inspira, děti jsou sice „pryč
z domu“, ale zároveň pobývají ve známém
prostředí s rodiči na dosah ruky.

Rodiče s dětmi, 5.–10. 6. 2022, Kyjov
Po menší pauze navazujeme na naši tradici rodinných táborů pro nejmenší, malé
i větší táborníky, tentokrát ve spolupráci
s rodinným centrem Studánka.

Prospektoři – Strážci Galaxie,
2.–9. 7. 2022, Malá Bystřice
Další ročník pobytového tábora s přírodovědným zaměřením je pro všechny odvážlivce, kteří mají rádi přírodu a dobrodružství. Letos čeká na Prospektory výprava
do vzdálených galaxií. Kdo chce zažít
to pravé dobrodružství, vyzkoušet svou
zdatnost, obratnost a šikovnost, pak je to
tábor právě pro něj.

Vltava, 12.–17. 6. 2022, Vyšší Brod
Rodiče s dětmi školního věku se mohou
s námi, tak jako každý rok, vydat na vodácké putování. Naučí se ovládat loď, samostatné splutí řeky a navštíví atraktivní
místa a města po cestě.
Naše další tábory jsou už pro samostatné táborníky:
Děti z domu, 30. 6. – 4. 7. 2022, Inspiro
Tento tábor může být zajímavý pro děti,
které ještě nezkusily pobytový tábor se
TN 02/2022

Vranice – Společenství prstenu,
16.–30. 7. 2022, Toulovcovy Maštale
Inspirácký tábor s dlouholetou tradicí dává
dohromady „skupinu dobrodruhů“. Kdo
chce letos o prázdninách zachránit Vranizem před negativními magickými silami, obrátit zlo v dobro, ať neváhá, není čas otálet.

Horky – pravda je tam venku,
12.–21. 8. 2022, Horky
Zážitkový stanový tábor s napínavou celotáborovou hrou pro děti od 13 do 17 let.
Tentokrát půjde o zajímavé vyšetřování
neobvyklého případu se speciální FBI
jednotkou na paranormální jevy.
Mineralogický pobytový tábor
Tento tábor se dosud konal v Inspiru jako
příměstský, ale nadcházející léto se mineralogové chtějí do tajů přírody a jejích
pokladů ponořit ještě soustředěněji. Termín tábora a lokalita budou upřesněny.
Sledujte aktuální informace na našich
webových stránkách https://www.svcinspiro.cz/ a FB Inspira.
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Setkání jinakostí
Anna Syrovátková a Hana Růžičková, žákyně 4. ročníku

V rámci výuky jsme
v předvánočním čase
společně s našimi žáky druhého trojročí
(4.–6. ročníku) pracovali na projektu „setkání s jinakostí“, ve kterém jsme se zaměřili na poznávání světa očima lidí, kteří
svět díky nějakému omezení v jejich životě
vidí a zažívají jinak než my. Zažili jsme tak
projektové dny zaměřené na lidi na vozíku,
nevidomé a také sociálně vyloučené, bez-

Z projektové výuky ZŠ ZaHRAda.
Foto: Silvia Kutálek Gregorickova

domovce. Žáci měli jako výstup projektu
zrealizovat nějakou akci reálné podpory
těmto lidem. Rozhodli se pomoci bezdomovcům, uspořádali sbírku peněz, starých
spacáků, batohů, ponožek, napekli pro ně
cukroví a nachystali drobné dárky a přáníčka k Vánocům. Nakonec tuto pomoc jeli
předat do Diecézní charity v Brně, která
služby pro bezdomovce zajišťuje. Dvě žákyně 4. ročníku navíc sepsaly článek níže,
ve kterém reflektují, co se o problematice
bezdomovectví dozvěděly.
Bezdomovci a jejich problémy
Dost lidí bezdomovci dá 50 korun a nechají ho. To je sice dobré, ale bezdomovec
to často utratí za pivo nebo jiné drogy. Dost
lidí si taky myslí, že se bezdomovci s policisty nemají rádi, ale i policistům, když
potkávají bezdomovce, je jich líto.
Bezdomovci mají problémy hlavně
v tom, že je nikdo nechce zaměstnat.
Nebo že je ostatní lidé nechtějí nechat

v nemocnici. Problémy jsou i se psy
v tom, že je se psem nechtějí nechat ani
přespat v azylovém domě nebo noclehárně, kde si jen zaplatí a mohou tam přespat jednu noc (Jen ti, co nemají psa.).
Problém je často i v tom, že nemají dost
motivace, peněz a kamarádů.
Pomoc
Existuje i organizace v Brně, která se
stará o bezdomovce, třeba když je najdou
na ulici zraněné nebo nemocné tak, že nemohou chodit. Odvezou je do domu, který
mají určený pro bezdomovce. Když nějaký
bezdomovec chce přespat v tom domě, tak
si zaplatí buď noclehárnu nebo azylový
dům či místnost, která má jen židle, karimatky a stoly. Noclehárna je místnost,
kde jsou postele třeba pro 30 lidí. Když
tam chtějí přespat, tak zaplatí 30 korun
za jednu noc, ale když nemají ani 30 korun, tak je nechají přespat jen v místnosti
s karimatkami, stoly a židlemi. V azylovém
domě je to tak, že to mají jako svůj vlastní
byt a můžou tam být i přes den, zatímco
v noclehárně mohou být jen přes noc. Když
do domu přijdou, tak jim dají teplé jídlo
a teplou sprchu a to je jedna věc, která je
hodně potřeba a zadarmo.

INZERCE
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náš rozhovor

Sen o obrovské knihovně jsem si splnil
S Josefem Zacpalem nejen o Podhoráckém muzeu
Vladimír Vecheta

PhDr. Josef Zacpal (*1957), vedoucí
Podhoráckého muzea v Předklášteří, ale
především duší historik, muzejník a publicista, spoluautor proslulé Tišnovské fotorevue, nepřekonatelné Vlastivědy Tišnovska
nebo Historického atlasu města Tišnova.
Se skromností sobě vlastní se rozhovoru
pro Tišnovské noviny spíše bránil, přesto
nám svůj čas pro pár otázek redakce v útulku budovy proboštství poskytl.
Ze Šerkovic do Podhoráckého muzea
Pane doktore, jak se z malého Pepíka
Zacpala stal dr. Josef Zacpal? Odkud
pocházíte, jaké bylo vaše dětství?
Jsem rodák ze Šerkovic. Tedy samozřejmě
jako dítě jsem na svět přišel v brněnské
porodnici, ale většinu života jsem prožil
v Šerkovicích. A až posledních dvacet
let bydlím v Tišnově. Vazby na Šerkovice
jsem nezrušil, jezdím tam téměř denně,
protože tam mám rodiče.
Máte v Šerkovicích nějaké oblíbené
místo?
Moje oblíbené místo byly vždycky lesy.
Celý prstenec kopců, které Šerkovice
obklopují, pokrývají poměrně rozsáhlé
a hlavně krásné lesy. Např. v Paní hoře
jsem se toulal a dodnes toulám moc rád.
Předurčilo vaše dětství nějak vaši životní cestu?
Studoval jsem gymnázium v Tišnově, přírodovědnou větev. Ale vždycky jsem měl
zájem o historii, literaturu a knihy. Můj cíl
ale nebyl dostat se do muzea nebo do sféry
humanitní, chtěl jsem dělat lesařinu. Můj
otec pracoval u státních lesů, takže i já
jsem se v tom zhlédl. Zkoušky na Lesnickou fakultu v Brně jsem sice udělal, ale nedostal jsem se tam. Tak jsem zkusil výsledek přenést na Vysokou školu dřevařskou
do Zvolena na Slovensku, ale opět mne pro
množství adeptů nepřijali.
Tím pádem jsem měl jít na vojnu. Abych
nemusel, přešel jsem na tzv. nástavbu
(dvouleté navazující studium, dnes VOŠ –
pozn. red.) na Střední knihovnické škole
v Brně. To mě vrátilo k mým humanitním
zájmům z dětství. Po dvou letech jsem podruhé maturoval a zamířil na Filozofickou
26

muzea jsem nastoupil až po vojně od října 1983. Pozice historika současnosti
se postupně změnila na pozici historika
a muzejníka a mojí hlavní náplní se stalo
muzeum jako celek. Dát do pořádku sbírky, knihovnu, archív, fotoarchív…

PhDr. Josef Zacpal.

fakultu v Brně, ne však na obor historie,
ale na kombinaci český jazyk – dějepis.
Ani tam jsem se nedostal, ale bylo mi nabídnuto jednooborové studium archivnictví. Tím pádem jsem se dostal k historii
a k oborům pomocných věd historických.
Muzejnictví je tedy pro Vás takříkajíc
„znouzectnost“, nebo jste se v tomto
oboru našel?
Já jsem se v tom vlastně našel. Můj zájem
od mala byl mít obrovskou knihovnu. Dnes
ji skutečně mám, dokonce ve dvojí podobě. Ta soukromá ale zůstala v Šerkovicích,
které jsou dodnes mojí studijní základnou.
Po dokončení studia jste se přímo dostal k práci v muzeu?
Dostal jsem nabídku od vedoucího odboru kultury tehdejšího Okresního národního výboru Brno-venkov, což byl doc. A. B.
Král, historik umění. Pro Okresní muzeum se otvíralo místo historika nejnovějších dějin. Ta pozice byla trochu zvláštní.
Od člověka na tomto místě se očekávalo,
že se nebude zabývat dějinami, ale bude
chodit po továrnách a různých organizacích v regionu a bude sbírat všechno,
co dokumentovalo tehdejší socialistickou současnost. Různé materiály se pak
předávaly do muzea. Buď do sbírek nebo
do muzejního archivu. Do Podhoráckého

Vaše práce pro Podhorácké muzeum se
tedy pomalu blíží čtyřiceti letům…
V 80. letech nás sem přišlo několik jako
„nová krev“. Byl zde pan dr. Belcredi, ten
dal do pořádku archeologii, byl zde pan
Ing. Šmarda jako přírodovědec a po mně
sem ještě přešla z pobočky v Ivančicích
historička umění dr. Korčiánová. Na začátku 90. let ještě kolektiv doplnila etnografka dr. Ochrymčuková. Všichni jsme se
snažili muzeum uspořádat v moderním duchu jako jednu z poboček Okresního muzea Brno-venkov. Pan dr. Belcredi se stal
od začátku roku 1984 vedoucím po končící
paní Anně Christové a já byl jeho zástupce. Když v roce 1989 přešel do Archeologického ústavu Moravského zemského
muzea, tak jsem jej na pozici vedoucího
vystřídal a zůstalo mi to dodnes.
Po zrušení okresních úřadů přešlo muzeum jako celek pod řízení a financování
Jihomoravského kraje s novým názvem
Muzeum Brněnska, které má dnes šest
poboček.
Zmínil jste dr. Belcrediho, což je zajímavá osobnost.
Ano, můj bývalý kolega pan PhDr. Ludvík Belcredi (*1954) je přední moravský
archeolog ze šlechtického rodu Belcredi
z brněnské Líšně. Specializuje se na středověkou archeologii a terénní výzkumy.
V povědomí veřejnosti je např. výzkum
zaniklého hradu Štarkova nad Jimramovem. Výzkumy prováděl i v době působení
tady u nás. Asi nejznámější jsou výzkumy
zaniklé kaple sv. Kateřiny v areálu Porta
coeli a hradních pozůstatků na kopci Čepička nad klášterem.
Muzeum Tišnovska a jeho poslání
Jaká byla idea někdejšího založení muzea v Tišnově?
Muzeum vzniklo v Tišnově v roce 1929
na radnici a iniciátorem bylo město,
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především tehdejší pan starosta Řezáč.
Od počátku nešlo jen o městské muzeum, nýbrž bylo budováno jako regionální
vlastivědné muzeum, proto také dostalo
název Podhorácké. Mělo zahrnovat obce
tehdejšího tišnovského politického okresu. Proto se na jeho založení a správě
spolupodílelo i okresní hejtmanství.

Spolupracujeme od počátku. Už od prvotní myšlenky jsme pomáhali tehdejšímu
vedení města, které bylo iniciátorem. Připravovali jsme scénář původní expozice
a půjčovali jsme do ní téměř všechny exponáty. I nyní často pomáháme s výstavami jak radou, tak i sbírkovými předměty a fotografiemi.

Posunulo se od té doby někam na jinou
úroveň?
Poslání muzea se od té doby nezměnilo.
Za první republiky začaly vznikat sbírkové fondy, bohužel druhá světová válka
znamenala zničení prakticky všeho dosud shromážděného. Od 50. let se tedy
muzeum začalo fakticky budovat znovu.
Už ale ne přímo ve městě, nýbrž v budově
proboštství tehdy krátce zrušeného kláštera Porta coeli.

Myslíte, že by poslání Muzea města Tišnova mělo být trochu odlišnější
od Podhoráckého muzea?
Vlastivědné muzeum pro tento region
stačí jedno. Městské muzeum je spíše
kulturní institucí, jako klasické muzeum
se nechová a ani nemůže, nemá to nejpodstatnější, sbírkotvornou činnost.

Ceníte si některých sbírek muzea nějak
zvlášť? Je tu něco skutečně unikátní?
To je mediálně častá otázka, na kterou se muzejníkovi odpovídá hůře, než
laická veřejnost očekává. Jako typické
vlastivědné regionální muzeum sbíráme
všechno. Máme tu sbírky archeologické,
historické, etnografické, mineralogické
a další. Je tu bohatý archiv, pozůstalosti
různých osobností. Největší pozůstalost
je od speleologa Aloise Krále, objevitele
Demänovských jeskyní. Máme také velkou sbírku historických fotografií, umění, užité umění apod. Neřekl bych, že tady
máme nějaké velké „špeky“, spíše jde
o širokospektrální zastoupení.
Říkal jste, že se muzeum s každou novou generací mění. Přicházejí noví pracovníci s novými nápady?
Snažíme se dělat vše pro co nejlepší vnímání muzea. Jeho směřování určují především odborní pracovníci, kteří jsou tu teď
čtyři: nejstarší jsem tu profesně já, pak
paní PhDr. Ochrymčuková, historička
umění paní Mgr. Fadingerová a nejmladší
je přírodovědec kolega Bc. Knecht. Novým technologiím se nebráníme, spíše
naopak. Sbírky už máme z velké části
elektronicky zpracovány a jsme součástí
centrální evidence sbírek pod Ministerstvem kultury. Všechno, jako v ostatních
muzeích. A samozřejmě jsme profesně
zapojeni v různých komisích v rámci kraje, Moravy a celé republiky.
Před časem vzniklo v Tišnově městské
muzeum v Müllerově domě. Jaká je
mezi vámi spolupráce?
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Sídlíte v pronajatém objektu proboštství kláštera Porta coeli. Jaké máte
s klášterem vztahy?
Vždycky byly a stále jsou velmi dobré.
A myslím tím i dobu předrevoluční. Příkladem skvělého výsledku aktivní spolupráce mezi muzeem a klášterem byla
velkolepá výstava s názvem „Ať otevře se
brána nebeská“ v roce 2001 k 100. výročí
obnovení řeholního života v Porta coeli.
Výstava potom byla převezena i do mužského kláštera stejného řádu ve Vyšším
Brodu a z jejího jádra jsme vytvořili stálou expozici, která dostala v loňském
roce zcela novou grafickou podobu. Společně s opatstvím také připravujeme Dny
evropského dědictví, které se tu konaly
v posledních čtyřech letech a vždy to dopadlo výborně. Ve spolupráci s klášterem
by mohly být vyřešeny i velké prostorové
problémy muzea. Zejména jde o depozitáře a skladovací zázemí. Určité představy
sice máme, žádná jednání ale zatím neprobíhají.
Autor a publicista
Jste také autor řady knížek…
Autor jsem, ale tak moc toho není. Mojí
hlavní náplní byla a je muzejní činnost,
především zpracování sbírek a pořádání
archivů. Pak je tu výstavní činnost a hodně času zabírá i úřední papírování, různé plány, zprávy, výkazy a statistiky. Ale
psaní článků a odborných textů k tomu
všemu samozřejmě také patří.
Pro mě takovým zajímavým projektem
byla např. Tišnovská fotorevue, u které se
sešlo sedm do věci zapálených lidí. Byla
to pro mne velká změna v podobě vnoření
se do skutečné historie po letech dokumentace socialismu, budování památníků
a výstav o mírovém nebo dělnickém hnutí.

V 90. letech byla super práce na Vlastivědě kraje od Pernštejna k Veveří, na které
jsem pracoval s Karlem Ficem a kde jsem
se hodně realizoval. Stále mám pocit, že
ta knížka měla smysl a lidé ji dodnes hodnotí velmi dobře. Během přípravy jsem
navštívil všechny obce někdejšího tišnovského politického okresu, tedy nejen autem, prošel jsem je i pěšky v extravilánu,
když jsem hledal všechny ty pomníčky,
kříže a boží muka…
Pak byl samozřejmě velký projekt Historický atlas města Tišnova. To bylo
na vyšší vědecké úrovni, protože ho vydávala Akademie věd. Hodně času jsem
také věnoval historickým fotografiím
Tišnova ze sbírky Pavla Smékala, jejichž
výběr vyšel knižně v roce 2008. Druhá
podobná kniha, věnovaná historickým
pohlednicím města Tišnova, vznikla zase
ve spolupráci s panem Ing. Frankem.
Zpracoval jsem i celou pozůstalost tišnovského fotografa Františka Wágnera a připravil z ní mimořádně úspěšnou výstavu
a následně po letech i knihu, kterou vydal
spolek Continuum vitae pod titulem František Wágner: fotograf Tišnovska.
Věnoval jste se někdy výukové činnosti
jako pedagog?
Ne, ale během těch desítek let jsem realizoval řadu přednášek, většinou ve školách, ať už to byly školy základní nebo
gymnázium.
Vnímáte v historii Tišnova nějaký segment, na který se zapomnělo a není
pořádně zmapovaný?
Aktuálně ne. Určitě se ale taková témata
najdou a stále bude co upřesňovat. Krásným příkladem je třeba historie továrny Diana, což byl po revoluci 1989 pro
mnohé velký objev a tajemno, a nyní je
už téměř vše podrobně zpracováno. Proti tomu jsou zase události, o kterých se
vše pořádně neví a už to tak asi zůstane.
To se vracím znovu k mým Šerkovicím
a k událostem kolem hájenky na konci
světové války. K tomu existuje několik
verzí a domněnek, která je ale ta jediná
správná, se už asi nikdy nezjistí.
Co řeknete čtenářům na závěr?
Ať jsou rádi, že žijí v tak krásném kraji,
jakým je okolí Tišnova a celé Tišnovsko.
A ať nepolevují v přízni vůči Podhoráckému muzeu, které by bez nich ztratilo
smysl své existence.
Foto: Vladimír Vecheta
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držnost. To je pak důvodem nedorozumění, na kterém se rozcházejí aktivity zdola
a správní pojetí území, kde mají své místo
pevné hranice. Aniž by přitom ovšem bylo
nutné určovat, které pojetí je to „správné“.

Tišnovsko feudální
Na počátku vývoje regionu Tišnovska a vzrůstu významu Tišnova jako
jeho centra stojí královské zájmy. Jsme
ve 13. století a při založení opatství Porta
coeli vzniká zcela nové klášterní panství.
To je obdařeno statky a vesnicemi, které
tvoří základ jeho ekonomické samostatnosti a zároveň se stávají jádrem správního regionu svázaného, zejména v případě
některých sousedních vsí, prakticky nepřetržitě dalších více jak 700 let. Jádrem
prvotního Tišnovska je vedle městečka
Tišnova a okolí kláštera (dnes Předklášteří) svazek obcí Lomnička, Jamné,
Rohozec, Březina, Hradčany, Drásov
a Všechovice, Šerkovice, Bukovice,
Zhoř, Železná(é)…
Dnešní katastrální pojetí obcí samozřejmě neodráží poměry dané před staletími, kdy i jednotlivé obce vlastnilo třeba
hned několik majitelů, ať šlo o místní

Tišnovsko. Pojem, který budí různé konotace a myšlenkové vazby. Pro nás, kteří
jsme svou životní pouť začínali jako obyvatelé Brna, bylo Tišnovsko synonymem
výletu a přírody, která toto město a region
reprezentovala v kontrastu k šedivé průmyslové tváři Brněnska. Ale rodilý Tišnovák, jakým je astrofyzik František Fárník,
ukazuje, že „Tišnovsko je široký pojem“,
a jak doplňuje, „a pro každého jinak široký.
Je Tišnovsko na jedné straně ohraničeno Štěpánovicemi, anebo až Nedvědicí? Na druhé
straně končí Tišnovsko v Lomničce, anebo
až v Lomnici? Moje vzpomínky zasahují až
po Trenkovu rokli, anebo na celé údolí Svratky…“. Což je stanovisko, které výmluvně
hovoří u obyvatele Tišnova o vnímání své
domoviny jako širšího prostoru, než tvoří jen rámec hranic města. Proto jsme
se rozhodli podívat se na vývoj i nynější
vnímání tišnovského regionu a postavení
města Tišnova v něm.

Tišnovsko na historických mapách
Tišnov a jeho okolí, tedy Tišnovsko,
není žádným novotvarem, ale jako region
a správní jednotka má za sebou již hezkou
řádku let existence. I když se jeho tvář
dle vládnoucích elit měnila, nebo byla dokonce po jisté období zcela popřena.
Vývoj tišnovského regionu nám velmi
dobře a názorně prezentují historické mapy,
resp. jejich rekonstrukční podoby převedené do správních map současnosti. Názorný
díl práce odvedl PhDr. Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, jehož mapy vyšly v Historickém atlase měst
České republiky, svazek č. 15 týkající se
města Tišnov a regionu Tišnovska.

Region? Úhel pohledu
Pojem region není v našich podmínkách legislativně ukotven, jak je tomu
v některých státech. V obecné mluvě ho
tak používáme my i řada subjektů v duchu anglického pojetí tohoto termínu
jako jakoukoliv oblast v obecném smyslu. Pro nedostatek jednoduchého legislativně-právního pojmenování se však
tohoto termínu začíná zmocňovat i veřejná správa a samospráva a užívat ho
pro pojmenování správních území obcí
s rozšířenou působností. Jde tak o hledání alternativy k odlišení od zavedených
pojmů „okres“ a „kraj“. Zejména pojem
okres, existující dosud jako územní statická jednotka vymezená v rozsazích
z doby správní reformy v roce 1960, je
pro řadu měst spojen s tehdejší „křivdou“
odebrání okresního statusu. Dnes města znovu povýšená v roce 2003 do role
obcí s rozšířenou působností tak vyjadřují svůj komplex a rivalitu vůči bývalým
„nadřízeným“ okresním městům.
Úřednicko-politické pojetí regionů bohužel v řadě případů válcuje ducha vnímání regionu jako prostoru, kde vládne jiná
než shora nařízená sounáležitost a sou-

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 15. Územní a správní vývoj Tišnovska a okresu Tišnov v letech 1850–1942 a 1945–1949, rekonstrukční mapa Jiřího Doležala.
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zemany, svobodné pány, královské many
nebo církevní subjekty. Majetky také nelze chápat jako státečky s hranicemi mezi
sebou, často se proplétaly, a tak hovořit
tehdy o regionu jako nějakém souvislém
území s jedním pánem (a majitelem), moc
nelze. Do klášterního panství tehdy patřily i obce vzdálené – Svatoslav, Komín
nebo Veverské Knínice, Běleč, část Ochozu nebo Brumova, ale i řada míst po celé
jižní a západní Moravě. O dnešní region
se naopak klášter dělil zejména s rody
mocných Pernštejnů, pánů z Lomnice
nebo i zájmy královského města Brna.
Zcela jiné pojetí regionu se ale vyvíjelo v rámci církevní správy. Ačkoliv byli
duchovní závislí ekonomicky na svých
patronech – světské šlechtě, organizace
duchovenské péče fungovala vůči panské
správě paralelně a nezávisle byla řízena
ze strany biskupství. Území diecéze tak
bylo členěno jinak, trochu v pojetí dnešní
plošné správy území napříč majetkovými
poměry. V tomto ohledu hrál ovšem Tišnov po staletí daleko významnější roli.
Diecéze, tehdy olomoucká, byla členěna
na arcijáhenství a ty na děkanáty. Děkanát zahrnující obce a farnosti v povodí Svratky přibližně od Jimramova až
k hradu Veveří byl ve 14. století označován jako Tišnovský, jak píše Jiří Doležel

ve své části pojednání tišnovské historie
v knize Tišnov. Pro dobu bylo ovšem „charakteristické, že role děkana nebyla vázána
na sídlo děkanátu, když ji vykonával např.
r. 1395 farář v Bystřici nad Pernštejnem“,
jak doplňuje Jan Kos v historii 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově. Nicméně to
svědčí o centrálním významu Tišnova
pro širší kraj na horní a střední Svratce už od středověku.
„Základ svobodného státu jest obec
svobodná.“
Samotné moderní pojetí Tišnovska,
a to jako správního regionu, se zrodilo,
přes stupně josefinských reforem, v polovině 19. století. Spouštěcím mechanismem byla revoluce v roce 1848 a následné reformy císaře Františka Josefa
II. Jako císařský patent č. 170/1849 ř.
z. byl vyhlášen Prozatímní zákon obecní, který jako první právně vymezoval
samosprávu, a přes svou „prozatímnost“
už zůstal v platnosti. To představovalo
konec tzv. vrchnostenské správy a vznik
samostatných obcí a politických a soudních okresů. Příslušnost obcí ke krajům,
okresům a soudům byla dořešena nařízeními z roku 1854. V 50. letech 19. století
se tak zrodil Okres tišnovský.

100 let Velkého Tišnovska
Základem pro dnešní debaty, co je
a není Tišnovsko, resp. které obce a které části Tišnovsko tvoří a které už nikoliv, leží ve správních změnách a vývoji
tišnovského okresu. Ten prodělal v různých fázích řadu územních změn, a tak
se pojetí Tišnovska liší, hovoří-li o něm
historik znalý rozsahu okresu z počátku
20. století, pamětník uspořádání 50. let
nebo čtyřicátník, který pamatuje dobu,
kdy Tišnov žádný správní význam neměl.
Populární Mapa okresu Tišnovského
z roku 1933, která nechybí v žádné historické publikaci, odráží rámcový stav Tišnovska v největším územním rozsahu.
Stav, který trval s malou válečnou přetržkou od roku 1850 do roku 1949 skoro
sto let a zahrnoval pod správu okresního
hejtmanství v Tišnově s různými změnami
plus mínus téměř 100 obcí a osad. Kromě někdejšího jádra tišnovského panství,
a oproti dnešní správní verzi Tišnovska,
to byla především Kuřim a okolní obce,
např. Veverská Bítýška i s hradem Veveří,
nebo Lipůvka. Do správy spadala i dnešní
část Brna – Ivanovice. Některé obce byly
připojeny ještě později. Naopak oscilace
probíhaly na straně „osovského panství“,
kde obce měnily příslušnost k okresu meziříčskému (anebo zase zpět).
Když Tišnovsko zmizelo z mapy
Nové poměry vládnoucí zemi od roku
1948 začaly dosavadní regionální rozložení měnit. Snad podle hesla „rozděl
a panuj“ vládní nařízení č. 3/1949 Sb.,
o územní organisaci okresů „přizpůsobilo“ okresní hranice novým krajům, a rozdrobilo okresy na menší celky. Tišnovsko
bylo zredukováno na cca 62 obcí. Kuřimsko odešlo k novému okresu Brno, Nedvědicko k Bystřici.
Ranou pod pás tišnovské regionální
hrdosti byl pak zákon o územním členění státu č. 36/1960 Sb., který s účinností od 11. dubna 1960 zrušil tišnovský
okres a rozdělil jeho region mezi okresy Brno-venkov, Blansko a Žďár zhruba
na třetiny. Tišnov se stal ze správního
hlediska bezvýznamným městem na brněnské periferii.

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 15. Územní a správní vývoj Tišnovska a okresu Tišnov po roce 1949, rekonstrukční mapa Jiřího Doležala.
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Region obnoven…
Tišnovsko jako správní region vstalo z mrtvých v roce 2003. Zákonem
314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností (ORP), a vyhláškou Ministerstva vnitra 388/2002 Sb., o jejich
správním obvodu, se zrodilo malé ORP
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Tišnov. Malé proto, že zahrnovalo pouze 22 obcí. Stále šlo jen o jakýsi apendix okolí Brna. Tuto podobu tišnovského
regionu poznamenalo především zřízení
ORP Kuřim, které sice zahrnulo jen deset obcí, ale potvrdilo odloučení Kuřimi
z roku 1949 od sounáležitosti s Tišnovskem. Dnes už tak nikdo ani všeobecně
nezařadí Moravské Knínice nebo Veverskou Bítýšku k obcím Tišnovska.
Poněkud odlišně svou pozici na geopolitické mapě ale zavnímaly obce
žďárského okresu. Ty se nejprve díky
novému krajskému zřízení k 1. 1. 2000
ocitly v Kraji Vysočina s centrem v Jihlavě
a v rámci zřízení ORP připadly pod Bystřici nad Pernštejnem a Velké Meziříčí. To
byla pro obyvatele obcí v celé své historii
vázané na Brno (uspořádání od roku 1949
řadilo Bystřicko i Bítešsko do Brněnského kraje, i následný okres Žďár byl částí
Jihomoravského kraje) káva už příliš silná. Proto široká koalice obcí ze strany
Velké Bíteše a Bystřice nad Pernštejnem
vytrvale prosazovala požadavek na sounáležitost s takovým územím, kam mají
přirozený spád. „Přirozená a bezprostřední spádovost k Tišnovu“ byla nejsilnějším
argumentem a také akceptovaným důvodem, jak potvrzuje za jiné i starostka Vratislávky paní Miloslava Jeřábková. Z původního zájmu přes 60 obcí nakonec ale
přešlo na základě zákona 387/2004 Sb.,
o změnách hranic krajů, k 1. 1. 2005
k Tišnovsku 25 obcí.
Poslední kamínek zapadl do mozaiky
Tišnovska k 1. 1. 2007, kdy bylo přeřazeno z blanenského do okresu Brno-venkov 14 obcí. Šlo o celé Lomnicko
a obce nad pravým břehem Lubě – Bukovici, Rohozec, Unín a Hluboké Dvory.
„Rozhodnutí nebylo na obci, tenkrát se jednalo o změny ‚nařízené‘ shora,“ píše mi pan
Tomáš Urban, starosta Hlubokých Dvorů, vzpomínku pamětníků zastupitelů.
„U nás se to chápalo jako náprava stavu,“
komentuje místní názory v Bukovici paní
starostka Simona Vaněčková, „spádově
občané vše vyřizovali (lékaře, školy) v Tišnově jako přirozeném centru, tak aby zde
mohli mít i ostatní agendu.“ „Kromě toho
tak došlo k ‚návratu‘ naší obce na Tišnovsko, kam jsme historicky vždy patřili,“ doplňuje pan starosta Urban.
Rokem 2007 se tak Tišnovsko vrátilo
ve značné míře do své regionální podoby
před rokem 1960, i když se jeho správní
rozsah v případě některých obcí opět liší
od starší podoby.
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Tzv. hraniční obce
Zajímavou sondou do podoby regionu
je oscilace jeho hranic v případech některých obcí, které v minulosti k regionu
patřily a nyní již ne, či naopak. Zpravidla
jde o obce hraniční, na které působí síly
ne nepodobné gravitaci směrem k sousedním správním centrům.
Příkladem může být Kozárov, jehož
katastr tvoří v SV linii hranice jakýsi výkus. Jak vzpomíná dlouholetý člen zastupitelstva František Sedláček: „Samotná
obec Kozárov patřila do roku 1960 pod okres
Tišnov a také soudní okres Tišnov. V roce
1960 po zrušení těchto okresů obec spadla
pod soudní okres Boskovice, zrušením soudních okresů nakonec pod okres Blansko. To
se týkalo i všech okolních obcí Lomnicka.
V roce 1980 byla agenda Kozárova předána
do střediskové obce Lysic… Při změně v roce

2007 bylo víceméně nařízeno z vyšších míst,
kam kdo bude patřit. Kozárov se ale mohl
rozhodnout, pokud se týká zdravotního střediska, a bylo mu vyhověno, proto je dodnes
částí okresu Blansko. Ale i co pamatuji, tak
lidé inklinovali k Lysicím vždy více.“
Opačná historie se týká Níhova a Borovníku. V historických souvislostech ležely tyto obce vždy mimo rámec správního obvodu Tišnova. A také Katov a Křižínkov,
které souvisely s Tišnovskem jen v 19. století. Obce se přes svou vazbu na Velkou Bíteš připoutaly k Tišnovsku až v roce 2005,
kdy na rozdíl od samotné Bíteše svou snahu o spádovosti k Brnu dovedly do konce
odchodem z Kraje Vysočina.
Nejemotivněji se otázka, kam která
obec patří, odráží v okolí hradu Pernštejna. Od vzniku tišnovského okresu tu
docházelo k postupné erozi, když se obce
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odlupovaly směrem k Bystřici nad Pernštejnem (19. století Smrček a Čepí, 1949
Nedvědice s obcemi Sejřek, Skorotice,
Chlébské, Černvír, 1960 Borač, Doubravník, Drahonín, Olší a Pernštejnské Jestřabí). Když pak došlo v roce 2005 k opětovnému spojení části z nich s Tišnovskem,
je to dodnes na Bystřicku hodnoceno jako
„odtržení“, jak uvádí publikace Bystřicko z roku 2010. Že tu geograficky členitý
mikroregion dělí značně členitá i krajská
hranice, ukazuje jistou míru nejednotnosti
v přesvědčení, kam vlastně spadá. Tradiční
příslušnost k pernštejnskému panství dělá
pro obce bližší Bystřicko a Vysočinu, moderní spojení s Brnem přes Tišnov je zase
daleko praktičtější. Některé obce jako Sejřek a Skorotice-Chlébské proto setrvaly
na druhé straně hranice, na rozdíl od šesti
obcí převážně na toku řeky Svratky, které jsou nyní součástí tišnovského ORP.
Na druhou stranu tu však přetrvala vazba
municipální spolupráce na obě strany krajské hranice, takže je Nedvědice a Černvír
součástí bystřické MAS Zubří země, a deset obcí také tvoří přeshraniční mikroregion Pernštejn, který stále dělá vrásky
krajským úředníkům, když svou existencí
překračuje zdejší úřední rozhraničení.
Rozdrobení trvá
Stav, kdy Tišnovsko bylo pouze pojmem
historickým, případně turistickým, trval
43 let. Tato doba ovlivňuje myšlení obyvatel, kteří se v dané realitě narodili a vyrůstali, dodnes. Závislost venkovských
oblastí na službách poskytovaných ve větších centrech měst, jako je zdravotní péče,
školství, obchod a samozřejmě úřady, podtrženo navíc dopravní dostupností, působí
na vnímání občanů gravitačním spádem
do toho směru, který mu kýžené potřebnosti nabízí. Role Tišnova jako přirozeného spádového centra v situaci, kdy se obce
musely orientovat na Blansko, Bystřici,
Žďár nebo Brno, nefungovala.
Dědictví doby rozdělení Tišnovska
přetrvává jak v mentalitě, tak v řadě
případů i na institucionální úrovni, jak
vzpomíná paní Barbora Šenkyříková, starostka městyse Doubravníku: „Například
Úřad pro zastupování státu ve věci majetku nebo Okresní soud dodnes navštěvujeme
ve Žďáře nad Sázavou. Mnoho našich občanů
navštěvuje své praktické lékaře i specialisty
v Bystřici nad Pernštejnem a z hlediska dostupnosti i příjemného prostředí volí cestu
do nemocnice v Novém Městě na Moravě.
A musím říci, že s těmito institucemi máme
velmi dobrou zkušenost. V jednom případě se
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podle mne jedná ale o velmi rizikové systémové nedořešení. A tím je volání na záchrannou službu, kde se dodnes spojujete do centra
v Jihlavě, odkud Vás po vysvětlení problému
přepojují do brněnského centra.“
„Archivní materiály obcí na Lomnicku
najdete v depozitářích okresního archivu
v Blansku a pro záchrannou službu je spádovou nemocnicí rovněž ta v Blansku. I sbory
dobrovolných hasičů jsou stále organizovány na okresním principu vztaženém k Blansku,“ vyjmenuje leckterý zasvěcený zastupitel obcí severní části Tišnovska. I při
vzniku místních akčních skupin (MAS)
se Lomnicko připojilo namísto spolupráce
s Tišnovem k MAS Boskovicko Plus.
Právě vznik MAS byl před nedávnem
ukázkou vnitřní rozdrobenosti Tišnovska. Namísto společného zapojení všech
obcí do jedné MAS se čerstvě „jednotné“
Tišnovsko znovu rozpadlo. Kromě už zmíněného Lomnicka, Nedvědicko zůstalo
u své Zubří zemi a část obcí u meziříčské
MAS MOST Vysočiny, se valná část obcí
přidala ke kuřimsko-rosickému projektu
MAS Brána Brněnska, a Tišnov s okolím
doslova zůstal osamocen na svoji MAS
Brána Vysočiny.
I na mikroregionální úrovni je Tišnovsko tříští pestrých místních vazeb. DSO
Tišnovsko nezahrnuje zdaleka všechny
obce. Vedle něj (a často křížem přes něj)
tu máme mikroregion Čebínka, mikroregion Bílý potok, mikroregion Lomnicko, DSO Deblín, mikroregion Porta i už
uvedený mikroregion Pernštejn. Některé
obce se ještě hlásí k mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko.
Pro pořádek můžeme ještě uvést, že
Tišnovsko dělí i volební systém, např.
tím, že spadá pod dva senátní obvody.
Senátní obvod č. 49 Blansko zahrnuje
větší část Tišnovska, a to obce na sever
a východ od Tišnova (patří sem např.
i Štěpánovice, Lomnička nebo Železné,
Drásov či Čebín). Tento obvod zastupuje senátorka Ing. Vítková. K senátnímu obvodu č. 55 Brno-město patří vedle Tišnova obce na západ a jih od něj,
např. i Doubravník, Borač, Dolní Loučky,
Předklášteří či Sentice. Zde senátoruje
prof. Žaloudík.
Co se od Tišnova jako centra čeká
„Nepochybuji o tom, že Tišnov opravdovým centrem pro okolní obce, které se všude
odjakživa přirozeně vztahují k nejbližšímu
‚většímu‘ městu, je,“ míní jako rodilý Tišnovák Václav Seyfert. „Mladí sem od malička
jezdí do škol a věřím, že stále i za sportem,

starší pak za nákupy nebo za kulturou. Tím
vším se Tišnov automaticky vrývá do povědomí obyvatel regionu jako jeho středobod.“
Vidí to tak i okolní obce?
„Město Tišnov jako místní centrum je
naprosto nenahraditelné v roli plánování
a formování regionu,“ uvozuje paní starostka Doubravníku názor i dalších obcí
na otázku, jakou roli by měl Tišnov v úloze centra regionu plnit. „Spolupráce obcí
v regionu, ať chceme nebo ne, se soustředí
do projektů, které samostatně jednotlivé obce
nejsou schopny vytvořit. Ať už jde o udržitelnost lékařské pomoci, jednotlivých služeb,
dopravní obslužnost se vším, co k tomu patří,
školství, kulturu a mohli bychom vyjmenovávat patrně množství dalších a návazných skutečností. V neposlední řadě i společné jednání
se státními institucemi,“ vyjmenovává.
Ten klíčový imperativ ale přichází
na závěr. „Je třeba najít v každém jednotlivém případě vhodnou míru mezi samostatností obcí a rolí lídra regionu. Myslím, že
v tomto čeká zástupce Tišnova dost podrobná práce s potřebou citlivého vnímání regionu a nalézání vhodných forem komunikace mezi zastupitelstvem města Tišnova
a zastupitelstvy ostatních obcí,“ uzavírá
paní starostka Šenkyříková.
Tišnovsko je nepochybně region se
svými kořeny. Ne každá z obcí však v Tišnovu vidí adekvátní společné centrum.
Čím dále od města, tím méně se jeví důležitým. A někde je pak tím více obtěžujícím vliv jeho úřadů v procesech obcí,
přestože ho legislativa vyžaduje.
O společnou tvář se tak region ještě
musí snažit, co víc, velmi podstatně na ní
musí zapracovat.
Foto: Vladimír Vecheta

Historický mezník u Střítežské hájenky.
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Vítězné snímky fotosoutěže
Barbora Peterková, Jana Trávníčková

V loňském roce vyhlásilo Turistické informační centrum fotosoutěž, do které se mohli zapojit
všichni nadšenci fotografování bez rozdílu věku.
Do soutěže byly zahrnuty všechny fotografie
z Tišnova a okolí, které jste nám předali (v elektronické podobě a požadovaném rozlišení) v termínu od 20. 8. do 30. 11. 2021.
Fotografií se sešlo opravdu hodně, všechny
byly něčím zajímavé. Počet účastníků předčil
naše očekávání a těší nás, že Tišnov a jeho okolí
jsou pro vás inspirativní. Děkujeme všem, kteří
se do soutěže zapojili. A rádi bychom vás seznámili s prvními třemi výherci a jejich vítěznými fotografiemi.

1. místo:
Roman Janusz s fotografiemi Květnický prales,
Na trati do Štěpánovic a Zrození dne

Roman Janusz (*1980)
„Kresbě světlem“ se vážněji věnuji už asi
15 let. Srdeční záležitostí vždy byla a je krajina,
ať už jako krajinný celek nebo i zajímavý detail
v krajině. Jednak je to krajina „domácí“, především obrazy z Tišnovska a Vysočiny, jižní Moravy
a Jeseníků. Exotičtější inspirací jsou pak fotografie
z dobrodružných cest „opačným směrem“, tedy
za dechberoucími scenériemi zemí, které leží
mimo zájem masového turismu. Velmi rád mám
fotografie zátiší, makrofotografii a originálním tématem je emotivní snová infrafotografie. V poslední době jsem také propadl kouzlu pohledu na známá zákoutí z ptačí perspektivy, který reprezentuje
zcela neotřelý pohled na svět.
Toužím ve své tvorbě po zachycení pomíjivosti
a neopakovatelnosti okamžiku, zobrazení krajiny
a všech jejích nálad, dramatičnosti, ale i klidu,
snové spící země či nostalgických zákoutí, krajiny
tajemné, smutné, prýštící energií a světlem, krajiny
plné emocí…
Krajina Tišnovska je pro mě fascinujícím místem
nevyčerpatelné inspirace a zaslouží si mnohem
větší pozornost, než jaké se jí doposud dostává.
Přitom se jedná o jeden z nejpůsobivějších zákoutí
Česka. Často při toulkách okolím Tišnova, ačkoliv
jsem na řadě míst stanul už mnohokrát, jsa okouzlen znovu a znovu si v duchu říkám, že „takový prales jako na Květnici by nám i na Boubíně záviděli“,
nebo „pokud by rozhledna na Klucanině stála blíže
Praze, tak by o Ještěd nikdo nezavadil...“
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2. místo:
Miloš Buček s fotografiemi
Večerní cesta do města
a Drahokamy

Miloš Buček, čerstvý sedmdesátník, učitel důchodce
Základy pro fotografování jsem si osvojoval už v čase studentských let v tišnovském fotoklubu, ve kterém byl v té době uznávanou reportážní osobností
M. Loskot. K této zálibě jsem se vrátil až v době, kdy bylo třeba volný čas, dřív
věnovaný sportovním aktivitám, vyplnit jinou pohybově méně náročnou zálibou.
Posledních 15 let si svůj fotografický pohled tříbím v Klubu přátel fotografie Tišnov.
Společníkem na toulání se městem, Vysočinou, ale i kraji vzdálenými je mně
Olympus O M1 (12–100 mm).
S výjimkou aktů je v mém archivu široká škála motivů. Přednost však dávám
snímkům, byť často i jednoduchým, které nabízí nějaký děj či myšlenku, jež diváka
na chvíli přizastaví, aby si společně s názvem fotografie odvodil případné sdělení.
Vždyť svět a život v něm je pestrý a neustále něco nabízí. Jindy moje fotografie
někoho zaujme a mně udělá radost mu ji věnovat nebo ji nabídnout pro praktické
použití potřebným. Takže fotografování je radost, která je přenosná i na druhé.

Josef Permedla
Od mladých let jsem se zajímal o život v přírodě a o fotografování. V oblasti přírody, včelaření a fotografování jsem samouk. Fotografováním,
dokumentací přírody jsem se začal intenzivně zabývat v posledních letech. Je velice náročné nejen na čas, dobré světlo, ale především na to,
najít některé tvory a zachytit je ve správném okamžiku. Mým cílem je veřejnosti jak na výstavách a v Tišnovských novinách ukázat její krásu,
přemýšlet o ochraně a najít k ní vztah. K mým oblíbeným tvorům patří jezevci, lišky, ale také hrdlička divoká či třpytící se peří ledňáčka nad
vodní hladinou. Šelmy se za soumraku probouzejí a hrají si u svých nor, než se rozběhnou po okolí hledat potravu. Jsou to nezapomenutelné
zážitky a rád je pozoruji. I když černá zvěř dělá velké škody, rád ji fotografuji. Adrenalin, mocná čarodějka, je například setkání s bachyní a selaty.
Vytvořený potřebný cit pro přírodu je předpokladem pro její pochopení a soužití s ní. V zajetí civilizace zapomínáme stále více a více na přírodu.
Fotografování fauny vyžaduje nejen trpělivost, ale i to, najít ji v honitbě na Tišnovsku a blízkém okolí, znát její život.

3. místo:
Josef Permedla
s fotografií Před bouří
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Prostor pro krajinu
Radka Kaclerová

Pro všechny obdivovatele krajinomalby Josefa Jambora, kraje Vysočiny a Tišnovska nabízíme ještě možnost navštívit
končící výstavu Vcházení do obrazů Josefa Jambora. V neděli 6. 2. od 16.00
hod. Vás zveme na komentovanou prohlídku s jedním z autorů projektu Petrem
Halasem. Autoři věnovali výstavu památce jejich učitele a kolegy, doc. Ing. Jana
Laciny, CSc. Při této příležitosti proběhne
křest publikace k výstavě, jež je jedním
z výsledků projektu Podpora turistického
ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie se státní podporou Technologické
agentury ČR.
V sobotu 19. 2. od 16.00 hod. pak již
v galerii přivítáme fotografa Tomáše Chadima s výstavou Jiné světy / Other Worlds.
Součástí vernisáže bude projekce cyklu
fotografií Zóna pod taktovkou zvukového
designéra Ladislava Mirvalda a dílnička

pro děti s lektorkou Lucií Zamazalovou.
Výstava Jiné světy reaguje na koncepční
směřování galerie k prezentaci autorů zabývajících se krajinou, skutečností a jejími
proměnami. Nabídne průřez dosavadní
tvorbou představitele progresivní krajinářské fotografie. Tomáš Chadim (1973)

The Zone – Tomáš Chadim, z cyklu Zóna,
2016

vystudoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Z posledních výstav uveďme Zóna (Galerie Fotografic, Praha, 2016) a Znásilněná
krajina (Cafe Prostoru, Národní technická
knihovna, Praha, 2020). Své projekty pravidelně vystavuje i v zahraničí, žije a pracuje v Praze.
Fotografie je pro něj především hrou.
Námětem mu je česká krajina, fotografie
často inscenuje digitální manipulací v počítači a utváří krajinné scenérie, v nichž
nic není tak, jak se na první pohled jeví.
Jedno z děl Tomáše Chadima doplní příjemný prostor kavárny Coffein. Zveme
Vás k ponoření se do fotografických toulek a fantasy putování českou krajinou
Tomáše Chadima. Další pozvánku směřujeme dětem a zveme na sobotní masopustní výtvarný ateliér 26. 2. od 9.00
do 11.00 hod. s tvořením veselých masopustních masek.

Vyšla kniha Vcházení do obrazů Josefa Jambora
Marta Sylvestrová

Do prostředí mizející krásy současné
krajiny nás zavede kniha, která je výsledkem letitého vědeckého výzkumu
docenta Jana Laciny (in memoriam),
Petra Halase a jejich kolegů z domovské
či z partnerských přírodovědných institucí: Tomáše Kouteckého, Evy Kallabové, Michala Friedla a Hany Skokanové.
Petru Halasovi jako vedoucímu projektu
připadlo nesnadné poslání dovést výzkumný úkol k závěru. Jeho
dílčími úspěchy jsou jak právě končící výstava Vcházení do obrazů Josefa Jambora v GJJ, tak i stejnojmenná kniha. Její autoři ji
s láskou a pílí věnovali Janu Lacinovi, kolegovi, učiteli a blízkému
člověku, který se bohužel již vydání svého životního díla nedočkal.
Výsledek badatelského úsilí pracovní skupiny přírodovědců pod vedením Petra Halase nás na první pohled uchvátí svým
komplexním metodickým přístupem výzkumu, korunovaným nečekanými objevy a dokumentovaným populárně naučnými texty.
Ty jsou ilustrovány kvalitním obrazovým materiálem a okořeněny
bohatostí, lyričností a květnatostí českého jazyka v místopisných
názvech i ve zvukomalebném názvosloví dříve tak rozmanité horské květeny. Barvité odborné stati rezonují občasným „anglickým“
humorem komentátorů. Autoři pracují srovnáváním aktuálních
fotografií s Jamborovou krajinomalbou. Obdivuhodné je množství
34

nalezených míst, dnes často k nepoznání změněných. Jejich stav
pak odborně ilustrují vědeckými kresbami rostlin, vyhledanými
ve starých herbářích a atlasech, jež staví do kontrastu se současnými fotografiemi přežívajících nebo náletových rostlin. Výseky krajin na starých mapách staví do kontrastu se současnými
leteckými snímky, aby nás upozornili na zaniklé cesty, remízky
a meze, oddělující dříve drobná políčka, rozoraná za kolektivizace
v tzv. celiny. Všímají si zaniklých krajinných i architektonických
prvků, vytvářejících v minulosti specifický ráz a kouzlo naší domoviny. Na základě srovnání realistické Jamborovy krajinomalby
s romantizujícími obrazy harmonické české krajiny první poloviny 20. století, nenarušené dosud ničivými hospodářskými zásahy,
a jejího současného stavu, můžeme poznávat vymizelá, mizející
a chřadnoucí společenství rostlin, navázaná na krajinný prostor
Žďárských vrchů a Tišnovska. V závěru se objevují i záběry z přírodního prostředí Beskyd a Vysokých Tater nebo detaily změněných či zaniklých městských krajin Brna a Prahy.
Kniha je jedním z výstupů projektu ČR TL02000222 Podpora
turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie Technologické agentury České republiky, kterou vydal Ústav geoniky
AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Křest knihy se koná v GJJ v neděli 6. 2. 2022 v 16 hodin.
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Kam až mohou zajít pronásledovatelé zločinu?
Eva Vávrová

V pátek 4. února 2022 zahájíme
v Muzeu města Tišnova výstavu Stopa!
Vyřeš zločin, kterou připravilo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. Tato
unikátní výstava byla vytvořena ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Na půdorysu fiktivního zločinu se návštěvníci seznámí se základními kriminalistickými metodami a zkusí jejich pomocí odhalit pachatele.
Výstava bude zahájena v 17.00 hodin,
a to za účasti policistů z Obvodního
oddělení Policie ČR Tišnov, kteří předvedou některé kriminalistické metody
v praxi. Dále bude váženým hostem ředitel Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost, Ing. Karel
Řehka, neboť nejen kriminalistické, ale
i kriminální metody využívají technologického pokroku. I virtuální prostor se
tak stává bojištěm proti zločinu. Všichni
jste srdečně zváni!
Kriminalistika zkoumá kriminalistické stopy, tedy stopy po zločinu, zákonitosti jejich vzniku, trvání a zániku.
K tomu používá celou řadu metod obecných (pozorování, měření), speciálních
(fyzikální, chemické metody), ale i vlastních specifických (trasologie, daktyloskopie, mechanoskopie). Za vědní obor
je kriminalistika považovaná od 2. pol.
19. stol. Její počátky ale sahají dál, k prvnímu zločinu. Kriminalistické metody potřebovali lidé odpradávna, aby mohli potírat útoky proti společnosti a hodnotám,
na kterých byla založena. Takové jednání
se označovalo za trestné, muselo se odhalit, vyšetřit, prokázat a potrestat. Jaké
jednání bylo zločinem a jaké metody byly
přípustné k jeho odhalení, to se v průběhu let měnilo tak, jak se měnila sama
společnost. Prvními vyšetřovateli bývali
například kmenoví kouzelníci či šamani.
K nejdéle používaným kriminalistickým metodám a postupům patřily výslech a výpověď. První písemná zmínka
o výslechu pochází ze starověkého Egypta, z doby 1100 př. n. l. Je zaznamenána
na papyru zvaném Vloupání do města
mrtvých. Ve starověku i ve středověku
přitom bylo přípustné použít při výslechu
TN 02/2022

mučení. Tato metoda zajišťovala značný
počet doznání, které se pokládalo za klíčový důkaz. I v Evropě tak právo útrpné
přetrvalo až do 18. století. Poté došlo
k humanizaci trestního procesu, což
s sebou přineslo potřebu vyvinout nové
postupy a metody k odhalování zločinů.
I díky vědeckému a technologickému pokroku 19. století se objevila např. daktyloskopie, k jejímž zakladatelům patřil Jan
Evangelista Purkyně. Dnes vnímáme mučení při výslechu jako nepřípustné. Zákaz
mučení a nelidského zacházení je obsa-

policejního prezidenta akci, jejímž cílem
bylo plošné odebrání biologických vzorků
osob ve výkonu trestu odnětí svobody,
pokud byly odsouzeny za spáchání úmyslného trestného činu či pro podezření
z takového činu ve vazbě. Pokud tyto osoby odběr vzorků odmítly, policisté jejich
odpor překonali. Takový plošný postup
pouze na základě rozkazu policejního
prezidenta, bez přímého zmocnění v zákoně, vyhodnotil jako nezákonný jak tehdejší veřejný ochránce práv, JUDr. Otakar
Motejl, tak Úřad pro ochranu osobních

žen v řadě mezinárodních úmluv. Víme,
že může vést k vymyšleným přiznáním.
Přesto se i v dnešních dobách ukazuje,
jak snadné je podlehnout absolutní převaze nad obviněným a ve jménu záchrany tisíců životů opustit humanitní ideály,
o kterých tvrdíme, že jsou základem naší
společnosti. Abú Ghraib, Guantánamo,
Bagram, nedostatek spánku, waterboarding… Je to ospravedlnitelné?
Ano, kriminalistika se dotýká i etických otázek. A s novými vědeckými objevy a metodami se jich dotýká na nových
místech. Typickým příkladem může být
profil DNA, který je pro každého člověka
jedinečný a lze jej získat z biologických
stop zajištěných na místě činu, jako jsou
zbytky kůže, krev, vlasy. Pak stačí porovnat získaný profil s profily podezřelých
a najít shodu. Jednoduché. Ale… jak
zajistit vzorky k porovnání? V roce 2007
prováděla Policie ČR na základě rozkazu

údajů. Tvorba Národní databáze vzorků
DNA může být z hlediska kriminalistiky efektivní, jde ale o sběr velmi citlivých údajů. Právě proto se musí otázky
jako, komu je policie oprávněna odebrat
vzorek DNA, jak dlouho má tyto vzorky
uchovávat, co s odebranými vzorky osob,
u nichž se podezření na spáchání trestného činu nepotvrdilo, upravit zákonem.
Ale i dobrovolné odevzdání vzorků
DNA může vést k eticky sporným otázkám. Nakolik je vlastně DNA jen naše?
Porovnáváním vzorků DNA se v genetice
zjišťuje také příbuzenství. A právě přes
zjištěný příbuzenský vztah je možné najít i pachatele zločinu. Svým dobrovolně
odevzdaným vzorkem tak můžeme dát
všanc i řadu našich příbuzných. Je to
správné? Tyhle otázky zatím zůstávají
nezodpovězeny.
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Reportáže z našeho města
Milí diváci Tišnovské televize, i v roce 2022 natáčíme reportáže z Tišnova a jeho okolí.
Podívat se na ně můžete mimo jiné prostřednictvím QR kódu. Jsme rádi, že nás sledujete.

Stanislav Bělík:
Z lásky k umění
a rodnému kraji

V Tišnově začne stavět
svoji prodejnu Lidl

Výstavba smuteční síně
v Tišnově pokračuje

Výstava fotografií zve
do ulic starého Tišnova

Dokument o doubravnickém
krajináři. Své náměty čerpal
na Tišnovsku, ale i na Vysočině anebo v zahraničí.

Na jaře začne měnit svoji tvář
pozemek u kruhového objezdu v lokalitě Za Mlýnem. Prodejnu otevře letos.

Před koncem roku byla provedena betonáž monolitického stropu. Kompletní dobetonování je v plánu v lednu.

Výstava nese název Takový
byl Tišnov a obsahuje na 260
dokumentárních fotografií.
K vidění je do 13. února.

Na další dny připravujeme reportáž z karnevalu na tišnovském kluzišti, reportáž o tzv. door to door odpadovém hospodářství
a také 2. díl seriálu Na návštěvě u...

Reklama v Kině Svratka

vám ušitá přímo na míru

Kino v Tišnově navštíví za rok cca 33 000 návštěvníků
různých věkových kategorií. Možnost cílené reklamy – teenageři,
bio senior, dětská představení pro rodiny, promítání pro školy
a školky, klasická večerní promítání.

Nabízíme možnost promítnout reklamní spot (až 30 s) nebo reklamní
slide (10 s) před vybranými filmy jak na filmovém plátně, tak v TV
umístěné ve foyer kina.
Vyúčtování probíhá dle smlouvy zpětně za měsíc, dle reálné statistiky
návštěvnosti Kina Svratka.
Cena 1 Kč (bez DPH) za diváka.

Bližší informace:
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kino@kulturatisnov.cz, +420 737 789 273
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Takový byl Tišnov
Josef Zacpal

Takový je název aktuální výstavy v Podhoráckém muzeu, která
návštěvníky vrací do města o dvacet až čtyřicet let zpátky. Na téměř 300 fotografiích je zachycena jeho podoba v poslední dekádě socialistické éry a v prvním desetiletí nového demokratického
rozmachu. Fotografie vznikaly v rámci klasické muzejní dokumentace a byly ukládány do fotoarchivu ve formě negativů. To dlouho omezovalo jejich prezentaci a byly využívány jen ojediněle při
konkrétních dotazech a potřebách, protože vždy bylo třeba udělat
pozitiv. Vše změnila až doba covidová, uzavření muzea a přechod
na práci doma. Naskenování celého fotoarchivu do digitální podoby bylo ideální náplní práce pro průvodkyně a výsledek přímo vybízel k širšímu využití dokumentárních fotografií nejen při odborné
práci, ale i k výstavám. Do výstavního plánu byly zařazeny dva
soubory, stav budov kláštera Porta coeli a podoba Tišnova v přelomové době sametové revoluce. První projekt ovlivnil opět covid,
tentokrát ale negativně, protože výstava trvala několik dnů a vidělo ji sedm návštěvníků. Výstava dokumentárních fotografií města
má větší štěstí, byla otevřena 11. prosince loňského roku a je
plánována až do 13. února. Do roku 1989 prožíval Tišnov dlouholetou devastaci a bourání celých bloků v historickém centru,

nová doba zastavila další plánované destruktivní kroky a naopak
nastartovala všeobecnou nápravu. Toto vše si uvědomí každý návštěvník výstavy Takový byl Tišnov.

Nám. Míru u radnice.

Foto: Pavel Smékal

realizace projektu Sdílení lidových tradic
Petr Šústal

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., získala z operačního programu Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika, Fondu malých projektů, dotaci ve výši 13 940 € (cca
356 000 Kč) na projekt Sdílení lidových tradic. Projekt je realizován se
slovenským partnerem Regionálná
rozvojová agentúra Šamorín.
V rámci projektu bude vydán společný zpěvník písní, včetně tanců
a říkadel (dvanáct pásem z Tišnovska
a jedno ze Šamorína), pořízeno osm vzorových párů místních
krojů z Tišnovska (nejmenší, mládež, dospělí, ženáči), vytvořeny bannery o historii lidových tradic na Tišnovsku a Šamoríně,
realizován výjezd na Slovensko na festival a příjezd partnerů ze
Slovenska na naše hody. V rámci těchto návštěv dojde ke sdílení
zkušeností amatérského souboru z SK s amatérským souborem
z CZ – na setkání budou předávány zkušenosti obou souborů,
jak získávat členy, jak se prezentovat v území, budou prezentovány účasti a úspěchy souborů.
Projekt byl zahájen 1. 11. 2021 a skončí 31. 10. 2022. Celkové náklady projektu jsou 17 600 € (asi 450 000 Kč).
Cílem je podpora kapacit kulturního dědictví a zvýšení povědomí o místních tradicích v obou zemích inovativním způsobem
TN 02/2022

(společný zpěvník, společné bannery). Cílovou skupinou jsou
obyvatelé, kteří poznají místní tradice z obou regionů, dále tanečníci hodů na Tišnovsku a členové souboru v Šamoríně a vedoucí těchto souborů.
Chceme podpořit kulturní dědictví a zvýšit povědomí o místních tradicích a jako regionální aktéři chceme zvýšit spolupráci
v oblasti kulturního dědictví na obou stranách hranice.
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Křižínkov
Pavel Břunda, starosta obce

Obec Křižínkov se nachází na náhorní
rovině Křižanovské vrchoviny ve výšce
480 m n. m., přibližně 5 kilometrů severovýchodně od Velké Bíteše na pravém
břehu říčky Březinky na silnici k Tišnovu a Velké Bíteši. Dříve byla obklopena
malebnými lesy. Východním směrem se
prostírá Deblínský les a jihovýchodním
směrem jsou lesy přírodního parku Údolí Bílého potoka. Žije zde 226 obyvatel.
Náves má podobu nepravidelnou a z ní
vychází několik ulic.
Historie obce
První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1309, kdy byla majetkem Vojslava a Martina z Křižínkova. Křižínkov
dal v 14. stol. jméno rytířům z Křižínkova. Roku 1309 patřil bratřím Vojslavovi
a Martinovi z Křižínkova. Později patřil
klášteru žďárskému, od roku 1437 patřil
jistě pánům z Pernštejna. Roku 1504 koupil klášter žďárský Křižínkov zpět a podržel jej až po třicetiletou válku. Po ní patřil
k panství Novoměstskému. Od roku 1687
patřil postupně rytíři Martinu Proskovco-

vi z Freienfelza, od roku 1722 hrabatům
z Werdenberka, od roku 1738 hraběti Bohumírovi z Walldorfů, jehož dědicové jej
konečně roku 1746 prodali královskému
městu Brnu, načež byl přivtělen ke statku Deblína. V letech 1980–1991 byl Křižínkov součástí Velké Bíteše. Při reformě
krajského zřízení v roce 2005 přešla obec
do té doby příslušná ke Kraji Vysočina
do kraje Jihomoravského.
Pamětihodnosti a turistika
V obci se nachází kaple sv. Anny, která byla v roce 2012 rekonstruovaná. Dle
záznamů kronik byl z výtěžků z anenské
pouti po 2. světové válce koupen do kaple
zvon, a také na místo malé, skoro zbořené kapličky u čísla 1 náhradou postaven
nový kříž.
V roce 2011 proběhla rekonstrukce
obecního domu s hospodou, nacházející se na návsi. V obci jsou dva rybníky.
Horní slouží jako záchytná nádrž. Dolní
rybník v posledních létech pro rybolov.
Křižínkovem neprochází značená turistická značka, tu najdeme v nedaleké sousední obci Katov a vydat se po ní můžeme
severovýchodním směrem podél toku Blahoňůvky do obce Dolní Loučky nebo opačným směrem přes obec Níhov k rekreační
oblasti u Níhovského rybníka.
Sport a kultura
V naší obci se pravidelně pořádají Pouťová mše, Pouťová zábava, stejně jako
ostatky a dětský den, dále se zde v po-

Kříž směrem k Níhovu.

38

sledních letech pravidelně pořádá Pálení čarodějnic, Rybářské závody pro děti
a pro dospělé, v místní hospodě pak dvakrát do roka turnaje v mariáši, šipkách,
stolním tenise, pokud to v posledních letech dovolují opatření vlády.
Obec ve spolupráci s Bítešským spolkem vytrvalostních sportů uspořádala
už třetí ročník závodu Křižínkov běží
vypsaného v několika kategoriích od nejmenších dětí po dospělé vytrvalce. Dále
místní občané pořádají Drakiádu a s ní
spojenou diskotéku pro děti. Pravidelně
místní mládež v rámci pouťového víkendu
pořádá Pouťový fotbal ženatí vs. svobodní. Místní SDH Křižínkov se zúčastňuje
hasičských soutěží, kdy se v okrskovém
kole umísťuje na předních pozicích.
Výhled do budoucna
Do budoucna je třeba zajistit pozemky
pro možnost vybudování vodovodu, doplnit a zabezpečit dětské hřiště, udržet
v současné době bohaté kulturní vyžití,
úpravy místních komunikací a úpravu
prostor nad spodním rybníkem pro možnost konání akcí s využitím vodní plochy.
Foto: archiv obce

Kaple sv. Anny.

Horní rybník.
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Kulturní život v Jamném roku 2021
Alena Kožíková

Doufejme, že na rok 2021 se bude v Jamném vzpomínat
jako na rok, kdy zdejší občané nerezignovali na komunitní život a dále se setkávali, pokud to pandemická situace umožnila. Za účelem organizace kulturních akcí byl na začátku roku
oficiálně zapsán Spolek K.R.A.J. Bohužel hned první plánované
akce s ohledem na vládní opatření nebylo možné uskutečnit.
Neproběhlo tak pálení čarodějnic a situace neumožnila ani průvodem masek a zábavou oslavit masopust. Byť ani hromadné
akce na zvelebení okolí se konat nemohly, místní obyvatelé se
alespoň individuálně postarali o sečení trávy kolem studánky,
na obou hřištích a u Lip republiky, u nichž přibyla nová lavička.
První akcí, kterou bylo možné pořádat, tak byla Jamenská
pouť. Tu bylo třeba důkladně připravit. Proto se občané Jamného
sešli, vyčistili „Jamenský rybník“ a jeho okolí upravili, aby bylo
nachystáno důstojné zázemí i pro konání mše svaté, zahajující
celou akci. Na rozdíl od roku 2020 tak mohli účastníci uctít také
svátek patronů Unínské farnosti sv. Petra a Pavla. S ohledem
na události na jižní Moravě, které stále silně rezonovaly v lidských srdcích, byl výtěžek sbírky konané při mši svaté věnován
na pomoc obcím postiženým tornádem. Na této slavnostní akci
nesměl chybět Jamenský ortel a následně program pro děti. Ty
se mohly vyřádit i ve skákacím hradě. Dospělí si opět změřili své
síly v Jamenském trojboji.
Přírodní koupání v prostředí u „Jamenského rybníka“ se stalo
vyhledávaným ze strany širší veřejnosti v průběhu celého léta,
a to i mimo oficiální akce. I přes následné ochlazení se zde odehrál „Jamenský táborák“ k příležitosti ukončení prázdnin, a to
se vším všudy. Proběhly fotbalové zápasy dospělých i dětí, závod
v koulení balíků a další aktivity pro děti, včetně přetahování lanem, malování na trička a stezka odvahy. Nesměl chybět závod
v překonávání jamenské klády, položené nad studenou hladinou
rybníka.
V létě občané Jamného zajistili také úklid Jamenské školy,
aby mohla i v tomto roce dále sloužit jako prakticky jediné zázemí pro konání akcí ve vnitřních prostorách. Těch zde v průběhu
roku proběhlo několik, ovšem v omezeném rozsahu. Od 1. 7.
2021 přešla budova do pronájmu Spolku K.R.A.J., aby bylo zajištěno hladké pořádání kulturních akcí spolku v budově a mohly
zde být provozovány také další plánované aktivity, jako je obnovení fungování komunitní místnosti a knihovny v režimu odpovídajícímu protipandemickým opatřením.
Přes podzimní vlnu onemocnění COVID-19 zvládl spolek uspořádat i Starojamenský den, aby občané Jamného u místního pomníku uctili památku vojáků padlých v 1. sv. válce. Za město Tišnov se
piety a následného programu v budově školy zúčastnil radní Aleš
Navrátil. V rámci akce si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie
z akcí pořádaných od založení Osadního výboru v Jamném a seznámit se tak s obrovským kusem práce, který pro zvelebení Jamného
jeho obyvatelé odvedli. Bylo možné si poslechnout také čtení z historických záznamů v kronice Jamného, zúčastnit se bohaté tomboly a Jamenského kvízu, zhlédnout vystoupení Kynologického
klubu Tišnov nebo ukázku terarijních zvířat manželů Boháčových
z Jamného, kteří se věnují chovu plazů a obojživelníků. Na závěr
akce si jako již tradičně návštěvníci mohli zatancovat.
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Svátek sv. Barbory u kapličky.

Foto: Gabriel Kožík

Byť se na organizaci dalších akcí již plnou silou podepsala
zvyšující se čísla nakažených COVID-19, spolek v uplynulém
roce uspořádal výlet do Muzea kuriozit a Muzea strašidel v Pelhřimově, s tím byla spojena exkurze do pivovaru Ježek v Jihlavě.
Lampionový průvod a následnou diskotéku v maskách pořádanou pro děti v budově školy pak bohužel poznamenaly prořídlé
řady pořadatelů. Přesto mělo hledání Sněhurčiných trpaslíků
a pokladu u dětí úspěch. V prosinci proběhlo již tradiční zdobení
a rozsvícení stromečku na návsi u kapličky, která byla k příležitosti svátku sv. Barbory otevřená k nahlédnutí. Na zahřátí
byl k dispozici nealkoholický punč. Na závěr roku pak spolek
využil pěkného počasí a zorganizoval silvestrovskou procházku
„Po starých názvech Jamného“. Při té příležitosti došlo ke kontrole a opravě značení stezky.
Za možnost organizovat společenské akce v naší malé vesničce
je samozřejmě nutné poděkovat všem sponzorům, jejichž podpory se nám dostalo, především městu Tišnov. Nezbývá než doufat,
že další „covidový“ rok bude k jejich konání vstřícnější. Obyvatelé
Jamného se již těší především na Masopust 26. 2. 2022, Pálení
čarodějnic 30. 4. 2022, Jamenskou pouť 18. 6. 2022, Jamenský
táborák 27. 8. 2022, Starojamenský den 22. 10. 2022, podzimní
Lampionový průvod, prosincové Rozsvěcování vánočního stromečku 3. 12. 2022 a plánovanou společnou Silvestrovskou oslavu
31. 12. 2022, srdečně na ně zvou také čtenáře.

Tišnovské noviny vcelku i po článcích
najdete také na

www.tisnovskenoviny.cz
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Penzion prokoukl
Jiřina Frýbová, Jana Hutařová

Z Penzionu v Tišnově
Také my, obyvatelé a obyvatelky Centra sociálních služeb – Penzionu, jsme zažívali a zažíváme různé změny a všelijaká
opatření související s covidem. O to víc
nás potěší každé dění v bezprostředním
okolí Penzionu, nebo když je to možné
v Penzionu samém. Tak jsme sledovali,
jak „prokoukla“ vstupní hala se sníženými
stropy, doplněnými účelným osvětlením.
Hala sice přišla o čalouněnou sedací
lavici „housenku“, kterou již nebylo možné renovovat, ale už je nahrazená novou
sedací rohovou lavicí, lépe udržovatelnou, a věříme, že až se vrátí možnost
scházení se, hala opět ožije.
Přes Vánoce byly firmou pana Ing. Kopřivy vstup i hala vánočně vyzdobeny. Již
tradičně nechyběl ani vánoční stromek.
V prosinci kolem Penzionu neunikla naší
pozornosti činnost zahradnické firmy
J. Dufka, jejíž pracovníci na objednání
města Tišnova vytvořili a vysázeli nové

trvalkové záhony. Druhová skladba vysazených rostlin je opravdu pestrá a už se
těšíme na jaro až začnou rašit.
Zpestřením předvánočního času byla
výstava Tišnovské betlémy ze sbírky
manželů Jílkových, kterou zhlédlo v jídelně víc než 160 návštěvníků. Už 5. ledna
zorganizovala Markéta Fišová procházku
po betlémech a probíhají i další možné
aktivity – procvičování paměti s donáškou úkolů do schránek, donáškou knih
k zapůjčení apod.
Děkujeme a děkujeme také všem, kteří se zasloužili o naši již trojí vakcinaci
v prostorách Penzionu.
Co ještě čeká na dokončení
V pátém týdnu tohoto roku by měly být
již vyrobeny stolky a „křesílka“ do vstupní haly. Jako lavice jsou od firmy TON
a budou ve stejném designu. Posezení
bude v zádveří, kde dříve stála housenka.
Myslíme, že tam lidé spíše čekají na sa-

nitku, kadeřnici a prostě chtějí vidět ze
dveří. Sedací lavice by se časem měla
zastínit ještě pergolou, aby tam nefoukalo. A i u ní budou dva nízké stolečky.
V lednu by měl stolař dodělat parapety,
budou bílé. A začít se potahovat dveře fólií. Čekáme na dodání lavic do „čekárny“
před kapli. A pak již máme a čekáme jen
na upevňovací mechanismus, kterým je
nová informační tabule.
V tuto chvíli již máme zrenovované stolky v knihovně a objednaný nový koberec.
Housenka v knihovně je vyčištěná a je pořád hezká. Knihovnu necháme tak trochu
v retrostylu. Také se renovovalo zábradlí
k jídelně. Brousilo se a nově natíralo.
A měla by se vymalovat chodbička
k lékařce a pečovatelské a položit do ní
nové lino. Také tam se budou potahovat
dveře fólií.
Čeká nás toho ještě hodně. Už se těším, až to bude hotové.

Akce na Penzionu
Markéta Fišová

Poslechový pořad
Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov
a deTOX vás zvou na poslechové hudební
odpoledne Písničky ze starých časů, které připravuje a komentuje pan Ing. Václav
Seyfert. Přijďte se zaposlouchat ve středu 23. 2. 2022. Sejdeme se v jídelně
CSS Tišnov, začátek vždy v 15 hodin.
Vstupné dobrovolné. Upozorňujeme návštěvníky na přísné dodržování všech
platných hygienických nařízení. Vstup
na akci pouze s platným očkováním.
Akce může být zrušena!
Více informací vám poskytne kulturně aktivační pracovnice Markéta Fišová
na tel. čísle 730 193 325.
Typicky české Vánoce
Letošní Vánoce mnoho z nás vnímalo
mnohem intenzivněji než snad kdy dříve.
Po loňském roce, kdy vlivem pandemie
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většina rodin trávila tento čas jen v úzkém kruhu, často i odděleně od svých
rodičů či prarodičů, jsme si letošní Vánoce přáli o to více užít s rodinou, se svými
nejbližšími přáteli, kamarády.
Typicky české Vánoce mají lidé spojené s návštěvami rodin, blízkých, ale
zároveň i s tradicemi, mezi které patří
vánočka, výzdoba jmelím, ozdobeným
vánočním stromečkem nebo zvyky lití
olova, ukládání rybích šupin pod talíř,
rozkrajování jablek.
V mnoha rodinách se také stále zpívají
koledy a panuje sváteční nálada. Rodiče
s dětmi se v tento den chodí dívat na betlémy, někteří mají svůj betlém s jesličkami a jezulátkem také doma. A tak jako
vánoční betlémy patří k tradiční výzdobě
bytu, o vánočních svátcích přinášejí radost dětem i dospělým, tak i v tomto duchu se nesl předvánoční čas na penzionu.
Návštěvníci měli možnost během týdenní

Výstava betlémů v CSS.
Foto: Markéta Fišová

výstavy zhlédnout až na třicet vystavovaných betlémů ze sbírky manželů Jílkových z Tišnova.
Věřím, že se nám aspoň touto cestou
na chvíli podařilo zapomenout na starosti všedních dní a příjemnou náladu, předvánoční klid a pohodu si tímto přenést
do svých srdcí, domovů.
Za tým pracovníků CSS bych vám
a vašim blízkým chtěla popřát do nového
roku 2022 především pevné zdraví, porozumění, toleranci, sílu a životní nadhled.
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Změny v dlouhodobém ošetřovném pomohou
Jana Křížová

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně podmínek, za kterých mohou zájemci žádat
o tzv. dlouhodobé ošetřovné. Praxe totiž
ukázala, že je třeba provést některé úpravy, aby tato dávka doopravdy pomáhala
ve všech situacích, kdy potřebujeme pečovat o někoho blízkého ze svého okolí.
Týká se to zejména lidí, kteří jsou v závěrečné fázi svého života. Změna podmínek
má tak pomoci tomu, aby mohli zůstávat
(pokud je to možné) v domácím prostředí
se svými blízkými.
Co je dlouhodobé ošetřovné
Jedná se o nemocenskou dávku, kterou
poskytuje místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Mohou ji využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni
a potřebují pečovat o vážně nemocného
člena domácnosti či příbuzného. Člen rodiny tak může pečovat o nemocnou osobu
v domácím prostředí a mít nárok na náhradu ztráty příjmu po dobu maximálně
90 dní. Po tuto dobu má pečující osoba
za stanovených podmínek nárok na 60 %
redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Podmínky nároku na čerpání
dlouhodobého ošetřovného
Jednou z podmínek vyplácení dlouhodobého ošetřovného je předchozí hospitalizace ošetřované osoby. Od ledna 2022 je
doba nutné hospitalizace zkrácena z původních sedmi kalendářních dnů na čtyři
kalendářní dny po sobě jdoucí, do kterých se počítá i den nástupu a propuštění z lůžkového zařízení. Ne vždy je ale
hospitalizace nutnou podmínkou. Nově
totiž při poskytování dlouhodobé péče
u osob v inkurabilním (nevyléčitelném)
stavu není nutná předchozí hospitalizace
ošetřované osoby. Rozhodnutí o potřebě
dlouhodobé péče u osoby v inkurabilním
stavu vystavuje ošetřující lékař, který
poskytuje pro inkurabilní stav zdravotní
služby.
Až doposud bylo možné žádat o dlouhodobé ošetřovné nejpozději v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.
Nyní je možné o ošetřovné požádat i zpětně, a to nejpozději do osmi kalendářních
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dnů ode dne propuštění ošetřované osoby
z hospitalizace. Ošetřující lékař na základě této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do tří pracovních
dnů.
Kdo má nárok na dávku
dlouhodobého ošetřovného
• pečující osoba, která je nemocensky
pojištěna; před začátkem čerpání dávky musela trvat účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň
po dobu devadesáti kalendářních dnů
v posledních čtyřech měsících
• u OSVČ je podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň
po dobu tří měsíců bezprostředně
předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné; OSVČ nesmí v době
pobírání této dávky vykonávat osobně
samostatnou výdělečnou činnost
• výplata dávky nenáleží pečujícímu
po dobu, kdy byl nemocný člověk znovu hospitalizován
V průběhu devadesáti dnů se mohou
pečující osoby v ošetřování libovolně střídat po celých dnech. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne pečující osobě
nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců
od skončení předchozí dlouhodobé péče.
Kdo může být pečující osobou
• příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.)
• druh nebo družka ošetřované osoby
anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti
• u osob bez přímého příbuzenského
vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu
s osobou, které je poskytována celodenní péče (nově od 1. 1. 2022)
Které pečující osoby nemají nárok
na dlouhodobé ošetřovné
• zaměstnanci činní na základě dohody
o provedení práce
• zaměstnanci vykonávající zaměstnání
malého rozsahu (maximálně s výdělkem do 3 000 Kč měsíčně)
• pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty

• pěstouni
• osoba během péče o dítě, jestliže jiná
osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek
Podání žádosti
o dlouhodobé ošetřovné a tiskopisy
Dávku dlouhodobého ošetřovného poskytuje místně příslušná Okresní správa
sociálního zabezpečení, na jejichž stránkách je možné si stáhnout patřičný tiskopis (Žádost o dlouhodobé ošetřovné). Tento
tiskopis, který obsahuje i souhlas s ošetřováním potvrzený podpisem ošetřované
osoby, následně zaměstnanec předloží zaměstnavateli. K žádosti o dávku poskytne zaměstnavateli k nahlédnutí anebo
připojí kopii III. dílu tiskopisu Rozhodnutí
o potřebě dlouhodobé péče (vydá ošetřující
lékař). Zaměstnavatel vše po doplnění
dalších nezbytných údajů zašle na OSSZ.
Zaměstnavatel není povinen tento souhlas udělit jen v případě, že tomu brání
vážné provozní problémy, v době poskytování dlouhodobé péče nesmí být zaměstnanci dána výpověď.
Pomoct s podáním žádosti o přiznání
dávky dlouhodobého ošetřovného vám
mohou zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení, do jejichž kompetence žádost spadá. Je-li ošetřovaná osoba klientem některé z charitních služeb,
je na dané službě vždy k dispozici sociální
pracovník, který vám s podáním žádosti
pomůže. Obrátit se můžete také na charitní Poradnu Porta, která poskytuje odborné sociální i právní poradenství.
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INZERCE

Česká obchodní společnost EISBERG, a. s. se sídlem v Hradčanech
u Tišnova zabývající se distribucí mražených a chlazených výrobků
do maloobchodní sítí a gastronomických provozů hledá vhodného kandidáta na pozici SKLADNÍK.
Požadujeme:
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost
• pracovní nasazení, dobrou pracovní morálku
• trestní bezúhonnost
• základní znalost práce na PC
Náplň práce:
• příjem zboží, vychystávání zboží
• skladová manipulace, inventury, kontrola jakosti
• manipulace s břemeny 5–10 kg
Nabízíme:
• zajímavou práci v distribučním skladu ve dvousměnném provozu
• proškolení na VZV
• motivující finanční ohodnocení, měsíční výkonové bonusy
• systém zaměstnaneckých výhod, plně hrazené obědy
• v letních měsících příplatky za zvýšený objem expedovaného zboží
Bližší informace na telefonním čísle 604 228 217.
Pokud vás nabídka oslovila, zašlete životopis na e-mail
personalni@eisberg.cz
Více o společnosti na www.eisberg.cz
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Vladykové ze Železné

k 600. výročí úmrtí Sulíka ze Železné
Jan Kos

Další díl cyklu o šlechtických a panských rodech na Tišnovsku tentokrát věnujeme malému vladyckému rodu, který
se samozřejmě nemůže svým bohatstvím
a významem měřit s panskými rody z Deblína a Lomnice z dílů předchozích. Vyšly
z něho ale zajímavé osobnosti, dnes již
většinou zapomenuté nebo víceméně neznámé.
Rod ze Železného, či spíše ze Železné,
se s jedinou výjimkou objevuje v historických pramenech v průběhu 15. a 16. století. Patřil mezi rody „račích klepet“, společně s vladyky z Heroltic a Vohančic, se
kterými byl nepochybně spřízněný. Tou výjimkou a zároveň nejstarší zmínkou o tomto rodu je závěť znojemského kastelána
Bočka z Obřan a z Perneku z roku 1255,
pod kterou je jako jeden ze svědků uveden
„Petrus de Selesna“, tj. Petr ze Železné.
Na dalších 150 let pak rod z historických
pramenů mizí a objevuje se až na přelomu
14. a 15. století v osobě bezesporu nejvýznamnějšího představitele vladyků či
po staročesku vládyk ze Železné Sulíka,
generálního vikáře a oficiála olomoucké
diecéze, od jehož smrti uplynulo 29. srpna
minulého roku 600 let.
Sulík ze Železné se narodil pravděpodobně někdy kolem roku 1370, o jeho původu, rodině, mládí, vzdělání i počáteční
kariéře nic bližšího známo není, bezpochyby ale musel získat na tehdejší dobu
vzdělání solidní – jinak by jen těžko mohl
později zastávat vysoké církevní úřady.
Z počátků jeho kariéry je pouze známo,
že mezi lety 1394 a 1403 získal bohatou
faru v Horních Dubňanech u Moravského Krumlova na patronátu moravských
markrabat, z čehož by snad bylo možno
vyvozovat, že svoji kariéru mohl zahájit ve službách některého Lucemburka,
možná markraběte Jošta. Kolem roku
1400 přesídlil do Olomouce, do služeb
biskupského dvora. Zde se v roce 1401
stal poprvé biskupským oficiálem, tz.
zástupcem biskupa v soudních záležitostech. Jeho působení v tomto úřadu
spadá do posledních let episkopátu biskupa Jana Mráze (v úřadu 1397–1403),
bylo však velmi krátké a pravděpodobně
skončilo již v následujícím roce 1402.
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Tato služba v biskupské kurii Jana
Mráze pootevřela Sulíkovi ze Železné
dveře k získání vyššího postavení v církevní správě. V roce 1406 byl poprvé
uveden mezi kanovníky olomoucké biskupské kapituly a pak následoval další
postupný kariérní vzestup, i když celkově
jeho kanovnická kariéra nijak oslnivá nebyla. S tím však kontrastuje jeho kariéra
v duchovní správě diecéze. Jeho hvězda
začala stoupat, když se olomouckým biskupem stal v roce 1408 Konrád z Vechty, kontroverzní králův oblíbenec, který
později již jako pražský arcibiskup korunoval po smrti Václava IV. českým králem Zikmunda Lucemburského, aby se
pak v roce 1421 přidal na stranu husitů.
Konrád krátce po svém nástupu do funkce opět jmenoval Sulíka oficiálem, a protože ten se ve funkci osvědčil, jmenoval
jej o tři roky později i generálním vikářem, tedy zástupcem biskupa ve správě
diecéze. Sulík se tak stal druhou nejvyšší
autoritou v olomoucké diecézi. Oba úřady pak zastával i za nástupce biskupa
Konráda, komendátora čili správce biskupství Václava Králíka z Buřenic, a to
až do podzimu roku 1416. Z jeho působení ve zmíněných úřadech se dochovalo
mimořádné množství listin ve sporných
i nesporných záležitostech.

Z těchto listin mj. plyne, že Sulík rozhodně nebyl pouze prodlouženou rukou
biskupa, ale že dokázal být nezávislým
soudcem, který se neobával vynést rozsudek ve prospěch předního odpůrce biskupa Václava v řadách kanovníků.
Sulík ze Železné byl prvním olomouckým oficiálem, jenž musel v každodenní soudní a správní praxi řešit problém
pronikání české reformace do olomoucké
diecéze. K této reformaci zaujímal odmítavý postoj, který se projevil i v jeho podpoře
rozhodného odpůrce husitství Jana Železného, kterého kapitula zvolila olomouckým biskupem v roce 1416 po smrti Václava Králíka. Přestože Sulíkovy sympatie
náležely Janu Železnému, situaci vzniklou
krátce po volbě zhodnotil realisticky a přijal během následujících sporů o obsazení
biskupského stolce v Olomouci pověření
dále vykonávat oba úřady od Aleše z Březí, kterého král Václav IV. na sklonku roku
1416 násilně prosadil místo Jana Železného jako biskupa. Někdy na počátku roku
1417 však Sulík svoje úřady z neznámých
důvodů opustil, snad kvůli rozčarování
z nového biskupa či kvůli rozbrojům v kapitule. Zemřel jako olomoucký kanovník
29. srpna roku 1421.
Již před jeho smrtí se v pramenech
objevuje další příslušník rodu, Štěpán ze
Železné, klerik z rytířského rodu, který se
v roce 1418 stal také olomouckým kanovníkem a v následujícím roce se dal zapsat
na vídeňskou univerzitu. Zdá se, že Sulíkův vliv pomohl Štěpánovi k vzestupu.
Další příslušníci rodu ze Železné
jsou známi ze druhé poloviny 15. století
a ze století šestnáctého, kdy se někteří
z nich uplatnili v Olomouci v zeměpanské
i biskupské službě. Rod vymřel po meči
ve 2.  polovině 16. století.
Znak rodu byl dle pramenů tvořen
modrým štítem se dvěma červenými račími klepety dole spojenými.
Zdroj:
Pilnáček, J.: Staromoravští rodové
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Kalendárium únorových událostí
Václav Seyfert

8. 2. 1942
SENZAČNÍ VYHRA HOKEJISTŮ
NAD PROSTĚJOVEM
Bývaly časy, kdy do Tišnova zajížděly
k přátelským hokejovým utkáním i prvoligové kluby. V období protektorátu
se místní hokejisté třikrát střetli s pražskými týmy SK Podolí a SK Libeň, krátce po osvobození tu hrály ŠK Bratislava
a pražská Sparta, na rozhraní 50. a 60.
let pak brněnské kluby ZJŠ a Rudá hvězda, dnešní Kometa. V únoru 1942 měl
tišnovský hokej za sebou teprve jedinou
sezónu, ale nebál se pozvat k přípravnému duelu tehdejšího „hanáckého mistra“,
družstvo SK Prostějov. V té době sice hosté ještě nehráli nejvyšší ligu (stalo se tak
až v sezóně 1945/46), byli ale nejlepším

Tišnovští hokejisté, nečekaní přemožitelé
hanáckého mistra. Zleva: Richter, Šťáva,
Novotný, Vondráček, Kučera, Habart, Seyfert, J. Kosík a M. Kosík.
Foto: archiv autora

týmem hanácké župy a do Tišnova přijeli
na závěr svého pětidenního turné, během
kterého nebyli ani jednou poraženi: zvítězili v Chocni 5:1, ve Vysokém Mýtě 4:0,
v Černé Hoře 3:1 a v Bílovicích 3:1. V kádru nechyběl ani 59násobný československý reprezentant Alois Cetkovský, zvaný
„Lolek“, účastník olympijských her 1936
a držitel dvou bronzových medailí z mistrovství světa.
V Tišnově ovšem prostějovští hokejisté narazili. V bojovném utkání domácí nepovolili soupeři vstřelit ani jednu branku
a konečný výsledek byl nakonec stejný
jako o 56 let později v duelu olympijského finále v Naganu – 1:0. Dobový tisk
tehdy napsal: „Se zájmem očekávaný start
hanáckého mistra, který nastoupil v Tišno44

vě v úplné sestavě, tedy i s populárním Cetkovským, skončil sensační porážkou hostí.
Prostějov předvedl v Tišnově prvotřídní
hockey a snažil se ze všech sil o vyrovnání.
Sevřel domácí úplně a útočil se všemi pěti
hráči. Obrana domácích v čele s výborným
Richtrem však byla vždy na místě. To, co
předváděl Lolek ke konci poslední třetiny,
byly ukázky jeho kabinetního umění. Rovněž domácí podali bezvadný výkon a chváliti jednoho, znamenalo by škoditi druhému…
Střelcem vítězné branky byl opět výborný
Kosík Jiří. Zápas před 500 diváky řídil
dobře Smit.“ Jména hráčů AFK Tišnov,
kteří se na této historické výhře podíleli,
najdete pod fotografií, podle archivních
záznamů nastoupil vedle jmenovaných
navíc také Jeřábek. V zápase se střídali
tři obránci a dvě útočné řady.
2. a 4. 2. 1989
ROZSÁHLÉ OBJEVY
V KRÁLOVĚ JESKYNI NA KVĚTNICI
Když v květnu roku 1972 objevil Jaroslav Bárta se svým psem Luxíkem v útrobách Květnice rozsáhlé krasové prostory,
byl to jen začátek dlouhého a krásného
příběhu. Ještě v témže roce byl při Podhoráckém muzeu ustaven kroužek speleologických nadšenců, jehož členové
následně prováděli systematický průzkum i mapování celé oblasti. Nechyběly

Karel Molík krátce před objevením nových
prostorů 4. února 1989 v Králově jeskyni.
Foto: Pavel Vašík

Jan Vašík před sintrovou výzdobou stěny
Tišnovského dómu.
Foto: Luboš Trtílek

při tom ani další zajímavé objevy, z nichž
ovšem po dlouhá léta žádný zásadně neřešil návaznost na možné pokračování
jeskyně, o jehož existenci byli všichni
přesvědčeni. Teprve v dubnu 1984 svitla naděje nalezením nových prostorů
s tenkými a až 160 centimetrů dlouhými
krápníky, nazývanými brčka. Po svém objeviteli, který o dva roky později tragicky
zahynul při záchranných pracích během
místní povodně, dostala tato část květnického podzemí název Dobišarova jeskyně.
Trvalo ovšem ještě téměř celou pětiletku, jak se tehdy s oblibou říkávalo, než
byly následné odkrývací práce v únoru
1989 korunovány úspěchem. Dosud nejrozsáhlejší prostor o délce 41 m, šířce 18 m
a výšce více než 30 metrů, byl tedy – zásluhou dlouhodobé práce obětavých nadšenců – nalezen až téměř 17 let po vlastním
objevení jeskyně! Do velkolepého Tišnovského dómu, jak byla nově odhalená část
Květnice ihned pojmenována, se jako první
podívali Karel Molík a Milan Bulva, krátce
po nich také Pavel Vašík a dvě ženy: Irena
Berčíková a Jarmila Vašíková.
Ve své knize Jeskyňáři pod horou Květnicí, z níž pocházejí naše fotografie, popisuje Pavel Vašík tyto okamžiky následujícími slovy: „… není pochyb, že jsme vůbec
první lidé, kteří zde kdy stanuli. Naše hlasy
přetnuly to tisícileté ticho provázené pouze
dopadajícími kapkami různých zvuků. …
Tento úžasný uklidňující koncert umocňovaný myšlenkami o krátkém životě a bytí nás
maličkých tvorečků, kteří sem nezváni pronikli, působí ukolébavě i na naši duši a nutí
k ještě hlubšímu zamyšlení nad sebou. Zde
nemůžete dospět k jinému závěru než k úctě
a pokoře vůči ostatním lidem i přírodě, toho
fascinujícího základu života…“
TN 02/2022
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Napsali jsme před 50 lety
22. díl únor 1972
Václav Seyfert

Únorové vydání Našeho Tišnovska mělo před 50 lety obvyklých 12 stran a bylo věnováno historii, přírodě, ohlasům čtenářů i nově zvoleným představitelům města
vzešlým z voleb konaných v listopadu 1971.
Smolná kniha tišnovská?
Ivan Štarha se podrobně zabýval dvěma
ukázkami ze smolné knihy velkobítešské
z let 1556–1636. Jsou v ní uvedeny jako
„výtahy z černých knih městečka Tišnova“
a týkají se výslechů obviněných Jana Holého ze Svatoslavi (1563) a Mikuláše Míče
z Předklášteří (1571). V závěru více než
dvoustránkového materiálu ovšem autor
uvádí: „I když tedy můžeme rekonstruovat
tišnovskou ,smolnou knihu’ 16. a 17. století,
nejsou ani dva citované výpisy dokladem, že
Tišnov skutečně tuto knihu měl. V nadpisech
ve velkobítešské knize jde s největší pravděpodobností o formulaci tamního písaře. Do Brna
byly zápisy o výsleších zasílány na jednotlivých listech papíru a v podobné formě mohly
být dočasně uchovávány i v Tišnově. Do knih
zapisovali městští písaři záležitosti, které
měly být trvale dokumentovány. A v Tišnově
by smolná kniha neměla ani význam právního
vzoru, podle něhož by se v podobných případech postupovalo, neboť rozsudek či ortel přicházel z Brna.“
Místopis Tišnova
Druhý díl seriálu, v němž Karel Fic
v abecedním pořadí encyklopedicky popisoval jednotlivé ulice v Tišnově a Předklášteří, začínal písmenem „D“ a končil
u „H“. Zajímavé povídání lze číst v případě ulice Družstevní: „Vede z Černohorské na Drbalovu, rovnoběžná s Jiráskovou.
Pojmenována podle toho, že byla vystavěna
družstvem stavebníků. S výstavbou prvních
domů na této ulici bylo započato r. 1922.
Její lidové pojmenování Na Fifajdách vznik-

Pod tímto titulkem se čtenáři téměř po celý
rok seznamovali s jednotlivými tišnovskými
ulicemi i jejich historií.
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salátové semeno, mák, proso a další. …
Pan Tondl se může pochlubit několika diplomy, které za své kanáry získal. Nejcennější
je asi čestné uznání z celostátní mistrovské
soutěže ve zpěvu kanárů z roku 1967. …
Kanáři z loňského odchovu pana Tondla putovali prostřednictvím společnosti Zverimex
na export do Sovětského svazu, kde jsou
v určitých oblastech volně vypouštěni, aby
obohatili tamější živou přírodu.“
Květena Klucaniny
Po skončení cyklu o Květnici se Emilie
Šudáková začala věnovat botanickému
pohledu na druhý z okolních kopců, přiléhající k Tišnovu pro změnu ze severovýchodní strany. „Naše Klucanina, vypadající
jako veliký park, protkaný cestami a cestičkami, má opravdu svůj půvab pro krásu své
květeny,“ píše v úvodu a v dalším textu
pak mimo jiné konstatuje: „Velmi mile nás
na našich procházkách překvapí setkání
s opuštěným, vzácným, zákonem chráněným keříčkem koniklece menšího lučního,
který svými skloněnými fialkovými hlavičkami jakoby žaloval, že jeho rod tu vymírá.
Na kraji lesa, na výslunné straně, bývaly
ho tu kdysi celé skupiny, hlavně nad pilou
a dále pak nad cihelnami, kde dnes již pomalu úplně vyhynul.“

Na titulní straně únorového čísla 1972 byla
fotografie Josefa Ondrouška s názvem Cesta na Klucanině.

lo přenesením jména ostravského sídliště
Fifejdy, kde bydlela chudina. Slovo Fifejdy
je zkomoleným německým překladem názvu
místní tratě Pastvisko (Viehweide – pastviště, pastva), kde sídliště vzniklo. Dřívější
název byl ulice 8. května.“ Následovala
hesla týkající se ulic Dřínová, Dvořáčkova, Dvořákova, Erbenova, Fučíkova,
Gottwaldova, Halasova, Halouzkova, Hanákova, Havlíčkova a Hornická.
Můj koníček
O panu Josefu Tondlovi, jehož zálibou
byl chov kanárů, psal Josef Ondroušek.
„Prvního kanára si koupil již ve svých deseti
letech, ale intenzivnímu chovu se věnuje ,teprve’ 25 roků. V loňském roce od tří samečků a 7 samiček odchoval 48 mladých. Přes
zimu má samečky v bytě, samičky v chatě
na zahradě, ve které má přes léto celý chov.
Důležitá při chovu je čistota a správné krmení – používá se lesknice, loupaný oves,

O dalším ve stručnosti
V rozsáhlém rozhovoru se čtenářům
představili nový předseda městského národního výboru Josef Pochop a tajemník
Karel Hanuš. Redakce připomněla nedožité 70. narozeniny Josefa Lieberzeita,
který zahynul koncem roku 1944 v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Milé
dopisy Našemu Tišnovsku zaslali Dr. Augustin Uher z Ivančic a Marie Hájková
z daleké americké Nebrasky. Přehled
kulturních a společenských akcí zval
občany během nejkratšího měsíce roku
hned na šest plesů a navíc i na velký dětský karneval. V kině se hrály aktuální
české detektivky Svědectví mrtvých očí
a Vím, že jsi vrah, ale také western 100
pušek s obdivovanou Raquel Welchovou
nebo dodnes populární komedie Komisař
Clouseau na stopě.

Víte, že pořady
Tišnovské televize
najdete na YouTube?
zadejte a budete koukat

Tišnovská televize
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Vzpomínáme
Dne 5. ledna uplynulo první smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a švagr pan JOSEF BERKA.
S úctou vzpomínají děti, vnoučata
a švagrová.

Dne 8. ledna uplynul rok, kdy nás navždy
opustila paní HELENKA JEŘÁBKOVÁ
z Vratislávky. S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkuje manžel s rodinou.

Dne 9. ledna uplynulo půl roku od chvíle,
kdy nás opustil náš manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan OLDŘICH
POSPÍŠIL, který by se dne 20. ledna
dožil devadesáti let. S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcery s rodinami.

Dne 10. ledna jsme vzpomněli druhé
smutné výročí, kdy nás opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička
paní ELIŠKA ŠUPOVÁ z Unína.
S láskou stále vzpomíná a nikdy
nezapomene dcera Eva s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi.

Dne 11. ledna uplynulo deset let,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní ANNA BARTÁKOVÁ.
Čas plyne, vzpomínky zůstanou.
Nikdy nezapomeneme.

Již deset roků uplynulo ode dne, kdy
nás 12. ledna navždy opustila manželka,
maminka a babička, paní MARIE
NAVRÁTILOVÁ. Chybí nám Tvá láska,
úsměv, pohlazení… Děkujeme za tichou
vzpomínku. Manžel a děti s rodinami

Dne 18. ledna by se dožila osmdesáti
let naše maminka a babička paní EVA
CÍSAŘOVÁ. S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 22. ledna uplynulo pět smutných
roků od chvíle, co nás navždy opustil náš
milovaný přítel a tatínek
pan IVO ODEHNAL. Se vzpomínkou
a láskou v srdci vzpomínají Ludmila a dcera
Natálka.
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Dne 23. ledna uplynulo deset let od smutné
události, kdy nás opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček – pan
PhMr. ZDENĚK JEŘÁBEK.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 29. ledna uplyne patnáct roků, co
nás navždy opustil pan JAN ANTONÍN
z Čebína. Za tichou vzpomínku děkujeme.
Dcera Jana, syn Radek s rodinami
a přítelkyně Anna

Dne 31. ledna uplyne jedenáct let, co nás
navždy opustil pan MILOSLAV MUSIL
z Čebína.
S láskou stále vzpomínají rodiče.

Dne 2. února uplyne pět smutných roků,
kdy nás navždy opustila paní MARTA
KOPIŠŤOVÁ. Nikdy nezapomeneme.
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Zveřejnění vzpomínek je placená služba

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

Vzpomínáme
Dne 6. února by oslavil sté výročí narozenin
náš taťka, dědeček a pradědeček pan
JOSEF HAVLIŠ. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi. Děkuje syn Josef
s rodinou.

Dne 11. února uplyne třicet let od chvíle,
kdy od nás navždy odešla naše sestra
LENKA CÍSAŘOVÁ.
Stále vzpomínají sestry s rodinami.

22. února by se dožil sta let náš statečný táta JOSEF ŽIVNÝ, který se nebál stát si za svými názory, i když to nebylo
pro něho a celou rodinu „politicky“ výhodné. Naštěstí se dožil pádu totalitního režimu i osobní rehabilitace. Většinu
svého bohatého pracovního života prožil v Čechách, ale jako rodák z nedaleké Lubě měl zdejší kraj rád a k stáru se
do něj vrátil. Zemřel v Tišnově ve věku osmdesát tři let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcera Zdeňka Dohnálková
s rodinou a rodina syna Vladimíra Živného

Dne 18. února uplyne čtrnáct let od chvíle,
kdy nás opustil pan KAREL KALIVODA.
Vzpomíná manželka, dcera a syn
s rodinami.

INZERCE
	Karel Pavlíček, kamenické práce, tel. 604 310 243.
	HODINOVÝ MANŽEL pro Tišnov a okolí. Nabízím občanům různé práce při údržbě bytu, domu a zahrady.
Tom Vacek, mob. 602 754 930, t-yacht@t-yacht.cz.
	Malířské a natěračské práce. Chcete nově vymalovat, tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalitně, rychle, čistě
a za rozumnou cenu. Vlastimil Štěpánek, 608 327 939.
	Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, výmaz hřebene. Rozpočet zdarma, záruka. Tel. 736 649 470.
	Elektrikář – nové elektroinstalace, opravy, rekonstrukce, revize. Tel. 797 676 748

	Koupě obrazů Josefa Jambora – obdivovatel malíře Josefa Jambora by rád zakoupil jeho obrazy. Pokud doma takovýto obraz máte, prosím, kontaktujte
mne na: tellerm@centrum.cz nebo telefonicky či SMS
na 736 490 613. Velice děkuji za Vaši nabídku. Obrazy
zůstanou ve sbírce v Jamborově působišti zde na Tišnovsku.
 tavební firma hledá zaměstnance na pozici stavebS
ního dělníka z Tišnova nebo okolí. Vítána kvalifikace
práce s kamenem, montáž gabionů, montáž bednění
a výztuže. Zajistíme dopravu z místa bydliště na stavbu. Kontakt na stavbyvedoucího: Antonín Vašíček, mob.
723 090 932.
	Zaměstnání, brigádu najdete na www.PraceTisnov.cz.

	Koupím staré motocykly, automobily a jejich díly.
Motory, cokoliv, kdekoliv. Tel. 736 649 470.
	Koupím vojenské německé trofejní předměty z 2. sv.
války (helmy, bodáky, vyznamenání, dalekohledy, tlumoky, originální knihy z období protektorátu atd.). Kontakt:
723 539 270.
TN 02/2022
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Aleš Smíšek
* 22. 1. 1914, Tišnov
† 23. 6. 1993, Tišnov

Dlouholetý ředitel Lidové školy umění v Tišnově (1949–1975).
Absolvoval konzervatoř v oborech
varhany a dirigování, dalším studiem získal aprobaci ve hře na klavír,
housle a violoncello. Ovládal však
i další hudební nástroje včetně dechových a byl vybaven absolutním
sluchem. Člen řady folkloristických
skupin, pěveckých sborů a hudebních
souborů na úrovni města i okresu.

V

architektura
secese

Vila Franke
(Jappova vila)
Riegrova 281, Tišnov
Přeměna Tišnova na klidné lázeňské
město s rozsáhlými plochami veřejné zeleně zapříčinila vznik nové vilové čtvrti
ve východní části města. V rámci této výstavby vznikla Riegrova ulice, na jejímž
jednom konci bylo v roce 1899 postaveno Kuthanovo sanatorium a na tom druhém vila Franke, která se tak stala první
rezidenční budovou v lokalitě.
Vila, dříve nazývaná Jappova, je
jednou z nejpozoruhodnějších staveb
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Tatínek František (*1875) byl učitelem na obecné škole chlapecké v Tišnově, maminka Hermina (*1877) pocházela z rodiny místního sládka Ebnera.
Hudbě se věnoval také Alešův starší
bratr Oldřich (*1906), pozdější právník
(popravený v roce 1942 nacisty za účast
v odbojové organizaci Obrana národa),
který v třicátých letech minulého století
dirigoval tišnovský studentský orchestr a po němž je v Tišnově pojmenována
ulice. Rodina žila v domě na začátku
Jungmannovy ulice nedaleko dnešního
náměstí Komenského.
Po studiích působil Aleš Smíšek
v oblasti hudby nejprve jako soukromý
učitel. V roce 1949 se stal ředitelem
nově založeného Městského hudebního
ústavu v Tišnově, z něhož se později
stala Lidová škola umění (dnes Základní umělecká škola Tišnov). Ve funkci
ředitele setrval až do roku 1975, kdy
odešel do důchodu. Mezi jeho žáky patřili mj. sólista brněnské opery houslista Zdeněk Chochola, člen baletu opery
v Brémách Jan Chlup, člen Státní filharmonie a Kvarteta města Brna violonce-

llista Boris Páč, hudební skladatel Josef
Růžička a řada dalších později renomovaných umělců.
V Tišnově i blízkém okolí byl Aleš Smíšek členem řady uměleckých seskupení
– patnáct let působil ve folkloristickém
souboru Morava tančí a zpívá, vedeném
profesorem Vladimírem Úlehlou, od roku
1970 byl uměleckým vedoucím zdejšího
smyčcového kvarteta, jako klavírista
byl členem Smíšeného sboru Okresního
národního výboru Brno-venkov. Bez jeho
účasti se v Tišnově neobešla téměř žádná společenská akce; hrával na vernisážích výtvarných výstav, při svatebních
obřadech, úzce spolupracoval s Karasovým divadlem. Významnou pomocnicí při
těchto činnostech byla i jeho manželka
Marie, fundovaná zpěvačka.
Aleš Smíšek byl také sběratelem
vzácných houslí a dalších cenných
strunných nástrojů, což vyústilo ve fatální tragédii. V červnu 1993 se stal
ve vlastním domě obětí loupežného
přepadení, když nepřežil násilný útok
pachatele. Je pochován i s dalšími členy
rodiny na starém tišnovském hřbitově.

čtvrti. Budova vznikla na sousední parcele vedle sokolovny v letech 1898–99
v anglickém stylu se secesními prvky.
Jejím autorem byl nájemce klášterního
pivovaru a lihovaru Rudolf Japp patřící
k nejzámožnějším tišnovským podnikatelům začátku 20. st., pro svou italskou
manželku. Vzhledem k načasování stavby, ohlasům secese i dalším podobným
projektům je pravděpodobné, že autorem
návrhu byl stavitel Jan Hykrda.
Vila patří dodnes k nejkvalitnějším
příkladům tišnovské vilové architektury
začátku 20. století. Stavba obklopená
nevelkým anglickým parkem vychází
z typizovaných projektů architektonických vzorníků té doby. Její architektura
je zajímavá dvěma odlišně pojatými
fasádami. Zatímco průčelí obrácené
do ulice působí monumentálním dojmem
s výraznou vchodovou osou, balkonem
a nárožní válcovou věží, štukatérsky
mnohem dekorativnější fasáda je obrácena do zahrady. Její pojetí ovlivňuje segmentový štít doplněný balkonem a rozsáhlou zimní zahradou v přízemí.
V roce 1932 vilu koupili manželé Frankeovi, po nichž nese jméno

nyní. Ti zde zřídili kavárnu a penzion, kam mířily známé osobnosti
jako herci Vlasta Burian a Voskovec
s Werichem, legendární zápasník Gustav Frištenský či americká herečka Sigourney Weaver. V 90. letech 20. století se zde natáčely Četnické humoresky.
Během války byla vila poničena, velké opravy se dočkala až v 90. letech
20. století.
Parková úprava u vily byla založena
ve stejné době jako park u sanatoria. Mohutným vzrůstem zde vynikají borovice
černé, nadějná je i později vysazená borovice limba, zřejmě jediná v Tišnově.
Vila je užívána soukromými vlastníky
k bydlení a není přístupná veřejnosti.
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příroda

VRACÍM SE DO NAŠÍ PŘÍRODY
Josef Permedla

Bobr evropský – Castor fiber je až metr dlouhý, zavalitý hlodavec s hustou srstí, která je dokonale vodotěsná, díky mastným výměškům řitních žláz. Plochý ocas slouží jako veslo a kormidlo. Zadní končetiny mají mezi prsty širokou a silnou plovací
blánu. Je k životu ve vodě výborně přizpůsoben. Pod vodou vydrží na jedno nadechnutí až patnáct minut.
V současné době je počet jedinců na vzestupu a je chráněným
druhem živočicha. Dochází tedy k návratu bobra evropského
do přírody, kde původně žil. Jedná se o zdatného stavitele hrází.
Nejlépe mu vyhovují stojaté nebo mírně tekoucí vody s dostačující hloubkou. Jako stavebního materiálu využívá jasany, duby,
topoly, olše a vrby. Nejintenzivnější kácení těchto dřevin probíhá
v podzimních a zimních měsících.
Fotografie byla pořízena na povodí Svratky v Tišnově. Je zajímavé, že v této oblasti bobři nestaví hráze a žijí skrytě. Stromy okusují jen v zimním období. Vyhrabávají nory ve břehu. V takovém
případě jsou zjevně téměř nepostřehnutelní. Pozorovat je lze v létě
při soumraku, kdy jsou nejdelší dny a krátké noci. Zahlédnout bobra je někdy obtížné, potopí se a zmizí pod hladinou. V loňském
roce jsem pozoroval bobřici, která se živila vodními rostlinami pod
vodou. Na fotografii bylo zjevné, že kojí mláďata. Ukousla si větev

vrby a po proudu ji vlekla. Šel jsem po břehu za ní a zavedla mě až
ke své noře. Za několik týdnů jsem na řece spatřil její dvě mláďata,
jedno tmavé a druhé hnědé. Samec byl do barvy černé.
Bobr patří mezi býložravce. Jeho potrava se skládá převážně
z mladých větviček, lýka dřevin a bylin. Tito stavitelé žijí v rodinných koloniích. Zahrnují rodičovský pár a mláďata různého
věku. Mláďata zůstávají ve skupině ještě další dva roky. Louky
podél řek s porostem měkkých dřevin představují typické životní prostředí bobra.

Bobr evropský.

Foto: Josef Permedla

Zahradníkův rok – Královny zahrad I.
Stanislav Pařízek

Milá čtenářko, milý čtenáři, v lednu se
honí hlavou většině zahrádkářů plány, jak
letos oživit svoji zahrádku. Proto se dnes
soustředím na královny našich zahrad.
Oblibě se těšily už v dobách antického
Řecka, Říma a jejich popularita trvá dodnes. Myslím růže. Pokud chceme korunovat zahradu růžemi, připravme se na to,
že tyto krásky vyžadují náležitou péči.

Speciální skupinu, kde se prolínají vlastnosti předešlých druhů, tvoří sadové či parkové růže. Jedná se o vzrůstné keře. Velmi
atraktivní jsou historické růže (např. damascénská či stolistá) a z nich odvozené
anglické růže šlechtitele Davida Austina.
Mohu také pěstovat růže na kmínku v různých výškách (kromě popínavých). Ale jde
jen o specifický pěstební tvar.

Dělení růží
Růže jsou z botanického hlediska keře
z rodu Rosa. Kromě druhů, mezi které
patří např. i domácí růže šípková (Rosa
canina), existuje nepřeberné množství vyšlechtěných růží.
Ze zahradnického hlediska dělíme
růže do několika skupin, které se vzájemně prolínají. Příručka říká, že lze růže
dělit na záhonové, pokryvné, popínavé.
Pro sebe si je dělím jinak. Podle květů
na velkokvěté a mnohokvěté (polyantky
a floribundy). Podle vzrůstu na miniaturní, půdopokryvné, keřové, pnoucí.

Uplatnění růží v zahradách
je velmi pestré
Velkokvěté (tzv. čajohybridy) dorůstají výšky 80 až 100 cm. Jsou zpravidla
plnokvěté. Vhodné především k řezu.
Možno využít i jako solitéry.
Polyantky s mnoha malými květy,
hodně voní, dorůstají výšky do 50 cm. Vytváří krásně kvetoucí kompaktní plochu.
Floribundy rozličných tvarů, barev,
vůní, velikostí, vhodné do květinových
záhonů, ramblerů.
Miniaturní, s drobnými květy ve výšce
10 až 40 cm, vysazuji nejraději na okraje
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záhonů, lem cestiček. Zajímavě působí
v mobiliářích.
Půdopokryvné leží na zemi. Dorůstají
max. do výšky 50 cm. Rychle rostou. Vyplňují prostor. Nepotřebují výraznou péči,
proto jsou vhodné do méně přístupných
míst. Využívám je pro zpevnění svahu.
Keřové, též sadové či parkové růže
jsou mohutné rostliny. Běžně dorůstají 150 cm. Plně mrazuvzdorné. Krásné
květy, omamně vonící. Velmi vhodné pro
dlouhé růžové záhony. Dokonalá solitéra
velkých ploch.
Pnoucí či popínavé s ohebnými výhony dlouhými 2 až 8 m. Rostou téměř
kdekoliv. Využívám opakovaně kvetoucí,
i tzv. ramblery, které kvetou jen jedenkrát. Často mrazuvzdorné. Pokrývají
nevzhledná místa. Zdobí zídky, pergoly.
Vytváří romantická zákoutí. Pro dokonalý tvar a vzhled je navádím a vyvazuji
k dostatečně stabilní opoře.
Pokračování v dalším čísle
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Květnice a příroda Tišnovska (1)
Luštitelský cyklus letošního ročníku vychází z knihy Jana Laciny a Vojtěcha Štolfy Květnice a příroda Tišnovska, vydané v roce
1999 nakladatelstvím Sursum. V každém čísle najdete přímo v křížovce obrázek rostliny, jejíž latinský název je obsahem tajenky
křížovky. Obě dolní sudoku mají několik žlutě podbarvených políček a jednotlivým číslicím jsou tu přiřazena konkrétní písmena.
Nahradíte-li vyluštěné číslice ze žlutých polí příslušnými písmeny, obdržíte český druhový název zobrazené rostliny, ovšem formou
přesmyčky, kterou je ještě třeba vyřešit. Kromě tajenky křížovky a vyřešené přemyčky musí každý luštitel ve své odpovědi uvést
ještě český rodový název příslušné rostliny. Pro bližší objasnění pojmů „rodový“ a „druhový“ uvádíme na vysvětlenou, že např.
v názvu „violka vonná“ je podstatné jméno „violka“ názvem rodovým a přídavné jméno „vonná“ názvem druhovým.
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Svoje odpovědi zasílejte na adresu noviny@kulturatisnov.cz nejpozději do 9. února 2022. Jména výherců soutěžního cyklu budou
oznámena na závěr celého seriálu v lednovém čísle ročníku 2023.
Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert
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Tišnovskem
v cukuletu
Barbora Gottwaldová

Městská knihovna Tišnov doporučuje
Z novinek:
Rudiš, Jaroslav: Winterbergova poslední cesta
Jan Kraus je pečovatel a v Berlíně se stará o umírající. Pochází
z Vimperku, od roku 1986 žije v Německu. S umírajícími tráví
poslední chvíle jejich života. Někdy to jsou jen dny, jindy týdny,
málokdy měsíce. Jedním z těch, které převáží na druhý břeh, je
Wenzel Winterberg, rodák z Liberce, který je stejně starý jako
tamní krematorium i Československá republika. Téměř stoletý
muž trpí záchvaty historie, celý život pracoval jako tramvaják
a nikdy nestudoval, ale přesto toho ví o historii hodně. Jednoho
dne Krause požádá, aby s ním vyrazil na poslední cestu střední
Evropou. Společně se vydají vlakem z Berlína do Sarajeva podle starého bedekru pro
Rakousko-Uhersko z roku 1913. Putují po stopách Winterbergovy dávné lásky Lenky, která se ztratila na začátku poslední války. Venku je zima a za okny vlaku ožívají
staré, dávno zapomenuté příběhy…

S oblíbeným autorem a historikem
Michalem Konečným vydává MAP
vzdělávání Tišnovska obsáhlou knihu
o Tišnovsku, která je určená pro děti,
mládež a dospělé.
Totiž průvodce s názvem 111 míst,
která byste si neměli nechat ujít, vyšly snad už o všech pořádných městech. Po 111 památkách, muzeích,
zahradách a barech se podle nich
turisté prochází v Paříži, New Yorku,
Tokiu nebo Buenos Aires a jen díky
nim se mnohdy dostanou na místa, o kterých neměli ani zdání a nad
nimiž se tají dech. Tišnovsko sice
není žádné city, ale 111 zajímavých
míst, událostí a osobností tady určitě najdete také. Kniha Tišnovskem
v cukuletu by vám měla být při jejich
objevování spolehlivým průvodcem.
Určitě vám připomene to, co o Tišnovsku, jeho přírodě, památkách
a obcích už víte, a možná vás zároveň
zavede na místa, o kterých jste ještě
neslyšeli. To vše spoustou obrázků,
úkolů a zajímavostí. Není na co čekat! Sbalte si Tišnovskem v cukuletu
do batohu, nezapomeňte na pořádnou
svačinu a vzhůru na cesty!
Kniha je v prodeji za 450 Kč v TIC
Tišnov (zde je i k nahlédnutí).
Budeme rádi, když si knihu pořídíte a budete Tišnovsko poznávat novým a hravým způsobem!
TN 02/2022

Sedláčková, Jana / Konečná, Magdalena: Barvy krajiny
Každou krajinu v celém široširém světě vymalovala příroda jedinečnou paletou barev. Mrazivá polární krajina se třpytí modrobílými tóny, džungle divoce tančí v barvách tropického ovoce
a travnatá savana se tiše halí do béžové a khaki. Vydej se s námi
na procházku dalekými kraji a poznávej barvy, které jsou s nimi
spojené. V naší knize je budeš mít jako na dlani! Po celou dobu
této dobrodružně-poetické výpravy tě budou doprovázet všelijaké
zvuky, chutě a vůně. Slyšíš to bahno, které si tiše bublá přímo
uprostřed rašeliniště? A cítíš slunce na poušti, jak rozpaluje každý kamínek? Honem
se utíkej zchladit k oceánu! A po procházce, až budeš chtít, můžeš se naučit sladit
barvy dohromady stejně harmonicky, jako to umí sama příroda.
Stojí za přečtení:
Vigan, Delphine de: Děti nade vše
V thrillerově laděném románu Delphine de Vigan Děti nade vše
nahlédneme do dvou odlišných světů. V prvním kralují hvězdy
internetu a mezi nimi hrdinka příběhu Mélanie, kterou vidina slávy a zisku pomalu vzdaluje od jejích nejbližších a reality vůbec.
Ve druhém žije její protiklad Clara, dříč kriminalistického týmu,
která je znepokojená zneužíváním dětí v digitálním prostoru. Sledujeme poutavý příběh, v němž hrají roli moderní fenomény doby,
sociální sítě, virtuální realita, otisky každého z nás, a s jeho postavami s neklidem zjišťujeme, že se za ně platí vysoká cena.
Autorka překvapivě zavede čtenáře i do nedaleké budoucnosti po roce 2030. Jaká
asi bude?
Nordqvist, Sven: Dort pro Fiškuse
Úvodní kniha celosvětově úspěšné švédské série konečně vychází v češtině. Spolu s Pettsonem v ní budeme péct palačinkový
dort Fiškusovi k narozeninám. Přesněji řečeno k jedněm z jeho
letošních narozenin. Kocourek totiž slaví třikrát do roka. Proč?
Protože je to legrace.
Na dort potřebujete vejce, mléko, máslo, cukr, sůl… a mouku.
Jenže kde je mouka? Doma rozhodně ne — dokonce ani pod gaučem nebo v šatně. Je třeba dojet do obchodu, jenže kolo má píchlou zadní duši. Nářadí je v zamčené kůlně a klíč je… klíč je… Zeptejte se Fiškuse! Už
teď je vám jasné, že upéct dort nebude jen tak. Ale v každém případě to bude legrace.
Knížky ze série o Pettsonovi a Fiškusovi vyšly v neuvěřitelných pětapadesáti jazycích a celkem se jich zatím prodalo přes patnáct milionů výtisků.
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sport

SKB Tišnov vítá své příznivce v roce 2022
Marek Knoflíček

Rok 2021 si předal štafetu s rokem 2022.
My všichni doufáme, že tato štafeta bude
úspěšná. Samozřejmě nejen po sportovní
stránce, ale hlavně lidské, zdravotní a všeho,
co člověk potřebuje ke spokojenosti.
Nezahálíme a začínáme sportovat. Hlavně naše nejmladší kategorie se začínají turnajově potkávat se svými protihráči a protihráčkami.
Žákyně kategorie U 12 se projedou na Rosničku, kde se utkají s domácím družstvem Žabiny Brno a týmem Prostějova.
Naši nejmladší kluci U 12 sehrají své zápasy na ZŠ Smíškova
proti Skokanům Brno a Šlapanicím.
Co lepšího nás trenéry může motivovat než nadšení našich
svěřenkyň(ců), touha se pohybovat a něco se naučit.

Děvčata U12 v hale Moravské Slávie.

Všem přejeme úspěšný rok 2022, zdravíčko, pohodičku
a málo srážek s blbci.
Stále pokračují nábory. Veškeré informace a kontakty máme
na našich webových stránkách. Budeme rádi, když se nám budou hlásit holky narozené v letech 2013–2014 i kamarádky (třeba o něco starší), které si mezi sebou řekly, že je u nás super
kolektiv.
A kluků chce být taky víc, takže pro ročníky 2010–2014 jsou
dveře otevřené.
www.basket-tisnov.cz
Foto: archiv SKB Tišnov
Kluci U12 při zápase v hale ZŠ v Žabovřeskách.

Atletická sezóna 2022 zahájena
Martin Sebera

Nový rok znamená i začátek halové atletické sezóny. Tišnovské sprinterky zahájily svůj program hned čtyřmi závody.
• juniorka Hana Blažková se po dlouhých šesti měsících vrátila na závodní
dráhu po zranění hamstringu a návrat
to byl potěšující. V Ostravě 8. ledna
zaběhla na nejkratším 60m sprintu čas
7,73 s a ten značí velmi dobré vykročení
do halové sezóny, čas je jen desetinku
za osobním rekordem. O týden později
opět v Ostravě Hanka zopakovala rychlý čas na 60 m (7,73 s) a pak velmi dobře zúročila venkovní přípravu na 200 m
za 24,87 s. V obou disciplínách se rázem
vyhoupla do předních pozic v juniorských národních tabulkách: na 200 m je
lídr, na 60 m zatím třetí.
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• A
 neta Seberová opanovala krátké překážky ve starších žákyních na mítinku
v Olomouci 8. ledna. V rozběhu i ve finále na 60 m př. zaběhla 9,46 s a jasně
vyhrála. Ve skoku do dálky bojovala
s přesností rozběhu a několik pětimetrových skoků tak zůstalo nezměřených.
Konečný výkon jen 472 cm však dává
tušit zlepšení hned v dalších závodech.
O týden později na mítinku v Ostravě
zdolala 60 m př. za 9,30 s a hned je osmá
v národních tabulkách. Na dlouhém
300 m sprintu se časem 44,15 s zařadila
dokonce na sedmé místo v letošních žákovských tabulkách.
• Mladší žákyně vyjely do Brna a Svitav.
V Brně v lískoveckém tunelu na bronz
dosáhla Karolína Lamačová v dálce

419 cm a čtvrtým místem se blýskla
Ellen Ondrušková na 60 m sprintu časem 9,04 s. Ostatní výsledky: Ellen Ondrušková (60 m – 9,04 s; dálka – 348 cm);
Kateřina Mašínská (9,74 s; 371 cm); Kateřina Kocůrová (9,30 s; 327 cm); Karolína Lamačová (9,52 s; 419 cm)
• Svitavská hala: holky zcela opanovaly sprint na 150 m – 1. Lamačová
22,63 s; 2. Ondrušková 22,75 s; 3. Kocůrová 22,85 s; 7. Mašínská 24,09 s.
I v ostatních disciplínách holky bodovaly. Dálka z místa: 2. Ondrušková
215 cm, 4. Lamačová 205 cm, 5. Mašínská 200 cm, 6. Kocůrová 190 cm.
Hod plným míčkem 2 kg: 5. Ondrušková 6,74 m; 6. Lamačová 6,31 m; 7. Kocůrová 6,31 m; 8. Mašínská 5,57 m.
TN 02/2022
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Kam v Tišnově za sportem
Datum

Čas

Utkání nebo název akce

Místo

Organizuje

tenis

Pá

4. 2.

8.00

Wilson Cup v babytenisu – hoši a dívky 8–9 let

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

stol. tenis

So

5. 2.

8.00

Turnaj dorostu Jihomoravského kraje

hala SSK Tišnov

TTC Koral Tišnov

tenis

So

5. 2.

8.00

Wilson Cup staršího žactva třídy C – hoši, dívky

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

basketbal

So

5. 2.

9.00, 12.00

SKB Tišnov, Tygři Brno, BK Blansko, dívky U12

těl. ZŠ Smíškova

SK Basket Tišnov

tenis

Ne

6. 2.

8.00

Wilson Cup staršího žactva třídy C – hoši, dívky

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

So

12. 2.

9.30

Wilson Cup v minitenisu – hoši a dívky 6–7 let

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

basketbal

So

12. 2.

10.00, 12.00

SKB Tišnov – BK Litomyšl, dívky U17

hala SSK Tišnov

SK Basket Tišnov

stol. tenis

Ne

13. 2.

9.00

TTC Koral Tišnov C – MK Řeznovice F

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

tenis

So

19. 2.

8.00

Wilson Cup třídy B starších žákyň

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

basketbal

So

19. 2.

9.00,10.30

SKB Tišnov – Žabiny Brno, dívky U11

těl. ZŠ Smíškova

SK Basket Tišnov

basketbal

So

19. 2.

12.30,15.30

SKB Tišnov, Skokani Brno, Vysoč. Jihlava, hoši U12

těl. ZŠ Smíškova

SK Basket Tišnov

basketbal

So

19. 2.

10.00,12.00

SKB Tišnov – Jiskra Havlíčkův Brod, hoši U15

hala SSK Tišnov

SK Basket Tišnov

tenis

Ne

20. 2.

8.00

Wilson Cup třídy B starších žákyň

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

futsal

So

26. 2.

9.00

KP – Nasan Brno, Orel Řečkovice, West Žab

hala SSK Tišnov

1. FC Květnice

stol. tenis

So

26. 2.

16.00

TTC Koral Tišnov – Sokol Lanžhot

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

stol. tenis

So

26. 2.

16.00

TTC Koral Tišnov B – Sokol Znojmo D

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

stol. tenis

Ne

27. 2.

10.00

TTC Koral Tišnov – Sokol Mikulčice

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

stol. tenis

Ne

27. 2.

10.00

TTC Koral Tišnov B – TJ Vysočany

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

Změna programu vyhrazena. Aktuálně sledujte webové stránky klubů a vývěsku u sportovní haly.

Kam v Tišnově přehled akcí v Tišnově a okolí
Datum

Čas Akce

Místo

Organizuje

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro

BALANCE INSTITUT, z. s.

St

2. 2.

Út

22. 2.

18.00–20.00

Je čas podívat se do svého nitra a objevit,
kdo opravdu jsem

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro

BALANCE INSTITUT, z. s.

St

23.2.

15.00–16.20

Písničky ze starých časů
– A to se opravdu (ne)stalo!

Penzion – knihovna,
Králova 1742, Tišnov

deTOX

18.00–19.30 Umění, jak mít radost

24. 11. 2021 – 2. 10. 2022

Veronika Richterová – No-Mad Cabin

zahrada Galerie Josefa Jambora

16. 10. 2021 – 6. 2. 2022

Vcházení do obrazů Josefa Jambora

Galerie Josefa Jambora

11. 12. 2021 – 13. 2. 2022

Takový byl Tišnov – fotografie z 80. a 90. let 20. století

Podhorácké muzeum

KAM v Tišnově zobrazuje pouze akce zadané a uveřejněné organizátory do data uzávěrky na portálu Kultura v Tišnově a okolí – www.kulturatisnov.cz.

Druh akce:

KAM 02/2022

výstava

divadlo

tanec

hudba

promítání

sport

přednáška

akce pro děti

ostatní

Organizuje:

Muzeum města

Podhorácké muzeum

Základní umělecká škola

Městská knihovna

MAS Brána Vysočiny

Centrum sociálních služeb

MěKS

RC Studánka

T. J. Sokol Tišnov

Galerie J. Jambora

Inspiro

Ostatní

53

únor 2022

Kam v Tišnově

Výstava fotografií
1. 2. – 31. 3. 2022
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro dospělé

Zveme vás na výstavu fotografií čtyř jihomoravských rodáků – Bohumila Kabeše, Michala Beneše, Pavla Bortlíka a Miroslava Zavadila. Jejich
oblíbenými tématy jsou krajina, lidé a města.
Přijďte si prohlédnout, jak ve svých fotografiích
citlivě zachytili proměny světla, počasí a ročních
období. Výstava potrvá do konce března. Vstupné: zdarma
Knižní klubík pro batolátka:
S pejskem a kočičkou II.
2. 2. 2022 v 10.00 hodin
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež
To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu
hospodařili. Měli u lesa svůj domeček a tam spolu bydleli. Jednoho dne řekla kočička: „Musíme
umýt podlahu.“ A tak šel pejsek s hrncem pro
vodu. Co se mu při tom přihodilo? Po scénickém
čtení se protáhneme a budeme opět tvořit. Přijďte si s námi hrát a povídat o dětských knížkách!
Přihlásit se můžete přes odkaz, který najdete
na webu knihovny: www.mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Akce je vhodná pro děti od 1 roku
do 2 let. Vstupné: zdarma
Otevřená Kreativní laboratoř
2., 9., 16., 23. 2. 2022,
v půjčovní době dětského oddělení
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež
Přijďte si hrát a programovat. V knihovně na vás
čekají Ozoboti, Bee-Boti, virtuální realita, mBot
Ranger a také Otto – malý robůtek, se kterým
si poradí úplně každý, bez ohledu na předchozí
zkušenosti s elektronikou nebo programováním.
Kdo bude chtít, může si na řezacím plotru vyřezat
třeba sněhové vločky. Přihlášku k účasti naleznete na webu knihovny: www.mktisnov.cz. Registrace je nutná předem! Vstupné: zdarma
Komentovaná prohlídka
Vcházení do obrazů
6. 2. 2022, 16.00 hodin
Galerie Josefa Jambora Tišnov
Zveme Vás na komentovanou prohlídku Vcházení do obrazů Josefa Jambora s autorem výstavy
Petrem Halasem. Součástí bude křest publikace
k výstavě, která vzniká jako další výsledek projektu Podpora turistického ruchu vcházením
do krajinomalby a fotografie. Projekt je založen
54

hu. Ví to i skřítek Rozekvítek, který bydlí v mechové chaloupce na kraji lesa. Opět si o něm
budeme číst a u toho si vyrobíme sněhuláky
a sněženky. Akce se koná v rámci půjčovního dne
dětského oddělení. Čtení začíná v 16 hodin, ale
tvořit můžete už od 15. hodiny. Vstupné: zdarma

na dohledávání míst vzniku krajinomaleb, zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn
krajiny s použitím mapových a písemných pramenů.
Knižní klubík pro miminka:
Říkadla do každé rodiny!
9. 2. 2022 v 10 hodin
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež
Říkadla a rituály – děti je přímo zbožňují. Tentokrát si proto budeme povídat o rytmu a proč
je pro děti tolik důležitý. Ukážeme si ty nejlepší
knížky s lidovými říkadly a některá říkadla se
rovnou naučíme. Přijďte si s námi hrát a povídat! Přihlásit se můžete přes odkaz, který najdete
na webu knihovny: www.mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Akce je vhodná pro rodiče s dětmi
do 1 roku. Vstupné: zdarma
Instalace k Národnímu týdnu
manželství
14.–20. 2. 2022
náměstí Míru, Tišnov

Zastavte se na náměstí Míru a přečtěte si, jak děti
vnímají lásku mezi rodiči. V průběhu Národního
týdne manželství (14.–20. 2.) zde budou instalovány příspěvky dětí na toto téma. Jsme si jisti,
že to bude podnětné a zajímavé čtení.

Posnídejte v knihovně s…
Pavlem Pumprlou!
17. 2. 2022 v 8.30 hodin
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro dospělé nebo on-line
Co si můžeme vzít ze sportu do života a jak nás může
sport inspirovat při vedení
týmů? Dopřejte si ranní šálek inspirace a sledujte
v knihovně, nebo on-line přednášku basketbalisty Pavla Pumprly s názvem A kde je váš strop?
V případě, že nám to epidemiologická situace
dovolí, bude pro vás v knihovně připravena lehká
snídaně. Vstupné: zdarma
Tomáš Chadim – Jiné světy
19. 2. 2022, 16.00 hodin
Galerie Josefa Jambora Tišnov

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Jiné světy, která nabídne retrospektivní průřez tvorbou
fotografa Tomáše Chadima. Tomáš Chadim je
představitelem současné progresivní krajinářské
fotografie a fotografie je pro něj především hrou.
Součástí programu vernisáže bude projekce doprovázená zvukovou performancí Ladislava Mirvis Mirvalda.
Sobotní masopustní ateliér
26. 2. 2022, 9.00–11.00 hodin
Galerie Josefa Jambora Tišnov

Tišnovské babičky čtou dětem
14. 2. 2022, 15.00–17.00 hodin
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež
V dalším sobotním výtvarném ateliéru pro děti se
tentokrát budeme věnovat veselému masopustu
a masopustnímu tvoření masek. Inspirací nám
bude výstava tajuplných fotografií krajin Tomáše
Chadima. Prosíme, rezervujte si místo na galerie@kulturatisnov.cz.
Co mají předjarní sněhuláci za úkol? Probouzejí
ze spaní sněženky, které rozkvetou třeba i ve sněKAM 02/2022
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Termíny přednášek
Městská knihovna Tišnov

Moonfall
Neznámá síla naruší oběžnou dráhu Měsíce
a způsobí změnu jeho dráhy. V cestě mu pocho-

Univerzita volného času
Morava v době Lucemburků
2. a 16. 2. 2022
(prezenčně, nebo on-line
dle epidemiologické situace)
Virtuální univerzita 3. věku
Architekti italského baroka
1. a 15. 2. 2022
(prezenčně, nebo on-line
dle epidemiologické situace)
Trénování paměti
8. a 22. 2. 2022
(prezenčně, nebo on-line
dle epidemiologické situace)

KINO SVRATKA – premiéry
Mlýnská152, Tišnov
Mimořádná událost
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který
nikdo neřídí? Tragikomedie o skupině rozdílných

lidí, kteří se hádají, ale musí spolupracovat, aby
jízdu vlakem přežili.
Tajemství staré bambitky 2
Volné pokračování jedné z nejúspěšnějších domácích pohádek posledního desetiletí. V novém

pitelně stojí planeta Země a bude jen na Halle Berry a Patricku Wilsonovi, aby společně zabránili
destrukci našeho světa...
Hranice odvahy
Nikdy nejste příliš malí na to, abyste dokázali
něco změnit. Oddanost a odvaha jsou totiž něco,
co se nachází i v těch nejmenších z nás.

příběhu se vrátí loupežník Karaba, jeho dcera
Anička s princem Jakubem a jejich dcerou Johankou, ale i vykukové Ferenc a Lorenc. Aby
dobro znovu zvítězilo, k tomu je třeba chytrost,
přátelství a smělé srdce...
INZERCE

KAM 02/2022
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číslo 02

únor

program Kina Svratka

2.

19.30

3.

19.30

st

SRDCE NA DLANI

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

PREMIÉRA

ČR | 102' | komedie | 12+ | 140 Kč

4.

MOONFALL

5.

17.00

SRDCE NA DLANI

pá

17.00

PREMIÉRA
USA/KAN/CH| | 124' | dobrodružný/sci-fi |
140/120 Kč | tit.

st

10.
čt

11.

17.00

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY KINO ZA POLOVIC

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 PREMIÉRA
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč

19.30

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
RUS | 100‘ | animovaný/rodinný | 140/120 Kč | dab.

UNCHARTED

17.00

KAREL

23.

19.30

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM

24.

19.30

SUPER-BLB

25.

19.30

SMRT NA NILU

26.

17.00

HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI

19.30

UNCHARTED

KINO ZA POLOVIC
ČR | 127' | dokument/životopisný | 70 Kč

ČR | 117‘ | komedie | 140/120 Kč

so

PREMIÉRA
FR | 82' | komedie/akční | 12+ | 140 Kč | dab.
PREMIÉRA
USA | 127' | krimi/drama | 12+ | 140 Kč | tit.
PREMIÉRA
ESP | 84' | animovaný | 140/120 Kč | dab.

UNCHARTED

PREMIÉRA
USA | 115‘ | dobrodružný/akční | 140/120 Kč | tit.

USA | 115‘ | dobrodružný/akční | 140/120 Kč | dab.
17.00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

27.

ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč

19.30

út

VEM SI MĚ

PREMIÉRA
USA | 112' | romantický | 12+ | 140 Kč | tit.

HRANICE ODVAHY

FK

NOR | 95' | válečný/dobrodružný | 100 Kč | tit.

16.

18.00

17.

19.30

čt

17.00

22.
út

MOONFALL

pá

18.00

MOONFALL

USA | 115‘ | dobrodružný/akční | 140/120 Kč | tit.

ČR | 102' | komedie | 12+ | 140 Kč

19.30

st

20.

čt

ne

15.

ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA

ČR | 90' | komedie | 12+ | 70 Kč
19.30

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

USA/KAN/CH| | 124‘ | dobrodružný/sci-fi |
140/120 Kč | tit.

st

pá

13.

so

19.30

USA/KAN/CH| | 124‘ | dobrodružný/sci-fi |
140/120 Kč | tit.

9.

17.00

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR | 102' | komedie | 12+ | 140 Kč

ne

RUS | 100' | animovaný/rodinný | 140/120 Kč | dab.
19.30

út

19.

ČR | 95' | komedie | 140/120 Kč

ne

8.

19.30

19.30
19.30

6.

18.
pá

ČR | 95' | komedie | 140/120 Kč

čt

so

2022

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM PREMIÉRA
ČR | 117' | komedie | 140/120 Kč

ne

17:00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč

UPOZORNĚNÍ – vstup do kina pouze při splnění platných
protiepidemických opatření.
VSTUPENKY lze zakoupit:
• na pokladně kina hodinu před začátkem představení
• v TIC na nám. Míru 120
pondělí, pátek: 8.00–12.30, 13.00–18.00
úterý, středa, čtvrtek: 8.00–12.30, 13.00–15.30
• online na webu kina
Změna programu vyhrazena, aktuality k nalezení na webu,
facebookových stránkách kina a v TIC.
Web: www.kinosvratka.cz
Facebook: KinoSvratka
Pokladna telefon: 530 334 021
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Vážení čtenáři, stejně jako vloni zveřejňujeme na počátku kalendářního roku souhrnný obsah předcházejícího ročníku Tišnovských
novin. Jedná se o obsah výběrový, články malého rozsahu, programy akcí a podobné materiály v něm nejsou zahrnuty, stejně tak ani opakující se stálé rubriky – Ze zápisníku (místo)starosty, Otázky a odpovědi, Napsali jsme před 50 lety, Křížovka a podobně.
Obsah je uspořádán tak, že rubriky jsou řazeny za sebou v takovém pořadí, na něž jste zvyklí z jednotlivých čísel novin, názvy
článků uvnitř jednotlivých rubrik jsou naopak seskládány abecedně. Za názvem článku je vždy uvedena zkratka jména a příjmení
jeho autora (vysvětlení zkratek se nalézá pod tímto úvodníkem), vpravo je pak uvedeno příslušné číslo TN lomené číslem stránky.
Ta specifikují, kde příslušný článek najdete.
List s obsahem lze vyjmout a vložit jej jako součást knihy na úvod či naopak závěr svázaného ročníku 2021.
Václav Seyfert
AUTOŘI JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKŮ:
AB – Anežka Bednaříková; ACP – Angela Castano Pena; AD – Aleksandra Daraz; ADo – Alice Dostálová; AF – Alexandra Foukalová; AK – Alice Kozumplíková; AKo – Alena Kožíková;
AN – Adéla Nešporová; ANe – Adriana Nečasová; AP – Anna Poledňáková; APr – Anna Procházková; AS – Afroditi Sevastiadou; BD – Barbora Dufková; BG – Barbora Gottwaldová; BJ
– Blanka Jebáčková; BK – Barbora Kulhánková; BS – Blahomír Skoupý; BSt – Barbora Straková; CP – Ctibor Prokop; DD – Dagmar Dvořáková; DF – Dagmar Fetterová; DK – Dušan
Kalášek; DKo – Dagmar Kopřivová; DL – Dáša Lazarová; DR – Dagmar Rudolfová; DS – Dana Staňková; DŠ – Daria Švecová; EB – Eva Bartesová; EF – Eva Foltýnová; EH – Edita
Hečová; ECh – Eva Chvalkovská; ES – Eva Senohrábková; EU – Eva Urbánková; EV – Eva Vávrová; EVe – Eliška Vecheta; FH – František Halml; FM – František Mach; FS – Fani
Siopi; GHS – Ge-Baek Hosin Sool; GS – Gabriela Sedlářová; HJ – Hynek Jurman; HS – Hana Svobodová; HSo – Helena Součková; HŠ – Hana Šolcová; IK – Ivana Kroutilová; IO –
Irena Ochrymčuková; JaK – Jan Kos; JaM – Jana Madaraszová; JaS – Jan Schneider; JaV – Jaromíra Vítková; JD – Jiří Dospíšil; JDu – Jan Duda; JDv – Jan Dvořáček; JB – Jan
Brdíčko; JF – Josef Flek; JG – Jana Gajdošová; JH – Jitka Hálová; JCh – Jaroslav Chroust; JiB – Jiří Blaha; JiS – Jiří Sokol; JJ – Jana Jarošová; JK – Jaroslava Klapalová; JKo
– Jana Koudelová; JKř – Jan Křupala; JKy – Josef Kyselka; JM – Jana Midrlová; JMa – Jan Maláska; JMu – Jaroslav Musil; JMy – Josef Mynář; JP – Josef Permedla; JPe – Jan
Pernica; JR – Jaroslav Rožnovský; JRo – Jana Rohlinková; JRy – Josef Rybecký; JS – Jiří Schneider; JSc – Jana Schovánková; JSt – Josef Stryk; JV – Jiří Vymětalík; JVe – Jana
Vejpustková; JVo – Josef Vojta; JVy – Jan Vymětal; JZ – Jiří Zemánek; KH – Kateřina Hromčíková; KJ – Kateřina Jirkůvová; KK – Kateřina Kouřilová; KM – Kateřina Myslivcová;
KMa – Kateřina Malášková; KPe – Kristýna Pekařová; KS – Karel Souček; KSt – Karel Strommer; KŠ – Klára Šimečková; KT – Květoslav Tesař; KŽ – Kateřina Žalčíková; LB – Libuše
Beranová; LF – Ludmila Floková; LK – Ladislava Kobzová; LKn – Lenka Knechtová; LKř – Lenka Křehlíková; LM – Linda Marková; LP – Ladislav Pulkrábek; LR – Ladislav Rozsypal;
MaJ – Martina Janochová; MaK – Marie Kulhánková; MB – Miloš Buček; MBa – Martin Banaś; MČ – Martin Čech; MD – Marie Dvořáková; MH – Martina Haklová; MHL – Markéta
Horáková Lazarová; MHr – Michaela Hrbotická; MCh – Monika Chlupová Fruhwirtová; MiJ – Miriam Jedličková; MiK – Michal Konečný; MiR – Milan Růžička; MiS – Miloš Sysel;
MJ – Miriam Jelínková; MK – Michal Kovář; MKn – Marek Knoflíček; MKo – Michal Komprs; MKu – Michal Kudláček; MM – Monika Mikulášková; MP – Miroslav Pavlík; MPl –
Mariana Plevová; MR – Marta Rémanová; MRa – Miroslav Randuch; MS – Martin Sebera; MSy – Marta Sylvestrová; MŠ – Martina Šaclová; MT – Martina Tichá; MZ – Ministerstvo
zdravotnictví ČR; NES – Nerea Enriquez Santos; NK – Nikol Křížová; NKo – Naděžda Kopecká; OK – Ondřej Kroutil; OS – Oldřich Sobotka; PB – Petra Bartíková; PC – Pavla Caudrová;
PeF – Petr Florián; PF – Pavel Fic; PG – Petr Grünwald; PGr – Petr Gratias; PH – Pavel Hanák; PHa – Petr Halas; PK – Petr Konečný; PM – Pavlína Mariánková; PMa – Petra
Makešová; PN – Pavla Navrátilová; PNo – Petra Novotná; PP – Petr Plíšek; PPo – Petr Pokoj; PPu – Petr Punčochář; PR – Petr Rampula; PŠ – Petr Šustal; PT – pedagogický tým
Inspira; PVH – Pavla Veselá Hanusová; RB – Robert Bílý; RH – Renata Hančíková; RK – Radka Kaclerová; RKn – Richard Knecht; RL – Renata Loubalová; RP – Radomír Pavlíček;
RŠ – Radka Štěpanovská; RZ – Radmila Zhořová; SK – Soňa Kappelová; SM – Stanislava Macháčková; SP – Stanislav Pařízek; SPa – Silvie Pavlíčková; SV – Simona Vaněčková;
ŠK – Šimon Kostřica; ŠN – Štěpánka Novotná; ŠO – Šárka Ondráčková; TB – Tomáš Blaha; TBu – Tomáš Buzrla; TD – Tobiáš Dvořák; TH – Tomáš Hudec; THa – Tomáš Havlát;
TK – Tereza Karasová; TKu – Tereza Kulhánková; TMK – Tadeáš Michal Kratochvíl; VB – Veronika Banaśová; VD – Věra Dvořáková; VH – Vojtěch Hanák; VK – Vladimíra Knoflíčková;
VO – Věra Odehnalová; VP – Veronika Pozděnová; VR – Veronika Ročková; VS – Václav Seyfert; VŠ – Václav Štěpánek; VV – Vladimír Vecheta; YS – Yara Sukeníková; ZD – Zdeňka
Dohnálková; ZH – Zdeněk Havelek; ZJ – Zdeněk Jílek; ZK – Zuzana Kurdiovská; ZKu – Zdeněk Kunický; ZM – zastupitelé za MOST; ZP – Zlata Ptáčková; ZU – Zuzana Učňová; ZV –
Zdeněk Vašíček; ZZ – Zdeňka Zvoníčková
Radnice informuje
Autovraky v tišnovských ulicích [JSo]
02/08
Dobrovolníci vysazují zeleň [YS]
02/10
Evropský týden mobility [OK]
11/09
Informace k volbám do sněmovny [DD]
09/10
Informace pro očkované [MZ]
04/07
Jak jsme volili do sněmovny 2021 [VS]
11/11
Jak Tišnov bojuje s covidem [KPe]
01/05
Jak zvládat život po roce s covidem [KPe]
03/07
Karel Vachek již odpočívá v Tišnově [VS]
02/05
Lesní stráž v tišnovských lesích [JDu]
12/08
Musilák znovu ožívá [VŠ]
07–08/06
Noví poslanci Parlamentu z Tišnova [LKn, JF] 12/09
Nový člen Rady města Tišnova [VV]
05/05
Nový park bude občanskou zahradou [KŠ]
05/10
Očkování proti koronaviru [KPe]
02/07
Podruhé společně Tvoříme Tišnov [KPe]
12/07
Rekonstrukce Riegrovy a Černohorské [KŠ]
09/08
Setkání s učitelkou Jarmilou Ondrovou [PVH] 09/07
Sprejerství versus street art v Tišnově [KŠ]
11/08
Tvoříme Tišnov [MS]
01/08
Tvoříme Tišnov – druhý ročník [KPe]
11/09
V lese teď potkáte i stráž [VŠ]
07–08/06
Vandalismus není umění [VP]
11/08
Vodní režim v Tišnově [JS, PF, AK, LF]
01/07
Volby do poslanecké sněmovny [DD]
10/08
Vítězné projekty participativního rozpočtu [KPe] 05/08
Vyhodnocení ankety Chceme hezčí Tišnov 1 [VO] 10/07
Vyhodnocení ankety Chceme hezčí Tišnov 2 [VO] 11/10
Vyjádření stavitelství Zemánek [JZ]
09/09
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Výsadba trvalkových záhonů na Dlouhé ul. [JG]
Zastavěné území města Tišnova [MČ]
Zeleň v Tišnově v roce 2020 [YS]
Zimní biokoridor [MK]
Změna klimatu a Tišnov [JR]

02/10
02/11
03/09
03/08
03/10

PODNIKATELSKY SERVIS
Covid – nájemné, třetí výzva programu [LP]
03/12
Doprava zboží při nákupu na dálku [MT]
04/11
Institut odpovědného zástupce [MT]
05/14
Ježíšek se netrefil? [RL, MT]
02/12
Novela zákona o obchodních korporacích [MT] 09/13
Nový zákon o evidenci majitelů [MT]
07–08/09
Ošetřovné pro OSVČ [LP]
03/13
Povinnosti podnikatele dle § 31 [MT]
10/11
Pozor na legislativní změnu [MT]
07–08/08
Pozor na nákupy na internetu [MT]
01/09
Pozor na označení provozoven [MT]
07–08/10
Program COVID – nepokryté náklady [LP]
05/15
Provozovny a sídla dle zákona [MT]
06/08
Znáte obsahovou náplň živností? [MT]
11/14
NÁZORY A POLEMIKY
Kdy bude dokončen biokoridor? [JiB, JD]
05/17
O stavu právního prostředí pod MOSTem [BS, ZM] 12/12
Občan informuje [JiB, KS]
01/10
Školení zastupitelské demokracie [BS, MS, THa]05/16
Singletraily na Klucanině? [JMy, JD]
06/11

VZDĚLÁVÁNÍ
Adventní ladění v Inspiru [DL, MD]
12/14
Bylo, je a bude [DS]
07–08/13
Činorodý půlrok [BG]
07–08/15
Desátý rok společného života [DS]
09/18
Děti zpátky v Inspiru [MD, IK, BSt]
06/16
Dětské skupiny zachráněny [JaV]
10/13
Drobné počiny ekoškoly [EB]
06/14
Evropský týden mobility v družině [BJ, JVe]
11/17
Hurá do školy [PMa]
11/16
Inspirácké stezky [IK]
07–08/16
Jak vést děti ke všímavosti [KŽ]
07–08/17
Jaké to bylo a snad už nebude [NKo, JH]
09/17
Jarní probouzení nejen naživo lesem [HŠ]
05/20
Jay na web [GS, KM, PPu]
03/15
Kalužníček přijímá zájemce o docházku [AN]
04/12
Kam mě nohy donesou [HŠ]
03/15
Kroužky v Inspiru [MD]
11/19
Letní příměstské tábory pro předškolní děti [KH] 03/16
Lokomoce v Tišnově [MH]
10/13
Mezinárodní den studentstva [ŠN, VR, CP]
01/12
Mezinárodní den zdravotních sester [VV]
06/13
Montessori lesní mateřská škola Ledňáček [SK] 03/14
Na co se můžete těšit ve Studánce [RŠ, ZK]
01/13
Na viděnou Na Paloučku [RH]
09/15
Naše úspěchy [DS]
06/15
Nauč se hrát na ukulele! [LKř]
10/14
Neuskutečněné oslavy na ZŠ Smíškova [MKo] 09/16
Nová školka v Tišnově [VK]
05/19
Novinky ve svazkovém školství [MiJ, RP]
10/16
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Nový školní rok za dveřmi [IK]
09/18
O manželství a dětech ze Studánky [KŽ]
02/18
Ohlédnutí za končícím rokem [RŠ, KH]
12/15
Ošetřovatelky oceněny hejtmanem [PC, KK]
11/16
Ošetřovatelky ze střední školy Tišnov [PC, KK] 06/15
Péče o děti mladší tří let v Jezírku [KH]
06/17
Podnikavost a podnikaví studenti [ZK, JRo]
09/17
Potůček ve školním roce 2021/22 [KH]
04/16
Projekt vzdělávání Tišnovska 2020 [BG]
02/16
Projekt Positive News [ZZ]
05/22
Projektový den – Dem Země 2021 [LK]
06/14
Předporodní aktivity ve Studánce [MŠ]
10/15
Ročníkový klavírní recitál Tiny Plchové [ZV]
09/16
S Inspirem po Tišnově… [MCh, IK, DL, MD] 05/24
Skvělá reprezentace ZŠ v Nedvědici [LK]
09/15
Survival 2021 [JKy]
10/14
Škola prázdná nezůstala [RZ]
06/13
Školní kuchyně neosiřela [BK]
05/21
Školní rok s covidem očima deváťáků [JKř] 07–08/12
Tak trochu jiný den otevřených dveří [ZP]
04/14
Tišnovská knižní Květnice [BG]
05/24
Úspěch našich žáků v recyklohraní [LK]
04/17
Už jsme zpět ve škole… a moc rádi! [RZ]
10/12
V září Tišnov rozkvete knihami [BG]
09/20
Vánoční šifrovačka s pokladem na konci [TD]
02/19
Vyrazili jsme na legiovlak [TMK]
12/14
Za zavřenými dveřmi MŠ Deblín [MP]
05/20
Zábavné a naučné stezky od Inspira [PT]
03/17
Začalo to ponožkovou výzvou a skončilo… [DS] 05/22
Zahřejte se na podzim dobrým skutkem [RŠ, ZK] 11/18
Září v lomnické škole [PNo, AB]
11/17
Zářijové novinky ve Studánce [RŠ, KŽ]
09/19
Znáte studánkový poklad? [RŠ]
05/23
ZŠ Lomnice má novou ředitelku [EVe]
07–08/14
Zvládli jsme to! [PN]
07–08/14
Zvyšování kvality vzdělávání [PŠ]
07–08/15
Žraloci [ŠK]
02/17
REPORTÁŽ
Cyklistika v přírodě [VV]
Distanční výuka [VV]
Hoří, má panenko! [JMu, TH, VV]
Jak chránit Květnici [VV]
Kam se poděla tišnovská házená? [VV]
Lom na Dřínové a těžká doprava z něj [VV]
Piráti ve městě [VV]
Porta coeli vstává (znovu) z popela [VV]
Sociální služby na Tišnovsku [VV]
Voda – Ohrožuje Tišnovsko sucho? [VV]
Za minerály letos do ulic Tišnova [ZP]

07–08/18
01/19
02/20
11/28
04/18
12/22
03/18
10/26
05/28
09/32
06/32

NÁŠ ROZHOVOR
Balák Libor [VS]
Blažková Hana [VV]
Boráková Michaela [VV]
Buzrla Tomáš [VV]
Kyselková Eliška [VS]
Macháčková Stanislava [VV]
Pavlíček Radomír [DK, VV]
Pololáník Zdeněk [VS]
Řehka Karel [VV]
Vallová Emílie [VV]
Vejvoda Adam [VS]

02/30
05/26
10/24
11/26
06/28
12/20
04/22
07–08/22
01/16
09/30
03/22

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Alegorie přírody Ireny Armutidisové [RK]
Apolenka z modrotisku [RK]
Čtyři klarinety v mnoha podobách [VS]
Dárkové sety pro miminka podruhé [DKo]
Festival Concentus Moraviae v Tišnově [VS]
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06/19
06/18
11/23
05/35
06/23

Galerie Josefa Jambora v dubnu [MSy]
04/24
Galerie v čase pandemie [MSy]
01/25
Hasiči ovládli Tišnovskou televizi [PH]
11/20
Iva Bittová: Hlasový workshop [JB]
10/21
Jak sledovat televizi [PH]
03/27
Jak v Tišnovských novinách publikovat [VV]
01/26
Jazzfest: Třetí pokus [VS]
06/20
Krajiny Josefa Jambora [MSy]
02/27
Kulturní akce, na které se můžete těšit [PH]
10/18
Modrotisk: Stopa našich tradic v UNESCO [ZP] 11/24
Mozartovo Requiem v Porta coeli [VS]
11/23
Muzeum Tišnova s novou vedoucí [EV]
03/24
Na toulkách krajinou s J. Lacinou [MSy]
02/26
Nevšední setkání nejen pro seniory [PH]
07–08/39
O tišnovských hodech, o tišnovském pivu [EV] 10/20
Podzim v muzeu [ECh, EV]
09/22
Technologický vývoj vysílání [PH]
02/25
Tišnov očima malířů se prodlužuje [EV, ZJ]
04/25
Tišnovská televize pouze na YouTube [PH]
04/26
Tišnovské kulturní léto 2021 [PH]
07–08/29
Tišnovský komorní orchestr [PH]
07–08/39
Umění do ulic a parků [RK]
11/24
Umění ve veřejném prostoru [MSy, RK]
05/34
Vařily pivo čarodějnice? [EV]
12/16
Velikonoce u ptačích sousedů [RK]
03/25
Vcházení do obrazů Josefa Jambora [PHa]
10/20
Vnitřní struktury nepřestávají fascinovat [MSy] 09/22
Vzdělávání v knihovně běží [EH]
01/25
Vzdělávání v Městské knihovně Tišnov [PB]
09/21
Výtvarná soutěž [MHr]
10/21
Z lásky k umění a rodnému kraji [ZP]
11/21
Zapomenutý kalendář předků [EV]
12/16
KULTURA
Art Periscope: Tišnov očima malířů [ZJ, EV]
03/28
Bigbítová noc v Železném – XIV. ročník [PGr]
06/23
Bude výstava betlémů v Předklášteří? [ZJ]
12/18
Když jazzová alba mají svůj příběh [VS]
03/31
Lidé a minerály [MM, RKn]
06/27
Má vlast cestami proměn [DF]
10/23
Muzeum a jeho možnosti spojování v čase [IO] 04/30
Od KVJ k výstavě prací žáků ZUŠ [IO]
11/25
Plány v Podhoráckém muzeu [IO]
02/28
Podhorácké muzeum v červnu [IO]
06/27
Podzimní Bluesová pomlázka [VS]
10/23
Poslední sezona v Galerii z ruky [SM]
07–08/43
Prázdninové výstavy v Železném [MP]
07–08/42
Promenáda pěkná, a co dále v září? [IO]
09/26
Promenádky v Předklášteří [IO]
07–08/42
Přece jen plánujeme závěr roku [IO]
12/18
Ruchadze Band: Třetí pokus [VS]
09/27
09/29
Signe Marie Lindstrøm [PM]
Svatováclavské hody [PH]
09/24
Tišnovský kalendář 2022 [ZJ]
10/22
Večer studentských filmů [ANe]
10/22
Výroční obyčeje na jaře [IO]
03/30
Výstavy v galerii Skleněnka [ADo]
07–08/43
Zahrada pozemských rozkoší H. Bosche [IK]
04/30
Zahrada pozemských rozkoší H. Bosche [MiS] 05/36
Zahrada pozemských rozkoší H. Bosche [IK]
06/24
Zahrada pozem. rozkoší H. Bosche [MiS, EV] 07–08/44
Závěrečný večer [IK]
09/28
TIC
Cyrilometodějskou stezkou po Tišnovsku [VV] 11/32
Čebínské kopce [VV]
12/24
Horní Libochůvka [VV]
10/30
Hrady a hrádky v povodí Loučky [VV]
02/34
Křížem krážem Tišnovskem [VV]
06/příloha
Po stopách staré Tišnovky [VV]
05/32

Poutní cestou na Vranov u Brna [VV]
Vánoční rozjímání v přírodě [VV]
Velikonoční příběh v přírodě [VV]
Zimní a jarní krása vody [VV]

09/34
01/28
04/28
03/32

TIŠNOVSKO
Bukovice [SV]
09/37
Černvír [JVo]
11/34
Další úspěch svazku Tišnovsko [JSc]
02/19
Hluboké Dvory [TU]
06/34
Horní Loučky [BD, JM]
01/31
Jamenský rok [AKo]
07–08/49
Kde dotace pomáhají [LB]
07–08/25
Lomnička [HSo]
11/35
Malhostovice [PG]
03/34
Nedvědice [PK]
05/38
Níhov [JDv]
10/33
Nová mateřská škola ve Všechovicích [MiJ] 07–08/27
Ohlédnutí za létem v Jamném [AKo]
10/32
Osiky [PPo]
04/37
Pouť u sv. Stanislava [VV]
06/35
Projděme se krajinou [JCh]
07–08/27
Předklášteří [MaK]
07–08/26
Pozoruhodná neděle a polité dítě [JV]
05/37
Regionální značka Brněnsko [BG]
05/37
Rozšíření systému pro sběr odpadů [MiJ]
10/34
Šerkovice [KT]
12/26
Testujeme tisíce lidí měsíčně [ZP]
05/39
Vodní toky na Tišnovsku I. – Lubě [VV]
03/35
Vodní toky na Tišnovsku II. – Lomnička [VV]
04/36
Znovuzrození kryté lávky na Prudké [MB]
06/35
SPOLKOVY ŽIVOT
10 let Jednoho světa v Tišnově [JPe, MiR]
06/37
51. ročník Tišnovské padesátky [FM]
11/38
65 let radioklubu OK2KEA [JSt]
01/32
Bazilika opět žije [JRy]
07–08/48
Bleší trhy v Tišnově budou! [LM, AN]
06/36
Buď v pohybu s Lokomocí [VK]
09/40
Burza minerálů, jaká dosud nebyla [TBu]
09/39
Environmentální soc. podnikání [MHL, TKu] 07–08/47
Fotografický podzim [MB]
10/36
Hřbitove, hřbitove [ZD]
06/38
I stromy potřebují pít [KJ]
12/28
Jak se žije dobrovolnicím? [NES, ACP, FS, AD] 05/41
Jubileum včelaře Josefa Permedly [JMa]
05/40
Květinový swap s Ekoporadnou [TK]
07–08/46
Letní dobrovolnictví [TB, MHL]
06/36
Mužské kruhy v Tišnově [JVy]
10/37
Napiš papeži [LR]
12/29
Nové impulzy s novým vybavením [MH]
11/37
Otevřeno pro každého [HŠ]
09/40
Otevřeno pro všechny – zážitkové exkurze [ZU] 11/37
Podporované zemědělství [TKu, MHL]
05/40
Podpořte vznik komunitní zahrady [DR]
02/38
Polní den v OK2KEA [JSt]
11/36
Pomáháme mladým dospět [HŠ, JJ]
03/37
Pomáháme mladým i v čase karantén [HŠ]
02/39
Pozor na energošmejdy [JiS]
12/30
Řekni, kde ty stromy jsou [TB]
04/35
Řekni, kde ty stromy jsou? [MHL, TB]
09/38
Sázíme budoucnost [AP]
04/35
Soutěž 2021 [TK]
06/37
Soutěže Ekoporadny ještě nekončí [TK]
10/36
Svatá Ludmila 1 100 let [MaJ]
07–08/46
Šerkovický včelař a evodie [JP]
10/37
Tišnov hostí dobrovolníky [FS, NES, ACP, AS] 11/36
Tišnovská cesta za betlémy [ZJ]
02/38
Tišnovská spižírna [MHL]
03/36
Třetí rok dobrovolnické pomoci [TB, MHL]
03/36
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Tišnovské noviny – výběrový obsah ročníku 2021
Už víme, kde ty stromy jsou [MHL]
Vítězové soutěží [TK]
Volnočasové aktivity na Žernůvce [ES]
Výstava brněnského fotografa M. Budíka [ZJ]
Zahájení cvičebního roku 2021 [SPa]
Zahrádková osada Besének I slaví 40 let [MaK]
Zbavte se exekucí díky Milostivému létu [EU]

12/29
01/32
05/41
09/38
09/39
12/28
12/30

Tragická povodeň v Tišnově a okolí [VS]
07–08/54
V Tišnově byl internován generál Langiewicz [VS] 04/45
V Tišnově začala řádit asijská cholera [VS]
10/42
Vítězství nad Ivanem Lendlem [VS]
07–08/54
Výstava koláží Miroslava Horníčka [VS]
05/46
Založení včelařského spolku [VS]
05/46
Zasedání před druhým založením Sokola [VS] 09/44

SOCIÁLNÍ PÉČE
Exekuce na dlužné a běžné výživné [FH]
04/39
Finanční pomoc pro charitní díla [MR, PC]
03/38
Charitní služby ve Skryjích oslaví deset let [HS] 09/41
Letos bez koledníků [JK]
02/39
Na jaro máme své plány [MR]
06/39
Očkování proti covid-19 v CSS [KMa]
04/38
Pečujete doma o své blízké? [MKu]
06/39
Poděkování z domova sv. Alžběty [VD]
03/38
Pravidelné akce Domova sv. Alžběty [VD]
10/41
Pravidelné aktivity na Penzionu [KMa]
09/41
Přání krásného podzimu [AF]
10/41
Říjen pro domácí hospic [MR]
10/40
Společně proti covidu [MJ]
04/38
Terénní pracovník není sektář ani lobbista [HŠ] 04/39
Tříkrálová sbírka 2021 [JK]
01/34
Žít doma [MR]
07–08/51
Život v DPS se vrací do normálu [EF]
04/40

PŘÍRODA
Dokonalý letec a lovec [JP]
03/47
I na Trnci vykvetl zmijovec [VV]
06/47
Ježci v našich podzimních zahradách [TK]
09/47
Kde se zabydlím, tam zůstanu [JP]
09/47
Mám ráda čistou vodu [JP]
12/37
Moštování ovoce v roce 2020 [KSt]
01/42
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři [JP]
04/51
Nebojte se netopýrů [TK]
07–08/61
Nenápadný čilý malý ptáček [JP]
01/43
Nepůvodní zvěř v ČR [JP]
02/52
Ozdoba našich jarních luk [JP]
03/47
Plachý pták vodních ploch [JP]
11/47
Rarita na Tišnovsku [JP]
07–08/61
Úvod do Zahradníkova roku [SP]
01/42
Zahradníkův rok – 1: Řez dřevin [SP]
02/51
Zahradníkův rok – 2: Sazenice [SP]
03/46
Zahradníkův rok – 3: Přísady [SP]
04/50
Zahradníkův rok – 4: Mobiliář zeleně [SP]
05/50
Zahradníkův rok – 5: Okna, balkóny… [SP]
06/46
Zahradníkův rok – 6: Ochrana rostlin [SP] 07–08/60
Zahradníkův rok – 7: Měsíc sklizně [SP]
09/48
Zahradníkův rok – 8: Sázení dřevin [SP]
10/46
Zahradníkův rok – 9: Ovocná abeceda [SP]
12/36
Zajímavá jarní houba [JP]
05/51
Zkamenělý čas II. – V klínu sopek [VV]
02/50
Žijí tady s námi [JP]
06/47
Živím se pylem a nektarem [JP]
05/51
Život na loukách pod Tišnovem [JP]
10/47

FEJETON
O pustnoucí přírodě [VV]

03/39

SENIOŘI
Energošmejdi útočí [PH, JiS, FH]
04/41
Hrst vzpomínek na Tomáše Knechta [VS]
10/39
Kabeš Bohumil [VS]
04/44
Na kole z Tišnova na Grossglockner a zpět [OS] 05/42
Penzion se vrací do normálu [KMa]
07–08/52
Rampula Petr [VV]
11/40
Rašková Vladimíra [VS]
01/35
Seniorská obálka je nadále dostupná [MKu] 07–08/52
Technologie pro zdraví [PH]
02/40
Vaščák Jan [VS]
10/38
Výstava malíře a bývalého cyklisty [ZJ]
11/41
HISTORIE
Čtvrt století bez Antonína Mrkose [VS]
07–08/57
Další tišnovský příspěvěk k Paměti národa [VS] 03/41
Delegace Tišnova u prezidenta Beneše [VS]
05/45
Filmové drama o legionářích [VVr]
12/31
Generál, který padl se zbraní v ruce [VVr]
03/40
Jak tišnovští rodáci ovládli Brno [VS]
01/37
Krvavý Štědrý den 1620 [VS]
01/36
Olomoucký biskup Robert Angličan [JaK]
02/46
Páni erbu křídla-1 [JaK]
10/44
Páni erbu křídla-2 [JaK]
12/32
Páni z Deblína a jejich historie [JaK]
04/46
Praktický politik bez velkých slov [VS]
09/46
Výročí jedné z nejstarších institucí [JaK]
06/40
HISTORIE – KALENDÁRIUM UDÁLOSTÍ
1. zasedání sběratelů nerostů [VS]
04/45
Antonín Pešek poprvé mistrem světa [VS]
09/44
Debut M. Pavlíkové v Národním divadle [VS]
03/42
Hniličkova Jazzová mše v kostele [VS]
11/42
Odhalení pamětní desky padlých [VS]
10/42
Loupež na tišnovské radnici [VS]
11/42
Pochod hladu tišnovských komunistů [VS]
03/42
První vlak na trati Tišnov – Žďár n./S. [VS]
06/42
První tišnovský koncert Concentu Moraviae [VS] 06/42
Ustavující schůze klubu studentstva Barák [VS] 07–08/55
Útěk z nucených prací ve Vídni [VS]
07–08/55
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DĚTI A MLÁDEŽ
Co se může stát, když… [MD]
Dětské retrohry [ŠO]
Duhové pokusy [JaM]
Hra jako inspirace I. [VV]
Kreativní laboratoř [EH]
O balónech a potápěčích [VH]
O modrém světle [VH]
Pták roku 2021 [PT]
Tišnovská noční obloha VI. [VV]
Tišnovská noční obloha VII. [VV]
Tišnovská noční obloha VIII. [VV]
Třeme-li ebonitovou tyč… [VH]

06/48
04/52
05/52
12/38
01/44
10/50
01/45
03/48
02/49
09/49
11/46
05/53

ŽIVOTNÍ STYL
Franta Kocourek na plese [MP]
04/60
Kamarádi cyklisté [APr]
06/53
Kamarádi na celý život [PR]
11/49
Mediální smršť na téma Karel Vachek [VS]
04/59
Milada Kollárová: Staré hračky [MP]
10/53
Na skleničku s degustátorem I. [VV]
11/50
Na skleničku s degustátorem II. [VV]
12/40
Pátečníci se neztratili [HJ]
01/47
Po Labyrintu Hlava medúzy [VS]
02/60
Pomoc kvete v každém věku [DK]
04/60
Téma IT: Datové schránky [PP]
05/57
Téma IT: Elektronický podpis, co, jak, kde? [PP] 06/52
Téma IT: Jak platit na internetu [PP]
03/52
Téma IT: Jak získat digitální podpis [PP]
07–08/65
Téma IT: Je Facebook zlo? [PP]
04/57
Téma IT: Naučte se používat e-mail [PP]
02/54
Téma IT: Novinky, jež byste neměli minout [PP] 11/52

Téma IT: Prokletá hesla a co s nimi? [PP]
01/22
Téma IT: Rady při komunikaci s IT specialisty [PP] 10/52
Téma IT: Zamyšlení nad užíváním technologií [PP] 12/42
Tišnováci v aktuálním pořadu ČT 2 [PeF] 07–08/66
Tišnovsko na rozhlasových vlnách [VS]
05/55
Vandalismus: umělecká intervence [MSy, MiK] 09/52
Vzpomínka na setkání s Karlem Krylem [MP]
12/43
Zdravá strava pro naše tělo i mysl [JKo]
01/49
SPORT
Babytenis – O pohár hejtmana JMK [ZKu]
09/57
Basketbalová mládež znovu pohromadě [VK]
06/55
Co kvůli pomluvám nezaznělo? [JaS]
05/61
Cyklistika a běh v Tišnově [MBa]
09/55
European Kids Athletic Games [MS]
10/54
Evropský týden mobility, 2. ročník [OK]
09/55
Fotbalisté zakončili podzimní část soutěží [ZP] 12/46
Glosa k nedožitým devadesátinám [VS]
11/54
Grandslamoví vítězové na zdejších kurtech [VS] 02/56
Informace z tenisu [ZKu]
11/56
Jsme rádi za každého, kdo fandí [VV]
07–08/68
Klub SKB Tišnov připraven na sezónu [MKn]
10/54
Kluci i holky zahájili sezónu [ZH, RB, MKn]
11/55
Lekce jógy v Tišnově s Veronikou [VB]
09/57
Na kole z Chorvatska domů [MBa]
12/44
Nová basketbalová sezóna [ZH, MKn]
09/56
Pod basketbalovými koši [ZH]
07–08/69
Projekt Tenis pro všechny [ZKu]
05/60
Sportovci města Tišnova za rok 2019 [DŠ]
05/58
Strade Bianche a L’Eroica Montalcino [VB]
09/53
Šerkovická malá kopaná 2021 [MRa]
12/45
Šerkovické koulení 2021 [MRa]
06/55
Šerkovický pétanque – turnaj září 2021 [MRa] 11/55
Školu bojových umění covid nezastaví [NK, GHS] 02/57
Tenisové soutěže a úspěchy [ZKu]
10/55
Tenisový rok 2020 pod rouškou [ZKu]
01/50
Tišnovská padesátka 2021 [FM]
10/56
Tišnovské barvy na soutěžích [MS]
11/54
Tišnovští tenisté a tenistky válí [ZKu]
12/47
Turnaj dětí a dospělých v pétanque [MRa]
09/56
Výročí „tajemného pána“ z tenisu [VS]
07–08/69
Výsledky soutěží družstev SK Tenis [ZKu] 07–08/70
Vzpomínka: tenista s tišnovskými kořeny [VS] 04/61
MALÁ ENCYKLOPEDIE TIŠNOVSKA
Osobnosti
Bím Hynek [VS]
Dvořáček Jan [VS]
Katholický Karel [VS]
Krejčí Karel [VS]
Mudroch Karel [VS]
Pammrová Anna [VS]
Richter Jan [VS]
Růžička Josef [VS]
Stožický Oldřich [VS]
Škrabálková Božena [VS]
Architektura
Dům U Jana [VV]
Jarochova vila [VV]
Kuthanovo sanatorium [VV]
Mariánský sloup [VV]
Městská spořitelna [VV]
Müllerův dům [VV]
Radnice [VV]
Středověké uličky [VV]
Příroda
Klucanina [VV]
Králova jeskyně [VV]
Lažánecký prales Slunná [VV]
Svídovec [VV]

01/51
10/49
04/55
02/58
06/50
09/50
05/54
11/48
07–08/67
03/50
06/50
07–08/67
04/55
12/48
03/50
11/48
10/49
01/51
05/54
02/58
12/48
09/50
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Úspěšná nadnárodní společnost Thuasne CR, s. r. o.,
jejíž aktivity jsou zaměřeny na výrobu
a prodej zdravotnických výrobků,
hledá pro svou výrobní divizi se sídlem v Předklášteří
vhodné kandidáty pro pracovní pozici

Obsluha stroje
pro automatický výřez textilního materiálu
Požadujeme: • SŠ vzdělání technického zaměření
• pečlivost, pracovitost
		 a manuální zručnost
• znalost práce na PC
• možnost práce ve dvousměnném provozu
• dobrý zdravotní stav
		 – manipulace s břemeny
• dobrá pracovní morálka
• trestní bezúhonnost
Nabízíme:

•
•
•
•
•

Benefity: •
•
•
•

13. plat
týden dovolené navíc
stravenky
příspěvek na penzijní/
životní připojištění
• příspěvek na dopravu

 ajímavé ﬁnanční ohodnocení
z
stabilní zázemí prosperující ﬁrmy
práce pro atraktivní odvětví zdravotnictví
příjemné čisté pracovní prostředí
nástup možný ihned

Bližší informace, týkající se této pracovní nabídky, na telefonním čísle 734 596 401.
Pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky, zašlete svůj životopis
na e-mailovou adresu prace@thuasne.cz.

objevte společnost thuasne
www.thuasne.cz
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účetnictví

vedení účetnictví – daně – mzdy

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence zajistíme
kompletní mzdový a daňový servis.
Nedílnou součástí je zpracování daní včetně jejich podání.

Bc. Hana Slezáková
+420 721 422 333, slezakova@hpstax.cz
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kavárna & bar u kina

jsme tu pro vás
každý den
Mlýnská 152
u Kina Svratka, Tišnov
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