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Úvod

Slovo starosty
Novoroční oh-

ňostroj opět roz-
zářil tišnovské 
náměstí a naše 
město vstoupilo 
do dalšího roku 
svého života. Po-
kud vyjdeme ze 
známé informace, 
že první písemná 
zmínka o našem 

městě, tedy přesněji jeho předchůdkyni 
- vsi z názvem Ťušnovice pochází z roku 
1233, načali jsme již 780. rok písemně 
evidované existence. V roce 2013 si však 
připomeneme také 1150. výročí přícho-
du sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Mo-
ravu, při této příležitosti byl právě před 
150 lety postaven mariánský sloup na 
náměstí Komenského. Kulatá výročí osla-
ví v letošním roce také budova městské 
spořitelny, nová dvojkolejná železniční 
trať Tišnov – Křižanov – Žďár nad Sáza-
vou, základní škola na náměstí 28. října 
či tišnovská rozhledna. Připomeneme 
si rovněž návštěvu T. G. Masaryka v Tiš-
nově, první vyhlášení Květnice přírodní 
rezervací, narození Emanuela Ranného, 
Aloise Řezáče či Boženky Škrabálkové. 
Rok 2013 bude tedy, co do významných 
událostí, rokem významným. Při této 
příležitosti bychom rádi uspořádali ně-
kolik připomínkových akcí a pravdě-
podobně v letních měsících také velkou 
městskou slavnost, na které společně 
oslavíme to, že jsme na naše město a jeho 
bohaté historické a kulturní dědictví ná-
ležitě hrdí.

Do nového roku vstupují ve výrazně 
změněné podobě také Tišnovské noviny. 
Ty budou nyní vycházet ve zcela novém 
formátu, s novou grafikou a především 
pak jako celobarevné. I díky rozšíření 
obsahu se z Tišnovských novin stane od 
tohoto čísla měsíčník. Uvedené změny 
by měly přinést především zkvalitnění 
tohoto městského zpravodaje. Chceme 
nyní přinášet více informací o dění v na-
šem městě, o práci zastupitelů, úředníků 
městského úřadu, činnosti příspěvko-
vých organizací města či spolkové čin-
nosti. Chceme se zaměřit na články o plá-
novaných či uskutečněných kulturních, 
sportovních, společenských a jiných ak-
cích, vždy doplněné o fotografie. Tišnov-
ské noviny se nyní budou více věnovat 
také historii města včetně různých tema-
tických příloh a příběhů na pokračování 
nebo popisovat přírodní či kulturní zají-
mavosti v našem městě a jeho okolí. Naší 
snahou je, aby občané Tišnova každý 

měsíc obdrželi do své schránky kvalitní 
magazín, ve kterém si počte doslova celá 
rodina. Předpokládáme, že tato změna 
bude probíhat postupně a své definitivní 
podoby by měla dosáhnout někdy v polo-
vině roku. V této souvislosti bychom rádi 
vyzvali širokou veřejnost ke spolupráci, 
Tišnovské noviny nyní nabízí prostor ke 
zveřejnění zajímavých příspěvků ze ži-
vota našeho města, jeho obyvatelích, do-
mech, tradicích. Uvítáme rovněž různé 
historické i současné fotografie. Věřím, 
že tato změna, ač bude jistě ze začátku 
vnímána minimálně s určitým překva-
pením vás, čtenářů Tišnovských novin, 
bude brzy hodnocena jako změna pozi-
tivní a přínosná. Společně s právě reali-
zovanou programovou i vizuální přemě-
nou Tišnovské televize bude pak město 
disponovat silným mediálním zázemím, 
které bude sloužit ke kvalitnímu a objek-
tivnímu informování občanů města. 

Z pohledu investičních akcí čeká Tišnov 
také významný rok. Změny v přerozděle-
ní daní sice zdaleka nepřinesly vládou sli-
bované příjmy, rozpočet města však tuto 
změnu nakonec alespoň částečně pozitiv-
ně pocítil. Společně s pokračující politikou 
efektivního hospodaření města, která na-
šemu rozpočtu přináší zejména v běžných 
provozních výdajích významné finanční 
úspory, se tak podařilo navýšit výdaje pře-
devším v plánovaných opravách městské-
ho majetku a investicích. Z celkových 191 
milionů korun se na nové investice poda-
řilo uvolnit více jak 60 milionů a na opravy 
skoro 13 milionů. Jak už jsem se částečně 
zmínil ve svém prosincovém slovu staros-
ty, Tišnov se dočká například opravy částí 
ulic Družstevní a Jiráskova, zahájení revi-
talizace koupaliště, s využitím dotace také 
výměny oken a zateplení budov mateřské 
školy Humpolka, mateřské školy Sluníčko 
a domu s pečovatelskou službou na ulici 
Králova. Investice do sociálních zařízení 
a kuchyně ve výši necelých 3 milionů ko-
run čeká základní školu na nám. 28. října, 
opravou hřbitovní zdi budou zahájeny 
práce na vzniku parku pod kostelem, po 
výměně oken v hotelu Květnice se nových 
dočká také budova polikliniky. Po letech 
výmluv či planých slibů se na pořad dne 
konečně dostává dostavba základní školy 
Smíškova, která bude v letošním roce za-
hájena. Realizovat se bude také odložená 
úprava ulice Brněnská, rozšiřovat veřejné 
osvětlení v místní části Hájek-Hajánky, 
v případě obdržení dotace bude provede-
no zastřešení a rekonstrukce autobuso-
vého terminálu a vybudování záchytného 
parkoviště u nádraží. Ani v letošním roce 
jsme nezapomněli na budování nových 
přechodů pro chodce či bezbariérových 
tras pro tělesně postižené spoluobčany či 

maminky s kočárky, větší množství oprav 
výtluků místních komunikací a předláž-
dění chodníků, pokračování budování 
cyklostezek a mnoho dalších akcí. Také 
stále ještě jednáme se svazkem vodovo-
dů a kanalizací o možném zahájení první 
etapy budování kanalizace v lokalitě Za 
Mlýnem. Příjmy rozpočtu budou částečně 
kryty také finančním úvěrem (zateplení 
budov mateřských škol a domu s pečova-
telskou službou, rekonstrukce základní 
školy Smíškova), ten je však nastaven 
velice výhodně a z části bude díky zmí-
něnému zateplení umořován uspořenými 
prostředky za energie. Z volných, lidově 
řečeno naspořených prostředků města, 
které ke konci roku 2012 činily asi 43,7 
milionů (mimochodem jeden z historicky 
nejvyšších zůstatků ke konci roku), bude 
do rozpočtu zapojeno asi 28 milionů. 
Veškeré finanční prostředky města pak 
budou od měsíce února nově úročeny na 
bankovních účtech významně vyšší úro-
kovou sazbou, než je úroková sazba čer-
paného úvěru. Celkové financování města 
tedy bude nastaveno velice výhodně a od-
povědně, zcela v duchu trendů, kterými se 
ubírá většina prosperujících měst.

Uplynulý víkend proběhlo úvodní kolo 
historicky první přímé volby prezidenta 
České republiky. Zejména poslední týden 
před volbou byl, co do intenzity kampa-
ně, poměrně náročný. Na poslední chvíli 
se mnoho osobností z řad politiků, věd-
ců či umělců pokusilo prostřednictvím 
různých výzev upozornit na určitá rizika 
spojená s výběrem některých kandidátů. 
I já jsem se, ač se rozhodně nepovažuji 
za významnou osobnost, k jedné z vý-
zev přidal a vyjádřil svůj názor. Ač jsem 
takto veřejně někoho podpořil poprvé, 
učinil jsem tak bez váhání a s plnou od-
povědností. Věřím proto, že složení dru-
hého kola voleb, které je v okamžicích, 
kdy čtete tyto řádky, již známé, slibuje 
při vítězství kteréhokoliv z oněch dvou 
kandidátů důstojné zastoupení nás, ob-
čanů, v pozici prvního muže či ženy naší 
republiky. A třeba se tak v Tišnově brzy 
opět dočkáme návštěvy hlavy státu. 
V rok, kdy si připomínáme 95. výročí za-
ložení Československé republiky a 20. let 
vzniku České republiky, by to bylo více 
než symbolické.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
vám všem popřál úspěšný rok 2013 a Tiš-
novu, Hájku, Hajánkám, Jamnému a Pejš-
kovu pak mnoho sil do dalšího rozvoje.

Váš
Jan Schneider  
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Radnice informuje

Územní plán 
Tišnov

Upozorňujeme všechny občany, že 
bylo zahájeno projednávání návrhu 
nového územního plánu Tišnov dle 
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního 
zákona, včetně projednání vyhod-
nocení vlivů územního plánu Tišnov 
na udržitelný rozvoj území.

Návrh územního plánu Tišnov, 
včetně vyhodnocení jeho vlivů 
územního plánu Tišnov na udržitel-
ný rozvoj území, je v rámci projedná-
vání dle ust. § 50 odst. 2 stavebního 
zákona vystaven již od 14. prosince 
2012 na internetových stránkách 
města Tišnova www.tisnov.cz 
v menu Dokumenty města/Ostatní/
Dokumenty odborů a pracovišť/Od-
bor územního plánování a stavební-
ho řádu. 

V souladu s novelou stavebního zá-
kona, která nabyla účinnosti dnem 1. 
ledna 2013, bude návrh územního plá-
nu Tišnov projednán nejen s dotčenými 

orgány, krajským úřadem a sousední-
mi obcemi, ale též s veřejností.  Ke zve-
řejněnému návrhu územního plánu 
Tišnov a k vyhodnocení vlivů územní-
ho plánu Tišnov na udržitelný rozvoj 
území, včetně vyhodnocení jeho vlivů 
na životní prostředí, bude moci každý 
uplatnit u pořizovatele písemné připo-
mínky. Pořizovatel,  kterým je oddělení 
úřadu územního plánování při Odboru 
územního plánování a stavebního řádu 
MěÚ Tišnov, oznámí v blízké době lhů-
tu, ve které bude možno připomínky 
uplatňovat, veřejnou vyhláškou. Připo-
mínky bude možno uplatňovat pouze 
v této lhůtě, tj. do 30 dnů od doručení 
veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška 
bude vyvěšena na „fyzické“ úřední des-
ce MěÚ Tišnov a zároveň též na elektro-
nické úřední desce MěÚ Tišnov - www.
tisnov.cz/cs/mesto/uredni-deska/. 

Dále upozorňujeme, že připomínky 
a také námitky proti návrhu územní-
ho plánu Tišnov bude možno podávat 
při následujícím projednávání návrhu 
územního plánu Tišnov dle ust. § 52 
stavebního zákona, tj. v rámci řízení 

o územním plánu, jehož součástí bude 
veřejné projednání návrhu územního 
plánu Tišnov. O zahájení řízení o územ-
ním plánu Tišnov a o termínu konání 
jeho veřejného projednání bude veřej-
nost v souladu s ust. § 52 odst. 1 sta-
vebního zákona informována veřejnou 
vyhláškou, která bude vyvěšena na „fy-
zické“ úřední desce MěÚ Tišnov a sou-
časně též na úřední desce elektronické. 
Návrh územního plánu Tišnov, včetně 
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území, bude rovněž znovu zve-
řejněn na webových stránkách města 
Tišnov a vystaven k veřejnému nahléd-
nutí bude u pořizovatele – oddělení 
úřad územního plánování při odboru 
územního plánování a stavebního řádu 
MěÚ Tišnov.

Adresa pořizovatele, na kterou je možno 
 doručovat písemné připomínky:

Městský úřad Tišnov

oddělení úřad územního plánování 
OÚPSŘ nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov

Poplatek 
za komunální 
odpad

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích a byly schváleny Obecně 
závazné vyhlášky města č. 6/2012 
a 7/2012, které se týkají místní-
ho poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Z tohoto dů-
vodu poskytujeme následující in-
formace.

Informace k poplatku 
za komunální odpad můžete získat

 �na Odboru finančním MěÚ Tišnov, 
 �budova radnice, 1. poschodí, dveře  
č. 321, 
 � telefon 549 439 838
 �e-mail: jitka.halamova@tisnov.cz
Formuláře k místnímu poplatku 

za komunální odpad jsou zveřej-
něny na stránkách města (www.
tisnov.cz) –(potřebuji vyřídit – žá-
dosti a formuláře – f inanční odbor 
– místní poplatek za komunální 
odpad)

Poplatníkem je fyzická osoba:
 �která má na území města Tišnova 
trvalý pobyt,
 �které byl podle zákona upravují-
cího pobyt cizinců na území Čes-
ké republiky povolen trvalý nebo 
přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů,
 �která podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území České re-
publiky pobývá na území ČR pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců,
 �které byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravující-
ho azyl nebo dočasná ochrana po-
dle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců,
 �která má na území města Tišnova 
ve vlastnictví nemovitost, ve které 
není hlášena k pobytu žádná fyzic-
ká osoba, a to:
- stavbu určenou k individuální  
  rekreaci 
- byt 
- rodinný dům

Ohlašovací povinnost:

nemusí plnit poplatníci, kteří 
 �mají na území města Tišnova tr-
valý pobyt
 �mají na území města Tišnova 
ve vlastnictví stavbu určenou k indi-
viduální rekreaci, ve které není hlá-

šena k pobytu žádná fyzická osoba
Ostatní poplatníci jsou povinni 

ohlásit vznik své poplatkové povin-
nosti nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy jim povinnost platit tento popla-
tek vznikla.

Od poplatku jsou osvobozeni 
poplatníci, kteří prokáží, že:

 �platí poplatek za komunální odpad 
v jiné obci, podle zákona číslo 
185/2001 Sb., o odpadech 
 � jsou trvale umístěni ve školských za-
řízeních pro výkon ústavní a ochran-
né výchovy, v krizových centrech či 
v zařízeních pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc (rozsudkem soudu)
 � jsou trvale umístěni v domově pro 
osoby se zdravotním postižením 
nebo v domově pro seniory mimo 
území města Tišnova (potvrzením 
příslušného  zařízení)
 �z důvodu pobytu v zahraničí se 
v daném kalendářním roce více než 
3 měsíce nebudou zdržovat nebo ne-
zdržovali na území města Tišnova 
 �z důvodu pobytu ve vazbě nebo 
výkonu trestu odnětí svobody se v 
daném kalendářním roce více než 3 
měsíce nebudou zdržovat nebo ne-
zdržovali na území města Tišnova 
(potvrzením vězeňské služby nebo 
oznámením)
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 �z důvodu pobytu v místě zaměst-
nání se v daném kalendářním roce 
více než 3 měsíce nebudou zdržo-
vat nebo nezdržovali na území měs-
ta Tišnova (potvrzením ubytovacího 
zařízení nebo nájemní či podnájemní 
smlouvou)
 �z důvodu pobytu v místě studia se 
v daném kalendářním roce více než 
3 měsíce nebudou zdržovat nebo 
nezdržovali na území města Tišnova 
(potvrzením příslušné správy kolejí 
a menz nebo nájemní či podnájemní 
smlouvou)
 �z důvodu dlouhodobé hospitali-
zace se v daném kalendářním roce 
více než 3 měsíce nebudou zdržo-
vat nebo nezdržovali na území měs-
ta Tišnova (potvrzením zdravotnic-
kého zařízení) 
 �dále kojenci do tří měsíců věku
 �poplatníci, kteří vlastní na území 
města Tišnova stavbu určenou 
k individuální rekreaci a zároveň 
mají na území města Tišnova tr-
valý pobyt

Sazba poplatku:
 �město Tišnov: 500,- Kč
 �místní části Hajánky, Hájek, Jamné, 
Pejškov: 400,- Kč (po úlevě) 
V případě vzniku poplatkové povin-

nosti v průběhu kalendářního roku se 
poplatek platí v poměrné výši, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný 
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Úleva se poskytuje:
 �ve výši 100,- Kč poplatníkům, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
nebo mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba, 
na území místních částí Hajánky, 
Hájek, Jamné a Pejškov
 �ve výši 4 Kč za každý započatý ki-
logram plastů a nápojových kartonů 
poplatníkům,  kteří se v roce 2012 
zapojili do systému třídění plastů 
a nápojových kartonů do pytlů ozna-
čených čárovými kódy, které obdrželi 
na Městském úřadě Tišnov, maximál-
ně ve výši 500 Kč
 �ve výši 400 Kč poplatníkům, kteří 
prokáží, že byli po celých 12 měsíců 
roku 2012 poživateli dávky pomoci 
v hmotné nouzi (lze prokázat roz-
hodnutím nebo oznámením o přizná-

ní, zvýšení nebo snížení dávky)
 �ve výši 150 Kč poplatníkům, kteří 
prokáží, že byli v roce 2012 po dobu 
delší než 6 měsíců a kratší než 12 
měsíců poživateli dávky pomoci 
v hmotné nouzi (lze prokázat roz-
hodnutím nebo oznámením o přizná-
ní, zvýšení nebo snížení dávky)

Splatnost poplatku:
 � jednorázově do 30. 4. kalendářního 
roku
Pokud vznikne poplatková po-

vinnost po datu splatnosti, je po-
platek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději do konce přísluš-
ného kalendářního roku.

 �do 31. 1. kalendářního roku pro 
poplatníky,
 �kterým byl podle zákona upravu-
jícího pobyt cizinců na území Čes-
ké republiky povolen trvalý nebo 
přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů
 �kteří podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území České re-
publiky pobývají na území ČR pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců
 �kterým byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravující-
ho azyl nebo dočasná ochrana po-
dle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců
Pokud vznikne poplatková povin-

nost po datu splatnosti, je poplatek 
splatný nejpozději do 15 dnů od uply-
nutí lhůty pro splnění ohlašovací po-
vinnosti.

Forma úhrady:
 �v hotovosti – pokladna se nachází 
na radnici města Tišnova, první po-
schodí, odbor finanční, dveře č. 321
 �bezhotovostním převodem na účet 
číslo 19-1425641/0100 – při bezho-
tovostním převodu je nutné znát svůj 
variabilní symbol
 �poštovní poukázkou typu A (poštov-
ní poukázku je možné vyzvednout 
na pokladně MěÚ)

Variabilní symbol:
 �variabilní symbol je symbol, který je 
každému poplatníkovi přidělen při 
přihlášení k trvalému pobytu, slouží 
k identifikaci platby a zůstává po ce-
lou dobu poplatkové povinnosti stejný
 �variabilní symbol lze zís-
kat na finančním odboru 
MěÚ Tišnov v budově radnice 
(telefon 549 439 838,   

email: jitka.halamova@tisnov.cz)

Společný zástupce
 �za domácnost, rodinný dům nebo by-
tový dům může být poplatek odváděn 
společným zástupcem
Je nutné oznámit správci poplatku 

jména a data narození osob, za které 
se poplatek odvádí (viz formuláře).

Nově je zavedená odpovědnost 
za placení poplatku

V případě, že je poplatník v době 
vzniku poplatkové povinnosti nezle-
tilý, odpovídají za zaplacení poplatku 
tento poplatník a jeho zákonný zá-
stupce společně a nerozdílně. Neza-
platí-li poplatek poplatník nebo jeho 
zákonný zástupce v roce 2013, lze po-
platek vyměřit jednomu z nich.

Změny skutečností – zánik 
poplatkové povinnosti

 �změna trvalého pobytu – je možné 
požádat o vrácení přeplatku
 �změna vlastnictví nemovitosti – je 
možné požádat o vrácení přeplatku
 �úmrtí – pokud v den úmrtí vznikne 
přeplatek, mají na něj nárok dědicové. 
Je nutné při vyřizování pozůstalosti 
upozornit notáře na tento přeplatek, 
aby později nárokovaná částka moh-
la být vrácena dědici. Pokud v den 
úmrtí vznikne nedoplatek, poplatko-
vá povinnost přechází na dědice

Neuhrazení místního poplatku:
 �pokud není poplatek uhrazen do 
30. 4. kalendářního roku, může být 
zvýšen až na trojnásobek
 �neuhrazený místní poplatek bude 
vyměřen hromadným předpisným 
seznamem v následujícím kalen-
dářním roce (tzn. platební výměr 
nebude doručován na adresu po-
platníka, ale bude k nahlédnutí 
na odboru finančním MěÚ Tišnov)
 �správce daně zveřejní, kdy lze 
do hromadného předpisného se-
znamu nahlédnout formou veřejné 
vyhlášky,  kterou vyvěsí po dobu 
nejméně 30 dnů
 �hromadný předpisný seznam bude 
zpřístupněn k nahlédnutí po dobu 
nejméně 30 dnů
 �pokud není poplatek uhrazen ani 
v náhradním termínu, je vymáhán 
daňovou exekucí

Daňová exekuce:
se provádí v souladu s ustanovením 

§ 178 odst. 5 daňového řádu
 �srážkami ze mzdy (je možné postih-
nout i důchod, dávky státní sociální 

Radnice informuje
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podpory, podporu v  nezaměstnanos-
ti, podporu při rekvalifikaci, dávky 
nemocenského pojištění)
 �přikázáním pohledávky z účtu u po-
skytovatele platebních služeb
 �přikázáním jiné peněžité pohledávky
 �postižením jiných majetkových práv
 �prodejem movitých věcí
 �prodejem nemovitostí
Daňová exekuce se nařizuje vy-

dáním exekučního příkazu, čímž je 
zahájeno exekuční řízení. S daňovou 
exekucí jsou spojeny exekuční nákla-

dy, které činí 2 % z částky, pro kterou 
je daňová exekuce nařízena, nejméně 
však 500,- Kč.

Právní předpisy:
 �Obecně závazná vyhláška města Tiš-
nova č. 6/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů
 �Obecně závazná vyhláška města 
Tišnova č. 7/2012, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška 

města Tišnova č. 6/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů
 �zákon č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpi-
sů
 �zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů

Jitka Halamová, DiS.

Ztráty a nálezy
Upozorňujeme občany, že v přípa-

dě jakékoliv ztráty či nálezu je možné  
kontaktovat MěÚ Tišnov – podatel-
na - tel. č. 549 439 711 nebo sledovat  
informace na webových stránkách měs-
ta www.tisnov.cz - sekce Potřebuji vy-
řídit - oddíl Ztráty a nálezy.

Na konci minulého roku se našla pe-

něženka i s hotovostí.
Odbor správních a vnitřních věcí

Žádost o pomoc
Dovoluji si tímto obrátit se na Vás se 

žádostí o pomoc při dohledání „ztra-
cených“ šperků, a to zejména přívěš-
ku s perlou uvnitř stříbrné „spleti“ 
zavěšeného na stříbrném řetízku. 
Šperk se nacházel v krabičce spolu s ji-
nými šperky v malé taštičce a ke ztrá-

tě došlo u garáže v Tišnově na Trnci. 
Řetízek má pro mne vysokou osobní 
hodnotu a budu vděčná za jakouko-
li informaci, dokonce jsem ochotna 
uhradit i menší „nálezné“ v případě, 
že bude nálezce ochoten alespoň ten-
to jeden šperk vrátit na podatelnu 
MěÚ Tišnov.
 Čtenářka Tišnovských novin

Svoz odpadu v roce 2013
Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v loňském roce 

společnost KTS Ekologie s.r.o., kterou založily 
a vlastní některá města a obce ležící v západní čás-
ti Jihomoravského kraje. Z větších měst jsou to pro 
představu Rosice, Ivančice a Tišnov.

Směsný domovní odpad
Svoz směsného domovního odpadu zůstává v Tišno-

vě, kromě místních částí Jamné a Pejškov, nezměněn. 
Svoz probíhá celoročně v Tišnově týdně v níže uvede-
ných dnech, v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, 
Pejškov pak 1x za 14 dní, vždy v lichém týdnu:

PONDĚLÍ:
Wágnerova, Na Mlékárně, Kvapilova, Dvořákova, Ma-

jorova, Hřbitovní, Bezručova, Chodníček, Svatopluka 
Čecha, Na Hrádku, Riegrova, Tyršova, Jiráskova, Druž-
stevní, Na Honech, Nerudova, Drbalova, Černohorská, 
Na Rybníčku, Husova, Smíškova, Smetanova, Vrchlic-
kého, Havlíčkova, Purkyňova, Alšova, Hybešova, Er-
benova, Máchova, Hornická, Hynka Bíma, Revoluční 
a Dobrovského.

ÚTERÝ:
Brněnská (od centra po ul. Dobrovského), nám. Ko-

menského, nám. Míru, Dvořákova, Ráboňova, Parolko-
va, Kukýrna, Halouzkova, Jungmannova, Radniční, Ko-
ráb, Nádražní, Na Zahrádkách, Janáčkova, Klášterská, 
Procházkova, nám. 28. října, U Náhonu, Na Loukách, 
Mlýnská, Trmačov, Za Mlýnem, U Svratky, Za Krétou, 
U Střelnice, Cáhlovská, Pod Květnicí, U Humpolky, 
Neumannova, Karasova, Ostrovec, Dlouhá, K Čimper-
ku, Marie Pavlíkové, Formánkova, Ranného a Valova.  
Hájek, Hajánky (v liché týdny). 

STŘEDA:
Brněnská (od ul. Dobrovského po ul. Trnec), Na Nové, 

U Lubě, Olbrachtova, Mrštíkova, Mahenova, Cihlář-
ská, Trnec, Těsnohlídkova, U Pily, Horova, Jamborova, 
Mánesova, Halasova, Hornická, Hanákova, Lomnická, 
Králova, Květnická, Dřínová, Osvobození, Polní.

ČTVRTEK (v liché týdny):
Jamné + několik domácností v místní části Hájek, 

které žijí v údolí při krajské komunikaci.

PÁTEK (v liché týdny):  Pejškov

Svoz bioodpadu
je prováděn v pátek v sudých týdnech, a to kon-

krétně v termínech: 25.1., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4, 
3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. a 20.12.2013.

Pytlový sběr plastů
je prováděn nadále 1x měsíčně, vždy v druhý celý 

týden v měsíci, vždy v den svozu směsného odpadu, 
a to konkrétně v kalendářním týdnu: 3, 7, 11, 15, 20, 
24, 28, 33, 37, 42, 46, 50. V případě, že tento termín 
z různých důvodů propásnete, nedávejte pytle před 
dům v jiných dnech, ale využijte možnosti odvést pyt-
le s plasty na sběrný dvůr města (Wágnerova 1543) 
kdykoliv v době provozu.

Sběrný dvůr
je v roce 2013 otevřen stejně jako v roce minulém: 

v pondělí (7.00 – l6.30 hod.), v úterý - pátek (7.00 – 
l5.00 hod.) a v sobotu  (8.00 – l2.00 hod). Zde můžete 
uložit velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, žele-
zo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení 
podléhající zpětnému odběru a další.

Ing. Václav Drhlík
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Starosta města Tišnova

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Tajemník Městského úřadu Tišnov

Radnice informuje

Popis pracovní pozice:
 �plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích,
 �komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměst-
nanců obce, 
 �zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění 
přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním ob-
vodu města Tišnova, obce s rozšířenou působností,
 �řízení a koordinace činnosti úřadu,
 �zabezpečování konání jednání Rady města Tišnova a Zastu-
pitelstva města Tišnova a další.

Zákonné požadavky na uchazeče: 
(dle § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-

ních samosprávných celků , ve znění pozdějších předpisů): 
 � fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
 �občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým po-
bytem v České republice, který ovládá český jazyk, 
 �způsobilost k právním úkonům, 
 � trestní bezúhonnost, 
 �ovládání jednacího jazyka, 
 �splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro vý-
kon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, 
ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čest-
né prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení ne-
prokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971, 
 �minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezpro-
středně předcházejících jmenování do funkce: 
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru 
k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní 
správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo 
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného 
celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. 

Další požadavky na uchazeče:
 �vysokoškolské vzdělání,
 �znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy a z per-
sonální oblasti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zá-
kon č. 128/2000 Sb.  o obcích;  zákon č. 312/2002, o úřed-
nících územně samosprávných celků; zákon č. 159/2006 Sb. 
o střetu zájmů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
 �zpracování a následné obhájení vlastní Koncepce řízení 
úřadu , datum možného nástupu do funkce, 
 �pokročilá znalost Microsoft Office - Word, Excel, Power po-
int, Internet, e-mail,
 �řidičský průkaz skupiny “B”,
 �znalost světového jazyka výhodou (AJ, NJ)

Specifické požadavky na znalosti a dovednosti:
 �efektivní komunikace,
 �orientace na cíl,
 �řídící schopnosti (schopnost řídit a rozhodovat pod tlakem),
 �strategické myšlení,
 �aktivní přístup k řešení problémů.

Specifické požadavky na schopnosti a vlastnosti pro 
výkon pozice:

 �systematický přístup,
 �analytické schopnosti,
 �sebeřízení,
 � time management.
 �Zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců 
od nástupu.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č.564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, v platném znění, platová třída 12. 

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami pře-
dejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 25.02.2013 – do 17:00 hod. na adresu:

Město Tišnov,  nám. Míru 111,  666 19 Tišnov
Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT - Výbě-

rové řízení – tajemník úřadu“

Kontaktní pracovník – Bc. Iva Dvořáčková,  
tel. 549 439 715,  
e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

Náležitosti přihlášky jsou:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní pří-

slušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průka-
zu, telefonní spojení, datum a podpis. 

K přihlášce připojte:
 �strukturovaný profesní životopis,
 �vlastní Koncepci řízení úřadu - v rozsahu max. pět  
normostran, vč. termínu možného nástupu,
 �motivační dopis,
 �originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským stá-
tem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením,
 �ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 �vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek 
k diplomu (vysvědčení nebo dodatek, nemusí být ověřeno),
 �souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními úda-
ji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 �osvědčení podle § 4 odst. l (nebo čestné prohlášení o jeho 
vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu 
zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi 

a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže 
být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené 
pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové 
řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Pracovník Tišnovské televize
(referent Odboru kultury a školství)

Popis pracovní pozice:
 �zodpovědnost za fungování Tišnovské televize,
 �zajišťování kameramanské, střihačské a jiné technické čin-
nosti.

Požadavky:
 �SŠ, VOŠ nebo VŠ, nejlépe filmového nebo žurnalistického za-
měření,
 �znalost práce s kamerou SD/HD – profesionální kamera 
s manuálních nastavením,
 �znalost práce s nelineárním střihovým zařízením SD/HD 
(EDIUS výhodou),
 �orientace v obrazových formátech SD/HD -  MPEG2, DV, P2, 
v zapojení a ovládání AV techniky, mikrofonů, osvětlení,
 �výborná znalost práce na PC,
 �dobrá znalost českého jazyka, 
 �morální bezúhonnost,
 �komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibi-
lita a kreativita,
 �řidičský průkaz skupiny B. 

Nástup dle dohody, nejlépe od 01. 02. 2013 
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, v platném znění, platová třída 9 - 10. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  21. 01. 2013  
 �písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV 
 �písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 21. 01. 2013 do 17:00 hod.
 �Podrobnější informace : Bc. Iva Dvořáčková, tel. 549 439 715

 �v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
 �k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační do-
pis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutý-
mi osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smy-
slu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 �před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč 
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 mě-
síce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
Vyhlášení výběrového řízení, včetně tiskopisů pro přihláše-
ní do výběrového řízení , je zveřejněno na webových strán-
kách města na adrese: www.tisnov.cz.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náleži-
tostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná 
a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchaze-
čů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové 
řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Město Tišnov vydalo nástěnný 
kalendář na rok 2013, který je k do-
stání v Muzeu města Tišnova, v Jam-
borově galerii a v knihkupectví paní 
Raškové na Brněnské ulici za cenu 

149,- Kč. Kalendář ve formátu A2  
obsahuje 12 fotografií z Tišnova 
technikou camera obscura.

(r)

Kalendář města Tišnova na rok 2013

Radnice informuje

Kultura

Koncert písničkáře Václava Koubka
19. ledna ve 20:00, velký sál MěKS

Vystoupení známého písničkáře 
Václava Koubka. Tento harmonikář je 
zároveň humorista, vypravěč a bri-
lantní výrobce kvalitního humoru.

Vstupné v předprodeji 100,- / 120,- 
Kč na místě. (Předprodej v knihku-
pectví u paní Raškové, Brněnská 475, 
Tišnov. Tel.: 549 410 022).

Gábina Kolčavová trio (USA/CZ)
24. ledna v 19:00, velký sál MěKS

Gabriela Kolčavová – zpěv, Radim 
Hanousek – saxofony, Radek Bagár – 
akustické piano

Osud zavál zpěvačku Gábinu Kolča-

vovou do všech koutů světa. Její sytý 
témbr splývá dokonale s kapelovým 
zvukem, ale zároveň nenuceně vyni-
ká. Gábina využívá s elegancí svoji 
skvělou angličtinu (léta strávená 
v USA) k interpretaci perel americ-
kého jazzového zpěvníku s plným 
vědomím hodnoty textů. Uslyšíte 
klasické jazzové standardy typu: Girl 
from Ipanema, Love for Sale, Misty, 
Autumn Leaves.
Vstupné v předprodeji 80,- / 110,- Kč 
na místě. (Předprodej v knihkupectví 
u paní Raškové, Brněnská 475, Tišnov. 
Tel.: 549 410 022).

Divadelní představení „Zmýlená platí“
7. února v 19:00, kino Svratka

V této komedii, plné slovních hříček, 
lakonických poznámek, úsměvných 
dialogů, se můžeme bavit situacemi 
téměř detektivními. Kdo je kdo? Kdo 
chce co a po kom to chce? Kdo nebo co 
je v kufru?

Režie: Robert Bellan. Hrají: Milena 
Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan 
Vyskočil a Otto Kallus
Vstupné: 1. - 9. řada za 280,- Kč;  
10. - 22. řada za 250,- Kč. 
Předprodej v knihkupectví u paní Raškové, 
Brněnská 475, Tišnov. Tel.: 549 410 022. 

ViP duo 
13. února 2013 v 19.00

Violista David Šlechta (člen Matysova 
kvarteta a Filharmonie Brno) a japon-
ská klavíristka Mari Omichi. Na pro-
gramu J. S. Bach, F. Liszt, R. Schumann, 
P. I. Čajkovskij, B. Bartok, E. Granados, 
T. Tanaka, A. Benjamin. 
Vstupné 100,- Kč. Pro děti, studenty 
a seniory 60,- Kč. Jeden dospělý dopro-
vod dítěte zdarma.

Koncert Znouzectnost 
Po-kapela Peach-US /punk Blansko/
15. února ve 20:00, velký sál MěKS
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Kultura

Akce Městské 
knihovny Tišnov
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLé ČTENÁŘE

Univerzita volného času – letní 
semestr

Městská knihovna vyhlašuje pro 
blížící se letní semestr (únor - červen) 
nové cykly přednášek.

Z historie kláštera Porta coeli
Porta coeli (Brána nebes) je žen-

ský cisterciácký klášter ze 13. století, 
ve kterém i v dnešní době žije komu-
nita sester cisterciaček. Proslavený-
mi dominantami tohoto kláštera jsou 
bohatě zdobený gotický portál v zá-
padním průčelí románsko-gotické 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie, 
kapitulní síň a křížová chodba. Cyklus 
představí dějinné události kláštera 
v šesti lekcích.

 �Přednáší: PhDr. Irena Ochrymčuková 
Zahájení: úterý 12. 2. 2013 v 17.00

Opera – spojení hudby a divadla
Opera, to je především silná hudba; 

žádné dílo se neudrželo na repertoá-
ru skrze myšlenkový obsah, básnické 
zpracování libreta či díky pozoruhod-
né inscenaci. To však neznamená, že je 
možné jevištní ztvárnění opominout 
a nevěnovat mu pozornost. V dalším 
cyklu přednášek se seznámíme s vý-
vojem divadelní praxe v opeře skrze 
inscenace významných tvůrců, z nichž 
každý reprezentuje charakteristický 
přístup k operním inscenacím a svým 
osobitým způsobem zanechal v dě-
jinách operního divadla významnou 
stopu. Budou mezi nimi Walter Felsen-
stein, Franco Zeffirelli, Otto Schenk, 
Harry Kupfer, Patrice Chéreau, Robert 
Wilson, Robert Carsen a další. Hudba 
ale nezůstane v pozadí, vynikající re-
žiséři obvykle pracovali i s vynikající-
mi dirigenty a pěvci. Cyklus bude jako 
vždy rozdělen do osmi částí.

 �Přednáší: Boris Klepal, nezávislý  

hudební publicista Zahájení: středa 
13. 2. 2013 v 17.00

SALONKy

Labyrint pod Zelným trhem 
7. 2. 2013

Městská knihovna Tišnov pořádá 
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi 
do Labyrintu pod Zelným trhem  v Brně. 

Zdejší sklepy vznikaly pod jednotlivými 
domy od středověku po novověk - nejvíce 
jich bylo vybudováno v době baroka. Slou-
žily zejména k uchovávání potravin, zrání 
piva a vína v sudech i jako úkryt v době 
válek. Především však byly zázemím tr-
hoveckého života Zelného trhu, který zde 
přetrvává už více než 700 let. V roce 2009 
pak prošly sklepy komplexní stavební 
úpravou, která umožnila jejich novodobé 
využití. Tehdy byly spojeny do jednoho 
celku. Vznikla tak unikátní soustava his-
torických sklepení a chodeb, která dostala 
název Labyrint pod Zelným trhem. 

Cena vstupného pro seniory: 80 Kč 
(pracující: 160 Kč), dopravu si hradí ka-
ždý sám. Sraz zájemců u kašny na Zel-
ném trhu v 10.10 hod. V případě velkého 
zájmu budou mít další účastníci sraz 
v 11.10 tamtéž, více informací v Měst-
ské knihovně. Upozornění pro seniory: 
prohlídka zahrnuje 212 schodů!

Zájemci se musí přihlásit osobně v 
knihovně nebo telefonicky na čísle 549 
121 001-5.

Kostnice sv. Jakuba 
21. 2. 2013 
Městská knihovna Tišnov pořádá 
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi 
do Kostnice sv. Jakuba. 

V pátek 22. června 2012 se veřejnosti 
otevřela Kostnice u sv. Jakuba a zájemci 
tak mají možnost spatřit na vlastní oči 
unikátní prostory, které byly objeveny 
při průzkumu podzemí   v roce 2001. 
Z antropologických rozborů vyplývá, že 
jsou zde pochovány oběti středověkých 
morových a cholerových ran, válečných 
událostí z doby třicetileté války 
a švédského obléhání. Počet pohřbených 
se odhaduje na více než 50 tisíc!

Cena vstupného pro seniory: 70 Kč 
(pro pracující: 140 Kč), dopravu si hra-
dí každý sám.

Sraz zájemců u kostela sv. Jakuba 
v 9.40 hod.

V případě velkého zájmu budou mít 
další účastníci sraz v 10.10 tamtéž, více 
informací v Městské knihovně.

Po prohlídce se účastníci přesunou 
na výstavu: Královna Dagmar - čes-
ká princezna v Dietrichsteinském 
paláci.

Výstava pojednává o první známé 
„krajance“ v Dánsku - Markétě, dceři 
Přemysla I. Otakara a nevlastní sestře 
sv. Anežky České. 

Vstupné pro seniory: do 30 Kč.
Zájemci se musí přihlásit osobně v knihov-

ně nebo telefonicky na čísle 549 121 001-5. 

Beseda

Uganda - Perla subsaharské Afriky 
24. 1. 2013 v 17.00

Městská knihovna Tišnov zve všech-
ny příznivce cestování na další z řady 
cestovatelských čtvrtků, tentokrát 
s Davidem Švejnohou. A co všechno 
společně s ním prožijete?

Cestování terénním autem po jedné 
z nejkrásnějších zemí černého kon-
tinentu. Scenérie mlžných pralesů 
Bwindi a dechberoucí chvíle s horský-
mi gorilami, kterých je na světě pouze 
670. Příroda na hranicích s Rwandou 
a Kongem a pygmejské vesnice. Prů-
jezd Národním parkem Queen Eliza-
beth plným antilop a plavba po kanále 
Kazinga s množstvým hrochů, bůvolů, 
slonů a krokodýlů. Lesy Semliki a vul-
kanické prameny. Čajovníkové plantá-
že u městečka Fort Portal a magické 
vodopády Murchison Falls. Ale také 
povídání o životě obyčejných lidí, do-
pravě a kouzelné atmosféře.

Gruzie  
21. 2. 2013 v 17.00

Městská knihovna Tišnov zve všech-
ny zájemce na další z cestovatelských 
čtvrtků.

Zemí, kde se můžeme vykoupat 
v Černém moři, ale i navštívit vysoké 
hory Kavkazu, nás provedou ostřílení 

Znouzectnost je plzeňská kape-
la s punkovou pověstí a schopností 
napsat popovou písničku i folko-
vou baladu. www.znc.cz. Po ZNC se 
představí Peach-US, punková kapela 
od řeky Punkvy v klasickém složení: 
bassa, kytara, bicí, akordeon. 
Vstupné 80,- Kč.

Koncert Psí vojáci
23. února ve 20:00, velký sál MěKS

Psí vojáci v srpnu 2011 oznámili 
sbohem a řetěz - definitivní ukončení 
činnosti, což byla pro mnoho fanouš-
ků a českou kulturu velká ztráta. Nyní 
se však vrací zpět!!! Navíc bude kape-
la vystupovat v prapůvodní sestavě  

v jaké byla roku 1979 založena. 
Po boku zpěváka a klávesisty Filipa 
Topola se tedy objeví bubeník David 
Skála a baskytarista Jan Hazuka.
Vstupné : 150 Kč / 200 Kč (předprodej 
v knihkupectví u paní Raškové)
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Výstava fotografií - Miloš Neča
2. prosince 2012 – 3. února 2013

Výstava fotografií Miloše Neči, který 
svým objektivem dovede zachytit kra-
jinné scenérie i architekturu v okolí 
Tišnova a Nedvědice doplněná histo-
rickými fotoaparáty ze sbírky autora.
Vstupné 30,- Kč, snížené 15,- Kč

Výstava Manželství je umění
6. ledna – 17. února 2012

Přijďte se dozvědět informace 
o historii manželství, jeho etnických 
zvláštnostech, o manželství v umělec-
ké tvorbě, statistické údaje a zhlédnout 
fotografie a předměty s manželstvím 
spojené. Výstava vznikla ve spolupráci 
Muzea města Tišnova s RC Studánka 
a za podpory města Tišnova.
Vstupné 30,- Kč, snížené 15,- Kč

Přednáška Co víme o Slunci a jeho 
vlivu na Zemi
19. ledna 2013 v 17:00

Přednáška předního českého astrofy-
zika a popularizátora astronomie RNDr. 
Františka Fárníka, CSc. 
Vstupné dobrovolné

Ohlédnutí 
za akcemi 
muzea v roce 
2012
Začátek něčeho nového je dobrým 
důvodem pro rekapitulaci toho, 
co se již událo, proto si na začátku 
roku 2013 dovolím stručné shrnutí 
výstav konaných v roce 2012 
v Muzeu města Tišnova.

Již 8. ledna byla otevřena první vý-
stava roku 2012, která pojednávala 
o historii sanatoria Dr. Kuthana a jeho 
proměně v dnešní Nemocnici Tišnov 
a nesla název „Od sanatoria po nemoc-
nici“. Impulzem pro uspořádání této 
výstavy bylo vydání knihy Karla Krej-
čího: Kuthanovo sanatorium v Tišno-
vě. Knihu, kterou na vernisáži výstavy 
pokřtil pan starosta Jan Schneider, vy-
dalo město Tišnov v edici Tišnovsko.

Hned 4 dny po otevření výstavy 
o sanatoriu byla přichystána malá in-
stalace „Za dlouhých zimních večerů“, 
která se oproti ostatním výstavám 
v lecčems vymykala. Na výstavě se ne-

jen děti, kterým byla výstava primár-
ně určena, mohli při hodinovém mode-
rovaném programu dozvědět, jak lidé 
dříve trávili zimu a jaké zvyky dodr-
žovali právě v tomto období. Dlouhé 
zimní večery, kde si každý návštěv-
ník mohl také sám vyzkoušet, jak se 
zpracovávala vlna, vyráběly provazy, 
mlela mouka či opravovalo zeměděl-
ské náčiní, se staly nejnavštěvovanější 
výstavou roku 2012. Výstava byla při-
pravena ve spolupráci s Dětským mu-
zeem Moravského zemského muzea, 
Slováckým muzeem v Uherském Hra-
dišti a Valašským muzeem v přírodě.

V březnu pak navázala výstava „So-
kol na Tišnovsku“ mapující jeho histo-
rii i současnost. Vznikla u příležitosti 
120. výročí založení Tělocvičné jed-
noty Sokol Tišnov a 110. výročí vzni-
ku Sokolské župy Pernštejnské, které 
také spolupracovaly na jejím vzniku.

Přes letní období bylo pro ná-
vštěvníky otevřeno „Indiánské 
léto“ – výstava unikátních foto-
grafií západokanadských totemů, 
která byla doplněna fotografiemi 
totemů v okolí Tišnova, indiánský-
mi předměty a výkresy vypracova-
nými žáky tišnovských základních 
škol. Výstava vznikla ve spolupráci 
se Společností přátel Kanady a RCI, 

1. Brďo Tišnov – Gingo, ZŠ 28. října 
a ZŠ Smíškova.

U příležitosti Evropského roku aktiv-
ního stárnutí a mezigenerační solidari-
ty 2012 se konala výstava „Generace 
po generaci“, která návštěvníkům při-
blížila život seniorů v minulosti i sou-
časnosti, seznámila s paletou služeb 
a aktivit pro seniory v našem regionu 
a také tím, jak se v rodinách dědily pro-
fese z generace na generaci. Součástí 
výstavy byly také fotografie poslucha-
čů Univerzity třetího věku Vysokého 
učení technického v Brně pod vede-
ním JUDr. Miloslava Jedličky. Instalace 
vznikla ve spolupráci s Podhoráckým 
muzeem v Předklášteří, za podpory 
poslankyně Evropského parlamentu 
Ing. Bc. Zuzany Brzobohaté.

Poslední vernisáží v roce 2012 byla 
vernisáž dvou výstav „Krvavá Vysoči-
na“ a „Miloš Neča – fotografie“. Krva-
vá Vysočina vznikla na základě knihy 
„Volavčí sítě“ pojednávající o pozadí 
případu smrtí dvou studentů z Tiš-
nova - Vlastimila Železného a Aloise 
Pokorného, jejímiž autory, stejně jako 
autory výstavy, jsou pánové Miroslav 
Kasáček a Luděk Navara. 

Výstava fotografií Miloše Neči, který 
svým objektivem dovede zachytit kra-
jinné scenérie i architekturu v okolí 

cestovatelé - Radovan Jirků a Alena 
Kantorová.

V horských vesnicích Svanetie si 
s nimi prohlédneme staré opevněné 
věže a vydáme se na několik výletů 
do hor. Navštívíme unikátní skalní 
města i oblast pěstování vyhlášené-
ho vína, Kachetii. 

ODDĚLENÍ PRO DĚTSKé ČTENÁŘE

O dvanácti měsíčkách  
25. 1. 2013 v 10.00, 10.45 a 13.30

Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvr-
kalové – Cvrčci se opět představí tišnov-
skému publiku. Provedením navazují 
na tradici muzikálů a tak nás v zimním 

čase potěší tématickou hudební pohád-
kou O dvanácti měsíčkách z dílny pánů 
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Pro-
žijete příběh plný závisti, rozmaru, po-
kory a pochopitelně i lásky. Těšíme se 
na Vás v čítárně dětského oddělení spo-
lečně se sboristy pod vedením sbormis-
tryně paní Mgr. Petry Gloser Cvrkalové.
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Tišnova a Nedvědice, doplněná histo-
rickými fotoaparáty ze sbírky autora 
je pak v muzeu k vidění až do neděle 
3.  února 2013. 

Ke všem výstavám byl připraven také 
doprovodný program – nejčastěji formou 
přednášek, filmových projekcí, koncertů 

či cestovatelských promítání, ale také 
jedno dětské odpoledne s indiány.

Chtěla bych na tomto místě poděko-
vat všem organizacím, jednotlivcům 
a v neposlední řadě také svým kole-
gyním, kteří pomáhali s přípravou 
výstav a návštěvníkům za jejich dosa-

vadní přízeň a Vám všem bych chtěla 
popřát rok 2013 plný příjemných kul-
turních zážitků.

Za kolektiv pracovníků  
Muzea města Tišnova 

Kateřina Brdíčková 

Poster Story II. – fotografie Jitky 
Kopejtkové

Fotografie Jitky Kopejtkové reprezen-
tují naprosto ojedinělé téma: způsob, 
jakým se ulice podepisuje na nástrojích 
propagace (a propagandy) a deformuje je 
ve svérázná umělecká díla. Fotografii kaž-
dého strženého plakátu předchází hledá-
ní, které může být i velmi dlouhé. Důležitá 
je totiž autenticita - žádný z plakátů ne-
smí být cíleně poškozen přímo autorkou. 
Přijďte se podívat na skvělé fotografie, 
které slavily úspěch ve Warholově mu-
zeu v Medzilaborcích, v pražském centru 
DOX nebo v galerii Trafačka.

Nenechte si ujít příležitost k setká-
ní s autorkou na komentovaných pro-
hlídkách, které se uskuteční 19. ledna 
a 16. února vždy v 10 a ve 14 hodin. 
Otevřeno úterý až pátek 13–17 hod., 
sobota a neděle 10–17 hod. Vstupné 30,- 
Kč, snížené 15,- Kč. Pro návštěvu mimo 
otevírací dobu nás prosím kontaktujte.

Městské kulturní středisko, 
Tišnov, Mlýnská 152 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí Muzea města Tišnova
Požadavky:

 �vysokoškolské vzdělání, praxe v obo-
ru výhodou
 �organizační a řídící schopnosti, samo-
statnost, komunikativnost
 �ochota akceptovat netradiční pracovní 
dobu včetně víkendových dnů
 �přehled v kultuře, muzejnictví, regi-
onální historii
 �znalost příslušné legislativy
 �řidičský průkaz sk. B

Více informací na: www.mekstisnov.cz

Informace poskytuje:
Bc. Eva Floriánová, Muzeum města 

Tišnova, Jungmannova 80, Tišnov, 
tel. 549 213 801, mob. 734 267 879
Přihlášky podávejte nejpozději do 
31. 1. 2013, e-mailem na adresu
sekretariat@kulturatisnov.cz

Pocta Leoši 
Malcovi

Leoš Malec, pedagog, výtvar-
ník a sportovec, žil v našem měs-
tě od roku 1940 až do své smrti 
v roce 2000, tedy plných šedesát 
let . Jeho život je nerozlučně spjat 
se školami v Tišnově a okolí, ale 
také s tišnovskými ochotnický-
mi divadly, zvláště s dnes již le-
gendárním Karasovým divadlem, 
kde působil jako jevištní výtvar-
ník a podílel se výtvarně na třech 
stovkách inscenací.

Na Leoše Malce však nezapomí-
ná ani  jeho rodné město Brtnice 
u Jihlavy. V říjnu zde slavili Den 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu a výročí založení 
místní tělocvičné jednoty Sokol 
a při té příležitosti  byla otevře-

na v budově kina stálá výstava 
scénické tvorby Leoše Malce. Jeho 
dcera Mgr. Hana Vašková věnovala 
Brtnici šestnáct návrhů divadel-
ních scén, které vytvořil L . Malec 
pro Karasovo divadlo. Je to vlastně 
průřez jeho jevištní tvorbou.

To však není jediná akce, kterou 
Brtnice vzpomíná na svého rodá-
ka. Jak se vyjádřila místostarost-
ka Miroslava Švaříčková, která 
má hlavní zásluhu na představení 
Leoše Malce v jeho rodném městě, 
chtěli by v jarních měsících uspo-
řádat výstavu s názvem Oživlé 
dřevo, kde by se L . Malec předsta-
vil jako sběratel a obdivovatel sa-
morostů, co byl také jeden z jeho 
koníčků.

 - ok -

Pozvánka 
na výstavu 
do Domova  
sv. Alžběty
Ing. Jiří Brtník - „Fotografie a Boží 
slovo“

Povoláním dřevařský inženýr fotogra-
fuje od svého dětství a dospívání. Zamě-
řuje se především na přírodu. Jednotlivé 
záběry doplňuje citáty z Bible. Autor uvá-
dí: „Při výběru fotografií mi zaznívaly 
slova či věty Písma, tak jsem je do nich 
vkládal a jindy jsem se pokusil k oblí-
benému žalmu najít obraz, který by jej 
umocňoval. Mým přáním je, aby vás ob-
razy hladily na duši a Boží slovo se ve Vás 
rozeznělo a přinášelo vám Boží pokoj 
do srdcí.“ Výstava je přístupná od 4. led-
na do konce února 2013 denně od 9.00 
do 16.00 hodin. Jste srdečně zváni. JP
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Moravské uzené 
provoní hrad 
Veveří

Nejlepší uzenáři z celé Moravy 
se 9. a 10. února sjedou do Brna 
na hrad Veveří.

Slavnosti Moravského uzeného chtě-
jí lidem připomenout, jak chutná tato 
vyhlášená krajová specialita. Návštěv-
níci také rozhodnou, které uzené bylo 
to nejlepší. Přímo na nádvoří vás zave-
de pestrý masopustní průvod masek. 

Mistři uzenáři ale přivezou i tradič-
ní moravské klobásky, paštiky, uzený 
bok i další výrobky. Návštěvníci bu-
dou moci ochutnat ovarovou polév-
ku, jitrnice, jelita, tlačenku ale i další 
moravské speciality jako ovar s jab-
lečným křenem, uzené se švestkovou 
omáčkou nebo prejt se zelím. Přímo 
na místě k tomu bude pekař připravo-
vat čerstvý chléb. K období masopustu 
patří ale i sladké speciality jako koblíž-
ky nebo boží milosti. A v únoru nesmí 
chybět ani něco pro zahřátí. Nalévat se 
bude moravská slivovice, svařené mo-
ravské víno nebo pomerančový punč. 

Zajímavý je i doprovodný program. 
Kromě vodění masopustního med-
věda a dalších rozpustilostí se tu to-
tiž představí i mistři řezníci, uzená-
ři a kuchaři, kteří povedou odborné 
přednášky o přípravě uzeného a po-
stupu jeho výroby, o klobáskách nebo 
masopustní gastronomii. Předvádět 
se bude i správné porcování masa. 
Svůj prostor dostanou i řemeslníci, 
na jarmarku bude mít stánek hrnčíř, 
kovář nebo třeba bylinkář.  

Akci pořádá sdružení ECEAT, kte-
ré prostřednictvím projektu Stezky 
dědictví oživilo chřestovou gastrono-
mií i Slavnosti chřestu v Ivančicích. 
O gastronomickou část Slavností mo-
ravského uzeného se postará farma 
Eden z Bystřice nad Pernštejnem. Akci 
podporuje také MČ Brno – Bystrc.   
V ceně běžné vstupenky za 100 Kč mají 
návštěvníci vstup do hradního areálu 

včetně hradeb, ochutnávku soutěžní-
ho uzeného a zabíjačkovou polévku. 
Kromě toho si zájemci mohou kou-
pit V.I.P. vstupenku za 299,- Kč, která 
jim umožní bezplatné parkování pod 
hradem na V.I.P. parkovišti a nabídne 
i speciální výhodné menu: zabíjač-
kovou polévku, uzené se švestkovou 
omáčkou, nápoj pro zahřátí (panák 
slivovice nebo pohár svařáčku či po-
merančového punče), jitrnice nebo 
klobásky dle vlastního výběru (2ks/
os), malou kuchařku věnovanou mo-
ravské masopustní gastronomii, volný 
vstup na hradby a bezplatnou účast 
na workshopech věnovaných uzení, 
uzenému, klobásám. 

Pořadatelé už teď na facebookovém 
profilu Slavností Moravského uzeného 
informují o všech novinkách a přečíst 
si můžete i zajímavosti týkající se fe-
noménu uzení. 

Slavnosti Moravského uzeného, 
hrad Veveří, Brno
9. a 10. února 2013
Facebook: www.facebook.com/Slav-
nostiMoravskehoUzeneho 
www.moravskeuzene.cz 
Kontakt pro média: 
Anna Štětinová, mob.: 602 632 342
e-mail: anicka@stezky-dedictvi.cz 

Lomnický Sbor 
Disharmonických 
amatérů o. s. 

pořádá dne 1. února 2013 zájezd 
na muzikál do nově otevřeného Divadla 
na Orlí. S podtitulem Tanec není zločin 
jej nastudovali studenti Janáčkovy aka-
demie múzických umění v Brně (JAMU). 
Divadelní muzikál Footloose vznikl po-
dle úspěšného filmu s Kevinem Baco-
nem, natočeného v roce 1984. Na Broad-
wayi se příběh z amerického maloměsta 
hrál poprvé v roce 1998 a brzy se zařadil 
k nejúspěšnějším muzikálovým titulům. 
Vedle studentů JAMU se na scéně objeví 
i sólisté Městského divadla Brno. Velmi 
vychvalované představení všemi, kteří 
představení navštívili.

Dospělí 250,- Kč, senioři, děti a stu-
denti do 15 let 200,- Kč (včetně dopra-
vy). Odjezd v 18:15 hod. z náměstí Pa-
lackého v Lomnici u kostela (zastávky 
dle zájemců – Lomnička, Tišnov).

Kontaktní osoba a příjemce objedná-
vek: paní Jolana Kořínková Nuss- 
baumová, tel. číslo: 773 114 936,  
e-mail: j.nussbaumova@seznam.cz 
nebo osobně.

Pro ověřený velký zájem se, prosím, 
přihlaste co nejdříve, nejpozději 
však do 25. 1. 2013. 

Promítání kina v lednu
Rekonstrukce kina Svratka ještě 

pokračuje, takže i v lednu vás zvu do 
našeho muzejního azylu vychutnat si 
film v příjemné klubové atmosféře. 

Nejen ti z vás, které zaujalo oscarové 
drama Lepší svět v režii  Susanne Bier, 
mohou  17. ledna  v 18.00  hod. zajít na ro-
mantickou komedii Svatba mezi citróny, 
nový film této dánské režisérky. Jako sou-
část doprovodného programu k výstavě 
Poster Story II. prezentované aktuálně  
v Jamborově domě uvádíme v sobotu do-
kument o v současnosti nejznámějším  
tvůrci street artu Banksym (jehož identi-
ta nebyla nikdy odhalena) Banksy: Exit 
Through The Gift Shop, 19. ledna v 19.00 
hod., české titulky. Závěrečným filmem 
v lednové nabídce a také předpokláda-
ným  posledním filmem v Muzeu měs-
ta Tišnova je francouzský film Kuře na 
švestkách (26. ledna v 19.00 hod.). 

Jan Pernica vedoucí kina Svratka
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15. Stavbařský 
ples

V sobotu 19. ledna 2013  se koná 
v tišnovské sokolovně od 20 hodin 
Stavbařský ples. K tanci a poslechu 
hrají nové i  osvědčené kapely a rov-
něž je připravena tradiční bohatá 
půlnoční tombola s hlavní cenou - 
pobytový zájezd do Maďarska pro 
2 osoby. Kulturní program a občer-
stvení zajištěno.
Předprodej  vstupenek v knihkupec-
tví paní Raškové, Brněnská ulice, 
v ceně 100,- Kč.

Jak se žije 
za polárním 
kruhem

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, poslan-
kyně Evropského parlamentu, a Lesní 
rodinný klub na Tišnovsku vás zvou 
na sedmou akci benefiční série. Vy-
právění Zuzany Brzobohaté o cestě 
na ostrov Svalbard se uskuteční v pá-
tek 1. února od 17 hodin v Muzeu měs-
ta Tišnova na ulici Jungmannova 80.  
Europoslankyně, zakladatelka a aktiv-
ní členka dětského oddílu 1. Brďo Tiš-
nov Gingo a podporovatelka lesního 
klubu vám prostřednictvím svého vy-
právění přiblíží zážitky z cesty za po-
lární kruh - na nejseverněji obydlený 
ostrov v Severním ledovém oceánu.      
Pro návštěvníky bude připraveno 

promítání fotografií a drobné občer-
stvení. V rámci akce proběhne sbírka 
na podporu dalšího provozování les-
ního klubu. 
Bližší informace: tel. 737 553 300, 
http://lesniklub.tisnovsko.eu. 
Lesní rodinný klub na Tišnovsku provo-
zuje Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.  

Krojované 
panenky v muzeu

V Podhoráckém muzeu v Před-
klášteří se 20. ledna 2013 od 16.00 
hodin koná beseda s proslulými  au-
torkami krojovaných panenek Marií 
Žilovou a Evou Jurmanovou z Nové-
ho Veselí.

Půvabné panenky oblečené do re-
plik lidových krojů jsou zapůjčeny 
na muzejní výstavu „Od řemesla 
k umění v tradičním textilu“. Malí 
i velcí návštěvníci se dozvědí, jak 
se panenky tvoří, co je k tomu po-
třeba, jaký materiál se používá. Au-
torky předvedou postup tvorby a 
možné je také zapojení návštěvní-
ků, zejména dětí, aby si práci s tex-
tilem vyzkoušeli. 

IO

Výstava  
betlémů 
v Předklášteří

Čtvrtý ročník výstavy betlémů spo-
lečnosti Art Periscope, ale poprvé 
v prostorách OÚ Předklášteří. 

Společnosti Art Periscope se podaři-
lo shromáždit na výstavě (tzn. posvá-
žet  z celé jižní Moravy)  celkem na 180 
betlémů. Výstava, která se konala 
u příležitosti 10. výročí vzniku Regi-
onální pobočky jižní Moravy Českého 
sdružení přátel betlémářů o.s., trvala 
od 15. do 22. prosince 2012. Byl to vý-
běr ze sbírek členů tohoto betlémář-
ského sdružení doplněný ze sbírky 

manželů Jílkových  z Tišnova. Mimo 
stálých exponátů, které se pro velký 
zájem návštěvníků každoročně opa-
kují (např. Třebíčský papírový betlém 
od Jiřího Maláska z Tišnova nebo po-
hyblivý dřevěný od Ing. Antonína Srby 
ze Železného), zde byly poprvé vy-
staveny betlémy ze sbírek členů bet-
lémářského sdružení Nadi Parmové 
z Blanska, Jany Schusterové ze Šaratic, 
Libora Pištělky ze Švábenic, z pozůs-
talosti Ing. Radko Weignera z Brna, 
dále broučkovský dřevěný vyřezá-
vaný předsedou sdružení betlémářů 
Bohumírem Andrlem z Poličky nebo 
mechanický dřevěný betlém od Josefa 
Ševčíka z Malé Lhoty u Kunštátu atd. 
Mimořádnou událostí byla výstava 
části sbírky členky spolku betlémá-
řů Mgr. Jarmily Janků z Brna, která 

vlastní na 300 grafik a kreseb betlémů 
od renomovaných malířů. 

Novinkou výstavy byl prodej drob-
ných betlémů papírových, vystřihova-
cích, dřevěných, puzzlí, figurkových,  
porcelánových apod., který byl nad 
očekávání úspěšný. 

A teď již k návštěvnosti.  Za pouhých 
8 dnů přišlo na OÚ Předklášteří na vý-
stavu betlémů celkem 1 270 návštěv-
níků, z toho přes 400 dětí a školáků. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem na-
šim příznivcům za přípravu a organi-
zaci této výstavy, zejména manželům 
Chlupovým z Tišnova, Janě Svobodové 
z Drásova a starostovi OÚ Předklášte-
ří Antonínu Nahodilovi. 

Za společnost Art Periscope  
Zdeněk Jílek
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Dům dětí  
a mládeže

přeje všem malým i velkým úspěš-
ný rok 2013 a nechť každý krok, který 
učiníte, je tím správným směrem a ne-
zapomeňte, že i cesta může být cíl…

…a současně přichází s nabídkami 
zajímavých seminářů, programem 
na jarní prázdniny pro děti i dospělé 
a dalšími informacemi z Domečku.

SEMINÁŘE PRO DOSPĚLé
Máme pro vás připraveno několik pou-

tavých seminářů zaměřených na různá 
témata. Přijďte si poslechnout, zapojit se 
a odnést si zajímavé informace.

 �04. 02. - GTD – chcete se zbavit stresu, 
zvládat svůj čas a být produktivní?
 �18. 02. - ZPĚTNÁ VAZBA – pro vy-
rovnaný osobní i pracovní život a její 
praktické možnosti využití.
 �04. 03. - MYŠLENKOVÉ MAPY – efek-
tivní pomůcka, která odemkne vaše 

schopnosti a potenciál.
 �18. 03. - FACEBOOK – víte, jak se baví 
vaše děti na internetu? „Naučme se 
facebook.“
Všechny semináře se konají vždy 

ve čtvrtek od 18 hodin v DDM Tišnov, 
cena 100 Kč, délka zhruba 150 minut, 
je nutné se přihlásit předem. Bližší in-
formace na www.ddm-tisnov.cz, svan-
carova@ddm-tisnov.cz, 730 167 536

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Pro děti je připravený pestrý pro-

gram venku i uvnitř, ve kterém je po-
čítáno s dostatkem pohybu i dalšími 
aktivitami - zimní hry a sporty, výlety 
a výpravy do okolí. Na činnosti uvnitř 
budou využity všechny prostory a mož-
nosti v DDM – tělocvična, výtvarná 
dílna, fotbálek, deskové hry. Součástí 
prázdninového dne budou i odpočinko-
vé nenáročné výtvarné i jiné aktivity. 
Je možné hlásit se i na jednotlivé dny. 
Režim i program tábora je volnější, 
v rámci denního programu je umožněn 
pozdější příchod i dřívější odchod dětí 

podle aktuálních potřeb rodiny.
 �Termín: 11. - 15. 2. 2013 (pondělí – pátek)
 �Čas: 8:00 – 16:00
 �Místo: DDM Tišnov
 �Pro děti 1. – 4. třídy 
 �Cena: 900,- / celý týden, jednotlivé 
dny 220,- Kč (jízdné a vstupné se platí 
zvlášť)
 �Strava: teplý oběd (polévka, hlavní 
chod), nápoje po celý den. 
Bližší informace a přihlášky: Dáša 

Lazarová, 731 507 220, lazarova@
ddm-tisnov.cz. Děti je nutné přihlá-
sit předem, vyplněnou přihlášku 
odevzdejte do 05. 02. 2013 v kan-
celáři DDM Tišnov. Přihlášku si vy-
zvedněte v kanceláři nebo na www.
ddm-tisnov.cz 

JEDNODENNÍ LyŽOVÁNÍ O JARNÍCH 
PRÁZDNINÁCH

Na jarní prázdniny připravujeme 
pro všechny zájemce dva jednodenní 
lyžařské zájezdy. V úterý 12. 02. 2013 
do hor České republiky (dle aktuál-
ního sněhového zpravodajství) a ve 

Kultura

Vzdělávání a výchova

Datum Akce Místo Čas Organizuje
18. 1. Zemědělský ples Sokolovna Tišnov 2000

19. 1. Stavbařský ples Sokolovna Tišnov 2000

19. 1. Václav Koubek - harmonikář velký sál MěKS 2000 MěKS

19. 1. Bossa Nova Sensation - koncert Café U Palce 2000 Café U Palce

19. 1. Co víme o Slunci a jeho vlivu na Zemi - přednáška Muzeum města Tišnova 1700 MěKS

20. 1. Krojované panenky - beseda Podhorácké muzeum 1600 Podhorácké muzeum Předklášteří

24. 1. Gábina Kolčavová trio velký sál MěKS 1900 MěKS

24. 1. Uganda - Perla subsaharské Afriky - beseda MěK Tišnov 1700 MěK Tišnov

25. 1. O dvanácti měsíčkách - hudební pohádka MěK Tišnov - dětské odd. 1000,1045,1330 MěK Tišnov

25. 1. Povídání o Zambii s Jaroslavem Začalem DPS Králova 1400 CSS Tišnov

26. 1. Travesti show - Scandal Ladies Rock Star Café Rock Star Café

1. 2. Jak se žije za polárním kruhem - beseda Muzeum města Tišnova 1700 Lesní rodinný klub

8. 2. Vystoupení pěveckého sboru Cvrčci DPS Králova 1400 CSS Tišnov

9. a 10. 2. Slavnosti Moravského uzeného hrad Veveří sdružení ECEAT

7. 2. Divadelní představení - Zmýlená platí kino Svratka 1900 MěKS

14. 2. Maškarní zábava DPS Králova 1400 CSS Tišnov

15. 2. Koncert Znouzecnost velký sál MěKS 2000 MěKS

Datum Akce Místo
5. 1. - 28. 2. Poster Story II. – fotografie Jitky Kopejtkové Galerie Jamborův dům

9. 12. - 20. 1. Přaďte, přaďte přadulenky Podhorácké muzeum v Předklášteří

2. 12. - 3. 2. Výstava fotografií - Miloš Neča Muzeum města Tišnova

6. 1. - 17. 2. Výstava Manželství je umění Muzeum města Tišnova

4. 1. - 28. 2. Ing. Jiří Brtník "Fotografie a Boží slovo" Domov sv. Alžběty, Žernůvka

Kam

Výstavy
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Poděkování 
Oblastní 
charitě  Tišnov  
a městu Tišnov

Vážení čtenáři, skončil rok 2012, 
a tak se sluší poděkovat všem dobrým 
lidem za spolupráci a pomoc. Náš dět-
ský domov po celý rok 2012 využíval 
služeb Oblastní charity Tišnov. Naše 
děti trávily volný čas v nízkoprahovém 
Klubu Čas, kde měly vždy připrave-
ný hodnotný program pod kvalitním 
vedením. Chci poděkovat také městu 
Tišnov, které ve spolupráci s Klubem 
Čas zajistilo pro naše děti tábor v rám-
ci projektu Táborem to může začít. 
Jedná se o výborný nápad, když uváží-
me, že se zde pracuje s problémovými 
dětmi. Všechny naše děti následně do-
staly bezplatnou nabídku celoročního 
navštěvování kroužku dle vlastního 

výběru a také toho využívají. 
Podrobněji bych se chtěla zmínit o ne-

příjemné události, která se přihodila 
jednomu z našich dětí.  Jeden chlapec, 
žijící od roku 2007 v našem dětském do-
mově, na doporučení svého „kamaráda“ 
kontaktoval nebankovní firmu sídlící 
v Tišnově a následně s ní podepsal půjč-
ku na 11 000 Kč. Chlapec nemá žádný 
příjem ani bydliště, navíc má specifické 
problémy znemožňující pochopit vý-
znam psaného textu. Podpis smlouvy se 
udál za velmi prapodivných okolností. 
O peníze byl navíc připraven již zmí-
něným „kamarádem“, který si od něho 
převzal 8 000 Kč a také dalším „kama-
rádem“, kterému dal 1 500 Kč. Takže po 
splacení 500 Kč jako první splátky, mu 
zbylo 1000 Kč. Splatit ovšem musí té-
měř 19 000 Kč. Velkou náhodou jsme se 
o této zvláštní transakci dověděli. Kon-
taktovali jsme zaměstnance nebankov-
ní společnosti, ale samozřejmě jsme se 
setkali s arogancí a nepochopením. Ne-
zbylo nám tady, než pro chlapce vyhle-
dat poradenskou právní pomoc. Tu nám 

nabídla zcela bezplatně právě Poradna 
Porta, kterou provozuje Oblastní chari-
ta Tišnov. Ve spolupráci s paní právnič-
kou jsme vypracovali trestní oznámení 
na aktéry této akce. 

Prosím, aby můj děkovný článek slou-
žil současně jako varování všem rodi-
čům, jejichž děti mohou z jakéhokoliv 
důvodu také podlehnout podobné na-
bídce. Svět je dnes plný lákadel a mla-
dí lidé nedokážou dostatečně odolávat 
těmto nástrahám. Pokud se nepodaří 
od smlouvy odstoupit do 14 dnů, může 
mít nejen pro mladého člověka, ale i pro 
jeho rodinu závažné důsledky. 

V našem světě je mnoho lidských 
hyen, je třeba na ně stále ukazovat. 
O to více je třeba vyzdvihovat i ty, kte-
ří dokáží nezištně pomoci, pokud se 
dostanete do problémů. 

Velmi si vážím spolupráce s městem 
Tišnov a s Oblastní charitou Tišnov, pře-
ji jim mnoho sil a úspěchů v další práci.

PhDr. Hana Štrajtová – ředitelka Dět-
ského domova Tišnov

Vzdělávání a výchova

čtvrtek 14. 02. 2013 do Rakouska. 
Vhodné pro lyžaře i  běžkaře všech 
věkových kategorií. Děti pouze s do-
provodem. Doprava busem, cenově 
zvýhodněné permanentky. Sledujte  
www.ddm-tisnov.cz.

Kontakt: smiskova@ddm-tisnov.cz

 NOVé KROUŽKy NA DOMEČKU
Od druhého pololetí připravujeme 

otevřít pro děti dva nové kroužky. 
První nese název MALÝ KUTIL – krou-
žek, kde se bude řezat, vrtat, přitlou-

kat, zkrátka vyrábět. Vyrobíme třeba 
ptačí budku, přívěšek na klíče a jiné 
předměty. Druhý kroužek se jmenuje 
CESTOVATEL – zde budeme poznávat 
krásy naší republiky, nejprve za pomo-
cí her, soutěží, knih i map a také pod-
nikneme nespočet výletů, abychom tu 
naši zemi poznali na vlastní kůži.

Kroužky budou otevřeny v týdnu 
po jarních prázdninách, tedy v týdnu 
od 18. února. Pro bližší informace 
sledujte www.ddm-tisnov.cz

PLATBA ŠKOLNéHO ZA KROUŽKy 

V DRUHéM POLOLETÍ
Blíží se nám druhé pololetí školního 

roku, které s sebou přináší nutnost platby 
školného za zájmové kroužky v DDM Tiš-
nov. Platbu můžete provést buď bankov-
ním převodem, kdy do zprávy pro příjemce 
uveďte jméno dítěte a navštěvovaný krou-
žek, nebo hotově v kanceláři DDM Tišnov. 
Výši platby za druhé pololetí naleznete na 
plakátech nebo na www.ddm-tisnov.cz. 
Platbu je nutné provést v termínu 21. 1. – 8. 
2. 2013. Děkujeme za dodržení termínu.

Tým DDM Tišnov

Studentské 
prezidentské 
volby

V úterý 11. prosince 2012 se konaly 
i na Gymnáziu v Tišnově studentské 
prezidentské volby, projekt pořádaný 
organizací Člověk v tísni, zaměřený 
na zvýšení zájmu studentů o politické 
dění a vyšší účast prvovoličů v reál-
ných volbách. Těchto voleb se zúčastni-
lo 90 studentů (25 %) školy starších 15 
let a bylo odevzdáno 90 platných hlasů. 
Vítězem by se podle našich studentů, 
stejně jako v celorepublikovém výsled-
ku, stal Vladimír Franz, následovaný 
Janem Fischerem. Tito dva kandidáti 
by postoupili do druhého kola.

Šlo již o druhou akci, v září proběhly 
studentské volby do krajských zastu-
pitelstev.

Hlasování na školách funguje stejně 
jako klasické volby, tedy včetně hlaso-
vacích lístků a volební místnosti s ur-
nou, pravidly pro konání voleb (nahra-
zujícími volební zákon) a tříčlennou 
volební komisí. Studenti tak mají 
možnost vyzkoušet si volby pohledem 
z obou stran – jako voliči i jako členové 
volební komise.

Bezprostředně po konání voleb na-
vštívil gymnázium v rámci své návště-
vy města Tišnova také jeden z prezi-
dentských kandidátů Jiří Dienstbier, 
doprovázen starostou města a další-
mi členy zastupitelstva. Debatoval se 
studenty vyšších ročníků o aktuál-
ních politických problémech, zejména 
o problému přímé volby prezidenta, 
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PODĚKOVÁNÍ
RC Studánka velmi děkuje za 
pomoc se stěhováním do nových 
prostor na Riegrově ulici, které 
proběhlo v týdnu před Vánocemi. 
Díky patří našim aktivním 
rodičům, dopravcům firmy 
Bonita Tišnov a v neposlední řadě 
i vedení této firmy, které našemu 
občanskému sdružení poskytlo 
auto k přepravě. 

Pravidelný 
program  
na rok 2013
V nových prostorách na Riegrově 
ulici 318. 

Tento program zahájíme v pondělí 
14. 1. 2013.

Pozor změna - kroužky začínají 
v 9:15 a 10:15!!! Zatím jen jedna 
hodina zpívánek.

Pondělí
 �9:15 –  10:00 Broučci pro nelezoucí 
miminka 
Rodiče si v doprovodu říkanek a bás-
niček s miminky zacvičí a pohrají, mi-
minka namasírují i pohladí.
 �10:15 – 11:00 Broučci pro lezoucí 
miminka
Rodiče si v doprovodu říkanek a bás-
niček s miminky zacvičí a pohrají, mi-
minka namasírují i pohladí.
 �18:00 – 19:00 Modlitby matek
Hnutí Modlitby matek bylo zalo-
ženo v roce 1995 v Anglii. Během 
15-ti let se MM rozšířily do 100 
zemí celého světa a zaznamenaly 
mnohé krásné ohlasy a vyslyšení. 
Při setkáních se sjednocujeme na-
vzájem v modlitbě, naše společen-
ství je otevřené ženám z různých 
církví. Více informací na www.
modlitbymatek.cz nebo na tel. 
603 455 463 – Milada Halouz-
ková.

Vzdělávání a výchova

o součastném stavu české politiky či 
postavení ČR v rámci Evropské unie 
a ve světové politice. Po skončení de-
baty vyjádřil pan senátor potěšení nad 
širokým přehledem studentů v politic-
kých záležitostech a jejich schopnost 
utvářet vlastní názor či vést diskusi.

Všem studentům, kteří se voleb zú-
častnili, děkujeme  za zájem o spole-
čenské a politické dění a věříme, že 
jim správa věcí veřejných nebude ani 
nadále lhostejná.

Předškolka 
Ptáčata

Předškolka Ptáčata při Rodinném 
centru Studánka funguje od 2. 1. 2013 
na ulici Riegrova 318 v nově oprave-
ných prostorách. 

Pokud by měla zaměstnaná ma-
minka při anebo po rodičovské do-
volené zájem o umístění svého dítěte 
do předškolky Ptáčata od září 2013 
anebo v průběhu roku 2013/2014 
(děti narozené od září 2010 či 2011), 
je možné se přihlašovat již nyní 
u PhDr. Libuše Beranové, manažerky 
předškolky, 777 706 722, liba.bera-
nova@tiscali.cz. 

Na stránkách www.studanka-tis-
nov.cz/pece-o-deti/predskolka-
-esf.html najdete aktuální informace, 
vždy ve čtvrtek jídelníček na další tý-
den, aktuální měsíční program aktivit, 
pravidelný denní a týdenní program, 
fotografie, ukázky výrobků a pracov-
ních listů. 

Kontakt: PhDr. Libuše Beranová, ma-
nažerka předškolky, 777 706 722, liba.
beranova@tiscali.cz

Jste v evidenci úřadu 
práce a chcete si udělat 
rekvalifikační kurz a nemáte 
hlídání pro vaše dítě?

Děláte rekvalifikační kurz o prázd-
ninách, kdy jsou školy a školky za-
vřené a babičky na dovolené anebo 
daleko, a potřebujete v době kurzu 
pohlídat dítě?

Vaše dítě zdarma dle vašich po-
třeb pohlídáme zkušenou akredi-
tovanou pečovatelkou v Rodinném 
centru Studánka o.s., Riegrova 
318 v Tišnově.

Kontakt: PhDr. Libuše Beranová,  
manažerka projektu RC Studánka 
o.s. Jsme si opravdu rovni a rovny  
777 706 722 , liba.beranova@tiscali.cz

Využijte této možnosti, abyste 
mohli snáze najít zaměstnání díky 
vzdělávání se!

PORADENSTVÍ „PRO ROVNé 
PŘÍLEŽITOSTI“

Setkaly/i jste se s diskriminací na 
základě pohlaví? Řešíte situaci ná-
vratu na trh práce po rodičovské do-
volené a to, jak skloubit práci s péčí 
o dítě nebo blízkou osobu?

Bezplatná osobní konzultace 
proběhne v lednu 24. 1. od 13.00 do 
15.00.

Jak se na poradkyni obrátit?
 �e-mailem: martina.hynkova@gen-
dernora.cz. E-mail s dotazem zašlete 
kdykoliv. Na dotazy Vám poradkyně 
odpoví do 10 kalendářních dní.
 � telefonicky na čísle +420 721 659 475. 
Na dotazy Vám poradkyně odpoví ve 
středu od 8.00 do 10.00 a ve čtvrtek 
od 13.00 do 15.00.
 �osobní konzultace (od ledna 2013) 
v RC Studánka (Riegrova 318, Tiš-
nov) ve čtvrtek v sudé týdny od 13.00 
do 15.00.

Předškolka, poradenství i hlí-
dání dětí při rekvalifikaci jsou 
financovány z Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního roz-
počtu ČR.

Kandidát Počet 
hlasů

Počet 
hlasů v %

V. Franz 29 32,2 %

J. Fischer 20 22,2 %

K. Schwarzenberg 18 20 %

M. Zeman 9 10 %

Z. Roithová 7 7,77 %

J. Dienstbier 5 5,55 %

T. Fischerová 1 1,11 %

P. Sobotka 1 1,11 %
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Vzdělávání a výchova

Úterý
 �9:15 – 10:00 Kulíšci
Pro rodiče či prarodiče s dětmi od 1do 
2 let. Cvičení, hry, říkanky, vše zamě-
řené na rozvoj jemné hrubé motoriky, 
sociálních vztahů mezi dětmi.
 �10:15 – 11:00 Kulíšci
Pro rodiče či prarodiče s dětmi od 
2 let. Cvičení, hry, říkanky, vše zamě-
řené na rozvoj jemné hrubé motoriky, 
sociálních vztahů mezi dětmi.
 �16:30 – 18:00 Těhulky
Celostní předporodní příprava: cvi-
čení posilující především záda a kon-
četiny, uvolňující bloky a pánevní 
dno, gravidjóga, nácvik správného 
dýchání, jemné masáže (metamorfní 
technika), příprava k porodu a péče 
o miminko, sdílení v ženském kruhu, 
spolupráce s partnery u porodu. Vede 
lektorka RNDr. Jana Koudelová.
 �18:00 – 19:30 (říjen – duben) Cuchanina
Tvořivý večer pro ženy – zajímavá 
ruční tvoření. Program naleznete na 
webových stránkách Studánky.

Středa
 �9:15 – 10:45 Poporodní kurz
Vede Viktorie Šťastná. Budou v něm 
masáže miminek, ukázky cvičení s mi-
minky, tanečky s miminky (v šátku), 
povídání o různých tématech (strava 
po kojení, nošení v šátcích, o koncep-
tu kontinua, bezplenkové komuni-
kační metodě, o plavání, o školkových 
a školních možnostech, o zdravé vý-
živě, o seminářích respektovat a být 
respektován, Naomi Aldort aj.)
 �11:00 – 12:00 Mamulky
Cvičení po porodu a na rodičovské dovo-
lené, zpevnění pánevního dna a břišních 
svalů, celková kondice, umění uvolnit se, 
koncept kontinua v praxi. Vede lektorka 
RNDr. Jana Koudelová. Potom možnost 
oběda od Lucie Entlerové.
 �15:00 – 15:45 Předškoláček 
 �16:00 – 16:45 Předškoláček
Děti se s rodiči hravou formou při-
chystají na úspěšný vstup do prv-
ní třídy. Aktivita zaměřená na 
předškolní přípravu, koncentraci 
pozornosti, rozvoj motoriky, zra-
kového a sluchového vnímání, so-
ciálních vztahů. Vede psycholožka 
Mgr. Hana Kubecová. Do 31. 1. 2013 
na ZŠ nám 28. října. Další kurz 
bude od 6. 2. 2013 do 29. 5. 2013 
v RC Studánka. Zájemci se mo-
hou hlásit na telefon 736 607 320,  
popř. email: h.kubecova@seznam.cz
 �17:00 – 18:00 Břišní tanečky s dětmi 
v šátku vede Viktorie Šťastná.

Čtvrtek
 �9:30 – 10:15 Zpívánky
Pro rodiče či prarodiče s dětmi od 
1 roku. Rytmizovaná říkadla, zpívání, 
hra na jednoduché hudební nástroje. 
Více informací na webových strán-
kách Studánky. 
 �17:00 – 18:00 Šikulkové
Přijďte si vyrobit něco pro radost.
 �17:40 – 18:30 Cvičení pro těhotné
Cvičení pod odborným dohledem po-
rodní asistentky Bc. Radky Mňačkové, 
při kterém těhotné ženy udržují své 
tělo v kondici, procvičují, protahují 
a posilují partie, které jsou v těhoten-
ství či při porodu namáhány. Cílem 
cvičení je zejména psychická pohoda, 
která přispívá k pohodovému průbě-
hu těhotenství i porodu. 
 �18:30 – 19:15 Předporodní příprava
Blok deseti setkání, která jsou nabita 
informacemi týkající se těhotenství, pří-
pravy na porod, porodu, šestinedělí, péče 
o miminko a kojení. Součástí předporod-
ní přípravy je i lekce Přípravy na porod 
s tatínkem (nebo jinou doprovázející 
osobou), kdy nejen těhotná žena, ale i její 
doprovod získá užitečné informace pro 
porod jejich miminka. Předporodní pří-
pravu vede porodní asistentka a laktační 
poradkyně Bc. Radka Mňačková.

Pátek
 �18:45 – 19:45 Cvičení pro ženy
Vede pí. Klíčová a pí. Knoflíčková.

Pondělí – Pátek 
 �9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 Volná herna
Využijte možnost pobýt se svými dět-
mi v prostorách naší herny. Vaše děti 
si pohrají, vy si můžete vypít šálek 
kávy se svými přáteli, popř. si půjčit 
knížku z naší knihovny.

DÁLE NABÍZÍME:
Oslavy – po dohodě je možné během 

víkendu uspořádat ve Studánce, v pří-
jemném a pro děti vybaveném prostředí, 
rodinnou oslavu. A doma máte uklizeno...

Logopedie – pod odborným vedením 
si dítě vyzkouší, zda má jazýček dosta-
tečně hbitý a postupně se naučí správně 
vyslovovat. Vede Mgr. Miroslava Vyplaši-
lová. Po telefonické domluvě na tel. 607 
193 500, email: m.vyplasilova@email.cz

Psychologické poradenství – ro-
dinné poradenství, partnerské po-
radenství, výchovně vývojové pora-
denství a individuální poradenství. 
Poskytuje psycholožka Mgr. Hana 
Pelčáková-Kubecová. Po telefonické 
domluvě na tel. 736 607 320,  
email: h.kubecova@seznam.cz

Pravidelné a nepravidelné hlídání 
dětí (Jezírko) – v RC Studánka nebo ve 
vaší domácnosti. Vycházíme vstříc po-
ptávce rodičů, kteří hledají pravidelnou 
celodenní péči o jejich děti i nepravidel-
né nebo nárazové hlídání. Pohlídáme 
Vám i děti nemocné nebo s handicapem, 
vyprovodíme děti do školky, školy, na 
kroužek apod. Bližší informace: Mgr. 
Miroslava Vyplašilová, tel. 607 193 500, 
email: m.vyplasilova@email.cz

Právní poradna – každé sudé pon-
dělí v měsíci 17:00 – 18:00, vede Mgr. 
Alžběta Dvořáková

Setkávání a cvičení vozíčkářů – 
více informací u p. Kadlece (Tišnovský 
vozíčkář, o.s.), tel.: 737 112 236

V případě zájmu zajistíme v našem 
RC tyto aktivity:

První krůčky k hudbě – výuka hudeb-
ní školy Yamaha pro děti od 18 měsíců 
do 4 let. Obsahuje zpívání jednoduchých 
písní, hudebně pohybové a rytmické hry, 
poslech skladeb, hru na rytmické hudeb-
ní nástroje… Hodinu vede proškolený 
a zkušený pedagog. Skupinku tvoří vždy 
8 – 12 dětí v doprovodu některého z ro-
dičů či prarodičů. Pro každého nového 
zájemce nabízí HŠ Yamaha ukázkovou 
hodinu zdarma. Více informací naleznete 
na www.yamahaskola.eu.

Zuzu angličtina – pro děti od 2 let, 
pro nejvíce 10 dětí ve skupině.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
Laktační poradna – laktační porad-

kyně Radka Mňačková je vám k dis-
pozici při jakýchkoliv problémech 
s kojením. Vaše obavy můžete řešit te-
lefonicky (737 365 989) nebo při osob-
ní konzultaci u vás doma. Také si může-
te pronajmout odsávačky mateřského 
mléka (nemocniční odsávačka Medela). 

Baby masáže a znakování – vede  
R. Mňačková, tel.: 777 706 721

RC STUDÁNKA VÁS ZVE
na dvoudenní kurz Základní princi-
py koučinku. 

Tento se uskuteční dne ve dnech 
18. 1. (16 – 20 hod) a 19. 1. (9 – 17 hod) 
v prostorách RC.

Jak dosáhnout toho, co chci? Jak vést 
druhé? Co udělat pro to, aby děti byly 
samostatné a důvěřovaly si? Jak zvlád-
nout více věcí a lépe? Můžete to doká-
zat, když pochopíte, co je to koučink. 

Přihlášky a další informace nalez-
nete na webu Studánky nebo telefonu 
777 706 721. 

Mgr. Monika Krištofová 
Koordinátorka RC Studánka o.s.
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„Začít spolu“ 
v Tišnově

RC Studánka Tišnov, občanské sdru-
žení Vzdělávání pro život, spokojené 
děti 1.D a jejich rodiče děkují ředitel-
ství ZŠ nám. 28. října a paní učitelce 
Janě Chadimové za možnost uskuteč-
nění nové formy vzdělávání  Tišnově.

Od září 2012 je na ZŠ nám. 28. října 
otevřena třída 1.D, která je specifická 
způsobem výuky.

Děti s paní učitelkou plní program 
vzdělávání stejně jako v ostatních 1. tří-
dách, do výuky je však velmi citlivě vlo-
žen základ programu Začít spolu, který 

se přednostně zaměřuje na podporu vše-
stranného rozvoje dětí raného školního 
věku. (Nejedná se o žádný experiment, 
jelikož program Začít spolu byl schvá-
len MŠMT jako akreditovaný vzdělávací 
program pro MŠ a ZŠ už před vznikem 
Rámcových vzdělávacích programů.) 
V praxi to vypadá tak, že se každý školní 
den začíná ranním kruhem, který je mís-
tem pro společné setkávání, pro společné 
sdílení, pro vyjadřování vlastních pocitů 
(děti i paní učitelka mají možnost vyjá-
dřit, jak se momentálně cítí, co je trápí 
nebo těší). V ranním kruhu se také děti 
dozví informace o tom, co je na daný den 
naplánováno, jaké aktivity je čekají, o čem 
se budou učit – ranní   „dopis“. Děti mají 
možnost říct, co už o daném tématu vědí, 

co by je ještě zajímalo a chtěly se naučit 
apod. Specifické je to, že děti po čtveřicích 
pracuji v průběhu týdne v centrech akti-
vit, kde mají možnost zažít učení sdílením 
a spoluprací. Do center aktivit se v přípa-
dě zájmu a dle časových možností zapo-
jují i rodiče, kteří tak mohou zažít výuku 
svých dětí. V centrech si děti procvičují 
čtení, psaní, matematiku, výtvarné a pra-
covní činnosti. Po ukončení center, popř. 
na závěr dne se všichni sejdou opět v kru-
hu. Tento kruh se nazývá hodnotící a děti 
zde prezentují výsledky své práce, hod-
notí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. 
Opět mají prostor vyjádřit i svoje pocity. 
Zároveň si takto vzájemně vyměňují zku-
šenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je 
zde prostor i  pro vzájemné hodnocení 

Vzdělávání a výchova

ZŠ Tišnov, nám. 
28. října
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Ředitelství ZŠ Tišnov, nám. 28. října 
1708, oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd 
proběhne dne 8. 2. 2013 (pátek) od 
14.00 do 17.00 hodin v budově školy.

Náhradní termín lze dohodnout in-
dividuálně na telefonních číslech 549 
415 629 a 737 964 018.
Přineste s sebou rodný list dítěte.

PaedDr. Radmila Zhořová,  
ředitelka školy

PSACÍ PÍSMO COMENIA SCRIPT
Vážení rodiče, ve školním roce 

2013/2014 bychom vám a vašim dě-
tem chtěli nabídnout v jedné z prv-
ních tříd výuku nového typu psacího 
písma Comenia Script. Nyní se na vás 
obracíme v rámci předběžného prů-
zkumu vašeho zájmu o tento způsob 
výuky. Předkládáme vám základní 
informace, abyste měli možnost se 
s tímto písmem seznámit ještě dříve, 
než přijdete s dítětem k zápisu. Tam 
již jen vyplníte dotazník, který bude 
součástí zápisového lístku. Případné 
další dotazy vám rádi zodpovíme na 
ředitelství školy, letáčky se základní-
mi informacemi obdržíte i ve vaší MŠ 
a najdete je také na www stránkách 
naší školy www.tisnov-zs28.cz či na  
www.comeniascript.cz.

Comenia Script je moderní psa-
cí písmo určené především pro 
praktickou výuku dětí. Jeho zá-
kladními atributy jsou jednodu-
chost a současnost. Má sloužit 
jako základní psací tvar, navíc 
obohacený o individuální tenden-
ce každého písaře, který si písmo 
přizpůsobí: v abecedě je několik 
písmen, jež mají více tvarových va-
riant, písmo má i volitelný sklon atd.  
Psací písmo Comenia Script je také 
součástí typografického projek-
tu „Comenia – České školní písmo“. 
Jedná se o první projekt svého dru-
hu v Evropě, celistvě zaměřený na 
problematiku typografie, psaného 
písma a grafické úpravy tiskovin 
ve školním prostředí. Bojuje pro-
ti nečitelnosti písma při rychlém 
psaní způsobené napojováním jed-
notlivých písmen na sebe. Právě to 
u Comenia Script chybí – písmena se 
pouze přiřazují.

Po dvouleté testovací době rozhod-
lo MŠMT o používání písma Comenia 
Script jako o alternativě k běžnému 
stylu. Nové písmo má odrážet mo-
derní potřeby naší doby a individu-
ální tendence každého žáka, který si 
může písmo přizpůsobit svým potře-
bám. Kromě toho průzkum potvrdil, 
že děti baví a dokonce lépe vyhovuje 
žákům se specifickými nároky, jako 
jsou leváci, dysgrafici a jinak různě 
handicapovaní. 

Podmínkou pro školy, které se toto 
písmo rozhodnou zařadit do výuky, 
bude souhlas rodičů s výukou toho-
to písma, používání určeného typu 
didaktických materiálů při nácviku 
psaní a vyškolený pedagog v meto-
dice výuky psaní tohoto písma.

UKÁZKA PSACÍHO PÍSMA  
COMENIA SCRIPT

Zdroj:
www.designportal.cz/fonty-typogra-

fie/psaci-pismo-comenia-script.html
www.maminka.cz/clanek/deti-a-ma-

terstvi/comenia-script-nove-alternativ-
ni-pismo-pro-skolaky-je-schvaleno

ZAČÍT SPOLU – STEP By STEP
Ve školním roce 2013/2014 budeme 

také pokračovat v alternativním způ-
sobu výuky Začít spolu ve třídě budoucí 
2. D s paní učitelkou Janou Chadimovou. 
Pro vaše budoucí prvňáčky chystáme 
otevření opět jedné první třídy s paní 
učitelkou Radmilou Dačevovou.

Program nabízí dětem i rodičům: 
 � individuální vzdělávací plány 
 �projektové plánování 
 �spoluúčast rodičů na vzdělávání 
 �činnost v centrech aktivit – rozvoj 
různých typů inteligence 
 �začlenění dětí se zdravotním postiže-
ním i mimořádně nadaných 

Vzdělávací program Začít spolu klade 
důraz na individuální přístup k dítěti, 
partnerství rodiny, školy a širší společ-
nosti v oblasti výchovy a vzdělávání. 
www.sbscr.cz

Mgr. Eva Brázdová,  
zástupce ředitelky pro I.st.
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Vzdělávání a výchova

ZŠ Smíškova 840

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Ředitelství Základní školy, Tišnov, 

Smíškova 840 oznamuje, že zápis do 1. 
tříd proběhne 8. 2. 2013 v době od 14 do 
17 hodin v budově ZŠ na Smíškově ulici. 
S sebou vezměte rodný list dítěte. Více 
informací na www.zssmiskova.cz 

HRÁTKy S  HLÍNOU NEJEN PRO 
DĚTIČKy

Zveme všechny tvořivé maminky 
(či babičky) a jejich děti předškolní-
ho věku k tvůrčí prorodinné aktivitě. 
Od února do dubna mohou rodiče či 
prarodiče spolu se svými potomky 
(4-7 let) absolvovat  10 odpoledních 
lekcí  keramiky pro začátečníky. Kurz 
bude vždy v úterý od 15.30 do 16.30 
hod. v keramické dílně ZŠ Tišnov, 
Smíškova 840.

V rámci projektu se budou děti 
a jejich doprovod  (je podmínkou)  
seznamovat s potřebnými základní-
mi dovednostmi pro práci s hlínou, 
poté budou moci uskutečňovat pod 
citlivým vedením své tvůrčí před-
stavy. Projekt je dotován městem 
Tišnov, spoluúčast rodičů je 300 Kč 
za dítě na celý kurz.

NOVĚ: Nultou bezplatnou lekci mů-
žete navštívit již 17. 1. 2013 při DNI 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ naší školy.

Zájemci se mohou hlásit na e-mailo-
vé adrese:
kappelova.petra@zssmiskova.cz.
Přihlášky přijímáme do naplnění kapa-
city kurzu. PK

VÁNOČNÍ 
BESÍDKA SŠ  
A ZŠ TIŠNOV

Jako každý rok i letos se žáci a uči-
telé naší školy připravovali na vá-
noční besídku.

Již od začátku listopadu se z oken 
naší školy ozývaly melodie známých 
i méně známých koled a písní.

V programu jsme použili písně 
z autorské dílny Uhlíř/ Svěrák, zná-
mé koledy jako „Pásli ovce Valaši“, 
„Rolničky“, „Jak jsi krásné, neviňát-
ko“ i ne tak často zpívané „Ve městě 
i ve vůkolí“ a „Den přeslavný“. Děti 
zarecitovaly mnoho básní i říkadel.

V pondělí 17. prosince jsme na-
vštívili Domov pro seniory v Před-
klášteří, kde má naše vystoupení již 
letitou tradici. Senioři i zaměstnan-
ci byli potěšeni nejen programem, 

ale i drobnými dárky, které děti vy-
robily.

Druhý den 18. prosince jsme se 
sborem zavítali do Domova sv. Alž-
běty v Žernůvce, kde byl ohlas stej-
ný.

Hlavní vystoupení pro rodiče 
a přátele se uskutečnilo v areálu 
školy 20. prosince. Do programu 
navíc bylo zařazeno taneční vy-
stoupení, které si připravily sestry 
Horváthovy. V písních zazněly krás-
né hlasy sólistek sboru. Děti dopro-
vázeli učitelé na el. varhany, kytaru 
a f létnu.

Před programem vánoční besídky 
si rodiče a přátelé mohli zakoupit 
výrobky našich dětí vytvořené se 
svými učiteli v keramické dílně.

Je mojí povinností poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
na programu podíleli a především 
hostům za jejich vřelý potlesk.

J. Bártlová

mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnoce-
ní učitele.

Třídní schůzky probíhají tak, že se se-
jde učitel, dítě-žák a rodič/e. Dítě dostává 
prostor k tomu, aby vyjádřilo, jak se ve 
škole cítí, co se mu ve škole daří, co ho 
baví, co by mohlo zlepšit. Žák, učitel i ro-
dič společně hledají možnosti, jak posílit a 
podpořit to, co se zatím příliš nedaří.

Jedná se o zpětnou vazbu a formu ko-
munikace, jejímž cílem je podpora rozvo-
je osobnosti dítěte i motivace k učení.

Program vzdělávání Začít spolu klade 
zvýšené nároky na učitele, který musí být 
zdravou a odolnou osobností, musí mít 

zájem o vlastní rozvoj a sebevzdělávání, 
což se samozřejmě promítá do kvality 
výuky a vztahu k dětem. A pokud vím 
od dětí, děti svoji paní učitelku milují. Je 
pravda, že se teprve učí učit a respektovat 
nová pravidla, ale tahle forma vzdělávání 
jim snad pomůže, že se naučí učit se pro 
sebe a pro radost z toho, že se jim daří a ne 
jenom pro známku či pro rodiče.

Paní učitelce přejeme hodně sil a op-
timismu a dětem zase možnost vzdělá-
vat se s radostí dle individuálních po-
třeb a schopností.

Dobrá zpráva pro budoucí prvňáčky a je-
jich rodiče je, že i ve školním roce 2013/2014 

bude na ZŠ 28. října v Tišnově otevřena jed-
na třída s prvky programu Začít spolu.

Program Začít spolu má mezinárod-
ní standard kvality, který v ČR zaštiťuje 
Step by Step ČR.

Jedná se o komplexní vzdělávací pro-
gram, o kterém se více dovíte z obsahu 
těchto stránek, ještě více z webu SBS ČR. 
Vznikl v osmdesátých letech 20. století na 
základě poznatků o lidské psychice a pro-
cesů učení (konstruktivistické pojetí uče-
ní, teorie multičetné inteligence).

Mgr. Hana Pelčáková-Kubecová
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Informace ÚO 
dia Tišnov

Územní organizace diabetiků Tiš-
nov přeje do nového roku 2013 všem 
hodně zdraví a lepší život s diabetem.

Dovolte mi, abych vás seznámila 
v čem spočívá naše činnost.

Nejen pro členy Svazu diabetiků ČR, 
ale pro všechny, kteří mají diabetes 
organizujeme vzdělávací, ozdravné 
a společenské akce. Jedním z našich 
cílů je zvýšit členskou základnu. Naše 
činnost je především zaměřena na 
edukace, všichni víme o své nemoci, 
že se musí držet dieta, brát léky apod. 
Edukace je základ, na kterém se může 
stavět léčba - a to je hlavním bodem 
naší činnosti.

Diabetologové říkají, že je škoda, že 
cukrovka nebolí. Toto není škodolibé 
nebo zlá vůle, ale je to zjednodušené 
vyjádření základního problému dia-
betu. Víte, že i lehce zvýšená glykémie 
ohrožuje nemocného rozvojem pozd-
ních komplikací. 

Nicméně u lékaře je diabetik prů-
měrně 4 x ročně a po celou dobu je se 
svojí nemocí sám.

Hlavním pomocníkem pro kom-
penzaci diabetu je jasný program 
edukace, kterou se vám právě sna-
žíme s naší diabetologickou sestrou 
přiblížit.

Víte, že většina je řádně poučena, ale 
časem se většina informací vytratí.

Pro letošní rok budeme dělat někte-
ré edukace formou dotazů a otázek na 
vás, každý nám řekne jaké má zkuše-
nosti a co se mu nedaří upravit a dále 

co jste si z edukací zapamatovali.
Statistiky říkají, že výskyt cukrovky 

se ve světě zdvojnásobil ze 153 milio-
nů na 347 milionů.

V Česku roste počet diabetiků stej-
ným tempem, podle údajů trpí dia-
betem osm lidí ze sta, to jsou ovšem 
prokázané případy, každý rok přibude 
55 000 tisíc dalších a 20 tisíc pak na 
tuto nemoc nebo komplikace s ní spo-
jené umírá.

Co jsme v uplynulém  roce 2012 
dělali

 �v březnu byla vycházka na Kaly 
a lesem do Štěpánovic a zpět do 
Tišnova
 �v dubnu byl výlet lodí po Brněnské 
přehradě
 �v květnu následovala 7denní re-
kondice v Bystrém u Poličky (byla 
hodnocena jako velice pěkná)
 �po prázdninách v září jsme měli 
opět vycházku
 �v říjnu se uskutečnila druhá rekon-
dice v Bystrém (byla tentokrát jen 
třídenní)
 �začátkem října byla na členské 
schůzi prezentace firmy Elekta-zá-
stupce této firmy, která vyrábí po-
můcky pro diabetiky nás seznámil 
s novinkami (pouzdra na inzulín 
do mrazu i horka, kontrola gluko-
metrů a výměna za nové apod.) 
 �ke dni diabetu 14. listopadu, jsme 
měli vycházku k vodojemu do Ja-
hodné ve Štěpánovicích, kde jsme 
mohli vidět jak vede Vírský vodo-
vod členitým terénem.

Na letošní rok 2013 plánujeme na 
první pololetí tyto akce:

 �v únoru - přednáška lékaře
 �v březnu - výlet do Rajhradu a Oslavan. 
Návštěva památníku písemnictví v Raj-
hradě
 �muzeum hornictví a energetiky v Osla-
vanech. Návštěva malopivovaru, kde se 
vyrábí pivo podle starých receptur
 �v dubnu - výlet do Jaderné elektrárny 
Dukovany. Návštěva Třebíče (památ-
ky Unesco, židovská čtvrt, bazilika sv.
Prokopa). Na zpáteční cestě zastávka 
v Kralicích (Bible kralická).
Na naší výroční členské schůzi jsme 

odsouhlasili rekondice třídenní, a to 
jarní a podzimní.

Hledáme variantu, která by byla 
vhodná pro většinu z vás.

Pobyty 3denní (nástup v neděli od-
poledne a návrat ve čtvrtek po snídani, 
aby byly tři plné dny). Na všechny tyto 
akce se mohou přihlásit diabetici i ne-
diabetici z Tišnova a okolí .

Na únorové členské schůzi budou 
oznámeny termíny akcí.

Abychom mohli vše uskutečnit 
a mohli jsme se scházet v Městském 
kulturním středisku, musíme vyslo-
vit především dík za pomoc a finanční 
podporu, kterou nám poskytuje Měst-
ský úřad Tišnov a za finanční příspě-
vek od ostatních obecních úřadů (Drá-
sov, Čebín, Svatoslav, Deblín).

V každém případě chci říci, že cuk-
rovka je nemoc, se kterou se dá bo-
jovat a i celkem slušně žít. Nikomu 
bych ji však nepřála. 

Vše dobré v novém roce přeje Kučerová 
Květa - předseda ÚO dia Tišnov

Poděkování

Za všechny pracovníky Oblast-
ní charity Tišnov Vám přeji hodně 
štěstí, zdraví, pohody a Božího po-
žehnání v roce 2013.

Ráda bych touto cestou vyjádřila podě-
kování všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
v uplynulém roce podpořili Oblastní cha-
ritu Tišnov. Velké poděkování patří spon-
zorům, dárcům, dobrovolníkům a všem, 
kdo se o činnost Oblastní charity Tišnov 
zajímá. Díky vaší iniciativě jsme mohli  po-
máhat  našim klientům v  tišnovském re-
gionu, kteří se dostali do svízelné životní 
situace a nebyli schopni jí sami řešit.

Ing. Marcela Dvořáková, ředitelka

Lisovna 
zpracovala  
19 tun ovoce

Na prosincové schůzi výboru tišnov-
ských zahrádkářů, přesně výboru Zá-
kladní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Tišnov, předkládal zprávu 
o práci lisovny ovoce, kterou organiza-
ce provozuje, vedoucí lisovny Petr Be-
neš. A tato zpráva je velice zajímavá.

V roce 2012 se začalo lisovat 25. srp-
na, poslední den provozu byl 10. lis-
topadu. V tomto období byla lisovna 
v provozu 20 dnů, její služby využilo 
346 zájemců a zpracovalo se více než 
19 tun ovoce, přesně 19 033 kg. V prů-

měru je to na jeden lisovací den 951 kg 
a na jednoho zákazníka 55 kg.

A jaká byla letošní úroda? To by se 
dalo určit i z přehledu o množství 
zpracovaného ovoce za posledních 
deset let. Krajní údaje jsou z roku 
2007 a 2010. V roce 2010 bylo v tiš-
novské lisovně zpracováno nejví-
ce ovoce, a to 39 344 kg, nejméně 
v roce 2007 – 8 545 kg. Letošní rok 
byl průměrný.

A ještě jedna zajímavost – lisovnu 
jako v minulých letech navštívily 
děti z mateřské školy Sluníčko se 
svými učitelkami. Zahrádkáři pro 
ně připravili ukázku práce lisovny, 
ale pro děti byl samozřejmě největ-
ší zážitek, že mohly čerstvý mošt 
ochutnat. Jan Kašparec
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Datum Akce

16. 1. Prostějov - prodej textilu

17. 1. Prostějov - prodej textilu

18. 1. Zemědělský ples

19. 1. Stavbařský ples

22. 1. prodej textilu 

26. 1. prodej obuvi

29. 1. prodej spotřebního zboží 
a textilu

Akce  
v sokolovně

Největším 
problémem 
vzdělávacího 
systému jsou 
cizí jazyky

Největším problémem při získá-
ní lepších pozic ve firmách jsou pro 
uchazeče o zaměstnání cizí jazyky 
na komunikační úrovni. Řada Čechů 
o sobě tvrdí, že jazyk ovládají, nicmé-
ně pokud je někdo při pohovoru osloví 
v cizím jazyce, mají problém s reakcí. 
Vyplývá to z nejnovějšího společného 
výzkumu rakouské vzdělávací agen-
tury WIFI a české agentury Comm-
servis.com mezi 237 zaměstnavateli 
a personalisty ze začátku listopadu 
tohoto roku. 

„Více než padesát procent zaměst-
navatelů a personalistů v dotazní-
cích uvedlo, že jako největší pro-
blém českého vzdělávacího systému 

vidí neschopnost naučit lidi užívat 
cizí jazyky tak, aby se dorozumě-
li se zahraničními partnery ústně 
a písemně,“ prezentoval výsledky 
dotazníkového řešení ředitel ra-
kouské WIFI Czech Republic Tomáš 
Zdechovský.

Podle Evy Fruhwirtové z agentury 
Commservis.com hodně Čechů zná 
cizí řeč pouze teoreticky, avšak nedo-
káže jazyk používat při komunikaci. 
„Bohužel za to může většinou špat-
ný vzdělávací systém na základních 
a středních školách, kde se studenti 
učí gramatiku, ale neakcentují použí-
vání jazyka. Taková znalost je jim však 
při jednáních v zahraničí většinou 
k ničemu,“ poukazuje na jeden z důvo-
dů Eva Fruhwirtová. 

Z výzkumu dále vyplynulo, že nej-
větší zájem je tradičně o lidi hovořící 
anglicky, německy, francouzsky, ital-
sky a především o lidi hovořící rusky, 
které poptávají zejména strojírenské 
a potravinářské podniky. Novým tren-
dem je poptávka po lidech vzdělaných 
v čínštině nebo arabštině.

Martina Honsová

Crew of dancers
Kdo jsme? Taneční skupina působící 

v Tišnově zabývající se tanečním sty-
lem street dance, který nás naplňuje 
a těší nás každá nová zkušenost s ním. 
Neodvažujeme se nazvat pouze skupi-
nou, jsme jako jedna rodina. Většina 
z nás měla tu čest být členem seskupe-
ní, které soutěžilo na mistrovství Mo-
ravy a měla také tu čest přebrat 1. mís-
to za choreografii Bláznův sen. Na zlaté 
medaile z Mistrovství Moravy jsme vel-
mi hrdí. Rádi se vzděláváme a uvítáme 
mezi sebou nové nadšence a lidi, kteří 
mají chuť se hýbat a nesedět doma. Mo-
mentálně pracujeme na projektu s cha-

ritativní organizací UNICEF, o němž se 
brzy dozvíte bližší informace. Není pro 
nás důležité pouze nacvičovat choreo-
grafie, nýbrž seznámit tanečníka s dě-
ním na streetdancové scéně a s historií 
tohoto tanečního stylu. Velmi rádi Vás 
uvidíme na plese v Drásově a nebo na 
dalších akcích v Tišnově a jeho okolí. 
Kvůli jarnímu mistrovství nyní pilně 
připravujeme formaci s název To je 
ale cirkus!, která, jak doufáme, se Vám 
bude líbit. Pokud by jste měli zájem 
tančit, ať už rekreačně anebo aktivně, 
stačí se podívat na internetové stránky 
www.crewofdancers.cz.

Děkujeme Vám za případnou podpo-
ru a Váš zájem.

Program:
 �1. Zahájení
 �2. Zpráva o činnosti organizace za  
 rok 2012
 �3.  Zpráva o hospodaření

 �4. Volby
 �5. Vystoupení zástupců OKO STP 
 �6. Diskuse, výběr příspěvků  
  a občerstvení 
 �7. Kulturní program

Získání 
certifikátu 
kvality „Vážka“

Domov pro seniory Předklášte-
ří, příspěvková organizace získala, 
po více než 2leté náročné přípravě, 
v pátek 23. 11. 2012 od České alzhei-
merovské společnosti (ČALS) cer-
tifikát „VÁŽKA“. Tento certifikát je 
udělován zařízením, které poskytu-
jí sociální péči osobám postižených 
demencí na velmi vysoké odborné 
úrovni.

Audit hodnotí veškeré oblasti, 
které jsou definovány v dokumentu 
Kritéria hodnocení kvality Vážka. 
Audit provádí tým auditorů České 
alzheimerovské společnosti, je tvo-
řen třemi auditory. Audit probíhá 
v zařízení, které žádá o certifikaci, 
po nezbytně dlouhou dobu.

Ze závěrečné zprávy auditorů vy-
plynulo celkové vysoké bodové hod-
nocení, které řadí naše zařízení kva-
litou, odborností a profesionalitou 
naší práce mezi nejlepší a nejkvalit-
nější zařízení v tomto oboru v České 
republice.

Cílem je současně dosaženou kva-
litu práce a péče o seniory zachovat 
i do budoucna, případně hledat mož-
nosti jejího dalšího posunutí, a tak 
našim uživatelům dopřát spokojený 
a důstojný život.

Vážka je udělována nejdéle na 18 
měsíců. Po uplynutí doby platnosti 
certifikátu je možné držení značky 
prodloužit na základě výsledků řád-
ného auditu.

Získání certifikátu Vážka je pro 

VÝBOR SVAZU TĚLESNĚ 
POSTIŽENÝCH TIŠNOV

zve své členy na výroční členskou schůzi, která se koná ve středu 30. ledna 
ve 14.00 hod. v sále MěKS Tišnov na Mlýnské ul. 152
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 Svých 
zaměstnanců  
si vážíme

Po loňském úspěchu v soutěži 
Firma roku, kdy nejvyšší celostát-
ní ocenění pro střední a malé firmy 
získala firma Steinhauser z Tišno-
va, dosáhla další firma z našeho 
regionu významného ocenění – sta-
vební společnost RIGI z Hradčan 
byla oceněna titulem „Odpovědná 
firma roku 2012“. Redakce TN se 
rozhodla majitele firmy Miroslava 
Navrátila požádat o rozhovor. 

Co podle vás rozhoduje o úspěchu 
v těchto soutěžích?

Je to především usilovná dlouholetá 
dobrá a cílevědomá práce. V regionu 
máme více velmi dobrých firem, je ale 
potřeba se do takových soutěží přihlá-
sit, a tak si sám pro sebe uvědomit své 
kvality a to, kde je třeba ještě přidat.

Mohl byste našim čtenářům soutěž 
víc přiblížit?

Již osm roků pořádají  Hospodářské 
noviny se společností Vodafone a  al-
šími partnery soutěž „Firma roku“ 
a „Živnostník roku“, jejímž cílem je 
zviditelnit především živnostníky 
a firmy do 200 zaměstnanců. Jako 
zvláštní kategorie pro její účastníky 
přibyla před dvěma lety soutěž „Odpo-
vědná firma roku“. Letos bylo přihlá-
šeno více než 6000 soutěžících, takže 
konkurence veliká. Nejdřív je třeba 
vyhrát v krajském kole a dostat se tak 
do celostátního finále. Tam jsou vítě-
zové jednotlivých kategorií vyhlašo-
váni v přímém přenosu televize, jako 
to bylo na sklonku již minulého roku 
2012 v Praze na Žofíně. Prostě spous-
ta slávy, přebírat ocenění v tak krás-
ném prostředí člověka dojímá.  Moc si 
ocenění vážím.

Odpovědnost je vlastnost, kterou 
by měl mít každý z nás, co to 
ale znamená, když se mluví o 
společenské odpovědnosti firmy?

Taková firma musí mít dobré hospo-
dářské výsledky, vykazovat zisk, o kte-
rý se umí zpětně podělit se společnos-
tí – se státem, se svým regionem, ale 
hlavně se svými zaměstnanci. Podělení 
se se státem znamená být ziskovou fir-
mou, která řádně platí daně. Podílnic-
tví s regionem, to znamená  podporovat  
kulturní, sportovní a společenské akce, 
třeba formou sponzoringu. Důležité je 
také mít nějaký ekologický program, 
být tedy odpovědný k přírodě. 

V naší firmě vyrábíme unikátní 
certifikované ekologické omítky, pro-
dáváme materiály pro přírodní sta-
vitelství a pořádáme školení o jejich 
používání, a sami se ekologickému 
stavění věnujeme. 

Největší váha je ovšem v této 
kategorii kladena na to, 
jak se firma chová ke svým 
zaměstnancům. Jak si konkrétně 
počínáte vy?

Máme vypracován několikastupňo-
vý systém péče o zaměstnance, který 
začíná  úrazovým pojištěním a hra-
zením životního a penzijního pojiště-
ní a vrcholí  budováním takzvaného 
výsluhového fondu, na kterém máme 
v současnosti 4 miliony korun. Ten 
bude  sloužit k tomu,  aby ti, kteří od 
nás budou odcházet po 25 letech prá-
ce,  mohli obdržet částku, která jim 
významně pomůže ve stáří. Fond, 
do něhož ročně firma dává 1 milion 
korun, je i pojistkou pro rychlou fi-
nanční pomoc při případném úrazu 
zaměstnance a okamžitou pomoc v ro-
dině. Dnes s určitostí víme, že musíme 
v prvé řadě pro naše manuálně pracu-
jící našetřit 500 000 Kč, a to proto, aby 
mohli vzhledem k náročnosti jejich 
práce odcházet do důchodu o pět roků 
dříve,  což dnešní zákon umožňuje.

V budoucnu bychom ještě chtěli za-
vést to, že firma pracovníkovi, který 
odejde do penze,  bude hradit příspěv-
ky na výdaje za pomoc ve stáří posky-
tovanou sociální nebo charitní služ-
bou Tady si ještě počkáme na úpravu 
legislativy, která by to umožňovala. 

Při takové péči se k vám zřejmě 
řemeslníci jen hrnou, ne?

Tak horké to není. Učňovské školství 
je v troskách a na trhu práce prostě 
kvalitní řemeslníci nejsou -  za poslední 
roky k nám přišli skutečně dobří jenom 
dva.  A to i přesto, že zajišťujeme pro 
lidi celoroční práci, nikdy je neposílá-
me v zimě k doktorovi, aby si obstarali 
nemocenskou kvůli nedostatku práce. 
Nikdy jim nedáváme jenom 60 % mzdy. 
Nikdy jim nedáme ani o den později vý-
platy.  A mohl bych pokračovat. Musí-
me věřit, že tento přístup někoho osloví 
a projeví zájem u nás pracovat.

Vypadá to, že krize ve stavebnictví 
se vás nijak nedotkla.

Ale ano. Je ovšem několik důvodů, 
proč na nás nedopadá tak tvrdě. Za zá-
sadní považuji, že firma si 15 roků še-
třila takzvanou vnitřní rezervu, která 
je dnes tak vysoká, že je v ní prakticky 
více peněz,  než má v majetku celá fir-
ma. Je to jednoduché. Když jiní utráceli, 
my jsme šetřili a budovali: teď myslím 
na ty, co jsou v problémech, protože 
se takto nechovali. Dalším faktorem 
je, že za víc než 18 let ve stavebnictví 
jsme si udělali slušné jméno a někdy 
mám dojem, že jsme se pro mnohé lidi 
stali rodinnou firmou, tak jak bývají 
rodinní lékaři, kdy se k nám i po letech 
zákazníci vracejí. Mají jistotu, že o své, 
firmě svěřené  prostředky nepřijdou.

Sídlíte v Hradčanech, ale vaše 
firma byla dlouho firmou 
tišnovskou…

Ano, firmu jsme měli deset roků v are-
álu nádraží v Tišnově. Do Hradčan jsme 
odešli proto, abychom u hlavní silnice byli 
zákazníkům víc na očích, zviditelnili se. 
V Tišnově jsem strávil víc  jak padesát roků, 
je to moje srdeční  záležitost, jak se říká. 
Pracoval jsem v sociální a stavební komisi, 
kde jsem se zasloužil o to, aby kašna znovu 
fungovala a aby Mariánský sloup  měl nové 
odlité zábradlí. Před pár lety jsem koupil 
dlažbu a vydláždil uličku Ševcovskou, po-
mohli i  bývalí sousedi z naší Halouzkovy 
ulice.  Tím jsem si odčinil těch pár žárovek, 
co jsem ve městě v mládí rozbil… 
Děkujeme vám za rozhovor a přejeme 
vaší firmě i nadále hodně zdaru.

-hp-

Různé

pracovníky domova po výborném 
výsledku z Inspekce kvality v roce 
2010, další velkou odměnou za jejich 
práci a úsilí. Důkazem toho, že jsou 
nakloněni změnám, které v zařízení 
proběhly a probíhají. Bez nich by do-
mov certifikát nikdy nezískal.

Kritéria hodnocení kvality Vážka:
 �vize a filozofie péče
 �aktivity
 �spolupráce s rodinou a přáteli člo-
věka s demencí
 �důstojnost
 �zdravotní péče

 �zvládání problematického chování, 
používání omezovacích prostředků
 �bezpečnost
 �výživa a hydratace
 �umístění zařízení, první dojem ze 
zařízení, vybaveno

Vedení DpS Předklášteří
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Různé

Tišnovští školáci kreslili 
svoje město

Svoje město a okolí v proměnách času měli za úkol na-
malovat školáci v regionu Tišnovska. Výtvarnou soutěž 
Čtvero ročních období Tišnovska určenou pro žáky druhé-
ho stupně a 1. stupně gymnázia vypsala letos již podruhé 
společnost TEPLO T, která je dodavatelem tepla v Tišnově. 
„V loňském ročníku měly děti zadané téma Tišnov a vítězný 
obrázek jsme použili jako motiv vánočního a novoročního 
přání,“ připomněl jednatel TEPLO T Ing. Josef Vrba. „Soutě-
že se tehdy zúčastnilo na tři stovky školáků, a proto jsme 
chtěli letos na tento úspěch navázat,“ dodal. 

Celkem obdrželi organizátoři soutěže přes 400 pra-
cí. Odborná porota vybrala 52 z nich, které ozdobí 
připravovaný kalendář společnosti TEPLO T. Vítězná 
kresba, jejímž autorem je Tomáš Oharek ze Základní 
školy nám. 28. října (foto na titulní straně), se pak 
stane jedním z motivů plakátu, který současně obdrží 

autoři všech vybraných děl. „Prací zaslaných do sou-
těže bylo ve srovnání s loňským rokem více, byly vel-
mi rozmanité nejen volbou motivů, ale i ztvárněním, 
a dokladovaly, že tišnovští školáci jsou velmi nadaní. 
Jednoznačně nejčastějšími objekty, které děti kreslily, 
se však staly opět věž tišnovského kostela a radnice, 
která je i na vítězném obrázku,“ podotkl Radek Sláma, 
duchovní otec projektu.

Kromě toho se tři nejlepší kreslíři těšili i z atraktivních 
cen, jako jsou netbook, tablet a mobilní telefon. Ceny si malí 
umělci převzali z rukou představitelů TEPLO T a místosta-
rosty města Tišnova Radovana Klusáka ve středu 12. 12. 
2012 v oddací síni tišnovské radnice. 

Škola ZŠ nám. 28. října v Tišnově, jejíž žáci zaslali do sou-
těže nejvyšší počet obrázků vybraných pro kalendář, získa-
la navíc poukaz ve výši 10 tisíc korun na nákup vybraného 
vybavení.

Celkové výsledky budou zveřejně-
ny na webu společnosti TEPLO T. 

Fotky na leteckaposta.cz/721950100

1. místo 2. místo 3. místo

Pochvala z Brna
Dobrý den, do Tišnova jezdím již 

řadu let za příbuznými a mám k 
tomuto městu již vytvořen zvlášt-
ní vztah, je to takový můj druhý 
domov. Chtěl bych vás pochválit, 
poslední dobou je vidět pokrok. 
Obdivuji množství kulturních akcí, 
ale také dnes skoro neuvěřitelnou 
čistotu města. Na webových strán-
kách jsem se díval na rozpočet, co 
se vše bude příští rok dělat. Bla-
hopřeji vám a také obyvatelům, 
pokud se vše podaří, bude Tišnov 
zase o dlouhý krok dál a já budu 
jenom závidět. Přeji hodně štěstí 
v roce 2013 a držím palce do další 
úspěšné práce. 

Jiří Kadeřábek, Brno Vizi Tišnova jako turistického centra posílá Matěj Bajgar z University Oxford
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Ptáci naší přírody
Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Velmi častým hostem našich kr-
mítek v zimě bývá těžkopádný asi 14 
až 15 cm dlouhý pták, zvonek zelený. 
Přilétá v menších hejnech a hned nás 
upoutá svým hlasitým švitořením 
a hašteřivostí. Samečka poznáme 
snadno podle nažloutlé hrudi a výraz-
ného žlutého pásku v křídlech. Samič-
ka je barevně méně výrazná.

V únoru, zvláště za slunných dnů pa-
tří zvonek k prvním zpěvákům. Ozývá 
se zvonečkovitým zpěvem, velmi čas-
to v letu. Hnízdo není zdaleka tak umě-
lecká stavba jako hnízda ostatních 
pěnkavovitých ptáků. Samička hnízdo 
staví zpravidla na větvích jehličnatých 
stromů, ale i hlohů nebo v korunách 
jabloní a samec pokud právě nezpívá 
tak přináší část stavebního materiálu, 
jako jsou kořínky, různá suchá stébla, 
drobné větvičky apod. Hnízdění páru 
začíná v dubnu a samička sedí na vej-
cích sama. Sameček v blízkosti hnízda 
zpívá a tím varuje další zvonky: Pozor! 
Tento prostor je již obsazený!

Zvonci mají v hnízdě 5 – 6 vajíček 
a samička na nich sedí 13 – 14 dní. 

Mláďata jsou pak stejnou dobu krme-
na na hnízdě. Po opuštění hnízda ne-
jsou mláďata hned schopna letu, ne-
dovedou si sama najít potravu a proto 
je staří ptáci ještě několik dní krmí. 
Krmí je z volátek rozměklými semeny. 
Trus mláďat z hnízda neodnášejí, ale 
nechají jej ležet na okraji hnízda. Tak 
vzniká z trusu během krmení na obvo-
du hnízda zatvrdlá zídka. Po vyvedení 
mláďat zahnízdí pár obvykle podruhé 
a v srpnu dokonce ještě potřetí.

Zvonci jsou typičtí semenožravci. Po 
vyhnízdění se spojují v hejna často s ji-
nými zrnožravými ptáky, poletují po 
polích a úhorech, kde sbírají semena 

různých rostlin, nejčastěji řepky, slu-
nečnice a různých plevelů.

Tak až zvonci v zimě navštíví vaše 
krmítka, určitě je spolehlivě poznáte!

Bohumil Kabeš

Akce v CSS 
v lednu

 �Čtvrtek 17. 1. – Návštěva výsta-
vy fotografií Miloše Neči v Muzeu 
města Tišnova (Müllerův dům). Cena 
65,- Kč. Odjezd od budovy DPS Králo-
va ve 13.00 hod. – podle počtu zájem-
ců buď autem nebo autobusem.
 �Pátek 25. 1. – Povídání o Zambii 
s Jaroslavem Začalem - od 14.00 hod. 
v jídelně DPS Králova.
 �Pátek 8. 2. – Vystoupení pěveckého 
souboru Cvrčci pod vedením paní 
Petry Glosr Cvrkalové.  Jídelna DPS 
Králova od 14.00 hodin. Vstupné dob-
rovolné.
 �Čtvrtek 14. 2. – Maškarní zábava – jí-
delna DPS Králova od 14 hodin. K tan-
ci a poslechu hrají manželé Maškovi 
z Kuřimi. Vstupné dobrovolné. Občers-
tvení zajištěno. Každá maska dostane 
malý dárek. 
 �Úterý 26. 2. – Plavání a relaxace 
v Laa an der Thaya – odjezd auto-
busu v 10.00 hodin od Podhorácké 
restaurace. Další zastávky: u pošty, 
u Penny, na sídlišti Pod Klucaninou. 

Předpokládaný návrat v 19.00 hodin. 
Cena zájezdu 560,- Kč zahrnuje auto-
bus, vstupné, průvodce a pojištění. 
Přihlašování na zájezd proběhne 
v úterý 19. 2. 2012 od 8 hodin ve ves-
tibulu DPS Králova. Při přihlašování 
zaplatíte cenu zájezdu 560,- Kč a na-
hlásíte nám adresu, telefonní kontakt 
na vás, zdravotní pojišťovnu a rodné 
číslo (pro účely pojištění). Zájezd je 
určen zejména pro seniory.

Informace o akcích: Ludmila 
Špačková, tel. 549 410 312, 
730 193 325

Foto : Ludmila Špačková, Jana Wildová

Různé
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Jeden splněný 
sen aneb hurá 
na Sýkoř

Již to tak bývá zvykem, že v létě se 
jezdí na výlety a v zimě „na lyže“. V mi-
nulém roce (2012) jsem si splnil svůj 
dětský sen – vystoupit na nejvyšší horu 
Tišnovska – Sýkoř. Asi tibetským hora-
lům by se zdálo divné a snad směšné 
hovořit o nejvyšší hoře, která měří 702 
m nad mořem. Ale kolik Tišnováků se 
může pochlubit, že tam „vystoupalo“?

Tak tedy: Byl začátek prázdnin, pon-
dělí 3. července 2012. Počasí ideální, 
tedy slunečno avšak nikterak horko. 
Velmi brzy ráno jsem v Opavě nasedl 
do vlaku, abych vystoupil v Tišnově 
a nastoupil do vláčku, který mne zave-
zl do Doubravníku. Chvilka orientace, 
kreslení s prohlídkou obce a vyrazil 
jsem na Sýkoř. Avšak zřejmě bylo prv-
ní chybou, že jsem se nechal přemluvit, 
abych šel po silnici, že mne někdo sveze 
(autobus totiž dopoledne nejezdí).

Ale omyl – nesvezl. Druhou chybou 
bylo, že jsem se rozhodl pro Doubravník. 
Měl jsem jet autobusem do Lomnice. Ale 
nelituji, neboť jsem zažil to, co bych ne-
zažil (ten další zážitek si nechám na léto 
v tomto roce 2013). Statečně jsem šla-
pal do Bělče napřed kolem šumivé řeky 
Svratky, kde jsem prošel kolem přírodní 
rezervace a potom lesy. Stále se bylo na co 
dívat – krásné stromy, květiny – dokonce 
i dobromysl (někomu známá pod názvem 
Oreganum), voňavá mateřídouška. Motý-
li nořili sosáky do lahodných květních po-
hárů nebo unaveně sedali na zem kolem 
silnice – modrásci, perleťovci a dokonce 
i  atolec. Tak to bylo celou cestu.

Před Bělčí za můstkem pomníček při-
pomenul oběti II. světové války. Ještě 
chvilka chůze a byl jsem v Bělči. Zazvonil 

jsem na zvonek první chalupy, abych po-
prosil o vodu, protože svoji jsem cestou 
vypil. Přišla příjemná žena a usadila mne 
na zahrádce vedle svého starého táty 
a donesla sklenici chutné vody. Tatínek 
si rád zavzpomínal na své mládí a nerad 
se loučil s vandrovným, kterému se mohl 
vypovídat „dcera nemá čas ….“. Odbočil 
jsem silnicí doleva, kde za kaplí ve vra-
tech starobylého statku stála paní a mile 
mne vítala. Totiž, zeptal jsme se jí na ces-
tu a ona mne hned zvala na zahrádku, 
kde mne pohodlně usadila a pohostila 
dobrotami. Přišel její příjemný manžel a 
já zjistil, že má v Opavě přátele. Paní při-
vedla svoji maminku – překrásnou babič-
ku. Přesvědčili mne, že na Sýkoř mne do-
vezou autem „je to ještě pěkně daleko…“. 
Byl jsem z toho nervózní, že kvůli mne…, 
ale byl jsem tomu rád. Nejvyšším bodem 
jsem byl zklamaný – je tam soukromá 
rozhledna, ještě po Němcích. Svezli mne 
zpět k hájovně a vřele se rozloučili. Tam 
to začalo. Bylo tam mnoho pěkného co 
bylo možno zhlédnout i prohodit slovo 
s příjemným majitelem hájovny. A tam 
začínala Stezka Járy Cimrmana (nebo 
vlastně končila?). Za hájenkou pěkně sta-
rá lípa, jahody i borůvčí. Značená stezka 
Járy Cimrmana vede půvabnou krajinou 
plnou luk, lesů, květin a motýlů. Za pose-
dem začínají další výhledy a dokonce je 
vidět Klucanina s rozhlednou i Tišnov. 
Tam někde v polovině mé cesty leží Lom-
nice, s pomníkem rozedrané boty Járy 
Cimrmana.

Lépe řečeno - hurá dolů ze Sýko-
ře. Míjel jsem Kopaniny - letovisko 
s lákavými středisky občerstvení 
a kochal se výhledy do modravých 
dálek. Tam někde je nový cíl mé ces-
ty – Tišnov, to kouzelné město, plné 
mých dětských vzpomínek. A již 
jsem v půvabné vesničce Synalově, 
odkud jezdí občas autobus. Prochá-
zím zahradou mezi ovcemi. Ovečky 
si mne váhavě prohlížejí a potom 

doprovázejí až k plotu. Dívají se jak 
odcházím, jakoby se chtěly se mnou 
rozloučit. Kráčím třešňovým sadem 
a louky mne vedou stále dolů, až 
k Synalovskému potoku, protékají-
címu romantickou strží. Tam jsem 
se vnořil do lesů a později vešel 
na silnici. Ta mne vedla rekreační 
osadou Chrastová, až do Lomnice. 
Cestou jsem potkával jednotlivce 
i skupinky závodníků. Vysvětlili mi, 
že je to tradiční chodecký závod. 
Na náměstí v Lomnici jsem se poklo-
nil J. Cimrmanovi u pomníčku s jeho 
prošlapanou botou, prohlédl si 
spěšně střed města a přemýšlel, kde 
strávím noc. Romantická noc, plná 
světlušek, měsíčního svitu a šumění 
vod Besénku, byla příjemná.

Vstal jsem již před kuropěním, abych 
se vyhnul automobilovému provozu. 
Neznaje terén, za tmy jsem se nějak 
zamotal a místo po staré cestě kolem 
Besénku, jsem šel oklikou po nové přes 
Řepku a Lomničku. Ochladilo se a zača-
lo svítat. Krajina se měnila a Tišnov při-
bližoval. Zpocený, zaprášený a unavený 
jsem prošel Tišnovem přímo na vlak. 

Nu a závěrem, proč jsem nevystou-
pil na Sýkoř již za svého mládí? Byla 
válka - čtyřicátá léta minulého století 
a tam, v partyzánské oblasti chodi-
ly hitlerovské vojenské hlídky. Vojáci 
s kovovým štítkem na hrudi „Feldpoli-
zei“ = polní policie kontrolovali každé-
ho, jestli není partyzán. Mého staršího 
bratra chytili někde za Lomnicí a ředi-
tel školy musel vydat úřední potvrze-
ní, že je žákem a žádným partyzánem. 
Po válce v roce 1945 jsme se vrátili 
zpět do Slezska. Teprve jako penzis-
ta jsem si našel konečně čas, abych si 
splnil svůj dětský sen. Ještě bych chtěl 
projít tu půvabnější východní stranu 
Sýkoře. Snad se mi to v letošním roce 
podaří. Držte mi palce.

Mgr. Jiří Gill

Různé

Sport

Vánoční laťka
Vánoční laťka se s názvem, vypo-

vídajícím snad o všem, konala ve vá-
nočním nečase dne 18. prosince 2012. 
Gymnáziem tradičně pořádaná soutěž 
ve skoku vysokém byla letos v úvodu 
bohatší o možnost obdivovat profesio-
nální skok bývalého českého olympij-
ského skokana Svatoslava Tona.  

Tato osobnost jistě inspirovala plno 

začínajících skokanů k jejich skvělým 
výkonům. První místo obsadila ZŠ Břec-
lav Slovácká, kterou s opravdu malým 
rozdílem následovalo naše tišnovské 
gymnázium. Třetí místo vybojovala ZŠ 
Smíškova. Z mladších žákyň a žáků se 
umístili na prvním místě Markéta Ha-
vlátová a Dominik Tichý z našeho gym-
názia. Ze starších žákyň Klára Čechovi-
čová na místě třetím. Ve starší kategorii 
nejvýše skočili Darina Bursíková a On- 
dřej Vodák, oba z Břeclavi. 

Atmosféra v tišnovské hale byla 
opravdu jedinečná. Možná že za to 
mohlo vzrušení z nadcházejících vá-
nočních svátků, sníh anebo jen čirá 
radost ze sportu. Ať už tomu bylo 
jakkoli, jistě neprohloupíte, když pří-
ští rok přijdete podpořit skokany 
a potěšit se ze sportem nabitých oka-
mžiků, které Vánoční laťka nabízí.  
Podrobné výsledky najdete na strán-
kách www.gym-tisnov.cz.

Anna Lavičková, kvinta
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Basketbalistky 
čeká druhá 
polovina soutěží

V říjnu 2012 začala mladým tišnov-
ským basketbalistkám nová sezona 
2012 - 2013. Do soutěží byla přihláše-
na družstva mladších a starších mini-
žákyň, žákyň a mladších dorostenek.  
Družstvo přípravky jsme zatím do 
soutěže nepřihlásili.

Podzimní sezóna začala i probíhala 
úspěšně. Děvčata ve všech kategoriích 
obsadila přední příčky tabulky. Mlad-
ší mini jsou na 1. místě,  holky porazily 
např. týmy Valosunu, Žabovřesk, Žďáru 
nad Sázavou. Žákyně a dorostenky jsou 
na 2. místě a ve druhé polovině soutěže 
budou bojovat o prvenství v krajském 
přeboru. Družstvo přípravky má za se-

bou rovněž první basketbalové úspěchy, 
kdy na vánočních turnajích v Brně a Po-
dolí  skončilo na pěkném 3. místě. 

Po ukončení bojů na jaře 2013 čeká 
klub kvalifikace do dorostenecké ligy 
a žákovské ligy a do soutěží se zapojí 
i družstvo přípravky. Věříme, že se druž-
stvům podaří do ligy probojovat a navá-
zat na minulé úspěchy ligových sezón.

Klub SKB Tišnov děkuje městu Tiš-

nov i všem sponzorům klubu za fi-
nanční podporu. Poděkování patří 
trenérům – B. Adamcové, M. Volenovi, 
V. Knoflíčkové, P. Simonsové, Z. Zvoníč-
kové, A. Kučerové za obětavou práci 
s mládeží a těší se na další úspěchy tiš-
novského mládežnického basketbalu.

Aktuální informace naleznete na: 
www.basket.tisnov.cz

VK

Přípravka 
basketu přivezla 
výhry z turnajů 

Poslední dvě neděle trávily děti 
tišnovské basketbalové přípravky 
ve sportovních halách a bojovaly 
o cenná vítězství. Nejprve v neděli 
25.11.2012 hrály na turnaji pořáda-
ném SK ŽABINY Brno, kde vybojova-
ly hezké třetí místo ze čtyř a odvezly 
si jednu výhru a následně se minulou 
neděli 2.12.2012 zúčastnily další-
ho turnaje, tentokrát Mikulášského, 
který organizoval basketbalový klub 
Renocar Podolí. 

Na turnaji mělo původně starto-
vat 6 týmů dětí 2003 a mladších, 
nakonec přijelo jen 5 týmů, což 
znamenalo 4 zápasy pro naši pří-
pravku v jednom dni. Program to 
byl náročný a na konci dne byly 
děcka pořádně unavená, ale stálo 
to za to. Přivezly domů bronzové 
medaile a jejich vůbec první pohár.  
Ze 4 zápasů nakonec 2 vyhrály a je-
den další jim uniknul jen o kousek 
v úplném závěru. Na dětech bylo 
vidět velké zlepšení a všichny si to 
pořádně užily. 

Nejlepší hráčkou týmu byla vy-
hodnocena Petra Knoflíčková a ta se 
také probojovala do All Star pětky.

VK

Futsal Květnice – 
– San Marino 

Tento malý evropský stát s počtem 
obyvatel 26 tisíc, obklopený ze všech 
stran Itálií, nebyl soupeřem našeho 
mužstva v sobotu 15. prosince 2012.  
Pod tímto názvem nastupují v I. A br-
něnské třídy futsalisté z Dolních Louček. 
Přes jeden kopeček máme souseda, kte-
rý se uvedl ve velmi dobrém světle. Vedl 
2:0, po 40. minutách sice prohrál 3:8, ale 
to už není tak podstatné. Ve své hluboké 
zahleděnosti do všeho tišnovského mně 
tento moment, že „Loučáci“ hrají futsal 
v této třídě nějak uteklo. Podotýkám, že 
takových věci neznalých bylo mnoho. 
Zavinilo to SAN MARINO! Názvy klubů 
v tomto druhu kopané jsou rozmanité 
a tak Mejdan, Madrid, Flamengo, Po-
zůstalí, Bolest, Arsenal, Litrpůl, Kohouti 
atd. to jen dokládají.

V duchu se musím našim sobotním 
soupeřům omluvit. Pro širší spor-
tovní veřejnost zase napovědět, že 
si vedou velice dobře a 2. místo po 
polovině soutěže ročníku 12/13 jim 
velice sluší. Všechny zápasy absolvují 
na hřištích v Brně, domácí prostře-
dí v této třídě vlastně neznají. Dal-
ším pohledem zjistíme, že řada hrá-
čů startuje, jako v Tišnově, na obou 
frontách – kopaná a futsal! Zaslouží si 
obdiv, neboť futsalové soboty a druhý 
den nedělní zápasy kopané přináší už 
nevšední zátěž.

Zpět se vrátím k futsalové předvánoční 
přehlídce mezi Tišnovem a Dolními Louč-
kami. Pohledný, bojovný večer s množ-
stvím branek uspokojil jak domácí, tak 
i hostující příznivce. Uznání se dočkali 
aktéři obou celků po tomto posledním 
přátelském utkání v naší hale roku 2012.

Malou  kaňkou za sobotním sportovním 
večerem byl únikový východ ze sportovní 
haly. Krček byl pro nás uzavřen a úniková 
cesta či prostor na ulici Tyršovu splňoval 
vše negativní, co už bylo vícekrát konsta-
továno. Na základě určitého příslibu se 
v dnešní přetechnizované době snad doč- 
káme instalace byť jediného svítidla do to-
hoto únikového, nedůstojného a rizikového 
prostoru. Pro upřesnění nutno dodat, že 
okenní závěsy na východní straně ZABRA-
ŇUJÍ vstupu slunečních paprsků do haly! 
Původní záměry, že v pozdních večerních 
i nočních hodinách bude zase světlo z haly 
dostatečně osvětlovat rizikový prostor na 
Tyršovu ulici je ten tam, neboť právě zá-
věsy tomuto brání! A tak dilema stáhnout 
nebo roztáhnout závěsy je na místě. Třetí 
variantou je už zmíněná instalace osvětlení 
na venkovní východní straně haly.

Tohle byl už jen dodatečný problém, 
který neovlivní další sportovní dění v SSK 
Tišnov. Od San Marina se dostáváme do 
roku 2013 a s ním i další boje ve  II. lize fut-
salu. Po Líšni nás  čeká až 1. 2. 2013 utkání 
v Havířově. Na domácí palubovku je určen 
termín 9. 2. 2013 a soupeř Choceň, s kte-
rým naše mužstvo během tříletého půso-
bení v druhé lize nezískalo ani bod. Bude 
se dařit a konečně bodovat s Gilotinou 
Choceň?  -pak-
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Vzpomínky Blahopřejeme

Tišnovský futsal 
v Třinci 

Nebyl to kalendářní pátek třinác-
tého, ale jen 7. 12. 2012. Ale svým 
začátkem a průběhem pro I. FC 
Květnice to číslo doplnil vrchova-
tou měrou. V 15.45 hod. se mužstvo 
II. ligy futsalu spolu s příznivci vy-
dalo na severovýchod k poslednímu 
utkání I. poloviny ročníku 2012/13.

Už těsně za Brnem přišlo neče-
kané zbrždění našeho přesunu 
v důsledku havárie na dálnici směr 
Olomouc. Nebylo potom divu, že 
prostor Vyškovska jsme opouště-
li po 2. hodinách cesty z Tišnova. 
Mělo to i neblahý vliv na jízdní ča-
sový harmonogram dojezdu přímo 
do Třince.

Tam nastala další nepříjemná 
věc. V době našeho příjezdu končilo 
právě utkání extraligy Třinec – Ko-
meta Brno. Úzké a zasněžené uli-
ce, k tomu parkující v protisměru 

odjíždějící auta,  stovky pěších, to 
všechno brzdilo naši cestu ke spor-
tovní hale. Tady se ujal role doprav-
ního policisty v civilu Martin Chlup, 
který v mrazivém třineckém veče-
ru dirigoval a uvolňoval cestu před 
naším autobusem. Výkon to hodný 
absolventa policejní pořádkové sil-
niční služby.

Hodinové zpoždění mělo vliv i na 
pozdní zahájení utkání a nedosta-
tečnou koncentraci hráčů. Toto 
utkání zajišťované i on-line přeno-
sem se pak neslo na výsledkové vlně 
minulého zápasu ročníku 2011/12 
v Třinci. Přesto poločas 2:1 pro do-
mácí nenasvědčoval, i přes převahu 
domácích, na konečný loňský výsle-
dek. Zvláště když se za tohoto stavu 
řítil v druhé půli na domácího bran-
káře náš útočník. Místo srovnání na 
2:2 přišel nepříliš radostný časový 
úsek. Během 11“ vsítili domácí dvě 
branky a to rozhodlo, že konečný 
stav 6:1 kopíroval ten loňský.

Věrní fanoušci i tak ocenili vy-
stoupení našich futsalistů, přispěli 
ke zvučné atmosféře, jindy zde ko-

morního prostředí. Devět našich 
kluků, kteří čelili domácím čtrnác-
ti si to zasloužili. Jediný náš stře-
lec Michal Neudecker narušil čisté 
brankové konto na straně domácích. 
Ironií osudu je, že právě Michal po 
tvrdém, neodpískaném zákroku do-
mácích, utkání prakticky dokulhal. 
Sám nakonec obdržel žlutou kartu, 
která byla celkem čtvrtá, znamena-
jící stop na utkání v Ostravě (VŠB – 
Květnice 3:1).

Exligový Třinec potvrdil svo-
ji kvalitu, ale odveta v Tišnově, 
poslední zápas ročníku 12/13 
v pátek 29. 3. 2013 je daleko před 
námi. Loňský výsledek Květnice – 
Třinec 4:0 naznačil, že všechno je 
možné!

-pak-

8. 1. 2013 uplynulo 10 roků, kdy 
nás navždy opustila milovaná ma-
minka, babička a prababička paní 
OLGA CRHOVÁ. S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují dcera 
a syn s rodinami. 

18. 1. 2013 uplyne 19 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný man-

žel, tatínek, dědeček, švagr a strýc 
pan PETR KOLBÁBEK. Za upřím-
nou vzpomínku děkují manželka, 
dcera a vnučky.

Dne 8. 1. 2013 uplynul třetí rok od 
smrti manžela, tatínka a dědečka, pana 
JOSEFA MADRONA. Stále s láskou vzpo-
mínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 10. 1. oslavila 90. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička 
paní JARMILA BERANOVÁ. Hodně 
zdraví, štěstí a pohody přeje dcera 
s rodinou.

únor 2013leden 2013

Program ve sportovní hale SSK Tišnov

Dne 29. ledna to 
bude 6 roků, kdy 
nás navždy opustil 
pan JAN ANTONÍN. 
Za tichou vzpomín-
ku děkují a s láskou 
vzpomínají dcera Jana 
a syn Radek s rodi-
nou, maminka, pří-
telkyně Anna a bratr 

František s rodinou.

Dík za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi 
pro nás žil. 

Dne 7. ledna uply-
nulo deset smutných 
roků od chvíle, kdy nás 
opustil náš manžel, 
tatínek a dědeček pan 
ING. JAN HUMPOLEC. 
Za tichou vzpomínku 

děkuje rodina a kamarádi. Vzpomínáme.

Dne 21. 1. by se do-
žil padesáti let náš syn 
DALIBOR ONDRA. Ne-
bylo mu dopřáno osla-
vit toto výročí v kruhu 
rodiny a přátel, proto 
mu věnujeme aspoň ti-
chou vzpomínku. Kdo 
jste ho měli rádi, vzpo-

meňte s námi. Děkujeme. Rodiče, man-
želka s dětmi a sestra s rodinou.

Sobota 9. 1. 10.00 volejbal – muži, Tišnov - Tatran Poštorná
13.00 volejbal – muži, Tišnov - Tatran Poštorná

Neděle 20. 1. 10.00 basketbal - ženy B, Tišnov - Jihlava
13.00 fotbal – žáci - turnaj

Sobota 26. 1. 8.00 futsal - turnaj
18.00 basketbal – muži, Tišnov - Šlapanice

Neděle 27. 1. 11.00 basketbal – muži, Tišnov - Šlapanice

Sobota 2. 2. 9.00 basketbal - dorky, Tišnov - Jihlava
11.00 basketbal - dorky, Tišnov - Jihlava

Neděle 3. 2. 9.00 žáci AFK - turnaj
Sobota 9. 2. 10.00 volejbal - muži, Tišnov - Šlapanice „B“

13.00 volejbal - muži, Tišnov - Šlapanice „B“
20.00 futsal, I.FC Květnice - Choceň

Sobota 16. 2. 9.00 házená - muži „Turnaj veteránů“
Neděle 24. 2. 9.00 žáci AFK - turnaj
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Vzpomínky

Očím jsi odešel, 
v srdcích jsi zůstal.

Dne 11. ledna tomu 
bylo smutných 5 roků, 
co nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek 
a dědeček pan JOSEF 
CÍSAŘ. S láskou vzpo-
mínají a za tichou 

vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne 13. ledna 2013 
uplynulo třináct let, 
kdy nás opustila naše 
milovaná maminka a 
babička paní MARIE 
MICHÁLKOVÁ . S lás-
kou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomín-
ku děkují syn a dcera 
s rodinou.

Dne 21. ledna uply-
ne již čtvrtý smutný 
rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná 
manželka, maminka a 
babička paní RŮŽENA 
ODEHNALOVÁ. Stále 
vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují man-
žel a děti s rodinami.

Dne 23. 1. uplyne 
15 let, co nás navždy 
opustil pan MILOSLAV 
MUSIL. Za vzpomínku 
děkují manželka, dce-
ry a syn s rodinami.

Dne 13. ledna uply-
nul 2 smutný rok, co 
nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček pan JAN 
DOZBABA. Za tichou 
vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodi-
nami.

15. prosinec je dnem, 
kdy nás před čtyřmi 
roky opustila naše dra-
há manželka, maminka, 
babička a prababička 
paní VĚRA ROHÁČKO-
VÁ. Za upřímnou vzpo-
mínku děkují manžel, 
dcera a syn s rodinami. 

Dne 23. ledna 2013 
to bude rok, co zemřel 
manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček 
PhMr. ZDENĚK JE-
ŘÁBEK. Kdo v srdcích 
žije, neumírá.

Kdo Tě znal, vzpome-
ne. Kdo Tě měl  rád, ne-
zapomene. 

Dne 3. února uplyne 
čtvrtý  smutný rok od 
chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš drahý tatínek, 
dědeček, pradědeček, 
tchán pan FRANTIŠEK 

MIHOLA. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. Děkuje dcera Lenka s rodinou.

Dne 11. 1. uplynul  
1. smutný rok, kdy nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka, 
babička, prababička a 
teta paní ANNA BAR-
TÁKOVÁ z Lomničky. 
S úctou a láskou stále 
vzpomíná rodina Bar-
tákova.

Dne 25. ledna uply-
ne 21 roků, kdy nás 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dě-
deček pan ANTONÍN 
HORČICA z Drásova. 
Stále s láskou vzpomí-
nají a za tichou vzpo-
mínku děkují manžel-
ka a děti s rodinami.

Dne 15. ledna tomu 
bylo již 11 roků, co nás 
navždy opustil náš 
milovaný syn a bra-
tr pan SVATOSLAV 
NOVOTNÝ. Děkujeme 
všem, co vzpomněli 
s námi. Maminka, bra-
tr s rodinou.

Odešla tiše, jako když 
hvězda padá.  Zůstala 
bolest, jež neuvadá. 

Dne 10. 1. uplynul 
2. rok od chvíle, kdy 
nás opustila milovaná 
maminka a babička 
paní JANA ZAVŘE-
LOVÁ. S láskou vzpo-

míná a nikdy nezapomene dcera Jana 
s rodinou.

Dne 6. 1. uplynul 
smutný rok, kdy nás 
opustila naše milova-
ná maminka, babička 
a prababička paní BO-
ŽENA ODEHNALOVÁ. 
S láskou stále vzpo-
mínají dcery a synové 
s rodinami.

Dne 10. ledna uply-
nul druhý smutný 
rok, kdy nás navždy 
opustila naše milova-
ná maminka a babička 
paní JANA ZAVŘELO-
VÁ. Za tichou vzpo-
mínku děkuje dcera 
Radka s rodinou.

Dík za to že jsi byl, 
každý den, který jsi pro 
nás žil.

Dne 26. prosince 
uplynul první rok od 
chvíle, kdy od nás ode-
šel navždy pan Ing. 
LUDVÍK HROMNÍK , 
který by 1. února osla-

vil 66. narozeniny. Chybí nám, vzpomíná-
me… Manželka a synové.

Nejsi už mezi námi, 
ale v našich srdcích jsi 
stále. Dne 18. 1. tomu 
budou dva roky, co od 
nás navždy odešel můj 
přítel pan RUDOLF 
TESÁREK. Stále vzpo-
míná přítelkyně Jarka 
se svojí rodinou.

Dne 10. 1. 2013 uply-
nulo 5 roků, kdy nás 
navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček pan 
ZDENĚK HELÍSEK. 
S láskou vzpomínají 
a  za tichou vzpomínku 
děkují manželka a děti 
s rodinami.

Dne 12. ledna uply-
nul smutný první rok, 
kdy nás navždy opus-
tila manželka, ma-
minka a babička paní 
MARIE NAVRÁTILO-
VÁ. S láskou vzpomí-
nají a za tichou vzpo-
mínku děkují manžel 
a děti s rodinami.

(V minulém vydání TN bylo nesprávně 
napsáno příjmení paní Roháčkové, za tuto 
chybu se redakce TN omlouvá.)



Řádková inzerce

Inzerce

Garáž v Tišnově pod nádražím u řeky 
pronajmu nebo prodám. Tel. 603 856 784
Hledám ke koupi RD v Tišnově 
nebo  blízkém okolí. Může být 
i opravám, nabídněte prosím.  
Tel.: 773 962 105
Prodám Hyundai i20, rok výroby 
2010. Tel.: 773 647 900 

Hledám zahradu či zahrádku ke koupi 
či pronájmu. Tel.: 773 647 900
První vydání knihy – Jak málo stačí 
chlapovi ku štěstí, autorky z Tišnovska 
možno objednat na tel.: 720 465 358
Koupím byt 3+1 nebo starší dům v Tiš-
nově bez RK. Tel. 606 344 307

Pronajmu byt 3+1. Částečně zaříze-
ný, Okamžitě volný, rychlé jednání.   
Tel. 775 171 668
Pronajmu RD Tišnov, volný ihned.
Garáž, zahrada, klidné místo.  
Tel. 737 022 105
Solidní půjčka. Tel. 605 114 019. Pra-
cuji pro více věřitelů.

°
°
°

° °
° °
° °
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Inzerce v TN č. 1 – 12/2013

fakturovat částku 350 Kč/ měsíčně

1/16 strany A4 – cena 350 Kč / jedno zveřejnění

  SECOND HAND 

pod Radnicí 
(vedle zlatnictví a 

starožitnictví)

* dámské, pánské, dětské 

oděvy

* Nově nabízí komisní 

prodej 
Otevírací doba:

Po-Pá 9:00 – 12:30

         13:15 – 17:00

So     9:00 – 11:00

Inzerce v TN č. 1 – 12/2013
fakturovat částku 350 Kč/ měsíčně

  NÁHRADNÍ 
MANŽEL

Údržba pro váš byt, dům, 
chatu, zahradu.

Brno, Tišnov a okolí.
Drobné zednické, ostatní 
údržbářské práce a další 

dle domluvy.

Michal Facek
 Dolní Loučky 117 

tel.: 773 563 794
michal@udrzbadomufacek.cz
www.udrzbadomufacek.cz

RESTAURACE HRADČANY
             Vás zve k příjemnému

                  posezení u krbu

Nabízíme: 

      - domácí kuchyni,

      - steaky, speciality,

      - kolena, žebra,

      - svatby, promoce,

      - narozeniny,

      -  firemní akce. 

   Objednávky na tel. 777 625 733

        Těšíme se na Vaši návštěvu.

studium osmileté a čtyřleté

umělecky profilované obory:
výtvarný
literárně-dramatický
hudebně-dramatický

www.gymum.cz

hudební

den otevřených dveří: úterý 19. února 2013 od 13 do 17 hod.

20 let Gymnázia P. Křížkovského
s uměleckou profilací

Kristenova 27, 624 00 Brno
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Inzerce

200 cm

70 cm

240 cm

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 01. 2013 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Nosnost 
police

max.
450 kg

Regál MEGA
5 polic, modrý, rozměry: 
v 200 x š 240 x h 70 cm, 
nosnost 450 kg/ police 
při rovnoměrném 
zatížení

Zimní náplň ostřikovačů
do ostřikovačů skel automobilů, servisní 
a cenově výhodné balení 25 l, vhodné 
do každé garáže pro průběžné a včasné 
doplňování, do -20 °C

56 cm

Benzinová 
sněhová fréza
AS 56 A, šířka záběru 56 cm, 
motor GGP SM 70 OHV 
o výkonu 3,8 kW / 5,2 PS

5,2 PS

Odvlhčovače Air Max
box, včetně náplně 2x 450 g 129,-
náplň 450 g 59,-

od

59,- !
Odkapávač 
na 2 páry bot
47 x 34 cm, barva 
béžová, šedá, 
il. foto

59,- !

 
25,95/ kg

Primalex Plus 20 kg
bílá, dobrá kryvost a vydatnost, paropropustná

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: dub, bal. 3,234 m2, 
do vyprodání zásob

20 kg 

519,- !

Primule
Primula acaulis
výška 10 cm,  kv. 9 cm, 
bez keramického 
obalu

3.890,- !

10.990,- !

17,- !

79,- !

25 l 

399,- !

Autolékárna
obsah dle platné vyhlášky,
v praktickém plastovém boxu

m2

87,- ! STUPEŇ ZATÍŽENÍ

31
TLOUŠŤKA

6

JIŽ 20 LET NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
B R N O

Brno - Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • www.bauhaus.cz

Tisnov 122x180 CMYK.indd   1 21.12.12   10:34
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Program kina
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Kandidát
na prezidenta

Politika bez korupce je možná.

Dienstbier
Změna je možná

Rozměr inzerce plošné vnitřní strany

Tišnovské noviny 
formát A4,  
barevný tisk,  
cena včetně DPH

1/16 strany rozměry: v. 63 mm x š. 45,5 mm 350,- Kč
1/8 strany rozměry: v. 63 mm x š. 95 mm 700,- Kč
¼ strany rozměry: v. 130 mm x š. 95 mm 1 350,- Kč
½ strany rozměry: v. 130 mm x š. 194 mm 2 600,- Kč
celá strana rozměry: v. 264 mm x š. 194 mm 5 000,- Kč

Nové rozměry inzerce v Tišnovských novinách

Rozměr inzerce  
plošné zadní strany

1/8 strany rozměry: v. 57 mm x š. 95 mm
¼ strany rozměry: v. 118 mm x š. 95 mm
½ strany rozměry: v. 118 mm x š. 194 mm
celá strana rozměry: v. 240 mm x š. 194 mm
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62%62% SLEVA

Vaše nejbližší pobočky:

TIŠNOV, Brněnská 185
tel.: 775 872 702

BRNO, Veslařská 103
tel.: 775 872 709

BRNO, Bayerova 23
tel.: 774 635 606

BLANSKO, Masarykova 14
tel.: 775 872 704

•	 kosmetické	služby
	 (dermokosmetika)

•	 relaxační	masáže

•	 regenerační	masáže

•	 rybičková	pedikúra

Brněnská 488, Tišnov (Fitcentrum Yvein)
Tel.: 603 575 399 (kosmetika)
Tel.: 604 347 857, 777 807 477 (masáže)

Ve dnech 1., 4. a 5. 2. 2013
(pouze na základě objednání)

Wellnesíčko
NOVĚ OTEVŘENO

od 1. února 2013

procedura
ZDARMA

www.digiboss.cz

AKČNÍ ZBOŽÍ • AKČNÍ ZBOŽÍ • AKČNÍ ZBOŽÍ• AKČNÍ ZBOŽÍ

PŘIPOJENÍ
K INTERNETU

YCNEGA technologies
Koráb 131  |  Tišnov (u A-Z centra)

tel.: 515 539 550 | prodejna@ycnega.cz | www.ycnega.cz

TELEVIZE
INTERNET

V NOVÉ DIMENZI

www.ycnega.cz

INTERNET

od 169 Kč 

měsíc bez DPH

NOVĚ ROZŠÍŘEN SORTIMENT O DOMÁCÍ POTŘEBY

Kuchyňská váha 
Encor SKS 5700

Cena: 401 Kč s DPH

Bílé zboží

Electrolux EAT 3100
toustovač

Cena: 655 Kč s DPH

Bílé zboží

Elektrická krbová kamna 
Valencia

Cena: 3.898 Kč s DPH

Dílna / zahrada Hračky

Dětský pracovní stůl Bosch
Cena: 1.634 Kč s DPHCena: 1.861 Kč s DPH

Krups Dolce Gusto
KP100299

Kávovary


