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Z kanceláře místostarosty
Konec roku je 

obdobím, kdy zpra-
vidla každý z nás 
hodnotí, co se mu v 
uplynulém období 
povedlo, jak mohl 
něco udělat lépe, 
kde a v čem udělal 
chybu, co mu ne-
vyšlo, příp. co mu 
naopak vyšlo, byť 

to třeba zcela v plánu neměl. Samozřejmě je 
také dobré se podívat i dopředu, do roku ná-
sledujícího i dále do let příštích.

Pro mne je nyní na místě, abych podobně 
shrnul rok 2013 v investiční činnosti města. 
Samotné hodnocení, kritiku pozitivní či ne-
gativní, nechám však na Vás, občanech města 
Tišnova. V několika řádcích se pokusím ob-
sáhnout to nejdůležitější, co městu a přede-
vším jeho občanům a návštěvníkům přinesly 
investice v roce, kdy si připomínáme 780 let 
od první písemné zmínky o Tišnově.

Po úspěšné rekonstrukci ulice Nerudova v 
roce 2012 se podařilo navázat dalšími částmi 
v této lokalitě, a to přibližně třetinou ulice Ji-
ráskovy a Družstevní. Zbylé části těchto ulic 
budou dokončeny v příštích letech, každá uli-
ce již samostatně. V rámci zjednosměrnění 
ulice Brněnské došlo k vybudování odstav-
ných parkovacích stání a bezbariérovým 

úpravám chodníků. Ulice byla také doplně-
na o pruh vyhrazený pro cyklisty. Cyklistům 
bude také sloužit více než půl kilometru nově 
vybudované cyklostezky za Trmačovem, kte-
rá zajistí bezpečný průjezd mezi Tišnovem a 
Předklášteřím. Vybudovány byly také nové 
přechody pro chodce, a to v ulici Riegerova a 
na Komenského náměstí.

V tomto kalendářním roce jsme také 
úspěšně čerpali dotační prostředky na zatep-
lení veřejných budov. Díky tomu jsme moh-
li provést revitalizaci budovy MŠ Sluníčko a 
také zateplení MŠ U Humpolky. Na podzim se 
započalo s pracemi na budovách Centra so-
ciálních služeb. Projekt obsahuje kompletní 
zateplení všech objektů, tedy výměnu oken a 
dveří, zateplení fasády a rekonstrukci střech 
se zateplením. Aktuálně je dokončena pro-
vozní budova a v příštím roce budeme po-
kračovat na budovách obytných. Dotaci na 
zateplení jsme získali i na budovu ZŠ Smíško-
va, kde práce na nástavbách a přístavbě byly 
zahájeny v měsíci prosinci a většina prací tak 
proběhne až v roce 2014 a začátkem roku 
2015. Na tuto akci se podařilo získat finanční 
prostředky i z Regionálního operačního pro-
gramu, jedná se o podporu ve výši 21,5 mili-
onu korun.

Zahájeny byly také práce na první etapě 
rekonstrukce koupaliště. Díky rozhodnu-
tí ponechat alespoň na prázdninové měsíce 

koupaliště otevřené je nutno část prací pře-
sunout do dalšího roku. K tomu se však při-
dá i druhá etapa a koupaliště tak už v příštím 
roce projde výraznější obměnou, avšak se za-
chováním stávajícího rázu.

Budova Městského kulturního střediska 
dostala po zcela novém kině i jiné nové vyba-
vení. Vnitřní rozvody kanalizace byly vymě-
něny a v té souvislosti bylo rekonstruováno 
sociální zařízení u kina, ale i u malého sálu 
MěKS. Provedeny byly také sanační práce na 
omítkách budovy.

Jako první etapa projektu parku pod kos-
telem byla staticky zajištěna hřbitovní zeď v 
délce cca 120 metrů. Pokračováním projek-
tu je pak další statické zajištění, nyní opěrné 
stěny u kostela. V této části projektu je zahr-
nuta také úprava prostranství za kostelem 
nad touto stěnou.

Více prostoru pro popis jednotlivých in-
vesticí zde již bohužel není, na některé z 
menších akcí se dokonce ani nedostalo. Pro 
ono avizované hodnocení pak nezbývá než 
doporučit osobní návštěvu a zhlédnutí všech 
v roce 2013 prováděných akcí. Věřím, že s je-
jich provedením budete jako občané našeho 
města plně spokojeni.

Spokojené sváteční dny a klidný vstup do 
nového roku přeje

Marek Babák, místostarosta

Úvodní slovo starosty
Vážení občané 

města Tišnova, čte-
náři Tišnovských 
novin, do rukou se 
Vám dostává první 
číslo našeho měst-
ského zpravodaje 
ročníku 2014. Tak, 
jak se v poslední 
době změnilo v na-
šem městě mnoho 

věcí, mění se, počínaje tímto ročníkem, i da-
tum, kdy se Vám Tišnovské noviny dostávají 
do schránek. Po vzoru běžné praxe v celostát-
ních médiích a především pak z praktických 
důvodů, tak budete od nynějška dostávat 
svoje oblíbené Tišnovské noviny vždy kon-
cem předcházejícího měsíce. Neuniknou Vám 
tak už žádné kulturní či sportovní akce, které 
byly mnohdy díky distribuci novin v prvním 
týdnu daného měsíce inzerovány vlastně už 
se zpožděním. Na celkovém formátu novin či 
četnosti jejich vydávání se zatím nic nemění, 
budeme se snažit stále zlepšovat především 
jejich obsahovou kvalitu.

Termín vydávání Tišnovských novin ale 
nebude jediná změna, se kterou pro rok 

2014 přicházíme. Rok odcházející, ve kterém 
jsme si připomněli 780 let první písemné 
zmínky o městě a který byl ve znamení zvý-
šeného počtu kulturních a společenských 
akcí, byl pro nás především rokem poučným. 
Všechny tyto zkušenosti se budeme snažit 
zúročit ve formě zlepšení stávajících a pří-
pravě nových akcí pro širokou veřejnost, 
akcí, které budou mít za úkol zpříjemnit ži-
vot ve městě Vám, občanům Tišnova, ale 
i občanům celého regionu a návštěvníkům 
našeho města. V tuto chvíli ještě nechci nic 
konkrétního prozrazovat, ostatně na strán-
kách Tišnovských novin se vše budete po-
stupně a hlavně včas dozvídat.

Když už jsem nakousl alespoň v obrysech 
věci budoucí, je třeba se také krátce zmí-
nit o tom, co jsme v posledních dnech roku 
v Tišnově zažili. Mám na mysli především 
slavnostní večer v neděli 15. prosince, kdy 
jsme na náměstí před radnicí společně za-
končili Rok města Tišnova. Historický první 
světelná přehlídka přilákala opravdu velké 
množství lidí, fenomén světelné projekce 
zvaný videomapping nezklamal ani v Tiš-
nově. Děkuji Vám všem za účast, soudě dle 
ohlasů se akce opravdu líbila. Do budoucna 

chceme tento moderní umělecký formát 
dále rozvíjet, už nyní máme v hlavě několik 
myšlenek, jak ho ještě více využít k propaga-
ci města, především pak na poli cestovního 
ruchu. Stejně tak už nyní přemýšlíme nad 
tím, jakou další publikaci související s na-
ším městem připravíme. Obrovský zájem 
o novou knihu o Tišnově nás v těchto my-
šlenkových pochodech jen utvrzuje. Díky 
za podporu všem, kteří koupí knihy přispě-
li na její výrobu, děkuji na tomto místě také 
všem partnerům, kteří ochotně celý slav-
nostní večer finančně podpořili. Konkrétně 
se jedná o společnosti MERTASTAV s. r. o., 
MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společ-
nost, VAŠSTAV, s. r. o., PM Realstav s. r. o., Kv. 
Řezáč, s. r. o., M-obchod s. r. o., Oldřich Merta, 
BAUMAT,spol. s r. o., Vítězslav Maloň – uni-
verzální služby, JICOM, spol. s r. o., VODÁ-
RENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize 
Brno-venkov.

Vážení spoluobčané, užívejte si poslední 
minuty roku starého a společně oslavme pří-
chod toho nového. Všem Vám přeji, ať je to 
rok úspěšný, plný rodinného štěstí, pevného 
zdraví a úspěchů v zaměstnání.

Váš Jan Schneider
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Potřebuje Tišnov městskou policii – ano, nebo ne?
Radovan Klusák, místostarosta

Koncem listopadu proběhla v sále 
Městského kulturního střediska Tišnov 
diskuze s veřejností na téma „Městská 
policie v Tišnově“. Účast veřejnosti ne-
byla tak velká, jak by si toto téma zaslou-
žilo. Proto jsem se rozhodl, že se s vámi 
podělím o několik postřehů

Úvodem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se diskuze zúčastnili, a také hos-
tům, kteří přijali pozvání vedení města 
a byli připraveni odpovídat na otázky ve-
řejnosti. Byli to Hana Kosířová, místosta-
rostka města Strážnice, plk. Ing. Jaromír 
Novotný, vedoucí územního odboru Po-
licie České republiky Brno-venkov, npor. 
Bc. Marek Wágner, vedoucí Obvodního 
oddělení Policie České republiky Tišnov, 
předseda Komise prevence kriminali-
ty Rady města Tišnova Štěpán Pilný, ve-
doucí Odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Tišnov Mgr. Michal Kudláček, DiS., 
tišnovský inspektor veřejného pořádku 
Miroslav Kettner a městští strážníci ze 
Strážnice.

V úvodní prezentaci samotného zámě-
ru se veřejnost mohla dozvědět nejen, 
jaký je základní rozdíl mezi inspekto-
rem veřejného pořádku (IVP) a strážní-
kem městské policie (MP), ale také proč 
vlastně o zřízení městské policie vedení 
města uvažuje a kolik zřízení MP může 
stát městskou pokladnu. Přítomní před-
stavitelé Policie České republiky (PČR) 
objasnili personální obsazení obvodního 
oddělení v Tišnově a současně vysvětli-
li rozdíl v náplni práce státní a městské 
policie. Z diskuze jsme se dozvěděli, že 
problematika občanského soužití je prá-
vě příkladem toho, co může řešit měst-
ská policie. PČR ji v tuto chvíli řeší nad 
rámec svých povinností. Mgr. Kudláček 
(vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ 
Tišnov) pak přítomným vysvětlil, jaká 
preventivní opatření v oblasti krimina-
lity by se ve spolupráci s MP mohla pra-
videlně uskutečňovat. Vysvětlil, jak je 
složité účinně zakročit, pokud je zjiště-
no protiprávní jednání, chybí-li potřebné 
pravomoci.

Paní místostarostka ze Strážnice 
ve stručnosti popsala, jakou činnost MP 
vykonává v jejich městě. Po tomto úvo-
du se otevřela diskuze. V sále byli zá-
stupci skupiny obyvatel, kteří by vznik 
MP podpořili, i ti, co naopak se vznikem 
MP zásadně nesouhlasí. Za odpůrce zá-
měru nejvíce diskutoval občan bydlící 
ve Svatoslavi a vlastnící (podle jeho slov) 
několik nemovitostí v Tišnově. Tento dis-
kutující udával, že není město, kde by MP 

pracovala správně, protože se po ní chce, 
aby na sebe vydělala, a proto se může 
stát nástrojem šikanování jinak slušných 
občanů. Argumentaci, že ze statistiky 
vyplývá návratnost vynaložených pro-
středků na chod policie celorepublikově 
kolem 6 %, nechtěl přijmout. Poukazo-
val i na případ, kdy byla MP v Bystřici 
nad Pernštejnem dokonce zrušena. K to-
muto kroku opravdu došlo, ale již v roce 
1995. Tehdejší právní předpisy mno-
ho pravomocí strážníkům MP neudělo-
valy a oni svoji potřebnost dokazovali 
například jen postihy nepořádných pejs-
kařů. Mnozí současní zaměstnanci měst-
ské policie tyto podmínky minulých let 
označují za pionýrské a se současnými 
podmínkami zcela nesrovnatelné. Další 
skupina oponentů se zaměřila na otázku, 
podle čeho se pozná, že policie ve městě 
je, nebo není? Lidé se snad už nehádají 
nebo neparkují na chodníku? Bylo by mi-
nimálně naivní si myslet, že se přestupky 
v okamžiku zřízení MP přestanou páchat. 
Tak tomu opravdu není. Jsem však pře-
svědčen, že přestupků výrazně ubude 
nebo se alespoň nestanou normou běž-
ného chování.  

Výhrady k představenému záměru 
vznesli i občané podporující myšlenku zří-
zení MP. Terčem připomínek bylo početní 
obsazení MP. Představený záměr počítá 
pouze se dvěma strážníky a s pořizovací-
mi náklady cca 1,3 milionu korun včetně 
vybaveného policejního vozidla. Tato jed-
noduchá varianta byla doporučena Radou 
města Tišnova také proto, aby byla pod-
pořena práce a bezpečnost stávajícího IVP. 

V této souvislosti místostarostka měs-
ta Strážnice (6 000 obyvatel) uvedla, že 
mají městskou policii o čtyřech členech. 
Tato varianta by byla podle mého názo-
ru pro Tišnov také v budoucnu mnohem 
přínosnější, zvláště pak pokud bude pla-
tit příslib ředitele Krajského ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, že obvodní 
oddělení Tišnov bude v příštím roce posí-
leno o dva policisty. Úzká spolupráce stát-
ní a městské policie by výrazně přispěla 
k vyšší úrovni prevence i samotnému ře-
šení přestupků. Závěrem bych se s vámi 
rozloučil slovy strážnické místostarostky 
Hany Kosířové: „O zrušení městské policie 
budu uvažovat, až nebudeme potřebovat 
ani hasiče.“ A má pravdu, vždyť ono vlast-
ně nehoří, jen občas.

Město Tišnov přeje občanům krásné 
Vánoce a vše dobré v novém roce 2014.
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Stavební úpravy kanalizace a sociálních zařízení 
MěKS Tišnov
Veronika Šebková, oddělení investic

Účelem této investice bylo odstra-
nění nevyhovujícího způsobu likvidace 
odpadních a dešťových vod, které způ-
sobovaly vlhnutí celého objektu. Stáva-
jící rozvody odpadní vody byly svedeny 
do jímky ve dvoře, ze které se přečerpá-
valy do kanalizace. Jímka nebyla vodotěs-
ná a odpadní vody pronikaly do okolního 
zdiva. Stejně nevhodným způsobem byla 
svedena i dešťová voda, která pronikala 
až k základům stavby, což způsobovalo 

opravdu značnou vlhkost zdiva v su-
terénu budovy. Vnitřní rozvody vody 
a kanalizace proto byly kompletně re-
konstruovány a vlhké zdivo sanováno. 
Byla vybudována nová vnitřní kanalizace 
a jímky s přečerpáváním do kanalizace. 
Současně se konala celková rekonstruk-
ce tří WC v přízemí a dvou WC v sute-
rénu. Zde bylo především vyhověno 
požadavkům provozovatele na obklady 
a vybavení sociálních zařízení ve vyšším 

standardu. Rekonstruována byla i stáva-
jící vzduchotechnika. Zhotovitelem celé 
akce byla společnost BS – IMEX, spol. 
s r. o., a celkové náklady činily více než 
půldruhého milionu korun. 

Domníváme se, že nedošlo pouze 
ke zlepšení vzhledu sociálních zařízení, 
ale také ke zdokonalení konečného vý-
sledku celé investiční akce, a jsme pře-
svědčeni o tom, že si to vše Městské 
kulturní středisko zasluhuje.

Tišnov vzdá hold odvážnému železničáři
Anna Hrbáčková, red.

Nádražní budova v Tišnově byla před 
několika lety rekonstruována, a to ze-
vnitř i zvenčí. Možná jen málokdo si 
vzpomene, že před opravami na ní vise-
la pamětní deska věnovaná Bedřichu An-
tonínu Galářovi. 17. ledna 2014 to bude 
117 let, co se narodil. Při této příležitos-
ti mu bude ve stejný den pamětní deska 
obnovena. Město Tišnov stále pamatuje 
na jeho statečnost, kterou prokázal v boji 
proti fašismu. Slavnostní odhalení desky 
pořádá ve spolupráci s Českými draha-
mi a bude se konat ve 14.00 u nádražní 
budovy.

Bedřich Antonín Galář, syn Jana Galá-
ře (1864) a Marie Galářové (1870), roze-
né Tomečkové, se narodil 17. ledna 1897. 
Pracoval jako úředník vrchní oficiál ČSD 

Tišnov, bydlel na ulici Černohorská 718. 
Ve věku 31 let se oženil s Hermínou 
Bischofovou.

Byl členem Sokolské župy pernštejn-
ské, která měla své sídlo v Tišnově již 
před válkou. Poté se zapojil do odbojo-
vého hnutí Obrana národa i do odboje 
Sokola. V průběhu květnové mobilizace 
v roce 1938 došlo ke spontánní spolu-
práci mezi tišnovskými sokoly a 43. pě-
ším plukem v Brně.

Spolupráce vedoucích osob obou slo-
žek pokračovala zvláště během okupace 
českých zemí. Hlavními hybateli sokol-
sko-vojenského odboje v Tišnově se stali 
starosta župy prof. Alois Macků, jednatel 
župy Robert Klusák a dr. František Štěr-
ba. O technické zabezpečení se staral 

župní náčelník Gustav Spohr, mezi je-
hož nejbližší spolupracovníky patřil Ka-
rel Volný, Bedřich Antonín Galář a další. 
Konfrontace odboje s okupačním tero-
rem vedla v průběhu let 1941 a 1942 
k popravám a umučení mnoha tišnov-
ských odbojářů. 23. února 1942 byl pro 
činnost v odbojové organizaci Obrana ná-
roda společně s Karlem Volným (jméno 
je uvedeno na pamětní desce na budově 
sokolovny v Tišnově) zatčen i Bedřich A. 
Galář. 23. června 1942 ukončily výstřely 
na popravišti v brněnských Kounicových 
kolejích životy obou mužů. Bedřichu An-
tonínu Galářovi byl udělen Českosloven-
ský válečný kříž 1939 in memoriam.

Městský úřad rozšířil služby podatelny
Od 2. prosince slouží občanům 

na Městském úřadě v Tišnově nová 
podatelna s informačním centrem. 
Kromě běžných podání se tam lidé mo-
hou informovat třeba o řešeních růz-
ných životních situací nebo o potřebných 
podkladech při vyřizování konkrétních 
věcí. Nově zde najdou i tzv. Czech POINT, 
který byl dosud na živnostenském úřadě 
ve druhém patře. Podatelna úřadu bude 
mít také novou provozní dobu. V pon-
dělí a středu od 7 do 17 hodin, v úterý 
a čtvrtek od 7 do 15 hodin a v pátek od 7 
do 14 hodin.

„Na jednom místě mohou občané 

vyřídit základní úkony, jako je ověření 
listin, podpisů, požádat o výpisy z růz-
ných rejstříků, vyplnit žádosti a po-
dobně. Věřím, že veškeré kroky budou 
vnímány kladně,“ míní starosta města 
Jan Schneider.

Místo bývalé podatelny je nyní dětský 
koutek na hraní včetně přebalovacího 
pultu. „Už několik let vystupujeme jako 
úřad podporující rodiny s dětmi. Lidé 
na úřadě vyřizují mnoho věcí a stává se, 
že nemají, kam dát děti na hlídání. Ty ale 
pak delším čekáním trpí. Proto jsme se 
rozhodli jim to tu zpříjemnit,“ podotkla 
tajemnice úřadu Iva Dvořáčková s tím, 

že čekající dospělí zase nejspíš ocení 
malé občerstvení včetně vody nebo pří-
stup k wi-fi.

Všechny nejběžnější agendy, tedy ma-
trika, občanské průkazy, cestovní do-
klady a řidičské průkazy, se v minulých 
měsících seskupily do kanceláří na je-
diné chodbě. „Každý si nejprve vytisk-
ne lístek s pořadovým číslem a podle 
tabule si kontroluje, kdy na něj přijde 
řada. Udělali jsme přehledný orientační 
systém s čísly přepážek a stroj na lístky 
jsme dostatečně zvýraznili, aby jej lidé 
nepřehlédli,“ upřesnil vedoucí odboru 
správy vnitřních věcí Jiří Dospíšil.
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Rekonstrukce ulic Jiráskova a Družstevní
Silvie Peřinová, oddělení investic

V plánu investic města Tišnova pro 
rok 2013 byla zahrnuta investiční akce 
s názvem Rekonstrukce ulic Jiráskova 
a Družstevní v Tišnově v úseku Nerudo-
va–Drbalova. Ta zahrnovala rekonstruk-
ci komunikace, chodníků a veřejného 
osvětlení v obou ulicích. Stávající veřej-
né osvětlení bylo vyměněno za moderní 
a především úsporná LED svítidla, která 
ulice dostatečně osvětlují.

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnov-
sko využil vzniklé situace a provedl opravu 
vodovodu v obou ulicích a v ulici Jiráskova 
došlo také k rekonstrukci kanalizace. 

Celkové náklady výše uváděných rekon-
strukcí a oprav dosahovaly více než 9 mi-
lionů korun, z toho město Tišnov uhradilo 
částku přes šest milionů korun.  

Zhotovitelem celé akce byla společnost 
BS – IMEX. Termín dokončení byl smlouvou 
o dílo stanoven na konec října. Vzhledem 
k tomu, že celková spolupráce se zhotovi-
telem byla velmi problematická, především 
v neplnění termínů dokončení díla, byl 
zhotovitel vysoce sankciován za nedodržo-
vání podmínek stanovených smlouvou. 

Dokončení a předání celé investiční 

akce jsou předběžně naplánovány na dru-
hou polovinu letošního prosince. Byli by-
chom velice rádi nejenom za sebe, ale také 
za tamní obyvatele, aby vše bylo zdárně 

dokončeno a vzniklá nespokojenost z prů-
běhu celé akce byla nahrazena spokojenos-
tí z nově zrekonstruovaných ulic.

Na zimu do nového teplého kabátu
Veronika Šebková, oddělení investic

Počátkem měsíce září začaly práce 
na jedné z největších investičních akcí 
města Tišnova s názvem Zateplení Cent-
ra sociálních služeb. Centrum sociálních 
služeb je tvořeno čtyřmi objekty A, B, C, 
D a spojovací chodbou E.  Z toho objekty 
A, C, D slouží k ubytování seniorů a osob 
se zdravotním postižením. Objekt B jza-
jišťuje technické zázemí celého centra. 
Zmíněné budovy budou komplexně za-
tepleny a dojde tak ke snížení nákladů 
na vytápění. Pojem komplexní zateplení 
zahrnuje výměnu oken a dveří, zateple-
ní fasády a střech. Součástí projektu jsou 

i související klempířské práce a nové stříš-
ky nad balkony.

Zhotovitelem celé akce je společnost 
VAŠSTAV, s. r. o. Koncem měsíce listopadu 
byly dokončeny práce na objektu „B“, kte-
rý už je v novém teplém kabátě. S výběrem 
barevnosti fasádní omítky nám pomáhal 
pan architekt Zdeněk Tihelka. Doufáme, že 
i vám se bude zvolená barva líbit. 

Celá akce je velice finančně náročná. 
Náklady, které pokryjí veškeré staveb-
ní práce, činí 33,56 milionu korun. Celý 
projekt je také podpořen dotací ze Stát-
ního fondu životního prostředí a Fondu 

soudržnosti ve výši 12,2 milionu korun. 
Předpokládaný termín dokončení celé 

akce je říjen 2014. Na zateplení se pracuje 
za provozu, což klade velké nároky na ve-
dení centra, personál i nájemníky.

Brněnská 2 má novou fasádu
Veronika Šebková, oddělení investic

V rozpočtu města Tišnova pro letošní 
rok byla vyčleněna částka 1,5 milionu ko-
run pro objekt Brněnská č. p. 2. V plánu 
oprav byla kompletní výměna oken a dve-
ří, realizace nového ústředního vytápění 
a oprava uliční fasády. Všechny výše vy-
jmenované opravy byly zdařile ukončeny 

včetně té poslední, a to opravy fasády, kte-
rá byla dodělána koncem měsíce listopadu.

Naším cílem bylo především zacho-
vat historický ráz objektu a zvolit takovou 
kombinaci barev, aby objekt v ulici půso-
bil osobitě. Posuďte i vy, jestli se nám to 
podařilo.

ulice Družstevní před ulice Družstevní po

ulice Jiráskova před ulice Jiráskova po
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Tišnov získal 3. místo za sběr 
drobného elektroodpadu
Radovan Klusák, místostarosta

V soutěži My třídíme nejlépe 2013, 
kterou pro města a obce Jihomoravské-
ho kraje každoročně pořádají společnosti 
EKO-KOM a ASEKOL ve spolupráci s Ji-
homoravským krajem, se město Tišnov 
umístilo na pěkném třetím místě v kate-
gorii Obce a města nejlépe sbírající drob-
né elektro.

Město Tišnov sběr drobných elektro-
spotřebičů zavedlo teprve nedávno for-
mou červených kontejnerů. Z výsledků 
soutěže je jasné, že třídění v oblasti od-
padů má mezi lidmi v našem městě již 
svoje neodmyslitelné místo. 

Poděkování za toto umístění tedy pat-
ří především vám občanům, kterým není 
lhostejné prostředí, ve kterém žijeme my 
i naše děti.

Svoz odpadu
Václav Drhlík, odd. komunálních služeb

Oznamujeme občanům, že termíny 
svozu směsného domovního odpa-
du zůstávají v roce 2014 beze změn 
v Tišnově i v místních částech Jamné, 
Hájek, Hajánky, Pejškov.
S účinností od února 2014 bude pyt-
lový sběr plastů zajištěn nově vždy 
první pondělí v měsíci! Jelikož mno-
ho občanů si nebylo jisto dnem svo-
zu, přistoupili jsme na tento jasný 
termín svozu pytlů s plasty.
Svoz bioodpadů bude v příštím roce 
v následujících termínech: 10. 1., 
21. 2., 21. 3. a 4. 4. 2014, kdy bude 
pokračovat svoz již ve čtrnáctiden-
ním cyklu, a to opět vždy v pátek ka-
ždý sudý týden. Poslední svoz bude 
5. 12. 2014. Otevírací doba sběrné-
ho dvora (Wágnerova 1543) zůstá-
vá beze změn: po 7.00–16.30, út–pá 
7.00–15.00 a so 8.00–12.00.

Knihy mého srdce
Petra Křížová, učitelka

V letošním roce se uskutečnil již de-
sátý ročník společného projektu na pod-
poru dětského čtenářství Knihy mého 
srdce. Originální a ojedinělý projekt pro-
bíhá od roku 2004 ve spolupráci mezi 
Městskou knihovnou Tišnov a ZŠ Smíš-
kova. Koná se vždy v měsíci listopadu 
s cílem představit dětem významné auto-
ry dětské literatury. Letos jsme se necha-
li inspirovat autory, kteří nás provázeli 
v předchozích letech jako Astrid Lindgre-
nová, Josef Lada, Václav Čtvrtek, Ondřej 
Sekora, František Nepil, Helena Zmatlí-
ková, Martina Drijverová, Alena Ježková 
a Jiří Trnka.

Jubilejní ročník odstartovalo slavnost-
ní vystoupení nedvědického pěveckého 
sboru Cvrčci pod vedením Petry Glo-
sr Cvrkalové. Následovaly besedy s paní 
Marií Šikolovou o zmíněných autorech 
okořeněné vystoupením literárně-dra-
matického oboru ZUŠ v Tišnově spolu 
s Berit Hönigovou. 

Již tradičně po besedách následovalo 
oblíbené malování dětí. Výtvarnou kon-
cepci připravil známý tišnovský malíř 
a ilustrátor Libor Balák, který s manžel-
kou vytvořil originální maketu knihov-
ny, jež nyní zdobí interiér dětského 
oddělení.

Velkým zážitkem se pro všechny zú-
častněné stalo autorské povídání se 
spisovatelkou Alenou Ježkovou, která 
představila milým a vtipným způsobem 
své zajímavé historické knihy. Další z au-
torů, s nimiž jsme se setkali až v prosin-
ci, je scenáristka a překladatelka Martina 
Drijverová.

Závěr projektu neodmyslitelně patří 
setkání s učiteli, dětmi a rodiči při spo-
lečném čtení. Překvapením letošního 
ročníku byl narozeninový dort ve tvaru 
knihy. Deset svíček sfoukli všichni pozva-
ní hosté, kteří se aktivně podíleli na rea-
lizaci Knih mého srdce. Těmto obětavým 
lidem patří velký dík za jejich ochotu 
a nezištnou pomoc. Děkujeme jmenovitě 
Aleně Adamcové, Petře Glosr Cvrkalové, 

Berit Hönigové, Liboru Balákovi, Lucii 
Balákové a Mileně Strakové. 

Největší poděkování patří paní Ma-
rii Šikolové, která se za deset let fun-
gování projektu zasloužila o šíření 
dětského čtenářství. Těšíme se na další 
milou spolupráci.

ZŠ Smíškova
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Obvyklý den v „Začít spolu“
Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých učebních aktivit záleží na momentál-
ních podmínkách třídy, rozvrhu hodin (začlenění tělesné výchovy a cizích jazyků), 
potřebách dětí a tématu, na kterém pracujeme. 

Ranní kruh
Den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkávání, pro společné 
sdílení. Zde se také děti dozví informace o tom, co je daný den naplánováno, o čem 
se budou učit, jaké aktivity je čekají. V ranním dopise se tak děti seznamují s novým 
učivem nebo opakují již učivo probrané.    

Společná práce
Po ranním kruhu následuje český jazyk, matematika apod. Vyučování probíhá v blo-
ku 60–90 minut. U mladších dětí jsou bloky kratší. Žáci pracují samostatně, ve dvo-
jicích či malých skupinkách, ale i frontálně (celá třída). V této části se věnujeme 
společnému zadání, které však může být odstupňováno podle obtížnosti – od zá-
kladních poznatků až po nadstandardní, nebo podle dosahovaného cíle – opaková-
ní, procvičování, testování. 

Práce v centrech aktivit 
Po přestávce nastává práce dětí v tzv. centrech aktivit. Ve třídě to vypadá tak, že 
v každém centru aktivit pracuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotli-
vých centrech spojuje, je téma projektu, k němuž se úkoly vztahují a kterým se děti 
ve třídě po určité období zabývají. Samozřejmostí je propojení tématu ve škole s re-
álným životem i mimo školu (exkurze, výstavy, besedy, výlety).  

Hodnoticí kruh
Na závěr dne se obvykle všichni sejdeme opět v kruhu. Zde si děti prezentují výsled-
ky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si vyměňují 
zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor i pro vzájemné hodnocení 
mezi dětmi a samozřejmě i hodnocení učitele. 

Metody užívané při výuce příznivě ovlivňují klima ve třídě, podporují samostatnost 
dětí, jejich odpovědnost, tvořivost, schopnost kooperace a kritické myšlení. Vytváří 
prostor pro vlastní iniciativu.

Program „Začít spolu“
Radmila Dačevová, Jana Chadimová, třídní učitelky

Začít spolu (v mezinárodním označe-
ní Step by Step) je otevřený metodický 
model vycházející z pedagogického pří-
stupu orientovaného na dítě. Zdůrazňuje 
individuální přístup k dítěti, partnerství 
rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, 
rozvoj komunikace a schopnosti řešit 
problémy. V naší škole se jeho prvky re-
alizují od roku 2012 ve třídách 1. D a 2. 
D pod vedením Mgr. Radmily Dačevové 
a Mgr. Jany Chadimové.

Program představuje velmi otevřený 
didaktický systém. Využívá projektového 
učení, integrovanou tematickou výuku 
a podnětné prostředí ve třídě. Netradiční 
členění třídy do tzv. center aktivit, kte-
rá jsou vybavena knihami, učebnicemi 
a pomůckami vhodnými k výuce určitého 
předmětu. Poskytují tak dostatek mož-
ností pro individuální i skupinovou práci. 
V centrech aktivit nám mohou pomáhat 

i sami rodiče, což učiteli umožňuje praco-
vat s dětmi, které potřebují individuální 
přístup. Účast rodičů v centrech aktivit je 
dobrovolná, dle jejich časových možnos-
tí. Rodiče se tak mohou aktivně podílet 
na výuce, vidět své děti při práci v ko-
lektivu a mají zpětnou vazbu toho, co se 
ve škole děje.

Učební proces je odlišný pouze jeho 
průběhem. Obsah učiva zůstává stejný 
jako v ostatních běžných třídách. Vy-
užíváme metod kooperativního uče-
ní a kritického myšlení, kdy děti pracují 
při řešení úkolů ve skupinách a posilují 
pocity sounáležitosti, partnerství a bu-
dování týmu. Zároveň dítě získává 
sebejistotu, zažívá pocit úspěchu a uvě-
domuje si vlastní hodnotu. Při výuce jsou 
dále využívány prvky tvořivé školy, kdy si 
dítě manipulativní činností osvojuje nové 
poznatky. 

Při hodnocení využíváme klasifika-
ci známkou současně se slovním hodno-
cením. Děti se hodnotí navzájem, co se 
jim povedlo, co by udělaly jinak, kdo se 
na práci podílel nejvíce a s jakým úspě-
chem. Na vysvědčení děti kromě známek 
dostávají ještě osobní dopis, jenž jim po-
zitivní formou sděluje, jak se jim ve škole 
daří, co mohou změnit, na čem by měly 
dále pracovat. 

Nedílnou součástí hodnocení je i kon-
zultace, které se účastní rodiče, žák 
a učitel. Hlavními body konzultací jsou 
prospěch, úspěšnost při plnění úkolů, za-
pojení se do kolektivu, řešení problémo-
vých situací a možnosti eliminace dílčích 
nedostatků s vytyčením budoucích cílů 
k dosažení úspěchu ve výuce.

Ranní kruh

Společná práce

Práce v centrech aktivit 

Hodnoticí kruh
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Letošní LiStOVáNí 
Soňa Kvíčalová, učitelka

Co je to vlastně LiStOVáNí? Je to 
zvláštní druh scénického čtení, je to di-
vadelní představení s knihou v ruce. He-
rec pomyslně i skutečně listuje konkrétní 
knihou a poutavou formou předkládá di-
vákům nový zážitek z četby. Divák knihu 
vnímá sluchem i zrakem. Herci se záro-
veň snaží přiblížit atmosféru jednotli-
vých knih zdařilými hereckými výkony. 
Cíl celého představení je jasný – motivo-
vat děti ke čtení.

Jednotlivá letošní divadelní předsta-
vení herci opravdu absolvovali s knihou 
v ruce. Seznámili tak žáky naší školy se 
třemi díly současných českých spiso-
vatelů. Nejmladší žáci sledovali detek-
tivní pátrání komisaře Vrťapky  (Petr 
Morkes: Komisař Vrťapka a prokletí zubu 
moudrosti). Žáci čtvrtých až sedmých 
tříd se seznamovali s dvěma kamarády 
Piskořem a Fildou a prožívali s nimi je-
jich lásku ke stejné spolužačce (Miloš 

Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků). 
Na nejstarší žáky čekala hodina fyzi-
ky. V bajkách luštili herci-zvířata záha-
dy existence a fungování světa (Markéta 
Baňhová: Straka v říši entropie).

Myslíme si, že všechna představení 
byla pro žáky přínosem. Netroufáme si 
však tvrdit, že teď budou všichni číst, ale 
snad alespoň pochopili, že číst knihu je 
zábava. 

Zemědělský ples 2014
Jitka Alexová, SŠ a ZŠ Tišnov, předsedkyně plesového výboru

Sdružení rodičů a přátel školy při SŠ 
a ZŠ Tišnov připravuje ve spolupráci se 
zaměstnanci a studenty školy tradiční Ze-
mědělský ples. Studenti usilovně nacvi-
čují předtančení, zaměstnanci připravují 
bohatou tombolu. Samozřejmě nebude 
chybět ani půlnoční překvapení. A kdy že 

to všechno vypukne? V pátek 24. ledna 
2014 od 20.00 hodin tradičně v tišnov-
ské sokolovně. Chcete-li se pobavit, za-
tancovat si a třeba zkusit štěstí v tombole, 
můžete zakoupit vstupenky v kanceláři 
školy u Bc. Renaty Ambrosové od 10. led-
na 2014. Rádi vás na plese uvítáme. 

Milá návštěva ze 
slovenské Seredi 
Barbora Holubová, učitelka gymnázia

Aktivity v rámci partnerství tišnov-
ského gymnázia s gymnáziem Vojtecha 
Mihálika v Seredi pokračují.

15. listopadu byla na tišnovském 
gymnáziu zorganizována řada soutě-
ží, které jsou již tradičně spojeny s kaž-
doročními oslavami Mezinárodního dne 
studentstva. Tento den se stal výbornou 
příležitostí k tomu, aby město Tišnov 
a naši školu opět navštívila skupina 
slovenských žáků z partnerské sloven-
ské školy v doprovodu svých pedagogů.

Již léta uskutečňujeme vzájemné ná-
vštěvy, na které se vždy velmi těší jak 
žáci, tak učitelé.  Během těchto setkání, 
která jsou vždy pečlivě připravována, 
jsou rozvíjeny vzájemné přátelské (čas-
to již i osobní) vztahy a žáci jsou díky 
společným aktivitám seznamováni s re-
alitou všedního života v obou školách 
i v obou partnerských městech – v Tiš-
nově a v Seredi.

Tentokrát se jednalo o návštěvu se 
sportovně zaměřeným programem. Slo-
venští sportovci se zapojili do soutě-
ží při příležitosti oslav Mezinárodního 
dne studentstva. Uskutečnilo se přátel-
ské utkání ve volejbalu a ve florbalu. Tiš-
novským studentům se tentokrát dařilo 
lépe, důležitá však byla radost z opětov-
ného setkání a z účasti na společných 
sportovních aktivitách. Příležitost 
k dalšímu změření sil budou mít naši 
sportovci na jaře 2014, kdy české děti 
navštíví Gymnázium Vojtecha Mihálika 
na Slovensku.

Akce se uskutečnila za finanční pod-
pory města Tišnova, za kterou děkujeme. 

Zájezd do předvánoční Vídně
Kateřina Hemzová, žákyně třídy IX. A na ZŠ nám. 28. října

My, žáci 7.–9. tříd naší školy, jsme se 
5. prosince vydali do předvánoční Víd-
ně, a to již časně z rána. Cestu autobusem 
nám od zastávky v Mikulově zpříjemňo-
vala paní průvodkyně Romana Nováková. 
Díky ní jsme se dozvěděli mnohé o histo-
rii Rakouska, ale také spoustu zajímavos-
tí o původu rakouských specialit, jimiž 
jsou vídeňský řízek, Sachrův dort nebo 
vídeňská káva. Již po dvou hodinách 
jsme mohli oči nechat na krásné výzdobě 
ulic, kterou lze označit jako dominantu 
vánoční Vídně.

Naše první pěší cesta ve Vídni vedla 
do Domu hudby. Zde jsme si na vlastní 
kůži zkusili dirigovat, komponovat vlastní 
melodie nebo se stát součástí publika při 
koncertě velkého symfonického orchest-
ru. Mohli jsme se seznámit s velikány svě-
tové hudby, jako byli Mozart, Beethoven, 
Schubert. Samotný pan Mozart nám slo-
žil skladbu podle našich jmen. Část expo-
zice přibližovala i fyzikální zákony, např. 
šíření zvuku naším uchem. Vše bylo velmi 
dobře zpracováno díky počítačovým 
animacím. Na pobyt zde bychom však po-
třebovali daleko více času.

Poté nás paní průvodkyně provedla 
ulicemi Vídně, povídala nám o památ-
kách, třeba o Štěpánském dómu, až jsme 
se zastavili na řemeslných trzích. Tam 
jsme na vlastní oči viděli, jak vídeňští ro-
diče válí své děti v seně! Je to proto, že ví-
deňské děti nemají možnost zažít pobyt 
v přírodě jako my z Tišnova a veškerý 
kontakt s přírodou je jim velmi vzácný. 
Nechtěli jsme tomu uvěřit, dokud jsme to 
neviděli naživo.

Paní průvodkyně nás potom zaved-
la až na hlavní trhy. Ty byly plné stánků 
s jídlem a suvenýry. Všude samé svítící 
ozdoby, které krášlily nejen stánky, stro-
my v parku, ale i nádhernou stavbu rad-
nice na pozadí trhů. Mohli jsme ochutnat 
obrovské koblihy, ovoce v čokoládě, klo-
básky v rohlíku i dětský punč v hrníčku, 
který si mnozí zakoupili a odvezli domů 
na památku. Pokud máte možnost jet 
do vánoční Vídně, určitě neváhejte! Je to 
skvělý zážitek.

Ale jestliže k Vám přijde paní s růží a za-
čne vám říkat něco jako „change“, rychle se 
otočte, třeba dělejte, že nerozumíte, než 
přijdete o poslední zbytek peněz. 

Vzdělání a výchova
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Tradiční zdobení vánočního stromečku v Hajánkách 
a mikulášská nadílka 
Pavlína Pospíšilová, OS Vinohrad

Bylo 7. prosince 2013, za okny pofu-
koval vítr a krajinu v okolí Hájku pokryl 
první sníh, krásnější atmosféru jsme si 
při zdobení vánočního stromečku u kap-
ličky v Hajánkách nemohli přát.

Již třetím rokem jsme se zde sešli, aby-
chom s našimi dětmi nazdobili strome-
ček a připomněli si tak blížící se Štědrý 
den a vánoční svátky. 

A nejen to, dostaly se k nám i zvěsti, že 
děti z Hájku a Hajánek dnes navštíví i Mi-
kuláš se svým doprovodem. Proto jsme 

se vydali do našeho kulturního domu 
a očekávali vzácnou návštěvu. 

Pro děti jsme měli přichystané občer-
stvení a pohádku, abychom jim zkrátili 
čekání a aby přišly na jiné myšlenky. Jen-
že co se nestalo! Mikuláš vtrhl do sálu už 
v polovině pohádky a to se některým dě-
tem úplně strachem zatajil dech.

Ale u nás jsou děti hodné a šikovné 
až na některé výjimky, které chtěli čerti 
odnést přímo do pekla. Všichni, co řekli 
hezkou básničku nebo zazpívali písničku, 

dostali od Mikuláše spoustu sladkostí. 
Mikuláš všem dětem i dospělým řekl, ať 
se do příštího roku polepší a že se k nám 
za rok zase vrátí. A kdo se šel podívat 
ven, mohl už jen vidět, jak jeho kočár 
mizí nad Stanoviskem.

A aby toho nebylo málo, v této kouzel-
né noci k nám přibyli dva noví občánci.

Fotografie z naší akce naleznete 
na stránkách osvinohrad.rajce.idnes.cz.

OS Vinohrad přeje všem krásné Vánoce
Jitka a Petr Maláškovi

Rok 2013 byl pro Občanské sdruže-
ní Vinohrad úspěšný. K činnosti nás ze 
zimního spánku (a věřte, že na Hájku se 
v zimě spí dobře) probudil až jarní úklid 
obce. Do velkého dubnového úklidu se 
zapojila prakticky celá obec od předškol-
ních dětí až po naše seniory. Tradičně 
jsme ze zmolí a remízků okolo obce vy-
těžili nejen množství nastřádaných od-
padků, ale i hromadu železného šrotu, 
z jehož prodeje částečně financujeme 
naše akce. Zásoby železa se však zdají být 
neobnovitelným zdrojem a čím dál důle-
žitější úlohu ve financování našich aktivit 
hrají sponzoři. Letos se mezi ně, ke vše-
obecné radosti obyvatel Hájku, Hajá-
nek a Stanovisek, přidalo i město Tišnov 

prostřednictvím dotačního programu 
na podporu činnosti v oblastech sportu 
a tělovýchovy, kultury, volnočasových ak-
tivit mládeže, prorodinných aktivit, soci-
álních služeb a ostatní zájmové činnosti.  
Získali jsme od města Tišnova finanční 
podporu ve výši 12 000 Kč na dva projek-
ty: „Věnujeme se našim dětem“ a „Poznej 
lépe svého souseda“.  Díky této finanč-
ní pomoci bylo možné realizovat akce, 
které u nás každoročně pořádáme, ale 
v mnohem atraktivnější podobě. Peníze 
nám umožnily zejména nakoupit dětem 
kryt na trampolínu, míče a vybavení pro 
kroužek ping-pongu a odměnit hezkými 
cenami snahu dětí i dospělých při akcích, 
jako jsou dětský den, sportovní den aneb 

Loučení s prázdninami, dětský karneval 
a mikulášská nadílka. Díky dotaci nám 
peníze získané z členských příspěvků 
a sběru starého železa posloužily na ob-
čerstvení při pořádání brigád na úklid 
obce a okolí, úpravu hřiště či chystání 
dřeva na pálení čarodějnic.

V tomto roce nás už čeká posled-
ní akce, a to již tradiční setkání obča-
nů v Hajánkách, které se bude konat 
na Štědrý den odpoledne. Společně vy-
pijeme hrnek horkého punče, zazpíváme 
si koledy a popřejeme si navzájem štěstí, 
zdraví a krásné Vánoce u kapličky Panny 
Marie v Hajánkách.  
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Florbalový turnaj týmů DDM
Lucie Borková, ředitelka DDM

V neděli 8. prosince se v tělocvičně 
na ZŠ Smíškova konal florbalový tur-
naj, kde nastoupili hráči ze všech sku-
pin florbalového kroužku při DDM. 
Na turnaj byl pozván i jeden tým hos-
tů, který vyzkoušel sehranost družstev 
„z Domečku“. I přesto, že nepřišli všich-
ni, utvořilo se sedm soutěžních týmů. 
Hrálo se na dvě kategorie, A – mlad-
ší (1.–4. třída) a B – starší (5.–9. třída). 

Tribuna se zaplnila rodiči, prarodi-
či a kamarády, kteří společně vytvořili 
tu pravou soutěžní atmosféru. Vítězné 
týmy na 1.–3. místě obdržely pohár, di-
plom a sladkou odměnu.

Poděkování patří všem organizá-
torům, kteří sportovní odpoledne po-
máhali připravit. Věřím, že se hráčům 
i divákům turnaj líbil a uvidíme se opět 
na dalším turnaji na jaře příštího roku. 

týmy kategorie A týmy kategorie B

A jak to celé dopadlo?

Kategorie A
1. místo Smrťáci (Michal Černošek, 

Matyáš Ambros, Ondřej Scho-
vánek, Radek Košinár, Matěj 
Navrátil)

2. místo Florbalový vítr (Martin Bed-
nář, Daniel Mikulica, Marek 
Vojáček, Jan Suchomel, Jan 
Šindelář)

3. místo Létající florbalky (Jakub Bača, 
Richard Nečas, Martin Ha-
louzka, Šimon Marek, Matěj 
Pokorný)

Kategorie B
1. místo Nám se nechce (Dan Ši-

bor, Jakub Berka, Kamil Pro-
cházka, Lukáš Celnar, Katka 
Mannová)

2. místo Bezejmenní (Jindřich a Vít 
Vogl, Jakub Nakládal, Marek 
Lapčík, Radovan Medek)

3. místo Tišnováci-Coolmani (Marek 
Starý, Michal Bauer, David 
Hladký, Martin Kos)

4. místo Bobři magoři (Filip Pokorný, 
Richard Cvrkal, Vašek Chlup, 
Radim Maloň, Vít Navrátil, 
Ondra Vít)

Advent s DDM
Lucie Borková, ředitelka DDM

Na Vánoce jsme se v Domečku zača-
li připravovat už o prvním adventním ví-
kendu. Celou sobotu se pilně tvořilo. Děti 
i dospělí se učili ozdoby z vizovického 
i slaného těsta, vyráběli betlémy, vázali 
adventní věnce a aranžovali vánoční svíc-
ny. Krásné dárky vznikaly leptáním vzorů 
na různé sklenice. Napjaté očekávání bylo 
při odlévání pryskyřice a skládání malých 
polodrahokamů při výrobě orgonitů, kdy 
byl každý zvědavý, jak ten jeho bude vy-
padat. Na závěr jsme rozsvítili velmi po-
vedené svícny. V již sedmých vánočních 
dílničkách se průběžně vystřídalo celkem 
86 dětí a dospělých a každý si odnesl ně-
kolik dárků a vánočních dekorací.

V neděli jsme ve vyrábění pokračovali 
dílničkou na náměstí Míru při adventní tr-
hové slavnosti. I tady se vystřídala spous-
ta dětí, které si udělaly svícen z jablíčka 
a papírový kornout s andělem.

Na trzích jsme také prodávali výrobky 
dětí z kroužků keramiky, korálkování a va-
řečky. Celý zisk z tohoto prodeje (1 960 Kč) 
jsme poslali na Konto BARIÉRY Karolíně 
Roháčové na tzv. KLIM-THERAPY..

Děkujeme všem, kdo si naše výrobky 
koupili, a děkujeme i dětem, které svými 
výrobky přispěly na dobrou věc.

Bowlingový turnaj rodinných dvojic
Lucie Borková, ředitelka DDM

V neděli 8. prosince se celé odpoledne 
bojovalo ve shazování kuželek. Celkem 
bylo přihlášeno 19 rodinných dvojic, kte-
ré soutěžily ve dvou kategoriích. Pro kaž-
dou dvojici byl připraven diplom a sladká 
cena. Nejlepší dvojice si ještě odnesly po-
háry a dřevěné kuželky. 

Nejlepšími hráči v kategoriích byli Da-
vid Vodička s náhozem 117 bodů a Eliška 

Janečková s náhozem 157 bodů. Tito hráči 
si odnesli krásnou dřevěnou kuželku.

V kategorii I. (dítě do 11 let) obsadili 1. 
místo David a Jaroslav Vodičkovi, 2. místo 
Ondra a Libor Vítovi, 3. místo Sabina a Do-
minika Vahalíkovy.

V kategorii II. (dítě 12–18 let) se umísti-
li na 1. místě Tomáš a Jarda Krejčí, 2. mís-
to Pavča a Tomáš Procházkovi, 3. místo 

Eliška Janečková a Markéta Leifrová.
Celým odpolednem vládla v bowlingo-

vé hale přátelská a sportovní atmosféra. 
Každý podával moc krásné výkony. Jen 
tak dál, a ať Vám to i dále padá! Další do-
mečkovský bowlingový turnaj rodinných 
dvojic se bude konat v květnu. Fotky i cel-
kovou tabulku s výsledky můžete sledo-
vat na www.ddm-tisnov.cz.
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Akademický malíř Emanuel Ranný by oslavil sto let
Hana Fadingerová, foto Valeriana Kallab

Jako má Praha svého Schikanede-
ra, Vysočina svého Jambora, má i kraj 
Podhorácka vnímavého umělce, který 
dokázal ve svém díle vystihnout jeho du-
cha. Je jím grafik a malíř Emanuel Ranný 
(29. 12. 1913 – 16. 3. 2008), čestný občan 
Tišnova a Předklášteří, od jehož narození 
závěrem letošního roku uplyne sto let.

V době, kdy E. Ranný jako absolvent 
pražské akademie výtvarných umění vstu-
poval na uměleckou scénu, mělo už vý-
tvarné umění za sebou zásadní přerod 
ve vztahu umělců k zobrazované skuteč-
nosti, která byla v moderních směrech 
proměněna fantazijní či expresivní nad-
sázkou nebo úplně nahrazena abstrakcí. 
Ranný si ale pro sebe zvolil tradičnější ces-
tu realistického zobrazení, která zřejmě 

vyhovovala jeho osobnímu založení bys-
trého pozorovatele okolního dění a byla 
vhodná pro motivy, které si pro svou práci 
vybíral. Jeho stálou inspirací se staly mo-
menty každodenního života – venkovská 
krajina, sad za rodným domem ve Štěpá-
novicích, tváře blízkých lidí či kytice květů 
ve váze. Zajímala ho také historie jeho kra-
je, kterou pro něj zastupoval klášter Porta 
coeli, historické město Lomnice a zdejší 
židovský hřbitov nebo Podolí spisovatele 
Uhra. 

V poctivém a technicky dokonalém za-
chycení těchto námětů prostřednictvím 
kresby, grafiky nebo obrazu ale Ema-
nuel Ranný nezůstal u pouhého povr-
chového odrazu reality. Hlavně u svého 
životního tématu, kterým byly jeho „sady“, 

se opakovaným pozorováním a prožívá-
ním dostal až k povýšení vnější skutečnosti 
na symbol s hlubším významem. Citlivě 
tvarované kmeny a koruny stromů bez-
děčně odráží vnitřní rozpoložení autora 
a vztahují se k lidským osudům. Staré ště-
py na pozadí důvěrně známé křivky vrchu 
Květnice, jak je Ranný mnohokrát zachytil, 
navíc asi navždycky zůstanou tím nejsku-
tečnějším zobrazením zdejší krajiny, která 
už možná dávno změnila svou podobu.

Dílo Emanuela Ranného je pro svou ne-
komplikovanou obrazovou sdělnost ob-
líbené u širokého publika, ale zahrnuje v 
sobě i další možnosti pro toho, kdo se chce 
při jeho vnímání pustit hlouběji. Proto jis-
tě stojí za to, se k jeho uměleckému odka-
zu vracet.

Ha-kapela. To je triumf dokonalosti
Zdeněk Vašíček

Ha-kapela (= Havlíkova kapela) patří 
na Tišnovsku ke stálicím populární hud-
by. Je duchovním dítětem pianisty, ja-
zzového aranžéra a kapelníka Ladislava 
Havlíka. Časem se stala legendou. Právě 
na legendu přišlo publikum ve dnech 23. 
a 24. listopadu 2013 do beznadějně vy-
prodaného tišnovského RockStar Café.

Ha-kapela, jejíž jádro tvoří dva zpě-
váci, sourozenci Zuzana a Jan Brdíčkovi, 
a dva instrumentalisté, sourozenci Mar-
kéta a Roman Havlíkovi, se představila 
v sestavě jedenácti hudebníků a ve skvělé 
kondici. Písněmi převážně angloameric-
kého, ale též latinskoamerického i české-
ho původu a žánrově od popu přes jazz 
až po rock zaujala od samého začátku 
a už „nepustila“. Členové kapely vesměs 
hrají na více hudebních nástrojů i zpívají 

(včetně hereckých akcí). Zapojoval se sa-
mozřejmě také sám kapelník. Překvape-
ním těchto koncertů bylo pohostinské 
vystoupení dvou přátel z Ghany: Samuel 
Ayebeng a David Adjei si s chutí zazpíva-
li – česky!

Převážně nový hudební program Ha-
-kapely využíval rafinovaných zvuko-
vě barevných kombinací, přičemž konga 
a templbloky okouzlovaly všude. Zvuk 
špičkové kvality byl výsledkem jak aran-
ží, tak technicky a výrazově do detailu 
propracovaných hudebních výkonů i hi-
-fi zesilovacího zařízení (u řídicího pultu 
Miroslav Motejl). Světelné efekty s mlhou 
byly samozřejmostí, novinku představo-
valy digitálně řízené mobilní portálové 
reflektory (u řídicího pultu Petr Hum-
polec). O průvodní slovo – vedle hry 

na různé hudební nástroje – se nenapo-
dobitelným způsobem podělili Jan Brdíč-
ko a Vojtěch Hanák. Vše profesionální, 
vše dokonalé.

Atmosféra více než dvouhodinového 
koncertu, na němž vystoupili uvolnění 
a umění oddaní mladí lidé, byla jedineč-
ná. Přispěly k ní i tanec a vlnění se dívek 
nedaleko pódia. (Byly tyto dívky součástí 
programu už od počátku, nebo na ně jen 
nezbyly židle? :-)) Malíř Josef Čapek kdy-
si napsal, že všechny části uměleckého 
díla musí pracovat. Postupně se začalo 
vlnit i publikum. Tři excelentní přídav-
ky Ha-kapely mu zjevně nestačily. Při 
neutuchajícím potlesku se totiž ozývalo: 
„Od začátku!“

Pro Ha-kapelu je Tišnov malý. Havlíko-
va kapela musí do světa!
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Historie

Příroda

Tvorba Milady Kollárové v knize
Miroslav Pavlík

Tišnovské nakladatelství SURSUM 
vydalo jako svou 369. publikaci půvab-
nou knihu, věnovanou významné vý-
tvarnici, jejíž život a tvorba jsou také 
spjaty s Tišnovskem. Kniha má do-
cela obyčejný název „Milada Kolláro-
vá – Tkané tapisérie a oděvy, obrazy“, 
a přitom nám otevírá neobyčejný život-
ní příběh této talentované výtvarnice, 
která již léta zajíždí na chalupu do Že-
lezného, kde nejen relaxuje, ale hlavně 
maluje. Krajinu kolem Železného, neob-
vyklé pohledy na Tišnov nebo kvetoucí 
sady.

Ředitel nakladatelství netradičně 
představuje Miladu Kollárovou v roz-
hovoru. Poklonu výtvarnici v knize 
složil také spisovatel a básník Jindřich 
Uher. Odborný pohled na tkané tapisé-
rie je z pera dr. Elišky Lyskové, textilní 
výtvarnice, a odborným pohledem při-
spěl také historik umění dr. Karel Ho-
lešovský. Textovou část doplnil svým 
vyznáním a obdivem k tvorbě Milady 

Kollárové také ekolog a ctitel výtvarné-
ho umění doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

Zatímco řada fotografií nás nechá 
citlivě nahlédnout do autorčina soukro-
mí, na téměř sto barevných stranách je 
rereprezentativní výběr z tvorby autor-
ky, jejíž mistrovství spočívá především 
v unikátních tkaných tapisériích. Je již 
dnes málo tvůrců, kteří se této náročné 
technologii věnují. Tradičními materiá-
ly, které ve své prácí především užívá, 
je vlna, bavlna nebo sisal. Zcela unikát-
ní jsou její tkané miniatury.

A pochopitelně nedílnou součástí její 
tvorby, ale i kritiky jsou obrazy. Milada 
Kollárová ovládá mistrovsky techniku 
pastelu. Její obrazy prozrazují citlivou 
duši výtvarnice a jpředstavují širokou 
škálu námětů od realistických pohledů 
až po snové zobrazení krajiny. Názvy ně-
kterých obrazů, jako např. Železné, Pod-
zimní stanovisko nebo Jaro u Lomničky, 
vypovídají o citlivém vztahu výtvarnice 
a jejím okouzlení touto krajinou.

Tato skvělá publikace je dalším 
skvostem vydavatelství SURSUM, kte-
ré v nakladatelském plánu upřednost-
ňuje Tišnovsko a přispívá tak k jeho 
zviditelnění.

Tišnov a... Petr Bezruč
Josef Ondroušek

Na jaře roku 1957 připravovali žáci 
VIII. B tišnovské osmileté střední školy se 
svým třídním učitelem Augustinem Na-
vrátilem školní výlet. Cílem výletu byla 
slovenská Orava. A tak padl návrh, že 
když se pojede přes Prostějovsko, mohl 
by se v Kostelci na Hané navštívit Petr 
Bezruč. Návrh byl s velkou radostí přijat.

Zanedlouho odešel z Tišnova 
do Kostelce na Hané dopis a žáci ne-
trpělivě čekali odpověď. Ta přišla asi 
za týden. Na obálce rukou psaná adre-
sa – Studující mládeži VIII. B v Tišnově. 

A v obálce na obyčejném dopisním pa-
píru malého formátu rukou popsané tři 
stránky s textem:

Mládeži VIII. B třídy v Tišnově
Milí, děkuji Vám za laskavou vzpo-

mínku a za milá slova v písmě. Jako silný 
turista jsem byl aspoň desetkrát v Tišno-
vě. Měl-li jsem odpoledne prázdno, vyra-
zil jsem ne ráz po poledni na marš a byl 
za 4 hodiny v Tišnově – přešel rynečkem 
a jel pak, posilniv se nějakým džbán-
kem, do Brna. Měl jsem na poště kolegu 

z Tišnova, slul Filla. Zajímalo mne jméno 
potoka Besének a jméno krčmáře tišnov-
ského Salaquard (= salva guardia). Ná-
vštěvu na Hané laskavě vynechte, bude mi 
90, málo vidím a nic neslyším. Tak Hospo-
din trestá ty, kteří žijí proti slovům Písma, 
které nám dovoluje žíti jen do 80. „Let na-
šich je 70, pakli kdo silnějšího přirození 
jest, i 80.“ Žalm 90.10.

Pozdravuji Vás všechny srdečně i sbor 
učitelský. Petr Bezruč, 14. V. 57

Letos jsme vylisovali 14 tun ovoce
Jan Kašparec

Na prosincové schůzi výboru tiš-
novských zahrádkářů, přesně výboru 
Základní organizace Tišnov Českého za-
hrádkářského svazu, byla projednána 
zpráva o práci lisovny ovoce, kterou or-
ganizace provozuje.

V roce 2013 se začalo lisovat 17. srp-
na, poslední den provozu byl 9. listopad. 

V tomto období byla lisovna v provozu 
23 dnů, její služby využilo 328 zájemců 
a zpracovalo se více než 14 tun ovoce, 
přesně 14 208 kg. V průměru je to na je-
den lisovací den 618 kg a na jednoho zá-
kazníka 43 kg.

A jaká byla letošní úroda? To by 
mohl napovědět  přehled o množství 

zpracovaného ovoce za posledních deset 
let. Krajní údaje jsou z roku 2007 a 2010. 
V roce 2010 bylo v tišnovské lisovně 
zpracováno nejvíce ovoce, a to 39 344 kg, 
nejméně v roce 2007 – 8 545 kg. Letošní 
rok byl podprůměrný, obsadil až 8. místo.
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Psí a kočičí senioři, nemoci spojené s věkem
Klára Němcová, zvěrolékařka

Kdy se stává pes či kočka seniorem?
Kočky jsou považovány za senio-

ry po sedmém až devátém roku života. 
U psů je nástup geriatrického věku znač-
ně ovlivněn velikostí plemene. Zatímco 
u malých plemen (Yorkshire, Jack Russell 
teriér) přichází seniorský věk po devá-
tém roce života, u středních plemen vá-
žících  10–25 kg v 7 letech.  U obřích 
plemen (doga, vlkodav) už v 5 letech.
Co přináší seniorský věk?

Většina zvířat se stává klidnější a mají 
ujasněné své místo v „lidské smečce“. 
Že jsou zvířata klidnější, neznamená, 
že ztrácí hravost nebo že jsou unavená!  
Zvýšená únava může být příznakem ne-
moci. Zvířecí tělo stejně jako lidské se 
věkem opotřebovává a vyšší věk s sebou 
nese vyšší riziko některých „onemocně-
ní“. Patří mezi ně zejména obezita, art-
róza, zubní kámen, onemocnění srdce 
a ledvin, onemocnění dělohy a mléčné 
žlázy, onemocnění prostaty.
Obezita

Dochází ke zpomalení metabolismu 
a snížení energetické potřeby. Tomu je 
nutno přizpůsobit velikost krmné dáv-
ky i její složení. Krmná dávka by měla 
být menší, přesto ale bohatá na vitamí-
ny, minerály a omega mastné kyseliny. 
U jedinců krmených doma připravova-
nou stravou zmenšíme krmnou dávku, 
zvýšíme podíl zeleniny, omezíme tuč-
né maso a případně doplníme olejem 
a rýží. Za obezitu zvířete může ve větši-
ně případů majitel. Nebezpečné jsou ze-
jména pamlsky mimo hlavní krmení! 
Obezita je zátěží pro pohybový aparát, 
srdce, slinivku…
Artróza

Degenerativní onemocnění kloubů 
známé hlavně u velkých plemen psů, ale 
setkáváme se s ním i u malých psů a ko-
ček. Projevem onemocnění nemusí být 
vždy jen kulhání. Zvíře odmítá hru, vy-
cházky, působí unaveně a líně. Podezře-
ní na artrózu lze vyslovit již na základě 
klinického vyšetření psa, potvrdí nám 
ji rentgen. Prevencí je přiměřená zátěž 
a kvalitní strava. Doplnění stravy o chon-
droprotektiva u artrózy je velice pro-
spěšné (na trhu je jich velké množství.) 
S výběrem toho nejvhodnějšího Vám po-
může veterinární lékař.

Dále lze pomoci kolagenovými in-
jekcemi, které se aplikují podkožně 
do oblasti postiženého kloubu.  U velmi 
rozvinuté artrózy se podávají protizá-
nětlivé léky určené speciálně pro zvířecí 
pacienty.

Zubní kámen
Sklon k tvorbě zubního kamene mají 

hlavně malá plemena a psi krmení pře-
vážně konzervami a paštikami. Zubní 
kámen způsobuje zápach z tlamy, boles-
tivost dásní až ztrátu zubů. Do těla jsou 
z něj neustále vyplavovány bakterie a ty 
mohou poškodit srdeční chlopně, ledvi-
ny, vyvolat zánět dělohy nebo prostaty. 
Nejlepší prevence je čištění zubů kartáč-
kem se speciální psí pastou. Již vytvořený 
zubní kámen je potřeba odstranit. U psů 
a koček se odstranění provádí v sedaci 
zubním ultrazvukem s následným vyleš-
těním zubů.
Onemocnění srdce

Příznakem onemocnění srdce může 
být zvýšená unavitelnost, dušnost, ka-
šel. Často se s ním setkáváme u zvířat 
se zanedbaným chrupem (zubní kámen) 
a u obézních jedinců. Postižené srdce 
může odhalit i poslechové vyšetření při 
každoroční prohlídce před očkováním. 
Onemocnění srdce je sice nevyléčitelné, 
ale rozhodně léčitelné. Pes/kočka s ne-
mocným srdcem a správnou léčbou může 
žít dlouhý a spokojený život. Není prav-
divý argument, že je zvíře na léčbu staré 
nebo že je léčba drahá!
Onemocnění ledvin

Onemocnění ledvin je časté zejmé-
na u kočičích seniorů krmených levnými 
supermarketovými granulemi a konzer-
vami. Zvíře postupně hubne, hodně pije 
a hodně močí, přestává žrát a může se 
dostavit i zvracení a průjem. Včasné od-
halení onemocnění ledvin zvyšuje šanci 
na záchranu jedince a prodlužuje pacien-
tovi život. Prevencí je hlavně kvalitní kr-
mivo, zdravý chrup a srdíčko. Dříve než 
začne kočka/pes chřadnout, můžeme od-
halit, že není s ledvinami něco v pořádku, 

změřením hustoty moči (nejlépe ranní). 
Léčba spočívá ve speciální dietě, výživo-
vých doplňcích a případně se podávají 
i léky zlepšující prokrvení ledvin. 
Onemocnění dělohy

Zánětem dělohy jsou ohroženy hlavně 
fenky opakovaně trpící na falešnou bře-
zost. Majitel by měl být na pozoru, ze-
jména pokud začne fenka nadměrně pít 
v období dvou měsíců po hárání. Hnisa-
vý zánět dělohy je akutní stav ohrožují-
cí život. Důležité je včasné rozpoznání 
a operace.
Nádory mléčné žlázy 

Stejně jako se doporučuje pravidelná 
kontrola prsů u žen, je důležitá i kontrola 
mléčné žlázy u fen (nejsou-li kastrované). 
Každoroční vyšetření před očkováním 
by mělo u starší fenky zahrnovat i pro-
hmatání mléčné žlázy. Každá boulička je 
potencionálně zhoubná a měla by se chi-
rurgicky odstranit. V současnosti se již 
ví, že vyčkávat se nevyplácí.
Onemocnění prostaty

Tak jako je u starších fenek kontrolo-
vána mléčná žláza, tak se u psů rektálně 
vyšetřuje prostata. Onemocnění prostaty 
se u psů, na rozdíl od mužů, většinou ne-
projeví obtížemi při močení, ale obtížemi 
při kálení.

Nechci strašit, co všechno může psí-
ho/kočičího dědečka či babičku potkat. 
Chtěla bych jen upozornit, s čím se mů-
žete setkat a hlavně že většina problémů 
má své řešení. Neplatí, že jsou na léčbu 
pes či kočka staří!  
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Čmeláci pod listím a mechem
Josef Permedla

Čmeláci jsou sociální hmyz stejně jako 
blízce příbuzné včely, vosy a sršni. Vytvá-
řejí jednoleté společenství, které zakládá 
čmeláčí samička každoročně na jaře. Čme-
láčí matička, která přečkala zimu někde 
v podzemním úkrytu, stromové dutině 
nebo jen pod listím a mechem, při prvním 
jarním oteplení vylétne ze svého úkry-
tu a začne shánět potravu. Když se nasy-
tí, vyhřívá se na slunci. Doplněním zásob 
energie její metabolismus začne normál-
ně fungovat a ona se vydá hledat místo 
pro založení hnízda. Některé druhy z cel-
kových 22 vyhledávají pouze prázdná hra-
boší hnízda s dlouhou vstupní chodbou 
hluboko pod zemí, jiné osídlují opuštěné 
dutiny po sýkorkách vystlané mechem. 
Většina druhů je však dost přizpůsobivá 
a vezme zavděk, co je alespoň trochu bez-
pečné a teplé, kde netáhne ani příliš neko-
lísá teplota a vlhkost.

Když nalezne vhodné místo, začne je 
upravovat. Kusadly zjemní část materiálu 
a vytvoří v něm dobře utěsněnou komůr-
ku, a pokud je sytá a má doplněné rezervy 
v tukovém tělese, začne vytvářet vosk. Z něj 
vytvoří malou nádobku na med a vedle ní 
skladuje pyl do malého bochánku. Přináší 
jej v rouscích na nohách třetího páru po-
dobně jako včely. Podle potřeby vyletuje 
ven za potravou a doplňuje zásoby. Matka, 
dobře zásobená energetickými rezervami 
ve vlastním těle, naklade okolo pěti vajíček. 
Od té doby méně vyletuje, dále vylučuje 
vosk a zahřívá svou hnízdní komůrku, v níž 

staví kolem pylových zásob a larviček nové 
buňky. Larvy krmí pylem a sekretem hlta-
nových žláz stejně jako včely. Jak larvy ros-
tou, musí častěji létat za potravou pro sebe 
i pro ně, ale stejně jsou první dělnice, kte-
ré sama vychová, podvyživené a maličké. 
Celý vývoj trvá asi měsíc. První dělnice za-
čnou létat za potravou společně s matkou 
a pomáhají jí při péči o další generace děl-
nic. Čím je jich víc, tím jsou larvy vydatně-
ji a častěji krmeny, a tak se velikost dělnic, 
které se líhnou v hnízdě, postupně zvětšu-
je. Jejich vývoj je také kratší díky zvyšující 
se teplotě v letní přírodě i v hnízdě vyhří-
vaném spoustou čmeláků a díky lepší výži-
vě. Většinu činností v hnízdě a péči o plod 
nyní přejímají dělnice a matka už téměř 
trvale zůstává uvnitř a klade další vajíč-
ka. Na konci léta na vrcholu rozvoje se vli-
vem bohaté výživy a velkého počtu dělnic 
z poslední generace larev vyvíjejí v mla-
dé samičky a samečky. To je začátek konce 
čmeláčího společenství. 

Mladé matky se rozletují po okolí, krmí 
se na podzimních květech a zpravidla se už 
do hnízd nevracejí. Dochází k oplození mla-
dých matek, které opouští hnízdo. Dělnice 
však stále ještě létají na květy, shromažďují 
zásoby a pečují o zbytek plodu. Počet jedin-
ců v hnízdě však rychle klesá, hnízdo ztrácí 
ochranu vůči mnoha škůdcům, parazitům 
a ti posléze urychlí jeho zánik. 

Čmeláků rok od roku ubývá. Jsou 
důležitými opylovači rajčat, fazolí, 
jetelovin… Co je příčinou úhynu populace 

čmeláků? Civilizace a celá řada škůdců. Asi 
patnáct let na zahrádce připravuji budky 
pro čmeláky. Byly doby, kdy matky obsa-
dily až tři připravené příbytky. Poslední 
léta se však usadí maximálně v jednom. 
Není to proto, že by se jim domov nelíbil, 
ale matky prostě nejsou. Osvědčilo se mi 
dát budku co nejblíže k jalovci, otvorem 
do porostu. Společenství čmeláka nenapa-
dají škůdci a vychovají i tu poslední důleži-
tou generaci čmeláků, pro zachování rodu. 

V laboratorních podmínkách se daří 
čmeláku zemnímu. To je ten černě a žlu-
tě pruhovaný s bílým zadečkem. Chovem 
se zabývá MZLU v Brně a VÚ pícninářský 
spol. s r. o. v Troubsku. Stane se v budouc-
nu laboratorní chov tím jediným? 

Peníze včelařům
Jaroslav Domes, předseda ZO ČSV o. 
s. Tišnov

Základní organizace Českého sva-
zu včelařů o. s. Tišnov, která má 76 
členů, děkuje městu  Tišnovu za po-
skytnutí dotace  10 000Kč. Tato do-
tace uhradila 60 % prostředků na 
zakoupení čtyř kusů tavidel včelího 
vosku. Tavidla usnadňují našim čle-
nům získávat čistý včelí vosk ze sta-
rých plástů odebíraných včelám. 

Poděkování za dotace
Monika Krištofová, koordinátorka RC Studánka

RC Studánka o. s. děkuje za finanč-
ní podporu poskytovatelům dotace, a to 
městu Tišnovu, Jihomoravskému kra-
ji a MPSV v dotačním programu Rodina 
a ochrana práv dětí. V roce 2013 byl za je-
jich finanční podpory zrealizován projekt 
„Studánka rodinám nabídne víc“. V jeho 
rámci proběhly mimo jiné psychologic-
ké besedy na rodinná témata, besedy 
na téma rekonstruovaná rodina, relaxace 
a imaginace, psychologické a logopedic-
ké poradenství, edukativní skupinky pro 
předškolní děti, finanční a zdravotní gra-
motnost, předporodní příprava, osvětové 
prorodinné aktivity. 

Začátkem roku 2014 zahájíme projekt 
„Rosteme spolu“ v oblasti preventivních 
aktivit na podporu rodiny, zvyšování ro-
dičovských kompetencí, předcházení ne-
gativním jevům v rodinách a následné 
poradenství při řešení potíží v této ob-
lasti. V jeho rámci proběhne mimo jiné 
devítidílný cyklus besed „Vychovávat, 
vést, inspirovat”, čtyřdílný cyklus 
finanční gramotnosti, aktivity týkající se 
osvěty v rodinné oblasti, psychologické 
poradenství a další.

Studánka bude 
o svátcích 
zavřena

RC Studánka o. s. oznamuje, že ve dnech 
23. 12. 2013 až 5. 1. 2014 bude RC za-
vřeno. Děkujeme za pochopení.
Také děkujeme všem aktivním ro-
dičům, návštěvníkům, příznivcům 
Studánky, sponzorům a dalším za zá-
jem a podporu. Všem přejeme krás-
né Vánoce a pohodový nový rok 
2014, v němž připravujeme opět 
spoustu akcí. Průběžně sledujte 
na www.studanka-tisnov.cz.

Rodinné centrum Studánka
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Chcete něco udělat pro své tělo?
Květa Kučerová, Svaz diabetiků Tišnov

Významnou aktivitou naší organi-
zace diabetiků je zapojit co nejvíce čle-
nů do našich programů. Naše aktivity 
spočívají především v cyklu edukací, 
ve vycházkách, rekondičních pobytech 
a přednáškách lékařů.

Nově připravujeme cvičení tai-ji 
s naší úžasnou cvičitelkou paní Martou 
Skoumalovou.

Tai-ji je cvičení pro každého. Pravi-
delným cvičením protáhnete a posílí-
te tělo. Jeho smyslem je pomáhat lidem 

znovu získat kontrolu nad svým zdra-
vím. Pohyb je základním kamenem dob-
ré kondice.

Pojďte se připojit k nám a objevte krá-
su a radost ze života. Začátek cvičení je 
v lednu 2014, a to každý čtvrtek od 9.00 
do 10.00 v ulici Mlýnská, Tišnov.

Na závěr naší pozvánky musíme pře-
devším poděkovat městu Tišnov za spon-
zorský příspěvek, abychom tyto akce 
mohli vůbec uskutečnit.

Stojíme o aktivní vyžití
Společnost seniorů

Ani pokročilejší věk neznamená konec 
všemu. Leckdo si může myslet, že být se-
niorem představuje pouze sedět doma 
u okna a sledovat ruch na ulici. Sem tam 
možná uspořádat „kafíčko pro holky“ 
nebo „mariáš pro kluky“.

Společnost seniorů založená v Mu-
zeu města Tišnova toto klišé vyvrací. 
V létě roku 2013 se v příjemném pro-
středí kavárny Muzea města Tišnova se-
šla skupina seniorů, kteří rádi žijí aktivně 
a při kávě, čaji a zákusku se domluvili, 
že by nebylo špatné se scházet častěji, 
poslechnout si něco zajímavého a občas 
někam vyrazit.

Od té doby se scházíme pravidelně 
a každé takové setkání má téma, které si 
některý ze seniorů předem připraví. Ať 
už to bylo posezení u krásné poezie Jana 
Nerudy, vyprávění o bylinkách a koření, či 
možnost obdivovat ukázky ručních prací. 

Rovněž se aktivně účastníme přednášek 
a vernisáží pořádaných v muzeu. Ale 
nemyslete si, senioři nepořádají pouze 
„dýchánky“ v kavárně. Umí být i pěkně 
čiperní. Společně jsme uskutečnili ně-
kolik výletů na Vysočinu, za přírodou 
i historií.

Důležitá je samozřejmě vzájemná ko-
munikace, rozvíjení společenských kon-
taktů, možnost něco nového se dozvědět 
a také si vzájemně předat své bohaté ži-
votní zkušenosti.

Vzhledem k tomu, že všichni pracov-
níci Muzea města Tišnova se dlouhodobě 
snaží vytvořit co nejpříjemnější prostře-
dí pro všechny skupiny návštěvníků, vám 
chceme i my senioři, po ocenění od ro-
dinného centra, sdělit naši spokojenost 
s přístupem Muzea města Tišnova k nám, 
občanům v nejlepších letech. 

Tajemným Tišnovem s dětmi
Šárka Ondráčková, 1. BRĎO Tišnov – Gingo

Víte, že proslulý baron Trenck schoval 
své největší poklady v Tišnově? A to pří-
mo ve sklepení  Müllerova domu?

Své by o tom mohly vyprávět děti 
z družiny Brďátek –  nejmladšího od-
dílu 1. BRĎO Tišnov – Gingo. Vodítkem 
k nalezení pokladu byla dětem  legenda 
„O ztraceném amuletu“ jeptišky z kláš-
tera Porta coeli. Celý minulý školní rok 
potom sbíraly na starodávných a tajem-
ných místech města Tišnova střípky 
amuletu a lepily je k sobě. Spolu s amu-
letem znovu ožívaly i legendy a pověs-
ti starého Tišnova. Díky tomu se jim 

podařilo nalézt poklad barona Trenc-
ka. Otevřít bednu se sedmi zámky však 
také nebylo jen tak, zvlášť když se klí-
če ukrývaly ve starých tišnovských do-
mech, jako je Humpolka, radnice, Peklo, 
Na Perštýně… 

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, 
kteří nám umožnili vstup do těchto míst. 
Fotografie z této celoroční hry a spous-
ty dalších táborových her si můžete pro-
hlédnout na právě probíhající výstavě 
k  25 letům oddílu 1. BRĎO Tišnov – 
Gingo v Muzeu města Tišnova do 26. 1. 
2014.

Zhodnocení naší 
aktivní sezóny
Emílie Krčmová, Svaz postižených civili-
začními chorobami 

V roce 2013 naše okresní organizace 
Svazu postižených civilizačními choro-
bami Brno-venkov uspořádala sedm re-
kondičních a ozdravných pobytů v České 
republice. Zúčastnilo se celkem 67 lidí 
z Tišnova. Měli jsme možnost strávit pří-
jemný čas například v Jeseníkách, v Kar-
viné, v Luhačovicích či na Vysočině.

Také město Tišnov nám na naše akti-
vity přispělo. Peníze jsme použili na část 
dopravy do Luhačovic. Co k tomu dodat 
více? Každý pobyt dává hodně. Sejdou se 
lidé z celého okolí Brna, vznikají různá 
přátelství, hlavně pro osamocené osoby 
je to veliký přínos. Děkujeme.

Zájezd do 
zahradnictví 
Šebrov 
a vánoční 
posezení
Květa Menšíková, Svaz tělesně 
postižených

Poslední letošní akcí pro členy STP 
Tišnov a další zájemce byl ve středu 
27. listopadu odpolední zájezd do za-
hradnictví v Šebrově, kde byla krás-
ná adventní výzdoba, množství ozdob 
s motivy blížících se svátků a skleníko-
vé květiny. Skoro každý si odnášel ale-
spoň nějakou maličkost do svého bytu. 
Následovalo posezení na Lipůvce a na 
zpáteční cestě jsme se zastavili v Drá-
sově, kde začínala vánoční výstava. Co 
všechno dovedou ty ženy vykouzlit z 
perníku, těsta, vlny a dalších materiálů, 
je k nevíře. Dobře naladěni a panem Jíl-
kem bezpečně dovezeni jsme se vrátili 
spokojeni zpět. Tento zájezd byl vánoč-
ním dárkem pro naše členy zdarma. 
Starší členy a ty, kteří se nemohou akcí 
již účastnit, navštívíme v příštím týdnu 
a předáme jim vánoční balíčky.  V příš-
tím roce se budeme snažit pořádat více 
půldenních zájezdů, které  nejsou tak 
náročné a seniorům  vyhovují. Těšíme 
se na vás.
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Atletika 
Martin Sebera

08. 12., Moravské Knínice, Vánoční 
laťka ve skoku do výšky

XIII. ročník Mikulášské laťky ve sko-
ku do výšky pořádaný TJ Sokolem Morav-
ské Knínice přivítal celkem 24 skokanů 
všech kategorií. Jako zajímavé zpestření 
tréninkového úsilí pojali akci tišnovští 
atleti skupiny elite. Ve svých kategori-
ích zvítězili Markéta Havlátová (135 cm) 
a Jakub Ondriska (155 cm), druhý skon-
čil Petr Havlát (138 cm), 5. Jan Kopečný 
(125 cm). V nejmenších dětech si pád 
do peřin zkusili a první místa odnesli Ma-
tyas (45 cm) a Aneta (86 cm) Seberovi.

03. 12., Mikulášská překážková dráha
V úterý 3. 12. 2013 navštívilo trénin-

kové hodiny Atletického klubu Tišnov 
trio Mikuláš, anděl a čert. Děti závodily 
v překážkové dráze, což bylo nutné k pro-
kázání, že celý rok pilně pracovaly 
a zlepšovaly se. Všech 106 dětí, které se 
vystřídaly od 14.00–17.00 na třech trénin-
cích, byly odměněny dárkovým balíčkem

a diplomem. Čert si nakonec odnesl tři 
zlobivé děti, při kontrolním součtu se však 
zjistilo, že to nebyly děti chodící do atle-
tiky. Foto- a videogalerie jsou k nahléd-
nutí na www.aktisnov.wz.cz. Pořadatelé 
děkují všem svým partnerům a sponzo-
rům: městu Tišnov, Geodetické kanceláři 
Souček a ZŠ Tišnov, nám. 28. října. 

30. 11., Okrouhlá – Brněnský běžecký 
pohár

Začal celozimní desetidílný Brněnský bě-
žecký pohár. Naději na dobré celkové umís-
tění živí Markéta Havlátová. V prvním závodě 
v Jehnicích doběhla ve starších žákyních šes-
tá, v druhém závodě v Okrouhlé pak třetí. Po-
hár pokračoval 14. 12. Vranovským žlebem 
a 26. 12. Štěpánským během v Syrovicích. 

Stolní tenisté Koralu Tišnov jsou v polovině sezóny
Jiří Dospíšil ml.

Stolní tenisté Koralu Tišnov jsou té-
měř v polovině letošní sezóny. V sou-
těžích družstev je největší pozornost 
upřena na ligové áčko, které však na-
posledy dvakrát prohrálo. Ve Žďáře 
nad Sázavou, kam kvůli sněhu na silni-
ci a dvěma vzpříčeným kamionům dojel 
tým až 30 minut po začátku utkání, vinou 
nedostatečného rozehrání od začátku ta-
hal za kratší konec a prohrál 6:10. V Bo-
rové tenisté bojovali až do posledního 

utkání o body. Bohužel soupeř byl šťast-
nější, když proměnil ve výhry dva zápasy 
Reného Prose, v nichž měl tišnovský hráč 
několik mečbolů. Zejména vedení 10:6 
v pátém setu nad dosud jediným nepora-
ženým hráčem soutěže a bývalým extra-
ligovým hráčem Davidem Markem mrzí. 
I tento víkend potvrdil, že Tišnováci jsou 
schopni sehrát vyrovnanou partii s týmy 
z čela tabulky, avšak ztrácejí i se slabšími 
soupeři.

Jiří Dospíšil st. byl vrchním rozhodčím 
finále Českého poháru. Tišnovský stolní 
tenis zaznamenal dne 30. 11. 2013 mi-
mořádný úspěch, tentokrát nikoliv hráč-
ský. Jiří Dospíšil st., jenž je držitelem 
mezinárodní licence rozhodčího, působil 
ve funkci vrchního rozhodčího při finá-
le 23. ročníku Českého poháru družstev 
ve stolním tenisu, které se uskutečnilo 
ve Valticích.

INZERCE

Jiří Dospíšil st.



Sport

16 Tišnovské noviny

Veslování
Milena Krejčová

Pro veslaře byla jarní příprava 
na letošní sezónu náročná, díky ne-
přízni počasí. Katka Krejčová je letos 
prvním rokem v kategorii žen a ta se 
dělí do U23 let a masters. Je to pro ni 
oťukávání s ostřílenými závodnicemi. 

Sezóna byla zaháje-
na 8. dubna v Hoříně Mistrov-
stvím ČR na dlouhé trati 6 km,  
kdy Katka vybojovala krásné 11. mís-
to za Mirkou Knapkovou. Hned 14 dní 
nato se konala na Brněnské přehra-
dě „Jarní regata“, kde se Katka umísti-
la na 2. místě v závodě 2x a na 4. místě 
ve skifu.  V červnu 7.–8. 6. se měl ko-
nat 100. ročník Primátorky v Praze, ale 
z důvodu velké vody se závody „osem“ 
(8x) nejely a byly přesunuty na ko-
nec září, kde holky vybojovaly hezké 
5. místo. V polovině června se konalo 
Mistrovství oblasti Morava, kde Katka 
obsadila 3. místo v posádce  2x, 5. mís-
to na skifu a 2. místo na 4x. Kateřina 
absolvovala 5.–7. 7. juniorů a seniorů, 
ovšem tam si to zajela spíše vyzkoušet 
mezi své ostřílené kolegyně a umístě-
ní získala až v Třeboni 13.–14. 7. Vy-
vrcholení sezóny nastalo koncem září 
v Račicích na Veslařském kanále, kde 
se konalo Mistrovství ČR ve sprin-
tu, finále Poháru ČR a Mistrovství ČR 
družstev.

Veslařská sezóna na vodě je mo-
mentálně již u konce, ale čeká 
nás zimní příprava a závody  
na trenažérech. Chceme tímto článkem 
poděkovat za podporu městu Tišnovu 
a všem sponzorům – YCNEGA techno-
logies, KEY Publishing, Ing. Janě Žídko-
vé a lidem, kteří Kateřině umožňují se 
tomuto sportu plně věnovat.

Účast v Junior Davis Cupu
Zdeněk Kunický

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2013 se v Pel-
hřimově konal Junior Davis Cup mladších 
žáků. Všech osm oblastních tenisových 
svazů poslalo své nejlepší zástupce. Jižní 
Moravu reprezentovalo družstvo ve slo-
žení Jaroslav Šmédek (Jiskra Otrokovice), 
Kryštof Vítek (SK Tenis Tišnov), Lukáš Va-
culík (TK AGROFERT Prostějov), pod ve-
dením kapitána Zdeňka Kunického. 

Sobotní los určil Jihomoravákům za 
prvního soupeře západní Čechy. Šmédek 
s Vítkem vyhráli dvouhry celkem snadno 
a i ve čtyřhře si pár Vaculík, Vítek poradil 
se soupeřem ve dvou setech. 

Nedělní semifinále se středními Če-
chami však nezačalo vůbec dobře. Dvoj-
ka týmu Vítek po slušném výkonu, kdy 
ve druhé sadě stačil jeden míč a průběh 
utkání se mohl otočit, podlehl Kratochví-
lovi. Tomu rychlý povrch sedl a předvedl 
skvělý tenis. Šmédek v pohledném utká-
ní s Pučálkou předvedl stoprocentní vý-
kon a na jeho pojetí hry se nedala nalézt 
negativa. Do čtyřhry se tedy nastupovalo 
za stavu 1:1. Deblová dvojice Šmédek, Ví-
tek proti Příhodovi s Kratochvílem od za-
čátku diktovala tempo, ale ke konci druhé 
sady se hra poměrně vyrovnala. Za stavu 
5:4 pro Moraváky došlo na shodu a pravi-
dlo NO AD. Výměna, na kterou kluci jen tak 
nezapomenou, přinesla trošku víc štěs-
tí na stranu jižní Moravy a důležitý druhý 
bod byl doma.

Finálovým soupeřem byl tým Prahy 
ve složení Čížek, Kljujev, Kubík. První tři 
hráči v republice ročníku 2002 porazili 
v semifinále severomoravský tým, který 
hrál výborně, poměrem 2:1.

 Pondělní finálové utkání začalo dvou-
hrou Vítka s Kubíkem. Vyrovnaná první 
sada, ve které se kluci přetahovali o každý 

míč, vyzněla nakonec pro Kubíka a Vítek 
se poté nedokázal se ztrátou setu vyrov-
nat. Celkem snadno si ve druhé sadě Ku-
bík došel pro vítězství a připsal tak Praze 
první bod. Jedničky týmu Šmédek s Číž-
kem předvedli v Pelhřimově nejlepší utká-
ní, a pokud jim forma vydrží v následující 
sezóně, budou jen těžko hledat ve své ka-
tegorii přemožitele. Šmédek začal výbor-
ně a získal první sadu 6:2, poté mu utekl 
začátek druhé sady a soupeř vyrovnal stav 
setů na 1:1. Ve třetí sadě se ujal vedení 2:0 
Šmédek, a měl dokonce na 3:0. Poté Čížek 
utekl na 4:2 a vypadalo to na brzký konec. 
Šmédek však ukázal, že je velký bojovník 
a chyběl mu jeden míč k vyrovnání na 5:5. 
Gabriel Čížek však v důležitém momentu 
nezaváhal a výsledkem 6:4 připsal vítězný 
druhý bod pražskému tenisovému svazu. 
Závěrečná čtyřhra se nehrála a po předání 
cen se účastníci Junior Davis Cupu Memo-
riál Jaroslava Tročila rozjeli domů.

Dvě stříbrné medaile přivezli do Tišno-
va Kryštof Vítek a kapitán Zdeněk Kunic-
ký. Je to velký úspěch nejen pro tišnovský 
tenis, ale také pro Jihomoravský tenisový 
svaz.

INZERCE
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Sychrov mám v zaměřovači
Karel Krejčí

Přes osmdesát let je součástí mého ži-
vota, a i když dnes sedím u jídelního sto-
lu, sleduji na něm každý pohyb. Na okně 
mám i dalekohled a dcery mě podezíra-
jí ze „šmírování“. Při sledování Sychrova 
se někdy samozřejmě v objektivu obje-
ví milostná dvojice a pak říkám: „Kam ji 
táhne a co ji tak dlachní?“ Je to ale jen zá-
vist a oživení vzpomínek bez postranních 
úmyslů. To bych tady ani o tom nepsal.

V rohu lesa byly původně malé boro-
vičky na travnatém svahu, ideální mís-
to pro růst ryzců, které jsem tam jako 
první houbu poznal ve svých třech le-
tech. Dodnes ji uznávám jako nejlepší 
naloženou v octě. Staré borovice na kra-
ji lesa se téměř nezměnily. Vedle stávala 
černá borovice, která byla naší pozoro-
vatelnou pro snadný výstup, a starý sil-
ný modřín. Za borovicemi byla skalka, 
krásné místo, kde se kdysi fotografovali 
i maturanti. Dnes je zasypaná odpadem 
z okolních zahrad a zarostlá náletovými 
dřevinami. Před patnácti lety, když jsem 
měl prosperující živnost, jsem uvažoval 
o financování očištění skalky a okolí. Ná-
sledné ostříkání hasičskou stříkačkou by 
jí vrátilo její krásu. Ovšem zůstalo jen při 
úvahách, ale tehdy jsem věc vážně pro-
jednával s panem Balášem z Vísky, který 
má firmu na zemní práce.

V lese, který Sychrov obklopuje ze 
tří stran, bylo nepředstavitelné množ-
ství všech druhů holubinek, v kruhu 
rostoucích ryzců peprných, které na Pod-
karpatské Rusi používají jako přílohu 
k jahelné kaši, bedlí a klouzků, výteč-
ných do bramborové polévky. V lese nad 
bývalou vodárnou sanatoria byl ve smr-
čině prorostlé břízkami zdroj kozáků 
a křemenáčů. 

Horní část Sychrova je dnes zmenšena 
asi patnáctimetrovým pásem náletových 
dřevin. Zde byl původně travnatý pás 
plný motýlů. Na Sychrově se běžně pěs-
tovaly brambory a oves, i úzký pruh nad 
spodní mezí byl oset ovsem nebo osázen 
řepou. Travnaté meze plné cvrčků, kte-
ří večer předváděli své umění, si přísně 
střežily ženské na sekání trávy. V Kolbáb-
kově zmole, dnes prakticky zničené, rostl 
i vzácný orlíček obecný.

Nebudu popisovat Sychrov v zimě ob-
sypaný sportovci na lyžích a saních, o tom 
jsem se zmínil v některém z minulých 
článků, ale budu se věnovat jeho promě-
nám do dnešních dnů. Původní obhos-
podařování drobnými zemědělci tvořilo 
na Sychrově mozaiku různých plodin. Po-
čátkem padesátých let převzalo tehdejší 

JZD Tišnov sídlící tehdy v prostorách 
dnešního obchodu AZ centrum a přileh-
lých budovách Tišnovské rychty na Mlýn-
ské ulici. Nemělo dlouhé trvání a bylo 
brzy zrušeno. Na celém lánu byly pěsto-
vány brambory, pak jetelina. Svažitý te-
rén se však k pěstování plodin na velkém 
lánu nehodil. Posledním počinem bylo 
osázení celého svahu švestkami. Tehdy 
při jejich vysazení však nepamatuji ulo-
mený stromek. Některé švestky vydržely 
dodnes. Travnatá plocha byla ponechána 
svému osudu a sloužila hlavně pěstite-
lům drobného zvířectva v okolí. Stromy 
byly očíslovány a podle úrody prodává-
ny zájemcům ke sklizení. Příchod šárky, 
nepříjemné nemoci švestek během osm-
desátých let, zlikvidoval zdejší obvyklou 
úrodu.

Již předtím se uvažovalo o zástav-
bě Sychrova v souvislosti se stavbou vě-
žových domů nad letním kinem. Potom 
se zase objevil návrh na změnu Sychro-
va na park, měl být osázen okrasnými 
dřevinami a pěšina ve velkých serpen-
tinách měla umožnit příjezd s kočárky 
až na hrací plochu u kraje lesa. Tehdy 
již vypracovaný projekt prý stál sto tisíc 
korun. Akce započala kácením švestek, 
aby byl svah sjízdný a bezpečný, dříve se 
tu i lyžovalo. Tyto zcestné úvahy skonči-
ly rokem 1989, kdy vyvstaly důležitější 
problémy.

Zbytky přerostlých švestek napa-
dených šárkou vyprovokovaly osázení 
Sychrova novými ovocnými stromky, ale 
velká akce nepřinesla očekávaný výsle-
dek. Ze stromků neodborně zasazených 
se uchytila pětina až třetina. Děti neby-
ly dostatečně poučeny, a tak k udusává-
ní kolem zasazeného stromku používaly 
rýče přesekávající kořínky a někdy byla 
stržena kůra až z poloviny kmene. Mno-
hé ze stromků skončily zlomené. Soused, 
který kdysi studoval vysokou školu ze-
mědělskou, se na to nemohl dívat a cho-
dil stromky ve svých sedmdesáti letech 
zalévat. Nové pozdější vysazení stromků 
s již menší pompou škody poněkud na-
pravilo, ale opět byly následně ponechá-
ny svému osudu.

Na mezích byly vysekány plané růže 
a trnky, které svými ostrými ostny chrá-
ní ptactvo před kočkami. Když jsem sta-
věl dům, přesadil jsem k obrubníku keře 
šeříku a jasmínu. Loni je vysekali.

Pohroma nastala letos. Vlivem dlou-
hých dešťů se nedalo s trávou nic dělat 
a ta přerostla. Tak se stala také vítaným 
útočištěm různých živočichů. Rozšířil se 

počet ježků, užovek podpalmatých, a do-
konce se zde objevilo zaječí hnízdo, což 
je na Klucanině vzácnost. Po uklidnění 
počasí tam najel traktor se sekačkou. Vi-
děli ochránci přírody ty rozježděné ježky, 
zajíčky a užovky? Zvláště ježci jsou zná-
mí nositelé blech a klíšťat, a tím značně 
nebezpeční. Blechy infikované zkaženou 
krví přeskočí na prvního tvora, který se 
přiblíží, a většinou to odnesou zvědaví 
psi, kteří se někdy rádi i v těchto mrši-
nách vyvalují.

Zažil jsem to. Měl jsem desítky štípnu-
tí zarudlých a dlouho se hojících. Čtrnáct 
dnů trvalo, než jsem jich sebe i psa zba-
vil. Koupal jsem jej ve speciálním šam-
ponu, omezili jsme vycházky a vystříkal 
jsem pelech i další místa, kde lehává, in-
sekticidem. Na noc jsem tak ošetřil i vy-
svlečené oblečení. Vyprávěla mi jedna 
paní, majitelka bílého pudla, který také 
čichl k mrtvému ježkovi, že měl původně 
bílou hlavu okamžitě hnědou od blech.

Sečení trávy by mělo být častější 
a lehčí technikou, která by mohla zajet 
i mezi stromy. Trávu nejlépe udržovat 
nízkou. Před sekačkou by měla jít malá 
rojnice a větvemi vyhánět nebo přemis-
ťovat případná zvířata. Nebo na ně seká-
če upozornit. Letos tam byly ponechány 
dva měsíce kupky nahnilé trávy. Ty jsou 
pak na velké volné ploše jediným úkry-
tem pro zbylé živočichy a vyvezou se 
na skládku. Tráva se musí buď usušit, 
nebo hned odvézt.

Tyto rady do příštího roku jistě upad-
nou v zapomnění. Mám zkušenost, že 
když jsem psal o nevhodném osaze-
ní Svratky pstruhem, nikdo se neozval. 
Za čtrnáct dní byla v televizi reportáž 
o přemnožení pstruhů v českých řekách. 
To v Tišnově asi neplatí.

Na závěr ještě o lavičkách na Sychro-
vě. Konečně se objevila mohutná kon-
strukce, která již několik roků odolává, 
přestože si na některých z nich pyromani 
pálí ohně. O úklid rozházených odpadků 
a PET lahví se starají většinou pejskařky, 
které je sbírají. A majitelé zahrádek by se 
měli postarat o pořádek v Kolbábce a ne-
nosit tam odpad. Brzy by skončila jako 
skalka na druhé straně Sychrova, o které 
jsem psal na začátku.

Návštěvníci byli letos odměněni boha-
tou úrodou švestek. Snad po dvaceti le-
tech se neobjevila šárka. Mohl by někdo 
zodpovědně říct, co se na Sychrově děje?
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IPTV a jak ji vidí její uživatelé
Aleš Havránek, Ycnega technologies

Naše společnost v minulém roce 
před Vánoci uvedla na trh novin-
ku v podobě IPTV.  Vzhledem k tomu 
jsme se rozhodli zjistit, jak jsou s tou-
to službou spokojeni naši zákazníci.  
Naším cílem je poskytovat službu tak, 
aby spokojenost s jejím využitím byla 
maximální. Rádi získáváme zpětnou 
vazbu, a to i negativní, jelikož i díky ní 
se můžeme posunout vpřed a být lep-
ší. Vzhledem k tomu, že jsme v Tišno-
vě jediní, kdo je zde díky své optické síti 
schopen televizi nabízet v IP kvalitě, je 
pro nás osobní kontakt s jejími uživateli 
nepostradatelný.

Nezklamalo nás a nepřekvapilo, když 
jsme se od většiny recenzentů dozvěděli, 
že nejvíce využívají funkce, kterou žádná 
jiná TV nenabízí. Každému vyhovova-
lo něco jiného, ale téměř každý si našel 
to své.  Ať už to byla možnost sledovat 
pořad bez reklam, nebo to, že lze pořad 
kdykoliv v jeho průběhu pozastavit stej-
ně, jako by tomu bylo, kdyby si jej pouš-
těli např. na DVD.

Co však působilo na většinu uživatelů 
takřka neuvěřitelně, je funkce, jež uživa-
teli umožňuje pustit si od začátku pořad, 

který již začal. V dnešní uspěchané době, 
kdy se jen těžko vše stíhá, se tak již ne-
musejí podrobovat televiznímu pro-
gramu, protože on se podvoluje jejich 
potřebám. Už žádné filmy od půlky, kdy 
hlavní zápletka se již odehrála a my jsme 
vpadli do děje někde uprostřed, netušíce 
k čemu došlo. To pak vede k tomu, že se 
zcela ztrácí smysl dalšího sledování ane-
bo se děj jen těžko odhaduje.

Největší oblibu si u uživatelů vyslou-
žila možnost nejen sledovat právě běží-
cí pořad od začátku, ale i varianta pustit 
si z archivu pořad, jenž byl již odvysílán 
před několika hodinami. Není nutné žád-
né nahrávání, chystání a časování, abyste 
pak mohli přijít domů a podívat se, na co 
chcete. V IPTV se můžete automaticky 
podívat na cokoli, jež bylo před několika 
hodinami odvysíláno, a na uživateli už je 
jen vybrat si, co z promeškaného by rád 
viděl, popř. na co by se rád podíval znovu.

Malým problémem, jak se ukáza-
lo, je nutnost pořízení vlastního set top 
boxu – tedy přístroje, který umožňuje 
tuto službu využívat. Jelikož chápeme, 
že jeho pořízení je investice, kterou vět-
šina osob potřebuje uvážit, rozhodli jsme 

se toto řešit dvěma způsoby. Jednak sta-
novit jisté výhody a cenové snížení v zá-
vislosti na ostatních parametrech. A také 
umožnit potencionálnímu zákazníkovi 
vyzkoušet si službu na měsíc zcela zdar-
ma. S bezplatnou instalací i zapůjčením 
zařízení, aby tak nekupoval pomyslné-
ho zajíce v pytli. Ničím se nezavazuje 
a po vyzkoušení má možnost si službu 
objednat nebo vrátit.

Úspěšně byla přijata i varianta sesta-
vení si balíčku s vlastními pořady. Jelikož 
každého z nás zajímá a baví něco jiného. 
A jelikož je to co člověk, to názor, přemýš-
leli jsme, jak se zavděčit všem. Říká se, že 
to není možné, ale my jsme se rozhodli, že 
když se chce, možné je vše. A tak aby naši 
zákazníci nemuseli již nikdy platit za něco, 
co nevyužijí, mohou si libovolně seskládat 
kanály, které budou využívat, a platit jen 
za ně.  Stejně tak jako za případné již sta-
novené balíčky ať už dětské, dokumentár-
ní, vzdělávací, či jinak zaměřené.

Děkujeme všem, kdo jste nám svými 
názory, a připomínkami pomohli dojít až 
sem a prosíme, abyste nám i nadále po-
máhali zjistit, co je potřeba zlepšit a co 
pro vás můžeme udělat.

Krátkodobá změna krajiny
Jaromír Pacek

Druhá dekáda měsíce listopadu 2013 
připravila pro cestující z Tišnova ve smě-
ru na Železné neobvyklou podívanou. 
Krajina kolem silnice se změnila vlivem 
dočasného uložení mnoha tun cukrové 
řepy.

Pohled to byl opravdu nevšední. Něco 
podobného bylo možno spatřit desítky 
let zpátky v prostoru čebínského nádraží. 

Listopad 2013 nabídl zajímavou krajin-
nou scenérii pro současníky a zároveň 
připomenul pamětníkům, kteří využívali 
vlakového spojení do Brna, dobu dávno 
zašlou.

Využití této zemědělské plodiny se 
podstatně rozšířilo. Královna našich polí, 
jak předkové cukrovou řepu nazývali, 
je dnes polotovarem nejen pro výrobu 

cukru, ale též pro biopaliva. Proč tak či 
onak využívat zemědělské produkty, to 
už je otázka hodná hlubšího zamyšlení.

Ta letošní krátkodobá listopadová kra-
jina s cukrovou řepou za Tišnovem je 
minulostí. Jen vzpomínky a několik fo-
tografií zachycují, co bylo před vjezdem 
do obce Železné mimořádného k zahléd-
nutí v době předvánoční v roce 2013.
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Dne 29. prosince uplyne druhý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc pan 
VLADIMÍR PAVLÍČEK. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manželka s rodinou.

Dne 26. 1. uplyne již 10 roků od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan RUDOLF SUDICKÝ 
– učitel v Lomničce. S láskou a úctou stále 
vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 7. 11. jsme si připomněli 11. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný tatínek a dědeček pan JAROSLAV 
ZAVŘEL. A 10. 1. 2014 si připomeneme 
3. smutné výročí, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka a babička paní JANA 
ZAVŘELOVÁ. Za tichou vzpomínku děku-
je dcera Radka s rodinou.

Dne 4. 12. 2013 uplynulo třetí smutné vý-
ročí, co navždy odešel náš drahý tatínek 
a dědeček pan CYRIL ŠMERDA. Za tichou 
vzpomínku upřímně děkuje jménem celé 
rodiny dcera Alena s rodinou.

Dne 30. prosince to bude rok, co nás na-
vždy opustil náš syn JOSEF ŠPAČEK. Kdo 
jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpo-
mínku, s úctou vzpomínají rodiče a souro-
zenci s rodinami. 

Vzpomeňte, prosím, na pana Ing. LUDVÍKA 
HROMNÍKA, který nás před dvěma lety 
26. prosince navždy opustil a moc nám 
chybí. Manželka a synové.

Dík za to, že jsi byl, za každý den, který jsi 
pro nás žil.
Dne 7. ledna uplyne jedenáct smutných let 
od chvíle, kdy nás opustil náš manžel, ta-
tínek a dědeček pan ING. JAN HUMPOLEC. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina a ka-
marádi. Vzpomínáme.

Dne 14. ledna uplynou tři smutné roky, 
kdy nás náhle opustil milovaný manžel, ta-
tínek a dědeček pan FRANTIŠEK BRÁZDA. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a syn s rodinou.

Dne 1. ledna uplynou čtyři roky, kdy nás 
opustil pan JAN HEJMALA z Heroltic. Za ti-
chou vzpomínku děkuje dcera a vnučky 
s rodinami.

Dne 13. ledna 2014 uplyne 14 let, kdy nás 
opustila naše milovaná maminka a babič-
ka paní MARIE MICHÁLKOVÁ. S láskou 
stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují syn a dcera s rodinou.

Dne 13. 12. uplynulo 11 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel a tatínek pan 
FRANTIŠEK HYTYCH.  Stále vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 15. ledna tomu bude již 12 roků, co 
nás navždy opustil náš milovaný syn a bra-
tr pan SVATOSLAV NOVOTNÝ.  Děkujeme 
všem, co vzpomenou s námi. Maminka, 
bratr s rodinou.

Dva smutné roky 6. ledna uplynou od chví-
le, co nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, babička a prababička paní 
BOŽENA ODEHNALOVÁ. S láskou a úctou 
stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují dcery a synové s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří doprovodili naši milovanou dceru 
Andrejku na její poslední cestě a za kvě-
tinové dary. Michalíkovi, rodina Glosero-
va a kamarádi.
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 ° Jablka z ovocných sadů Borač, 
cena od 8 Kč/kg, odrůdy: Rubín, Bo-
hemia, Rubinola, Goldstar, Angold, 
Otava; Prodej: so a ne, 10–17 h, jinak 
dle domluvy; Ing. Dušan Prášek, tel.: 
607 537 554.

 ° PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS 
MěKS nabízí prostory objektu 
na Mlýnské 152 (velký sál, malý sál, 
foyer, zahrada, kuchyňka aj.) a v Mu-
zeu města Tišnova na Jungmannově 
80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) 
ke krátkodobým pronájmům. Různě 
velké prostory dle potřeby, veškeré 
potřebné zázemí, nerušené soukromí. 
Bližší informace na tel. č. 549 410 082 
nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

 ° Pronajmu 3+kk Tišnov, 70 m2, 
terasa, zařízený, novostavba, velmi 
pěkný. Cena 8 900 + 2 100 inkaso. 
Tel.: 777 403 017.

 ° Prodám palivové dřevo, měkké 
od 600 Kč, tvrdé od 800 Kč, metro-
vé ks nebo pořez 33,5 cm dle dohody. 
Možnost dopravy. Brno-venkov, Tiš. 
tel.: 608 065 337.

 ° Hubneme zumbou. 
Od ledna lekce zaměřené na účinné 
spalování tuků. Středa, na ZŠ nám. 
28. října, 19–20 h.

 ° Pronajmu garáž na ulici Horova 
u restaurace. Tel.: 602 788 230.

 ° Jazyková škola AML hledá 
kreativní a nadšené lektory angličtiny 
a němčiny v Kuřimi a v Tišnově, kteří 
rádi spolupracují v týmu a chtějí se 
aktivně podílet na vizi firmy. 
Tel.: 777 240 925, 
E-mail: tisnov@aml-skola.cz.

 ° Pronajmu byt 1+1 v Tišnově 
od 1. 1. 2014, částečně zařízený. 
Tel.: 721 431 673.

 ° Prodej bytu v OV 1+1 ul. Květnická, 
38 m2, zvýšené přízemí, cena 
850 000 Kč. Tel.: 737 500 736, 
www.realitystasa.cz.

Inzerce

1. a 26. ledna se manželé JIDŘICHOVI dožívají významného 
životního jubilea 80 let. Přejeme vše nejlepší a pevné zdraví 
do dalších let. S láskou rodina.
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