ročník XXV.
vyšlo 18. 12. 2014

leden 2015

Adventní jarmark škol a rozsvícení
vánočního Tišnova, trhová slavnost
30. 11. 2014
Foto Michal Beneš

číslo 1
www.tisnov.cz

jitka zelenková s dětským sborem zuš
30. 11. 2014, Kino Svratka
Foto: Michal Beneš

peklo v muzeu
6. 12. 2014, Muzeum města Tišnova
Foto: Michal Beneš

Všem přispěvovatelům i inzerentům děkujeme za zájem o Tišnovské noviny, ale zároveň je prosíme, aby podklady zasílali
nejpozději do řádného termínu uzávěrky. Aktualizované termíny jsou k nalezení na webových stránkách TN. Materiály, které
dojdou po uzávěrce, redakce nebude přijímat. Příští uzávěrka je 19. 1. 2015 ve 14.00 (vychází 28. 1. 2015).
Děkujeme za pochopení, redakce TN.

Radnice informuje
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám jménem volených zástupců města a všech pracovníků Městského úřadu Tišnov
popřál do roku 2015 zejména pevné zdraví, pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jiří Dospíšil, starosta města

Změny na úseku občanských
průkazů a cestovních dokladů

Odbor dopravy
informuje

Odbor správních a vnitřních věcí

Luboš Dvořáček, referent

Upozorňujeme občany, že na úseku OP
a CD dojde z důvodu skončení platnosti
OP velkému počtu osob v období od listopadu 2014 do června 2015 ke značnému navýšení agendy,S a proto budou
rozšířeny možnosti objednání se přes rezervační systém.

DŮRAZNĚ doporučujeme k vyřízení
Vašich záležitostí využít možnost rezervace na MěÚ Tišnov – www.tisnov.cz. Bez
ní nebude možné zaručit hladké odbavení a vyřízení Vašich požadavků.
Děkujeme za pochopení.

Městský úřad Tišnov bude ve středu
31. prosince 2014 a rovněž v pátek
2. ledna 2015 uzavřen.
Občané mohou v období vánočních
svátků využít úřední hodiny následovně:
• pondělí 29. prosince 2014 od 07.00
do 17.00 hod.

• úterý 30. prosince 2014 od 07.00
do 12.00 hod.
Současně žádáme občany, aby si návštěvu na MěÚ Tišnov včas naplánovali
a nenechávali vyřízení svých záležitostí
na poslední chvíle roku 2014.

Změna provozní doby na MěÚ
Tišnov o vánočních svátcích

Nové termíny uzávěrek a vydání TN

Dovolujeme si informovat občany Tišnova, že Rada města schválila nové termíny Tišnovských novin pro rok 2015:
Číslo vydání

Datum uzávěrky (14.00)

Datum vydání

Č. 1/2015

8. 12. 2014

18. 12. 2014

Č. 3/2015

16. 2. 2015

25. 2. 2015

Č. 2/2015
Č. 4/2015
Č. 5/2015
Č. 6/2015
Č. 7/2015
Č. 8/2015
Č. 9/2015

Č. 10/2015
Č. 11/2015
Č. 12/2015

19. 1. 2015
16. 3. 2015
20. 4. 2015
18. 5. 2015
15. 6. 2015
20. 7. 2015
17. 8. 2015
14. 9. 2015

19. 10. 2015
13. 11. 2015

28. 1. 2015
25. 3. 2015
29. 4. 2015
27. 5. 2015
24. 6. 2015
29. 7. 2015
26. 8. 2015
23. 9. 2015

29. 10. 2015
25. 11. 2015

Děkujeme přispěvovatelům a inzerentům, zároveň je prosíme, aby posílali příspěvky
průběžně, a ne těsně před uzávěrkou (ta je závazná bez výjimky). Jen tak lze zaručit,
že se příspěvky v daném čísle Tišnovských novin opravdu objeví.
1/2015

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace v obci Čebín bude v termínu
od 12. 1. 2015 do 31. 3. 2015 probíhat
úplná uzavírka silnice od začátku obce
ve směru od Chudčic po kostel v centru
obce. Provoz bude veden po objízdné trase přes obec Sentice.
Z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace a ČOV v obci Všechovice probíhá
v termínu od 8. 12. 2014 do 31. 8. 2015
úplná uzavírka místních komunikací ve
Všechovicích. Místní komunikace jsou
uzavírány po jednotlivých úsecích.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění
Městské policie
Tišnov

Na základě opakovaných případů vykrádání vozidel v okolí mateřských škol v Tišnově (poslední případ
v týdnu mezi 17. až 23. 11. 2014 na ul.
Horova) provádí strážníci v ranních
hodinách opakované kontroly vozidel,
které zde zaparkovali převážně rodiče
vodící své děti do MŠ.
Kontrolou bylo zjištěno, že rodiče
dětí, především maminky, ponechávají
ve vozidlech (nejčastěji na předním sedadle vedle řidiče), byť jen na dobu cca
10 minut, své osobní věci, a to ve většině případů kabelky, mobilní telefony a výjimkou není ani notebook nebo
peněženka.
Městská policie proto žádá rodiče a současně všechny řidiče, aby
důsledněji chránili svůj majetek ponechaný ve vozidlech, protože pro zkušeného zloděje je otázkou pouhých
10–20 sekund, aby Vás o něj připravil.
Způsob provedení krádeže a následná
škoda na vozidle však mohou i několikanásobně přesáhnout hodnotu odcizených věcí.
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Radnice informuje

Představení úřadu – Odbor sociálních věcí
Michal Kudláček, vedoucí OSV MěÚ Tišnov
V dnešním seriálu o jednotlivých
odborech Městského úřadu v Tišnově si Vám dovolíme představit Odbor sociálních věcí Městského úřadu
v Tišnově – zkratka OSV. Ten sídlí na
1. podlaží rohové budovy, nám. Míru
č. p. 346, je tvořen vedoucím odboru a
sedmi referenty.

Vedoucím OSV je Mgr. Michal Kudláček, DiS., tel. 549 439 721, e-mail: michal.kudlacek@tisnov.cz, kancelář č.
217. Vedoucí odboru provádí zejména řízení činností svěřených do působnosti OSV, vykonává dle příslušných
právních předpisů přímou práci v rámci agend sociálněprávní ochrany dětí a
sociální práce v přenesené působnosti
(podrobněji viz níže), dále plní funkci
koordinátora komunitního plánování
sociálních služeb, prorodinné politiky,
protidrogového koordinátora, manažera prevence kriminality, pracovníka
zajišťujícího integraci romské komunity, zajišťuje nákup a výdej receptů a
žádanek s modrým pruhem.

Agenda sociálněprávní ochrany
dětí (dále jen OSPOD)

Agenda OSPOD v rámci obecného
výkonu provádí přijímání oznámení o
ohrožených dětech, provádí šetření týkající se dítěte a jeho rodiny, zajišťuje
práva dítěte cestou výkonu kolizního
opatrovnictví ve všech typech soudního řízení týkajícího se dítěte (zejména
při úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti, schválení právního jednání za dítě), podává k soudu návrhy a
podněty ve věci dítěte, provádí správní rozhodování o výchovném opatření
(zejména napomenutí, dohledu, omezení dítěte, rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, nařízení
o využití odborné poradenské pomoci), poskytuje poradenství a odbornou pomoc zejména v oblasti výkonu
rodičovské odpovědnosti. V rámci
specializovaného výkonu OSPOD vyhledává děti a osoby vhodné pro oblast náhradní rodinné péče (zejména
osvojení, pěstounská péče, pěstounská
péče na přechodnou dobu), zpracovává dokumentaci dětí a žadatelů pro
účely zprostředkování náhradní rodinné péče, provádí šetření, poradenství a doprovázení náhradních rodin.
Dále OSPOD v rámci specializovaného
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výkonu pracuje s dětmi umístěnými v
ústavní péči (dětské domovy, dětské
domovy se školou, výchovné ústavy,
diagnostické ústavy) a jejich rodinami,
spolupracuje s ústavními zařízeními,
vydává souhlas o pobytu dětí mimo
ústavní zařízení.

Petra
Zemanová,
DiS.,
tel.
549 439 744, e-mail: petra.zemanova@tisnov.cz, kancelář č. 218a, kromě příslušných obcí v rámci správního
obvodu ORP Tišnov vykonává agendu
OSPOD pro město Tišnov a jeho části
u dětí, jejichž příjmení začíná písmeny
D, K, Š, T, Ť.

Eva Janásová, tel. 549 439 745, e-mail: eva.janasova@tisnov.cz, kancelář č. 216, kromě příslušných obcí v
rámci správního obvodu ORP Tišnov
vykonává agendu OSPOD pro město
Tišnov a jeho části u dětí, jejichž příjmení začíná písmeny P, Q, R, Ř, S, N, X
, Y, Z, Ž.

Bc.
Lenka
Šprochová,
tel.
549 439 743, e-mail: lenka.sprochova@tisnov.cz, kancelář č. 212, kromě
příslušných obcí v rámci správního
obvodu ORP Tišnov vykonává agendu
OSPOD pro město Tišnov a jeho části
u dětí, jejichž příjmení začíná písmeny
E, F, G, H, CH, I, J, M.
Mgr. Jana Jarošová, DiS., tel.
549 439 746, e-mail: jana.jarosova@
tisnov.cz, kancelář č. 215, kromě příslušných obcí v rámci správního obvodu ORP Tišnov vykonává agendu
OSPOD pro město Tišnov a jeho části
u dětí, jejichž příjmení začíná písmeny
A, B, C, Č, O, U, V, W, L.

Specializaci v rámci OSPOD představuje agenda kurátora pro mládež,
která se zaměřuje ze zákona zejména
na osoby mladší 18 let, které vedou
zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají
školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou
ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o
děti mladší patnácti let, spáchaly čin,
který by jinak byl trestným, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky
nebo jinak ohrožují občanské soužití;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity,
že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí či
jsou anebo mohou být příčinou njejich nepříznivého vývoje. Pro práci s
těmito dětmi a jejich rodinami využívá
agenda kurátora pro mládež nástroje
obecného a specializovaného výkonu
OSPOD, které byly popsány výše.

Mgr. Radka Wágnerová, DiS., tel.
549 439 747, e-mail: radka.wagnerova@tisnov.cz, kancelář č. 218b, vykonává agendu kurátora pro mládež
pro celé město Tišnov a všech 58 obcí
správního obvodu ORP Tišnov.

Agenda sociálního kurátora
a sociální práce v přenesené
působnosti

Agenda sociálního kurátora se zaměřuje na přímou sociální práci s cílovou skupinou osob propuštěných
z výkonu trestu odnětí svobody, vazby, zařízení pro výkon zabezpečovací
detence, psychiatrické léčebny, nouzových ubytoven. Sociální práce v přenesené působnosti se poté zaměřuje
na cílové skupiny občanů ohrožených
sociálním vyloučením zejména z důvodu nízkého příjmu, hrozby či akutní ztráty bydlení, užívání návykových
látek, nepříznivého zdravotního stavu.
Obě agendy využívají nástroje individuálního plánování a poradenství v
oblasti sociálních dávek, sociálních a
navazujících služeb a opatření, včetně
zprostředkování kontaktu s příslušnými institucemi a asistence při jednání
s těmito institucemi v případě potřeby.
Dále je v rámci agendy sociální práce v přenesené působnosti v odůvodněných případech vykonávána funkce
zvláštního příjemce pojistných i nepojistných sociálních dávek, pokud by
výplata dávky oprávněnému nezaručovala splnění jejího účelu. Dále je zde
vykonávána agenda veřejného opatrovnictví u osob omezených na svéprávnosti, kterým bylo město Tišnov
ustanoveno opatrovníkem. Referentky dále provádějí sociální šetření na
žádost soudu ve věci osob omezených
na svéprávnosti, poradenství a doprovázení opatrovníkům nesvéprávných
osob.

Tišnovské noviny

Radnice informuje
Dále jsou v rámci daného úseku vykonávána řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového
pojištění u občanů s trvalým pobytem
v městě Tišnově a výkon dohledu v
těchto případech. Pro celý správní obvod je zde poté vykonávána agenda zastupování občanů při podpisu smlouvy
s poskytovatelem sociálních služeb a
následný dohled nad péčí, a to v případech, kdy občan není ze zdravotních důvodů schopen podpisu a není
dosud zastoupen soudem ustanoveným či smluvním zástupcem. Jedná se

o občany umístěné v pobytových zařízeních sociálních služeb se sídlem
ve správním obvodu ORP Tišnov (bez
ohledu na trvalý pobyt občana) a o občany s trvalým pobytem ve správním
obvodu ORP Tišnov při podpisu smlouvy s terénní či ambulantní sociální
službou.

Mgr.
Eliška
Kölblová,
tel.
549 439 763, e-mail: eliska.kolblova@
tisnov.cz, kancelář č. 214, vykonává
agendu sociálního kurátora a sociální
práce v přenesené působnosti pro celé

město Tišnov a všech 58 obcí správního obvodu ORP Tišnov, a to pro občany,
jejichž příjmení začíná písmenem A–K.

Milada
Pelíšková,
DiS.,
tel.
549 439 764, e-mail: milada.peliskova@tisnov.cz, kancelář č. 214, vykonává agendu sociálního kurátora a
sociální práce v přenesené působnosti
pro celé město Tišnov a všech 58 obcí
správního obvodu ORP Tišnov, a to pro
občany, jejichž příjmení začíná písmenem L–Ž.

Tišnovská sociální demokracie má nové vedení
Na návrh výboru místní organizace
mimořádně projednala v neděli 7. prosince 2014 místní organizace tišnovské
sociální demokracie postup zastupitelky
Zuzany Brzobohaté při hlasování o personálních návrzích na složení městské
rady v rámci ustavujícího jednání zastupitelstva a rozhodla o jejím odvolání

z funkce předsedkyně místní organizace.
Pro její odvolání se vyjádřilo 8 členů z 12
přítomných. Novým předsedou místní
organizace byl zvolen Marek Babák. Nedělní jednání výkonného výboru, které
předcházelo schůzi místní organizace,
zvolilo místopředsedou místní organizace a předsedou klubu zastupitelů Jana

Schneidera. Předsedou klubu zastupitelů
v Železném, které místně spadá pod tišnovskou organizaci sociální demokracie,
byl zvolen Libor Vejrosta.
Informace o činnosti tišnovské organizace najdete na www.cssdtisnov.cz nebo
www.facebook.com/cssdtisnov.

Dne 4. prosince 2014 byla kolaudačním souhlasem ukončena stavba s názvem „Rekonstrukce ulice Družstevní“.
Stavba navazovala na završenou investici
z roku 2013, kdy se jednalo o rekonstrukci částí ulic Družstevní a Jiráskova, nyní
se dokončila rekonstrukce Družstevní
mezi ulicemi Černohorská a Nerudova.
Předmětem investice byla komplexní rekonstrukce stávající místní komunikace včetně vybudování nových

parkovacích stání a chodníků. Součástí projektu bylo také zcela nové veřejné
osvětlení. Touto etapou se plně dokončila
úprava celé ulice Družstevní.
Akce probíhala ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko
jako společná investice. Výměnu kanalizace a vodovodu včetně domovních přípojek financoval svazek, povrchové
úpravy komunikace, chodníků a nové veřejné osvětlení financovalo město Tišnov.

Zhotovitelem stavby byla společnost
EUROVIA CS, a. s. Akce proběhla v předpokládaném termínu bez závažných
komplikací, a to také díky přístupu zhotovitele. Realizační náklady na celkové
dílo činily 11 mil. Kč, z toho 5,2 mil. Kč
hradil Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko a 5,8 mil. Kč město Tišnov.

Před rekonstrukcí

Její průběh

Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa
Igor Kotulán, vedoucí oddělení investic

1/2015

foto: Igor Kotulán

Výsledná podoba
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Problematika zápisů do základních škol
Martin Sebera, radní pro školství
Vážení občané,
dovolte mi informovat Vás o jednom z aktuálních témat z oblasti školství v Tišnově, kterou mám jako radní
na starosti, a to zápisy do základních
škol. Ačkoliv je půlka prosince a čekají nás jedny z nejhezčích svátků, svátky
vánoční, už nyní jsou přípravy na zápisy v plném proudu. Problematika je
to obsáhlá a složitá, i když věc, která ji
ovlivňuje, je jednoduchá – dětí v Tišnově a okolí přibývá a kapacity základních
škol budou brzy nedostačující.
Dostupné údaje (vývoj demografické
křivky v Tišnově a spádových oblastech,
počty dětí narozených v letech 2006
až 2013 a počty přistěhovaných rodin
do Tišnova) toto jen potvrzují. Vzhledem k aktuálnímu stavu v prosinci 2014
jsme schopni odhadovat vývoj na několik let dopředu.
V mnoha ohledech bude nutná i spolupráce Vás, rodičů dětí. V případě mateřských škol (MŠ) začne počet přihlášených
dětí k předškolnímu vzdělávání klesat již
INZERCE

za dva roky. Problémy tak začnou s kapacitami na základních školách. Na společných jednáních s řediteli ZŠ nám. 28.
října a ZŠ Smíškova jsme dohodli sérii opatření, jak se co nejlépe vypořádat
s touto vlnou dětí, která postupně naplní třídy základních škol. Prvním opatřením je v prosinci 2014 aktualizovaná
vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Tišnovem. Jinými slovy – mění se spádovost jednotlivých ulic do ZŠ. Druhým
krokem je dohoda mezi řediteli v počtu
otvíraných prvních tříd. Ve školním roce
2015/16 obě dvě základní školy otevřou
po třech třídách. Další opatření bude reagovat na rok 2016/17, kdy budou stávající kapacity obou základních škol
vyčerpány. Město zvažuje dvě varianty.
Buď zrealizovat půdní vestavbu a rozšířit
kapacitu ZŠ nám. 28. října o 6 tříd, nebo
využít prostory v budově Riegrova. První možnost s sebou nese investici v řádu
20–25 mil. Kč, druhá zas nepříjemné přecházení dětí z budovy do budovy.

Ať už vybereme jakoukoliv variantu,
budou rodiče příštích prvňáků informováni na obou základních a všech mateřských školách. Ačkoliv přesná čísla
a seznamy dětí budou známy až na jaře
2015, již nyní mohu s potěšením konstatovat, že na úrovni ředitelů základních
škol a zřizovatele došlo k široké shodě, kterou bude nutné respektovat až
do roku 2021/22, kdy se demografická
křivka ocitne na svém vrcholu.
Vážení rodiče, věřím, že se nám budoucí situaci podaří společně vyřešit
ke spokojenosti všech zúčastněných
stran.

V Tišnově se otevírá Centrum zdravého pohybu
Umím relaxovat? Odpočívám aktivně? Mám místo, kam si chodím
dobít energii? Chtěl/a bych změnit životní styl, zhubnout, ale nevím jak? Chci cvičit, ale nemám
kde? Mám děti, které bych chtěl/a
zabavit?
Pokud je Vám některá z těchto otázek blízká, dokážeme Vám s každou
z nich poradit. Dne 17. 12. 2014
se pro všechny nadšence aktivního
zdravého životního stylu (i budoucí)
otevírá FIT4FUN – Centrum zdravého pohybu. Záměr centra je rozšířit
obyvatelům Tišnova a okolí možnost
sportovních volnočasových aktivit
a to pro každou generaci. Nabízíme
obrovský výběr různých skupinových
aktivit ve dvou sálech např. H.E.A.T.
Program, lekce posilovací, hubnoucí, ploché bříško, Pilates, zdravá
záda, fitness yóga a power yóga. Kromě těchto aktivit nabízíme služby
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osobního trenéra, rady s životosprávou, hlídání dětí, taneční a pohybové lekce pro děti různých věkových
kategorií. Přijďte si k nám odpočinout, zacvičit si, zrelaxovat a načerpat energii do dalších dnů. A jelikož
se blíží čas Vánoc, nachystali jsme

pro Vás dárkové poukazy, díky kterým můžete svým blízkým změnit život k lepšímu. Více informací
na www.f4fun.cz nebo telefonicky
+420 778 529 017. Těšíme se na Vaši
návštěvu a změnu ke zdravému životnímu stylu.

zdroj: www.fyziomami.cz
Tišnovské noviny

Radnice informuje

Svoz odpadu o svátcích a v roce 2015
Václav Drhlík, vedoucí Oddělení komunálních služeb
Oznamujeme občanům, že v Tišnově a místních částech Hájek, Hajánky,
Jamné, Pejškov proběhne ve svátečních
dnech 24.–26. prosince 2014 a 1. ledna
2015 svoz směsného domovního odpadu
stejně jako v běžném pracovním týdnu.
Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr
města (Wágnerova 1543) bude uzavřen
24.–26., 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015. Ostatní dny mezi svátky bude sběrný dvůr
otevřen, je možné využít tedy i soboty 27. 12. 2014 v dopoledních hodinách
od 8.00 do 12.00 hodin.
Svoz odpadu zůstává v roce 2015 beze
změn v Tišnově i v místních částech Jamné, Hájek, Hajánky, Pejškov. Otevírací
doba sběrného dvora je nezměněna.
Pytlový sběr plastů bude nadále svážen vždy 1. pondělí v měsíci. Mění se ale
výše odměny. Ta bude nově činit za každý
kilogram předaných plastů 2 Kč/kg s tím,
že zájemce o sběr plastů obdrží vždy při
vytištění čárových kódů pytle zdarma.
Bližší informace naleznete na níže uvedeném internetovém odkazu.
INZERCE

1/2015

Novinkou pro rok 2015 bude zahájení
třídění a sběru použitých tuků z přípravy jídel (rostlinného i živočišného původu). Bližší informace sdělíme v příštím
čísle TN nebo na níže uvedeném odkazu. V současné době již můžete začít použitý tuk shromažďovat do PET lahví. Ty
pak bude možné odložit na předem určená místa ve městě. Dosud lze tuk předat
pouze na sběrném dvoře.
Informujeme občany, že svoz bioodpadů bude v příštím roce realizován v následujících termínech: 23. 1., 20. 2., 20. 3.
a 3. 4. 2015 již bude pokračovat svoz
ve 14denním cyklu, a to opět stejně jako
v letošním roce vždy v pátek každý sudý
týden.
Bioodpadem není pouze posečená tráva či plevel ze zahrady. Velký podíl bioodpadu produkujeme i v domácnosti.
Vy, kdo ještě netřídíte tento bioodpad,
zkuste si v zimě, jak velké množství se
ho dá touto cestou oddělit od směsného odpadu. Třídit takto můžete zbytky zeleniny a ovoce, zvadlé květiny či

rostliny z květináčů, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové
ubrousky a utěrky, kávový a čajový odpad včetně sáčků. Vše naleznete vypsané
na nálepce umístěné na vaší hnědé nádobě na bioodpad.
Kdo má tu možnost, je mnohem vhodnější i tento bioodpad kompostovat
na vlastní zahradě.
Vše ohledně svozu a třídění odpadů
naleznete celoročně na stránkách města:
www.tisnov.cz v sekci Potřebuji vyřídit /
/ Komunální služby / odpady.
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Centrum sociálních služeb Tišnov

Z mikulášské zábavy v DPS

Vánoční výstava

Ludmila Cvrkalová, Anna Pavlosková

8. prosince 2014

2. prosinec – kalamita, náledí, ale nám to
nevadí.
Dnes k nám přijde Mikuláš.
Všechny mile naladí, v DPS nás pozdraví.
V úterý 2. prosince jsme se sešli odpoledne ve 14 hodin na mikulášské zábavě.
A jako vždy byl bohatý program, občerstvení, tombola a výborná nálada. Hudba
v podání Malé kapely snad nikoho z přítomných nenechala v klidu a přímo vybízela na parket.
Paní Vojtová všechny příjemně překvapila nápaditými andělskými a čertovskými čelenkami, kterými se přizdobily
některé přítomné seniorky a nakonec i
členové kapely.
Ale pořád jsme ještě čekali na to hlavní
– na příchod nebeské návštěvy. Mikuláš

se sice nedostavil, nicméně přímo z pekelného podzemí dorazila čertice, která
pěkně rozproudila zábavu. A z nebeské
výše se snesla až k nám do jídelny i andělka. Postaraly se o zpestření svým vystoupením a tancem v kruhu seniorů.
Nechyběla ani nadílka v podobě ořechů,
jablek a perníčků.
Zábava byla skvělá, už dlouho nepamatujeme tolik lidí tančit. Všeho bylo
dosti – chlebíčků, zákusků i dobrého
vínka. A ta tombola, ta neměla chybu.
Krásné odpoledne zakončila Malá kapela
koledami, které jsme si společně zazpívali. Všem zaměstnancům CSS, kteří se na
tak vydařené akci podíleli, děkujeme, že
nám umožnili při pěkné zábavě na chvíli
zapomenout na všední starosti a bolesti
a užít si příjemné odpoledne.

Foto: Markéta Prokopová

Foto: Markéta Prokopová

RC Studánka

Informace z RC Studánka o. s.
Monika Krištofová, koordinátorka

Poděkování

RC Studánka o. s. děkuje za finanční podporu poskytovatelům dotace, a to
městu Tišnovu, Jihomoravskému kraji
a Ministerstvu práce a sociálních věcí.
RC Studánka děkuje také aktivním rodičům, návštěvníkům, sponzorům, dárcům a dalším za přízeň a podporu. Všem
přeje krásné Vánoce a pohodový nový rok
2015.
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Oznámení

RC Studánka o. s. oznamuje, že
ve dnech 22. 12. 2014 až 4. 1. 2015 bude
RC zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Informace

Začátkem roku 2015 zahájíme –
v rámci dotačního programu „Rodina
a ochrana práv dětí“ Ministerstva práce
a sociálních věcí – projekt „Se Studánkou
o krok napřed“. Prostřednictvím projektu chceme zajistit aktivity zaměřené
na posílení rodičovských kompetencí,

podporu funkční rodiny a pozitivního
rodičovství a předcházet vzniku negativních jevů v rodinách. Chceme pomoci
rodičům harmonizovat osobní, rodinný
a pracovní život.
Budeme realizovat různé psychosociální aktivity, diskusní skupiny,
workshopy a tréninkové programy. Během aktivit zajistíme hlídání
dětí. Rovněž budeme nabízet
psychologické a logopedické
poradenství.

Tišnovské noviny

Dům dětí a mládeže

Čertovský florbalový turnaj
Ivana Kroutilová
V neděli 7. prosince se v tělocvičnách ZŠ 28. října konal Čertovský florbalový turnaj pořádaný DDM Tišnov.
Před osmou hodinou ranní se u vchodu do tělocvičny začali shromažďovat mladí florbalisté. Vchod do budovy
byl pekelný, však také za ním stál čert
a všechny účastníky mazal černou barvou na znamení toho, že prošli čertovským výběrem.
Turnaje se zúčastnili hráči a hráčky z florbalových kroužků DDM Tišnov,
týmy ze ZŠ Dolní Loučky, ZŠ Smíškova a ZŠ 28. října, celkem se ve dvou
kategoriích sešlo více jak 70 dětí, tj.
11 týmů. Na hřišti se bojovalo o každý vstřelený gól a mnohdy to byly boje
urputné, při kterých praskla i florbalová hůl a nejeden míček. I přes chybějící
tribuny pro diváky se nakonec fanoušků sešlo dostatek k tomu, aby vytvořili
tu správnou turnajovou atmosféru.
Na týmy na 1.–3. místě čekaly krásné věcné ceny, které nám na turnaj věnovalo město Tišnov a firma Stylesport,
čímž jim touto cestou moc děkujeme.
Vítězové obou kategorií si navíc odnesli
pohár. V každé kategorii byla také udělena cena rozhodčího, kterou si v mladších odnesl Radek Havlát a ve starší
kategorii Adam Kolář. A protože i čert
přiložil ruku k dílu, všichni hráči od něj
dostali po čertech dobré perníčky. Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem
organizátorům, kteří pomohli turnaj
nachystat, a již se těšíme na další florbalové klání.

Celkové výsledky:
kategorie A – mladší
1. místo Buldoci, sestava: Radek
Havlát, Adam Hanuš, Marek Matušek,
Michal Tomašov, Matěj a Zbyněk
Navrátilovi
2. místo FC Kill (DDM Tišnov), sestava:
Radim Dokládal, Vašek Chlup, Marek
Starý, Radek Košinár, Martin Bednář,
Tomáš Pařízek
3. místo FC Krakatice Monsters (DDM
Tišnov), sestava: Patrik Dudek, Radim
Matulka, Martin Halouzka, Marek Vojáček, Michal Černošek
4. místo Blesci (DDM Tišnov)

kategorie B – starší
1. místo Brácha team (ZŠ Smíškova),
sestava: Dominik Gὄrner, Michal Bednář, Adam Kolář, Petr Pokorný, Honza
Dufek, David Výrosta, Jirka Konečný
2. místo Dvacetosmička (ZŠ 28. října),
sestava: Marek Lapčík, Michal Bauer,
Dominik Pořízek, Petr Havlát, Katka
Mannová, Jiří Vailand
3. místo FC Lick up (DDM Tišnov), sestava: Míša Šiborová, Vítek Rozbořil,
Honza Marek, Aleš Dokládal, Kryštof
Merta, Radim Bednář
4. místo Medvídci (DDM Tišnov), 5. místo
Team of rebels (ZŠ Dolní Loučky), 6. místo ZŠ Smíškova A (ZŠ Smíškova), 7. místo
FC Lóčáci (ZŠ Dolní Loučky)

Kategorie B – starší, 1.–3. místo, foto: Libor Novotný

INZERCE

Na tomto místě mohl
být i váš inzerát
Inzerci lze podávat v úřední
hodiny na Městském kulturním
středisku Tišnov, Mlýnská 152,
tel. č. 777 706 714, e-mail:
noviny@kulturatisnov.cz. Platba
fakturou je možná na základě
písemné objednávky. Inzerce
osobního charakteru (blahopřání,
vzpomínky apod. – kromě básní
a obrázků) je pro občany Tišnova
bezplatná.

1/2015
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ZŠ nám. 28. října

Sbírka pro útulky rozvezena
Jana Křížová, pedagožka
Tato akce proběhla na naší škole ZŠ Tišnov, 28. října, již třetím rokem. V předešlých letech jsme obdarovali útulky Kočičí
Max a Tibet v Bučovicích, Kociánka a SPOZ
v Brně, Kočičí útulek na Vysočině. Letos
jsme se navíc připojili k charitativní cestě
po útulcích. Tu pořádala již počtvrté Češka, žijící v Londýně, Lenka Herufková. Ta
věnovala téměř dva týdny své dovolené
na objíždění domácích azylů v České, ale
i Slovenské republice. Cílem této cesty bylo
vybudování sběrných míst s materiální pomocí a následné obdarování depozit. Útulky, ve kterých kotce praskají „ve švech“,
přesto existují i bez příjmů od měst. Existují díky lidem, kterým vztah k opuštěným
psím a kočičím sirotkům není lhostejný.
Ve vestibulu naší školy rostla postupně hromada darů, která se pomalu, ale jistě zvětšovala. Tvořily ji granule, konzervy,
pamlsky, těstoviny, steliva, hračky, vodítka, tvrdé pečivo a také pro někoho již nepotřebné věci (deky, ručníky, povlečení,
přehozy, starší pelíšky…), které pejskům

Foto: Jana Křížová

a kočičkám v útulcích zvláště v zimě velmi
dobře poslouží.
25. listopadu odvážela dary dvě napěchovaná auta směřující na severní Moravu
do Azylu Gaia (asi 120 koček), do Domova pro opuštěné a týrané psy paní Synkové (kolem 80 psů a koček) a k Mazlíkům
v nouzi (kolem 20 pejsků a koček). Ještě
té noci se auta vrátila a opět plně naložená
směřovala na jih Moravy a Slovensko. Další dny mířila do Kočičí oázy v Holubicích
u Vyškova (240 koček a 14 psů) a do útulku Bully v Křoví (kolem 20 psů, 10 koček,
13 koní, několik krav, ovcí).
Pro deky, ručníky, přehozy a granule pro
kočky si rádi přijeli ze spolku SPOZ Brno
(kolem 20 koček a psů). Všude, kam se pomoc dovezla, byla velká radost.
Ve škole proběhla s Lenkou Herufkovou velmi milá beseda. Všechny děti se zájmem poslouchaly ani nedutaly. Nakonec
měly plno zajímavých dotazů. Seznámily
se i s hluchou fenkou Lenky, která jim ukázala, že i hendikepovaní pejsci jsou super

a není problém je trénovat a mít je jako
mazlíčky.
Touto cestou bych ráda poděkovala dětem, jejich rodičům, učitelům a všem občanům, kteří věnovali věcné dary pro
kočičí a psí bezdomovce v útulcích. Díky
Vám všem tato sbírka proběhla velmi
úspěšně. Všechny dárce může těšit hřejivý
pocit z dobrého skutku.
Velké díky také patří všem školám, které se k naší akci připojily: ZŠ Smíškova, MŠ
U Humpolky, MŠ Horova, MŠ Sluníčko, MŠ
a ZŠ Čebín, ZŠ Dolní Loučky, MŠ a ZŠ Předklášteří, ZŠ Deblín, Dětský domov Tišnov.
Poděkování náleží i panu Válkovi
z prodejny Teta, Ing. L. Steinhauserovi,
ordinaci MVDr. J. Kaplanové a MVDr. K. Němcové, MVDr. K. Bořkovi, MUDr. V. Kubánkovi, MUDr. K. Krejčímu, MUDr. H. Malachové.
Na Facebooku můžete nahlédnout
na průběh: 4. charitativní cesta po česko-slovenských útulcích.
Ještě jednou všem děkujeme a věříme
ve stejně úspěšnou akci i v příštím roce!

Foto: Jana Křížová

ZŠ Smíškova

Vernisáž žákovského projektu
Magdaléna Hutařová, žákyně 8. B
V neděli 16. listopadu se v prostorách
Muzea města Tišnova konala vernisáž projektu žáků ZŠ Tišnov, Smíškova, ze skupiny
paní učitelky Věry Dvořáčkové.
Dokument o tom, co se dělo na Tišnovsku v 50. letech, měla široká veřejnost možnost spatřit poprvé právě zde. A zájem byl
opravdu velký. Vernisáž zahájil ředitel školy Mgr. Michal Komprs krátkým proslovem.
Potom zahrála skupina žáků 9. B dvě písně
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pod vedením pana učitele Jakuba Vrtěla
a film mohl začít. Ing. Petr Fruhwirt v něm
vyprávěl o skutcích svého otce, o jeho
osobním životě i zážitcích. Vzpomínal, jak
jeho otec-lékař ošetřoval raněné partyzány
a bojovníky ve třetím odboji, za což byl odsouzen k 11 rokům vězení.
Pětačtyřicetiminutový film sklidil
ohromný potlesk. Paní učitelka Dvořáčková k němu řekla ještě pár slov a i Ing. Petr

Fruhwirt něco doplnil. Někteří z příchozích si zavzpomínali na doktora Petra
Fruhwirta, o kterém byl tento dokument,
a na samotnou dobu, již film zachycoval.
Na závěr žákovská kapela opět zahrála
jednu písničku.
Večer se povedl. Mně se moc líbil a myslím, že i zbytku publika. Doufám, že se brzy
dočkáme i druhého projektu o sametové
revoluci.
Tišnovské noviny

ZŠ Smíškova

Knihy mého srdce 2014
Petra Křížová, učitelka I. stupně
V letošním roce se uskutečnil již 11.
ročník projektu na podporu čtenářství
Knihy mého srdce.
Originální a ojedinělá akce probíhá
od roku 2004 ve spolupráci ZŠ Smíškova a Městské knihovny Tišnov. Realizuje
se vždy v měsíci listopadu s cílem seznámit děti s významnými autory dětské
literatury.
Letos byl všem představen spisovatel,
dramatik a překladatel Eduard Petiška,
který se rozhodl věnovat tvorbě pro děti.
V tomto roce by oslavil své devadesáté
narozeniny.
Do programu Knihy mého srdce byly
již tradičně zařazeny besedy s paní Šikolovou, včetně oblíbeného malování dětí.
Výtvarnou koncepci připravil známý tišnovský malíř a ilustrátor Libor Balák,
který tentokrát vytvořil pohádkový domeček pro Eduarda Petišku. Pro menší děti
byla beseda doplněna vystoupením žáků
ZUŠ Tišnov pod vedením Berid Hönigové
s hranými scénkami z autorových knih.
Velkým zážitkem se pro všechny zúčastněné stalo povídání se synem pana
Petišky Martinem, který dětem trpělivě
odpovídal na všechny zvídavé otázky.

Závěr projektu neodmyslitelně patřil
setkání učitelů, dětí a rodičů při společném čtení, kde byli vylosováni nejlepší
luštitelé testu o životě a díle pana Petišky a zároveň byli odměněni jeho knihami.
Velké poděkování patří osobě, díky
které už 11 let úspěšně projekt Knihy

mého srdce funguje, paní Marii Šikolové.
Bez jejího milého a laskavého srdce, obětavosti a nadšení si tuto akci ani nedovedeme představit. Děkujeme také panu
Liboru Balákovi, paní Berid Hönigové,
dětem ze ZUŠ Tišnov a všem učitelkám
ZŠ Smíškova.

Foto: Petra Křížová

Předškoláci a edukativně stimulační skupiny
Radka Horáková

Jako mnoho jiných rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu jsme i my
na začátku letošního školního roku procházeli přehled aktivit a kroužků, které
se konkrétně v naší školce nabízí. Vzhledem k tomu, že máme doma předškoláka,
jsme s nadšením přivítali spolupráci MŠ
Horova se ZŠ Smíškova v podobě pořádání edukativně stimulačních skupin. Jedná se o pravidelné setkávání dětí a rodičů
s pedagogy, kteří v příštím školním roce
budou učit v prvních třídách. Jednotlivé
lekce trvají přibližně 60 minut a během
tohoto času si děti „hrají na školu“. Činnosti a úkoly, při jejichž plnění se často a s radostí předhánějí, jsou zaměřeny na tyto
oblasti: sluchové a zrakové vnímání, jemná motorika a grafomotorika, myšlení
a řeč, vnímání prostoru a času, matematické představy.
Zamyslí-li se člověk nad tím, co vše
musí děti zvládnout, než nastoupí do 1.
třídy, není toho zrovna málo. A je-li zde
možnost, jak jim to nějak usnadnit, považujeme my rodiče tuto aktivitu za velmi
přínosnou. Jednotlivá setkávání s učiteli
1/2015

ze ZŠ Smíškova prozatím probíhají v jedné ze tříd MŠ Horova, tedy v místě, které
je dětem blízké a cítí se zde bezpečně. Ještě než půjdou v únoru příštího roku děti
k zápisu, odehraje se několik lekcí přímo v prostorách základní školy. Už nyní
měly děti možnost si školu prohlédnout
a absolvovat vyučování nanečisto. V říjnu
jsme využili příležitosti podívat se přímo
do výuky k prvňáčkům a v listopadu děti
strávily hravé odpoledne s pohádkovými
bytostmi, které je doprovodily i do prostor nové nástavby. Před tím, než děti
nastoupí do školy, čeká na ně ještě řada

dalších akcí a s novým prostředím školy
se tak přirozeně seznámí.
Pro nás rodiče je absolvování edukativně stimulačních skupin jedinečnou
příležitostí vidět, jak naše dítě zvládá komunikovat a pracovat se svými vrstevníky pod vedením jiné autority, než je paní
učitelka mateřské školy nebo někdo z rodiny. Zároveň si máme možnost uvědomit,
na čem bychom mohli ještě do začátku školního roku zapracovat, a současně
s tím si s dětmi „užít“ vyplňování pracovních listů, než bude vše naostro a z našich
malých dětí se stanou opravdoví školáci…

Foto: Petra Kappelová

Foto: Petra Kappelová
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Projektový den k 25. výročí sametové revoluce
Dagmar Zacpalová, předmětová komise D, OV a RV
V pátek 14. listopadu jsme na naší
škole uspořádali pro žáky 6.–9. ročníku projektový den k 25. výročí sametové
revoluce. Jeho cílem bylo připomenout
dětem události roku 1989 (a také roku
1939) a život v 80. letech 20. století a aktivně je zapojit do získávání informací
o životě v socialistickém Československu
v 80. letech.
Nejdříve žáci v tělocvičně zhlédli dokumentární film Z deníku Ivany A., který
vznikl v rámci projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Ten zajímavou
formou konfrontoval události roku 1989
očima středoškolské studentky s tehdejším oficiálním zpravodajstvím. Po krátké
besedě následoval ještě dokument zachycující sametovou revoluci v Tišnově
i dnešní podobu pražských ulic, kterými
procházel v listopadu 1989 studentský
pochod z Albertova na Národní třídu. Dokument připravili žáci 8. a 9. ročníku pod
vedením paní učitelky Věry Dvořáčkové,

Foto: Dagmar Zacpalová

která oba filmy doprovodila zasvěceným
průvodním slovem.
Po skončení promítání proběhla
ve velké tělocvičně naší školy retro módní přehlídka. Zúčastnilo se jí asi 50 žáků,
kteří přišli do školy v oblečení převážně
z 80. let – ať už to byly tehdy moderní
šusťákové kalhoty a bundy, džíny plísňáky a džínové vesty a bundy, nebo skládané sukně.
Druhá část projektového dopoledne
proběhla ve třídách a byla věnována práci na plakátech, které měly mapovat jednotlivé oblasti života v Československu
v 80. letech 20. století. Děti se k zadaným
tématům postavily většinou velmi zodpovědně a vyzpovídaly své rodiče i prarodiče a prozkoumaly internet, aby zjistily
potřebné informace. Na jejich plakátech
se objevila spousta zajímavostí i obrázků
dokumentujících tehdejší rodinný život,
školu, bydlení, nakupování, hudbu, televizní vysílání nebo sport a techniku. Žáci

přinesli i reálné ukázky, jako byla např.
přenosná televize, gramofonové desky,
magnetofon, meoskop i různé hračky
a hry. Plakáty poté byly vystaveny ve třídách, aby si je ostatní mohli při procházení školy prohlédnout.
Na hlavní chodbě a v tělocvičně visely
propagační plakáty z dob komunismu
i letáky z listopadových dnů roku 1989
doplněné ještě výstavkou dobových
předmětů každodenní potřeby pro
změnu z rodinných depozitářů kolegů
učitelů – nádobí, fotoaparáty, natáčky,
kabelky, panenky, časopisy aj. Objevily
se i takové poklady, jako byl fungující
kotoučový magnetofon.
Projektový den splnil naše očekávání.
Všichni aktivní žáci si zasloužili pochvalu,
třídní učitelé a členové předmětové
komise dějepisu, občanské a rodinné
výchovy poděkování za přípravu i hladký
průběh celého dopoledne.

Foto: Dagmar Zacpalová
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Florbalový podzim na ZŠ Smíškova
Věra Dvořáčková, předmětová komise TV
Během října a listopadu se uskutečnila
okrsková kola ve florbalu hned ve třech
kategoriích – dívky, chlapci 6. a 7. ročník
a chlapci 8. a 9. ročník.
Na ZŠ Smíškova se stal florbal už několik posledních let oblíbeným sportem
a máme zde širokou základnu ve sportovních kroužcích od 3. až po 9. třídu.
Bylo pro nás tedy velkou radostí, že

do okresních kol postoupila všechna tři
družstva a nevedla si tam vůbec špatně.
S každým kolem se zvyšuje úroveň soupeřů a každý vstřelený gól je pro sebevědomí a další motivaci týmu potřeba.
Nejlépe se vedlo družstvu starších
žáků, kteří bez jediné prohry a jasným
výkonem postoupili do krajského kola,
které se uskuteční v lednu ve Slavkově.

Je radost, když se po tréninkové dřině
dočkáme úspěchu a přesvědčíme se, že
ta námaha má cenu. Už se těšíme na další výzvy a nové zkušenosti, které tím
získáme. Všem sportovcům děkujeme
za skvělou reprezentaci školy, jsme na ně
patřičně pyšní a věříme, že další sportovní úspěchy ještě přijdou.

Foto: Věra Dvořáčková

Foto: Věra Dvořáčková

Foto: Věra Dvořáčková
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Výstava obrazů v Domově sv. Alžběty
Tišnovsko – krajina mého srdce, Lubomíra Kalábová Čermáková (11. ledna – 28. února 2015)
Jitka Pařízková, provozní referentka DOSA
PhDr. Lubomíra Kalábová Čermáková
(*1955) se narodila v Krnově. Už od dětství projevovala zájem o kresbu a malování. Během středoškolských studií se
učila malovat u profesora Jaroslava Škarohlída v Lidové škole umění na Petrově
a navštěvovala soukromé hodiny kresby
u akademické malířky Zemanové. Nebylo jí však souzeno vystudovat umělecký
obor na vysoké škole. Živila se jako speciální pedagožka a středoškolská učitelka,
nyní je v důchodu.
Se svým manželem se přestěhovala
z Brna na Tišnovsko, kde založili rodinu
a žijí zde dodnes. Jejich láska k přírodě
a venkovskému životu se naplnila v malebné tišnovské krajině lesů, luk a hlubokých údolí, ozvláštněné architekturou
středověkého kláštera a množstvím starobylých kostelíků, kapliček a božích
muk. To vše se promítlo do olejomaleb
této amatérské malířky.
Její výstavy jsou četnější až v posledních letech: souborná výstava v Městském
divadle v Turnově, Výtvarné léto v Železném, výstava s názvem Krajiny a zákoutí

– útěcha pro duši ve Křtinách, Vánoční zastavení na Rybničním zámečku v Lednici.
Autorka je výborným pozorovatelem
krajiny, přírody i zátiší ve všech jejích
detailech, stavech a náladách. Vystavená díla dokládají schopnost malířky zaznamenat tato pozorování originálním
způsobem s pozitivní filosofií a dokládají

její vztah nejen vlastenecký, ale i patriotický ke kulturnímu prostoru, jenž ji
obklopuje.
Vznikají tak obrazy bez ambicí velkého umění, které však přinesou dobrou
náladu do srdcí návštěvníků. Jste srdečně
zváni na tuto prodejní výstavu do Domova sv. Alžběty na Žernůvku.

Tišnov a… Jiří Mahen
Josef Ondroušek

„Z kumštýřů, jejichž životem Tišnov
prošel a na něž svým kouzlem silně působil, je třeba jmenovat Jiřího Mahena
jako přítele nejvěrnějšího a nejzanícenějšího. Vzpomínky na Tišnov by byly
kusé, kdybychom na Mahena zapomněli. Že byl kromě toho nejbližším přítelem vzpomínajícího autora, svědkem
na jeho svatbě a kmotrem jeho dcer,
to už je jaksi navíc,“ píše Bohuš Sedlák
ve stati S Mahenem ve své knize V závětří Květnice.
Jiří Mahen, vlastním jménem Antonín
Vančura (1882–1939), byl český básník,
novinář, dramaturg, knihovník, režisér,
divadelní kritik, ale také vášnivý rybář.
Rodák z Čáslavi, od roku 1910 působil
v Brně. Byl redaktorem Lidových novin,
působil jako dramatik Národního divadla Brno. V roce 1921 se stal knihovníkem, později pak i ředitelem městské
knihovny v Brně. V současné době nese
jeho jméno budova Národního divadla
Brno na Malinovského náměstí a městská knihovna v Brně.
Sedlák se s Mahenem seznámil v redakci Lidových novin, kde oba působili.
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Později spolu i bydleli. Bohuš Sedlák
v knize V závětří Květnice také píše:
„Ráno, to jest k jedenácté hodině, se stávalo s rykem a se zpěvem. O špatné náladě nebylo ostatně u Mahena nikdy ani
řeči. Jako dnes slyším, jak si pohvizdává nebo tenorkem prozpěvuje svůj zamilovaný valčík Herkulovy lázně. Ale
tanečníkem nebyl. Tančit jsem ho viděl
jednou jedinkrát v životě, však zrovna
v Tišnově u sokolovny pod májí. Stárkám košem dát nemohl, tak křepčil jakýsi výstřední tanec, při němž byli všichni
kolem v nebezpečí úrazu. Když mu potom stárci počali přivádět na potvoru
děvče za děvčetem, zarazil to po mahenovsku: na přítele Bobyho, vedoucího mu radostně další tanečnici, prostě
vychrstl putnu s vodou, kterou sebral
v dámském bufetu.“
Závěr stati cituji: „Milý Bohuši,“ psal
mi Mahen 15. dubna 1939, „možná že
dostanu zdravotní dovolenou, poněvadž
jsem vyčerpán. Chtěl bych jet asi na tři
neděle k Bystřici nad Pernštejn (Věchňov), mám tam známého učitele Fr.
Mašíka, ale nevím, jestli to teď seženu.

Stavil bych se ovšem u Tebe. V Praze
jsem požádal o penzičku, nepíšou. … Pozdrav Mahen.“
Protože jsem věděl o zdravotním stavu
Mahenově nejhorší, chtěl jsem ho v Tišnově zdržet na trochu pohovoru a našeho starého grázlování, které by rozhrnulo
černý závoj nad jeho myslí. Pak jsem ho
mínil dostat na čas do Kuthanova sanatoria. Trochu s ním chodit po procházkách
a vzpomínat. Prozřetelnost zařídila jinak.
Vzpomínal jsem, šouraje se v davu s přítelem Bohanesem za pohřebním vozem,
který ho odvážel.
Na jaře roku 1953 nacvičilo tišnovské
Karasovo divadlo Mahenovo nejvýznamnější drama Jánošík, v souvislosti s brněnskými oslavami 70. výročí jeho narození.
Hru režíroval Karel Cejnek, titulní roli získal člen tehdejšího brněnského krajského
oblastního divadla J. Hudec. Ve hře vystoupilo přes padesát členů souboru, hajduky
a pandury hráli žáci Střediska pracujícího dorostu a Zemědělské účetnické školy.
Drama bylo hráno nejen v Tišnově. 9. května vystoupili karasovci ve Víru pro budovatele přehrady.
Tišnovské noviny
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Pixelománie 2014
Veronika Jičínská, Galerie Jamborův dům
V Jamborově domě je až do 25. ledna k vidění výstava tišnovských fotografů, členů Klubu přátel fotografie Tišnov.
Klub v různých proměnách existuje více
než čtyřicet let a v letošním roce slaví
desetiletí nové existence od svého obnovení v roce 2004. Za celou dobu své
historie se mezi jeho členy vystřídali jak
profesionální fotografové (například: Josef a Zdeněk Ptáčkovi, Pavel a Aleš Smékalovi, Miroslav Zavadil a Josef Buček),
tak nadšení amatéři, jejichž fotografie ale
nezřídka snesou srovnání s těmi skutečně profesionálními. O tom ostatně svědčí
i pravidelné úspěchy a ocenění na fotografických soutěžích. Stávajícími členy jsou Ladislav Adamec, Michal Beneš,
Pavel Bortlík, Josef Buček, Miloš Buček,
Dagmar Bučková, Milan Ferov, Valeriana
Kallabová, Bohumil Kabeš, Josef Maruška, Antonín Nahodil, Milena Ošmerová,
Milan Sítora, Aleš Smékal, Pavel Smékal
a Miroslav Zavadil.
Od roku 2011 funguje klub jako občanské sdružení pod současným názvem
Klub přátel fotografie Tišnov o. s. a jeho
předsedou je Milan Ferov.
Miloš Buček o historii i současných aktivitách klubu:

Zdá se skoro nemožné, že fotoklub
funguje v Tišnově už více než čtyřicet
let...
Je pravda, že historie tišnovského fotoklubu začíná rokem 1973, kdy byl z popudu M. Loskota založen tzv. fotokroužek
pod patronací hasičského sboru na dnešní Riegrově ulici. O rok později byl již
pod názvem Fotoklub včleněn pod tzv.
Sdružený závodní klub pracujících v Tišnově a jeho předsedou byl až do roku
1989 můj bratr Josef Buček. Díky manuální zručnosti Milana Loskota byla zřízena malá provizorní klubovna v bytovém
domě Na Hrádku (v přízemí v prostoru bývalého obchodu), kde bylo možné
i vyvolávat filmy. Většinou však jednotliví členové měli doma červenou žárovku
a proti vůli manželek a dalších rodinných
příslušníků blokovali po večerech bytové koupelny. Z původních členů tohoto
období zůstali dodnes J. Buček, P. Smékal, M. Zavadil, M. Ferov, P. Bortlík a J.
Maruška.

Po roce 1989 byla činnost klubu
zrušena?
Nebyla přímo zrušena, ale spíše
utlumena, protože organizačně zanikl Sdružený závodní klub pracujících.
1/2015

O opětovné vzkříšení jeho aktivit se zasloužil Miroslav Pálka, když v roce 2004
pozval do Tišnova na přednášku a prezentaci firmu zabývající se digitální technologií ve fotografickém procesu a tím
v podstatě podnítil vznik nové podoby existence fotoklubu. Od ledna 2011
jsme registrováni jako občanské sdružení spolupracující s kulturními institucemi v Tišnově a okolí a s vedením obcí
Tišnov a Předklášteří. Vstřícnost pro svoji činnost klub nachází také u Foto Smékal, v Galerii Diana a u vedení Hotelu
Květnice.

Mezi Vaše viditelné aktivity patří pravidelné výstavy, jak ale probíhá klubová činnost?
Setkáváme se pravidelně jednou
za dva týdny v příjemném prostředí salonku již zmíněného Hotelu Květnice, kde
kromě řešení organizačních záležitostí promítáme fotky členů, které vzájemně komentujeme, a diskutujeme nejen
o nich, ale i o novinkách ve fotografickém
světě. Věková i osobnostní rozmanitost
dělá z těchto diskuzí druh společné zábavy s cílem posouvat kvalitu klubových
fotek zvolna vpřed. Zabýváme se také
hodnocením soutěžních snímků z dalších
fotoklubů. Dvakrát ročně jezdíme na společné víkendy. Naposledy jsme se snažili zachytit překrásné okamžiky svítání
na Soláni v Beskydech. Večerní programy vyplňují zpravidla ukázky autorských
snímků členů klubu, ale i fotografie zúčastněných přátel z různých koutů republiky. Tradicí se stal i klubový „Výšlap“
mezi svátky na konci roku. Vzhledem
k převažující pozitivní odezvě veřejnosti na nedávný Večer s fotografií v tišnovském kině je pravděpodobné, že i z této
akce by se mohla vytvořit tradice popularizující naši činnost.

Zmínil jste hodnocení soutěžních fotografií, jakých soutěží se účastníte?
Účast na soutěžích se odvíjí od rozdílné aktivity a samotné soutěživosti jednotlivých členů. Pravidelně obesíláme
regionální soutěže Lomnický objektiv,
soutěž štěpánovického spolku Naša dědina, ale i prvotřídní celostátní soutěž Bystřická zrcadlení a soutěže tzv. mapových
okruhů. V České republice existuje několik těchto okruhů a my jsme společně
s dalšími patnácti kluby zapsáni v Ratibořickém mapovém okruhu (jeho dalšími členy jsou např. Trutnov, Pardubice,
Svitavy aj.). Pravidla stanovují, že každý

klub sestaví kolekci dvaceti fotografií minimálně pěti členů a snímky postupně
hodnotí ostatní členské kluby. Bývá to
často nemalé subjektivní názorové dilema, vybrat ty nejlepší a sestavit kvalitní
soutěžní kolekci. V uplynulém ročníku
se nám to opravdu podařilo a skončili
jsme v celkovém hodnocení na 3. místě.
V již zmíněných regionálních soutěžích
v tomto roce uspěli M. Sítora a M. Beneš. Krajiny O. Výlety slavily vavříny
na Fotofestivalu v Moravské Třebové,
ale i na Bystřickém zrcadlení, kde v roce
2012, kromě 2. místa za uměleckou fotografii, dokonce vyhrál kategorii fotografický příběh. Pro mě osobně byl rok 2013
rokem druhých míst (Premiéra Hradec
Králové, Černobílé valéry Rýmařov a rovněž dvě druhá místa v Bystřickém zrcadlení). Josef Buček dosáhl v roce 2013
vítězného umístění na fotosoutěži s železniční tematikou.
Tuto, stejně jako další fotografie, si můžete prohlédnout na výstavě v Jamborově
domě, na kterou bych Vás rád pozval.

Foto: Miloš Buček

Měnový kurz, foto: Miloš Buček
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Kde domov můj – 180 let
Jaromír Pacek
Je až neuvěřitelné, že za 20 roků
budou textu naší hymny rovnou dvě
století. I v té poslední vesničce tato nesmírně milá píseň zněla jako symbol
něčeho bytostně národního, češtinou
znějící po všechna další období naší historie. Ne vždy ale mohla být prezentována veřejně. Doprovodný text k písni ze
zpěvníku třicátých let minulého století
připomíná její původ.

„Jest to původně zpěv z Tylovy frašky Fidlovačky, která poprvé sehrána
byla na Stavovském divadle v Praze dne
21. prosince 1834. František Škroup složil nápěv, když za hlubokého ticha nočního dlel u lože nemocné manželky své.
Při památném onom představení výtečný basista Karel Strakatý tak rozplamenil
písní tou posluchačstvo, že takřka kouzlem jsouc nesena, za krátko rozšířila se

po celé zemi a stala se národní hymnou
českou.“
Uvedené trio autorů písně se zasloužilo o její nesmrtelnost. Byly tu další generace statečných vlastenců, kteří i za cenu
nebezpečí života tuto ošetřovali a vedli dál v povědomí nejen prostého lidu.
A těm všem je zapotřebí i dnes poděkovat a přát si, aby „Domov můj“ patřil dál
ke klenotům naší bohaté historie.

Rádi bychom o něm získali co nejvíc informací od všech, kteří ho znali. Prosím
také majitele jeho obrazů, aby umožnili
jejich vyfotografování do připravované
publikace. Do knihy bychom také rádi
zařadili některé jeho umělecké fotografie, zhotovené na originálním podkladu,
s uvedením informací o jeho fotoateliéru. Životopis malíře bychom chtěli také

doplnit snímky z jeho osobního života,
které by se určitě našly v některých tišnovských rodinných archivech. Děkujeme za poskytnutí informací jak o jeho
tvorbě, tak také o jeho životě. Prosíme
o jejich sdělení na adresu: Klub přátel výtvarného umění v Tišnově, Železné 101 (tel.: 549 413 420, mob.:
602 505 012).

Monografie o Norbertu Pokorném – prosba o informace
Miroslav Pavlík

Připravuje se vydání monografie o tišnovském akademickém malíři Norbertu Pokorném, a tak se
obracíme na kulturní veřejnost s následující žádostí.
Akademický malíř Norbert Pokorný
(6. 6. 1869 – 11. 1. 1954) bydlel v Tišnově na Brněnské ulici a byl nejen výborný malíř, ale také umělecký fotograf.
INZERCE
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Václav Hynek Mach (15. února 1882 – 24. března 1958)
Narodil se v Brně, jeho rodina však
pocházela z Hradčan u Tišnova. On sám
prožil závěrečnou část života ve Štěpánovicích, kde dodnes bydlí jeho potomci.
Studoval na Uměleckoprůmyslové
škole v Praze u prof. Suchardy a na AVU
u prof. Myslbeka. Po studijních cestách
v zahraničí působil nejdříve v Praze
a potom v Brně. S brněnským uměleckým životem byl spjat od roku 1919,
kdy se stal místopředsedou Klubu přátel umění, později vystavoval s Klubem
umělců Aleš. Byl docentem modelování na brněnské technice, zde spolupracoval s řadou brněnských architektů.
Na jejich budovách jsou četné Machovy
sochařské práce. Tvořil hlavně v oboru

stavební plastiky. Patřil k významným
osobnostem moravského sochařství 1.
poloviny 20. století. Jeho jméno je spjato zejména se sochařskou výzdobou
brněnské meziválečné architektury. Je
autorem řady pomníků a pamětních desek na různých místech Čech a Moravy.
Nezanedbatelnou část jeho díla zaujímá
také volná plastika. Pracoval s bronzem,
kamenem i keramikou.
K jeho nejznámějším dílům patří:
plastiky na průčelí bývalé Cyrilskometodějské záložny na Zelném trhu v Brně,
karyatidy na bývalé univerzitní knihovně v Brně, sochy na průčelí polikliniky na Zahradníkově ulici v Brně, socha
TGM v Čejkovicích, Břeclavi, Rosicích

a v Brně – ve vestibulu banky (jde o čtyři repliky).
Pro Tišnovsko vytvořil např.: pomník padlým v první světové válce s pískovcovou sochou legionáře (1938),
pomník zemědělcům (za okupace odstraněno), pomník mrtvým tvůrcům
u Porta Coeli (1924), bronzovou pamětní desku ruského legionáře Bronislava Hromka v Lomničce (1932),
výzdobu štítu mariánské kapličky původně umístěné v údolí řeky Loučky
(1944). Plastikami vyzdobil štít svého
domu ve Štěpánovicích (1933), početný soubor sochařských prací umělce je
umístěn v depozitáři Podhoráckého muzea v Předklášteří.

na studenty kladeny požadavky apod.
Zmínil jsem se o soše TGM v Čejkovicích
a o tom, že neznám jejího autora. On se
opět usmál a řekl, že je to jeho dílo. Pak
mi vyprávěl o tom, jak socha T. G. Masaryka vznikala a že mu pan prezident přišel
posedět asi na dvě hodiny modelem. Šlo
spíše už jen o drobnou korekturu podle
živého modelu – portrét byl již zhotoven
podle dokonalých fotografií.
Sochař Václav Hynek Mach byl velmi
citlivý a vstřícný člověk. Ve Štěpánovicích si nechal postavit menší vilku v roce
1931. V Brně na Vodově ulici měl pěkný
dům s dobře zařízeným ateliérem.
Necelé čtyři roky po našem seznámení
Mistr umírá. Byl jsem mu na pohřbu. Odpočívá na hřbitově v Králově Poli v Brně.
Různé náhody, někdy až neuvěřitelné,
mě provázejí po celý můj život. Totéž lze

říci i v tomto případě. Nedlouho po manželově smrti mě paní Machová požádala,
abych opravil a napatinoval poškozené
sádrové odlitky figur. Byly to věci menší a střední velikosti. Paní Machová byla
s mou prací velmi spokojená, a tak mi
zadala i další práci – restaurování soch
na zahradě, které byly zhotoveny ze štuku a za dlouhá léta již velmi poškozeny.
I tuto práci jsem odvedl ke spokojenosti
paní Machové. V té době byla ve finanční
tísni, tak mi nabídla něco po Mistru Machovi. S radostí jsem to přijal. Byly to dva
modelovací stolky, točna, na které se daly
otáčet těžké modely, dále vyplechovaná
bedna na modelovací hlínu a několik modelovacích špachtlí. Všechno toto zařízení ateliéru používám dodnes a připomíná
mi občas Mistra z doby, kdy s ním on sám
pracoval.

Moje vzpomínka na sochaře Václava Hynka Macha
Petr Bortlík

V čase svého chlapeckého věku – asi
v 9 až 10 letech – jsem chodíval s místními věřícími ze Starého Poddvorova každou neděli do kostela v Čejkovicích, kam
byla naše obec přifařena. Hned na kraji
obce stojí bývalá templářská tvrz, později upravená na zámek. U této budovy stála krásná bronzová socha T. G. Masaryka,
který zde chodil do obecné školy. Rád
jsem se u této sochy vždycky zastavil a se
zalíbením ji prohlížel. Tehdy jsem si myslel, že její tvůrce již dávno nežije. Na soklu nebylo ani jeho jméno. Ani ve snu by
mě nebylo napadlo, že mi osud jednou dá
možnost osobně poznat autora této sochy. Ale stalo se tak, byť až po mnoha letech. To už jsem měl po studiích na VŠUP
v Praze a shodou okolností jsem se s rodinou usadil koncem roku 1954 v malé
obci Štěpánovice.
Pomalu jsem se začal seznamovat
s okolní krajinou i s místními lidmi. Jednoho pozdního letního odpoledne jsem se
šel podívat na domy za tratí. Uviděl jsem
staršího pána s velkým plnovousem, který se vedl za ruce se dvěma chlapci a před
nimi pochodovalo stádo hus. Zřejmě šli
z pastvy. Pán byl menší postavy a celým
zevnějškem mi připomínal slavného francouzského sochaře Maiola. Když jsme se
potkali, uctivě jsem pozdravil a nesměle
se zeptal, zda není náhodou sochař. Pán se
pousmál a představil se, já jsem se rovněž
představil a řekl mu, že jsem novopečený
sochař těsně po studiích. Byl ke mně velmi vstřícný, tak jsem se odvážil pozvat ho
do svého ateliéru, který jsem teprve zařizoval. Přislíbil, že určitě přijde. A skutečně
po několika dnech přišel. Vyprávěl mi, jak
to vypadalo za dob jeho studií, jaké byly
1/2015

Průčelí polikliniky na ulici Zahradníkova v Brně, zdroj: www.artschool.cz
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Tišnov – město a lidé
Jan Schneider
Nezisková organizace Pro Tišnov připravuje jedinečný projekt Tišnov – město
a lidé, který bude především obrazovou
formou mapovat historii našeho města 70.
a 80. let minulého století.
Sametová revoluce v listopadu 1989
přinesla i našemu městu nové naděje.
První svobodné komunální volby vnesly
do života města mnoho nového. Za těch
dvacet pět let, co od doby přeměny naší
společnosti uběhlo, se Tišnov výrazně
změnil. Opravily se domy, ulice, přibyly
stavby nové, některé staré nenávratně
zmizely. Už několikrát jsme mohli prostřednictvím starých fotografií a filmů
nahlédnout do dob dávno minulých, především dob meziválečných, a snít o tom,
jaký Tišnov býval a jaká tajemná zákoutí, která si pamatuje už jen opravdu malá
hrstka z nás, se v našem městě skrývala.
Dosud však nedošlo k většímu zmapování období 70. a 80. let minulého století. Tedy období nám časově mnohem
bližšího, období, které jsme se díky totalitnímu režimu, jenž v naší zemi vládnul, už podvědomě pokusili vymazat
z paměti. Současně však také období,
které pro některé z nás znamenalo bezstarostné dětství, pro další pak školní
léta, první lásky, výchovu vlastních dětí
a pro město Tišnov období růstu počtu
obyvatel a stavebního rozvoje, ač mnohdy právem kritizovaného. Zkusme si alespoň ve vzpomínkách připomenout lidi
a místa našeho města, jejichž osudy jsou
nám už neznámé, události, které formovaly chod našeho města, stavby, které buď nenávratně změnily svoji tvář,
nebo už neexistují. Nezisková organizace Pro Tišnov připravuje jedinečný
projekt s názvem Tišnov – město a lidé.
Pomocí starých fotografií a filmů ze soukromých sbírek, vzpomínek pamětníků
a dostupných archivních materiálů chce

připomenout toto období. Cílem není
nostalgicky vzpomínat na totalitní režim,
cílem je připomenout si podobu a atmosféru našeho města před čtvrt stoletím,
tedy dobu relativně nedávnou. Společně
si tak budeme moci lépe uvědomit, jakým způsobem se proměnilo naše město
k lepšímu a jak byla, přes veškeré drobné
nedostatky, demokratická přeměna naší
společnosti v roce 1989 důležitá.
Dovolujeme si tímto požádat občany
města i jeho příznivce z celé republiky,
aby se s námi podělili o svoje obrazové
materiály (fotografie a filmové záznamy objektů, míst, konkrétních lidí, kulturních nebo sportovních spolků apod.),
případně osobní vzpomínky na toto období a události v něm prožité. Materiály
zasílejte, prosím, na adresu sdružení: Pro
Tišnov, nám. Komenského 124, 666 01

Tišnov, případně elektronickou poštou
na mestoalide@protisnov.cz. Z materiálů budou pořízeny kopie a originály budou následně navráceny. Koordinátorem
projektu je Jan Schneider z občanského sdružení Pro Tišnov, na zpracování
odborných částí budou spolupracovat
kvalifikovaní historici. V obrazových
a filmových materiálech uvádějte alespoň přibližné datum a místo vzniku,
v případě zobrazených osob jejich jméno a základní popis. U všech zaslaných
podkladů prosíme o přiložení souhlasu
se zveřejněním za účelem projektu Tišnov – město a lidé. Ze všech shromážděných materiálů bude připravena výstava,
současně pak spustíme její internetovou verzi. V případě zájmu o tento projekt uvažujeme také o vydání knižní
publikace.

Koláž historických pohlednic, zdroj: archiv města Tišnova

Poděkování městu Tišnovu
Emilie Krčmová, vedoucí

Náš Spolek zdravotně postižených
Brněnska (SZPB) v roce 2014 uskutečnil
pětkrát ozdravné pobyty. Zúčastnilo se
jich celkem 53 lidí z Tišnova.
Peníze, které jsme dostali od města
Tišnova (jednalo se o částku 10 000 Kč),
jsme použili na dopravu do Rehabilitačního sanatoria Karviná. O tento
ozdravný pobyt je veliký zájem, probíhá
ve stylu lázeňské léčby. Nachází se zde
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velice vzácná jodobromová voda, která blahodárně působí na pohybové
ústrojí a má vynikající léčebné účinky.
Je nejlepší ve střední Evropě, což prokazuje certifikát, který Karviná vlastní.
V průměru jsme absolvovali tři až čtyři procedury denně. Městskému úřadu
v Tišnově touto cestou děkujeme.
Zdroj: archiv SZPB
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OS Vinohrad se ohlíží za rokem 2014
Jitka Malášková
Čas letí a nás čeká již jen tradiční
štědrodenní setkání u kapličky v Hajánkách. Až se, krátce po poledni 24. prosince, rozejdeme domů smažit kapry, bude
další rok našeho občanského sdružení
minulostí. V tomto čase je na místě rekapitulace. Co se letos událo?
Rok 2014 byl, mimo jiné díky finanční dotaci od města Tišnova na projekty „Věnujeme se našim dětem“ a „Poznej
lépe svého souseda“, na akce opět bohatý.
Zimní klid jsme ukončili první jarní akcí
– společným úklidem obce. Letos jsme
opět rozšířili uklízený prostor a zapojili
více obyvatel. Po dlouhé zimě bývá velký úklid velmi potřebný a po něm místní části Hájek, Hajánky a Stanoviska vždy
znatelně prokouknou. Po brigádě začalo nejen jaro, ale i smršť našich aktivit.
Nejprve každoroční pálení čarodějnic,
na které se zejména děti moc těšily. Následoval dětský den naplněný soutěžemi,
za které byly všechny odměněny krásnými výhrami. Do prázdnin jsme ještě stihli
besedu Putování s Bromptonem, na které nám pan Boris Pícha popsal svůj výlet do Velké Británie na Mistrovství světa
Bromptonů (speciálních skládacích kol).
Během letních prázdnin jsme se několikrát sešli na hřišti a opekli jsme špekáčky. S prázdninami jsme se rozloučili
Sportovním dnem pro děti i dospělé. Tato
akce se obzvlášť vydařila navzdory silnému lijáku, kvůli kterému jsme nesoutěžili

na hřišti, ale v kulturním domě. Nepřízeň
počasí nezdolala naše soutěžní povahy
a všichni, děti i dospělí, jsme si sportovní soutěže báječně užili. Díky tišnovským
dotacím si každý odnesl zaslouženou odměnu. Ještě úspěšnější akcí, a zřejmě největší tohoto roku, byl maškarní karneval,
na kterém se sešla nejen spousta dětských masek, ale i většina dospělých převlečených do legračních či strašidelných
obleků. Na podzim jsme ve spolupráci
se spolkem Za sebevědomé Tišnovsko,
městem Tišnovem a základní organizací Českého zahrádkářského svazu v Hajánkách alespoň trošku přispěli k obnově
třešňové aleje na Stanoviskách. Podzimní

akce doplnila hojně obsazená drakiáda s mlhou, ale bez větru, zato s ohněm,
opečenými buřty a pivem pro tatínky. Předvečer 25. výročí 17. listopadu
jsme si užili večerní lampionový pochod
z Hajánek na Stanoviska. Předposlední
akcí tohoto roku bylo zdobení stromečku u kapličky v Hajánkách a mikulášská
nadílka.
Děkujeme městu Tišnovu za finanční
podporu našich projektů, všem, kdo s pořádáním akcí pomáhají, a všem účastníkům, bez kterých by pořádání akcí
nemělo smysl.
OS Vinohrad tímto přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015.

Foto: Pavlína Pospíšilová

Představení 3D lukostřelby
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Eva Dohnálková, členka sdružení Odyssea
„A támhle je kanec! Střílej níž, ať ho
trefíš. A soustřeď se na jedno místo,“
podobné výkřiky a rady se v sobotu 22.
listopadu ozývaly na hřišti ZŠ 28. října.
Kdo měl štěstí, zahlédl mezi stromky
ve zvlněném terénu skupinky lidí vyzbrojených luky, jak se snaží zasáhnout
tu muflona, tu kance či stepního vlka.
Ale nemusíte mít obavu, nešlo o skutečná zvířata, ani se na Moravu nevrátili
divocí nájezdníci z Východu. To jenom
zájemci z řad veřejnosti přišli zjistit,
co to znamená 3D lukostřelba, a na připraveném okruhu si zkoušeli střelbu
na makety zvířat.
Čekalo je devět stanovišť, na prvním
se seznámili se základy instinktivní lukostřelby – tedy střelby z tradičního
luku, který nepoužívá mířidla – a pak
už se společně se zkušenějšími střelci
1/2015

vydali na okruh. Celkem si instinktivní
lukostřelbu přišlo vyzkoušet téměř 50
lidí.
Akci uspořádalo občanské sdružení Odyssea, které si klade za cíl rozšířit povědomí o instinktivní lukostřelbě
v tišnovském regionu a výhledově plánuje zřídit i stálý střelecký okruh. Pokud
Vás mrzí, že jste akci propásli, nezoufejte – na jaře se bude opakovat. Pro občanská sdružení, školy i další subjekty
také můžeme zajistit vlastní prezentaci, veškeré kontakty společně s podrobnějšími informacemi o činnosti sdružení
jsou k dispozici na webových stránkách:
odyssea.tisnov.cz.
Občanské sdružení Odyssea děkuje Sokolu Tišnov za spolupráci a městu
Tišnovu za finanční podporu.

Potraviny Penzion,Tišnov
přijmou

PRODAVAČKU
na HPP pro provozovnu
v Tišnově.
Podrobné informace na
Tel. 603 322 502
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Vánoční výlet na Vysočinu
Poslední polodenní zájezd STP směřoval do oblasti Novoměstska. První zastávka byla v Bysřici nad Pernštejnem.
Prohlédli jsme si všechny expozice muzea i tu v říjnu otevřenou – expozici
říčních ryb a rybářství, které k naší oblasti neodmyslitelně patří. Další cesta vedla přes lyžařský areál SKI a dále
do Vlachovic, do hotelu Pavla. Tam bylo
zajištěno vánoční posezení. Ochotný
personál, krásné prostředí, to je to, co
láká k pobytu. V tomto hotelu se pořádají rekondiční pobyty, které vede pí. Emilie Krčmová, a mají vždy velmi dobrou

úroveň. V přátelském rozhovoru jsme zakončili tento rok, zavzpomínali na všechny akce, které jsme pro naše členy a další
seniory v tomto roce uskutečnili. Naše
činnost byla i letos podpořena finanční částkou z MěÚ Tišnov. Proto měli naši
členové cestu autobusem, jako vánoční
dárek, zdarma. V tomto roce jsme připravili dvě přednášky o sociálních službách
a ekologii, výlet do brněnského podzemí, do Jarošova mlýna ve Veverské Bítýšce, zájezdy do Olomouce, Křtin, Kralic
a Náměště a tento poslední, vánoční, ze
kterého máme i fotografie. Příští týden

navštívíme naše
jubilanty a členy,
kteří jsou méně
pohybliví a nemohou se našich akcí účastnit
Předáme jim pozornost – balíčky tak jako každý
rok.
Klidné Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2015 všem
členům STP a ostatním seniorům přeje
výbor STP Tišnov.

Novoroční přání tišnovských vozíčkářů
Pavel Kadlec, předseda o. s. Tišnovský vozíčkář

Rok 2014 byl pro členy o. s. Tišnovský vozíčkář úspěšný. Vydali jsme mapku dvaapadesáti bezbariérových vstupů
do objektů. Byli jsme alespoň konzultací nápomocni městu při zřizování nových přechodů přes silnici. Podíleli jsme
se spolu s DDM Tišnov na akci Sedím
a jedu. Desítky chlapců a děvčat z Tišnova a Deblína měly možnost popovídat
INZERCE
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si s vozíčkáři, ale také zkusit si jízdu
na vozíku.
Naší snahou je i společenský život. Nechyběly proto vycházky, posezení u kávy
či beseda s odborníky na zdravotnické
téma. To vše bychom neuskutečnili bez
finanční dotace od města Tišnov. Naším příznivcem a dárcem byl stejně jako
v loňském roce také pan Rudolf Vodička.

Děkujeme.
Tišnovští vozíčkáři spolu se svými příznivci přejí do roku 2015 všem občanům
především pevné zdraví, co nejméně
stresu, naopak více optimismu. Samozřejmě úspěch v pracovním, zejména pak
osobním životě.

Tišnovské noviny

Příroda

Jak se starat v zimě o ptactvo
Bohumil Kabeš
S příchodem podzimu a zimy ubývají
ptákům přirozené zdroje potravy, a proto se počet jednotlivých druhů v naší
přírodě značně sníží. Většina u nás hnízdících ptáků se tak stěhuje za potravou
do jižních oblastí. Naopak některé severoevropské nebo východoevropské druhy k nám přilétají: např. kvíčala obecná,
jikavec severní, brkoslav severní a další
druhy. Ve své domovině při velké sněhové pokrývce a silných mrazech nenaleznou dostatek potravy.
Ptáci, kteří u nás v zimě zůstávají, nemají lehké živobytí. Proto jim rádi pomáháme. Nejčastějšími návštěvnicemi
krmítek jsou sýkory. Nejběžnější a největší je sýkora koňadra a menší sýkora

modřinka. Občas, hlavně v předjaří, přiletí sýkora babka nebo sýkora uhelníček
a poměrně vzácně sýkora parukářka. Stálými hosty jsou zvonci zelení, štěbetaví vrabci nebo černí kosi. Každého z nás
potěší, když do krmítka přiletí mohutný dlask, pestrobarevný hýl nebo chytrá sojka. Potrava v krmítku často naláká
i strakapouda.
Nejčastěji krmíme ptáky semeny slunečnice. Vhodné je také proso, mák, lněné semínko nebo řepka. Zdrojem energie
jsou drcená jádra vlašských nebo lískových ořechů a můžeme přidat i ovesné
vločky. V obchodech lze zakoupit různě
velké lojové koule, které je možné zavěsit
na větve stromů a keřů.

Ptáky naopak nesmíme krmit zbytky
jídel, plesnivými semeny a plody, těstovinami nebo pečivem. Krmítko by mělo
být dostatečně prostorné, aby se mohlo krmit více ptáků najednou. Je nutné
ho umístit tak, aby bylo bezpečné a ptáci
na něm nebyli rušeni. Největším nebezpečím ptáků na krmítku jsou kočky, které
když mají ke krmítku snadný přístup, naučí se ptáčky obratně lovit.
Důležitou věcí při krmení je pravidelnost. Ptáci si brzy zvyknou na potravu v krmítku, a proto pro ně může
být delší vynechání krmení v tuhé zimě
nebezpečné.
Tak hodně pěkných zážitků při pozorování ptačího ruchu na Vašem krmítku!

z toho, že chápou velký význam včel pro
celou přírodu. Ne nadarmo byla včela
v dřívějších dobách symbolem pro zasvěcené, kněze, učitele i krále. Platily
vždy za posvátné zvíře a všechny jejich
produkty byly vysoce ceněny.
Včela medonosná se objevila na naší
planetě spolu s kvetoucími rostlinami před miliony lety. Dnes je více než
80 % naší vegetace opylováno včelami, které hrají hlavní roli v opylování
rostlin. Tímto způsobem je asi 20 000
ohrožených botanických druhů stále

chráněno díky působení včel v opylovacím procesu. Přibližně 40 % našich
potravin, ovoce, zeleniny, olejnatých
rostlin závisí výlučně na opylování
včelami. Navíc med, pyl, mateří kašička, propolis a včelí jed jsou přirozené
produkty uznávané spotřebiteli a jsou
objektem usilovného výzkumu po celém světě pro své kvality. Chraňme životní prostředí nejen pro naše budoucí
generace, ale i pro ty malé tvorečky
na planetě Zemi.

Životní prostředí a včely
Josef Permedla

Včelařství je jeden z mála oborů lidské činnosti, který svým působením nenarušuje a nezhoršuje životní prostředí.
Člověk z přírody dostává produkty, aniž
by přírodě cokoli bral. Včela a krajinné
prostředí jsou neodmyslitelně spojeny.
Svou opylovací činností na kvetoucích
rostlinách se aktivně podílí na uchování
rozmanitosti zeleně pro další generace.
Je její zásluhou, že nedochází v krajině
k druhovým přesunům ve prospěch větrosnubných druhů rostlin.
I dnes tento sympatický hmyz fascinuje mnoho lidí, a to nejen proto, že žije
mírumilovně po tisících ve spořádané
sociální struktuře. Včely se převážně
živí pylem a nektarem, tedy produkty vylučovanými rostlinami. I jejich pasivní úloha na úseku ochrany životního
prostředí má nezastupitelnou roli. Včela
je velmi citlivá na některé škodlivé látky a sběrem pylu dokáže diagnostikovat
velkou oblast prostředí kolem stanoviště. Kromě včely medonosné neexistuje
žádná jiná člověkem chovaná skupina
zvířat, které se pro užitek berou zásoby
krmiva. Zisk z opylovací činnosti včely
medonosné má vysoký celospolečenský
význam.
Když položíte otázku některému starému včelaři, proč chová včely, může se
stát, že nechápavě odpoví: „Včely? Mám
je proto, že se mi včelaření líbí.“ Tento názor je jistě dostatečným důvodem
pro chov včel, avšak vnitřní uspokojení,
které mnozí včelaři pociťují při práci se
svými bzučícími přáteli, pramení také
1/2015
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Různé

Bohatý předvánoční program v Drásově
Romana Konečná
O víkendu 5. až 7. prosince se sešlo
hned několik akcí, bylo z čeho vybírat
a myslím, že každý si přišel na své.
V pátek 5.prosince se náměstí
v 17.00 zcela zaplnilo dětmi i dospělými, všichni s napětím a různými pocity
očekávali Mikuláše na koních. Tuto akci,
jako každý rok, zajistila TJ Lucky Drásov. V očích dětí byla vidět zvědavost,
některé se těšily, až budou moct říci Mikuláši naučenou básničku. U některých
se projevil strach a obavy, zvláště pak
když čerti jedno „nehodné dítko“ vzali do pytle a odnesli jej do „pekla“. Kdo
však svůj strach překonal a řekl básničku, byl odměněn sladkostí. Dokonce se
našli i tací, kteří se klidně s čerty nechali vyfotografovat, protože zjistili, že
i čertíci mají dobrou duši.
Další akcí byl Drásovský vánoční jarmark na faře, který se konal v sobotu 6.
prosince od 13.00. Zvalo nás Farní společenství Drásov. Čekaly nás tu zabijačkové speciality, teplé nápoje, cukrářské
výrobky, vánoční dekorace, originální vánoční dárky a opravdové mikulášské překvapení se vším všudy. I čerti, ze
kterých šla z počátku hrůza, se nakonec
„zklidnili“. Mikuláš z knihy hříchů vyčetl
sice některé nedostatky, jako je nepořádek v pokojíčku, neposlouchání rodičů,
nečištění zoubků, ale nakonec vyzdvihl
ty dobré skutky a děti byly odměněny
balíčkem se sladkostmi. Tento jarmark
se konal letos poprvé a opravdu se
Foto: Romana Konečná
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vydařil. Budeme se těšit na další takovou akci.
Jako každý rok i letos Kulturní komise městyse Drásov ve spolupráci se ZŠ
T. G. Masaryka pořádala v zasedací síni
m tradiční vánoční výstavu. Ve dnech
od 3. do 7. prosince ji bylo možné navštívit denně od 14.00 do 18.00 hodin.
Slavnostní zakončení výstavy proběhlo
7. prosince v 16.30 s kulturním programem, občerstvením a zajímavou tombolu. Na výstavě se letos sešlo hodně
různých betlémů. Z keramiky, papíru
(z nich nejmenší z roku 1954), z těsta,
perníku, překližky, paličkovaný a letos
poprvé dokonce i háčkovaný od paní
Ladislavy Rašovské. Všechny si zasloužily obdiv návštěvníků výstavy.
Nechybělo ani Jezulátko v jesličkách,
u kterého byly čtyři ovečky, krajáč mléka i dvě kožičky, jak se zpívá v písni „Jak
jsi krásné, Jezulátko, ... já Ti nesu dvě
kožičky, by zahřály tvé nožičky, já zas
krajáč mlíčka, by zrudla Tvá líčka…“
U dětí jasně vyhrál betlém „pohyblivý“,
který zde vystavoval pan Jiří Malášek
z Malhostovic. Děti si samy mohly zatočit dřevěným kolečkem a rozpohybovat zvířátka, která „šla“ kolem jesliček.
Se zájmem si ale prohlížely a obdivovaly i ostatní výrobky, a dokonce si
samy pořizovaly fotografie. Žáci ze ZŠ
Drásov zde opět vystavovali své vlastní vánoční výrobky a dekorace. Potěšilo je, když svůj obrázek či výrobek

na výstavě uviděli. Další, velice zajímavý byl betlém ze slaného těsta, který vyzýval k delšímu pozorování, neboť
se rok co rok rozrůstá a má již více než
150 figurek. Jeho autorka, paní Jana
Svobodová, jej tvoří již 16 let.
O tom, že se výstava jako celek opět
velice líbila, svědčí zápisy v kronice.
Z mnoha uvádím např.:
„Letos opravdu moc pěkné, výstavy
tady zrají jako dobré víno. Za zážitek
děkujeme.“
„Děkujeme za krásný zážitek, alespoň ukážete, jak šikovné jsou vaše ruce.
Krásné Vánoce.“
„Děkujeme za krásnou výzdobu výstavy betlémů, která zahřála na duši.“
„Pěkná připomínka blížících se
Vánoc.“
Do kroniky se rády podepisovaly
také děti a některé namalovaly i obrázek. V kronice je rovněž seznam všech,
kteří se na výstavě podíleli. Vystavujících bylo dvacet dva, z nichž nejmladší
je tříletá Anička Rašovská z Malhostovic
se svým perníkovým stromečkem. Výstava byla jako každý rok prodejní a dle
zájmu si mohl každý zakoupit krásný dárek nejen pro sebe, ale i pro své
blízké.
Toto byl však pouze střípek z celého bohatého vánočního programu
v Drásově.
Přeji všem krásné, klidné a požehnané svátky vánoční.
INZERCE
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SSK Tišnov získalo dotaci z fondů EU
Karel Švábenský, předseda správní rady SSK Tišnov
V roce 2013 byla v rámci Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2.3 Udržitelné využívání zdrojů
energie, oblasti podpory 2.3.2. Realizace
úspor energie a využití odpadního tepla, vypsána výzva pro subjekty hodlající
provést zateplení budov. Sportovní hala
Sdružení sportovních klubů v Tišnově
byla postavena počátkem 80. let minulého století a její konstrukce je poplatná době svého vzniku. Stavba byla navíc
realizována v tzv. „akci Z“, tedy pokud
možno s co největším počtem brigádnických hodin a s co nejmenšími náklady na dodávku materiálu. Není divu, že
jednou z největších položek na její provoz jsou právě náklady na vytápění. V požadovaném termínu do 30. 11. 2013
jsme proto podali žádost o dotaci pod
názvem „Zateplení sportovní haly SSK
Tišnov“ s představou, že v kladném případě akce proběhne v letních měsících
2014. Blížil se však duben 2014 a o dotaci stále nebylo rozhodnuto. Byla tedy

zpracována opakovaná žádost do nové
výzvy s uzávěrkou do 30. 4. 2014. V polovině roku 2014 nám byly kupodivu obě
žádosti schváleny, zřekli jsme se tedy té,
která měla méně výhodné podmínky.
Ihned poté bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a po jeho vyhodnocení výběrové
řízení na dodavatele stavby. Vzhledem
k nutnosti dodržet všechny požadované
termíny tak mohla stavba začít až v polovině října 2014.
Projekt zahrnoval zateplení obvodových zdí haly, likvidaci prosklené části
a její nahrazení izolačními panely a dvěma okny a zateplení stropu haly a přilehlého hlediště. S obavami jsme sledovali
zejména počasí, jež mohlo v nepříznivém
případě způsobit zastavení prací a jejich
dokončení až v jarních měsících, což by

samozřejmě způsobilo problémy v administraci projektu. Stavbařům však byl
svatý Petr v tomto podzimu mimořádně
nakloněn, takže drtivá většina prací byla
dokončena do sklonku listopadu 2014.
Celková výše prostředků získaných
dotací se blíží 3 mil. Kč, nezpůsobilé výdaje činí cca 800 tis. Kč. Zde je nutno
poděkovat městu Tišnov, které přispělo na dokrytí částkou 700 tis. Kč, zbytek
hradí SSK Tišnov ze svého rozpočtu.
Od prosince se tedy mohou tišnovští
sportovci i žáci gymnázia těšit na sportování v zateplených prostorách, což jim
přinese větší tepelný komfort při cvičení a SSK úsporu ve výdajích, která může
být použita na další modernizaci prostředí sportovní haly. A například osvětlení
v hale si modernizaci vzhledem k novým
úsporným technologiím zaslouží.

INZERCE

Tišnov uvidí kvalifikaci
juniorek na volejbalové MS
Lukáš Dvořák
Příchodem nového roku se roztáčí další volejbalový kolotoč reprezentačních akcí. Jako první na něj naskočí české
juniorky, které se od 8. do 10. ledna představí na jihu Moravy. Tišnov hostí skupinu E evropské kvalifikace na světový
šampionát. Ten se na začátku července uskuteční na Kypru.
Českou juniorskou reprezentaci do dvaceti let čekají na domácím území výběry Dánska, Rakouska a Bulharska. Právě
reprezentantky Bulharska by papírově měly být největšími favoritkami na postup, jelikož na posledním mistrovství
světa, které se uskutečnilo v Brně, obsadily konečné deváté
místo. Češky byly jedenácté. Mládežnický sport je ale nevyzpytatelný, a tak může postoupit kdokoliv.
Od jihomoravské metropole nedaleko vzdálený Tišnov je
místem konání české kvalifikační skupiny. Zdejší sportovní
hala bude hrdým hostitelem mladých volejbalových nadějí.
„Těší nás, že děvčata budou mít v zádech podporu tišnovského publika, které má míčové sporty velmi v oblibě. Domácí fanoušci mohou být klíčem k postupu našich juniorek
do další fáze kvalifikace,“ doufá místopředseda Českého volejbalového svazu Robert Urbánek. Do té postoupí vítězové pěti čtyřčlenných skupin. Poslední volnou pozici obsadí
nejlepší celek ze všech druhých míst. Roli tak hraje výsledek každého utkání. Výběr, který na letošním mistrovství
Evropy kadetek obsadil šesté místo, proto bude potřebovat podporu útulné haly, ve které by rád udělal velký skok
za svým snem.
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Bývalý VALOSUN Tišnov, Štědrý den a císař František
Josef I.
Jaromír Pacek
Je doba zkratek názvů firem, společností, institucí, sportovních organizací
a mnoha spolků. Celé řadě z nich ale nevěnujeme vůbec žádnou snahu zjišťovat,
koho zastupují. Když už ale přece jenom
zacílíme na určitý název, lidská zvědavost nás žene dál a zdlouhavé sondování
dosáhne někdy svého. Malý impuls k procházce za tímto cílem byl nečekaný. Bylo
to utkání I. ligy košíkové žen mezi celky
VALOSUN Tišnov a SK Noem Arch Brno
hrané právě před rokem 21. 12. 2013
v hale SSK Tišnov.
Tišnovské košíkářky tvořily tehdy záložní celek pro VALOSUN KP Brno hrající nejvyšší soutěž v ČR. Z dostupných
pramenů bylo možné vyčíst, že tento brněnský basketbalový tým byl založen
už v roce 1960. Přes různé názvy vešel
ve známost jako VALOSUN Brno až v roce
2004 a od roku 2012 je tu VALOSUN KP
Brno.
To bylo jen pár informací sportovního rázu, dál už k samotným názvům. SK
Noem Arch připomíná jistě nejznámější biblický příběh o potopě světa, když se
Bůh rozhodl vyhladit ze světa vše živé pro
jeho špatnost a zkaženost. Našel zalíbení

Blahopřejeme a vzpomínáme

ve spravedlivém Noemovi a ten se se svou
archou postaral o velice známý příběh.
Ale jak to bylo s VALOSUNEM, který zajišťuje výrobu a prodej bylinných preparátů
a potravinových doplňků... Cestou po původu se dostaneme až do začátku minulého století. Za pomoci příznivých okolností
v tom hraje velice důležitou roli i sám císař František Josef I.
U zrodu řady bylinných komplexů firmy VALOSUN stojí vyhlášený slovenský
léčitel Jozef Valovič, který se vyučil u „Vídeňáka Františka Vojtíška“. Tento stařičký, po celé Evropě uznávaný léčitel jej
zasvětil do tajů přírodní medicíny. Dále
mu vštípil lásku a úctu k lidskému životu
a odkázal mu všechny své knihy a tajné
recepty. Ale tomu všemu ještě předcházela krutá I. světová válka, pro samotného mladého Františka zase veliké štěstí.
Narodil se 24. 12. 1897 v malé vesničce u Hodonína. Vzhledem k tomu, že
to bylo právě na Štědrý den, byl zapsán
do jeho křestního listu podle tehdejších
zvyklostí jako kmotr sám císař František Josef I. Snad tento moment, toto
pomyslné spojení s císařem, přineslo
do jeho těžkého života světlo. Od mládí

měl zájem o přírodu, začal studovat lesnickou školu, ale I. světová válka studium
ukončila. Narukoval a díky tomu, že měl
v křestním listu zapsaného kmotra císaře Františka Josefa I., nemusel na bojiště,
válku přečkal v kanceláři.
Po válce láska k přírodě byla větší než
studium na lesnické škole. Záhy mu zemřeli rodiče, mladého Františka pozval
k sobě strýc MUDr. Franz Alba, který žil
ve Vídni a už tehdy léčil pomocí přírodní medicíny a homeopatie. František mu
začal pomáhat, a když strýc viděl jeho
zájem o rostliny a přírodu, zasvětil ho
do tajů přírodní medicíny. Na sklonku
svého života mu předal i své tajné receptury a léčebné postupy. Nu a po Františkovi převzal um a nevšední znalosti
právě už výše zmíněný slovenský léčitel
Jozef Valovič.
Malý přehled historie názvu VALOSUN
a vazba na důležité okamžiky světových
dějin jsou za námi. S jistou nadsázkou
můžeme směle konstatovat, že záhlaví
příspěvku je zcela na místě. Dotýkalo se
nakonec právě basketbalového celku děvčat, který si dobře vedl ještě před rokem
v I. lize pod názvem VALOSUN Tišnov.

nám vysvětlila, celý postup. Děkujeme
Vám za milá slova.
V pátek 31. října 2014 ve 14.30 jsme se
s naší mamkou a babičkou celá naše rodina, příbuzní, známí a sousedé v našem farním kostele v Lomnici rozloučili.
Přijel i náš synovec až z Říma, aby se
s tetou rozloučil, smuteční obřad s panem
farářem páterem Ervínem Jansou také
celebroval.
Kdyby byl mezi námi dosud Pán Ježíš,
řekl by vstaň a pojď, jak byla upravená

a učesaná na poslední cestu za naším
Pánem.
Potom se rodina sešla na malé pohoštění
v pohostinství na Sýpce u paní Hany Hrubé.
Dokud se máš na koho těšit, tak život má smysl, to řekl kdysi Jan Werich.
Děkujeme Vám všem, naši milí, za účast
na poslední cestě s naší milou mamkou
a babičkou.
Za rodinu Antonín Dostál – manžel,
dcera Marcela, Luboš a Monika Krapkovi,
sestra Eva s manželem Petrem – Šikulovi.

Poděkování
Velice rád bych upřímně poděkoval
pohřební službě pana Skalníka. 23. říjen 2014 byl pro naši rodinu smutný den,
který bude hluboce zapsán v našich srdcích, je to den, kdy náš Pán života a smrti povolal k sobě naši milou a pracovitou
ženu paní Marii Dostálovou z Brna-Lesné,
rodačku z blízkého Doubravníku. Milou
manželku, mamku a babičku.
Byl to pátek, když jsme se setkali s paní
Janou Skalníkovou v pohřební službě
v Tišnově, vzorně se o nás postarala, vše

Naše milovaná maminka, babička a prababička paní Marie Melicharová oslaví
24. prosince 2014 krásné 90. narozeniny.
Další šťastná a spokojená léta přeje dcera,
syn, vnoučata a pravnoučata.
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Dne 29. prosince uplyne třetí smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc pan
Vladimír Pavlíček. Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.
Tišnovské noviny
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Dne 14. ledna uplynou čtyři roky, kdy jsme
se naposledy rozloučili s panem Františkem Brázdou. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a syn s rodinou.

Dne 1. ledna uplyne pět roků, kdy nás
opustil pan Jan Hejmala z Heroltic. Za tichou vzpomínku děkuje dcera a vnučky
s rodinami.

Dne 29. prosince uplyne první smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan Jaroslav Hrdina.
Odešel náhle, nikdo to nečekal,
osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, kdož jste ho milovali,
na krásné chvíle, jež jsme s ním prožívali.
S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku
děkuje manželka, synové, vnoučata, sestra
a švagrová s rodinami.

Dne 19. prosince uplyne jeden rok od úmrtí pana Josefa  Janáse. S úctou a láskou
na něho vzpomíná manželka Eva, syn
a dcera s rodinami.

Dne 30. prosince 2014 to budou smutné dva roky, co nás navždy opustil náš
syn a strýc Josef  Špaček. Kdo jste ho
měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
S úctou vzpomínají rodiče a sourozenci
s rodinami.

V den druhého vánočního svátku uplynou
tři roky, kdy od nás odešel pan Ing. Ludvík Hromník. Chybí nám a nezbývá než
vzpomínat… Manželka a synové

Již jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 21. prosince 2014 uplyne 10 roků
od úmrtí naší maminky, babičky, paní
Marie Krejčové z Hlubokých Dvorů.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera
a vnučky s rodinami.

Dne 13. ledna 2015 uplyne 15 let, kdy nás
opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie Michálková. S láskou
stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují syn a dcera s rodinou.

Dne 23. ledna uplyne 17 let, kdy nás navždy opustil pan Miloslav  Musil. Kdo
jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

Dne 20. prosince 2014 uplynou tři smutné
roky, kdy nás opustil pan Pavel  Šenkýř
z Heroltic. Vzpomeňte, prosím, kdo jste
ho měli rádi. S úctou a láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 24. prosince uplyne třetí smutné výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka
pana Stanislava  Kuklíka. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami

Dne 15. ledna tomu bude již 13 let, co
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr a kamarád, pan Svatoslav Novotný.
Za tichou vzpomínku děkují všem, kteří vzpomenou s námi, maminka a bratr
s rodinou.
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Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší
milovanou maminkou, babičkou paní Annou Veselou. Zároveň děkujeme
za květiny a dary.
A také tomu budu čtyři roky, co nás opustil náš tatínek František  Veselý.
Stále vzpomínáme.
Synové

Dne 7. listopadu uplynulo 12 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek
a dědeček pan Jaroslav Zavřel.
A 10. ledna 2015 si připomeneme čtvrtý rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička paní Jana Zavřelová. Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Radka s rodinou.
Dne 13. prosince uplynulo 12 roků od chvíle, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel a tatínek pan František Hytych. Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Dne 19. prosince uplynulo šest roků od smrti mého manžela
Josefa Režného. Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Touto cestou chci poděkovat za účast a projev soustrasti všem Dne 29. prosince 2014 tomu bude dlouhých 34 let, co nás naznámým, kamarádům a bývalým zaměstnancům ČSAD, kteří vždy opustil můj milovaný bratr Pavel Kos. Vzpomíná i dcejste doprovodili na poslední cestu mého manžela Františka  ra s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Pařízka. Jménem celé rodiny děkuji také za krásné květinové
dary. Valerie Pařízková, manželka

Inzerce
rekordér Sencor nový PC
byt v Tišnově s balkonem,
vestavěné skříně.
°°DVD
°°Koupím
°°NaTel.:míru
4 000 Kč, nyní 1 500 Kč. Nemá vlastní
2+1 v osobním nebo družstevním
776 150 551.
paměť pro ukládání nahrávek. Tišnov,
jen SMS. Tel.: 723 462 139.

z Tišnova hledá lehčí až
°°43letý
střední práci na HPP, ne noční, ne-

doučený zpracovatel papíru, praxe
stavební údržba, pomoc řemeslníkům,
závozník, úklid a jiné práce. Jen SMS,
ozvu se. Tel.: 723 462 139.

uplatnění do menší dílny
°°Hledám
v Tišnově, práce s el. ručním nářadím,

nesvařuji, lakování, nátěry a různé
práce dle dohody. Pouze SMS, ozvu se.
Tel.: 723 462 139.

vlastnictví. Nabídněte, prosím.
Tel.: 731 986 278.

°°Prodám:
1. Pianovku Hohner Electravox de

Luxe 41/120, 25 registrů s příslušenstvím. Cena 25 000 Kč.
2. Zesilovač Combo 50W. Cena 3 000 Kč.
3. Zánovní buben oboustranný Amati
Metal se šlapkou. Cena 3 500 Kč.
Tel.: 608 129 650.

byt 1+1 v Tišnově na
°°Pronajmeme
ul. Jamborova. Byt je volný.
Tel.: 734 130 036.

výstroj německé
řidiče. Ne HPP. Rozvoz léčiv.
°°Koupím
°°Přijmu
a rakousko-uherské armády z obdoTel.: 775 125 148.
bí 1. a 2. světové války, např. bodáky,
helmy, přezky a plechové hračky (tanky, zbraně, letadla), knihy a fotografie
z tohoto období. Tel.: 723 539 270.

věci, které se používaly na
°°Koupím
tzv. „čundr“, např. tzv. „telata“ a US
army, maskovací celty, stanové dílce,
polní lahve, dalekohledy, dýky, ešusy.
Tel.: 723 539 270.
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čertovský florbalový turnaj
7. 12. 2014
Foto: Michal Beneš

duo levantis (oona kastner a pavel fajt)
13. 11. 2014, Café U Palce
Foto: Michal Beneš
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