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MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

                   vyhlašuje  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkcí

INVEsTIčNÍ REfERENT 
(REfERENT OddĚlENÍ INVEsTIc OdBORu spRáVy majETku a INVEsTIc)

spRáVcE spORTOVIšť mĚsTa

Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlášek a další informace naleznete na www.tisnov.cz 
(„Aktuality z radnice “ nebo „volná místa“).

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  19. 02. 2014 
•	 písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 
•	 písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 19. 02. 2014 do 17.00 hod.

pocta B. a a. Galářovi
Foto: Michaela Šístková
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Z kanceláře místostarosty
Vážení spoluob-
čané, v součas-
né době probíhá 
diskuze o územ-
ním plánu (dále 
jen ÚP), která vy-
vrcholí veřejným 
projednáním ko-
naným dne 6. 2. 
2014, na které 
Vás tímto srdečně 

zvu. Více informací najdete v samostatném 
článku dále. Jelikož jsem pověřený zastupi-
telstvem se touto problematikou zabývat, 
rád bych na tomto místě reagoval na člá-
nek, který najdete v rubrice názory občanů.

 Autoři tohoto článku tvrdí, že ÚP je 
v rozporu se zákonem a část území měs-
ta se stane rájem pro developery a navíc 
občané se nebudou moci k rozvoji měs-
ta vyjádřit. Tato slova se mě osobně do-
týkají, protože není to tak dlouho, co jsem 
kritizoval minulou politiku rozvoje měs-
ta ve stejné lokalitě Hony za Kukýrnou 
a v průmyslové zóně na Trnci. Myslím, že 
po volbách se politika rozvoje města změni-
la. Na Trnci nemáme v důsledku politických 
rozhodnutí kafilerní bioplynovou stanici 
a na Honech je v rámci možností uplatňo-
vána politika hájící zájmy města tedy i jeho 

občanů. Tato politika přivedla město Tišnov 
až k soudu, kde byla žaloba na město ne-
dávno zamítnuta. Nová politika však není 
politikou nulové tolerance vůči investorům, 
kteří mají také své zájmy a práva. Je jen tře-
ba najít vhodnou rovnováhu mezi zájmy 
všech zúčastněných. Zástupci města jsou 
těmi, co mají tuto rovnováhu nastavovat. 
Tak jak je návrh ÚP koncipován, dává dosta-
tečný prostor pro uplatňování zájmů města 
a jeho vlivu na rozvoj. Pokud si někdo mys-
lí, že ÚP umožní ráj developerům, hluboce 
se mýlí, kdyby tomu tak bylo, investoři by 
dnes nechtěli podávat námitky k návrhu ÚP, 
který jim stanovuje povinnost uzavřít do-
hodu o parcelaci se všemi majiteli pozemků 
v klíčových rozvojových plochách. Tato do-
hoda totiž dává městu silný nástroj, jak há-
jit zájmy města a občanů, protože v každé 
z těchto ploch město vlastní své pozemky 
a musí souhlasit s touto dohodou, jinak zde 
nebude možné stavět.  Zaleží jen na budou-
cí politické reprezentaci, jak tento nástroj 
použije při plánování rozvoje města.  

V článku kritizované územní stu-
die jsou jedním z legitimních nástrojů 
umožňujících korigovat rozvoj města ku 
prospěchu občanů. Je sice pravda, že ze zá-
kona není povinnost tyto studie projedná-
vat s veřejností a pokud budoucí politická 

reprezentace nebude chtít dát veřejnos-
ti prostor, detaily v ÚP to nijak neovlivní. 
Územní studie bude platit město a může 
požadovat jejich veřejné projednání. Studie 
bude pořizovat Odbor územního plánování 
v Tišnově za účasti architektů. Po projedná-
ní s dotčenými orgány a jejich registraci se 
stanou součástí územně plánovací činnosti 
a umožní korigovat územní rozvoj v daných 
lokalitách i z hlediska výšky budov, jejich 
zastavěné plochy a množství zeleně. Podle 
zákona je třeba každé čtyři roky ÚP aktu-
alizovat a požadavek uplatnění územních 
studií může být prodloužen nebo některé 
výsledky již vypracovaných studií mohou 
být do ÚP vloženy. ÚP však nemůže poža-
dovat, aby dané území bylo plynofikováno, 
jak je napsáno v článku občanů, to mohou 
ovlivnit zástupci města jinými prostředky.  
Dohody o parcelaci a územní studie v no-
vém ÚP budou, dle mého názoru, poskyto-
vat účinnější nástroje pro řízení územního 
rozvoje, než co umožňuje dnes platný bez-
zubý ÚP, ve kterém často i samotní zástup-
ci města obtížně hledají cesty k prosazení 
zájmu občanů. Věřím, že se nový ÚP podaří 
schválit ku prospěchu všech občanů, inves-
torů a města Tišnov.

Petr Bábor

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluob-
čané, v minulém 
týdnu se opět 
přihlásila zima 
a po delší době 
příjemných ven-
kovních teplot 
nám připomenu-
la, že ještě pořád 
dokáže být po-
řádně mrazivá. 

Věřím však, že od čtení nového čísla Tiš-
novských novin plných zajímavostí z na-
šeho města Vás ani tuhá zima neodradí.

V polovině ledna jsme vzdali hold stateč-
nému odbojáři Bedřichu Antonínu Galářovi. 
Při příležitosti 117. výročí jeho narození mu 
byla znovuodhalena pamětní deska na bu-
dově tišnovského nádraží. Muzeum města 
Tišnova také otevřelo vzpomínkový koutek, 
který si lze prohlédnout až do poloviny úno-
ra. Rádi bychom po celý nadcházející rok 
pokračovali v připomínání si významných 
osobností našeho města i těch, kteří buď 
dobrovolně nebo z důvodu rasové či nábo-
ženské nesnášenlivosti přišli o život v boji 
za znovuobnovení svobody našeho národa. 
Myslím, že je to naší povinností.

V roce 2014 také uplyne padesát let 
od úmrtí čestného občana našeho města, 
významného malíře Josefa Jambora. Mu-
zeum města Tišnova ve spolupráci s Gale-
rií Jamborův dům už nyní připravuje dvě 
přehlídky umělcova díla. Výstavy Vcházení 
do obrazů a Čtyři roční období budou k vi-
dění v galerii a v muzeu od března do dub-
na. Po skončení výstav bude slavnostně 
otevřena nová stálá Jamborova expozice 
v Muzeu města Tišnova. 

Letos si však připomeneme i začátek I. 
světové války. Připravujeme celodenní pro-
gram, ve kterém bychom rádi uctili množství 
obětí tohoto válečného konfliktu nejenom 
z našeho města. A zejména mladším genera-
cím chceme připomenout, jak strašlivé udá-
losti se ve světových dějinách odehrály.

A teď ještě pár slov o tom, co nás čeká 
v nejbližších dnech. 10. února bude městské 
zastupitelstvo projednávat rozpočet měs-
ta, tedy zásadní dokument pro hospodaře-
ní a rozvoj Tišnova v roce 2014. Přes určité 
problémy, které projednávání první verze 
rozpočtu přineslo, stále věřím v konstruktiv-
ní přístup všech členů zastupitelstva a jeho 
definitivní schválení. Ostatně poslední pra-
covní schůzky tomu nasvědčují. 

Minulý týden se také konalo dlouho 
očekávané soudní jednání. Společnost Jiří 
Němec stavitel s.r.o. a další fyzické osoby 
žalovali město Tišnov o plnění uzavřené-
ho smluvního vztahu, jehož platnost od ce-
lou dobu rozporujeme (viz. článek J. Němce 
v TN 8/2013 a naše reakce v TN 10/2013). 
Soud v celém rozsahu tuto žalobu zamí-
tl. Rozhodnutí je prozatím nepravomocné, 
i tak je to v celé kauze první výrazný po-
krok a především pak potvrzení toho, že 
právní názor města je zřejmě správný. Po-
dle konečného výsledku a po poradě s naši-
mi právními zástupci rozhodneme o dalším 
postupu, zejména pak ve věci dalších ob-
dobných smluvních vztahů, které taktéž 
rozporujeme. Stále platí, že jsme připrave-
ni i nadále jednat o minulosti i budoucnosti 
této rozvojové lokality, respektujeme právo 
soukromých subjektů na podnikání, sou-
časně však tvrdě bráníme a bránit budeme 
veřejný zájem, tedy zájmy města a jeho ob-
čanů. Přesně tak, jak jsme Vám při nástupu 
do čela radnice slíbili.

Příjemné únorové dny v teplu domova 
nebo při zimních radovánkách Vám přeje

Jan Schneider 
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Ukončení a závěrečné zhodnocení projektu 
„Strategický plán pro město Tišnov“ 
na období 2014–2020
Miriam Jedličková, projektová manažerka

Zastupitelstvo města na svém za-
sedání dne 16. 12. 2013 usnesením č. 
08/09/2013 schválilo dokument „Strate-
gický plán pro město Tišnov“ na období 
2014–2020 jako nástroj pro dlouhodo-
bou koordinaci a plánování rozvojových 
aktivit ve městě. Realizace tohoto pro-
jektu, který byl financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a rozpočtu měs-
ta Tišnova, byla zahájena 1. 1. 2013 
a úspěšně ukončena k 31. 12. 2013. Ga-
rantem projektu byl za vedení města sta-
rosta Jan Schneider, který se společně 
s projektovým týmem podílel na přípra-
vě a realizaci vzniku dokumentu v sou-
ladu s odborným garantem společností 
SPF Group, v. o. s. Na procesu tvorby stra-
tegického plánu se dále podíleli jak za-
stupitelé města a vedoucí pracovníci 
MěÚ Tišnov, tak i zástupci podnikatelské 
sféry a neziskového sektoru, představite-
lé zájmových a jiných odborných spolků. 
Tito aktéři se setkávali na pěti tematic-
ky oddělených pracovních skupinách. 
Proces přípravy strategického plánu byl 
rozdělen do 4 kroků: 1. Příprava a or-
ganizace procesu a komunikační plán, 
2. Analytická část (zahrnující zejména 
zpracování profilu města, realizaci šetře-
ní významnými aktéry ve městě a SWOT 
analýzu), 3. Návrhová část (zahrnující 
návrh rozvojové vize, identifikaci pro-
blémových oblastí rozvoje města a návrh 
strategie rozvoje města) a 4. Implemen-
tační část (zahrnující přípravu akčního 
plánu a formulaci zásad implementace 
a monitoringu strategického plánu). Po-
čátkem června proběhl v rámci analýzy 
názorů významných aktérů ve městě kva-
litativní průzkum pomocí metody indivi-
duálních řízených rozhovorů se zástupci 

organizací ve městě Tišnově. Vybráno 
bylo celkem 20 organizací, z nich 13 bylo 
osloveno tak, aby vyváženě reprezento-
valy jednotlivé právní formy a odbory 
činnosti. Na přípravě strategického plánu 
spolupracovali i občané města Tišnova. 
V červenci 2013 probíhal průzkum mezi 
obyvateli města pomocí dotazníkového 
šetření. V dotazníku bylo zkoumáno 24 
aspektů života v Tišnově. Průzkumu se 
zúčastnilo 185 občanů, z toho 103 vy-
plnilo dotazník elektronicky a 82 v pa-
pírové podobě. Respondenti byli častěji 
z řad žen a osob s vyšším vzděláním, re-
gionálně z lokalit Květnice a Klucanina. 
Na základě informací a analytických vý-
stupů bylo definováno pět okruhů, kte-
ré představovaly ucelená témata pro 
zpracování SWOT analýzy. Smyslem této 
analýzy byla identifikace hlavních roz-
vojových faktorů působících na rozvoj 
města Tišnova v každém problémovém 
okruhu. Výsledky dílčích SWOT analýz 
i všech výstupů a procesů jsou uvedeny 
v dokumentech města na odkaze webu 
www.tisnov.cz/cs/dokumenty/projek-
ty/strategicky-plan/strategicky-plan-
-prezentace-vznikajiciho-dokumentu. 
Koncem října 2013 proběhlo 4. jednání 
pracovních skupin k návrhové části stra-
tegického plánu a návrhu strategie pro 
dosažení globálních či specifických cílů 
prostřednictvím opatření a priorit řady 
navrhnutých aktivit. Vstupním klíčem 
k návrhové části byla potřeba definice 
rozvojové vize, která byla specifikovaná 
a zní: „Tišnov – vybavené sídelní město, 
které je v největší možné míře svébyt-
nou součástí širší brněnské aglomerace 
a které má vedle stabilního, příznivého 
společenského a životního prostředí také 
přiměřeně výkonné a inovativní hospo-
dářství.“ Podrobnější představení vize 

naleznete na výše uvedeném odkazu fi-
nální verze strategického dokumen-
tu. Pátá a poslední schůzka pracovních 
skupin, která se konala 2. 12. 2013, pro-
jednala a odsouhlasila jednotlivé části 
„Akčního plánu“ aktivit, které jsou urče-
ny k realizaci v průběhu dvou let 2014–
2015. Zatímco akční plán bude postupně 
aktualizován (cca 1–2x ročně), strategic-
ký plán jako střednědobý koncepční do-
kument zůstane beze změn. K schválení 
strategického plánu zastupiteli města 
předcházelo veřejné projednávání, kte-
ré se konalo 11. 12. 2013 v prostorách 
Muzea města Tišnova. Kvalitní pláno-
vání rozvoje města nově vytvořeného 
strategického dokumentu umožní reflek-
tovat aktuální problémy, které se ve měs-
tě vyskytují, usnadní plánování investic 
a možnost čerpání finančních prostředků 
ze strukturálních fondů Evropské unie. 
Vznikem dokumentu strategického plá-
nování, které našemu městu dosud chy-
bělo, město konkrétním způsobem říká, 
jaké rozvojové potenciály město má a jak 
je hodlá využívat. Existence strategické-
ho plánu přispěje nejen k efektivnějšímu 
řízení rozvoje města, ale posílí i schop-
nost města získávat dotace z fondů EU 
a dalších externích zdrojů financování 
rozvojových projektů města. Tento doku-
ment je „živý“, aktivní a reagující na spo-
lečenskou a hospodářskou situaci našeho 
města. V širším smyslu však nejde pouze 
o plán, ale o zlepšování ekonomiky, re-
alizování plánů a projektů a vytváření 
kvalitní spolupráce založené na reálném 
konsensu mezi radnicí a podnikatelskou 
veřejností.

Finální verzi dokumentu najdete 
na stránkách města v sekci dokumenty 
města/strategický plán.

Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.
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Veřejné projednávání návrhu územního plánu Tišnov 
Alena Doležalová, odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, oddělení Úřad územního 
plánování, jako pořizovatel územního 
plánu Tišnov, upozorňuje tímto veřej-
nost, že dne 13. prosince 2013 zahájil 
v souladu s ust. § 52 stavebního zákona 
(za použití ust. § 22 stavebního záko-
na a ust. § 172 správního řádu) řízení 
o územním plánu Tišnov. 

Veřejné projednání návrhu územní-
ho plánu Tišnov (dále jen ÚP Tišnov) 
a vyhodnocení předpokládaných vlivů 
územního plánu Tišnov na udržitelný 
rozvoj území se bude konat ve čtvrtek 
6. února 2014 v 17:00 hod. ve velkém 
sále Městského kulturního střediska 
Tišnov v ulici Mlýnské 152 v Tišnově. 
Veřejného projednání se může zúčast-
nit každý a každý také může nejpozději 

do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
uplatnit své připomínky, vlastníci po-
zemků a staveb dotčených návrhem 
řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti mohou podat námitky. V ná-
mitce musí být uvedeno její odůvod-
nění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezení 
území dotčeného námitkou. Námitky 
a připomínky se uplatňují písemně 
a musí být opatřeny identifikačními 
údaji (jméno, příjmení, adresa) a pod-
pisem osoby, která je uplatňuje. 
Na podané námitky a připomínky se 
jednotlivě neodpovídá. K později uplat-
něným připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

Další informace o veřejném projed-
návání návrhu územního plánu Tišnov 

lze vyhledat na internetových strán-
kách města Tišnova www.tisnov.cz 
v menu Město Tišnov/Aktuality z rad-
nice. Na těchto internetových stránkách 
města Tišnova lze dále v menu Město 
Tišnov / Dokumenty města / Ostatní / 
Dokumenty odborů a pracovišť / Od-
bor územního plánování a stavebního 
řádu vyhledat kompletní dokumentaci 
projednávaného návrhu územního plá-
nu Tišnov a vyhodnocení předpoklá-
daných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný 
rozvoj území. Kromě toho je tato doku-
mentace po celou dobu projednávání 
vystavena k nahlédnutí u pořizovate-
le, tj. na oddělení Úřad územního plá-
nování při odboru územního plánování 
a stavebního řádu MěÚ Tišnov ve dru-
hém patře budovy na nám. Míru 346. 

Tišnov se přiblížil schválení rozpočtu
kancelář starosty

Do pozdních večerních hodin se 15. 
ledna protáhlo pracovní jednání zastu-
pitelů k návrhu rozpočtu města na rok 
2014. Ten se nepodařilo koncem minu-
lého roku tišnovskému vedení prosadit. 
Po středečním jednání je však velká na-
děje, že bude rozpočet brzy schválen.

Tišnovští zastupitelé vnímali návrh 
rozpočtu na rok 2014, který byl v pro-
sinci projednáván, jako příliš ambici-
ózní. Na jednání zastupitelstva zazněly 
připomínky k velkému objemu investič-
ních akcí, čerpání úvěru nebo zapojení 
více jak 30 milionů rezervních prostřed-
ků k vyrovnání hospodaření. „Stále jsem 
přesvědčen, že první návrh rozpočtu 
byl rozumný, jednoznačně však respek-
tuji právo zastupitelů na diskusi,“ řekl 
k přípravě rozpočtu starosta města Jan 
Schneider. K té pozval starosta kolegy ze 
zastupitelstva právě na středeční pod-
večer. „Na základě předchozí schůzky 
se zástupci nejsilnější opoziční strany 
v zastupitelstvu TOP 09 jsme připravi-
li upravenou verzi rozpočtu, nad kte-
rou jsme tentokrát už zcela konkrétně 
a otevřeně diskutovali,“ doplnil Schne-
ider. Vedení města opětovně provedlo 

analýzu příjmů a výdajů města a navrh-
lo několik konkrétních opatření, díky 
kterým mohlo snížit množství rezerv-
ních prostředků použitých k financování 
rozpočtu takřka na polovinu. „Provedli 
jsme určité korekce ve výpočtech pří-
jmů z daní a poplatků, snížili jsme o ne-
celé tři miliony výdaje na kulturní akce 
a propagaci města nebo provoz úřadu. 
Současně jsme odložili výstavbu auto-
busové zastávky na ul. Černohorské, re-
konstrukci parkovacích míst u základní 
školy nebo zakoupení biblioboxů pro 
městskou knihovnu,“ přiblížil konkrét-
ní úpravy starosta Schneider. „Věřím, 
že město bude hospodařit dobře a ješ-
tě v tomto roce budou některé akce 
zpět do rozpočtu zařazeny. Současně 
netrpělivě čekáme, jak dopadnou naše 
žádosti o dotace na zateplení dalších 
městských objektů, kterých máme ak-
tuálně podaných hned několik. I u těch 
by se o doplnění do rozpočtu jednalo,“ 
dodal. Do upravené verze rozpočtu se 
však paradoxně dostala akce, se kte-
rou původní návrh z důvodu nedostat-
ku prostředků nepočítal. Za pět milionů 
korun tak v Tišnově budou, v případě 

definitivního schválení rozpočtu, po-
kračovat ve výstavbě městského parku 
v zahradách pod kostelem. Upravený ná-
vrh rozpočtu tak nyní počítá s více jak 
110 miliony korun na podporu investic 
a 128 miliony na ostatní výdaje. Stejně 
jako první verze počítá nový návrh s vy-
užitím 38,4 milionu úvěru na spolufi-
nancování rekonstrukce základní školy 
Smíškova a revitalizace domu s pečova-
telskou službou. K dofinancování rozdílu 
použije město 16,2 milionu z rezervní-
ho fondu. I tak v něm však městu zůsta-
ne ještě asi 40 milionů. „Jsem rád, že se 
nám podařilo najít společnou řeč. Za-
stupitelé tentokrát přistoupili k projed-
návání velice konstruktivně, a přestože 
se ještě mohou při samotném projedná-
vání objevit některé drobné úpravy, po-
važuji dohodnutou základní strukturu 
rozpočtu za konečnou,“ uzavřel Schnei-
der. Oficiálně bude tišnovské zastupitel-
stvo projednávat návrh rozpočtu na rok 
2014 v pondělí 10. února. Poté tak snad 
definitivně skončí určitá nejistota, kte-
rou režim hospodaření v rozpočtovém 
provizoriu městu přináší.
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V Tišnově opraví autobusové nádraží a postaví 
záchytné parkoviště. Za evropské peníze
kancelář starosty

V prosinci loňského roku schválil vý-
bor Regionální rady Jihovýchod dotaci 
na modernizaci dopravního terminálu 
a výstavbu parkoviště Park&Ride v Tiš-
nově. Přesto, že byl tento projekt od za-
čátku v tzv. nejisté části alokace, mohou 
se nyní v Tišnově radovat. Díky úsporám 
v probíhajících projektech bylo v prvních 
dnech nového roku rozhodnuto o zařa-
zení tohoto městského projektu do jisté 
části alokace. Bude tak plně podpořen 
z evropských fondů.

V Tišnově tak dojde k modernizaci 
stávajícího dopravního terminálu a vý-
stavbě parkoviště Park&Ride. „Důvo-
dem realizace projektu je současný stav 
nástupišť, která nevyhovují potřebám 
imobilních cestujících, jsou nedostateč-
ně osvětlená a pouze z malé části krytá,“ 
informoval o připravovaném projektu 
starosta Tišnova Jan Schneider. Díky re-
alizaci projektu tak dojde ke kvalitnímu 
zastřešení nástupišť autobusového ná-
draží a doplnění potřebného mobiliáře, 

čímž se významně zvýší komfort cestová-
ní pro občany celého regionu Tišnovska, 
kteří tento významný krajský přestupní 
uzel denně užívají. „Dlouhodobě také ře-
šíme nedostatek parkovacích míst v okolí 
autobusového a vlakového nádraží. Sou-
částí projektu je tak také výstavba zce-
la nového záchytného parkoviště pro 
více jak 100 vozidel. Toto parkoviště by 
mělo fungovat především v tzv. systé-
mu Park&Ride, mělo by tedy sloužit pro 
občany, kteří chtějí využít Tišnov k pře-
stupu na veřejnou hromadnou dopravu 
a ulehčit tím životnímu prostředí, a na-
konec také přetěžovaným komunikacím 
mezi Tišnovem a Brnem,“ doplnil staros-
ta Schneider.

Jediným problémem, který tak nyní 
tišnovské vedení trápí, je neschválený 
rozpočet na rok 2014. Ten s první eta-
pou projektu spočívající ve výstavbě 
parkoviště také počítal. „Předpokládám, 
že najdeme s opozičními zastupiteli bě-
hem lednových schůzek společnou řeč 

a začátkem února rozpočet schválíme. 
Obecně jej už při projednávání v loňském 
roce označili jako dobrý, jde tedy pou-
ze o drobné úpravy, o kterých jsme byli 
od začátku samozřejmě připraveni jed-
nat,“ řekl Schneider. Nakonec i aktuální 
potvrzení uvolnění částky 20,4 milionu 
korun z evropských dotací na tuto akci 
v celkové hodnotě necelých 25 milionů 
považuje vedení Tišnova za argument, 
který by měl schválení rozpočtu napo-
moci. „Je třeba upozornit na skutečnost, 
že jen pro rok 2014 se nám podařilo vy-
jednat asi 55 milionů korun z evropských 
fondů, což je v historii města rekord-
ní částka, a nedovedu si tak představit, 
že by nakonec zastupitelé definitivní 
schválení rozpočtu blokovali,“ uzavřel 
Schneider. Nejbližší pracovní schůzku 
zastupitelů svolal starosta Schneider 
na středu 15. ledna. Zastupitelstvo, kte-
ré by mělo následně dohodnutou vari-
antu rozpočtu projednávat, je plánováno 
na první polovinu února.

Spotřebitelský ombudsman
Jaroslav Kopáček, odbor živnostenský úřad

Spotřebitelský ombudsman je systém, 
který za pomoci kontaktních míst na živ-
nostenských úřadech a jejich spolupráce 
s nevládními neziskovými organizacemi 
umožní především seniorům efektivně, 
rychle a bezplatně se domoci spotřebitel-
ských práv.

Rádi bychom veřejnost touto for-
mou seznámili s tzv. spotřebitelským 
ombudsmanem. 

Spotřebitelský ombudsman není 
nový úředník či další úřad. Spotřebitel-
ský ombudsman je označení pro systém, 
který za pomoci kontaktních míst na živ-
nostenských úřadech a jejich spolupráce 
s nevládními neziskovými organizacemi 
umožní oklamaným a zneužitým spotře-
bitelům, především seniorům, 
•	 efektivně 
•	 rychle 
•	 a bezplatně se domoci svých spotřebi-

telských práv.
Spotřebitelský ombudsman je zave-

den za účelem okamžitého řešení palči-
vého problému s nepoctivým prodejem 
v	 případě	 tzv.	 předváděcích	 akcí. 
Na nich je v řadě případů prodáváno 

zboží nebo jsou nabízeny služby za po-
užití tzv. nekalých obchodních praktik. 
Spotřebitelé jsou nuceni ke koupi zboží, 
které ve skutečnosti nepotřebují. V mno-
hých případech se navíc jedná o zboží 
značně předražené.

Spotřebitelský ombudsman tedy není 
novým úředníkem, ale „využitím“ existu-
jící sítě celkem 227 obecních živnosten-
ských úřadů, mezi něž patří také Odbor 
živnostenský úřad Tišnov, nám. Míru 
346, Tišnov (rohová budova nad polikli-
nikou, druhé poschodí). 

Spotřebitel má možnot se díky nově 
zaváděnému systému zdarma obrátit 
na některý ze živnostenských úřadů, kde 
s ním vyplní jednoduchý vstupní formu-
lář, kterým se založí případ, jenž bude 
dále zpracován místně nejbližší nevládní 
neziskovou organizací. Tato organizace 
potom bude radit, resp. zastupovat spo-
třebitele, a to opět bezplatně. 

Systém současně umožní případnou 
snazší kontrolu dotčeného prodejce or-
gány státní správy.

Pokud se spotřebitel rozhodne obrá-
tit se na nevládní neziskovou organizaci 

sám, budou mu dány k dispozici živno-
stenským úřadem kontakty na takové 
organizace, které se zabývají ochranou 
spotřebitele. Spotřebitelé mohou případ-
ně využít publikovaných vzorů.

Věříme, že takto nastavený systém 
bude účinným nástrojem pro ochranu 
spotřebitele v boji proti nekalým obchod-
ním praktikám, respektive záchrannou 
sítí, jež spotřebiteli umožní efektivní 
a bezplatnou ochranu jeho práv poruše-
ných nepoctivými obchodníky v průběhu 
tzv. předváděcích akcí.

Spotřebitelský ombudsman znamená 
pomocnou ruku státu, podanou všem po-
stiženým spotřebitelům, zejména našim 
seniorům.

Pokud se rozhodnete obrátit se na nás 
o pomoc, najdete nás na Městském úřa-
dě Tišnov, Odbor živnostenský úřad, 
nám. Míru 346, Tišnov, případně nás 
kontaktujte na telefonických linkách 
549 439 720, 549 439 781, 773 590 276.
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Místní poplatek za „komunální odpad“ v roce 2014
Jitka Halamová, odbor finanční

Dovolujeme si připomenout, kdo je 
poplatníkem místního poplatku a kdo má 
ohlašovací povinnost (je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti).

Poplatníkem je fyzická osoba,
•	 která má na území města Tišnova trva-

lý pobyt – bez ohlašovací povinnosti.
•	 které byl podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České repub-
liky povolen trvalý nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů – 
ohlašovací povinnost.

•	 která podle zákona upravujícího po-
byt cizinců na území České republi-
ky pobývá na území ČR přechodně 
po dobu delší 3 měsíců – ohlašovací 
povinnost.

•	 které byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravujícího 
azyl nebo dočasná ochrana podle zá-
kona upravujícího dočasnou ochranu 
cizinců– ohlašovací povinnost.

•	 která má na území města Tišnova 
ve vlastnictví nemovitost, ve které 
není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to
	· stavbu určenou k individuální re-

kreaci – bez ohlašovací povinnosti.
	· byt – ohlašovací povinnost.
	· rodinný dům – ohlašovací 

povinnost.

Fyzická osoba může být poplatníkem 
místního poplatku současně z více dů-
vodů, jednak z důvodu pobytu na území 
obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba.

Například:
Fyzická osoba s trvalým pobytem 

v Tišnově vlastnící byt a rodinný dům 
v Tišnově, ve kterém není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba – výše poplatku 
činí 3 x 500 Kč = 1 500 Kč.

V případě vlastnictví bytu nebo rodin-
ného domu není důležité, kdo zde žije, 
ale zda je zde přihlášena k trvalému po-
bytu fyzická osoba. 

V roce 2014 zůstává sazba poplatku 
ve výši 500 Kč, pro poplatníky místních 
částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov 
po úlevě ve výši 400 Kč.

Poplatek je možné uhradit
•	 v hotovosti – pokladna se nachází 

v budově radnice, první poschodí, od-
bor finanční, dveře č. 321.

•	 bezhotovostním převodem na účet 
číslo 19-1425641/0100 – při bez-
hotovostním převodu je nutné znát 
svůj variabilní symbol, který je stejný 
po celou dobu poplatkové povinnosti.

•	 poštovní poukázkou typu A (poštov-
ní poukázku je možné vyzvednout 
na pokladně MěÚ nebo na podatelně 
MěÚ).

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2014. 
Dle obecně závazné vyhlášky města Tiš-
nova došlo ke změně v navýšení neuhra-
zeného poplatku, 
•	 pokud není poplatek uhrazen do jed-

noho měsíce po termínu splatnosti, je 
navýšen až na dvojnásobek 
	· úhrada od 1. 6. 2014 do 31. 10. 2014 

– navýšení poplatku 250 Kč 
(k úhradě 750 Kč).

	· neuhrazený poplatek nebo uhraze-
ný poplatek od 1. 11. 2014 – na-
výšení poplatku 500 Kč (k úhradě 
1 000 Kč)

V roce 2014 došlo ke změnám v osvo-
bození od poplatku. 

Od poplatku jsou osvobozeni poplat-
níci (nevztahuje se na vlastníky stavby 
určené k rekreaci, bytu nebo rodinného 
domu, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba), kteří prokáží, že
•	 platí poplatek za komunální od-

pad v jiné obci, podle zákona číslo 
185/2001 Sb., o odpadech (potvrze-
ním příslušného obecního úřadu).

•	 jsou umístěni ve školských zařízeních 
pro výkon ústavní a ochranné výcho-
vy, v krizových centrech či v zaříze-
ních pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc anebo se nacházejí mimo úze-
mí města Tišnova v pěstounské péči 
či pěstounské péči na přechodnou 
dobu (rozsudkem soudu, potvrzením 
zařízení)

•	 jsou umístěni v pobytovém zařízení 
(dle zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozdějších 
předpisů) mimo území města Tišnova 
(potvrzením příslušného zařízení).

•	 z důvodu pobytu v zahraničí (napří-
klad čestným prohlášením), pobytu 
ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí 
svobody (potvrzením vězeňské služ-
by nebo oznámením), pobytu v místě 
zaměstnání (potvrzením ubytovacího 
zařízení nebo nájemní či podnájem-
ní smlouvou), pobytu v místě studia 
(potvrzením příslušné správy kolejí 

a menz nebo nájemní či podnájemní 
smlouvou), dlouhodobé hospitalizace 
(potvrzením zdravotnického zařízení) 
se v daném kalendářním roce po dobu 
delší než 250 dnů nebudou zdržo-
vat nebo nezdržovali na území města 
Tišnova.

•	 a dále kojenci do tří měsíců věku – ná-
rok není třeba prokazovat.

•	 a poplatníci, kteří vlastní na území 
města Tišnova stavbu určenou k in-
dividuální rekreaci a zároveň mají 
na území města Tišnova trvalý pobyt 
– nárok není třeba prokazovat.

Místní poplatek je paušálním po-
platkem za provoz celého systému. 
Poplatník je povinen k úhradě bez 
ohledu na množství vyprodukované-
ho odpadu. Není tedy rozhodné, zda  
a kolik odpadu poplatník vyprodukuje 
– např. s ohledem na dlouhodobý pobyt 
mimo místo trvalého pobytu, odvoz od-
padu z rekreačních objektů do místa tr-
valého pobytu nebo jiného zpracování 
odpadu. 

Poplatek není možné prominout. 
Někteří poplatníci jsou od poplatku 

osvobozeni (viz text výše) nebo je jim po-
skytnuta úleva: 
•	 poplatníci s trvalým pobytem na úze-

mí místních částí Hajánky, Hájek, Jam-
né a Pejškov

•	 poplatníci, kteří se zapojili do systému 
třídění plastů a nápojových kartonů 
do pytlů označených čárovými kódy

•	 poplatníci, kteří prokážou, že byli 
v roce 2013 poživateli dávek v hmot-
né nouzi 

Podrobnější informace k poplatku 
za komunální odpad můžete získat
•	 na Odboru finančním MÚ Tišnov, bu-

dova radnice, 1. poschodí, dveře č. 321
•	 telefon 549 439 838
•	 e-mail jitka.halamova@tisnov.cz
•	 na stránkách města www.tisnov.cz 

– potřebuji vyřídit – komunální služby 
– odpady

Formuláře k místnímu poplatku 
za komunální odpad jsou zveřejněny 
na stránkách města (www.tisnov.cz)  
– (potřebuji vyřídit – žádosti a formu-
láře – finanční odbor – místní poplatek  
za komunální odpad)
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Upozornění občanům města Tišnova
Jiří Blaha, Zdeňka Dohnálková

Vážení spoluobčané, 6. února 2014 v 17 
hodin proběhne veřejné projednávání ná-
vrhu územního plánu města Tišnov v MěKS 
na ulici Mlýnské 152. Podle stavebního zá-
kona máte možnost se jednání zúčastnit 
a veřejně se vyjádřit ke znění návrhu územ-
ního plánu. Ten je velmi obsáhlý, zhruba 
300 stránek textu a šest map. Pro vás je nej-
důležitější se seznámit s deseti stránkami, 
které se věnují plochám bydlení, a s regula-
tivy upravujícími výstavbu pro bydlení. 

Návrh nového územního plánu to-
tiž umožňuje developerům ráj v plochách 
označených Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, bezpro-
středně navazujících na současnou výstav-
bu Na Honech, umožňuje zvýšit počet pater 
ze současných tří a půdní vestavby na něco, 
co má určit studie vlivu na krajinný ráz. Ale 
tento výklad územního plánu je v rozporu 
se zákonem, neboť studie zastavitelnosti 
jednotlivých ploch musí být součástí územ-
ního plánu a s ním i schvalována. Studie ne-
lze pořizovat do již schváleného územního 
plánu, neboť se k těmto studiím již nemo-
hou vyjadřovat občané Tišnova. Při nee-
xistenci výškového regulativu v návrhu ÚP 
nebude tak možné zabránit nárůstu pater 
a zhušťování zástavby v jednotlivých lokali-
tách na úkor zeleně a pohody prostředí (by-
dlení). Tak se může stát, že postupně vezme 
za své Tišnov jako příjemné místo k bydlení.

Problém s nedefinovanou intenzitou 
využití území má i lokalita určená pro by-
dlení Z8, navazující na DPS a ulici Královu 
na Květnici. Zde také není žádný závazný 
regulativ pro výšku staveb stanoven.

Přitom by bylo potřebné v lokalitě 
Na Honech v plochách veřejných pro-
stranství zajistit plochu s dostatkem 
zeleně, umožňující vybudování hřiště 
na fotbal a volejbal, v přiměřené velikos-
ti, pro odrostlé děti.

Naprostý extrém povoluje návrh 
územního plánu u lokality plochy pře-
stavby P5 na Trnci. Tady mají vzniknout 
na přání developera tři osmipatrové 
domy na pouhých 4 000 metrech čtve-
rečních jako doplněk ke stavbě komerč-
ního obchodního centra. Přitom podle 
stavebního zákona není možné, aby plo-
cha SO (smíšená obytná) umožňovala vy-
užití ze 70 % pro komerční účely a pouze 
z 30 % pro bydlení a zeleň. Takovou vari-
antu zákon nedovoluje.

Ale protože návrh nového tišnovského 
územního plánu vůbec nezahrnuje poža-
davek na stanovení poměru jednotlivých 
staveb na plochách smíšeného využi-
tí plochy SO a nijak nepožaduje stanovit 
nezbytný poměr ploch zeleně pro poho-
du prostředí (bydlení), můžeme se tako-
vé výstavby dočkat.

Návrh územního plánu také neřeší kva-
litně technickou infrastrukturu, např. ply-
nofikaci celé lokality Hony Za Kukýrnou. 
Přitom by mělo být umožněno, aby si ob-
čané svobodně zvolili způsob vytápění 
vlastní nemovitosti a nebyli závislí na mo-
nopolu Teplo T.

Z těchto důvodů Vás upozorňujeme 
na Vaše práva, která Vám zaručuje sta-
vební zákon. Podle ustanovení § 52 odst. 
2 stavebního zákona platí: Námitky pro-
ti návrhu územního plánu mohou podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem řešení (např. vlastníci sou-
sedních nemovitostí), oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti. Stavební úřad se 
musí vypořádat s námitkami vlastníků 
sousedních staveb a pozemků. Ostatní 
občané mají pouze možnost podávat při-
pomínky a pověřit zastupováním zástup-
ce veřejnosti. Těchto zástupců může být 
i více než jeden. Občanů musí být mini-
málně 200 a při splnění této podmínky se 
z jejich připomínek stává námitka se stej-
nou právní váhou jako u přímých sousedů.

Proto využijte svých práv a navštivte ve-
řejné projednávání návrhu územního plánu, 
případně podpořte zástupce veřejnosti, kteří 
Vás osloví v nejbližší době různými formami. 
Jejich cílem je pomoci udržet pohodu bydle-
ní a životního prostředí v městě Tišnov. 

Městské kulturní středisko Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

VedoUcí kina SVraTka V TišnoVě
Náplň	práce:
•	 řízení kolektivu promítačů a pokladních
•	 zajištění řádného chodu kina po technické stránce
•	 zajištění řádného chodu kina po dramaturgické stránce
•	 obsluha a správa digitálního obsahu
•	 zajištění PR strategie kina
•	 aktivní sledování vývoje světové a české kinematografie
•	 aktivní marketingové vystupování a nabízení reklamního 

prostoru
•	 realizace nových projektů s mladým publikem
•	 realizace spolupráce s místními školami
•	 příležitostná realizace nefilmových kulturních aktivit
•	 spolupráce na dalších aktivitách organizace MěKS Tišnov
Požadavky:
•	 min. středoškolské vzdělání s maturitou
•	 nadprůměrná uživatelská znalost PC (znalost Word, Excel, 

PowerPoint, i-net, sociální sítě, práce s databázemi atd. 
na velmi dobré úrovni)

•	 přehled o současné české i světové filmové tvorbě a ději-
nách filmu

•	 zájem o kulturu
•	 základní přehled o obchodním styku
•	 Aj – min. pasivně

•	 ŘP – skup. B
•	 časová flexibilita podmínkou (představení dopoledne i ve-

čer, víkendy)
•	 kreativita, komunikativnost 
Nabízíme:
•	 práci na plný úvazek 
•	 platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb. 

v platném znění, 7.–8. platová tř.
•	 možnost služebního bytu v Tišnově
•	 nástup 1. 4. 2014 nebo dohodou
Náležitosti	přihlášky:
•	 strukturovaný životopis
•	 motivační dopis
•	 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/ 2000 
Sb., o ochraně údajů v platném znění.

Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková, 
ekonom@kulturatisnov.cz, 549 410 082.
Přihlášky podávejte nejpozději do	23.	2.	2014, poštou na adre-
su MěKS, Mlýnská 152 , 666 01 Tišnov, 
nebo e-mailem ekonom@kulturatisnov.cz. 

Názory občanů
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ohlédnutí za prvním pololetím na Zš deblín
Monika Mandelíčková, zástupkyně ředitele ZŠ Deblín

Začátek nového roku je dobrou příleži-
tostí ohlédnout se za tím předchozím. Do-
volte nám tedy shrnout, co zajímavého se 
událo během prvního pololetí školního 
roku 2013/14 na ZŠ Deblín.

Asi všichni vnímáme, jak rychle se pro-
měňuje svět, ve kterém žijeme. Moderní 
technologie míří stále vpřed a překvapu-
jí nás svými možnostmi. Šíření informací 
nabírá obrovskou rychlost, díky níž téměř 
okamžitě na druhém konci světa ví, co se 
děje u nás, a jakoukoliv informaci si každý 
může zjistit pouhým kliknutím myší. V tom-
to rychle se měnícím a vyvíjejícím světě by 
škola měla aspoň částečně, dle svých aktu-
álních možností, zajišťovat žákům takové 
vzdělání, které jim umožní lepší orientaci 
v tomto prostředí.
Metody	 výuky	 a	 inovativní	 přístupy	
k	učení

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) se 
snaží naplňovat takovou ideu, aby bylo žá-
kům během jejich základního vzdělávání 
poskytnuto co největší množství vzděláva-
cích podnětů korespondujících se součas-
nými trendy, a zároveň se snaží neopomíjet 
ani výchovné a sociální aspekty.

Školní rok 2013/2014 jsme zahájili výu-
ku na prvním stupni dvěma novými meto-
dami. První z nich je matematika profesora 
Hejného, která klade důraz na rozvoj lo-
gického myšlení žáků, schopnost řešit pro-
blémy a komunikovat. Dále jsme začali 
vyučovat čtení a psaní prostřednictvím tzv. 
genetické metody, která učí děti číst pomocí 
hláskování, což urychluje jejich schopnost 
čtení. Metoda je rovněž zaměřena na delší 
procvičování jemné motoriky.

Další přístup, který se dlouhodobě po-
koušíme na naší škole naplňovat, je míst-
ně zakotvené učení. Cílem je postupovat 
od lokální problematiky ke globálním pro-
blémům. Učit se na tom, co je nám nejblí-
že, a tedy pro nás relativně známé. V tomto 
přístupu nám velmi pomáhají naše publika-
ce, které mapují region a přibližují žákům 
geografická, historická, přírodovědná, en-
vironmentální a další témata. Regionální 

učebnice jsou pak podkladem pro dal-
ší práce a projekty žáků, s nimiž dosahu-
jí výrazných úspěchů v celorepublikových 
soutěžích a projektech (např. Extra třída 
organizovaná společností EDUin nebo Vy-
hledej si svého hrdinu třetího odboje orga-
nizované sdružením Paměť).

S místně zakotveným učením rovněž 
souvisí aplikace participativního výzku-
mu. I v tomto ohledu máme již své zkuše-
nosti, které jsme schopni sdílet například 
i na úrovni workshopu doktorandů v Geo-
grafickém ústavu MU, který se konal v pro-
storách ZŠ Deblín. 

Součástí inovací RVP pro tento školní rok 
je podpora finanční gramotnosti na prvním 
i druhém stupni ZŠ. Díky dlouhodobé spo-
lupráci naší školy s Krajskou hospodářskou 
komorou Jihomoravského kraje realizuje-
me již druhý vzdělávací modul. V letošním 
roce jsme se zaměřili na Základy podni-
katelského myšlení žáků základních škol. 
V rámci tohoto projektu jsou žáci cíleně 
vzděláváni v oblasti finanční gramotnosti, 
vyzkouší si zakládání virtuální firmy a rov-
něž absolvují zajímavé exkurze a bese-
dy (Ekofarma Deblín, Letiště Brno-Tuřany, 
Úřad práce, Veletrh středních škol atd.).

Jedním z pilířů našeho vzdělává-
ní je také environmentální výchova 
a trvalá udržitelnost. Celý první stupeň pra-
cuje na celoročních projektech zaměřených 
na environmentální témata – např. lesní ba-
datelé, zahradníkův rok, zdravá výživa.

Na druhém stupni jsou žáci zapojeni 
do mezinárodního environmentálního pro-
jektu European Schools for a Living Planet 
(v překladu Evropské školy pro živou pla-
netu) pod záštitou Světového fondu pro 
ochranu přírody a nadace ERSTE. Žáci 8. 
třídy společně se studenty z 11 evropských 
zemí (Rakousko, Česko, Slovensko, Maďar-
sko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulhar-
sko, Rumunsko, Moldávie, Ukrajina) budou 
vypracovávat vlastní projekt na ochranu ži-
votního prostředí. Zvolili téma Ekologická 
stopa, zabývají se životním stylem a jeho 
dopadem na přírodu a životní prostředí. 

Již poněkolikáté jsme zapojeni do kam-
paně Celé Česko čte dětem. Letos jsme do-
posud přispěli projektem Záložka do knihy 
spojuje školy. Cílem projektu bylo navázání 
kontaktů mezi českými a slovenskými ško-
lami a podpora čtenářství prostřednictvím 
výměny záložek do knih. Žáci si také vydá-
vají vlastní školní časopis Sedmopolis, píší 
veškeré články, shání informace a pracují 
na podobě celého časopisu. 

Stejně jako vstup na základní školu vní-
máme coby klíčový mezník také poslední 
ročník základní školní docházky. Příprava 
žáků na přijímací zkoušky je podpořena sa-
mostatným předmětem. Velkou pozornost 
věnujeme poskytování informací týkajících 
se studijních a učebních oborů. Několikrát 
do roka máme schůzky se žáky devátých 
ročníků a jejich rodiči, kde mohou získat 
potřebné informace týkající se přijímací-
ho řízení, výběru škol i budoucího uplatně-
ní ve vybraném oboru. Na akci Miniveletrh 
středních škol zveme zástupce vybraných 
škol, aby žákům a jejich rodičům poskytli 
potřebné informace.

Škola také podporuje sportovní aktivi-
ty. Nabízí několik sportovních kroužků, za-
jišťuje cvičení pro děti z mateřských škol. 
Je spoluorganizátorem série atletických 
závodů pro mládež Zajícova liga. Pořádá 
plavecký a lyžařský výcvik, zve na besedy 
zajímavé osobnosti z oblasti sportu. 
Výchovné	aspekty	práce	na	ZŠ	Deblín

ZŠ Deblín klade velký důraz na spolu-
práci žáků prvního a druhého stupně, kte-
rá je významným preventivním opatřením 
patologických jevů. V praxi již druhým ro-
kem aplikujeme patronát žáků 9. ročníku 
nad našimi prvňáčky. Deváťáci se prvňáč-
ků ujmou již po zápisu do ZŠ a poté se jim 
od prvního školního dne věnují formou 
vzájemného učení, společných výletů a dal-
ších akcí v průběhu celého roku. 

Na škole funguje Žákovský parlament. 
Ve školních podmínkách si tak zástupci jed-
notlivých tříd mohou vyzkoušet zastupitel-
skou roli a jsou prostředníky v prosazování 
přání a aktivit svých spolužáků. Žákovský 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015
Radmila Zhořová, Tomáš Komprs, ředitelé ZŠ v Tišnově

Ředitelství ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708, a ZŠ Smíškova oznamují, že zápis žáků do 1. tříd se bude konat dne 7. 2. 2014 (pá-
tek) od 14.00 do 17.00 v budovách jednotlivých škol. Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonních číslech 
549 415 629 a 736 773 269.
Přineste s sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Ve školním roce 2014/2015 bude na ZŠ nám. 28. říj-
na opět otevřena jedna první třída s prvky „Začít spolu“. 
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den otevřených dveří na tišnovském gymnáziu 
Dovolujeme si pozvat zájemce 
o studium na naší škole z 5. a 9. tříd ZŠ 
a jejich rodiče na „Den otevřených dve-
ří“, který se bude konat v úterý 4. února 
od 14 do 18 hodin ve všech budovách 
školy.

Program:	14.00 – 18.00 prohlídka školy, 
odborných učeben. Prezentace jednotli-
vých předmětových komisí. Možnost za-
koupit a vyzkoušet si cvičné testy Scio 
z českého jazyka, matematiky a obec-
ných studijních předpokladů.

16.30 – schůzka ve 2. patře bývalé ZŠ 
Riegrova, informace o škole (ředitel, zá-
stupci ředitele, výchovný poradce).
Více informací na 549 410 331, 
549 410 402 nebo na www.gym-tisnov.cz, 
e-mail: svabensky@gym-tisnov.cz.

Vánoční laťka
Alena Mašková, učitelka

Vánoční laťka – již tradiční soutěž 
ve skoku vysokém pořádaná naším gym-
náziem – se konala jako obvykle v před-
vánočním týdnu. Letos skýtala náramnou 
podívanou, svým vystoupením nás hned 
na začátku vánočně naladil sbor gym-
názia pod vedením učitelky Petry Glo-
sr Cvrkalové, který zazpíval dvě koledy. 
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani 
na školní roztleskávačky a jejich svěží 
vystoupení.

Skokani skákali jedna radost a diváci tak 
rozhodně neměli důvod se nudit. V kon-
kurenci družstev ze sedmi škol všechny 
„přeskočilo“ družstvo ZŠ Smíškova, druhé 
skončilo Gymnázium Tišnov a třetí místo 
obsadila ZŠ Slovácká z Břeclavi.

Ve svých kategoriích zvítězili Táňa Lie-
berzeitová, Klára Čechovičová z Gymná-
zia Tišnov, David Výrosta ze ZŠ Smíškova 
a Aleš Fišer ze ZŠ Kuřim Tyršova.

Zkrátka a dobře, bylo to příjemně strá-
vené dopoledne, za které vděčíme nejen 
skokanům, ale i finanční podpoře města 
Tišnova. 

Zápis do 1. třídy Zš se zaměřením 
na speciální vzdělávací potřeby
Milan Fiala, zástupce ředitele pro SŠ a ZŠ Tišnov

Střední škola a Základní škola Tišnov, 
náměstí Míru 22, oznamuje, že zápis žáků 
do 1. ročníku základní školy pro škol-
ní rok 2014/2015 se uskuteční v pon-
dělí 10. 2. 2014 v budově Střední školy 
a Základní školy Tišnov, nám. Míru 22, 
v místnosti č. 19 A v prvním patře budo-
vy v době od 13.30 do 16.00 hodin. Neza-
pomeňte přinést doporučení školského 
poradenského zařízení, rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce. 

Naše škola je zaměřena na vzdělává-
ní žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami – děti se zdravotním postižením, 
popřípadě se zdravotním znevýhodně-
ním. Žákům nabízíme podle jejich mož-
ností tři školní vzdělávací programy:

•	 Společně to půjde lépe – Učíme se 
s úspěchem: ŠVP pro ZV zpracovaný 
dle RVP ZV (běžná ZŠ)

•	 Společně to půjde lépe – Učení pro 

život: ŠVP pro ZV zpracovaný dle RVP 
ZV – příloha LMP

•	 Společně to půjde lépe – Učení 
na míru: ŠVP pro ZŠS zpracovaný dle 
RVP ZŠS, díl I. pro žáky se středně těž-
kým postižením.
Zařazením žáka do programu odpo-

vídajícímu jeho nadání je mu umožněno 
zažít úspěch, který dříve nepoznal, do-
chází ke zvýšení sebevědomí, zklidnění 
dítěte a snížení výchovných problémů, 
kterými žáci často reagují na nepřimě-
řenou zátěž, zmizí ranní nevolnosti a ne-
chuť k chození do školy. Nemusíte se bát 
ani následného „neuplatnění“ absolventů 
naší školy, neboť na ni navazuje celá síť 
odborných učilišť a žáci mají možnost 
se vyučit v celé řadě žádaných učebních 
oborů. Na Vaše případné dotazy Vám rádi 
odpovíme na tel. čísle 601 367 202.

parlament také stojí za organizováním žá-
kovských akcí. První akcí letošního roku byl 
Den naruby, kdy všechno bylo trošku jinak. 
Chlapci byli převlečení za dívky a dívky 
za chlapce. Učitelé představovali různá po-
volání. Zástupci parlamentu si vyzkoušeli, 
jaké to je, učit své spolužáky, ale i celý peda-
gogický sbor. 
Práce	s	místní	komunitou

Základní škola Deblín se profiluje jako 
komunitní škola a podporuje komunikaci 
s rodiči, občany Deblína i dalších obcí. Je-
jich participace na fungování školy pomáhá 
spoluvytvářet nový obraz školy a přispí-
vá k jejímu rozvoji. Širší veřejnost pomáhá 
v přestavbě školy (budování nových šaten 
v průběhu letních prázdnin), organizování 
mimoškolních akcí (např. Zahradní slavnost 
u příležitosti zahájení školního roku pořá-
daná Klubem přátel školy Kamarád).

Veřejnost je zvána do školy na vernisáže 
fotografických výstav – na podzim výstava 

Bez domova (autorky fotografií ze školního 
fotokroužku Martina Rubešová a Eliška Za-
vřelová zvítězily v celostátní soutěži Šťast-
né stáří očima dětí), dále výstava věnovaná 
významným výročím UNESCO, výstava Olga 
Havlová; na happeningy, např. akce Naše 
posvícení v rámci světového dne výživy;-
na přednášky – např. přednáška o vesmíru, 
o Tanzánii. Mnoho z těchto akcí bylo orga-
nizováno pod záštitou Americké obchodní 
komory.

Advent zahajujeme již tradičně advent-
ními dílničkami, kde si mohou děti společně 
s rodiči vyrobit vánoční ozdoby, advent-
ní věnečky, svíčky a další výrobky. Dílničky 
jsou doplněny prodejním jarmarkem s vý-
robky našich žáků a vánoční atmosféru do-
kresluje i bohatý doprovodný program.

Každý rok se snažíme seznamovat žáky 
s významnými osobnostmi z kulturní-
ho a sportovního života. V listopadu při-
jal naše pozvání kapitán fotbalového týmu 

Zbrojovka Brno Pavel Mezlík, který odpoví-
dal žákům na jejich otázky a také předvedl 
své fotbalové umění.

Důležitou součástí aktivit naší školy je 
práce se seniory. Na každý měsíc připravu-
jeme v rámci projektu Stavíme most mezi 
generacemi program pro klienty Domova 
sv. Alžběty na Žernůvce. Během podzimu 
jsme uspořádali koncertní vystoupení, spo-
lečný turnaj ve stolních hrách, vánoční kole-
dování. Žáci průběžně vedou rozhovory se 
seniory, které budou následně zpracovávat.

Pokud Vás naše malá ochutnávka toho, 
co se na Základní škole v Deblíně děje, oslo-
vila, jste srdečně zváni k návštěvě. Nejbližší 
příležitostí je den otevřených dveří 4. úno-
ra, kdy budete moci během 1. a 2. vyučovací 
hodiny nahlédnout do výuky a prohlédnout 
si i celou školu. 
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advent v domě s pečovatelskou službou
Jana Wildová, ředitelka CSS

CSS Tišnov již tradičně pořádá před 
vánočními svátky řadu akcí, kterými si 
senioři mohou zpříjemnit adventní dobu, 
vyrobit si dárky a výzdobu a vánočně se 
naladit. 

Nejdříve jsme zakončili sezónu plavá-
ní ve Wellness Kuřim. Při posledním zá-
jezdu 20. 11. jsme se zastavili na zpáteční 
cestě v restauraci U Pilátů v Hradčanech, 
kde jsme poseděli a povečeřeli. 

Předvánoční akce zahájila 29. 11. vá-
noční dílna s Alenou Smejkalovou, pra-
covnicí CSS, s níž jsme zdobili perníčky. 
Seniorky, které se dílny zúčastnily, měly 
k dispozici napečené perníčky nebo si 
přinesly svoje, stejně jako polevy a zdo-
bítka. Společně nejen zdobily perníčky, 
ale také si vyměnily zaručené recepty, 
případně se dozvěděly zajímavé tipy 
na vytvoření nejkrásnějšího cukroví.

V neděli 1. 12. jsme se zúčastnili 
Adventní trhové slavnosti na náměs-
tí v Tišnově a nabízeli výrobky seniorů 
z výtvarné dílny v DPS. Peníze získané 
z prodeje jsou určeny na nákup materi-
álu a pomůcek do tvořivých dílen v DPS. 

Do předvánočního času se vešly ne-
jenom kulturní akce, ale 2. 12. jsme jeli 
také plavat do maďarského Mošonu. 

Ve středu 4. 12. 2013 se konala 

v jídelně DPS Králova již tradiční miku-
lášská zábava. K tanci i poslechu hrál 
pan Kozelek na klávesy a na harmoni-
ku. Zatancovat, zazpívat si a pobavit 
se s přáteli přišlo kolem šedesáti seni-
orů. Připraveno pro ně bylo občerstve-
ní, tombola a samozřejmě také návštěva 
Mikuláše. Přišel i s pořádným čertem 
a krásným andělem, všichni z divadel-
ního spolku Prkno z Veverské Bítýšky. 
Rozdali seniorům perníky, ořechy a ja-
blka. Každý si tedy ze zábavy odnesl 
nejen příjemný zážitek, ale také malý 
dárek. 

Se značným zájmem se setkala 9. 12. 
druhá vánoční dílna, zaměřená na vá-
noční aranže. Seniorky i senioři si přišli 
uvázat a nazdobit vánoční věnec, što-
lu, svícen nebo jiné vánoční dekorace. 
Po celou dobu byla se svými odbornými 
radami a svou pomocí k dispozici aran-
žérka Lenka Mihulová. 

11. 12. se konala prodejní vánoč-
ní výstava. Prohlédnout a zakoupit si 
bylo možné výrobky z tvořivé dílny pro 
seniory v DPS a dále vyšívaná přáníč-
ka, vyšívané obrazy, háčkované ozdo-
by, šperky a ozdoby z korálků, cukroví, 
pletené šály, domácí med, meduňko-
vé polštářky, keramické ozdoby nebo 

kalendář lomnických „zámeckých dam“. 
Škoda, že možnosti koupení originální-
ho vánočního dárku nevyužilo více ná-
vštěvníků výstavy. 

Plná jídelna v DPS přivítala 17. 12. 
Jiřího Helána, který za doprovodu Ros-
ti Komosného zazpíval známé lidové 
a vánočních melodie. Tentokrát s sebou 
přivezli také Petru a Barboru Oháňko-
vy, žákyně ZUŠ Pohořelice, kde půso-
bí pan Komosný. Senioři ocenili jejich 
zpěv i hru na akordeon. Ke zpěvu ko-
led i závěrečné „Purpury“ se přidali 
všichni přítomní a završili tak příjemné 
odpoledne.

Posledním pořadem před vánoční-
mi svátky bylo vystoupení pěveckého 
sboru Fadosch ve čtvrtek 19. prosince. 
Vzhledem k tomu, že Fadosch je zkratka 
pro farní doubravnickou scholu, zazně-
ly zejména písně a koledy, které se zpí-
vají při mších v doubravnickém kostele. 
Krásné dívčí hlasy nás za doprovodu ky-
tary naladily na vánoční svátky v jejich 
tradičním a duchovním smyslu.

Doufám, že každý senior si mohl vy-
brat předvánoční program podle své-
ho zájmu a že všichni naši klienti byli 
spokojeni. 

Soutěž Senior roku 2013
Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov

Když jsme se v Centru sociálních slu-
žeb dověděli o soutěži Senior roku 2013 
v rámci projektu SENSEN (Senzační se-
nioři), který vznikl v Nadaci Charty 77 / 
Konto BARIÉRY, měli jsme o nominaci jas-
no. Přihlásíme paní Ludmilu Cvrkalovou. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kro-
mě nejlepšího seniora se vyhodnocoval 
i nejlepší klub senzačních seniorů. Podle 
materiálů SENSEN je kategorie jednot-
livců nejlepší senior, seniorka určena pro 
širokou veřejnost. Do této kategorie bylo 
možné nominovat seniory, kteří se podíle-
jí na konkrétních projektech nebo přímo 
sami působí či pomáhají dalším seniorům, 
svojí inspirační činností působí na druhé, 
vlastní aktivitou a pozitivním přístupem 
pomáhají měnit životy seniorů.

A tomu paní Ludmila Cvrkalová doko-
nale odpovídá. Paní Cvrkalová se v CSS 
velice aktivně účastní všech akcí, které 
umožňují ostatním seniorům seznámit 
se se společenským prostředím. Podílí 

se na přípravách a organizování zábav, 
besed, výstav rukodělných prací apod. 
Působí při aktivitách zájmových i vzdě-
lávacích a svým nadšením vždy „nakazí“ 
i další seniory. 

Současně je členkou Svazu tělesně 
postižených (STP), kde vykonává funkci 
místopředsedkyně v tišnovské i v okres-
ní organizaci STP Brno-venkov. Pro ten-
to klub se podílí na organizování dalších 
aktivit (zájezdů, výletů, besed, výstav, 
vystoupení).

Aktivně spolupracuje s městem Tišno-
vem, kdy např. pomáhá zajišťovat financo-
vání aktivit, je členkou pracovní skupiny 
Senioři při Výboru pro komunitní pláno-
vání v oblasti sociálních služeb, účastní se 
celoročních tišnovských trhů atd. 

Je členkou klubu Cuchanina, kde se 
schází ženy se zájmem o ruční práce. 

Aktivně se podílí na zvelebování okolí 
svého bydliště – v letošním roce byla oce-
něna za nejkrásnější květinovou výzdobu 

DPS. Balkón s květinami zaujal natolik, 
že jej její přátelé nominovali i do soutěže 
Českého rozhlasu Brno „Truhlík roku“.

Do soutěže o nejlepší seniorku bylo 
nutné dodat ještě další reference. Ochot-
ně je poskytli z občanského sdružení 
Rodinné centrum Studánka a ze Svazu tě-
lesně postižených v Tišnově. Z jejich tex-
tu vybíráme: 

Ze Studánky: „... je usměvavá, energic-
ká žena, bez které se neobejde žádná kul-
turní nebo společenská akce v Tišnově… 
Drží krok nejen s módou, ale i s infor-
mačními technologiemi.“

Ze STP: „Svým úsměvem a vždy dob-
rou náladou rozdává kolem sebe pozitiv-
ní energii.“

Soutěž se, dle pořadatelů, setkala se 
značným ohlasem a do obou kategorií 
dorazilo nečekané množství nominací. 
Nakonec bylo nominovaných 115 jednot-
livců a 43 klubů.
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Senioři v loňském roce nezaháleli
Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov

V Centru sociálních služeb již třetím 
rokem fungují Sociálně aktivizační služ-
by pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (zkratka SAS). Jedná se o so-
ciální službu, jejímž smyslem je napo-
máhat uživatelům prožívat aktivní život 
i v seniorském věku. Prostřednictvím zá-
jmových, vzdělávacích a volnočasových 
aktivit udržují kontakty se svými vrstev-
níky i s okolním světem a mohou rozvíjet 
svoje schopnosti a dovednosti. 

Ohlédneme-li se za uplynulým rokem 
2013, je zřejmé, že naši senioři nezahále-
li. Účastnili se pravidelných aktivit i růz-
ných společenských a kulturních akcí 
pořádaných Centrem sociálních služeb. 
V roce 2013 jsme rozšířili tvořivé dílny, 
takže probíhají dvakrát týdně. Jsou zamě-
řené především na rukodělné činnosti. 
Kondiční cvičení podporující pohyblivost 
se koná vždy v pondělí, středu a pátek, 
přičemž tělocvična v DPS Králova bývá 
obvykle zaplněna seniory. Pravidelně 
jednou týdně je také Trénink paměti. 
Od října jezdíme i plavat do do wellness 
v Kuřimi. Dvakrát ročně se vydáváme 
za plaváním a relaxací za hranice, v roce 
2013 to bylo do maďarského Mošonu.

Velmi oblíbené bývají tradiční taneč-
ní zábavy. V loňském roce jsme vedle 
ostatkové a mikulášské zábavy pořádali 

také zábavu kloboukovou, která se setka-
la s příznivým ohlasem. Každoročně se 
v říjnu koná oslava Mezinárodního dne 
seniorů. Mezinárodní den žen jsme osla-
vili se zpěvačkou Annou Kordič, ke Dni 
matek vystoupil pan František Kratochvíl 
se svými kolegyněmi z brněnské ope-
ry. V průběhu roku se uskutečnila různá 
vystoupení dětí z mateřských škol, umě-
lecké školy a dalších organizací. Senio-
ři měli možnost pobesedovat s autorkou 
knihy Papírové lodičky Karlou Pokor-
nou, vyslechnout přednášku o hudeb-
ních nástrojích v podání Pavla Macků, 
prohlédnout si výstavu fotografií Gruzie 
a poslechnout povídání autora Ladislava 
Větvičky o této zemi.

Senioři se aktivně zapojili do prvních 
letních olympijských her, které se konaly 
o prázdninách. O tom, že se tato akce líbi-
la, svědčí i časté dotazy seniorů, zda bu-
dou také zimní olympijské hry.

Naši klienti měli možnost se s námi 
podívat také mimo město Tišnov. Při ex-
kurzi do černohorského pivovaru jsme 
se seznámili s výrobou piva, navštívili 
jsme brněnské planetárium, zhlédli zají-
mavé výstavy v Technickém muzeu Brno 
i v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. 
Pokochali jsme se společně nádherný-
mi květinovými aranžmá v Zahradnictví 

u Kopřivů v Šebrově. Dvakrát jsme vyra-
zili za kulturou do brněnských divadel. 
V červnu se vydala malá skupinka senio-
rů vlakem až do Lysé nad Labem na vý-
stavu ručních prací seniorů z celé České 
republiky, květin, kompenzačních pomů-
cek, lázeňství a módy.

Věřím, že i rok 2014 bude stejně boha-
tý. Budeme se snažit v rámci SAS nabízet 
takové akce, aby si každý ze seniorů měl 
možnost vybrat podle svých zájmů a mo-
mentální kondice. Všechny aktivity jsou 
přizpůsobeny zdravotním možnostem 
seniorů, kteří se akcí účastní.

I nadále se budete o našich akcích prů-
běžně dovídat v Tišnovských novinách 
a Tišnovsku, na internetových stránkách 
www.css.tisnov.cz a www.tisnov.info 
a u našich pracovnic Marty Špirkové (tel. 
773 590 274) a Kateřiny Trčkové (tel. 
730 193 325). 

Akcí pořádaných Centrem sociálních 
služeb Tišnov se mohou účastnit senioři 
z celého Tišnova. 

Doufáme, že svou činností pomůžeme 
starším lidem prožít spokojený a naplně-
ný rok 2014.

Je tedy zřejmé, že cíle Senior roku 
oslovují mnoho lidí a že je velké množ-
ství seniorů, kteří by si cenu podle míně-
ní svého okolí zasloužili. 

A jaké jsou cíle této soutěže? Podle 
stránek projektu www.sensen.cz:
•	 zdůraznit výjimečnost výkonů, počinů 

a prací seniorů a podpořit je v tom, co 
dělají

•	 inspirovat seniory v jejich vlastním 
životě, v jejich aktivitách a posilovat 

jejich sebevědomí a sebedůvěru
•	 postupné rozbití stereotypů v nazírá-

ní na život seniorů
•	 ukázat, kolik je mezi staršími lidmi 

těch nezdolných a aktivních. 
S těmito cíly se zcela ztotožňujeme. 

Denně se setkáváme s aktivitou a kreati-
vitou našich seniorů, s jejich snahou být 
užitečný, pomoci jiným. Pokud bude pro-
jekt Senzační senior pokračovat i v dal-
ších letech, rádi využijeme možnosti 

vyzdvihnout a ocenit podobně pilné seni-
ory. Můžete si jich také všímat a případně 
je ocenit. A nemusí to být zrovna pomocí 
projektu Senior roku.

Přestože paní Cvrkalová ve velké kon-
kurenci na titul nedosáhla, odnesla si 
pěkné zážitky, o které se s námi podělila:

Z vyhlášení soutěže Senior roku 2013
Ludmila Cvrkalová

V sobotu 7. prosince 2013 se v Praž-
ské křižovatce v kostele sv. Anny sešlo 
116 seniorů z celé České republiky při 
příležitosti slavnostního vyhlášení a pře-
dání ocenění soutěže Senior roku 2013. 
Soutěž každoročně vyhlašuje Klub SEN-
SEN (SENzační SENioři), který je akti-
vitou Nadace Charty 77, seniorských 
a neziskových organizací, knihoven, jed-
notlivců i místní samosprávy. Cílem je 
morální podpora seniorů jako významné 

části naší společnosti a zdůraznění jejich 
výjimečných výkonů, počinů a prací.

I já, jako nominovaná, jsem měla mož-
nost zúčastnit se této slavnosti. Děkuji 
vedení Centra sociálních služeb Tišnov, 
které mě nominovalo a umožnilo mi tak 
nejen krásný výlet do Prahy, ale přede-
vším být mezi významnými osobnost-
mi, jako jsou ředitelka Nadace Charty 
77 paní Božena Jirků, novinář, publicista 
a redaktor pan Václav Žmolík či herečka 

Simona Stašová. V programu při předává-
ní ocenění dále účinkovali Český národní 
symfonický orchestr pod taktovkou Libo-
ra Peška a operní diva Dagmar Pecková. 
Svoji úctu k nám, seniorům, vyjádřili také 
tím, že účinkovali zdarma.

Seniorem roku 2013 se stal pan 
Zdeněk Joukl z Desné v Jizerských ho-
rách. Zvláštní cenu poroty pak dostal 
pan Zdeněk Mahler, známý spisovatel 
a muzikolog.



Dům dětí a mládeže

2/2014 11

Tišnovští novináři píší už půl roku
redaktoři Petr, Zdeněk, Tom a Terka

Je tu druhá šance přidat se do novinář-
ského týmu! Zajímejte se s námi o žurna-
listiku! Začínající novináři se nemůžou 
dočkat dalšího půlroku psaní, fotogra-
fování a točení videí. Redaktoři pracují 
každý týden hodinu a půl. A co v našem 
kurzu získáte? Zábavu, poučení a orien-
taci ve světě médií.

V prvním pololetí jsme mezi sebou 
dělali anketu o oblíbených a neoblíbe-
ných reklamách a po tréninku jsme vy-
razili do terénu a ptali se Tišnovanů, co 
se jim na jejich městě líbí a nelíbí. Psali 

jsme pozvání na vánoční dílnu v Domeč-
ku. Točili jsme video o novinkách v Domě 
dětí a mládeže Tišnov, ve kterém jsme si 
pro rozhovor vybrali keramiky. Náš první 
článek jsme napsali pro Tišnovské novi-
ny a mohli jste si ho přečíst i Vy. V jed-
nom týdnu se z nás stali dokonce básníci. 
Naše články si přečtete na našem blogu 
novinaritisnov.blog.cz.

Nemyslete si, že jsme jako nudná 
hodina češtiny! „Baví mě učit se nové 
věci a rád píšu články,“ řekl Zdeněk, je-
den z novinářů. Dodal, že v kroužku má 

kamarády. „Nejvíc mě na kroužku baví, 
že je tady pohodová atmosféra a dozvím 
se hodně informací o tom, jak pracují 
novináři,“ navázal Petr, další z novinářů. 
Otázkou jsme probudili i dalšího z týmu 
novinářů. „Nejraději jsem psal básnič-
ky a také fejetony,“ řekl unavený novinář 
Tom a zase usnul. 

Ukažte, co je ve Vás! S novináři si vy-
zkoušíte psát publicistické i zpravodaj-
ské žánry a mnoho dalšího!

Vyhodnocení projektu „S koněm 
posílíme záda i mezilidské vztahy“
Monika Krištofová, koordinátorka RC Studánka

Projekt byl podpořen MPSV a rea-
lizován v průběhu roku 2013 RC Stu-
dánka o. s. ve spolupráci s Čas pro 
sebe o. s. Výstupy projektu nás mile 
překvapily a byla překonána všechna 
naše očekávání. Nyní by bylo možné 
uvést citace z hodnocení projektu dětmi 
a rodiči nebo vědecké závěry. Nako-
nec jsem se rozhodla nechat promluvit 
za vše šest obrázků, postupně kreslených 

jedním z účastníků projektu od začát-
ku až po jeho konec. Myslím, že více 
není třeba dodávat. Děkuji všem, kteří 
se na projektu podíleli a pomáhali nám 
s jeho realizací.

Aktivity projektu „S koněm posílí-
me záda i mezilidské vztahy“ byly 
podpořeny z dotačního programu 
Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 

Poděkování 
Studánce
Petr Jůza, ředitel Dětského domova 
ve Vranově (u Brna)

Rád bych touto cestou poděkoval Ro-
dinnému centru Studánka o. s., jehož 
zástupkyně paní Lenka Knechtová 
a paní Sylva Veselá předaly vánoční 
dárky dětem v dětském domově 
ve Vranově.
Dárky poskytli lidé v rámci projektu 
Strom splněných přání. Na vánočním 
stromku v RC byly lístky s přáními dětí, 
a kdo chtěl, mohl si lístek vzít a splnit 
dítěti jeho přání. Díky vstřícnosti těch-
to lidí byla všechna přání dětí vyplně-
na. Spolupráce v rámci tohoto projektu 
začala již v roce 2007 se ZŠ a DD Před-
klášteří a nyní pokračuje s Dětským 
domovem ve Vranově.
Všem, kteří se do projektu zapojili, pa-
tří srdečný dík za to, že dětem udělali 
svými hodnotnými dárky radost.

Rodinné centrum Studánka
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rok od znovuotevření kina Svratka
Ondřej Kaláb, vedoucí Kina Svratka

Bilancujeme první rok po digitaliza-
ci, protože 2. února tomu bude právě rok 
od chvíle, kdy bylo slavnostně otevře-
no Kino Svratka po celkové rekonstrukci 
a digitalizaci. Do modra laděný sál s po-
hodlnými sedačkami, nová technologie 
i obměněný personál – všechno tehdy 
netrpělivě čekalo na první diváky. Při-
šlo jich hned napoprvé požehnaně. Plný 
sál se kochal prvním dílem Hobita ve 3D, 
a to za pouhých 50 Kč.

První dva měsíce provozu se nes-
ly ve znamení všeobecného zájmu 
diváků, kteří chtěli nové kino vidět. Prů-
měrná návštěvnost dosahovala čísla 75 
(!) na představení i díky hitu Babovřesky, 
který hned několikrát vyprodal Svratku 
k prasknutí. S jarní oblevou a sluníčkem 
přišel logicky odliv diváků, následně ješ-
tě umocněný omezeným provozem let-
ního kina. To doposud funguje na bázi 
staré technologie, odkázané na promí-
tání 35mm kopií. Tedy formátu, v němž 
se již druhým rokem nové filmy v Čes-
ku téměř nevyrábí. Do budoucna zůstá-
vá výzvou, jak s obrovským filmovým 
amfiteátrem naložit. Digitalizace by byla 
velice nákladným a nejistým podnikem: 
štědré příspěvky státního fondu jsou již 

minulostí a kina dnes musí bojovat s pi-
rátstvím, vzrůstající popularitou VOD 
(legální virtuální videopůjčovny) i s vel-
kými obrazovkami televizí. Rozumným 
řešením se tak jeví o poznání méně ná-
kladná varianta E-cinema, tedy projekce 
z disků Blu-ray, které disponují HD kvali-
tou obrazu a stále častěji se objevují v na-
bídce českých distributorů. K dispozici 
by tak byly snímky sice ne nejnovější, ale 
ne tak staré jako u 35mm filmů. Ostat-
ně, do „letňáku“ se chodí hlavně dýchat 
specifickou atmosféru, pro niž leckdo 
rád překousne, že snímek běžel v kinech 
před čtyřmi měsíci. Dost ale o letním 
kině.

První rok digitalizovaného ka-
menného kina byl určitě v mnohém 
úspěšný: solidní průměr 50 diváků na fil-
mové představení, transformace na no-
vou technologii a internetový rezervační 
systém, zavedení kiosku nebo vytvoře-
ní znělky. Jako vždy a všude je ale stále 
mnoho, co zlepšovat. 

Chci proto kinu popřát do roku 2014, 
aby vytvářelo přátelskou atmosféru pro 
své diváky, na níž se budou sami podílet, 
vydařené akce a dobré filmy!

advent ZUš Tišnov v chrámu a s hosty
Zdeněk Vašíček, učitel ZUŠ Tišnov, autor „chrámových děl“

Zlidovělý výrok ze známého českého 
filmu nabádá: do větších akcí se nepou-
štět! Umělecká rada ZUŠ Tišnov na začát-
ku školního roku 2013/2014, takříkajíc 
v předvečer 65. výročí založení školy, roz-
hodla ovšem jinak. V tišnovském chrámu 
sv. Václava mínili po dvanácti letech opět 
provést „Adventní chrámové dílo“ – evan-
gelizační pořad pro dvě hudební tělesa, 
sbor modlících se a moderátorů.

Stalo se tak v neděli 22. prosince 
2013. Na kůru vystoupili jako hosté Tiš-
novský pěvecký sbor a Žesťové kvarteto 
Jaroslava Halouzky, spolu s nimi Hudeb-
ní soubor pedagogů a žáků ZUŠ Tišnov 
(varhany MgA. Silvie Jebáčková). Hudeb-
ní těleso na kůru dirigoval ředitel školy 
Mgr. Tomáš Zouhar. Před oltářem vystou-
pil Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tišnov 
za doprovodu varhan (MgA. Zdeněk Va-
šíček) a dětských bicích nástrojů. Hudeb-
ní těleso před oltářem dirigovala učitelka 
Dana Morysová. Žáky literárně drama-
tického oboru školy připravila učitelka 
MgA. Berit Hönigová. Mnozí z účastníků 

„díla“ se z chrámových aktivit znali 
již léta. Bylo to velmi příjemné setkání. 
Dlouhotrvající potlesk hojně navštívené-
ho chrámu byl všem účinkujícím vítanou 
a milou odměnou.

O žánru „chrámové dílo“ jsem infor-
moval naposledy u provedení nové ver-
ze „Vánočního chrámového díla“ (TN 
2012, č. 1, s. 21). Nachystat „dílo“ není 
totéž jako připravit několik žáků na běž-
nou žák. besídku, vzhledem ke dvěma 
střídajícím se hudebním tělesům a sou-
časné hodinové délce. Nacvičování pě-
veckých sborů dirigenty proto začalo 
brzy po zahájení školního roku. Časem 
se připojovali instrumentalisté v různých 
sestavách. Ředitel školy Mgr. Tomáš Zou-
har byl duší všech příprav a obětavě vy-
řešil různé potíže. Začínaje počítačovými 
programy přes organizaci zkoušek do da-
leka roztroušených účastníků až po ná-
cvik hudby s žákem školy – nadějným 
hráčem na bicí nástroje Ondřejem Něm-
cem – za jeho nepřítomného učitele hlav-
ního předmětu.

Oproti verzi z roku 2001 došlo k úpra-
vám či rovnou změnám nápěvů i textů. 
Vzrostl počet korespondencí mezi oběma 
hudebními tělesy a ve dvou písních se tě-
lesa spojila. Průvodní slovo moderátorů 
s modlitbami se obsahem mělo více při-
blížit k hranici mše svaté.

Na internetové stránce ZUŠ Tišnov 
v záložce „Projekty“ se lze o putování 
školy chrámy během období 2000–2013 
dočíst podrobněji. Snad mi jako přímé-
mu svědkovi bude dovolena malá an-
tropomorfizace: jistá část školy se za ta 
léta s žánrem chrámového díla „sžila“. 
Otázkou do budoucna zůstává pokry-
tí ostatních období liturgického roku 
chrámovými díly a jejich případná dal-
ší provádění školou. (Třeba i se zapoje-
ním zbývajících oborů školy jako v roce 
2000.) Výzvou zůstává rozmnožení hu-
debních těles. Historické vzory existu-
jí a tišnovský chrám k tomu příležitost 
dává!

2. 2. 2014 –  
První narozeniny 
„nového“ kina
2. února oslavíme jeden rok od znovu-
otevření Kina Svratka. Dovolujeme si 
Vás proto pozvat na speciální akce, kte-
ré jsme pro Vás na tento den připravili:

Program:

•	 ve 14.30 pohádkoví mravenčí Mr-
ňouskové pro celou rodinu (při 
vstupu sladkost pro děti!)

•	 v 17.00 jedinečný záznam koncertu 
slavné kapely The Doors (ke vstu-
pence soutěžní test o volňásek)

•	 v 19.30 Don Giovanni: v Tišnově 
máte jedinečnou možnost vidět 
a slyšet krásnou operu W. A. Mozar-
ta v záznamu představení Metropo-
litní opery New York! (ve foyer bude 
před operou k ochutnání bílé víno 
za dobrovolný příspěvek!)

Je opravdu nač se těšit, vstupenky lze 
rezervovat od 10. 1. na www.mekstis-
nov.cz/kino-svratka/program.
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Výstava Tišnovsko a betlémy
Barbora Kulhánková

Příjemnou předvánoční atmosféru 
již bohužel nyní v lednu vytěsnila reali-
ta všedních dní, ale přesto dovolte malé 
ohlédnutí za vcelku zdařilou předvá-
noční výstavou betlémů, které si v pro-
storách Obecního úřadu v Předklášteří 
prohlédlo více jak 1 700 návštěvníků. 

Autor výstavy, pan Zdeněk Jílek ze 
společnosti Art Periscope, zde shromáž-
dil více jak 150 betlémů, mezi kterými se 
našlo několik opravdu velmi zajímavých 
exponátů. Za připomenutí jistě stojí nově 
zrestaurovaný betlém z kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Předklášteří, který 
byl opraven za finanční podpory pana 
Oldřicha Merty (Mertastav s. r. o. a M-ob-
chod Předklášteří). Zkušený restaurátor 
pan Zdeněk Farský odvedl v rekordním 
čase opravdu výbornou práci a vše se 

podařilo zajistit tak, aby právě na této 
výstavě měl opravený betlém premiéru. 
Dále se mohli návštěvníci výstavy potě-
šit pohledem na malovaný betlém ze Tří 
Studní od pražského malíře Ivana Sva-
toše, jenž se může pyšnit úctyhodnými 
rozměry 384 x 132 cm, na občanské bet-
lémy z Lomnice a z Lažánek či na mecha-
nické dřevěné betlémy Františka Ševčíka 
z Malé Lhoty, Antonína Srby ze Železné-
ho a Jiřího Maláska z Malhostovic. Za-
jímavou skupinou mezi vystavovanými 
exponáty byly bezesporu betlémy ze za-
hraniční sbírky Jiřího Gottwalda z Brna, 
které vznikly v blízkých či vzdálených 
koutech světa, jako je Keňa, Brazílie, Me-
xiko, Itálie a Rakousko.

Pan Jílek u příležitosti výstavy vydal 
knihu s názvem Tišnovsko a betlémy, 

ve které zajímavou formou zachytil celé 
předvánoční dění a nashromáždil infor-
mace o regionálních výtvarnících, kteří 
se této krásné práci věnují. Vydání knihy 
finančně podpořilo město Tišnov, obec 
Předklášteří a firmy Easy RZ, Baumat 
spol. s r. o., Jiří Němec stavitel, JICOM, 
spol. s r. o., a Art Periscope. Obrázky 
v knize nafotil Michal Beneš. V den ver-
nisáže, 14. prosince, byla kniha na výsta-
vě slavnostně pokřtěna. Její autor natočil 
i komentovanou prohlídku celé výstavy, 
která se bude na DVD prodávat jako pří-
loha knihy.

Již nyní se můžete těšit na další ročník 
výstavy společnosti Art Periscope a hlav-
ně na řadu dalších nápaditých betlémů, 
se kterými se po roční odmlce jistě rádi 
setkají malí i velcí návštěvníci.

Výstava Sportovně a elegantně
Irena Ochrymčuková

V dubnu 2014 otevírá Podhorácké 
muzeum v Předklášteří, pobočka Mu-
zea Brněnska, výstavu Sportovně a ele-
gantně!, která potrvá do začátku měsíce 
listopadu. Výstava se bude zabývat spor-
tovním vyžitím nejen na Tišnovsku 
v průběhu 20. století. Muzejní sbírky jsou 
ve své rozmanitosti základem instala-
ce, doplňovat je budou fotografie, novi-
nové články a plakáty z různých období. 
Tišnov byl po celé minulé století úzce 
spojen se sportem a v některých letech 
velmi úspěšně. Byli bychom rádi, kdyby 
se do přípravy výstavy zapojili také ob-
čané Tišnova a nabídli některé předměty, 

které se sportu týkají, k vystavení. Před-
měty po skončení výstavy v pořádku 
vrátíme, fotografie vystavíme v kopiích. 
Výčet druhů sportu, o nichž výstava ale-
spoň zmínkou pojedná, je velmi široký, 
ale domníváme se, že pro město důležitý: 
lyžování, cyklistika, hokej, fotbal, tenis, 
běh, volejbal, basketbal, házená, stolní te-
nis, atletika, turistika, motocyklový sport, 
gymnastika, plavání, bruslení na ledě 
i na inlinech, horolezectví, windsurfing, 
krasojízda na kole, cyklokros, rybářství, 
pétanque, jezdectví a ještě několik dal-
ších. Kromě výkonnostních sportů je tře-
ba ocenit i provozování sportu kondičně 

– hlavně zásluhou sokolské župy – a re-
kreačně, což ke své radosti a spokoje-
nosti vykonává mnoho Tišnovanů. Dále 
budou k vidění současné sportovní odě-
vy a vybavení. Součástí výstavy budou 
i interaktivní kouty na vyzkoušení her, 
náčiní a vlastní kondice, dále i zajímavé 
doprovodné akce, jako např. módní pře-
hlídka, sportovní soutěže anebo besedy 
se slavnými sportovci. 

Kontakty: tel. 549 412 293, e-mail: 
i.ochrymcukova@muzeumbrnenska.cz.

Těšíme se na spolupráci.

INZERCE
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Tišnov a alois Jirásek
Josef Ondroušek

V srpnu 1917, tedy ještě za Rakous-
ka-Uherska, jmenovalo tišnovské měst-
ské zastupitelstvo spisovatele Aloise 
Jiráska čestným občanem města. V tu 
dobu to byl hrdinský a vlastenecký čin. 
Tišnov byl první, po něm teprve násle-
dovalo mnoho dalších měst a obcí. 

Mistr Alois Jirásek Tišnovanům od-
pověděl: „Velevážený pane starosto! 
Velevážení pánové obecní starší! Pře-
devčírem navečer obdržel jsem Váš 
krásný telegram, v němž se ozývá vře-
lé Vaše vlastenecké cítění a výraz pevné 
naděje v lepší naši budoucnost. Přelas-
kavě vzpomínáte mého literárního díla 
a veřejného působení. Jsem šťasten, že 
mé dílo došlo takového ohlasu a poro-
zumění, že jsem nadarmo nepracoval 
a se nesnažil. Ráčíte mně oznamova-
ti, že Jste mne jmenovali čestným ob-
čanem Svého města. Velectění pánové, 
bylo pro mne radostným překvapením, 

že té pocty dostalo se mně na sesterské 
Moravě, v staroslavném Vašem městě. 
Prosím Vás, velevážený pane starosto 
a velevážení pánové, abyste laskavě při-
jali srdečné mé díky za vyznamenání, je-
hož si vysoce vážím. Poroučeje se Vám 
všem, přeji Vašemu městu stálého roz-
květu a jsem, velectěný pane starosto 
a velectění pánové, v upřimné úctě Váš 
nejoddanější Alois Jirásek.“

Dopis byl přečten na schůzi zastupi-
telů dne 6. listopadu 1917. A když v roce 
1930 Alois Jirásek zemřel, konala se 
v tišnovské sokolovně 22. dubna tryzna. 
Na ní starosta města Alois Řezáč také 
přečetl tento dopis.

Musím poděkovat za pomoc při psaní 
tohoto článku a také dalších, které mám 
připraveny, Tišnovačce Mgr. Radce Chlu-
pové z Moravské zemské knihovny.

INZERCE
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očkování psů
Klára Němcová, zvěrolékařka

Všichni chovatelé psů vědí, že se pes 
očkuje. Ale proti jakým nemocem? Jak 
často? A musí se očkovat?

Ze zákona je majitel povinen nechat 
svého psa očkovat proti vzteklině. Popr-
vé po dosažení věku 3 měsíců (nejpoz-
ději do 6 měsíců věku) a poté pravidelně 
každý rok až dva v závislosti na použitém 
druhu vakcíny. Existují i vakcíny na vztek-
linu, které stačí opakovat po 3 letech.

Další očkování je již nepovinné. Zatím-
co vzteklina se očkuje především z důvodu 
ochrany lidského zdraví, ostatní nemoci 
jsou důležité hlavně pro zdraví psa. Pokud 
máte svého čtyřnohého chlupáče rádi, ur-
čitě jej nechte očkovat i na další nemoci, 
nejen na vzteklinu. Do základního očko-
vání patří: psinka, parvoviróza, infekční 
hepatitida, parainfluenza a leptospiróza. 
Všechny jmenované nemoci mimo lep-
tospirózy jsou virového původu, jejich 
průběh bývá vážný a v případě psinky 
až z 80 % smrtelný. Parvoviróza je vážné 
průjmové onemocnění především štěňat. 
Infekční hepatitida poškozuje játra a při 
chronickém průběhu také ledviny. Parain-
fluenza způsobuje onemocnění dýchacích 
cest, následně komplikované bakteriemi 
(tzv. psincový kašel). Leptospiróza patří 
mezi nebezpečná bakteriální onemocnění 
domácích, hospodářských i volně žijících 
zvířat. Je přenosná také na člověka! Hlav-
ními přenašeči jsou hlodavci, zejména 
potkani. Při zanedbání preventivní vak-
cinace dochází každoročně k úhynu řady 

psů a statistika uvádí 4–6 úmrtí lidí na ná-
sledky leptospirózy za rok.

Poprvé se štěňata očkují ve věku 
6 týdnů (při příznivé nákazové situa-
ci možno i později) proti psince a par-
voviróze. Za 3 týdny je přeočkování 
a přidá se infekční hepatitida, parainflu-
enza a leptospiróza. Všech pět nemocí se 
opět za další 3 týdny přeočkuje, aby bylo 
dosaženo protektivní imunity. Meziná-
rodní asociace veterinárních lékařů pro 
malá zvířata doporučuje provést posled-
ní revakcinaci na leptospirózu po 16. týd-
nu věku štěněte. Následuje přeočkování 
jedenkrát za rok (až 13 měsíců). Na přá-
ní majitele je možné některá ze jmeno-
vaných onemocnění přeočkovat v delším 
časovém intervalu. Více informací můžete 
získat u svého veterináře. 

Mimo uvedená základní onemocnění 
lze psa očkovat také proti: borelióze, teta-
nu, coronaviróze a dermatofytóze (druh 
kožní plísně).

Borelióza – očkování nepostradatel-
né k ochraně aktivních (mysliveckých, 
závodních, záchranářských, chovných) 
psů pohybujících se v prostředí s vel-
kým výskytem klíšťat. Očkovat lze jedin-
ce starší 12 týdnů, poprvé se přeočkovává 
za 14–21 dnů a dále 1x ročně. Nejvhod-
nější období pro vakcinaci je před výsky-
tem klíšťat, tj. v měsících leden až březen. 

Tetanus – očkování proti tetanu 
by mělo být samozřejmostí u psů žijí-
cích na venkově a zejména u jedinců 

přicházejících do kontaktu s koňmi. V pří-
padě onemocnění je léčba velmi náročná, 
jak časově, tak finančně, a ne vždy se po-
daří zvíře zachránit. Očkovat lze psy starší 
3 měsíců, přeočkování je poprvé po 3 týd-
nech a poté každé 2 roky.

Vakcinace proti coronaviróze je určeno 
k ochraně štěňat odchovávaných ve vel-
kých skupinách a v útulcích.

Výskytu na člověka přenosného kožní-
ho onemocnění – dermatofytózy způsobe-
né plísní Microsporum canis – lze zabránit 
každoroční vakcinací psa proti derma-
tofytóze. Vakcína se používá s úspěchem 
také k léčbě již nemocných zvířat. Toto oč-
kování bych doporučila v rodinách s malý-
mi dětmi a lidmi s oslabeným imunitním 
systémem. 

Otázka, zda očkovat, či ne, je v posled-
ní době předmětem mnoha diskuzí jak lé-
kařů, tak i veterinářů. Každé zvíře je jiné 
a žije v jiném prostředí a také podle toho 
by se měla zvolit optimální vakcinace, kte-
rá bude pro daného jedince  a jeho okolí 
prospěšná.

Pyl jako zdroj bílkovin – včelí chléb
Josef Permedla

Včela medonosná je jediný blanokřídlý 
hmyz, který je věrný jednomu druhu květu. 
Jednotlivé včely navštěvují květy jednoho 
druhu rostlin, díky tomu opylení probíhá 
tím správným pylem. Podle barvy rousků 
lze určit, kterou rostlinu včela navštěvova-
la. Při pozorování včel na včelnici vidíme, 
že každé každé včelstvo nosí pyl jiné barvy 
od bílé až po černou. Je to způsobeno vče-
lami, které pátrají po potravě a při návratu 
domů sdělují údaj ostatním včelám kruho-
vým a osmičkovým tancem na plástu. Včela 
přelétává z květu na květ. Na její chlupaté 
tělo se nachytá pyl. Za letu jej včela nohama 
otírá a formuje do rousek na zadním páru 
nohou. Aby vytvořila jeden pár rousků, 
musí navštívit přibližně 80 květů.

Z terapeutického hlediska je nejcennější 
pyl úlový (perga), který již v plástech přešel 

určitými chemickými změnami. Z prak-
tického hlediska je důležité odlišit rostlin-
ný pyl (rozptýlený ve vzduchu) od včelího 
pylu, zejména pro podstatné snížení výsky-
tu alergické reakce, která je po příjmu vče-
lího pylu výjimečná.

Biochemickým rozborem bylo v pylu 
zjištěno zastoupení všech látek potřebných 
k životu. V pylu najdeme bílkoviny (včetně 
všech esenciálních aminokyselin), potřeb-
ných k růstu i obnově buněk, jednoduché 
i složené cukry, tuky, hormony, enzymy 
a minerální látky. Z nejdůležitějších se uvádí 
vitamíny skupiny B, vitamín E a D, karoteny.

V jarních měsících včelstva krásně voní. 
Je to způsobeno odpařováním vody a zpra-
cováváním surovin úlovými včelami. Pro 
včely je stravitelný rouskovaný i plástový 
pyl. Kromě krmení larev je pyl nezbytný 

i pro výživu dospělých včel. Vylíhnutá mla-
ďuška nemá ještě vyvinuté funkční hltanové 
žlázy, nezbytné pro produkci mateří kašičky. 
Proto prvních pár dní vykonává práci uklí-
zečky buněk a přitom konzumuje pyl. Tepr-
ve potom se může stát kojičkou nejmladších 
larev anebo krmí matku či trubce. 

Pro vysoký obsah vitamínů, minerálů, 
stopových prvků a bílkovin je často pyl vyu-
žíván sportovci jako doplněk stravy. Někte-
rými autory je doporučován jako podpůrný 
prostředek při onemocnění nebo oslabení 
organismu. Chuť včelího pylu je mírně na-
kyslá. Z pylu se vyrábějí preparáty využíva-
né k léčbě alergií. Velmi často pyl pomáhá 
při léčbě některých problémů s prostatou. 
Nicméně použití pylu v těchto případech 
nutně vyžaduje konzultaci s lékařem. Zrn-
ka pylu jsou samčí pohlavní buňky rostlin. 
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oslavy pětadvacetiletého BrĎa
Zuzana Zula Brzobohatá, zakládající členka a stále hospodářka oddílu

Co se to tu peče a zdobí? A takový divný 
obrázek na polevě, snad ne brontosaurus? 
Kdopak slaví 25 let? Je to jednoduché, jsou 
to tišnovská brďata! Pořádná oslava se ko-
nala v Domečku v sobotu 14. 12. Přišli rodi-
če, stávající členové, pamětníci, kamarádi, 
 ba i naše nejmenší brďátka.

Program byl pestrý: pro kreativce sta-
vebnice Kapla, pro písničkáře kytara se 
spoustou písniček známých i oddílových 
vlastních, promítání vlastnoručně natoče-
ného filmu Síly Kruzletixů a pro pamětní-
ky staré fotky z prvních táborů, často ještě 
černobílých z kinofilmů.

Pojďme se také podívat zpět do histo-
rie. 1. 9. 1988 vznikl oddíl Brontosauři ješ-
tě jako součást pionýrské skupiny na ZŠ 28. 
října, do konce následujícího školního roku 
měl dětské členy z více tříd školy a další rok 
přišli členové i z jiných škol. Za dva roky 
se měl čile k světu, a tak mu změna v roce 
1989 umožnila přejít do osamostatněné-
ho Hnutí Brontosaurus. Tím začala historie 
tišnovských brďat – Brontosauřího Dětské-
ho Oddílu neboli BRĎO. A proč GINGO? Pan 
Foglar by z nás měl radost, kdo se zajímá 
víc, může studovat jeho knihy o tajemných 
Stínadlech. Konečně jeho knížky a příběhy 
se staly inspirací pro mnohé tradice oddí-
lu, scházíme se se v družinách, máme svo-
je symboly jako například oranžový šátek 
s brontosaurem, bobříky jsme modernizo-
vali a doplnili na našich 20 brontíků, každý 
tábor končí Večerem světel. Ale hlavně jsme 
převzali myšlenku přátelství, důvěry a ka-
marádství, což jsou hodnoty v našem uspě-
chaném světě málo se vyskytující. Konečně 
výstava o historii oddílu v tišnovském mu-
zeu nesla název „Držíme pohromadě – už 
25 let“.

Co se vůbec za tu dobu událo? Dvacet 
pět třítýdenních táborů, 290 výprav, 1 030 
schůzek. Suchá čísla, ale co znamenají? 
Střípky se mi míhají před očima – náš prv-
ní tábor na Křižanově a Cesta kolem světa 

s nafukovacími zvířaty (dnes se opět vyrá-
bějí jako retro), Páni z Růže s hroznou zi-
mou, propršený tábor, kde si pamatuju jen 
vrstvy bahna v kuchyni, které jsme každé 
ráno vymetali, a láhve Sava, kterým jsme 
dezinfikovali kdeco, Tajuplný ostrov, kde 
nás telegraf přivedl v noci ke kapitánu Ne-
movi, mluvící bůžek Virakoča, tajemné vy-
sílání mimozemšťanů, kteří potřebovali 
naši pomoc s opravou jejich létajícího ta-
líře, plavby lodí do Ameriky, kam jsme ni-
kdy nedopluli (a to jsme se vypravili třikrát 
a nějak jsme se dál jak k bermudskému 
trojúhelníku nedostali), rýžování zlata a vý-
prava na Klondike s bojem o zlatá naleziš-
tě, pevnost Iff a tajemná komnata se sedmi 
zámky, stroj času s cestou do jednotlivých 
epoch dějin země. A co teprve nález Prste-
nu a cesta do Mordoru, tajemné runy a ho-
zení prstenu do Hory osudu, Duna s pískem, 
harvestry, kořením, bojem proti knížeti. 
Snad tajemným kouzlem z Neviditelné uni-
verzity jsme se ocitli na Zeměploše, omy-
lem odstartovali do vesmíru, osídlovali 
ostrov Bronton a snažili se být osadníky, žili 

jsme ve středověku v době Jana Lucembur-
ského, prováděli vykopávky a hledali stopy 
po Keltech v rámci evropského projektu, 
ztroskotali na cestě na dovolenou a ocitli se 
v mayské civilizaci. Souboj čtyř živlů loňské 
léto skončil porážkou zlého Ohňového pána 
a na Zemi zavládl klid a mír, hlídaný mudr-
cem Šen-dží-benem. 

Co dál? Ve starých zkazkách Mayů byl 
rok 2012 rokem vstupu do nového věku, 
věku bílého jaguára, kdy začnou žít lidé 
v souladu s přírodou. Tišnovská brďata se 
snaží ukázat dětem, že se tak dá žít, že jsou 
důležitější věci než konzum, že se dá dí-
vat na svět jinýma očima a hledat hodnoty, 
které nevidíme na první pohled. 

Aby se to dařilo dalších dvacet pět let, 
přeji brďatům hodně dobrých vedoucích, 
tolerantních rodičů, nadšených dětí a také 
přízeň našich podporovatelů. Ráda bych 
na závěr poděkovala MŠMT, JMK, městu 
Tišnovu, STC s. p. Praha, firmě Artin a všem 
dobrovolníkům, rodičům a vedoucím, kteří 
věnují často to nejcennější, tj. volný čas, od-
dílu GINGO.

Spanilá jízda je pro všechny
Uljana Bráchová

Také v roce 2014 uspořádají členové 
občanského sdružení Tišnovský vozíčkář 
několik akcí. Již dnes začínají připravovat 
spanilou jízdu nazvanou Závody Kukýr-
nou. Uskuteční se za spolupráce SŠ a ZŠ 
Tišnov, města Tišnov, DDM, radioklubu 
a dalších organizací. „Chceme zapojit co 
nejširší okruh zájemců, a to nejen z řad 
zdravotně postižených, ale především 

mládeže. Závodit se bude v několika ka-
tegoriích. Od startu nahoře na Kukýrně 
povede trasa závodu až na konec Dvořáč-
kovy ulice. Bezpečnost zúčastněných za-
jistí zpomalovací retardéry. Očekáváme 
účast nejen nás, vozíčkářů, ale především 
mládeže s kárkami nebo skateboardy. Tě-
šíme se na děti s koloběžkami, ale i do-
spělé na kolečkových bruslích. Prostě to 

bude jízda na čemkoliv a pro nejrůzněj-
ší věkové kategorie,“ řekl Pavel Kadlec, 
předseda občanského sdružení Tišnov-
ský vozíčkář. Přihlášky mohou zájem-
ci o Závody Kukýrnou, které se budou 
konat v květnu, už dnes zasílat na adre-
su tvozik@seznam.cz nebo volat na tel. 
737 112 236.
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ekoporadna Tišnovsko opět otevřena
Kamila Synková, ekoporadkyně

A to v nových prostorách, na náměstí 
28. října, č. p. 28, ve dvoře za lékárnou 
Arnica. Otevírací doba je každou středu 
od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin.
Kontakt:	ekoporadna@tisnovsko.eu
Web: ekoporadna.tisnovsko.eu
Poskytujeme:

•	 poradenství v oblasti ekologie a ži-
votního prostředí

•	 (při zodpovídání dotazů spolupracu-
jeme s městem Tišnov, místní organi-
zací Svazu zahrádkářů, Ekologickým 
institutem Veronica a dalšími ekolo-
gickými organizacemi a institucemi)

•	 půjčování knih a časopisů environ-
mentálního zaměření

•	 letáky a brožury

•	 prodej výrobků Fair Trade (spraved-
livého obchodu) – především káva, 
kakao, čokoláda, čaj

•	 možnost odevzdání vybraných druhů 
odpadu – plast, papír, monočlánky, 
hliník
V roce 2013 realizovala Ekoporadna 

Tišnovsko celkem 16 akcí, např. čištění 
příkopů z Tišnova do Lomničky a čiš-
tění Besénku až po soutok se Svratkou, 
Pomoc obojživelníkům při jarní mig-
raci přes komunikace, Besedu a výsta-
vu o fairtradových družstvech v Peru, 
oslavu 10. ročníku Dne stromů. Dále se 
účastnila trhových slavností a spolupra-
covala na řadě dalších akcí pořádaných 
tišnovskými organizacemi. 

Dotace města Tišnov umožnila dal-
ší provozování Ekoporadny Tišnovsko, 
která je financována výhradně z dota-
cí, grantů, členských a dobrovolných 
příspěvků.

Děkujeme městu Tišnov, Ing. Zuza-
ně Brzobohaté, Rodinnému centru Stu-
dánka, základním školám v regionu 
Tišnovska, Domu dětí a mládeže Tiš-
nov, Dětskému domovu Tišnov, Skaut-
ským střediskům Tišnov a Doubravník, 
Brontosaurům Tišnov – BRĎO, Městské 
knihovně Tišnov, Centru sociálních slu-
žeb Tišnov a o. s. Tišnovský vozíčkář 
za podporu a spolupráci v loňském roce. 

Skautský rok 2013 v Tišnově
Martina Šmardová, skautské středisko Tišnov

Máme za sebou další rok plný výprav, 
táborů a skautských schůzek, kde jsme 
zažili mnoho nového. Velkou novinkou 
loňského roku bylo rozšíření činnosti 
o předškolní kategorii dětí. Vznikla tak 
nová skupina – Piškuntálci. Naše dva tiš-
novské oddíly mají celkem 100 členů. 
Oddíl Robinsoni Doubravník sdružuje 
31 členů. Oproti roku 2012 se tak naše 
členská základna rozšířila o 23 členů.

V průběhu roku proběhly desít-
ky výprav. Prozkoumali jsme jeskyně 
na Květnici, stanovali jsme na Vysočině, 
prozkoumali jsme okolí Tišnova na kole. 
Učili jsme se jezdit na lodích v Ivanči-
cích nebo vyrazili jako špióni do noč-
ních uliček Šlapanic na dobrodružnou 
městskou hru.

Vrcholem naší činnosti s dětmi byly 
čtyři letní tábory, na nichž mohly děti 
prožít táborový příběh. Motivací letoš-
ních táborů byly Čechy 13. století, stře-
dověk, Tři svitky nebo Rumcajs. Tábor 
Piškuntálků, našich nejmladších členů, 
se uskutečnil na Chytálkách a účastnili 

se ho nejen naši nejmladší členové, ale 
i jejich rodiče. Táboření v týpí se všem lí-
bilo, stejně tak i celotáborová hra prová-
zená postavami autora Václava Čtvrtka. 
Děti zažily s Rumcajsem, Mankou a Ci-
pískem mnohá dobrodružství. Na tábo-
řiště nedaleko Nové Vsi u Nového Města 
na Moravě se tentokrát vydaly oddíly Ji-
řičky a Robinsoni. Kluci z oddílu Blaho-
slaveného Hroznaty vyrazili objevovat 
okolí Kunčiny Vsi. Celkem jsme letos tá-
bořili neuvěřitelných 1 505 osobodů, tj. 
o 25 % více než loňský rok.

Mohli jste nás také vidět na několika 
akcích pro veřejnost. V lednu jsme pořá-
dali tradiční Skautský ples v Doubravní-
ku. V červnu jsme pomáhali při oslavách 
města Tišnova a pro rodiny s dětmi jsme 
vytvořili Skautskou stezku na rozhled-
nu. Na stezce čekala stanoviště plná her 
a úkolů. V předvánoční době jsme vy-
cestovali za hranice do Vídně. Společ-
ně s tisícovkou dalších skautů jsme se 
účastnili předávání betlémského světla 
a dovezli ho do Tišnova. Během Vánoc 

jste si mohli odnést světlo z náměstí, 
kostela či skautského domu.

Největší výzvou roku 2013 byl pro 
nás projekt Skautský dům Tišnov. Pus-
tili jsme se do kompletní opravy domu 
na Klášterské ulici, který nám město Tiš-
nov v březnu poskytlo do pronájmu. Byli 
jsme úspěšní s podáním žádostí o dotace. 
Projekt Skautský dům Tišnov je finančně 
hrazen z rozpočtu města Tišnova a Jiho-
moravského kraje formou dotace a dále 
z rozpočtu skautského střediska. První 
práce začaly už v květnu a skončily před 
Vánoci. Do společného úsilí se zapojilo 
na 80 dobrovolníků: dětí, rodičů a přá-
tel, za jejichž nadšení a práci jim srdečně 
děkujeme. Za sedm měsíců se podařilo 
z hrubé stavby převážně vlastními silami 
opravit interiéry domu do podoby, která 
umožňuje zahájit další činnost v novém. 

Celý rok byl opravdu nabitý, jedna 
akce střídala druhou. A bylo toho mno-
hem více. Pokud chcete sledovat naši 
činnost, navštivte internetové stránky. 
tisnov.skauting.cz.

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

Tišnovští vozíčkáři bilancují rok 2013, 
v němž plnili úkoly, projekty a akce, které 
byly naplánovány. Úkoly se nám podaři-
lo plnit jen částečně, vzhledem k velké-
mu teplu, které panovalo v loňském roce 

a častému onemocnění našich členů. Tiš-
novští vozíčkáři dostali od města Tišno-
va finanční dotaci. Tuto plně využili pro 
své akce a doplnění vybavení pro činnost 
organizace. 

Děkujeme tímto všem, kteří nám po-
skytli finanční dotace a dary, zejména 
městu Tišnov a p. Vodičkovi. Přejeme 
všem lidem lásku, zdraví, klid, pohodu, 
optimismus a příjemné prožití roku 2014. 
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kesl cup 2014
Hana Zemanová, výbor oddílu Sokol 
Karate Tišnov

V neděli 19. 1. 2014 jsme díky pod-
poře rodičů vyrazili na závody v kara-
te Kesl Cup 2014 do Prahy. Mezi silnou 
konkurencí jsme vybojovali 2 medaile 
a další výborná umístění. 
•	 Kata dívky (bílý a žlutý pás) 

11–14 let Sabina Medunová 2. místo
•	 Kata chlapci (bílý a žlutý pás) 

11–14 let Pavel Valenta 3. místo
•	 Kata chlapci (bílý a žlutý pás) 

11–14 let Michal Sáblík 6. místo
•	 Kata chlapci (bílý a žlutý pás) 

11–14 let Patrik Daniel 8. místo
Na závodech se nám naskytla mož-

nost inspirovat se nejen výkony 
v kategorii muži a ženy, ale také v kate-
gorii masters. V ní proti sobě nastoupi-
li 4 závodníci starší 45 let. Nejstaršímu 
účastníkovi bylo 64 let.

Výsledky kP mladšího žactva a turnaje dorostu 
Zdeněk Kunický

Víkend 11.–13. 1. 2014 byl pro tišnov-
ské tenisty velice úspěšný. Na Ostrovci 
probíhal turnaj dorostu kategorie „B“, je-
den ze dvou, které se za celou zimní se-
zonu na jižní Moravě konají. V Třebíči 
a v Jihlavě pak soupeřili nejlepší mlad-
ší žáci a žákyně na krajském přeboru. 
Ve všech případech byly turnaje obsaze-
ny i hráči, kteří se připravují pod vede-
ním trenérů Zdeňka Kunického a Martiny 
Seyfertové v Tišnově na Ostrovci. 

Do Třebíče se sjela elita mladších 
žáků, kategorie turnaje „12“ hovoří 
vcelku jasně. První nasazený Jaroslav 
Šmédek (60BH), druhý Kryštof Vítek (re-
prezentant tišnovského klubu – 45BH), 
třetí Lukáš Vaculík (45BH) a čtvrtý 
Adam Jurajda (45BH) nenechali nikoho 
z přítomných diváků a rodičů na pochy-
bách, že tenis opravdu umí. Tato čtveři-
ce kvalitních hráčů potvrdila papírové 
předpoklady a postoupila do semifiná-
le dvouhry. První dvojici tvořili Šmédek 
a Vaculík, výsledkem 7:6, 6:1 postoupil 
do finále dvouhry Šmédek. Z druhé dvo-
jice Vítek a Jurajda prošel dále po výsled-
cích 6:4, 6:3 Kryštof Vítek. V pondělním 
finále dvouhry potvrdil Jaroslav Šmédek 
roli favorita a došel si pro vítězství s vý-
sledkem 6:4, 6:3. Kryštof Vítek tak získal 
stříbrný pohár, se kterým se přijel po-
chlubit na trénink. Spolu se svým kama-
rádem a přemožitelem ve finále dvouhry 

Jardou prošli celkem snadno pavoukem 
a ovládli KP ve čtyřhře. Kryštofovi ke zla-
tu a stříbru z krajského přeboru moc gra-
tulujeme a přejeme další úspěchy. 

Na KP v Jihlavě bojovala Eliška Kuče-
rová, která mezi nejlepšími sbírá zkuše-
nosti. Ve dvouhře prohrála v prvním kole 
a ve čtyřhře se spoluhráčkou Ester Mi-
kulcovou postoupily mezi 8 nejlepších 
párů. Tam však nestačily na druhé nasa-
zené hráčky. Eliška bude mladší žákyní 
i v příštím roce, a pokud bude pokračo-
vat v pečlivé přípravě, mohla by na dal-
ším halovém krajském přeboru patřit 
mezi favoritky.

Velkým svátkem pro tišnovský tenis 
bylo pořádání turnaje dorostu kategorie 
„B“. O turnaj byl takový zájem, že se do-
konce 9 náhradníků nedostalo do hlavní 
soutěže, a nemohli tak v Tišnově na-
stoupit. Všech 32 hráčů, kteří se do tur-
naje prezentovali, předváděli velice 
kvalitní výkony, které mnohdy nejsou vi-
dět na turnajích mužů. Z domácích hráčů 
nastoupili bratři Dominik a Filip Křipští, 
Dominik Kučera, Tomáš Havlát a Tomáš 
Stříteský. Filip Křipský si do prvního kola 
vylosoval 4. nasazeného Filipa Šobáně 
ze Slovenska a po tuhém boji mu podle-
hl až ve třetí sadě v tie-breaku 6/2, 3/6, 
6/7 (8/10). Dokonce prohrával již 1/5 
na gemy, ale podařilo se mu vývoj třetí-
ho setu otočit. Svůj obrat však nedotáhl 

do vítězného konce. Jeho bratr Dominik 
v prvním kole uspěl nad Albertem Šprlá-
kem 6/3, 7/5 a ve druhém kole prohrál 
s Dominikem Bartoněm 6/7, 2/6. Prvním 
kolem také prošel Dominik Kučera, vítěz-
stvím nad Martinem Ciklem 6/7,7/5,6/2. 
V druhém kole Dominik nestačil na prv-
ního nasazeného Marka Majdu, který se 
stal nejúspěšnějším hráčem turnaje. Zví-
tězil ve dvouhře ve finálové bitvě proti 
Vojtovi Prokopovi 2/6, 7/6, 6/4. Se svým 
spoluhráčem z TC Brno Michalem Mrn-
kou ovládli i soutěž čtyřhry. Pěkného 
úspěchu ve čtyřhře dosáhla dvojice Do-
minik Křipský a Martin Šimeček (TK Pře-
rov), kteří získali bronzové medaile. 
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druhý běh akce „Běhej pro zdraví“
Martin Sebera, Tereza Součková, trenéři AK Tišnov

Chcete začít běhat? Nevíte jak? Odrazu-
je Vás počasí? Přemýšlíte alespoň o jed-
nom heslu níže?
•	 zdravý životní styl
•	 zvýšení fyzické kondice
•	 zvýšení psychické pohody
•	 boj s nadváhou
•	 zkusit si máknout

Atletický klub AK Tišnov Vám pomůže pře-
konat začátky, dá Vašemu běhání řád. 
Zkuste tříměsíční dohled nad Vaším bě-
hem od neděle 23. 2. 2014 do 11. 5. 2014. 
•	 Cena 500 Kč / celý blok
•	 Součástí programu budou i přednáš-

ky na téma detoxikace, výživa, rege-
nerace, sportovní trénink.

•	 Přijďte v neděli 23. 2. 2014 v 9.30 hod. 
na venkovní hřiště u ZŠ Smíškova.

Program je určen pro úplné začátečníky 
i pro pokročilejší.
Nabízíme vlídné slovo a slušné zacházení!

www.aktisnov.wz.cz/beh-pro-zdravi

Mladí stolní tenisté jsou krajskými přeborníky
Jiří Dospíšil, předseda TTC Koral Tišnov

Již první měsíc tohoto kalendářního 
roku přinesl tišnovskému stolnímu teni-
su pěkný úspěch. Družstvo starších žáků 
TTC KORAL Tišnov ve složení David Sed-
lář, František Nečas a Rudolf Cvrkal ml. 
se v neděli 5. ledna v Brně stalo vítězem 
přeboru Jihomoravského kraje a nomi-
novalo se na mistrovství České republiky. 

Výsledky družstva starších žáků 
na krajském přeboru:

•	 Tišnov–Strážnice 6:0 (Body: Sedlář 2; 
Nečas 2; Cvrkal 2)

•	 Tišnov – MS Brno 5:5 (sety 19:19) 
(míčky 125:117) (Body: Sedlář 3,5; 
Nečas 1,5; Cvrkal 0)

•	 Finále: Tišnov–Břeclav 6:4 (Body: 
Sedlář 2,5; Nečas 2,5; Cvrkal 1)
Muže přebor kraje teprve čeká. 

Po „splnění povinnosti“ a jasném ovlád-
nutí okresního přeboru koncem loňského 

roku se tišnovští stolní tenisté v neděli 2. 
2. 2014 v Brně utkají s nejlepšími hráči 
ostatních okresů o tituly krajských pře-
borníků ve dvouhře, čtyřhře mužů a smí-
šené čtyřhře. Kromě toho budou Jiří 
Dospíšil ml., René Pros, Jiří Antoš a Jakub 
Sedlář bojovat o nominaci na mistrovství 
ČR, které se letos uskuteční na přelomu 
února a března v Plzni.
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Dne 14. února uplyne 20 roků, co nás na-
vždy opustila naše milovaná manželka, ma-
minka a babička paní VĚRA	KVÍČALOVÁ. 
S láskou vzpomínají manžel a synové Petr 
a Pavel s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.

Pátý rok uplynul jako tiché řeky proud, jen 
bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 3. února uplyne pátý smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš dra-
hý tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, 
pan FRANTIŠEK	 MIHOLA. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děku-
je dcera Lenka s rodinou.

Dne 23. 1. uplyne 16 let, co nás navždy 
opustil pan MILOSLAV	 MUSIL. Za vzpo-
mínku děkují manželka, dcery a syn 
s rodinami.

Dne 31. 1. vzpomeneme třetí výročí, co 
nás navždy opustil náš milovaný syn 
MILOSLAV	 MUSIL. Za vzpomínku děkují 
rodiče.

Dne 19. 2. 2014 by se dožil 100 let pan 
FRANTIŠEK	MICHÁLEK. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi. Dcera Hana a zeť 
s rodinou.

Dne 12. ledna uplynuly dva smutné roky, 
kdy nás navždy opustila manželka, mamin-
ka a babička paní MARIE	NAVRÁTILOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomínají a za ti-
chou vzpomínku děkují manžel a děti 
s rodinami.

Dne 13. ledna uplynul druhý smutný rok, 
co nás navždy opustil milovaný manžel, ta-
tínek a dědeček pan JAN	DOZBABA. Za ti-
chou vzpomínku děkuje manželka a děti 
s rodinami.

Dne 8. ledna uplynulo 10 let od odcho-
du naší drahé maminky a babičky paní 
ZDENY	FARKAČOVÉ. Několik let pracova-
la i na měst. úřadě v Tišnově. Její život byl 
vyplněn nesmírnou obětavostí nejen pro 
rodinu, ale ochotně vždy podala pomoc-
nou ruku každému, kdo potřeboval. S lás-
kou a úctou vzpomínají dcera Olga se syny 
Michalem a Marcelem. 

Dne 29. ledna to bylo 7 smutných roků, 
kdy nás navždy opustil pan JAN	ANTONÍN. 
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou 
vzpomínají dcera Jana a syn Radek s rodi-
nami, maminka, přítelkyně Anna a bratr 
František s rodinou.

Díky za to, že jsi byla, za každý den, který jsi 
pro nás žila.
Dne 11. 1. 2014 uplynul druhý smutný rok, 
kdy nás opustila naše milovaná mamin-
ka, babička, prababička a teta paní ANNA	
BARTÁKOVÁ.
S úctou a láskou vzpomíná rodina Bartá-
kova a Pospíšilova.

Dne 25. ledna uplynulo 22 roků, kdy nás
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dě-
deček pan ANTONÍN	HORČICA z Drásova.
Stále s láskou vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 20. 1. 2014 uplyne čtvrtý smutný rok, 
kdy nás navždy opustila manželka, ma-
minka, babička, prababička paní VLASTA	
HAVLÍČKOVÁ. Za tichou vzpomínku děku-
je manžel a dcery s rodinami.

Dne 18. února uplyne 6 let od chvíle, kdy 
nás opustil pan KAREL	KALIVODA. Vzpo-
míná manželka, dcera a syn s rodinami.

Odešel jsi, jak si osud přál, však v našem 
srdci a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 12. února uplyne třetí smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček pan JOSEF	KUČERA. 
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a děti s rodinami.
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	° Koupím	různé	staré	věci	z	30.–50.	let	
Pánské, dámské oblečení, boty, klo-
bouky, rukavičky, hodinky, doplňky 
a vše ohledně automoto včetně fota, 
součástek, hraček. Tel. 776 655 842, 
E-mail: miroe@email.cz.

	° Pronajmu	byt	2+1	pod	Klucaninou,	
po rekonstrukci, částečně zaříze-
ný. Cena 8 000 Kč včetně inkasa. Tel. 
724 556 874.

	° Zdraví	a	kondice	potěší	Vás	nejvíce.	
 Hubněte s námi! Tel. 603 734 250.

	° Pronajmu	byt	v	Tišnově.	6	000 Kč	
plus elektřina a plyn. Tel.: 604 990 332.

	° Hledám	ke	koupi	rodinný	dům	
v Tišnově nebo v okolí Tišnova max. 
do 20 km. Může být i k menším opra-
vám. Tel. 720 358 722.

	° Pronajmu	byt	1+kk	zařízený	
na ulici Dlouhá, Tišnov. Cena 7 500 + 
měsíční kauce. Tel. 723 665 105.

	° Prodám	byt	1+1,	osobní	vlastnictví,	
Tišnov, Klucanina. Klidné místo. Prosím 
SMS, volám zpět. Tel. 608 75 12 62.

	° Prodám	byt	OV	3+1	po	celkové	
rekonstrukci, 2. patro, Tišnov Horova, 
Mob. 736 680 958.

	° Prodám	byt	1+kk,	v	OV,	42	m2,	
ul. Klášterská, novostavba. Cena 
1 350 000 Kč. Tel. 732 235 533.

	° Mladý	pár	hledá	v	Tišnově	byt		
ke koupi, min. 2+1. Možno i k rekon-
strukci. Tel. 733 313 620.

	° Prodej	bytu	v	OV	1+1	ul.	Květnická,	
38 m2, zvýšené přízemí, cena 
800 000 Kč. Tel. 737 500 736, 
www.realitystasa.cz.

Inzerce

Dne 24. 1. uplynul první smutný rok, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný druh, ta-
tínek, dědeček a pradědeček pan KAREL	
URBAN. S láskou stále vzpomínají družka 
Anina a dcery Iva a Milena s rodinami.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci 
znovu a zas.
Dne 16. února 2014 by se dožil 90 let náš 
drahý tatínek, dědeček, pradědeček pan 
MIROSLAV	VÁLKA. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi. Děti s rodinami.

Dne 21. ledna 2014 uplynul již pátý smut-
ný rok, kdy nás navždy opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka a babička paní 
RŮŽENA	 ODEHNALOVÁ. Stále vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku děkují manžel 
a děti s rodinami.

Dne 3. 1. uplynul první smutný rok, co nás 
opustil manžel, tatínek, dědeček, strýc 
a švagr pan JOSEF	 PAVLÍČEK ze Želez-
ného. 9. ledna by oslavil 82 let. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka Květoslava 
s rodinou. 

Dne 23. února uplyne 25 let, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan ADOLF	POSNER. S láskou 
stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a synové s rodinami.

Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich 
srdcích žiješ s námi dál.
Dne 10. ledna uplynulo třetí smutné výročí, 
kdy nás opustila milovaná maminka a ba-
bička paní JANA	 ZAVŘELOVÁ. Za tichou 
vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou.
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