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Emílie Vallová, živnostnice roku 2014
Foto: Pavel Smékal

Ha-kapela, 13. 12. 2014, Sokolovna Tišnov
Foto: Marek Procházka

Trio Balkan Strings
14. ledna 2015, Kino Svratka
Foto: Michal Beneš

Swing U Palce
13. prosince 2014, Café U Palce
Foto: Michal Beneš

Vážení přispěvovatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosím, dodávejte příspěvky tohoto typu nejpozději
týden před řádnou uzávěrkou. Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle.
Příští uzávěrka bude 16. 2. 2015 ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně. V případě zaslání po
uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.
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Radnice informuje
Anketa k pojmenování nových ulic v Tišnově
Vážení občané, rádi bychom touto cestou
oslovili Vás, občany města Tišnova, a proto
vyhlašujeme anketu na pojmenování jednotlivých nově vznikajících ulic. V současné době se jedná o pojmenování tří z nich.
Jde o lokalitu „Hony za Kukýrnou“ a „Propoj ulic Mlýnská a Koráb“. V přiložených
mapkách je každá ulice označena číslem,
ke kterému můžete přiřadit návrh názvu
ulice. Ve větším zobrazení najdete mapky
na www.tisnov.cz.

Další návrhy na pojmenování ulic ……………

Svoje návrhy nám zasílejte do 20. února
2015 na e-mail: hana.dospisilova@tisnov.cz
nebo písemně na podatelnu MěÚ Tišnov,
nám. Míru 346, 666 19 Tišnov, kam je

můžete donést i osobně, a to v pondělí
a středu od 7.00–17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.00–15.00 hod., pátek od 7.00–
14.00 hod.
Po vyhodnocení ankety budou názvy ulic
předloženy orgánům města ke schválení.

Ulice označena v mapce č. 1 ……………………
Ulice označena v mapce č. 2 ……………………
Ulice označena v mapce č. 3 ……………………

Dále můžete připojit několik dalších návrhů pro pojmenování ulic, které budou
následně v Tišnově budovány. Tyto návrhy budou uschovány a postupně využity pro pojmenování nově vznikajících ulic
v Tišnově.

Odbor správních a vnitřních věcí

Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
Upozorňujeme občany, že na úseku OP
a CD dojde z důvodu skončení platnosti
OP velkému počtu osob v období od listopadu 2014 do června 2015 ke značnému navýšení agendy, a proto budou

Odbor stavebního řádu

rozšířeny možnosti objednání se přes rezervační systém.
DŮRAZNĚ doporučujeme k vyřízení
Vašich záležitostí využít možnost rezervace na MěÚ Tišnov – www.tisnov.cz. Bez

ní nebude možné zaručit hladké odbavení
a vyřízení Vašich požadavků.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro občany města Tišnova
Hana Dospíšilová, referentka
Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, upozorňuje občany města Tišnov,
včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, na povinnost mít své nemovitosti označeny číslem popisným, popř.
evidenčním. Objekty určené k rekreaci a samostatně stojící garáže se označují číslem
evidenčním, nemovitosti k trvalému bydlení číslem popisným. Tato povinnost je stanovena v § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
V městě Tišnov, včetně jeho místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, si může
zvolit majitel nemovitosti samotný vzhled
čísla popisného dle svého uvážení. Musí být
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však dodrženo vyznačení arabskými číslicemi o minimální výšce 80 mm, bez jakýchkoliv dodatků.
U čísel evidenčních (chaty a garáže) bude
vyznačení čísla provedeno arabskými číslicemi o minimální výšce 80 mm, bez jakýchkoliv dodatků, v bílé barvě na červeném
podkladě.
Popisné či evidenční číslo se umísťuje na budovu v blízkosti jejího hlavního
vchodu. Pokud by takto umístěná tabulka
byla z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) neviditelná nebo nečitelná (např. pro překážku, velkou vzdálenost
nebo orientaci hlavního vchodu), umístí
se na jiném místě na budově tak, aby byla
z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) viditelná a čitelná. Nelze-li takto
umístit domovní tabulku na budovu, je třeba ji připevnit na jiné vhodné místo (např.
na branku, oplocení apod.), ale tak, aby byla

zřejmá její příslušnost ke konkrétní budově.
Dle § 58 odst. 1 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obec může uložit pokutu až
do výše 10 000 Kč právnické a fyzické osobě, která je podnikatelem a neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.
Dle § 47b odst. 1 písm. c) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů se přestupku dopustí ten, kdo neoznačí budovu čísly popisnými. Na základě § 47b odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše
10 000 Kč.
Neoznačené nemovitosti v případě nutnosti značně komplikují a zpomalují zejména práci složek integrovaného záchranného
systému (záchranná služba, hasiči, policie)
a to si nikdo z nás jistě nepřeje.
Tišnovské noviny

Radnice informuje
Odbor finanční
Místní poplatek za komunální odpad v roce 2015
Jitka Halamová, referentka
Dovolujeme si Vám připomenout některé důležité skutečnosti k místnímu
poplatku.

1. 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 trvalý pobyt – bez ohlašovací povinnosti
–– které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů – ohlašovací
povinnost
–– která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky 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 zákona 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 rekreaci – bez ohlašovací povinnosti
== byt – ohlašovací povinnost
== rodinný dům – ohlašovací povinnost

Fyzická osoba může být poplatníkem
místního poplatku současně z více důvodů, jednak z důvodu trvalého pobytu
na území obce, jednak z důvodu vlastnictví
stavby určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Například:
Fyzická osoba s trvalým pobytem v Tišnově a k tomu vlastnící byt a rodinný dům
v Tišnově, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – výše poplatku
činí 3 x 500 Kč = 1 500 Kč.
V případě vlastnictví bytu nebo rodinného domu není důležité, kdo zde žije, ale
zda je zde přihlášena k trvalému pobytu
fyzická osoba.
2. Jaká je výše poplatku?
V roce 2015 zůstává sazba poplatku ve výši 500 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov
po úlevě ve výši 400 Kč.
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3. Jakým způsobem je možné poplatek
uhradit?
–– v hotovosti – pokladna se nachází v budově radnice, první poschodí, Odbor
finanční, dveře č. 323
–– bezhotovostním převodem na účet
číslo 19-1425641/0100 – při bezhotovostním převodu je nutné znát individuální variabilní symbol, který je stejný
po celou dobu poplatkové povinnosti
–– poštovní poukázkou typu A (poštovní
poukázku je možné vyzvednout na pokladně MěÚ nebo na podatelně MěÚ)

4. Dokdy se musí poplatek uhradit
a jaké jsou sankce za pozdní úhradu?
Splatnost poplatku je do 30. 4. 2015.
Dle Obecně závazné vyhlášky města
Tišnova poplatky nebo jejich část, které
nebudou zaplacené či odvedené do jednoho měsíce po termínu splatnosti, se zvyšují takto:
–– v případě zaplacení nebo odvedení
do šesti měsíců po termínu splatnosti
na 1,5násobek
–– v případě, že nebudou zaplaceny nebo
odvedeny ani do 6 měsíců po termínu
splatnosti, na dvojnásobek
Navýšení poplatku je stanoveno ve vyhlášce města a není možné jej prominout.

5. Kdy se místní poplatek nemusí
hradit?
Poplatek nemusí hradit poplatníci (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 odpad v jiné obci, podle zákona číslo
185/2001 Sb., o odpadech (potvrzením
příslušného obecního úřadu)
–– jsou umístěni ve školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
v krizových centrech či v zařízeních pro
děti vyžadující okamžitou pomoc anebo
se nacházejí mimo území 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 sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů) mimo území města Tišnova
(potvrzením příslušného zařízení)
–– z důvodu pobytu v zahraničí (například čestným prohlášením), pobytu
ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí

svobody (potvrzením vězeňské služby nebo oznámením), pobytu v místě
zaměstnání (potvrzením ubytovacího
zařízení nebo nájemní či podnájemní smlouvou), pobytu v místě studia
(potvrzením příslušné správy kolejí
a menz nebo nájemní či podnájemní
smlouvou), z důvodu dlouhodobé hospitalizace (potvrzením zdravotnického
zařízení) se v daném kalendářním roce
po dobu delší než 250 dnů nebudou
zdržovat nebo nezdržovali na území
města Tišnova
–– a dále kojenci do tří měsíců věku – nárok není třeba prokazovat
–– a poplatníci, kteří vlastní na území
města Tišnova stavbu určenou k individuální rekreaci a zároveň mají na území města Tišnova trvalý pobyt – nárok
není třeba prokazovat

Z jiných důvodů není možné poplatek
prominout. Fyzické osoby s trvalým pobytem na úřední adrese (nám. Míru 111) jsou
poplatníky místního poplatku, pokud neprokáží nárok na osvobození uvedený výše.
6. Jaké jsou úlevy od poplatku?
Úleva se poskytuje:
–– poplatníkům s trvalým pobytem
na území místních částí Hajánky, Hájek,
Jamné a Pejškov – úleva je poskytnuta
automaticky ve výši 100 Kč
–– poplatníkům, kteří se zapojili do systému třídění plastů a nápojových kartonů do pytlů označených čárovými
kódy – úleva je poskytnuta automaticky
ve výši 4 Kč za 1 kg plastů
–– poplatníkům, kteří prokáží, že byli
v roce 2014 poživateli dávek v hmotné nouzi – je nutné doložit potvrzení
o pobírání těchto dávek (úleva ve výši
150 Kč nebo 400 Kč)

Podrobnější informace k poplatku
za komunální odpad můžete získat
–– na Odboru finančním MěÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 323
–– telefon 549 439 838 (Jitka Halamová)
–– 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 formuláře
– finanční odbor – místní poplatek za komunální odpad).
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Radnice informuje
Místní poplatek ze psa

Poplatek

Jitka Halamová, referentka

Sazba v Kč

držitel psa

1 200,00

držitel psa

1 800,00

Za jednoho psa v rodinném domě

důchodce

držitel psa

700,00

držitel psa

důchodce

200,00

Za druhého a každého dalšího psa
– v bytě
důchodce
důchodce

Sazba v Kč

Za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domě

Za jednoho psa – v bytě

Tento poplatek je beze změn již
od roku 2011, přesto si dovolujeme připomenout jeho výši, včetně započtených
úlev.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2015.
V případě úhrady bankovním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 je
nutné znát individuální variabilní symbol, který sdělíme společně s dalšími
dotazy
–– na tel. čísle 549 439 843 (Helena
Marvánková)
–– e-mail: helena.marvankova@tisnov.cz.

Poplatek

250,00
100,00

držitel psa

1 300,00

držitel psa

350,00

důchodce

150,00

Za jednoho psa v místních částech
50,00

Za druhého a každého dalšího psa
v místních částech
důchodce

950,00
100,00

Odbor správy majetku a investic
Máte již svůj ECOCHEESE?
Václav Drhlík, vedoucí oddělení
komunálních služeb
Použité baterie a akumulátory, nesprávně někdy vyhazované s běžným odpadem,
mohou vážně ohrozit životní prostředí.
Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky,
zejména těžké kovy, které mohou znečistit
půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké
kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu
získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg
manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.
Třídit baterie mají občané možnost
v Tišnově hned na několika místech. Použité baterie můžete odevzdat běžně
v obchodech, které baterie prodávají, vhodit do červených kovových kontejnerů

na elektroodpad, do e-boxu na poliklinice
(nám. Míru), do stojanů v budově úřadu či
v penzionu nebo je můžete předat přímo
na sběrném dvoře. Jak ale pomoci tomu,
aby se použité baterie dostaly až na tato
místa?
Využít k tomu můžete šikovnou krabičku ECOCHEESE do domácnosti, která svým designem připomíná ementál
a hodí se do každého interiéru. Po naplnění krabičky bateriemi ji pak vhodíte například do červeného kovového kontejneru
na elektrozařízení. Krabičky ECOCHEESE
v barvě modré, zelené či růžové získáte
zdarma na radnici při roční platbě za odpad, na oddělení komunálních služeb nebo
na sběrném dvoře. ECOCHEESE je unikátní
projekt společnosti ECOBAT, jehož základní myšlenkou je, aby se třídění vybitých

baterií, stejně jako například třídění plastů a papíru, stalo součástí moderního
životního stylu každého z nás. Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.ecobat.cz.

Zdroj: www.ecobat.cz

Pytlový sběr plastů v roce 2015 – špatný údaj v TN č. 1/2015
Václav Drhlík, vedoucí oddělení
komunálních služeb
Omlouváme se občanům za nepřesný
údaj, uvedený v Tišnovských novinách č.
1/2015, týkající se úlevy z místního poplatku „za komunální odpad“ za 1kg plastů
předaných v rámci pytlového sběru plastů.
Úleva z poplatku pro rok 2015 zůstává
nezměněna a činí 4 Kč/kg předaných plastů oproti uváděným 2 Kč/kg v článku TN
č. 1/2015.
Uvedený údaj byl navržen ke schválení
v Zastupitelstvu města a z důvodu brzké
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uzávěrky Tišnovských novin jsme chtěli občany informovat včas, Zastupitelstvo
však následně po diskuzi změnu výše úlevy neschválilo.
K částečné změně systému pytlového
sběru plastů ale dochází. Nově obdrží občané zapojení do systému při tištění čárových kódů pytle na třídění plastů zdarma.
Noví zájemci o zapojení do pytlového sběru obdrží nejprve startovací sadu pěti
pytlů. Po jejich naplnění a odevzdání získají stejně jako již zapojení občané nárok
na sadu 25 ks pytlů k vytištěným čárovým
kódům. Podrobné informace naleznete

na internetových stránkách města ve složce „Odpady“. Zde se dočtete například
i o svozu pytlů s plasty, který probíhá nadále vždy první pondělí v měsíci nebo
následující den, připadá-li právě na toto
pondělí svátek.
Pakliže ještě netřídíte, věřím, že Vás
další motivace v podobě pytlů zdarma přiměje přinejmenším k zamyšlení nad tříděním. Třídění patří k základním dobrým
návykům obyvatel. Třídění má smysl.
redakčně upraveno
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Radnice informuje
Regenerace zeleně pokračuje
Václav Drhlík, vedoucí oddělení
komunálních služeb
V roce 2014 byla realizována 1. etapa
projektu „Regenerace zeleně vybraných
lokalit města Tišnov“ za podpory dotace
z programu Státního fondu životního prostředí. Dle projektu bylo na sídlišti Pod Klucaninou vysazeno 153 ks stromů a 2 892 ks
keřů. Dále bylo v celém městě kromě sídliště Pod Květnicí odborně ošetřeno 784 ks
stromů.
V měsíci únoru bude pokračovat realizace projektu 2. etapou na sídlišti Pod Květnicí. Práce budou zahájeny kácením stromů.
Z celkového počtu 80 ks solitérních stromů
navržených ke kácení jich byla již většina
pokácena v minulých letech. Stromy jsou

navrženy ke kácení především z důvodu
provozní bezpečnosti. Současně budou klučeny a následně obnovovány i některé keřové skupiny. Nově bude vysazeno 152 ks
stromů a 5 045 ks keřů. Stávající velmi hodnotná vzrostlá zeleň tak bude doplněna
o malokorunné druhy stromů a o nové keřové skupiny. Veškeré výsadby budou probíhat výhradně v jižní části sídliště, a to
po obou stranách ul. Květnické, po ulici Dřínovou. Vybraných 293 stromů vyžaduje odborný řez, který bude taktéž zrealizován.
Práce budou probíhat postupně a budou
dokončeny v měsíci červnu 2015.
Projekt vypracovala a technický dozor
bude provádět společnost SAFE TREES
s. r. o. z Rosic u Brna. Firma Zahradnické
úpravy s. r. o. s provozovnou v Náměšti nad

Oslavou provádí realizaci projektu, který
s navrženými stromy ke kácení a především s navrhovanými výsadbami naleznete již tři roky na webových stránkách
Tišnova v Projektech města ve složce Dokumenty a podsložce Projekty města
a investiční akce. Náklady na realizaci projektu jsou ve výši 9,5 mil. Kč a podíl dotace činí přibližně 55 % z celkových nákladů
projektu.
Navržené úpravy veřejné zeleně mají
za cíl zkvalitnění životního prostředí
ve městě pro ještě příjemnější život občanů. Žádáme všechny o zvýšenou opatrnost
v místech probíhajících prací a případné
respektování pokynů pracovníků z důvodu dodržení bezpečnosti práce. Děkujeme
za pochopení.

Výběrové řízení pro obsazení pozice ředitele MěKS Tišnov
MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice

ředitele Městského kulturního střediska,
Tišnov, Mlýnská 152
Požadavky:
–ukončené
–
VŠ vzdělání
–organizační
–
a řídící schopnosti
–komunikativnost
–
a flexibilita
–morální
–
bezúhonnost
–dobrý
–
kulturní přehled
–koncepce
–
rozvoje organizace na dobu 5 let, rozsah koncepce max. 5 stran formátu A4
–orientace
–
v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v zákoně č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
–znalost
–
práce na PC podmínkou
–řidičský
–
průkaz skupiny B
–praxe
–
v oboru a jazykové znalosti výhodou
Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 4. 2015.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění, platová třída 11.

předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu
do 16. 2. 2015 do 17.00 hod. na adresu město Tišnov, nám.
Míru 111, 666 19 Tišnov, a to v zalepené obálce s textem
„Výběrové řízení – ředitel MěKS – NEOTEVÍRAT“.
Náležitosti přihlášky a požadované přílohy:
–– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
–– k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, koncepci rozvoje organizace (na dobu 5 let,
rozsah koncepce max. 5 stran formátu A4), prohlášení
o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění
–– před jmenováním doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné
přihlášky
s
požadovanými
přílohami
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízenou pracovní pozici.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

2/2015
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Tišnovský Hyde Park
V Tišnově se v roce 2014 zastavil čas
Jan Schneider (ČSSD)
Když jsme koncem předminulého roku
kritizovali opozici za pasivní přístup
k projednávání rozpočtu na rok 2014, následovalo naše nečekané odvolání z vedení města. Rozpočet se nám však přesto
podařilo prosadit a městské zastupitelstvo tak podpořilo pro rok 2014 realizaci
investičních akcí v hodnotě více jak 110
mil. korun. Ve skutečnosti se však obměněnému tišnovskému vedení nepodařilo
mnohé z nich vůbec dokončit. Město pod
vedením starosty Komprse (dříve TOP 09,
nyní STAN) v roce 2014 s realizací připravených investičních akcí doslova zaspalo a přišlo tak o investice v hodnotě
desítek milionů, v jednom případě dokonce o nasmlouvanou dotaci. Ze schváleného rozpočtu tak nebyla zahájena jedna
z klíčových investičních akcí města, kterou je rekonstrukce autobusového nádraží
a výstavby nového záchytného parkoviště. Tato akce v hodnotě asi 24 mil. korun
byla už koncem roku 2013 podpořena
dotací 20 mil. korun. Kvůli opožděnému
zveřejnění výzvy k veřejné zakázce a také
chybám ve výběrovém řízení však muselo město tuto investici přesunout do roku
2015. Obdobná situace nastala při uskutečnění další investiční akce, sanace skalní
stěny v jižní části kopce Květnice. Přesto,
že byla projektová dokumentace připravena už v roce 2013 a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí bylo schváleno v červenci loňského roku, vypsalo město výběrové řízení na dodavatele stavby až koncem měsíce
října. Z těchto důvodů pak už nebylo možné dílo v odpovídající kvalitě realizovat
tak, aby šlo do konce roku 2014 zažádat
o první platbu dotace, což byla jedna z nutných podmínek čerpání. Celá akce proto
byla městskou radou zrušena a Tišnov tak

přišel o možnost čerpat celkem 3,6 mil.
korun dotačních prostředků, tedy výraznou část investice v odhadované hodnotě
asi 4,5 mil. korun. Občané Tišnova se nedočkali ani dlouho slibované rekonstrukce
velkého městského parku. Na pokračování
první etapy rekonstrukce pamatoval rozpočet v uplynulém roce částkou 5 mil.
korun. Nedokončený projekt nyní bohužel smutně připomíná jen pokácená lipová
alej Na Hrádku. Rozpočet na rok 2014 obsahoval také množství dalších zajímavých
projektů, například pořízení elektronické úřední desky pro lepší informovanost
občanů, rekonstrukci skateparku, nákup
nového účetního softwaru, nové oplocení Mateřské školy Humpolka, rekonstrukci chodníku a komunikace na sídlišti Pod
Květnicí, opravu sociálních zařízení na ZŠ
nám. 28. října, opravu prostranství u autobusové zastávky na Trnci, opravu fasády
hotelu Květnice a mnoho dalších. Většinu
těchto investic zařadilo městské zastupitelstvo v rámci nového strategického dokumentu také do akčního plánu na roky 2014
a 2015, k samotné realizaci už ovšem ochota nebyla. Město tak opět zbytečně ztrácí
drahocenný čas a nerozvíjí svoji tolik potřebnou infrastrukturu. Z tohoto pohledu
se tak jeví jako naprosto absurdní, že se vítěz komunálních voleb – hnutí MOST zcela
dobrovolně vzdalo vlivu na klíčovou oblast
investic a majetku a v rámci kompetencí ji,
i přes naše připomínky, opět svěřilo místostarostovi Součkovi z ODS. Tedy zástupci
politického subjektu, který v minulém roce
svoji roli koordinátora na poli investičních
akcí města jednoznačně nezvládl.
Lepší situace není ani na poli poskytování informací. V minulosti se podařilo prolomit dlouholetou informační
bariéru, město zprovoznilo elektronické
aukce a začalo zveřejňovat velké množství informací. Aktuální stav je však opět

tristní. Přehled projektů a investičních
akcí na webu města byl aktualizován naposledy v letních měsících, to stejné platí o přehledu veřejných zakázek malého
rozsahu. Poslední zveřejněné informace
jsou z července 2014. Evidence veškerých
městem uzavřených smluv, která měla být
naším rozhodnutím z podzimu 2013 přístupna veřejnosti v rámci registru smluv
na Portálu veřejné správy už od 1. 1. 2014,
nebyla vedením radnice realizována vůbec. Nové a moderní internetové stránky města dosud neběží, ač i ony měly být
spuštěny v prvním pololetí loňského roku.
Na další dlouhou diskusi by byla také naprosto nesmyslná a v mnohém dosud ani
nerealizovaná koncepce kultury, nesystémové zrušení Odboru kultury a školství
nebo nečinnost při přípravě konkrétního
technického řešení jako reakce na nárůst
počtu dětí v základních školách.
Stejně jako na městské webové kameře,
která ukazuje snímek náměstí před radnicí s datem 17. 10. 2014, se tak bohužel
zastavil čas v roce 2014 i v Tišnově. V nedaleké Bystřici nad Pernštejnem mezitím
vyrostl nový zimní stadión, v Novém Městě na Moravě započali s výstavbou městských lázní s krytým bazénem a saunovým
světem. Tedy zařízení, která si bez diskuse
zaslouží také občané Tišnova a okolí. S obdobným přístupem k řízení města, kterého
jsme byli svědky v loňském roce, si však
na podobné projekty můžeme bohužel nechat zajít chuť. Věřím tomu, že nové strany v čele radnice MOST a ANO mohou být
zárukou určitého nového pohledu na vedení města, jeho úspěšnost ukáže až čas.
Co musím však jednoznačně odmítnout,
je tvrzení, že zapojením stran ODS a STAN
do koalice bude ve vedení města zachována zkušenost a kontinuita. Vývoj v našem
městě během jejich působení na radnici
v roce 2014 tomu totiž neodpovídá.

110408/2012, a věc vrátil žalovanému
k dalšímu řízení. Současně zrušil i rozhodnutí Městského úřadu Tišnov, Odboru
územního plánování a stavebního řádu,
ze dne 19. 7. 2012, č.j. MUTI 17293/2012
(rozhodnutí o územním řízení).
Rozsudek soudu se vztahuje k stavbě „Obchodní a školicí centrum Trnec“
na ulici Brněnská, investora Ing. Milana Pankráce a jeho zúčastněných firem
EMBRA Servis, a. s., a FERANO, a. s. Oba
spolky a další zúčastnění občané se odvolali již proti rozhodnutí městského úřadu

o územním řízení s námitkami poukazujícími především na rozpor s platným
územním plánem, nedostatky v rámci
projektové dokumentace stavby, chybějící výjimku z ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů a nedostatky v otázce
řešení veřejné dopravní infrastruktury.
V soudní žalobě bylo napadeno
i rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, kterým bylo
změněno rozhodnutí Městského úřadu Tišnov, Odboru územního plánování

Trocha z územního plánování města Tišnova pro veřejnost
Zdeňka Dohnálková, ZO Strana zelených,
Za sebevědomé Tišnovsko

1. Rozhodnutí Krajského soudu (Billa
Trnec)
Možná bude občany zajímat, že
13. ledna 2015 rozhodl Krajský soud
v Brně na návrh žalobců Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a spolku
Za sebevědomé Tišnovsko o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 25. 7. 2013, č.j. JMK
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a stavebního řádu, ze dne 19. 7. 2012,
č.j. MUTI 17293/2012, ohledně podmínek pro umístění a projektovou přípravu
stavby, konkrétně existenci aktualizované akustické studie.
Soud dal žalobcům za pravdu především v otázce pochybení, že za podklad
rozhodnutí o umístění stavby nebyl vzat
řádný biologický průzkum a tato otázka
byla oddálena až do navazujícího řízení
stavebního, což je nezákonné. V úplnosti
je možno se seznámit s rozsudkem pod č.
62A 82/2013-211.
2. Pokračování procesu tvorby územního plánu
V souvislosti s výše uvedenou kauzou
si také aktivní občané, zejména ti, kteří
se svými námitkami připojili k připomínkám k návrhu nového územního plánu
města, kladou otázku, kdy se dozvědí
bližší informace o pokračování procesu
tvorby nového územního plánu. Zejména

k lokalitě Hony za Kukýrnou a k plochám
přestavby P5, což je právě lokalita bývalé pily na Trnci, bylo podáno nejvíce připomínek, podpořených podpisy více než
200 osob. Studie firmy LÖW & spol., vyžádané bývalým vedením města v r. 2014
jako podklady pro další tvorbu územního plánu po veřejném projednávání
(Preventivní hodnocení krajinného rázu
lokality Hony za Kukýrnou a Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz – plocha
přestavby P5 v k.ú. Tišnov), byly zpracovány pro volené zástupce města a Odbor
územního plánování Městského úřadu
v Tišnově v září 2014. Proto je přirozené, že občané očekávají informace o pokračování procesu tvorby nového plánu.
S přihlédnutím k různým investorským
plánům, které mohou ovlivnit území
města a plochy využití, např. plán na přestavbu tišnovské nemocnice na domov
seniorů s několika ordinacemi nebo další zástavba v lokalitě Hony za Kukýrnu,

by bylo žádoucí ze strany odpovědných
osob informovat veřejnost o aktuálním
stavu. Samozřejmostí je předpoklad, že
se se studiemi a jejich dopadem na tvorbu ÚP již seznámili zastupitelé, kteří budou v budoucnosti o ÚP rozhodovat.

3. Zahájení budování městského
parku
V těchto dnech, přesně tedy 12. 1.
2015 vydal Odbor stavebního řádu MěÚ
v Tišnově územní rozhodnutí o umístění stavby městského parku pod kostelem pro město Tišnov, které je v řízení
zastupované společností Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o. Takže se
v průběhu letošního roku můžeme těšit,
že uvidíme alespoň část stavby, především v závislosti na možnosti rozpočtu
města Tišnova. Ten ještě nebyl schválen,
město pracuje v režimu rozpočtového
provizoria.

Školská zařízení

Kritéria přijímání do mateřských škol
Vážení občané města Tišnova,
dovolte mi požádat o Váš názor, připomínky, postřehy a návrhy, které se týkají
kritérií pro přijímání do mateřských školek. Kritéria uplatněná v loňském roce
jsou uvedena níže. Sebrané návrhy projednáme s ředitelkami mateřských škol, případně promítneme do kritérií v letošním
roce a posléze zveřejníme. Zároveň musím
upozornit na některé aspekty:
1. kritéria stanovuje ředitelka mateřské
školky, po projednání se zřizovatelem.
2. ombudsman (veřejný ochránce práv)
vydal stanovisko ke kritériím přijímání do mateřských škol, kde se vyjadřuje k jednotlivým možným kritériím
(podrobnosti k nalezení na webových
stránkách www.smocr.cz).

3. své návrhy, prosím, zašlete na e-mail
martin.sebera@tisnov.cz do 15. 2.
2015. O dalším postupu, včetně vypořádání se s došlými návrhy, budeme informovat na webu města Tišnova
www.tisnov.cz.

Martin Sebera, radní
pro školství, mládež a sport
redakčně upraveno
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Kritéria pro přijímací řízení do MŠ v loňském roce 2014/2015
1. dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem školní docházky
2. dítě hlásící se na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9., jehož
sourozenec již do MŠ dochází a bude
dále docházet a které v kalendářním
roce zápisu dosáhne tří let
3. dítě jehož sourozenec bude přijat
k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením školní
docházky nebo s odkladem školní
docházky, hlásící se od 1. 9. na celodenní pobyt s celodenní stravou
a které v kalendářním roce zápisu
dosáhne tří let
4. dítě hlásící se na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým pobytem v Tišnově a spolu s ním
bude přijat jeho sourozenec, hlásící
se od 1. 9. na celodenní pobyt s celodenní stravou, s trvalým pobytem
v Tišnově, který v kalendářním roce
zápisu dosáhne tří let
5. dítě hlásící se na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým pobytem v jiných obcích bez MŠ
a spolu s ním bude přijat jeho sourozenec, hlásící se od 1. 9. na celodenní

pobyt s celodenní stravou, s trvalým
pobytem v jiných obcích bez MŠ, který v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let
6. dítě hlásící se na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým
pobytem v jiných obcích s MŠ a spolu
s ním bude přijat jeho sourozenec,
hlásící se od 1. 9. na celodenní pobyt
s celodenní stravou, s trvalým pobytem v jiných obcích s MŠ, který v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let
7. dítě hlásící se od 1. 9. na jinou dobu
než celodenní pobyt a s jinou než celodenní stravou, vnitřně v 7. kritériu
řazené: 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6
8. dítě z kritéria 2–7 s jiným nástupem,
vnitřně v 8. kritériu řazené: 8/2, 8/3,
8/4, 8/5, 8/6, 8/7
V případě shodnosti rozhoduje:
–– den narození dítěte s předností starších do výše kapacity školy,
–– v případě shody data narození v kritériu rozhoduje pořadí jména podle
abecedy.
Sourozenec v kritériu 4–6 bude zařazen na bezprostředně následující místo
po starším sourozenci. O přijetí dítěte
nerozhoduje pořadí podané žádosti.
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Zápisy do prvních tříd a ročníků
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016
Radmila Zhořová, Michal Komprs,
ředitelé ZŠ v Tišnově
Ředitelství ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708,
a ZŠ Tišnov, Smíškova 840, oznamují, že
zápis žáků do 1. tříd se bude konat dne
13. 2. 2015 (pátek) od 14.00 do 17.00
v budovách jednotlivých škol. Náhradní

termín lze dohodnout individuálně na telefonních číslech:
–– ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708:
549 415 629, 736 773 269
–– ZŠ Tišnov, Smíškova 840:
603 140 351.
Přineste s sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zápis do 1. ročníku SŠ a ZŠ
Milan Fiala, zástupce ředitele pro ZŠ
Střední škola a Základní škola Tišnov,
náměstí Míru 22, oznamují, že zápis žáků
do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2015/2016 se uskuteční ve středu
11. 2. 2015 v budově Střední školy a Základní školy Tišnov, nám. Míru 22, v místnosti č. 19 A v prvním patře budovy v době
od 13.30 do 16.00 hodin. Nezapomeňte přinést doporučení školského poradenského
zařízení, rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Naše škola je zaměřena na vzdělávání

ZŠ Smíškova

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – děti se zdravotním postižením. Žákům
nabízíme podle jejich možností 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 těžkým postižením

Zařazením žáka do programu odpovídajícího jeho nadání je mu umožněno zažít úspěch, který dříve nepoznal, dochází
ke zvýšení sebevědomí, zklidnění dítěte
a zmenšení výchovných problémů, kterými
žáci často reagují na nepřiměřenou zátěž,
zmizí ranní nevolnosti a nechuť k chození do školy. Nemusíte se strachovat ani
o následné uplatnění 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.

První úspěšní absolventi mezinárodních zkoušek Cambridge z AJ
Alena Jankovská, předmětová komise
angličtiny
Od října 2013 spolupracuje naše škola s brněnskou jazykovou školou P.A.R.K.
při přípravě našich žáků na mezinárodní

jazykové zkoušky Cambridge. Talentovaní žáci, kteří projevili zájem, navštěvovali
přímo ve škole přípravné kroužky zaměřené zejména na rozvíjení komunikativních
dovedností v angličtině. 2. prosince 2014
se 14 žáků zúčastnilo historicky prvních

zkoušek Cambridge na naší škole v kategoriích YLE Movers (7. ročník), YLE Flyers (8.
ročník) a KET for Schools (9. ročník). Všechny děti zkoušky úspěšně složily a teď už jenom čekají na slavnostní předání certifikátů,
které jim budou zaslány přímo z Cambridge.

ale i tak jsme překonali svou lenost a prohlédli si všechny exponáty. Možná byste ani
nevěřili, co vše se tam dá najít. Po prohlídce celého muzea jsme si to namířili k Domu
moří. Tato budova ani trochu nepřipomínala velké akvárium s mořskými živočichy, ale spíš velikou šedou cihlu skoro bez
oken. Nebýt našeho pana průvodce a velikého transparentu pověšeného na budově,
myslím si, že bychom to asi přešli a bloudili v ulicích Vídně. Uvnitř to na nás udělalo lepší dojem než zvenku. Mohli jsme
vidět i krmení žraloků a ostatních živočichů a také volně pobíhající opičky a poletující ptáky. Bylo to asi místo, na které jsme se

všichni těšili a hodně nás zajímalo. S dalšími zážitky jsme se vrátili zpět k muzeu, kde
nás vyzvedl náš řidič, a jeli jsme se podívat
na Hundertwasserhaus, což je dům navržený architektem Hundertwasserem. Působil
vesele a bláznivě, pro nás neobvykle. Nemusím Vám snad říkat, že všude bylo plno suvenýrů. Když jsme měli vše prozkoumané,
vrátili jsme se k autobusu a jeli na ubytovnu. Po cestě jsme mohli vidět Vídeň za tmy
a musím uznat, že to byl moc pěkný pohled.
Večerní Vídeň nás ohromila. Na ubytovně
jsme se rozdělili do pokojů, kde se každý
dobře bavil. Smích byl slyšet snad z každých
dveří. Ráno jsme se šli nasnídat a uklidili

Školní super výlet do Vídně
Dominika Pospíšilová, žákyně 8. B
10. prosince 2014 přišel den, na který
jsme se všichni moc těšili, jeli jsme do Vídně. Když jsme si udělali v autobuse pohodlí, začal k nám mluvit náš pan průvodce.
První reakce natěšených puberťáků? To
nám takhle bude povídat celou cestu? Chvíli to pro nás bylo nudné, ale pak jsme začali poslouchat a dozvěděli jsme se spoustu
nových informací. Cesta utekla poměrně
rychle a byli jsme ve Vídni. Jako první nás
čekalo Přírodopisné muzeum, jež některé
z nás sice úplně neohromilo, protože bylo
velmi velké se spoustou schodů před námi,
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si pokoje. Snídaně byla super, ale kuchař
si stěžoval, že málo jíme. Když jsme měli
sbalené věci a uklizené pokoje, opět jsme
nasedli do našeho autobusu a vyjeli poznávat nová místa. Jako první jsme navštívili zámek Schönbrunn. Šli jsme zahradou až
ke Gloriettě s pěkným výhledem. Zde jsme
se chvíli zdrželi. Když jsme si prošli park,
odvezl nás autobus k zámku Hofburg. Tady
jsme nahlédli do klenotnice, muzea císařovny Sisi a do císařských apartmá. Mohli jsme
vidět, jak se císařovna oblékala, jak probíhal
její denní režim a místnosti, ve kterých pobývala. Chudinka asi nemohla v některých
šatech ani dýchat, jak byly těsné. Z Hofburgu jsme se vydali nejdražšími ulicemi Vídně
a po chvilce jsme došli ke katedrále sv. Štěpána. Ta byla větší, než jsme čekali. Nafotili
jsme si ji a pokračovali v našem poznávání

Vídně. Naší poslední zastávkou byly vánoční trhy před radnicí – velké a nádherné.
Na stromech pověšené lampiony, ve vzduchu voněl punč a všude stánky s různými
suvenýry, vánočními dekoracemi, plyšáky
a na co si jen vzpomenete, no prostě taková

ta pravá pohodová vánoční atmosféra. Pouze sníh chyběl. Všichni jsme si prošli celé
trhy a pak nasedli do autobusu, který nás
odvezl zpět domů. Byl to parádní výlet
a snad příští rok zas! Myslím si, že jsme si
ho všichni užili suprově.

Foto: Dominika Pospíšilová, žákyně 8. B

Foto: Dominika Pospíšilová, žákyně 8. B

ZŠ ZaHRAda

Na co se mohou těšit děti v Základní škole ZaHRAda
Jiří a Adéla Nešporovi, členové Rady školy
ZŠ ZaHRAda
S novým rokem dostává i nově vznikající škola na Tišnovsku jasné obrysy. Díky
podpoře města Tišnov poslouží jako zázemí školy jedna z tříd v budově školy
na Riegrově ulici. V tuto chvíli také probíhá výběrové řízení všech pedagogických
pracovníků školy. V době vydání Tišnovských novin už proběhla předzápisová
informační schůzka v RC Studánka. V případě, že Vás naše škola zajímá, neváhejte se na nás obrátit. Informace se snažíme
poskytovat také prostřednictvím našich
webových stránek www.skolazahrada.cz,
Facebooku i vlastního YouTube kanálu.

ZUŠ

Pokud bychom měli v několika větách
říct, jaká tato škola bude, nevyhnuli bychom se následujícím dvěma slovům –
svobodná a komunitní. Snahou školy je
zprostředkovat dětem kontakt s reálným
životem, ať už setkáváním s různými hosty, návštěvami rozličných kulturních či
jiných zajímavých míst nebo časem stráveným v přírodě. To vše bude probíhat
s jistou pravidelností. Každým dnem děti
provedou učitel s asistentem a odpoledne
mohou strávit v družině i se svými rodinami. Rodiče a děti se mohou těšit mimo
jiné na respektující přístup, který pomůže vytvořit pro děti bezpečné prostředí pro komunikaci a spolupráci. Dětem
bude poskytnut i prostor k projevování

jejich individuality, se kterou budou mít
možnost pracovat. To vše povede k všestrannému rozvoji dětí a k solidárnímu
přístupu ke všemu, co nás obklopuje.
Pro žáky prvního stupně tak začne
nový školní rok v Základní škole ZaHRAda
1. září 2015. Podrobné informace k zápisu
naleznete na www.skolazahrada.cz nebo
si o ně napište na info@skolazahrada.cz.

Vánoční koncert ZUŠ Tišnov 2014
Zdeněk Vašíček, učitel
Vánoční koncert Základní umělecké
školy Tišnov se konal dne 17. prosince
2014 tradičně ve Velkém sále Městského
kulturního střediska Tišnov. Jeho obsahem byla hudba vážná, populární i lidová.
Vysokou laťku hned na začátku nasadil
žesťový soubor „Vox angelorum“ složený
z učitelů a žáků, který řídil pan MgA. Josef Cecava, pedagog ZUŠ Tišnov a profesor Konzervatoře Brno. Soubor na pódiu
i v přilehlé hale zahrál v působivých aranžích dobré dvě desítky vánočních písní
2/2015

(včetně slavné „Adeste fideles“). Střídali se soubory a jednotlivci. „Pěvecký sbor
ZUŠ Tišnov“ za řízení paní učitelky Dany
Morysové předvedl lidové koledy z různých míst naší vlasti. Zazněl zpěv s doprovodem klavíru i s doprovodem kytary
a flétny, objevilo se saxofonové a flétnové
duo, nechyběla hudba pro klavír na čtyři ruce. Ze sólových výkonů si zaplněný
sál vyslechl vedle zpěvu také skladby pro
housle a klavír.
Kde spočívaly – vedle již zmíněného
žesťového souboru – vrcholy koncertu?
Vyzvednout lze například pěvecké výkony

Anny Lavičkové (A. Scarlatti) a Kristýny Štěpánkové (výběr z barokního kancionálu) ze třídy paní učitelky Dagmar
Fišerové. Podobně výkony klavíristů, například Gabriely Humpolíkové (W. A. Mozart, R. Schumann) ze třídy paní učitelky
MgA. Silvie Jebáčkové a především Jana
Trechy (K. Landry) ze třídy paní učitelky
MgA. Kamily Dubské, zástupkyně ředitele
školy.
Literárnědramatický obor pod vedením paní učitelky MgA. Berit Hönigové
si připravil dva kolektivní výstupy Jiřího
Havla. V prvním výstupu si jednotliví žáci
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za úplné tmy svítili baterkami do obličeje a navodili tak náladu tajemně strašidelnou. Ve druhém výstupu varovali před
stykem s osobami – povězme – méně
mentálně obdařenými, čímž na straně publika vyvolali zasloužené salvy smíchu.
Výtvarný obor školy vedený paní učitelkou Zuzanou Randuchovou se postaral
o vkusnou výzdobu sálu. Pan Mgr. Tomáš

Zouhar, ředitel ZUŠ Tišnov a předseda
Občanského sdružení TIGAL, v rámci svého svátečního zamyšlení ocenil spolupráci rodiny a školy. Při ní lze dosáhnout
i těch nejnáročnějších cílů.
O přestávce měli posluchači především
z řad rodičovské veřejnosti příležitost
k rozhovorům s učiteli a k ochutnání cukroví, napečeného ženskou částí učitelského

sboru školy. K přípitku pro plnoleté byla
určena kvalitní moravská odrůdová vína.
Za všechna zmiňme Zweigeltrebe rosé
v barvě meruňkové s lehoučkým zlatavým
odstínem: vůně příjemně ovocná, chuť
velmi vyvážená…
Foto: Tomáš Zouhar

Gymnázium
Den otevřených dveří na tišnovském gymnáziu
Karel Švábenský, ředitel
V úterý 3. února 2015 od 14.00
do 18.00 hodin se bude konat na tišnovském gymnáziu den otevřených dveří.

Zájemci nejen o studium si mohou prohlédnout prostory všech budov, seznámit se s náplní jednotlivých předmětů
a vyzkoušet si cvičné úlohy k přijímacím testům, ale také přihlížet zajímavým

demonstrativním pokusům v laboratořích chemie a fyziky.
V 16.30 proběhne informativní schůzka
vedení školy se zájemci o studium na škole
i jejich rodiči.

školní léta nezapomněl. I přes ne zrovna sportovní úbor, jakým byl oblek, bez
větších problémů přeskočil laťku. Po takovémto úvodu nás čekali neméně zdatní závodníci.
V pořadí škol si první místo vyskákalo tišnovské gymnázium a hned v závěsu za ním se umístily – po trojité remíze,
kdy nakonec rozhodlo pořadí jednotlivců
– ZŠ a MŠ Nedvědice, ZŠ a MŠ Ostrovačice
a čtvrté místo pak obsadila ZŠ 28. října.

Vánoční laťka je soutěž, na kterou přijíždí hned několik škol z okolí Brna, aby
si připsaly sportovní úspěch a užily si
předvánoční sportovně laděnou atmosféru. Zveme i Vás k příjemnému strávení
dopoledne při příštím ročníku této soutěže, abyste přišli podpořit mladé sportovce a sportovkyně. A na závěr bych
chtěla poděkovat za dotaci městu Tišnovu a za skvělou organizaci septimě gymnázia Tišnov.

Vánoční laťka na gymnáziu
Anna Lavičková, studentka septimy
Vánoční laťka, klání ve skoku vysokém s dlouholetou tradicí, se konala jako každý rok v prosinci, tentokrát
ve středu sedmnáctého prosince. Gymnáziem pořádaná soutěž nebyla ani letos ochuzena o menší zpestření hned
na začátku, kdy nám starosta města Tišnova, pan Jiří Dospíšil, dokázal, že rozhodně nepatří do starého železa a na svá
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Ostatní zařízení
Rodinné centrum Studánka
Výchova kluků

Jak si řídit život

RC Studánka připravuje:

Rodinné centrum Studánka pořádá moderovanou diskuzi na téma Výchova kluků
aneb Pojďme sdílet své zkušenosti.

RC Studánka pořádá další setkání ze sebezkušenostního cyklu přednášek zaměřeného na to, jak zkvalitnit svůj život.

–– jarní dětskou burzu ve dnech 9.–11. 3.
2015 v sokolovně
–– 25. 4. 2015 Společný kruh
s MUDr. T. Horkou
–– letní příměstské tábory ve Studánce
–– 29. 8. 2015 přednášku s PhDr. Lidmilou Pekařovou „Komunikace s dětmi
aneb Proč to neumíme“

Přijďte si do Studánky společně popovídat o výchově kluků, inspirovat se a načerpat nové podněty.

–– Lektoři: Mgr. Eva Fojtová a Ing. Pavel Fojt, manželé s praxí v koučování,
lektoři seminářů osobnostního rozvoje
Principy života
–– Kdy? v pátek 13. 2. 2015 v 16.30, délka přednášky 1 hodina, poté budou
následovat dotazy, popř. individuální
konzultace
–– Kde? v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Jaké jsou fyzické a psychologické rozdíly mezi pohlavími? Potřebují kluci rozdílnou výchovu než holky? Jak se postarat
o to, aby z mého syna vyrostl samostatný,
aktivní a sebevědomý muž?

–– Lektorka: Mgr. Soňa Kappelová,
psycholožka
–– Kdy? v pondělí 2. 2. 2015 od 16.00
do 17.30
–– Kde? RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov

Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili na studanka@atlas.cz, na telefonu
777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

Teorii
z
přednášek
přeneseme
i do praktického každodenního života.
Tentokrát na téma Jak si řídit život (Sady
zákonů, kterými se v životě řídíme. Nastavování hranic).

Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili na studanka@atlas.cz, na telefonu
777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena
z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV.

Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena
z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV.

Kyberšikana a nebezpečí

Další dění ve Studánce:

RC Studánka Vás srdečně zve na 2. díl
z cyklu „Bezpečnost na internetu“ – tentokrát na téma Kyberšikana a nebezpečí,
které hrozí dětem na internetu.

–– 17. a 19. 2. 2015 karneval v dopoledních kroužcích Studánky (Kulíšci
a Zpívánky)
–– 19. 2. 2015 v 16.30 Homeopatická lékárnička, s RNDr. Janou Koudelovou
–– 20. 2. 2015 v 16.00 tvoření organzové
brože se Sylvou Veselou
–– otevřená volná herna v době jarních
prázdnin

–– Lektorka: prap. Mgr. Martina Ingrová,
pracující na oddělení Policie ČR (nyní
na rodičovské dovolené)
–– Kdy? ve středu 11. 2. 2015 od 15.45
do 17.00
–– Kde? RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov

Rodičovské kompetence

Rodičovské kompetence aneb Jak zužitkovat péči o děti ve své kariéře
Péče o dítě a mateřská/rodičovská dovolená nemusí znamenat ve Vašem životopise a kariérních šancích riziko. Naopak
můžete získat výhodu a dokázat, že jste si
péčí o dítě osvojil/a dovednosti a zkušenosti, které jsou uplatnitelné na trhu práce. A nejen to, jsou to kompetence velmi
žádané.

Debata se uskuteční ve čtvrtek 19. února 2015 od 9.30 (do 11.00) v poradenské
místnosti RC Studánka.
Debatou Vás provede HR konzultantka
Bc. Michaela Mořická z GIC Nora, o. p. s.

Hlídání dětí je zajištěno, jejich
počet a věk i svou účast přihlášení nahlaste do 13. 2. 2015 na e-mail
liba.beranova@tiscali.cz. Občerstvení
bude zajištěno.
Poradenství je financováno z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili na studanka@atlas.cz, na telefonu
777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena
z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV.

2/2015

Zdroj: www.studanka-tisnov.cz

Zdroj: www.studanka-tisnov.cz
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Dům dětí a mládeže
Výukové programy v Domě dětí a mládeže Tišnov
Monika Chlupová Fruhwirtová,
koordinátorka výukových programů DDM
Ve školním roce 2014/2015 se Dům
dětí a mládeže otevřel v dopoledních hodinách i školám. Nabízí širokou škálu výukových a rozvojových programů mateřským,
základním a středním školám z Tišnova
i blízkého okolí. Výukové a rozvojové programy doplňují či rozšiřují výuku prvouky, přírodovědy, vlastivědy, ekologie, etiky,
rodinné výchovy a dalších předmětů. Snaží se o mezipředmětové vztahy. Jedná se
o výukové bloky s přírodovědným, vlastivědným, národopisným, rozvojovým, ale
i praktickým zaměřením. Aktivity jsou připravovány tak, aby se děti učily prožitkem,
samy hledaly příčiny i řešení problémů
a získávaly odvahu k jednání ve prospěch
přírody i svého zdraví. Programy využívají prvků problémového a projektového
vyučování, metod zážitkové pedagogiky,
estetické, pracovní i dramatické výchovy. Jsou interaktivní, rozvíjejí smyslové
vnímání a fantazii. Učí děti vnímat v souvislostech, podněcují v nich aktivitu a tvořivost. Většinou probíhají v dopoledních
hodinách, takže je školy mohou zařadit
do běžného času výuky.
Od září jich proběhlo v DDM 10, při kterých se zúčastnilo na 230 žáků ze základních škol. Na druhé pololetí je prozatím ze
stran škol do programů přihlášeno cca 460
žáků.
Za všechny kolegy, kteří se na jejich přípravách i realizaci podílejí, bych chtěla
všem žákům a jejich učitelům velice poděkovat, že v nás vložili důvěru a programů se
již účastnili či se k nám ještě chystají přijít.
Přeji všem šťastné vykročení do roku
2015.

Informace z DDM Tišnov
… za sněhem!

V týdnu jarních prázdnin pořádáme dva
jednodenní lyžařské zájezdy, a to v pondělí 23. února do Dolní Moravy (Kralický
Sněžník) a ve středu 25. února do Koutů
nad Desnou (Jeseníky). Při dobrých sněhových podmínkách jsou zájezdy vhodné i pro
běžkaře. Cena 800 Kč / dospělý, 750 Kč /
/junior, senior a 700 Kč / dítě.. V ceně je
zahrnuta doprava a skipas. Děti a mládež
do 18 let pouze s doprovodem. Informace:
kroutilova@ddm-tisnov.cz, 737 331 437.
Přihláškyaplatby:kancelar@ddm-tisnov.cz,
777 712 120. Neváhejte a přihlašujte se
do 16. února!
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Jarní příměstský tábor

Na jarní prázdniny 23.–27. února 2015
připravili pedagogové z Domečku pro děti
jarní příměstský tábor s názvem Škola Sherlocka Holmese. Pro děti je připravený pestrý program venku i uvnitř, ve kterém je
počítáno s dostatkem pohybu i dalšími aktivitami – zimní hry a sporty, výlety a výpravy
do okolí, zajdeme i do kina či do zábavního
vědeckého parku VIDA! Na činnosti uvnitř
budou využity všechny prostory a možnosti v DDM – tělocvična, výtvarná dílna, fotbálek, deskové hry. Součástí prázdninového

dne budou i odpočinkové nenáročné výtvarné i jiné aktivity. Je možné hlásit se
i na jednotlivé dny. Režim i program tábora
jsou volnější, v rámci denního programu je
umožněn pozdější příchod i dřívější odchod
dětí podle aktuálních potřeb.
–– Termín: 23.–27. 2. 2015 (pondělí až
pátek)
–– Čas:
8.00–16.00
–– Místo: Dům dětí a mládeže Tišnov
–– Pro děti 1.–4. třídy
–– Cena:
1 200 Kč / celý týden, jednotlivé dny 300 Kč
Tišnovské noviny

Ostatní zařízení
–– Strava: teplý oběd (polévka, hlavní
chod), nápoje po celý den

Bližší informace a přihlašování: Lucie Borková, 730 167 536, reditelka@ddm-tisnov.cz.
Počet míst je omezen, proto se přihlaste v co
nejkratším termínu.

Dětský duhový karneval

DDM Tišnov Vás zve na velký barevný ples pro malé i větší děti, plný her,
soutěží a zábavy. Moderuje Jarka Vykoupilová z Českého rozhlasu Brno ve spolupráci s divadlem Prkno. Během tříhodinového
programu pro malé i velké se můžete na památku vyfotit v našem fotokoutku, nechat si
namalovat na obličej originální karnevalové
líčení nebo si v občerstvení dát třeba horkou čokoládu či dětský punč.
Rodiče, pojďte si hrát spolu s dětmi
a přijďte také v masce. Určitě to Váš potomek ocení a od nás dostanete malou pozornost v podobě výborné kávy. Odměníme
také nejoriginálnější masky dětí i dospělých.
Přijďte v neděli 8. 2. 2015 od 15.30 až
18.30 do sokolovny v Tišnově. Vstup a občerstvení již od 15 hodin. Vstupné je 80 Kč /
osobu. Děti do 1 roku zdarma.

PC kurzy pro seniory

DDM Tišnov opět otevírá kurzy „PC pro
seniory“. Pro začátečníky úterý 8.00–9.30
nebo středa 9.00–10.30; pokročilí úterý 10.00–11.30 nebo 17.00–18.30. Výuka
bude probíhat v PC učebně v DDM Tišnov.
Cena kurzu 400 Kč. Přihlašujte se v kanceláři nebo na telefonu 777 712 120, e-mailem kancelar@ddm-tisnov.cz. Začínáme
3. února 2015. Pokud se Vám nabízené dny
výuky nehodí, kontaktujte kancelář a domluvte si jiný termín.
Co bude obsahem kurzů? Seznámení s počítačem, psaní na klávesnici, práce
se složkami, e-mail, Skype, internet, práce
s fotkami, internetová bezpečnost (SPAM,
HOAX) a netiketa, IDOS, iKatastr, stream.cz
a mnoho dalších praktických a zábavných
webových stránek. Absolventi šestitýdenního kurzu získají certifikát, který osvědčuje jejich znalosti. Účastníci si mohou přinést
své notebooky, s lektory se tak mohou věnovat i konkrétním potřebám.
Jelikož je o tyto kurzy velký zájem, další
proběhnou na podzim 2015 a opět budou
rozděleny na začátečníky a pokročilé. Těší
se na Vás lektoři Nikola Šuhajdová, Edita
Hečová a Mirek Holec.

Připravujeme tábory…

Letní měsíce a velké prázdniny jsou sice
ještě daleko, ale již nyní si můžou děti se
svými rodiči vybrat tábory z naší nabídky,
jak pobytových táborů…
–– 21.–27. 6. Tábor pro rodiče s dětmi,
Podmitrov
–– 21.–26. 6. Vltava, sjíždění řeky
–– 30. 6. – 10. 7. Sportovní tábor s cyklistikou, Moravec
–– 18. 7. – 1. 8. Vranice

… tak i z příměstských táborů, které budou probíhat v Domečku během celých
letních prázdnin. V naší nabídce se objeví
vedle klasických příměstských táborů i řada
nových: florbalový, lukostřelecký, keramicko-výtvarný, se zumbou, bowlingový.
Podrobnější informace, ceny, termíny,
místa konání a přihlášky naleznete na webových stránkách www.ddm-tisnov.cz.

Centrum sociálních služeb

Jak jsme prožili předvánoční čas v Centru sociálních služeb Tišnov
Jana Wildová, ředitelka
Jako každý rok i loni jsme v Centru sociálních služeb Tišnov pořádali před vánočními svátky řadu akcí, kterými si senioři
mohli zpříjemnit adventní dobu, vyrobit si
dárky a výzdobu, vánočně se naladit.
Předvánoční přípravy začaly 27. listopadu zdobením perníčků s Alenou Smejkalovou, která jinak pečuje o klienty
na DPS K Čimperku. Seniorky, které se dílny zúčastnily, měly k dispozici napečené
perníčky nebo si přinesly svoje, stejně jako
polevy a zdobítka.
Hned následující den jsme si mohli vyrobit vánoční dekorace pod vedením
profesionální aranžérky Jitky Pokojové.
Z chvojek a různých ozdob vznikly adventní věnce i různé vánoční aranže, které se
potom použily na výzdobu Centra nebo si
je autor odnesl domů.
Některé z těchto výrobků mohli vidět
v neděli 30. listopadu 2014 návštěvníci trhové slavnosti spojené s Adventním jarmarkem škol a rozsvícením vánočního
Tišnova. Ve stánku CSS nabízely seniorky
také výrobky zhotovené v tvořivých dílnách
v DPS, které se konají pravidelně dvakrát
týdně.
2/2015

V úterý 2. prosince přišlo téměř osmdesát seniorů pobavit se do jídelny DPS
na již tradiční Mikulášskou zábavu. K tanci
i poslechu hrála Malá kapela pod vedením
Mirka Falty a měla velký úspěch. Pro seniory bylo připraveno občerstvení, tombola a mikulášská návštěva. Přestože anděl
s čertem přišli bez Mikuláše, zaplnili svým
vystoupením ihned celý sál. Každému přítomnému potom rozdali nadílku: jablka,
ořechy a perníčky. Senioři si tedy ze zábavy odnesli nejen příjemný zážitek, ale také
malý dárek.
Do předvánočního času se vešly nejenom kulturní akce, ale i plavání. Další sezónu zájezdů na plavání do Wellness
Kuřim jsme zakončili ve středu 3. prosince závěrečným posezením v restauraci
U Mertů v Kuřimi.
8. prosince se konala prodejní vánoční výstava. Prohlédnout a zakoupit si bylo
možné výrobky z tvořivé dílny pro seniory v DPS a dále vyšívaná přáníčka, vyšívané obrazy, háčkované ozdoby, šperky
a ozdoby z korálků, cukroví, pletené šály,
háčkované čepice, pletené ponožky, košíky splétané z papíru s vánočními aranžemi
a řadu dalších výrobků.
Vánočně laděný byl také poslechový

pořad z cyklu Písničky ze starých časů,
který se uskutečnil 10. prosince pod názvem Směr západ aneb Předvánoční výlet
městy světa. Přes množství jiných programů a vrcholící předvánoční přípravy si
přišla více než desítka seniorů poslechnout písničky Lenky Filipové, Věry Martinové, Karla Gotta a dalších interpretů,
doprovázené výkladem pana Václava
Seyferta.
V úterý 16. prosince přivítala plná jídelna DPS pana Jiřího Helána, bez jehož
vystoupení si snad advent v CSS už ani neumíme představit. Za doprovodu Rosti Komosného zazpíval známé lidové a vánoční
melodie. Ke zpěvu koled i závěrečné „Purpury“ se přidali všichni přítomní a završili
tak příjemné odpoledne.
Posledním pořadem před vánočními
svátky bylo 18. prosince vystoupení dětí
z Mateřské školy U Humpolky, pracoviště
Květnická. Krásné a perfektně secvičené
vystoupení dětí doprovodil na klavír pan
František Kratochvíl, který poté zahrál ještě koledy a vánoční písně ke společnému
zpěvu přítomných seniorů.
Doufám, že každý senior si mohl vybrat
předvánoční program podle svého zájmu
a že všichni naši klienti byli spokojeni.
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Vystoupení Jiřího Helána

Vystoupení dětí z MŠ U Humpolky

Foto: Markéta Prokopová

Foto: Markéta Prokopová

Akce CSS v únoru a březnu 2015
Plavání ve Wellness Kuřim
Odjezd od Podhorácké restaurace je
v 11.45 hod. Doprava a vstupné: 95 Kč
–– První středa v měsíci – 4. 2. 2015
–– Třetí středa v měsíci – 18. 2. 2015

V případě nízkého počtu účastníků se
v daném termínu nepojede. Pro každý termín je potřeba se zvlášť nahlásit (buď při
cestě zpět, nebo kdykoliv telefonicky).
Prosíme přihlášené zájemce, aby se v případě, že nemohou v daný termín jet, co nejdříve odhlásili. O plavání je zájem a uvolněné
místo tak můžeme nabídnout náhradníkům.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (mobil: 730 193 325),
Marta Špirková (773 590 274), osobně
na pečovatelské službě.

Maškarní taneční zábava

Srdečně Vás zveme na Maškarní taneční
zábavu, která se bude konat ve čtvrtek 12.
února 2015 od 14.00 hodin v jídelně DPS
Králova. K tanci i poslechu zahraje pan
Kozelek. Občerstvení zajištěno, vstupné
dobrovolné, maska vítána. Každá maska
dostane malý dárek.

Poslechové pořady

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pořádají cyklus poslechových pořadů
Písničky ze starých časů, který připravuje a komentuje pan Václav Seyfert. Druhý poslechový pořad roku 2015 se koná
ve středu 11. února od 15.00 hodin v jídelně DPS Králova pod názvem Historie
v písních žije. Uslyšíme písničky Pavla
Bobka, Petra Spáleného, Jaromíra Nohavici, Evy Pilarové a dalších interpretů.
Zatím poslední plánovaný pořad se
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jmenuje O pejskovi a kočičce a představí nám písně Václava Neckáře, Aleny Tiché, Marty Kubišové nebo Hany Zagorové.
Uskuteční se ve středu 11. března od 15.00
hodin.

Zájezd do termálních lázní

V pondělí 16. března 2015 pořádáme
zájezd do Maďarska do termálních lázní
Mošon.
Odjezd je v 6.00 hodin od Podhorácké
restaurace (další zastávky jsou u pošty, Penny marketu a na sídlišti Pod Klucaninou,
případně na trase dle domluvy). Předpokládaný návrat je okolo 19.00 hod. Cena
650 Kč na osobu zahrnuje cestu autobusem, vstupné do lázní, pojištění a průvodce.
Zájemci se mohou osobně přihlásit
a zájezd uhradit v pondělí 9. března 2015
od 8.00 hodin ve vestibulu Centra sociálních služeb. Pro závazné přihlášení od Vás
potřebujeme: rodné číslo, adresu, telefon
a peníze. Kontakty pro bližší informace:
Marta Špirková (773 590 274), Markéta
Prokopová (730 193 325).

Výstava a přednáška o houbách

Od 2. března 2015 bude v prostorách
kolem jídelny DPS Králova vystavovat fotografie hub pan Jaroslav Buček. Všechny srdečně zveme na tuto výstavu a dále
na besedu s autorem, který bude přednášet o houbách v úterý 17. března 2015
od 14.00 hodin v jídelně DPS Králova.

Zájezd na zámek Rájec nad
Svitavou

V úterý 10. března 2015 pořádáme jarní
výlet na květinovou výstavu Kamélie a chryzantémy – Královny východu, která se koná

na zámku Rájec nad Svitavou. Historicky
bohaté interiéry vyzdobí krásné aranžmá
z květů kamélií a chryzantém. V prvním patře zámku budou vystaveny kvetoucí keře
kamélií staré až 50 let. Individuálně bude
možnost navštívit zámecké skleníky, které nabízí ke zhlédnutí až 400 druhů kamélií, včetně možnosti zakoupení. Na zpáteční
cestě se zastavíme v restauraci Zámeckého
penzionu Kopeček v Rájci nad Svitavou.
Odjezd od Podhorácké restaurace
ve 13 hodin (další zastávky u pošty, Penny
a Pod Klucaninou). Předpokládaný návrat
je v 17.30 hod. Cena 200 Kč zahrnuje dopravu a vstupné. Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob.
Kontakty pro bližší informace: Marta
Špirková (773 590 274), Markéta Prokopová (730 193 325). Osobně se můžete přihlásit také v kanceláři pečovatelské služby
v DPS Králova.

Oslava Mezinárodního dne žen

Srdečně Vás zveme na oslavu Mezinárodního dne žen, která se bude konat v pátek 6. března 2015 ve 14 hodin v jídelně
DPS Králova. K poslechu Vám zahraje a zazpívá oblíbená folklorní skupina Bítešan,
s níž jsme měli možnost se setkat již při
oslavě Dne seniorů.
Duší kapely je Ing. Milan Vlček, dnes
starosta Velké Bíteše, který před léty tuto
houslovou kapelu založil. Bítešan především hraje a zpívá písničky ze své, tedy
„podhorácké“ oblasti. Může se pochlubit
nejen vystoupením na folklorních festivalech u nás, ale například i na festivalu v Záhřebu v Chorvatsku.
Vstupné
dobrovolné,
občerstvení
zajištěno.
Tišnovské noviny

Rozhovor
Rozhovor s Emílií Vallovou
Alena Ochrymčuková
Paní Emílie Vallová, provozující svoji praxi v prostorách tišnovského penzionu, už
více než dvacet let pomáhá postiženým dětem a lidem s vážnými onemocněními pohybového ústrojí. Nejen za její precizní práci
s tzv. Vojtovou metodou, ale i za vstřícný přístup k pacientům a úspěchy jejích metod se
stala vítězkou v prestižní anketě Živnostník
roku pro rok 2014. V Tišnově paní Vallové pogratulovali čelní představitelé vedení
města a předali jí speciální dar – sošku anděla, symbolizující její neutuchající činnost
a zásluhy, které v Tišnově a jeho okolí bezpochyby má.

Byl to pro Vás těžký krok – odejít z nemocnice a začít podnikat takřka na zelené louce?
Nebála jsem se vůbec, věděla jsem,
do čeho jdu. Zaráželo mě akorát to, že bych
pracovala až na konci města a jestli si lidi
ke mně najdou cestu, jestli klientela vůbec
bude. Za týden jsem zjistila, že to nebude
žádný problém – lidé došli i dojeli. Musela jsem tehdy mít i náhradní plán, protože
jsem nevěděla, jak to bude probíhat. Tenkrát nebyl v Tišnově žádný obchod se zdravotní technikou a lidé museli jezdit i třeba
pro stahovací punčochy do Brna, takže kdyby se mi nedařilo, tak bych mohla například
dělat dva dny rehabilitaci a ve zbytku času
se věnovat obchodu.

Jaké bylo seznamování s Vojtovou metodou? Dá se do ní vložit něco vlastního?
Svoji hlavu, svoje ruce a svůj um – to je
to, co se dá vložit do Vojtovy metody. Začala jsem se jí věnovat už za minulého režimu,
a to proto, že se mi v osmdesátých letech
narodil syn, který byl ochrnutý. Sháněla
jsem pro něho veškerou pomoc, a tak jsem
se dostala k Vojtově metodě. V roce 1984
jsem byla u pana profesora Vojty v Mnichově, v jeho centru, kde jsem se s ním osobně
seznámila. V republice se nás tomu věnovalo
sedm, mívali jsme víkendová školení na různých místech (v lázních a podobně). V tom
jsem měla časovou výhodu, protože kdyby
mi učení se Vojtovy metody po revoluci trvalo 11 let, tak by to bylo špatné.

Jaká je práce s rodiči? Je nějaký rozdíl
v práci s tatínky a maminkami?
Práce s rodiči je velmi důležitá. Všichni, kteří ke mně dochází, jsou úžasní. Je potřeba rodičům něco neustále vysvětlovat
a učit je, proč a jak na to, co tím dokážeme
a podobně. Musím je to učit na jejich dítěti,
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rodiče se třeba zpočátku bojí, což je potřeba
překonat. Není možné to předvádět na figuríně, to si vůbec nedokážu představit.
Mezi maminkami a tatínky (kterých je
podstatně méně, jsou to spíš výjimky) není
v přístupu v podstatě žádný velký rozdíl.
Jsou moc dobří a snaží se.

Co Váš vztah k Tišnovu? Relaxujete tu,
chodíte do přírody?
Já mám manžela rodáka z Tišnova a 21
let jsme bydleli v Tišnově. Sama jsem rodačka z Brťova-Jenče u Černé Hory a teď
už jsme 23 roků zase zpět v mém rodišti
na Brťově.
Relaxujeme v Brťově, tam je krásná příroda, lesy.

Zvládáte odpočívat v rodinném kruhu?
Odpočívat neumím, v podstatě ani nemůžu. Mám syna, který je na vozíčku, je těžce
postižený, přes týden je ve stacionáři a v pátek přijede domů a já se o něj o víkendu starám. Když byl menší, tak to bylo jednodušší
– péče o dítě a o dospělého se dost liší.
Proč máte vlastně ordinaci pouze v Tišnově, nebylo by výhodnější přesídlit
do většího města?
Ne, nikdy, já tu mám takovou klientelu, že
není důvod. Děti ke mně jezdí z celé republiky, dospělí jsou převážně z Tišnova a okolí.

Jak se díváte na alternativní nebo celostní medicínu?
Já to beru jako přídavek na podporu psychického stavu. Ta psychika je velice důležitá, protože 80 % psyché buď chorobu
zlepší, nebo zhorší. Když někomu pomáhá
alternativní medicína, tak proč ne? Nikoho
od toho neodrazuju. Já jsem se synem také

vyzkoušela úplně všechno. Je tam ještě druhá
složka – pokud si za to někdo zaplatí, tak vnímá tu hodnotu, to už samo o sobě pomáhá.
Jinak s doktory mám velice dobré vztahy, spolupracuji s mnoha lékaři, kteří si mě
velmi váží a já si vážím jich. Za ta léta si vybudujete jméno, pokud práci děláte dobře,
a potom i dobré vztahy lékař–rehabilitant.

Sledujete trendy? Například co se týče
vybavení ordinace.
Rozhodně ano, to je moje hobby! Já už
mám přístroje šesté generace, teď momentálně nejsou vyšší. Po pár letech vyměňuju staré za nové, pravidelně. Jenže teď už
nemám dostatečně velké prostory, není to
všechno kam dát (smích).
Firmy mě vyloženě cíleně oslovují a nabídky mi posílají samy. Jak je něco nového,
tak vědí, že já to koupím. V Jihomoravském
kraji mám nejlépe vybavenou ordinaci.
Dá se s vývojem pohybového ústrojí pracovat preventivně, aby problémy
vůbec nenastaly?
Samozřejmě! Jenže většina lidí začne
spolupracovat, až je začne něco bolet. U malých dětí to poznám hned. Z krátkého vyšetření zjistím jakoukoli vadu. Občas lidé
chodí, aby vyloženě preventivně zjistili, jestli jejich dítě nebude mít nějaký problém, ale
děje se to spíš zřídka.

Co říkáte na ocenění Živnostník roku?
Motivuje Vás?
Já si pojedu svou linii dál a teď už si musím jenom přát, aby mi sloužilo zdraví. Mám
svůj „motor“ nastavený, ten se tím oceněním
na chvíli pozastavil, zařehtal a jede dál. Určitě mě to nijak nezmění, ale pochopitelně mě
to těší.

Foto: Pavel Smékal
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Kultura
Pocta tvorbě Marie Ochrymčukové
Miroslav Pavlík
Zmapovat výtvarné aktivity Marie
Ochrymčukové je velmi náročné a navíc
takřka nemožné je vše vtěsnat do několika
řádků. A tak jenom malý pohled do její, ne
třinácté komnaty, ale do její komnaty první – ateliéru.
Když se dostanete do malého útulného ateliéru malířky, ocitnete se ve zcela
jiném světě. Kolem spousta nově namalovaných obrazů, vonící barvy, pohodlné
křeslo, ve kterém Marie Ochrymčuková
tráví denně většinu času a tvoří, maluje,
přemýšlí o dalších námětech. Při pohledu na tolik nových obrazů, které vznikají každým dnem, se člověk musí sklonit
nad její nesmírnou pracovitostí a tvůrčí
invencí. Tolik námětů na tvorbu, a přitom
jsou její obrazy stále optimistické, barevně mladé duchem. A toto celé kouzlo malování je umocněno desítkami nádherných
a nápaditých figurek z bílého papíru s hlavičkou z vizovického těsta, které po celý život mistrovsky vytvářela. Její pečivo znají
lidé po celé Moravě a bylo to vždy atraktivní zboží na trzích na Veselém kopci nebo
v rožnovském skanzenu. Jak sama vzpomíná, jejích nápaditých figurek, postaviček
i zvířátek z vizovického těsta se prodalo
za den až tisíc. Co dílko, to originál.
Hezky se sedí a povídá. Marie Ochrymčuková má vynikající paměť. Když jsem
za ní přišel na návštěvu s přítelem Františkem Vejpustkem, jejím bývalým žákem,
hned ho poznala a přivítala slovy: Tys
přibral.
Okrasou jejího pečlivě uklizeného bytu
(o úklid se stará stále sama) byl vánoční
stromek, nazdobený jejími ručně vyrobenými andělíčky, holubičkami a svítícími

Štěpánovičtí výtvarníci
Petr Bortlík

Je pozoruhodné, že v tak malé vesnici
žilo a dosud žije hodně výtvarníků. Byly
to vlastně dvě rodiny: rodina Ranných
a rodina Bortlíkova. V rodině Ranných
byli výtvarníci všichni – oba rodičové
i oba synové. Jde tedy o čtyři výtvarníky
v jedné rodině. V rodině Bortlíkových byli
oba manželé kumštýři – akademický sochař, medailer a restaurátor Petr Bortlík
a jeho manželka Věra Bortlíková – malířka. Nejstarší syn Petr Bortlík ml. je rovněž restaurátor–pozlacovač. Také mladší
syn Michal Bortlík se angažuje ve výtvarném oboru – je umělecký fotograf. Tvorba
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papírovými lucerničkami. Nádherný zážitek, stejně tak jako její papírové figurkové
betlémy. „A na příští Vánoce udělám zase
jiné andělíčky a ozdoby, už mám další nápady.“ Tento optimismus vyzařuje ze všech
jejích obrazů, které tvoří, jak sama říká,
„pro radost“.
Zkusme alespoň v krátkosti připomenout život a tvorbu této mimořádné umělkyně. Nebývá někdy taktní uvádět věk
u dámy, ale Marie Ochrymčuková svůj věk
netají a „dvě desítky“ jsou pro ni magickým číslem.
Mgr. Marie Ochrymčuková (1916) se narodila v Tišnově, kde vystudovala gymnázium. Potom studovala na Přírodovědecké
fakultě MU a Vysokém učení technickém
v Brně obor kreslení a deskriptivní geometrii. Po násilném uzavření vysokých
škol v době protektorátu nastoupila jako
dělnice u Státních drah v Brně. Studium
dokončila v roce 1946 v ateliéru akademického sochaře Vincence Makovského
druhou státní zkouškou s výborným prospěchem a pochvalnou poznámkou o píli
a talentu. Při výchově tří dětí pracovala
jako učitelka na tišnovských školách. Kromě pedagogické práce se věnovala výtvarné činnosti. Především volné malbě,
kresbám, tvoří portréty, věnuje se keramice, která dodnes dotváří interiér jejího
bytu. Připomeňme také, že vytvořila loutky a kulisy pro tišnovské loutkové divadlo.
Po odchodu do důchodu (1970) se zabývala výrobou tradičního lidového pečiva, jehož techniku obohatila o nové prvky.
O jejím pečivu byla zmínka již v úvodu, dodejme však, že za tuto práci získala mnohá
ocenění, kromě jiných také titul Mistryně
uměleckého řemesla udělený Ministerstvem kultury. Marie Ochrymčuková je

skromná umělkyně, a tak je její výstavní
síní především její ateliér a byt. Vystavovala jenom sporadicky. Například na výstavě uspořádané u příležitosti oslav 700 let
města Tišnova (1959) nebo v galerii Diana
(2007), kde vystavovala společně s dcerou
Tamarou a vnučkou Kateřinou. Pravidelně
představuje své dílo na letních výstavách
KPVU v Železném.
Bylo by záslužné, až zase bude město
udělovat ceny za kulturu, vzpomenout si
na tuto skromnou umělkyni. Určitě by si
cenu zasloužila a byla by v dobrých rukou.
U příležitosti jejího magického životního jubilea pořádá Jamborova galerie
ve spolupráci s KPVU výstavu, která připomíná její bohatou tvorbu. Vernisáž výstavy
se bude konat v sobotu 31. ledna v 17.00.
Tvorbu malířky přiblíží galerista František
Vejpustek.
Je dobře, že Jamborova galerie zahajuje
letošní sezónu právě touto výstavou, která
bude pro návštěvníky mimořádným uměleckým zážitkem.

všech jmenovaných umělců je všeobecně známá a uznávaná. Bohužel ne všichni dnes ještě žijí. Z rodiny Ranných žije
a tvoří syn Emanuel Ranný ml., který má
trvalý domov v Třebíči. Z rodiny Bortlíkovy odešla na onen svět v roce 2009 malířka paní Věra Bortlíková.
S rodinou Ranných mě seznámila moje
žena na počátku roku 1955 – je to neuvěřitelné, ale v současnosti (rok 2013) od té
doby uběhlo už více než 57 let. Přesto
mi zůstává v paměti několik vzpomínek
na tuto rodinu. Naše domy stojí poměrně
blízko u sebe – pouze přes tři stavení –,
tak jsme se mohli často navštěvovat. Když
byli jejich synové ještě děti, chodívali

jsme je s manželkou hlídat. Manželé Ranných občas jezdívali do Brna na různé
schůze, a tak nás vždy požádali o hlídání chlapců, poněvadž se z Brna vracívali
až kolem půlnoci. Když kluci usnuli, měli
jsme možnost prohlížet si knihy o umění
nebo poslouchat něco zajímavého z rádia.
Doba hlídání tak pro nás nebyla ani nudná, ani ztráta času.
Život běžel dál a naše přátelství se
upevňovalo. Když bylo chlapcům asi
9–11 let, požádal jsem nejprve mladšího Michala, aby mi seděl k portrétu. Byl
při sezení velice trpělivý a klidný, takže
stačilo zhruba 5–6 sezení a portrét byl
hotový. O něco později jsem modeloval

Obraz Marie Ochrymčukové, foto: M. Beneš
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Kultura
i staršího Emanuela. To byla vlastně taková malá zakázka. Známý malíř Vysočiny Alois Lukášek chtěl, abych pro jejich
školu v Nedvědici, kde tehdy učil, vymodeloval chlapce – pionýra. Portrét jsem
udělal jako bustu. Mistr Lukášek byl
s prací spokojen a dostal jsem dokonce
honorář 1 500 Kč.
Sám jsem také stál modelem. a sice

mistru Rannému při přípravných kresbách pro velký obraz s názvem „Předvečer
1. máje“, který daroval obci na výzdobu
kulturního domu ve Štěpánovicích. Jindy
jsem mu pózoval k obrazu „První brázda“.
Když chlapci Emanuel a Michal odrostli, odešli na studia a z obou se stali uznávaní umělci. Jejich matka Zdenka Ranná
byla natolik zaneprázdněna starostmi

o rodinu a domácnost, že se ke své vlastní umělecké tvorbě dostávala jen zřídka.
Přesto, že neměla žádného výtvarného
vzdělání a přes nedostatek času, dosáhla
pozoruhodných výsledků.
Tradice výtvarného umění ve Štěpánovicích by neměla upadnout v zapomnění
a měla by se stát inspirací i pro mladou
generaci.

Eva Nováčková

si řekli, že každý autor bude prezentovat
fotky podle svého výběru. Na výstavě je
pár fotek i z ciziny, ale většina je pořízená
v České republice,“ řekl předseda Klubu
přátel fotografie Tišnov Milan Ferov, který podle svých slov rád fotí sport a cestovní snímky.
Na podvečerní vernisáži se sešli autoři fotek i mnoho návštěvníků. Kromě fotografií mohli lidé obdivovat i historické
fotoaparáty, ochutnat připravené občerstvení a vyslechnout si hudební vystoupení. Každý z autorů má na letošní výstavě
asi šest fotografií. „Fotím od roku 2010
a považuju se spíš za amatérského fotografa než za profesionála. Fotím rád

motoristický sport, snažím se, aby byl
na fotce děj,“ řekl ke svým příspěvkům
na výstavě jeden z členů klubu Michal
Beneš.
Výstava v Jamborově domě trvala
do 25. ledna. Tišnovští fotografové pořádají svou výstavu každý rok a opět ji plánují na přelomu podzimu a zimy tohoto
roku. Klub přátel fotografie Tišnov funguje od roku 1973 a má přibližně šestnáct
členů. Historie klubu a přehled dalších
výstav jsou k dispozici na internetových
stránkách klubu, stejně tak i další snímky
z dílny tišnovských fotografů, kteří nezahálí ani po zbytek roku.

Má také své vlastní projekty na podporu čtenářství. Projekt s názvem Knihy
mého srdce probíhá již více než deset let
ve spolupráci se ZŠ Smíškova. Knihovna
se zaměřuje také na seniory, každoročně
připravuje Univerzitu volného času, nově
nabízí zájemcům Virtuální Univerzitu 3.
věku, oblibě se těší tzv. Salonky nebo kurzy trénování paměti.
Mimořádnou oblíbenost knihovny nejen mezi obyvateli Tišnova potvrzují také
čísla ze statistiky. Hodnotou 34 % čtenářů
z počtu obyvatel zaujímá knihovna bezkonkurenčně přední místo i v celostátním srovnání mezi ostatními veřejnými
knihovnami v České republice (celostátní průměr čtenářů z počtu obyvatel je
13,9 %). Také počtem návštěv 6,9 na jednoho obyvatele patří knihovna na jedno
z předních míst (celostátní průměr je 2,2
návštěvy na jednoho obyvatele). S tímto
souvisí údaj dokládající zájem o využití
knihovního fondu. Číslem 2,8 je knihovna
na prvním místě mezi ostatními profesionálními knihovnami Jihomoravského kraje (např. Knihovna Jiřího Mahena v Brně
vykazuje obrat knihovního fondu 2,5,
Městská knihovna v Kuřimi 1,7).
Hlavní zásluhu na úspěšné činnosti knihovny má její vedoucí paní Dagmar
Kopřivová, která osobně převzala ocenění

za úspěšnou práci z rukou ředitele Moravské zemské knihovny prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D., ale také regionální
oddělení Městské knihovny v Kuřimi zastoupené metodičkou Lenkou Šefferovou.
Za město Tišnov se slavnostního oceňování zúčastnil pan místostarosta Ing. Tomáš Komprs.
Městská knihovna v Tišnově se právem řadí mezi knihovny, které jsou nejen
inspirací a příkladem pro ostatní, ale zároveň svojí činností významně přispívají k pozitivnímu vnímání knihoven jako
všem dostupných kulturních zařízení
podporujících rozvoj čtenářství, osvěty
a vzdělanosti.

V Jamborově domě představili výstavu tišnovských fotografů
Příroda, lidé nebo i sportovní záběry a akty. Těmto a dalším tématům se
věnují snímky členů Klubu přátel fotografie Tišnov na jejich aktuální výstavě.
Každoroční výstava fotografů se letos
koná v Jamborově domě a zahájila ji vernisáž v půlce prosince.
Název Pixelománie 2014 odkazuje k základní jednotce obrazu v digitálním světě a zároveň navazuje na loňskou
Pixelománii. S fotkami však nesouvisí,
protože každý fotograf má svá oblíbená
témata, která rád fotí a která také vystavuje. „Když jsme se domlouvali, tak jsme

Nejlepší knihovnou okresu Brno-venkov se stala Městská knihovna v Tišnově
Monika Kratochvílová, Moravská zemská
knihovna v Brně
Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se v Moravské zemské knihovně konalo Slavnostní setkání spojené s oceňováním nejlépe
pracujících profesionálních knihoven Jihomoravského kraje. Setkání připravila Moravská zemská knihovna v Brně
ve spolupráci s pověřenými knihovnami
za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Za Jihomoravský kraj přijal pozvání radní za kulturu a památkovou péči
Ing. Jiří Němec. Setkání se zúčastnili zřizovatelé knihoven a zástupci pověřených
knihoven. Z každého okresu byla oceněna jedna, která svojí činností vykazuje
nadstandardní výsledky nebo další mimořádné aktivity a je současně zapojena do celostátních projektů na podporu
čtenářství.
Za okres Brno-venkov získala ocenění
„za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci
a podporu kulturního a společenského
života“ Městská knihovna Tišnov, která patří v okresu k těm z nejlépe pracujících veřejných knihoven. Pravidelně se
zapojuje do projektů, jako je Noc s Andersenem nebo Celé Česko čte dětem.
2/2015

Slavnostní předávání ocenění v Moravské
zemské knihovně v Brně
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Kultura
Jak tišnovská Ha-kapela vyprodala sokolovnu v Tišnově
Vladimír Chalupa
Již delší dobu sleduji činnost hudebního uskupení, které je v Tišnově známo
pod názvem Ha-kapela.
Tato skupina mladých muzikantů, kteří začínali a působili v Základní umělecké
škole v Tišnově pod vedením pana Ladislava Havlíka, s velkým, ale o to odpovědnějším přístupem ke kolektivní práci
nepolevila, a i když se původně žáci a studenti tišnovských škol rozběhli trochu
dále za studiem a zaměstnáním, do souboru, který pan Ladislav Havlík vlastně
kdysi s dětmi vytvořil, se stále vracejí
anebo jsou jeho aktivními členy dosud.
V této souvislosti je potřeba ocenit pedagogickou a muzikantskou osobnost
pana Havlíka v tom, že mladé lidi sjednotil, psal přímo pro konkrétní osazenstvo
partitury, naučil mladé hrát v součinnosti s dalšími muzikanty a vznikl tak, dnešní moderní mluvou řečeno, projekt. My
starší jednoduše řekneme – začala hrát
kapela, která má to štěstí, že kapelník
aranžuje pro tento soubor skladby přímo
na tělo.
Všichni účastníci tohoho projektu
Havlíkovo pozvání přijali, a tak vlastně vznikla nejprve Ha-kapelka se svými
prvními úspěchy na dětské scéně, která
odrostla a stále více se stává téměř profesionálním souborem s vyššími a vyššími
kvalitami. Je vidět, že v Havlíkově orchestru spolu mladí nejen rádi hrají, ale své
muzikantské umění s gustem prezentují
i na veřejnosti, dnes už nejen tišnovské.
V roce 2014 jsme zhlédli a slyšeli několik mimořádně úspěšných vystoupení
tohoto souboru, například jarní koncerty v RockStar Café, dnes už neexistující
kavárně, či květnový koncert na náměstí
nebo červnový v zahrádce hospody U Palce, pod širým nebem vyhrávali i v letním
kině. Na podzim reprezentovala Ha-kapela také v Seredi, což je město, se kterým Tišnov udržuje vzájemné kontakty
a přátelství na mnoha úrovních. Ha-kapela vystupovala s úspěchem v brněnském
hudebním klubu METRO. Určitě jsem nevyjmenoval a neslyšel všechna vystoupení, ale vždy jsem se setkával jen s velmi
kladnými ohlasy na každý koncert. Publikum Ha-kapely se stále rozrůstalo
a rozrůstá.
Vrcholem loňské koncertní sezóny se
stal vánoční koncert v tišnovské sokolovně, který jak jsem uvedl v názvu článečku, byl záhy vyprodán a přímo na místě
konání byli vítáni další a další zájemci
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o vánoční vystoupení Na koncertu byla
vidět dobrá manažerská práce, líbila se
nám jednoduchá, ale působivá scéna,
osvětlení a vánoční výzdoba stromečku
se symboly kapely, která velmi příjemně
souzněla se stolovým uspořádáním hlediště pro diváky. Protože přišla opravdu
spousta posluchačů, byli pořadatelé nuceni přidávat další stoly, takže původně
zamýšlený prostor pro tanec zmizel v záplavě dychtivých příznivců dobré hudby.
Rozhlédli-li jste se zaplněným sálem, viděli jste tváře všech věkových kategorií –
malými dětmi počínaje a seniory konče.
Krásné setkání všech generací.
Ha-kapela se všem představila jako
profesionální hudební soubor, včetně svých hostů. Kytarista Jiří Šnévajs se
předvedl svojí brilantní hrou, průvodní
slovo obstarávali svým nenuceným způsobem Jan Brdíčko a Vojta Hanák. Jan
Brdíčko také s šarmem sobě vlastním působil jako zpěvák spolu se svou sestrou
Zuzanou. Žádný jazyk v jednotlivých číslech jim nebyl cizí. Zuzana přidala kromě zpěvu tradičně také hru na příčnou
flétnu, na kterou nejen hrála, ale hrála
si s ní. Roman Havlík a Ondra Pokorný
nejen předvedli svůj um na saxofon, ale
jejich nástroje hrály s nimi. Česky by se
řeklo: „No paráda.“ Ostatní členové Ha-kapely si s jmenovanými v ničem nezadali – dívky u kláves, hoši s kytarami
a za bicími, trumpetisté, ti všichni působili také velmi přesvědčivě a podřizovali
se přísným a kultivovaně zpracovaným
hudebním úpravám kapelníka a učitele
Ladislava Havlíka, který dle mého názoru

vede Ha-kapelu správným směrem. Problémem zůstává ve velikém prostoru
sokolovny vyvážené nazvučení jednotlivých nástrojů, hlavně vzhledem ke zpěvákům. Některé texty písní byly nástroji
přehlušeny. Ale to už je stará známá bolest ozvučení těchto velikých sálů.
Vánoční atmosféru však nemohlo nic pokazit a džezově upravené
koledy ve zcela nové aranži a jejich pěvecké podání naše očekávání rozhodně
nezklamaly.
V průběhu večera proběhla také vtipná a veselá soutěž, při níž odvážní jednotlivci hráli jednoduchým způsobem
o nové CD Ha-kapely. Soutěž uváděl
údajně největší příznivec Ha-kapely. Ale
v tom případě jsem já na druhém místě a rád bych se s jedničkou příznivců
seznámil, mohl by případně vzniknout
„Fanklub Ha-kapely“. Pochopitelně lze
v programu vypíchnout kromě koled ještě další písničky, které Jan Brdíčko zpíval
italsky, anglicky, francouzsky i německy,
čímž kapele otvírá cestu do Evropy.
Nakonec by se dalo konstatovat, že
město Tišnov má v Ha-kapele opravdu
vynikajícího reprezentanta v oblasti kultury, za tento soubor mladých hudebníků
se nemusí stydět, stokrát díky za něj!!!
My posluchači se už těšíme na další koncerty v jejím letošním jubilejním roce
2015. Přejeme všem jejím členům stále mladistvý elán, novou inspiraci a radost z hudby, kterou rozdávají dále nejen
svým spoluobčanům.

Foto: Marek Procházka
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Anonce knihy Je smutné opouštět svět na jaře…
Miloš Sysel
V tomto roce si připomínáme 70 let
od konce zatím nejděsivější světové války
v lidských dějinách. I když válečná fronta
naše město nikdy přímo nepostihla, oběti
na lidských životech z Tišnova a jeho blízkého okolí byly nezvykle vysoké. Nejsou to
jen přes dvě desítky mrtvých z 26. dubna
1945, které zapříčinilo bombardování města sovětským letectvem, ale i lidé, kteří se
zapojili do aktivního odboje proti nacistům,
partyzáni, lidé z okolí, kteří jim pomáhali.
Právě o nich vypráví kniha německé spisovatelky Hermy Kennel – „Je smutné opouštět svět na jaře...“.
Jednou z hlavních postav této knihy je
Boženka Škrabálková, drobná krásná dívka,
která zahynula spolu s dalšími dvěma stovkami lidí z celé Moravy v plynové komoře
v Mauthausenu 10. dubna 1945.
Kniha vyjde v únoru tohoto roku a bude
uvedena v našem městě, protože především občanů z Tišnova a blízkého okolí bylo
mezi oběťmi nacistické zvůle velmi mnoho.
Následující text anonce knihy poskytlo
nakladatelství AOS Publishing.
„Je smutné opouštět svět na jaře...“ je název knihy renomované německé autorky
Hermy Kennel, která vyjde koncem března tohoto roku poprvé v českém překladu
v ústeckém nakladatelství AOS Publishing
za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. V ní autorka popisuje události,
které se na přelomu let 1944/5 odehrály
na jihu protektorátu Böhmen und Mähren
poblíž hranic s Rakouskem, přesněji řečeno v Brně a jeho okolí. Po obsazení zbytku
svobodného Československa jednotkami
wehrmachtu v březnu 1939 měli nacisté
jeden velký úkol. Udusit jakoukoli známku odboje hned v zárodku. Represivní až
s brutalitou hraničící opatření začala platit
zejména po atentátu na Heydricha. Tisíce
Čechů byly zatčeny a popraveny.
Na podzim roku 1944 vzniká jedna

z četných odbojových skupin také v Tišnově u Brna. Tvoří ji mladí nadšení lidé. Samotné odhodlání však nestačí a skupina je
nakonec nacisty rozdrcena. Její dramatické
osudy se staly základem příběhu této knihy.
Sama autorka tvrdí, že po dokončení
svého dokumentárního románu „Bergersdorf“ (2003, česky vyšla r. 2008), v němž
popsala před časem i u nás medializovanou
hromadnou vraždu Němců připravených
k odsunu na louce Budínka v obci Kamenná
(dříve Bergersdorf), nemohla prý už toto
téma opustit a začala se událostem na konci války a těsně po ní věnovat soustavněji.
V roce 2002 se spisovatelka na dva roky
přestěhovala do Brna, kde její manžel působil jako poradce Evropské unie. A proč
téma pro svou další knihu našla zrovna
v Brně? K tomu paní Herma Kennel sděluje
následující:
„Pomohla mi k tomu náhoda. Konkrétně televizní reportáž ‚Poslední Hitlerovou
obětí byli odsunutí‘, v níž se k odsunu Němců z Brna z 31. května 1945 vyjadřoval také
jeden z posledních členů tehdejší tišnovské
odbojové skupiny. Jeho dobrou němčinou vyslovené názory měly objektivní vyváženost.
Přehrála jsem si to vysílání na videu ještě
jednou, poznamenala jeho jméno, našla si
jeho adresu v brněnském telefonním seznamu a ještě ten večer mu napsala dopis. Hned
nazítří stál s mým dopisem v ruce a k tomu
s několika knihami a dalšími listinami u našich dveří. Rozpovídal se o svém životě,
ukázal publikace vydané o jejich odbojové
skupině, ale především vyprávěl o své celoživotní lásce Boženě Škrabálkové. Byl to on,
kdo mne poprosil, abych o Božence a její práci v odboji napsala knihu. A já na to kývla.
Následující týdny jsem si nechala přeložit prameny mající vztah k tématu, abych
do historických souvislostí pronikla hlouběji. V Moravském zemském archivu jsem pak
měla možnost nahlédnout do hlášení protektorátní kriminální policie brněnského
Policejního ředitelství (Kriminaldirektion

Brünn). Stejně tak jsem měla možnost nahlédnout do zápisů z procesů vedených tehdy proti spolupracovníkům gestapa. I odtud
jsem načerpala cenné detaily.
Naskytla se mi také příležitost nahlédnout
do Boženiny korespondence a do korespondence dalších členů odbojové skupiny. Mnohokrát jsem také osobně navštívila dějiště
tehdejších událostí – Dolní Rožínku, Lomničku, Modřice, Ořechov, Petrov, Předklášteří,
Skaličku, Šerkovice, Tišnov, Újezd u Černé
Hory. Dokonce i severomoravský Unín, bydliště dalšího bývalého člena skupiny. Hovořila jsem se sousedy a také dětmi, vnoučaty
a pravnoučaty osob, které tehdy sehrály svoji
roli v našem příběhu.
Při práci mi také obrovskou měrou pomáhali moji čeští přátelé – historici a pamětníci. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat
za všechny neocenitelné informace, které mi
poskytli. Obrovsky jsem také ocenila skutečnost, že lidé a pamětníci, kteří byli v době německé okupace svědky ubližování a nezřídka
vyslovené krutosti, se vůči mně, jakožto
Němce, chovali přátelsky, vstřícně a naprosto ochotně.“

Boženka Škrabálková

Vzpomínka na malíře Jana Kletečku
Josef Pavlík
Sedmého února uplyne devadesát let
od narození Jana Kletečky (*7. 2. 1925 Strážek – † 2014 Bystřice nad Pernštejnem),
který byl loňského roku před 89. narozeninami nalezen mrtev. Narodil se ve Strážku, absolvoval obchodní akademii, stal se
po vojenských školách vojákem z povolání,
čehož zanechal v roce 1964 ze zdravotních
2/2015

důvodů a pracoval pak na Uranových dolech v Dolní Rožínce na úseku geofyziky až
do důchodu, který prožíval v Bystřici nad
Pernštejnem.
Jako autodidakt rozvíjel své výrazné
výtvarné nadání samostudiem, konzultacemi s malíři (Josef Jambor, O. Blažíček,
Podloucký, B. Lauda, K. Valtr aj.), návštěvami našich a zahraničních galerií a především intenzivní vlastní praxí, se kterou se

prezentoval na společných výstavách výtvarných skupin a klubů (Táborsko, AKVA
Žďár, Vysočina, KPVU Tišnov aj.) a výtvarných přehlídek. Dlouhá léta spolupracoval a byl členem KPVU Tišnov, se kterým
nejraději a nejčastěji vystavoval. Proto je
uveden ve výtvarném slovníku Miroslava
Pavlíka (2010). KPVU Tišnov o něm v roce
1985 vydal katalog.
Jan Kletečka rád používal kresbu,
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kolorovanou kresbu, kombinovanou techniku, inspirován byl rodným krajem a Podhoráckem, rád maloval přírodu, krajinu,
veduty (pohled na město), květiny, stromy, motivy vesnických zákoutí. Připomeňme obrazy a veduty (Tišnov, Bystřice n. P.
aj.), Černvírské chalupy, Blatiny, Chalupy

na Vysočině, Strážek, Vysočina, Zátiší
s bodláky a desítky dalších. Byl autorem
celých výtvarných cyklů, věnovaných místům, která navštívil (Gruzie, Kavkaz, Jadran…), nebo lidem, které měl rád – K poctě
Mistra Josefa Jambora, Po stopách Mistra
Blažíčka aj.

Kletečkovo dílo je zastoupeno v mnoha soukromých sbírkách a mezi milovníky výtvarného umění. Jistě by
zasloužilo pozornosti výtvarné historie regionální tvorby. Rodný Strážek připomene
svého rodáka odhalením pamětní desky
na rodném domě.

Jaromír Hejl

Toto samozřejmě odmítl, avšak byl postaven před zásadní rozhodnutí, čím se živit
a jak zabezpečit rodinu v novodobých poměrech. Rozhodování to jistě nebylo snadné. Přesto, že by se u svého řemesla určitě
uplatnil, volil to, co mu bylo nejbližší a pro
co se narodil. Pronajal si pár kousků polí
a začal hospodařit a povozničit. Zpočátku
soukromě, později téměř dvacet let jako
kočí a povozník u Technických služeb města Tišnova. V 60. a 70. létech nebylo mnoho možností dopravy, zejména menších
nákladů, a nebylo nic jednoduššího než
si nechat dovézt dřevo, uhlí nebo stavební materiál koňským povozem, který byl
ve městě k dispozici. A zrovna tak pantátova koňského potahu využívali na příměstských políčkách lidé, kteří se zemědělstvím
a hospodařením byli celoživotně spjati,
po združstevnění svých hospodářství hospodařili alespoň na tom, co jim bylo milostivě ponecháno k dispozici.
Pantátův potah byl viděn v Tišnově každý den. A zejména pro nás, kluky, kteří
jsme koně obdivovali, ovlivněni dobrodružnými filmy a literaturou, jsme je toužili poznat a dostat se k nim co nejblíže,
to byla jedinečná příležitost. A musím
říct, že přes zdánlivě přísný vzhled to
pantáta Pavlíček uměl nejen s koňmi, ale
zrovna tak i s námi. Jakmile jsme uslyšeli klapot podkov po dlažbě, už jsme
byli ve střehu. Když nám dovolil svézt
se na voze, půjčil nám do rukou na chvíli opratě, nebo nás na koně dokonce posadil, byli jsme nadmíru spokojeni. Když
cesta potahu vedla náhodou kolem hospody Na Humpolce, často zde zastavil,
a to nejen za účelem krátkého občerstvení. Kdysi zde totiž, v dnes již neexistujícím dvoře, byli ustájeni plemenní hřebci
a každý kočí z okolních vesnic zde, snad
ze zvyku, rád zastavil. Nejednou jsem
zde viděl stát dva i tři páry koní. Pantáta
slezl z vozu, sundal formanskou zástěru
a poprosil nás: „Kluci, postůjte mi na pár
minut u koní!“ Těch ,,pár minut“ se velmi často poněkud protáhlo (za krátkou
chvíli si přece koňaři vše říct ani nestihli), doma jsme pochváleni nebyli, ale hřála nás v kapse drobná mince, kterou jsme
za tuto nám svěřenou a zodpovědnou

,,práci“ dostali. A bylo i pár jedinců, vzpomenu třeba kluky Petra a Mojmíra Vychodilovy, jejichž nadšení, zájem o koně
a o zemědělství byly přece jen hlubší. Ti
časem dosáhli jisté kvalifikace, ale hlavně pantátovy důvěry, takže jim mohlo být
svěřeno samostatně celé spřežení a nenáročné povoznické úkoly nebo polní práce.
I já jsem patřil do této skupiny nadšenců.
Vztah k přírodě, dobytku a koním mám
snad geneticky zakódován, ale charisma,
osobnost, nesmírné životní zkušenosti
a pantátův lidský přístup byly to, co tento
můj zájem umocňovalo.
Kolem pantáty bylo díky jeho povolání neustále živo, každou chvíli někdo
přicházel s nějakým požadavkem a přáním a navštěvovala ho spousta podobně zajímavých a vzácných lidí z koňské
branže, které jsem měl možnost poznat.
Vzpomenu třeba hospodáře pana Dvořáčka z Heroltic, Raškovce ze Sentic, Mašky
z Deblína, Mičky a Kachlíka-Kebely z Brna,
jejich mladší vrstevníky – Srnce, Veselého, Béma, brněnské a benešovské Absolony, kováře Pindryče z Drásova, Svobodu
z Lomnice a další řemeslníky, kteří měli
co do činění s koňmi. S mnohými jsem se
v pozdějších létech ještě potkal, s některými, s těmi tenkrát mladšími, se vídám
dodnes. A to převážně na soutěžích, závodech a podobných akcích, kde koně hrají
hlavní roli.
Pánská společnost koňařů a hospodářů se scházela již na zmiňované Humpolce pravidelně každou neděli hned
po ranní mši. Pantáta zde sedával na čestném místě v čele stolu, a kdo potřeboval,
tak ho zde vždy v tuto dobu našel. Kromě
společenského významu tohoto sezení
se zde projednávaly zásadní věci týkající
se hospodaření, polních prací a další. Ale
hlavně věci obchodní. Koně se přece vždy
prodávali, kupovali a měnili majitele. Nevyužívala se žádná forma inzerce. Pokud
někdo ze zúčastněných přinesl nějakou
novinku o případné nabídce či poptávce,
už se jednalo, často se přímo od stolu vyráželo na objekt prodeje, jeho posouzení,
ohodnocení a možnost koupě. Zde pantáta plně využil svých zkušeností, když
v době poválečné figuroval jako odhadce

Pantáta Pavlíček

Chtěl bych vzpomenout na pana Josefa Pavlíčka, tišnovského občana a patriota,
kterému snad nikdo neřekl jinak než „pantáta“ a který svého času do Tišnova neodmyslitelně patřil.
Denně vyjížděl s povozem taženým párem koní z domu č. 55, který stával na náměstí 28. října v místě dnešní základní
školy. Povozničil po Tišnově a obdělával záhumenková políčka na okraji města
i v jeho nejbližším okolí. A nepřehlédnutelné byly i tehdejší pohřby, kdy městem kráčel smuteční průvod za pohřebním vozem
taženým párem našňořených vraníků.
Narodil se 19. 2. 1911 v Lomničce, rodina se však brzy stěhovala do Tišnova.
Pantátův otec, řezník a uzenář, zde koupil starší domek, který nechal zbourat
a na jeho místě postavit zcela nový dům,
jenž vyhovoval jeho podnikatelským představám. V přízemí domu byl řeznický
krámek, malý výčep, jak se říkávalo „šenkovna“, na straně do dvora řeznická dílna,
pro řeznictví nezbytná udírna, chladírna masa, stáje pro koně a další hospodářské budovy. Obytná část pro rodinu byla
v patře domu. Vyučil se rovněž řezníkem
a uzenářem u mistra pana Nesrsty v Lelekovicích a v roce 1940 převzal po svém otci
léta budovanou živnost a celé hospodářství, které zakoupením dvou párů koní rozšířil o povoznictví. Jeden pár byl tehdy plně
vytížen rozvozem nápojů z tišnovské Fetrovy sodovkárny po Tišnově a okolí. V té
době zaměstnával nejen řeznického tovaryše a učně, kteří měli převážně na starosti řeznictví (sám se věnoval hlavně nákupu
dobytka), ale i dva kočí.
Poválečné společenské změny však
nepřály tomuto drobnému podnikání.
Pavlíčkovi byli nuceni v létech 1953–54 postupně řeznictví i hostinec uzavřít. Majitelé zemědělské půdy byli tlačeni ke vstupu
do vznikajícího JZD, které skutečně v Tišnově krátce fungovalo. Než tento pokus
o kolektivizaci tišnovských rolníků skončil fiaskem, pozemky, veškerý živý i neživý
inventář převzal Státní statek Předklášteří, bylo pantátovi v tomto JZD nabídnuto pracovní místo ošetřovatele prasat.
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koní při okrese Tišnov. Odhadoval tenkrát koně, kteří přicházeli do republiky
v rámci hospodářské pomoci OSN zemím
postiženým válkou, tzv. program UNRRA,
později koně, které majitelé předávali do vznikajících JZD. V případě koupě
se vše domlouvalo ústně, platilo se hotově a vše se ztvrdilo rukoudáním. Kdyby
tenkrát někdo chtěl písemnou smlouvu,
to by snad tyto koňaře urazil. Dané slovo
mělo přece svoji váhu! Dobře koupit, dobře prodat, o to šlo. Tak aby všechny strany byly spokojeny a nezavřela se cestička
k příštím transakcím. Zde musím znovu zdůraznit pantátovo obchodní jednání a takt. Stejný takt a cit, jaký projevoval
v těchto obchodních záležitostech, jak korektně se snažil jednat s lidmi, tak vzácný měl i vztah ke koním. A musím říct, že
u mnohých koňařů a hospodářů jsem toto
nepoznal. Snad až o mnoho let později,
spíše už v době nedávné se i u nás začínaly používat metody koňských zaříkávačů

a horsemanů. Pantáta prostě do koňské
duše viděl hlouběji než mnozí jiní už tenkrát, jak jsem měl sám možnost vidět
a sám se o tom přesvědčit. I přes celoroční a každodenní práci v zápřahu, náročnou na pohybový aparát (koně chodili
převážně po městské dlažbě) mu vydrželi
do vysokého věku.
Jsem nesmírně rád za každý okamžik,
který jsem prožil po boku tohoto zajímavého a vzácného člověka. Něco jsem u něj
viděl, pochytil a snad se i něčemu naučil.
Měl jsem možnost poznat vzácnou společnost ryzích hospodářů a zapálených lidí,
kteří vyrostli ještě na „svém“. S mnohými
jsem se později potkal i v profesním životě. A když jsem, při kontaktu se zemědělskou veřejností z nejedněch úst vyslechl,
že si mne pamatují od pana Pavlíčka, docela mne to potěšilo.
Pantáto, toto je tedy moje krátká vzpomínka na Vás. Díky za vše, loučím se s Vaším „spánembohem“ a snad i na shledanou.

Václav Seyfert st.

jako třináctiletého vzal do své péče, načež
se tišnovský odchovanec přes dorostenecký C a B tým stal nakonec kapitánem ligového dorostu Zbrojovky a několikrát s ním
usiloval dokonce o titul mistra republiky.
V osmnácti se posunul rovnou do prvoligového kádru, který byl tehdy veden později slavným trenérem Brücknerem. „Málo
mluvil, spoléhal hlavně na svůj instinkt,
všude kolem něj bylo černo od cigaret,“
vzpomíná na něj dnes Mirek. V lize debutoval v Chebu a na jaře 1983 pak vsítil svou
jedinou prvoligovou branku za záda reprezentačního brankáře Karla Stromšíka při
utkání s Duklou v Praze na Julisce. Z konečného 15. místa tabulky ale Zbrojovka nakonec ligu opustila a Mirek v jejích řadách
strávil další čtyři sezóny marným bojem
o návrat na výsluní.
Při fotbalových povinnostech vystudoval Miroslav Steinhauser – sice s individuálním studijním plánem, ale v běžném
čtyřletém termínu – právnickou fakultu
tehdejší UJEP a po jejím absolvování rukoval na vojnu. Ocitl se ve vojenském fotbalovém klubu RH Znojmo-Práče, který byl
nováčkem moravské skupiny fotbalové divize, tedy čtvrté nejvyšší soutěže v republice. Ve Znojmě byli mezi jeho spoluhráči
na jedné straně mnozí pozdější prvoligoví fotbalisté (brankář Švantner, záložník
Mucha či útočník Trval), na druhé naopak
někdejší držitel ligového titulu v barvách Zbrojovky (1978) Jiří Hajský, mimochodem současný trenér družstva mužů
AFK Tišnov. Znojmo hned v prvním roce

Poslední ligový fotbalista z Tišnova

Na podzim 2014 vzbudila mezi sportovními příznivci našeho města velký rozruch
přítomnost atraktivní hráčské posily v řadách fotbalového týmu AFK Tišnov. Barvy
zdejšího klubu totiž oblékal ještě nedávno prvoligový hráč Zbrojovky, původem
guinejský útočník Mohamed Traoré. Podívejme se ale na vztah „1. liga – Tišnov“
z opačného pohledu a položme si jinou
otázku: Kdo byl vlastně posledním ligovým fotbalistou, který v městě pod Květnicí začínal?
Zde je odpověď: byl jím Miroslav Steinhauser, svého času obránce či záložník brněnské Zbrojovky a dnes trenér mládeže
v 1. SC Znojmo, který má na kontě 14 ligových utkání a jednu vstřelenou branku
ze sezóny 1982/83. Ta bilance mohla být
podstatně bohatější, jenže Mirek se „trefil“
do špatných časů. V onom ročníku totiž brněnské družstvo z nejvyšší soutěže sestoupilo, a než se stačilo mezi elitu vrátit zpět,
působil už v jiných fotbalových barvách.
Mirek Steinhauser se narodil 6. dubna 1964 a první fotbalové krůčky učinil
v sedmi letech v přípravce Baníku Tišnov.
Z doby působení v různých věkových kategoriích „u nás doma“ na Ostrovci nejraději vzpomíná na trenéra Pavla Mužíka,
jehož zásluhou se také velmi brzy přesunul
do podstatně renomovanějšího klubu. Trenér se totiž dobře znal s legendárním brněnským vychovatelem fotbalové mládeže
Františkem Haraštou, který si Mirka už
2/2015

svého působení divizi vyhrálo a Mirek se
měl po skončení vojenské prezenční služby
vrátit do brněnské Zbrojovky. Záhy po návratu se ale zranil, a protože v Brně hrál
jen málo, pokusili se jej Znojemští získat
už jako civilního hráče zpět do svých řad.
Mateřský klub sice nejprve nesouhlasil, ale
na druhý pokus se to podařilo. Znojemské
družstvo, v němž se z Mirka Steinhausera
postupně stal nejstarší a nejzkušenější
hráč týmu, s úspěchem zápolilo v tzv. Moravskoslezské fotbalové lize (třetí liga),
až konečně v sezóně 1991/92 tuto soutěž

Miroslav Steinhauser v dresu Zbrojovky Brno
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vyhrálo a postoupilo do ještě společné československé 2. ligy.
Během jarní části následujícího ročníku začal zdejší fotbalové vody čeřit jistý Jiří
Paška, který se rozhodl vybudovat velkoklub ve vesnických Prušánkách. Ze Znojma
„přetáhl“ hned několik hráčů, mezi nimi
i Steinhausera, a přes VTJ Sigma Hodonín
je brzy zaměstnal ve svém týmu Pares Prušánky. Družstvo sice postoupilo až do třetí ligy, nicméně finance pana Pašky se brzy
někam rozkutálely, takže hráči nedostávali
na živobytí a zachránil je až vyplacením ze
smlouvy Baník Ratíškovice. V jeho řadách
strávil Miroslav Steinhauser celkem tři sezóny, po nichž se vrátil zpět do Znojma,
a to už jako hrající trenér. Znojemský fotbal
na tom v těch časech nebyl nejlépe a klesl
až téměř na dno divize; odtud se ale začal
postupně zvedat, až nakonec vše vyvrcholilo historickou účastí v nejvyšší Gambrinus lize 2013/14, kterou však Znojmo
kvůli nevyhovujícímu areálu muselo absolvovat v náhradním domově v Brně na Srbské a po jediné sezóně sestoupilo znovu
o stupínek níže.
Fotbalové družstvo Zbrojovky Brno v roce 1984
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V té době už byl Miroslav Steinhauser
na plný úvazek několik let mládežnickým
šéftrenérem ve znojemském Sportovním centru mládeže, zřizovaném Fotbalovou asociací České republiky. Aktivní
fotbal při tom ovšem neopustil – „amatérsky“ ještě dohrával i přímo na hřišti
na různých štacích v blízkém či vzdálenějším okolí – v Miroslavi, Mikulově, rakouském Litschau, Horních Kounicích,
Hatích, Pavlicích či Chvalovicích. Na nejvyšší trenérský post v mládežnickém centru se dostal hned po jeho ustavení a drží
si jej již téměř deset let. Momentálně má
pod sebou dorosty věkových kategorií 16,
17 a 19 let, sám při tom trénuje družstvo
sedmnáctiletých. O kvalitě jeho práce
nejlépe svědčí skutečnost, že byl nedávno v rámci celé České republiky oceněn
jako jeden ze tří nejúspěšnějších trenérů
ve věkové kategorii dorostu – jeho dekorování odvysílala v pátek 16. ledna 2015
na svém sportovním kanále i Česká televize. Současně je ještě členem Komise mládeže FAČR, Trenérsko-metodické
komise fotbalového ústředí pro Moravu

nebo Unie českých fotbalových trenérů.
A aby toho nebylo málo, během podzimu navíc přijal druhý trenérský úvazek
u divizního družstva dospělých Sokola
Tasovice.
Před více než třiceti lety o něm trenér
Harašta řekl: „Hráč jeho typu se vydaří
málokdy. Vyniká především úžasnou bojovou morálkou, přístupem k tréninku i zápasům, svojí vytrvalostí. Nedá se odradit
dílčími neúspěchy. Mirek je nejlepším příkladem toho, že lze úspěšně skloubit studium se sportem. Je oblíbený pro svoji
skromnou a klidnou povahu. Stručně řečeno – s takovým hráčem se trenérovi pracuje skutečně dobře.“
Dnes kráčí tišnovský rodák Mirek Steinhauser v Haraštových šlépějích a nám nezbývá než mu popřát, aby i jeho rukama
procházelo co nejvíce hráčů, s nimiž se budeme setkávat nejen na prvoligových, ale
třeba i zahraničních trávnících.
Podrobnější vyprávění o JUDr. Miroslavu Steinhauserovi najdete na internetových
stránkách www.tisnoviny.cz.
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Malá vzpomínka na Karla Seyferta
Miroslav Pavlík
Dne 17. prosince 2014 zemřel tišnovský rodák MUDr. Karel Seyfert (narozen
27. února 1954). Byl synem známého kapelníka tišnovského tanečního orchestru
a dlouholeté profesorky gymnázia.
Karel
Seyfert
absolvoval
tišnovské gymnázium a ve studiích

Tišnov a... Josef Sobotka
Josef Ondroušek
Téměř šedesát let působil na tišnovských ochotnických jevištích pan Josef
Sobotka. Rodák z Matějova u Žďáru nad
Sázavou přišel do našeho města jako mladý vyučený stolař. Pracoval nejdříve u tišnovských soukromníků, později se stal
vedoucím stolařského družstva JAVOR.
Brzy po příchodu do Tišnova se zapojil
do kulturního života ve městě – byl členem
mužského pěveckého sboru Květnice a postupně se stal jednou z nejvýznamnějších
osobností ochotnického divadla.
Na postavy nejrůznějších charakterů,
které na jevišti vytvořil, lépe řečeno prožil, se ani po letech nedá zapomenout.
Pamětníkům zůstal navždy znít zoufalý
nářek otce v Jiráskově stejnojmenné hře,
pokořený křik hejtmana v Gogolově Revizoru, skvěle podaný maršál v Čapkově Bílé
nemoci, stejně jako osudy dalších desítek

potom pokračoval na Lékařské fakultě
MU v Brně. Po celou dobu se v Tišnově
věnoval závodně tenisu.
Svůj profesní život prožil v nemocnici v Novém Městě na Moravě, kde se jako
specialista věnoval oboru gastroenterologie. Proto byl vyhledávaným odborníkem i mnohých Tišnovanů, kteří za ním
dojížděli do novoměstské nemocnice. Byl
postav a drobných postaviček. Nic pro něj
nebylo těžké. Na jeviště přicházel vždy dokonale připraven s perfektní znalostí textu
nejen své role, ale i ostatních herců.
Jeho úspěšná ochotnická divadelní činnost byla právem oceněna Zlatým odznakem Josefa Kajetána Tyla.
Josef Sobotka nebyl jen vynikající herec,
ale i skvělý řemeslník a především dobrý
člověk. Nikdo si nepamatuje, že by někoho
zarmoutil, že by někomu nevyhověl a nepomohl. Snad jediný zármutek, který způsobil nejen své rodině, ale i přátelům, byl
jeho odchod ze života i z prken, která sice
pro něj neznamenala svět, ale určitě celoživotní lásku.
Josef Sobotka se narodil 8. února
1907 a zemřel 12. února 1991, čtyři dny
po svých 84. narozeninách.
Děkuji Mgr. Marii Knechtové, dceři J. Sobotky, za poskytnutí perfektních podkladů
ke zpracování tohoto článku.

vysoce charakterní člověk, který práci lékaře věnoval celý život.
Ironií osudu je, že po celý život zachraňoval lidské životy a ten svůj nakonec po těžké nemoci prohrál. MUDr. Karel
Seyfert se zapsal do kroniky Tišnovanů,
kteří dobré jméno svého rodného města
proslavili i za jeho hranicemi.

Josef Sobotka ve Veselých paničkách
windsorských
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Příroda
Sedmý včelí produkt
Josef Permedla

láska ke včelám. Zaposloucháme-li se
do bzukotu včel, spojujeme si jej se
sluncem a přírodou.
Kdo to vlastně včelaři jsou? Včelaři
jsou zcela normální a obyčejní lidé jako
každý z nás. Jsou mezi nimi nezaměstnaní, podnikatelé, inženýři, doktoři,
strojvedoucí, učitelé, politici, kominíci
i dobrodruzi, cestovatelé i známé mediální hvězdy. Jejich láska ke včelám je
u spousty z nich velmi silná. Většinou
platí, že kdo jednou začal včelařit, jako
včelař z našeho světa i odchází. S tímto
pořekadlem souvisí i fakt, že průměrný
věk včelařů v ČR se pohybuje kolem šedesáti let.
Včela je jen nepatrným tvorem s dalekosáhlými účinky. Nebýt jí, svět by
dnes zcela jistě vypadal jinak. Tak jako
„není bylina, aby na něco nebyla“, není
živočich na této planetě, aby netvořil
cokoli pro jiný druh. Včela medonosná je tím nejzářnějším příkladem. Má
zcela nezastupitelné místo. Tvoří zcela

Včela medonosná původně žila jen
v Evropě, Asii a v Africe. Do Ameriky,
Austrálie a na Nový Zéland byla přivezena až někdy v 17. století. Je stvořením, které člověk chová již po staletí,
ale za tu celou dobu si je neochočil.
Včela odedávna láká vědce a badatele. V prostředí, ve kterém žije,
je poměrně vybíravá. Co by se stalo,
kdyby z naší přírody zmizela? Neměli bychom med, to je asi první, co nás
napadne. Jenomže tím úvaha nekončí. Měli bychom málo ovoce, zeleniny
a problém s některými druhy zemědělských plodin.
Med, propolis, pyl, vosk, mateří kašička a jed jsou známé včelí produkty. Ten sedmý včelí produkt je
výhradně pro chovatele včel. Krásný
pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, kterou chov včel bezesporu je, pocit sounáležitosti s přírodou,

Drozd kvíčala
Bohumil Kabeš

Pokud v zimě půjdete alejí jeřábů nebo
kolem starých sadů, půjdete tiše a budete
mít štěstí, tak uvidíte hejno ptáků velikosti
kosa – kvíčaly.
Někdy už koncem září se k nám začínají přesouvat početná hejna těchto ptáků
za severu. Táhnou přes naše území zpravidla do jihozápadní Evropy a značný počet
kvíčal zůstane v mírných zimách i u nás.
Počátkem jara letí hejna severských kvíčal
zpět do svých hnízdišť.
Drozd kvíčala je původem sibiřský pták,

který teprve v 19. století začal postupně obsazovat celou Evropu a části Asie. Od druhé
poloviny 20. století hnízdí i u nás. Jako jeden z mála ptáků staví hnízda v koloniích
v korunách stromů. Pokud takovou kvíčalí
kolonii, která někdy dosahuje počtu až 50
párů, navštíví predátoři, nejčastěji vrány,
sojky nebo straky, postupně vyplení většinu hnízd. Kvíčaly se brání neobvyklým
způsobem. Na nepřítele, často i na člověka,
který kolonii navštíví, vrhají ve střemhlavém letu svůj trus. Ten mnohdy zalepí peří
útočících ptáků tak, že jsou schopni letu jen
s obtížemi. U nás hnízdí kvíčaly zpravidla

Kvíčala na zamrzlém Besénku, foto: Bohumil Kabeš
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unikátní díla a produkty, bez ní by příroda byla velmi ochuzena.
Učíme se poznávat svět a jeho tajemná kouzla. Svět včel je jedním
z nich. Několik desítek tisíc jedinců vykoná hodně práce. Produkty včel jsou
jen nepatrným zlomkem toho, co umíme ocenit. Radost být při tom, kdy se
tyto hodnoty tvoří, je neocenitelná.
Včelařství jako obor zájmové lidské
činnosti poskytuje vnímavému včelaři vedle užitečnosti také pohodu a pocit krásna a vedle toho v něm formuje
vztah k práci a přírodě. Věříme, že naše
záliba přináší užitek nejenom nám včelařům, ale i celému okolí. Význam včel
pro přírodu byl, je a zůstane nenahraditelný. S medem Vám tak předáváme
i kousek své lásky ke včelám. Snažíme se o uchování tradice včelaření
po předcích. Včelaření je záliba, která
chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů.

v menších koloniích. Až do přelomu století
byly kvíčaly loveny a jako takzvaní jalovcoví ptáci prodáváni na tržištích. Plody jalovců se tito ptáci v zimním období rádi živí.
V současné době jsou kvíčaly celoročně hájeným druhem.
Hlavní potravou těchto ptáků je v době
hnízdění převážně hmyz, bezobratlí živočichové a různí kroužkovci. V zimním období se živí především plody jeřabin, ptačího
zobu, ozobávají planá nebo na stromech
zapomenutá jablka a další plody, které jim
příroda nabídne. Zima těmto opeřencům
nevadí, pokud mají dostatek potravy.
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Sport
25 let od znovuobnovení Sokola
Jan Sláma, náčelník Sokolské župy
Pernštejnské
Česká obec sokolská si letos připomíná
25 let od znovuobnovení své činnosti. Navázala tak na svou bohatou a úspěšnou historii. Začátky v nových podmínkách nebyly
jednoduché. Nechybělo však nadšení, zejména těch sokolů,, kteří ještě pamatovali
poslední sokolské slety. Několik let trvalo,
než se podařilo získat zpět sokolský majetek, zejména sokolovny.
Rovněž u nás v Tišnově se podařilo v roce
1990 založit tělocvičnou jednotu Sokol. Velkou zásluhu na tom má celá řada obětavých
sester a bratří. Nelze všechny vyjmenovat.
Ale přesto bych uvedl jedno jméno. Byl to
především Ing. Adolf Mistr, který jako tehdejší předseda oddílu základní rekreační
tělovýchovy převedl prakticky celý oddíl
do nově vznikajícího Sokola. Má velkou zásluhu na navrácení tišnovské sokolovny
i na vybudování přilehlého sokolského atletického sportoviště. Byl dlouholetým starostou TJ Sokol Tišnov a posléze i znovu
obnovené Sokolské župy Pernštejnské.
Od začátku svého znovuobnovení se
Sokol Tišnov snažil navázat na svou bývalou činnost. Ne všechno se podařilo a ne
všichni si uvědomili, že obnovení Sokola
přichází do zcela jiných podmínek. Přesto
se během 25 let daří zajišťovat pravidelné
cvičení v oddílech všestrannosti ve všech
věkových kategoriích od rodičů s nejmenšími dětmi až po seniory. V naší jednotě
INZERCE

jsou i oddíly rekreačního i výkonnostního
sportu. Za všechny bych uvedl úspěšné oddíly: karate, tance, lukostřelba a šachy. TJ
Sokol Tišnov je největší jednotou Sokolské
župy Pernštejnské a rozhodující měrou se
podílí na její činnosti. Ta by nebyla možná
v takovém rozsahu bez finančních zdrojů
z mineralogických burz, které od obnovení
v roce 1990 řídil Ing. Andrej Sučko. Každoročně organizujeme župní přebory žactva
v sokolské všestrannosti, tj. plavání, gymnastika, šplh a atletika. Dále organizujeme
Zálesácký závod zdatnosti, Běh Klucaninou,
Dálkový pochod župou Pernštejnskou a celou řadu turistických a cyklistických výletů.
V oblasti pobytu v přírodě bylo uskutečněno patnáct ročníků župního letního sokolského tábora pro děti na Chytálkách, akce
Se Sokoly na 13 vrcholů Tišnovska a turistický sraz ČOS. Ještě chci zmínit již tradiční Silvestrovský běh, který velmi obětavě
organizuje Sokol Lomnička. Z dalších aktivních TJ naší župy připomínám Sokol
Moravské Knínice s jejich úspěšným divadelním souborem a cim-bálovou muzikou,
Sokol Předklášteří s lyžařským oddílem
a příkladnou prací s mládeží, Sokol Kuřim
s jejich sportovními oddíly, Sokol Drásov
s tanečním kroužkem, Sokol Čebín, Sokol
Dolní Loučky, Sokol Doubravník atd.
Od svého znovuobnovení jsme uspořádali celou řadu sportovních akademií,
veřejných cvičení a župních sletů. Naši cvičenci se účastnili všesokolských sletů v letech 1994, 2000, 2006, 2012 celé řady

vystoupení v různých místech v Česku
i na Slovensku.
Cvičili jsme na světových gymnaestrádách v Lisabonu 2003, v Dorbirnu 2007
a v Lausanne 2011. V současné době se
připravujeme na Světovou gymnaestrádu,
která se uskuteční v červenci v Helsinkách.
Tolik jen velmi stručný přehled o činnosti
naší sokolské župy v uplynulých 25 letech.
Čtvrtstoletí své činnosti v nových podmínkách oslaví Česká obec sokolská zejména na akci Sokolské Brno a vystoupením
v rámci akce Plzeň, hlavní evropské město kultury. I těchto cvičení se zúčastní naše
župa a jednota.
V Tišnově si připomeneme 25 let znovuobnovení činnosti naší župy a sokolských tělocvičných jednot na Sokolském
odpoledni, které se uskuteční dne 7. března
ve sportovní hale, kde návštěvníci mohou
zhlédnout ukázky z naší tělocvičné činnosti, a ve velkém sále sokolovny, kde se představí divadelní soubor Sokola Moravské
Knínice. K účasti na této akci zveme všechny občany Tišnova a okolí. Je to zároveň pozvánka do našich řad. Zejména rodiče chci
vyzvat, aby umožnili svým dětem účast
na pravidelných cvičeních v rámci Sokola.
Máme kvalitní a zkušené cvičitele, kteří si
pravidelně doplňují znalosti v kursech a seminářích pořádaných Ústřední školou ČOS
i dalšími organizacemi. Na rozdíl od různých módních a komerčně zaměřených
sportovních aktivit zaručujeme všestranný
a zdravotně prospěšný pohyb.

Hledám pracovníka na farmu
v okolí Tišnova
- zkrácený pracovní úvazek (6 h/den)
- ošetřování koní
- sezónní práce na zahradě
- hlídání dětí
- práce v domácnosti (úklid)
- řidičský průkaz nutný

Prosím o zaslání životopisu
na email barbora@vemolova.com

Na tomto místě mohl být
i váš inzerát
Inzerci lze podávat v úřední hodiny na Městském
kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, tel. č.
777 706 714, e-mail: noviny@kulturatisnov.cz.
Platba fakturou je možná na základě písemné
objednávky. Inzerce osobního charakteru
(blahopřání, vzpomínky apod. – kromě básní
a obrázků) je pro občany Tišnova bezplatná.
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Sport
Poděkování našim trenérům
Na počátku bylo slovo. V tomto případě v podobě výzvy v Tišnovských
novinách. Potom se jednoho sychravého říjnového nedělního rána na hřišti u ZŠ Smíškova sešel asi tucet lidí,
které spojoval zájem o běhání. Byl to
první běh projektu Běh pro zdraví.
Dorazili lidé, kteří neváhali obětovat
nedělní odpoledne a v mnohdy ohavném zimním počasí si místo vysedávání u kamen natáhli tepláky, botasky
a pobíhali po hřišti i po lese. Odměnou jim byl skvělý pocit ze sebe sama
a už tehdy možná i tušení, že se rodí
něco báječného. Na Silvestra 2013 vyrazili na svůj první závod, Silvestrovský běh v Lomničce. A co dál? Majitelé
oken s výhledem na hřiště možná prožívali déjà vu, když se na konci února celá věc opakovala a po hřišti opět
začali kroužit dospělí běžci, tentokrát
v ranních hodinách. To už byl druhý
běh projektu a počet běžců se násobil.
Začínalo být jasné, že to berou vážně
a nehodlají jen tak přestat. Další metou byl sedmikilometrový závod kolem

Klucaniny v květnu 2014. Toho se již
zúčastnilo nepřehlédnutelné množství
běžců v červených klubových tričkách,
kteří podávali nadstandardní výkony.
Zrodil se opravdový běžecký tým. Jeho
ambice rostly a v červnu už se někteří odvážili, nejprve nesměle, vystrčit
růžky ven z Tišnova. Výsledkem bylo
několik medailových umístění v Kuřimské běžecké lize, dobře zaběhnuté časy žen v závodě na 5 mil nočním
Brnem, skvělá reprezentace v zářijovém závodě Vokolo príglu, vynikající
druhé místo v soutěži týmů v závodě
Sport Life Run Brno v listopadu na brněnském výstavišti a suverénní výkony mužů i žen v právě probíhajícím
Brněnském běžeckém poháru. V říjnu
2014 začal třetí běh tohoto projektu,
který dále rozšířil řady běžců. Cílem
snažení se opět po roce stal Silvestrovský běh v Lomničce. Ten byl jednoznačným triumfem. Z celkového počtu
84 běžců jich 31 vyrazilo v modrém
týmovém tričku AK Tišnov s heslem
Nikdy to nevzdám.

Ne všichni mají ambice účastnit se
běžeckých závodů pravidelně. O to
ale vůbec nejde. Jde o to, že je báječné vyrazit na kratší či delší výběh jen
tak pro dobrý pocit, zlepšení kondice,
vyčištění hlavy. Některým běh život
zpestřil, jiným úplně změnil.
Na počátku byli naši trenéři Martin
Sebera, Petra Seberová a Tereza Součková. Jim patří naše vřelé poděkování
za to, že umožnili nám, většinou dospělým lidem s více či méně uspěchanými a prací naplněnými životy, najít
cestu k běhání. Věnovali nám mnoho
ze svého volného času, povzbuzovali
nás, radili. Na konci je bezvadná parta
běžců. Každý jsme jiný, máme jiný životní styl, jiné životní i běžecké tempo,
ale našli jsme společný zájem a způsob
smysluplného trávení volného času.
Díky nim běháme, máme na to, neutíkáme, běháme a nikdy to nevzdáme.
Takže našim trenérům: Martine, Peťo,
Terko, děkujeme!
Vaši běžci pro zdraví

Běh pro zdraví, foto: Martin Sebera
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Sport
Vyhodnocení nejlepších tenistů roku 2014
Zdeněk Kunický
Sportovní klub Tenis Tišnov pořádá
vždy před Vánocemi vyhlášení nejlepších
tenistů oddílu. Je to akce spojená s vánočním večírkem pro děti a jejich rodiče,
kteří se věnují tenisu v areálu na Ostrovci. Již tradičně jsou vyhlašovány kategorie tenista roku, babytenista a minitenista
roku, družstvo roku a skokan roku, což je
ocenění za největší výkonnostní posun
a za celkový přístup k tréninku, turnajům
a soutěžím družstev. V roce 2014 se hráčům SK Tenis Tišnov dařilo nejen v kategoriích družstev, ale také na turnajích
jednotlivců, a pokud by každý rok byl tak
úspěšný jako rok 2014, vedení klubu by
mělo obrovskou radost. Pro město Tišnov
je to dobrá vizitka a také odměna za podporu, která se nejen tenisu, ale veškerému
sportu ve městě dostává.
V soutěžích družstev se podařilo postoupit dorostu „A“ do ligy a za tento
výkon si jednoznačně zajistil prvenství
mezi všemi ostatními klubovými týmy.
Družstvu staršího žactva se podařila
liga udržet, a tak v roce 2015 bude mít

Tišnov v ligových soutěžích dva zástupce. Ocenění za minitenistu roku si odnesl David Král, který byl oporou družstva
a za celou sezónu neprohrál v soutěži
ani jedno utkání. Babytenisty roku 2014
se stali Hans Rychtář a Michal Tomašov,
kteří měli po celou sezónu obdobné výsledky, a oba si tak cenu zasloužili. Jakub
Goldman, který babytenistu roku vyhrál
v roce 2013, předváděl po celou sezónu
výborné výkony a z turnajů dovezl několik pohárů. Za celkový přístup k tenisu získal v letošním roce ocenění jako
skokan roku. Nejcennější trofej za tenistu roku 2014 si domů odvezl Kryštof Vítek. Jistě si ji zařadí mezi trofeje, kterých
v roce 2014 vybojoval opravdu hodně.
Nejvíce si určitě cení bronzové medaile z Mistrovství ČR mladšího žactva ze
dvouhry a stříbrné medaile ze čtyřhry.
Děkujeme všem hráčům, kteří hájí barvy tišnovského klubu, a přejeme jim další
úspěchy v jejich sportovní kariéře. Děkujeme také za podporu všem sponzorům
klubu a městu Tišnov, které se velkou mírou podílí na financování činnosti klubu
a provozu areálu na Ostrovci.

Foto: Zdeněk Kunický, na fotce David Král.

Foto: Zdeněk Kunický, účastníci vyhlášení nejlepších tenistů klubu za rok 2014.
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Sport
Tenisové turnaje v prosinci
Zdeněk Kunický
V nafukovací hale na Ostrovci se o víkendu 6.–7. prosince konal turnaj v kategorii dorostu, na který přijelo 14 dorostenců
a 16 dorostenek. Nebývá zvykem, aby v této
kategorii hrálo víc dívek než chlapců, a tak
měli pořadatelé radost ze skvělé účasti celkem třiceti hráčů. Domácí klub měl
v turnaji favority, Dominika Křipského, Filipa Křipského a Dominika Kučeru, kteří
svou úlohu splnili do detailu. V semifinále
se potkali Filip Křipský a Dominik Kučera,
a i když byl výsledek velice krutý pro Dominika (6/0, 6/0), zahráli slušné utkání.
Do druhého semifinále nastoupil Dominik

Křipský a Martin Hlavačka (TC BRNO).
Dominik v utkání ztratil pouze jeden gem
a postoupil do finále, kde ho čekal jeho bratr Filip. Ve finálovém utkání zvítězil Dominik, který hrál přesněji a rychleji než Filip,
a po výsledku 6/1 a 6/2 se tedy radoval
z vítězství. V soutěži čtyřhry nedali bratři
Křipští nikomu šanci a ve finále zdolali pár
Hlavačka, Schenk (TK Šlapanice) 6/0, 6/2.
Dvouhru dívek ovládla Aneta Lutovská
(LTC Tábor 1903), která i přes zranění kotníku ve finálovém utkání porazila Robertu
Daňkovou (TC-MJ Tenis) 6/3, 6/3. Bohužel
poté nemohla nastoupit do finále čtyřhry
a se spoluhráčkou Eliškou Přikrylovou (TK
Spartak Jihlava) musely přenechat vítězství

v turnaji páru Daňková, Sigmundová (TC
Austerlitz).
Turnaj minitenisu proběhl v neděli odpoledne 14. prosince. Turnaje se zúčastnilo
18 dětí ve věku 6–7 let a odehrály celkem
60 zápasů na čtyřech minitenisových dvorcích. Tišnov měl v turnaji čtyři zástupce.
Nejlépe si vedl David Král, který nestačil
pouze na vítěze turnaje Marka Čecha z Prostějova. David získal na velice dobře obsazeném turnaji druhé místo a měl z něho
náležitou radost. Pěkný úspěch je také
6. místo domácího Matyáše Řezaniny.
Další turnaje jsou na Ostrovci o víkendech 24.–26. ledna (mladší žactvo) a 7. až
8. února (babytenis).

Zápas probíhal bez rozhodčího, neboť
poctivý a ohleduplný přístup obou mužstev tuto možnost nastolil. Časomíra byla
také jednodušší, bez přerušování se hrálo
2 x 25 a 1 x 20 minut, konec zpestřily pokutové kopy.
Branky padaly na obou stranách
ve svižně vedeném střetnutí. Samotný pohled na palubovky tišnovské haly sděloval
i další zajímavost. Bojovali zde také synové proti otcům. Často to „jiskřilo“ s úsměvem na tváři, o slovní přestřelky nebyla
nouze. „Na mě nemáš,“ padlo z úst otce
na divizního syna po jednom z mnoha

střetů. Tu chvíli se zdálo, že to byl poslední výkřik tatínka v životě, ale bojoval dál
a vydržel do konce jako všichni ostatní
aktéři předvánoční futsalové selanky.
Uvolněná atmosféra přinesla příjemný
sobotní večer, kde se nejednalo o soutěžní body a branky. Byla to pěkná sportovní
futsalová lahůdka pro aktéry na palubovce
a věrné fanoušky v hledišti na závěr roku
2014.
A ten nový rok 2015 nabízí už druhý
domácí zápas mezi I. FC Květnice – FC Kloboučky tuto sobotu 31. ledna ve 20.00.

Futsalová paráda bez bodů
Jaromír Pacek

Těsně před vánočními svátky přivítali
futsaloví půlmistři divize E v nově zateplené hale SSK Tišnov neobvyklého soupeře.
Byl to výběr fanoušků I. FC Květnice a bylo
se opravdu na co dívat.
Do branky fanoušků nastoupil Jara
Šteif, opora divizního celku, aby ztížil situaci půlmistrům – po polovině soutěže
ročníku 2014/15 byla Květnice na prvním
místě. Aby to nebylo pro divizní celek dále
jednoduché, nastoupil proti nim v početní
převaze o jednoho muže výběr fanoušků.

Výhra juniorek, potom horor
Jaromír Pacek

Druhý lednový týden letošního roku
a tišnovská sportovní hala vešla do povědomí příznivců volejbalu v celé ČR.
Naše juniorky, myšleno reprezentantky
ČR, v jedné z pěti kvalifikačních skupin
v Evropě přivítaly soupeřky z Bulharska,
Dánska a Rakouska. Bylo to 1. kolo v boji
o konečný cílcíl, kterým je účast na MS
v červenci na Kypru.
A proč se právě Tišnov přidal jako pořádající místo k Milánu, Tallinu, Bukurešti a polskému Szczyrku? Vedení ČVS
hledalo v celé ČR prostředí v menším
městě, které by bylo zároveň příjemné
a útulné. Rozhodující doporučení vyšlo od Roberta Urbánka, místopředsedy
ČVS. Právě tento funkcionář, bývalý občan Tišnova a trenér extraligového dorostu Drásova, měl správnou trefu.
Juniorky porazily všechny soupeřky
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a z prvního místa postupují do 2. kola.
Tam je čekají tři ze sedmi celků, které
postoupily, a těmi mohou být – Srbsko,
Slovinsko, Itálie, Turecko, Rusko, Polsko nebo Francie. K tišnovskému vystoupení nešetřil chválou ani trenér
národního týmu Ondřej Marek, který byl počtem diváků v tišnovské hale
mile překvapen, dle něho to byl sedmý
hráč na hřišti.
Nyní už malá připomínka k druhé části
v záhlaví příspěvku. Pátek 9. ledna, v den
druhého zápasu s Rakouskem, se Tišnov probudil do hrůzostrašné ledovky.
Lidé klouzali, nejen před Hotelem Květnice padali, kalamita se vším všudy. Hodiny ubíhaly, ledovka se postupně ztrácela,
přišel i večerní vítězný zápas s Rakouskem. Vzhledem ke konání Stužkovacího
plesu v sousední sokolovně byl uzavřen
hlavní vchod a tím pádem i východ z haly
do prostoru restaurace Krček.

Pro 400 fanoušků nabídnutá jediná
cesta ven přes „únikový východ“ se stala malým hororem. Stovky lidí se vrhají
do míst, kde většina z nich nikdy nebyla. K tomu všemu do hluboké tmy, neboť
osvětlení tohoto prostoru nebylo zajištěno. Nelze publikovat doprovodné slovní reakce do té doby nadšených fandů
z vítězného utkání. Ti teď tápají, padají,
ztrácí orientaci, ale dav je nakonec dotlačí na Tyršovu ulici. Neznalí prostoru se
nakonec dozvědí, jak se dostat k zaparkovanému autu.
Kdo nezažil tuto páteční večerní epizodu, neuvěří, co dokáže způsobit jedna jediná chybička při takové významné
sportovně-společenské mezinárodní akci.
Uvedený pátek začal velice smutně už ráno
a skončil tak i večer. Byla to veliká kaňka
po vydařené volejbalové podívané. A opět
je tu tolik omílaná vazba a trvající problém
tří faktorů hala–Krček–sokolovna.
Tišnovské noviny

Různé/Inzerce
Poděkování RC Studánka
Petr Jůza, ředitel DD
Dovolte mi, abych touto formou poděkoval Rodinnému
centru Studánka, se kterým prostřednictvím paní Lenky
Knechtové spolupracujeme již několik let. V rámci projektu
,,Strom splněných přání“ mohla být splněna vánoční přání
dětí z Dětského domova ve Vranově. Kdo chtěl, mohl si vzít
lístek s přáním dítěte na vánočním stromku v Rodinném centru a konkrétní přání vyplnit. Díky vstřícnosti a šlechetnosti
těchto lidí byla všechna přání vyplněna. Těm, kteří se do projektu zapojili, patří srdečný dík za to, že dětem udělali svými
hodnotnými dárky radost.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
3+kk, 3+1 (popř. větší 2+1,
v Tišnově:
°°Koupím
°°Brigáda
min. 60 m ), balkon (OV, DB) ve zvýOffice pracovnice a telefonistka.
2

šeném přízemí, popř. 1. NP (v domě
s výtahem může být jakékoliv patro).
Ideálně k rekonstrukci, popř. po kompletní rekonstrukci, novostavba. BEZ
RK! Tel.: 604 244 502 (možno SMS, zavolám zpět).

°°
výstroj německé a rakousko°°Koupím
-uherské armády z období 1. a 2. svěHledám podnájem 1+kk nebo 1+1.
Tel.: 607 283 485.

tové války, např. bodáky, helmy, přezky,
celty, dalekohledy, medaile, vyznamenání a plechové hračky (tanky, zbraně,
letadla), knihy a fotografie z tohoto období. Tel.: 723 539 270.

Více na www.gdi.cz/office.pdf.

Přijmeme realitní makléře pro okresy
°°Brno-venkov,
Blansko. Nástupní provize 45 %. Tel.: 732 814 180.

rizikové kácení a ořezy
Přijmeme číšníka/servírku
°°Nabízím
vzrostlých stromů. Telefon: 724 996 189 °°do restaurace Na Humpolce v Tišnově.
www.vyskoveprace-tisnov.cz.

a úpravy oděvů, dámské,
°°Opravy
pánské a dětské. Tel.: 739 446 896.
Červený mlýn přijme
°°Penzion
na hlavní pracovní poměr servírku.

Nástup od 1. 2. 2015. Informace na tel.:
549 410 461, 739 569 771.

Požadujeme praxi v oboru, profesionální vystupování a schopnost pracovat v týmu. Vyučení výhodou. Nabízíme
práci v příjemném prostředí nově otevřené restaurace. Pro bližší informace, prosím, volejte na tel.: 724 285 478
nebo 737 888 818.

Citroën 1.6 HDI, r.v. 2005,
°°Prodám
sport. design, velmi dobrý tech. stav
vozidla. 90 000 Kč. P. Šindelář, tel.:
774 059 494.

práce v Tišnově:
°°Nabídka
Obchodně-marketingová konzultantka
Prodám byt 1+1 v osob. vlastnictví
internetového marketingu a správce in- °°v Tišnově na ul. Králova. Byt je po reternetových prezentací.
Více na www.gdi.cz/marketak.pdf.
2/2015

konstrukci v 1. poschodí s balkonem.
Tel.: 736 450 035.
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Blahopřejeme a vzpomínáme
Blahopřejeme
Dne 26. února 2015 oslaví paní Marie
Petříková 85. narozeniny.
„Radost ze života tvoří i malé věci… Jako moci
popřát vše nejlepší k narozeninám výjimečným lidem, jako jsi Ty, Maruško!“

Dne 16. února 2015 oslaví paní Julie Posnerová 80. narozeniny. Hodně zdraví a pohody do dalších let přejí synové Milan
a Jan s rodinou.

Vzpomínáme
Dne 11. prosince 2014 jsme se rozloučili v kostele sv. Václava v Tišnově s panem
Čestmírem Bártou. Byl dlouholetým
členem požárního sboru v Tišnově. A touto cestou chceme moc poděkovat tišnovskému požárnímu sboru za květinové dary
a čestnou poctu, kterou vzdal jeho památce.
Za vzpomínku všem, co jste ho znali a přišli
se naposledy rozloučit, děkuje zarmoucená
rodina.

Dne 21. ledna uplynul již osmý smutný rok,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan JOZEF BOHUŠ. Za tichou vzpomínku na dobrého člověka děkují a s láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

Dne 20. ledna uplynulo pět let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní Vlasta
Havlíčková. S láskou a úctou vzpomíná
manžel a dcery s rodinami.

Dne 7. ledna uplynulo dvanáct smutných roků od chvíle, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan Ing. Jan
Humpolec. Za tichou vzpomínku děkuje
rodina a kamarádi.

Dne 2. února 2015 uplyne deset let, kdy nás
navždy opustil pan Oldřich Juříček.
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Hana s rodinou.

Dne 18. února tomu bude smutných sedm
roků, co nás opustil pan Karel Kalivoda.
Tiše vzpomíná manželka, dcera a syn
s rodinami.

Dne 17. ledna 2015 jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny našeho manžela, tatínka a dědečka pana Vojtěcha Kroufka.
S láskou vzpomínají manželka Zdeňka, děti
Jana a Miroslav s rodinou.

Dne 22. února 2015 uplyne jeden rok
od úmrtí paní Libuše Malíkové ze Železného. S láskou a úctou vzpomínají manžel
a děti s rodinou.
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Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal a nám jen
vzpomínku na Tebe zanechal.
Dne 12. února uplynou čtyři roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Josef Kučera. S láskou
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 9. února 2015 uplyne deset roků
od úmrtí naší maminky a babičky, paní
Anny Maškové z Pejškova. Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami.

Tišnovské noviny
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Dne 6. ledna uplynuly tři smutné roky, kdy
nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička paní Božena Odehnalová.
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcery a synové s rodinami.

Dne 14. února uplyne první smutný rok, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Zdeněk
Opat. S láskou stále vzpomíná manželka,
syn s rodinou a švagrová s rodinou. Všem,
kdo ho znali a vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 21. ledna 2015 uplynulo šest let, co
nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička paní Růžena
Odehnalová. S láskou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu a zas.
Dne 15. února uplyne třetí smutný rok, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Jiří Procházka.
S láskou stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 28. ledna uplynul rok, co nás opustila naše milá tchýně, babička paní Anděla
Špačková. S láskou vzpomínají snacha
Dana s rodinou.

Dne 10. ledna by se dožila sta let paní Božena Šustrová. Děkujeme všem, kteří na ni
s láskou vzpomenou s námi. Dcera a vnučky
s rodinami.

Dne 24. ledna 2015 uplynul druhý smutný rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček a druh pan
Karel Urban. S láskou stále vzpomínají
dcery Iva a Milena s rodinami a družka Anna.

Dne 14. února uplyne deset let, kdy
nás navždy opustil pan Vratislav
Zahradníček. Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami

Dne 29. ledna uplyne osm smutných roků,
kdy nás navždy opustil pan Jan Antonín
z Čebína. Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají dcera Jana a syn Radek s rodinami, maminka, přítelkyně Anna a bratr
František s rodinou.

Dne 23. února 2015 vzpomeneme 26. výročí odchodu našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Adolfa
Posnera. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka
a synové s rodinami.

Dne 2. února 2015 uplynou čtyři roky, co nás navždy opustil
náš milovaný syn pan Miloslav Musil. Stále vzpomínají rodiče, dcera Monika a celá rodina.

Dne 12. ledna uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustila manželka, maminka a babička paní Marie Navrátilová. S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manžel
a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se v tak hojném počtu přišli naposled
rozloučit s paní Zdenkou Trojánkovou. Manžel, dcera
a syn s rodinami

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 8. ledna s panem
Václavem Šikulou, za květinové dary a projevy soustrasti.
Děkuje zarmoucená rodina.
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