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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané, dnes poprvé k Vám 
promlouvám coby nově zvolený starosta 
města Tišnova. Jak jste již zřejmě stačili 
zaznamenat, na prvním letošním zasedá-
ní Zastupitelstva města Tišnova, konaném 
10. 2. 2014, došlo ke kompletní výmě-
ně ve vedení města. Starostou byl zvolen 
Ing. Tomáš Komprs (TOP09), prvním 
a statutárním místostarostou Ing. Fran-
tišek Svoboda (KDU-ČSL), druhým mís-
tostarostou Ing. Karel Souček (ODS). 
Zbývajícími členy rady města Tišnova byli 
zvoleni PaedDr. Petra Kappelová (TOP09) 
a Mgr. Karel Švábenský (ODS). 
Rád bych na tomto místě uvedl něko-
lik skutečností, které nás vedly k těm-
to krokům. Již delší dobu jsme se snažili 
o navázání lepší komunikace v rámci za-
stupitelstva. V některých věcech se ale 
názory minulého a současného vede-
ní diametrálně odlišovaly. Připomínky 
opozičních zastupitelů nebyly brány do-
statečně v potaz, což dle našeho názoru 

není v souladu se zodpovědným vedením 
města. Většina klíčových rozhodnutí byla 
přijímána bez snahy o dosažení shody 
v rámci projednávaných témat. S podob-
nými problémy se potýkali i zaměstnanci 
úřadu a v neposlední řadě i občané měs-
ta. Šance na osobní setkání se starostou 
byly mizivé. Na důvěryhodnosti předešlé-
mu vedení nepřidala ani jeho personální 
politika, což se projevilo určitou desta-
bilizací městského úřadu. Jen obsazení 
postu tajemníka vhodným kandidátem 
trvalo téměř dva roky. Špatná personál-
ní politika vedla k odchodu mnoha kvalit-
ních pracovníků úřadu. 
Během celého období od posledních ko-
munálních voleb docházelo k záměrnému 
zkreslování informací o skutečném sta-
vu věcí. V  poměrně klidné atmosféře ne-
došlo na prosincové schůzi zastupitelstva 
ke schválení rozpočtu na rok 2014. Jed-
nou ze sporných kapitol byly právě sumy 
na prezentaci a kulturní akce města. Ná-
sledná mediální kampaň, kdy ještě 30. 
12. 2013 došlo k natáčení rozhovoru bý-
valého starosty s Českou televizí, byla ty-
pickou ukázkou takovéhoto postupu. Bez 
vědomí ostatních zastupitelů vylíčil situa-
ci s neschválením rozpočtu jako katastrofu 
a ohrožení investičních akcí včetně čerpání 
dotací z evropských fondů. A to i přes ujiš-
tění vedoucí finančního odboru a odboru 
správy majetku a investic na zmíněném 
jednání zastupitelstva, že v rámci měsí-
ce ledna nehrozí městu Tišnovu z důvodu 
rozpočtového provizoria žádná investič-
ní omezení. Zastupitelé navíc jednoznač-
ně vyjádřili svůj záměr zahájit politická 
jednání s cílem zkrátit období provizoria 
a rozpočet schválit na nejbližším jednání 
zastupitelstva. K faktickému setkání zastu-
pitelů došlo až 15. 1. 2014, tedy celý měsíc 
od posledního jednání zastupitelstva.  Mís-
to konstruktivního hledání shody probíhal 

v tomto mezidobí nadále mediální hon 
na ty, kteří s rozpočtem nesouhlasili. Dal-
ším příkladem dezinformací bylo neustálé 
označování stavu převzatého městského 
majetku za „katastrofální“ a obviňování 
předchozího vedení města z neschopnosti. 
Přitom se Jan Schneider sám na hospoda-
ření města jako místostarosta podílel.
Nemáme ale v úmyslu znevažovat práci, 
kterou odvolané vedení pro naše měs-
to vykonalo. Především iniciovalo mno-
ho investičních akcí a získalo nemalé 
finanční prostředky z dotačních titulů.  
Z poslední doby je to zahájení prací na re-
konstrukci a dostavbě ZŠ Smíškova a za-
teplení Centra sociálních služeb. Za to jim 
samozřejmě náleží nemalý dík. Mnohé 
projekty však nejsou dotaženy do konce. 
Zejména bych zmínil projednávání územ-
ního plánu, kde bude třeba vynaložit ješ-
tě mnoho úsilí a práce na dosažení řešení 
přijatelného pro všechny.
Rád bych Vás, milí občané, ujistil o tom, 
že od prvního dne našeho působení 
usilujeme o navození přátelské a kon-
struktivní atmosféry nejen v zastupi-
telstvu a na úřadě, ale i v našem městě. 
Ve městě, které je naším skutečným do-
movem a za jehož rozvoj cítíme znač-
nou odpovědnost. Nechceme vtahovat 
politická stanoviska do kulturních, spo-
lečenských a investičních akcí a ve ve-
řejném dění chceme spolupracovat bez 
ohledu na politickou příslušnost. Chce-
me zajistit klidné a stabilní pracovní pod-
mínky zaměstnancům městského úřadu, 
což bezesporu zvýší kvalitu jejich práce. 
S veřejnými prostředky budeme nakládat 
s rozvahou ku prospěchu občanů města 
Tišnova. Chceme otevřeně komunikovat 
se všemi občany, chceme, aby Váš názor 
byl vyslyšen a Vaše připomínky nevyšly 
naprázdno.

Tomáš Komprs

František Svoboda
1. místostarosta

Tomáš Komprs, starosta

Karel Souček
2. místostarosta

Petra Kappelová
radní

Karel Švábenský
radní
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Uzavírka 
chodníku u školy
Luboš Dvořáček, oddělení komunálních 
služeb

Upozorňujeme všechny obyvatele 
Tišnova, že v souvislosti s přístavbou 
ZŠ Smíškova bude uzavřen chodník ko-
lem školy mezi ulicí Na Rybníčku a uli-
cí Smíškova v termínu březen až září 
2014.

Vstup do tělocvičny školy a do MŠ 
Sluníčko bude pouze od ulice Na Ryb-
níčku, vstup do základní školy bude pak 
jen z ulice Smíškovy nebo Kvapilovy.

Město vyhlásilo dotační program pro rok 2014
Rada města Tišnova na svém jednání 
dne 12. 2. 2014 vyhlásila dotační pro-
gram na podporu činnosti v oblastech 
sportu a tělovýchovy, kultury, volnoča-
sových aktivit mládeže, prorodinných 
aktivit, sociálních služeb a ostatní zá-
jmové činnosti.
Dotace jsou určeny na podporu činnos-
ti a aktivit subjektů ve výše uvedených 
oblastech. Žadateli mohou být práv-
nické a fyzické osoby mající své sídlo 
v rámci správního obvodu obce s rozší-
řenou působností Tišnov, jejichž hlav-
ní náplní jsou činnosti v uvedených 

oblastech na území tohoto správního 
obvodu, případně právnické a fyzic-
ké osoby mající své sídlo mimo území 
správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Tišnov, jejichž hlavní nápl-
ní práce jsou tyto činnosti a na území 
správního obvodu města Tišnov pro-
kazatelně aktivitu ve zmíněných oblas-
tech vyvíjejí. 
Žádosti se podávají pouze písemně 
na předepsaném formuláři (Žádost 
o poskytnutí finanční podpory z roz-
počtu města Tišnova) včetně povinných 
příloh s uvedením příslušné oblasti, 

a to od 13. 2. 2014 do 31. 3. 2014 pro-
střednictvím podatelny MěÚ Tišnov 
(budova MěÚ nám. Míru 346 – příze-
mí) nebo poštou na adrese MěÚ Tišnov, 
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov. Ke spl-
nění lhůty pro podání žádosti posta-
čuje předat žádost adresovanou MěÚ 
k poštovní přepravě v poslední den 
lhůty.
Kompletní zadání dotačního progra-
mu včetně potřebných příloh naleznou 
zájemci na internetových stránkách 
www.tisnov.cz.

Investiční akce města v roce 2014
Eva Jelínková, vedoucí odboru správy majetku a investic

Začátkem února byl zastupitelstvem 
schválen rozpočet města Tišnova, kte-
rý zahrnuje bezmála 110 milionů ko-
run na investiční akce v oblasti dopravy, 
školství, sportu, sociálních a zdra-
votních služeb, kultury a životního 
prostředí.

Nejvýznamnější investiční akcí 
v oblasti dopravy je projekt Moderni-
zace dopravního terminálu a stavba 
parkoviště v ulici Na Loukách. Projekt 
je součástí koncepce rozvoje doprav-
ní infrastruktury města Tišnova a jeho 
uskutečněním dojde k zlepšení komfor-
tu cestování. Cílem je vybudování od-
stavného parkoviště pro 103 aut v ulici 
Na Loukách a dále kompletní revitali-
zace autobusového nádraží spočívající 
v bezbariérových úpravách nástupišť 
a jejich zastřešení. Součástí bude i nový 
mobiliář. Projekt je dotován z evrop-
ských fondů částkou 20 milionů korun.

V oblasti dopravy nás čeká dokon-
čení rekonstrukce ulice Družstevní její 
druhou částí směrem k ulici Černohor-
ské, úprava prostranství před Guar-
dem s vybudováním parkovacích míst, 
dokončení cyklostezky za Trmačovem 
rekonstrukcí lávky přes Besének a na-
pojením na cyklostezku Předklášteří.

V oblasti předškolních a školních 
zařízení budeme pokračovat v rekon-
strukci sociálních zařízení v ZŠ nám. 28. 
října a v MŠ U Humpolky. Největší akcí 
v této oblasti je nástavba a přístavba ZŠ 
Smíškova. Nástavbou bude vytvořeno 
12 tříd včetně zázemí a přístavba zajis-
tí rozšíření kuchyně s jídelnou. Součástí 
projektu je i komplexní zateplení, vy-
bavení odborných učeben a bezbarié-
rový přístup v rámci celého komplexu 

vybudováním plošin pro vozíčkáře. Pro-
jekt je opět dotován z evropských fondů 
ve výši 23,5 milionu korun.

V oblasti sportu připravujeme umís-
tění nových skate prvků. Ty staré na hři-
šti při ZŠ nám. 28. října již musely být 
v loňském roce odstraněny z důvodů 
značného opotřebení a neopravitelných 
závad. Do sportu můžeme zařadit i dal-
ší část rekonstrukce místního koupališ-
tě. Letos v létě se dočkáte nejenom nové 
povrchové úpravy bazénu, ale i nových 
dlážděných ochozů, nových venkovních 
sprch a brodítek.

V oblasti zařízení pro sociální služby 
pokračuje kompletní revitalizace Cen-
tra sociálních služeb spočívající ve vý-
měně oken a dveří, zateplení střech 
a fasády celého komplexu budov.

Nesmíme zapomenout ani na zdra-
votnická zařízení, proto je v letošním 
roce naplánována výměna oken na po-
liklinice. V loňském roce bylo podáno 
několik žádostí o dotaci na Státní fond 
životního prostředí, jednou z podaných 
žádostí je i projekt kompletního zatep-
lení objektu polikliniky. Předpoklad 
projednání žádosti je duben–květen 
2014. Na základě výsledku posouze-
ní žádosti o dotaci bude projekt řešen 
buď jen výměnou oken (bez dotace), 
nebo jako kompletní zateplení (nová 
okna a dveře, zateplení fasády a střech 
– s dotací).  

A dojde i na kulturu – loňské parné 
léto nás přimělo k nutnosti řešit v kino-
sále Svratka umístění klimatizačních jed-
notek. Realizace tohoto projektu přispěje 
k ještě většímu komfortu našeho kina.

Přívětivým projektem spadajícím 
do oblasti péče o vzhled obcí a veřejné 

zeleně je zahájení III. etapy projek-
tu Park pod kostelem. Tato etapa na-
vazuje na v loňském roce realizované 
statické zajištění a opravu zdí u staré-
ho hřbitova a pod kostelem včetně re-
konstrukce veřejného prostranství tzv. 
Vyhlídky. V letošním roce se práce sou-
středí na lokalitu Na Hrádku, kde bude 
rekonstruován stávající chodník při li-
povém stromořadí u starého hřbitova 
včetně veřejného osvětlení. Práce bu-
dou zahájeny i v části Velká zahrada, 
revitalizací původních zahrad lemují-
cích ze západní strany parkový prostor 
Na Hrádku. 

O průběhu realizace jednotlivých 
akcí Vás budeme celý rok pravidelně 
informovat.
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Rozloučení
Radovan Klusák, zastupitel

Vážení čtenáři Tišnovských novin, 
v tomto čísle jsem k Vám měl na úvodní 
stránce promlouvat jako místostarosta, 
ale jak už asi většina z Vás ví, došlo k zá-
sadním změnám ve vedení našeho měs-
ta. Pokud budu hovořit jen sám za sebe, 
musím říci, že více jak tříleté působe-
ní ve vedení města byla obrovská životní 
zkušenost, za kterou chci poděkovat těm 
z Vás, kteří jste nás podpořili v komunál-
ních volbách v roce 2010. Jak se ukazuje, 
i v devítitisícovém městě se dělá velká po-
litika. Zchátralý městský majetek jsme se 
snažili převážně za pomoci evropských 
peněz opravit a v některých případech 
téměř zachránit. Nebudu se dále zabývat 
tím, co bylo vykonáno, to musíte posoudit 
Vy sami. Budu se věnovat tomu, co jsme 
přenechali rozpracované novému vedení 
města. V odpadovém hospodářství jsem 
svého nástupce informoval o podané žá-
dosti o dotaci na celkovou rekonstrukci 
sběrného dvora. Ta je rozdělena na dva sa-
mostatné projekty, jejichž cílem je zvýše-
ní komfortu pro uživatele sběrného dvora 
a především zlepšení nakládání s odpady 
vedoucí k dalším úsporám a větší efektivi-
tě tříděného sběru. Celá akce je přibližně 
za 26 milionů s možností dotace až 90 %. 
Přenechal jsem také agendu místních ko-
munikací a zde už situace není tak růžová. 
Na řešení zde čekají především ulice Valo-
va a pracovně nazvaná ulice Poslední v lo-
kalitě Hony za Kukýrnou. Ulice Valova je 
sice zkolaudována, ale vede se zde soud-
ní spor s developerem, a i tak vykazuje 
značné technické nedostatky vycházející 

z nedodržení platných norem. Stejně tak 
ulice Poslední. Marně zde budete hledat 
hmatovou dlažbu v místech sjezdů slou-
žící pro hendikepované občany. Veřejné 
osvětlení je opět umístěno v chodníku, 
byť v dokumentaci je umístěno mimo 
pochozí plochy tak, aby se mohly stro-
jově udržovat, a to i po předchozí doho-
dě s investorem! Na dokreslení snad jen 
ještě jedna informace. Veřejné osvětlení 
je vybudováno bez jakéhokoliv povolení. 
Na vše pak bohužel doplácejí místní lidé. 
Není to jednoduché rozhodování, jest-
li podlehnout tlaku, nebo si stát za svým 
a přebírat do majetku města jen věci, kte-
ré jsou v pořádku. Zajímavé bude také 
sledovat, jak dopadne žádost společnos-
ti mající skladové prostory na ulici Mrš-
tíkova. Společnost chce vybudovat novou 
administrativní budovu. Na samotném 
záměru nic špatného není, ale projekt 
nepočítá s potřebným množstvím par-
kovacích míst a splaškové vody chce za-
ústit do kanalizace, která bohužel končí 
v potoku Lubě. Co mne velice mrzí, je, že 
již nezrealizuji společný nákup elektřiny 
a plynu pro Vás občany. Chtěl jsem do to-
hoto projektu vtáhnout i okolní obce, ale 
to jsem již časově nestihl. Budiž tato sna-
ha alespoň inspirací mému nástupci. Mohl 
bych psát ještě o tom, jak bude zákazo-
vá značka v ulici Kvapilova po kolaudaci 
onoho nešťastného chodníku odstraněna, 
a o spoustě dalších drobností, ale to by 
tento článek nebral konce. Důvody odvo-
lání komentovat nebudu, bylo a ještě bude 
o nich dlouze psáno a hovořeno. Současné 

koalici přeji hodně úspěchů při rozvoji 
Tišnova i pevnost jejich uskupení. Závě-
rem ještě poděkuji všem, se kterými jsem 
spolupracoval, své kolegyni i kolegům 
radním, zaměstnancům radnice a také 
firmám či společnostem spolupracujícím 
s městem Tišnov. Nezbývá mi tedy než se 
rozloučit. Přeji Vám krásné březnové dny.

Poděkování 
za ples
Děkujeme všem sponzorům X. repre-
zentačního plesu města Tišnova, který 
se konal 22. února 2014.
Na ples významně přispěli:
Reakce s.r.o.
Fit centrum Olympia
Vítězslav Maloň - Univerzální služby
JICOM, spol. s.r.o.
Bonita Group Service s.r.o.
TOP AUTOSALON BLANSKO, s.r.o.
VAŠSTAV, s.r.o.
Mitrovský dvůr
Jan Schneider, Marek Babák
MBL, spol. s.r.o.
DEA Energetická agentura, s.r.o.
J&T BANKA
Vodárenská akciová společnost, a.s.
TEPLO T s.r.o.
ELQUA, s.r.o.
EMBRA s.r.o.
KTS EKOLOGIE s.r.o.

Zpráva ze Zastupitelstva města Tišnova
V pondělí 10. 2. 2014, na řádném 

zasedání Zastupitelstva města Tišno-
va, byli odvoláni stávající členové Rady 
města Tišnova v čele se starostou Ja-
nem Schneiderem (ČSSD). Zastupitelé 
tím vyjádřili dlouhodobou nespokoje-
nost se způsobem vedení města, s ne-
dostatečnou komunikací se zastupiteli, 
pracovníky úřadu i občany. Nesouhla-
sili se špatnou personální politikou, 
vedoucí k odchodům zkušených pra-
covníků z  městského úřadu v obdo-
bí, kdy je uskutečňováno a plánováno 
množství investičních akcí. Rozpory 
dosáhly vrcholu v prosinci minulého 
roku při projednávání rozpočtu měs-
ta na rok 2014. Ten byl zastupitel-
stvu předložen v podobě pro něj 

nepřijatelné. Následná mediální pre-
zentace ze strany vedení města, plná 
zkreslování, polopravd a účelových ne-
přesností, rozchod zastupitelů s radou 
dovršila. Na zasedání 10. 2. 2014 za-
stupitelstvo nově zvolilo do funkce sta-
rosty města Ing. Tomáše Komprse (TOP 
09), do funkce 1. místostarosty a statu-
tárního zástupce starosty Ing. Františ-
ka Svobodu (KDU-ČSL), do funkce 2. 
místostarosty Ing. Karla Součka (ODS) 
a do funkcí radních PaedDr. Petru Ka-
ppelovou (TOP 09) a Mgr. Karla Švá-
benského (ODS).

Na zasedání zastupitelstva byl 
schválen rozpočet města pro rok 2014 
a tím bylo ukončeno rozpočtové pro-
vizorium. Nově zvolení členové rady 

považují za závaznou prioritu zdár-
nou realizaci investičních akcí z před-
chozího období: dostavbu ZŠ Smíškova 
a zateplení Centra sociálních služeb. 
Rozpočtovými opatřeními pak bu-
dou reagovat na aktuální vývoj potřeb 
města s ohledem na možné další dota-
ce. Pro jednání se zaměstnanci úřadu 
i s veřejností preferují slušnost, ote-
vřenost a informovanost. Nové vedení 
hodlá být nositelem tvůrčí atmosféry 
plné porozumění a korektních vztahů 
ve městě Tišnově a okolních obcích.

Videozáznam ze zasedání zastupi-
telstva můžete nalézt na tisnov.cz/cs/
mesto/zastupitelstvo-rada/videozazna-
my-z-jednani-zastupitelstva.html.
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Prohlášení k odvolání Rady města Tišnova
Jan Schneider, Radovan Klusák, Marek Babák, Petr Bábor, Helena Randová, Renata Pleskačová, Radmila Zhořová

Vážení spoluobčané, v pondělí 
10. 2. 2014 byla většinou jednoho hla-
su odvolána Rada města Tišnova v čele 
s dosavadním starostou města Janem 
Schneiderem. Plně respektujeme právo 
opozičních zastupitelů na vyjádření své-
ho názoru, co však zcela odsuzujeme, 
je způsob provedení a načasování tak-
to závažného kroku. Považujeme za zce-
la nepřípustné, aby o takto důležitých 
okolnostech rozhodovalo zastupitelstvo 
bez předchozího informování veřejnos-
ti, té tak bylo upřeno se zasedání zúčast-
nit a vyjádřit svůj názor. To, že byl návrh 
na odvolání celého vedení města navržen 
jako mimořádný materiál, neumožnilo 
ani samotným zastupitelům připravit se 
plnohodnotně na toto zasedání, což je 
bezesporu jejich zákonné právo.

Odůvodnění odvolání celého vedení 

města ze strany zastupitelů TOP 09, KDU-
-ČSL, ODS a SZ, tak, jak bylo předloženo 
na zasedání zastupitelstva a rovněž zve-
řejněno v tiskovém prohlášení, považu-
jeme za zcela zástupné, nekompetentní 
a co do bližšího popisu především za zce-
la nekonkrétní. Absenci konkrétního zdů-
vodnění takto závažného kroku vnímáme 
proto jako snahu zviditelnit se před blíží-
cími se komunálními volbami.

V letech 2010–2014 se jednoznačně 
podařil nastartovat rozvoj našeho měs-
ta, mnohonásobně se zvýšilo množství 
investic do městského majetku, začalo 
se s komplexními opravami městských 
komunikací a chodníků, podařilo se 
po letech nesmyslného zahálení začít 
s čerpáním evropských dotací, díky za-
vedení systému elektronických aukcí 
a hromadných nákupů se výrazně snížily 

provozní i investiční  náklady města. Tiš-
nov se stal co do přístupu k informacím 
jedním z nejlépe hodnocených měst v re-
publice. Prohlášení nového vedení města 
o tom, že hodlají navázat na dobrou prá-
ci svých předchůdců, je toho jasným dů-
kazem. Všem, kteří nám v této nelehké 
práci po celou dobu pomáhali, upřímně 
děkujeme.

Vážení spoluobčané, vážíme si obrov-
ské podpory, které se nám z Vaší strany, 
i přes mnohdy rozdílné politické názo-
ry, v tuto chvíli dostává. Tato podpora je 
pro nás ujištěním, že se za odvedenou 
práci pro město nemusíme stydět, a pře-
devším také obrovskou motivací do dal-
ší, byť po zbytek volebního období 
opoziční práce pro Tišnov. Za Vaši pod-
poru děkujeme.

Podpora standardizace orgánů sociálněprávní ochrany 
dětí v Tišnově
Miriam Jedličková, projektová manažerka

Začátkem tohoto roku 2014 dosta-
lo město Tišnov na základě žádosti o fi-
nanční podporu z operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost schválené 
rozhodnutí o poskytnutí dotace na re-
alizaci projektu pod názvem „Podpora 
naplnění vybraných kritérií standardů 
kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tiš-
nov“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068. 

Hlavním cílem projektu je napl-
nění vybraných kritérií standardů 
kvality činnosti OSPOD (orgán sociál-
něprávní ochrany) přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 473/2012 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o sociálněprávní 
ochraně dětí a tímto podpořit zvýšení 
kvality výkonu odboru OSPOD MěÚ Tiš-
nov. Novela zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů přináší řadu změn, 
na které musíme reagovat především 
v oblasti vzdělávání referentů, a to v ob-
lasti přípravy standardů kvality a jejich 

aplikace, oblasti náhradní rodinné péče, 
činnosti OSPOD preventivní a poraden-
ské, opatření sociálněprávní ochrany 
dětí, správní řízení i řízení před soudy. 
Cíle projektu budou dosažené naplněním 
minimálního personálního standardu, 
pořízením materiálního a technického 
vybavení, realizací profesního vzdělává-
ní referentů OSPOD a rozšířením webu 
města o informace o činnosti OSPOD. Na-
výšení personálních kapacit OSPOD MěÚ 
Tišnov o 1,0 úvazek reaguje na současné 
potřeby pracovníků, kdy není možné při 
stávajícím počtu úvazků zajistit případo-
vou práci v kvalitě, kterou požaduje zá-
kon a vyhláška. Vzdělávání pracovníků 
vychází z aktuálních změn, a to přede-
vším ve vypracování a aplikaci standar-
dů kvality OSPOD, náhradní rodinné péče 
atd. Rozšíření webu města Tišnova o in-
formace z oblasti OSPOD MěÚ Tišnov 
umožní vytvoření komunikačního ná-
stroje pracovníků OSPOD zaměřeného 

na zvyšování informovanosti v řadách 
veřejnosti a umožní sdílení především 
těch informací, které jsou veřejností nej-
častěji požadované.  

Projekt bude trvat 17 měsíců, datum 
zahájení 1. 2. 2014 a předpokládané da-
tum ukončení projektu je 30. 6. 2015. 
Cílovou skupinou projektu jsou orgá-
ny veřejné správy působící v oblasti so-
ciální integrace, tj. zaměstnanci OSPOD 
MěÚ Tišnov. Průběžné výstupy realizace 
projektu budou zveřejňovány na webu 
města. 

Projekt „Podpora naplnění vy-
braných kritérií standardů kvality 
v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ 
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068 je fi-
nancován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu 
města Tišnova. 

Projekt „Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068 je financo-
ván z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova. 
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K veřejnému projednávání návrhu územního plánu 
města Tišnova
Zdeňka Dohnálková, zastupitelka

6. 2. 2014 se konalo veřejné projed-
návání návrhu územního plánu města 
Tišnova, kdy zástupci zpracovatele (Ur-
banistické středisko Brno), zpracovate-
lé posouzení vlivů ÚP Tišnov na životní 
prostředí procesem SEA (Lőw a spol.), 
dále zástupci místního odboru územní-
ho plánování a stavebního řádu a měst-
ský zastupitel pověřený problematikou 
pořízení ÚP Ing. P. Bábor, Ph.D., před-
stavili shromážděným občanům výsle-
dek několikaleté činnosti tvorby nového 
územního plánu, která stála městskou 
kasu nemalé finanční prostředky. 

Na jednání byly diskutovány dota-
zy občanů, zejména k lokalitám Hony 
za Kukýrnou, k ploše přestavby P5 (bý-
valá pila) nebo dotazy na územní studie, 
kterými návrh územního plánu chce 
prověřovat v několika lokalitách vliv 
na krajinný ráz nebo řešit poměr ploch 
zastavěných bytovými domy a ploch vy-
užitých pro jinou funkci.

Z jednání si mnoho občanů, stejně 
jako já, odneslo zřejmě i dost rozpačitý 
dojem. Přestože evidentně nebylo spl-
něno zadání zastupitelstva města pro 
tvorbu návrhu ÚP z r. 2008 (nestanove-
ny koeficienty zastavění a podíl zeleně 
v navržených plochách, nestanovena in-
tenzita využití pozemků v mnohých plo-
chách aj.) a nebylo dobře zodpovězeno 
a vysvětleno několik dotazů, zpracova-
tel a zástupci úřadu vše podali jako dob-
ře vykonanou práci, která bude městu 
ku prospěchu. Zklamaným občanům 
z Honů za Kukýrnou nikdo řádně ne-
objasnil, jak je možné, že se najednou 
v plochách, s kterými sousedí, staví by-
tové domy, ačkoliv ve stávajícím ÚP je 
jasně uvedeno něco jiného. Že prý teh-
dejší zástavbová studie pro Hony byla 
nezávazná. Nikdo nezodpověděl, proč 
nebylo dodrženo závazné určení ploch 
a výška staveb. V návrhu nového ÚP je 
již tedy v této lokalitě vyznačena plocha 
BV (bydlení všeobecné), aby se zde daly 
bytové domy postavit opravdu hladce.

A plocha bývalé pily? Zde návrh ÚP, 
předložený úřadem stavebního řádu 
a územního plánování, požaduje územ-
ní studii, která má navrhnout poměr 
ploch zastavěných bytovými domy 
a ploch využitých pro jinou funkci a in-
tenzitu využití pozemků, včetně výš-
kové regulace, tedy náležitosti, které 
má povinně obsahovat již územní plán 

podle platné legislativy. Toto však v této 
konkrétní lokalitě nebude možné, neboť 
zde stejný stavební úřad během r. 2013 
nezákonně, avšak pravomocně povolil 
umístit stavbu Obchodního a školicího 
centra Trnec, čímž de facto jasně limi-
ty využití území stanovil. Že je umístění 
této stavby v rozporu se stávajícím ÚP, 
ale i s projednávaným návrhem, který 
jeho existenci a vliv na urbanistické ře-
šení lokality vůbec neřeší, to zmíněno 
nebylo.

Tyto oříšky tedy zbydou k řešení za-
stupitelům a také soudům. Aktuálně 
je územní řízení a rozhodnutí KÚ JMK 
o umístění stavby obchodního centra 
na Trnci předmětem žaloby.

Zde bych si dovolila malou vsuv-
ku o roli zastupitelů města (na ve-
řejném projednání se objevili i další 
zastupitelé, včetně bývalého starosty 
města a prvního a druhého místosta-
rosty, kteří se však k problémům ÚP 
nevyjadřovali). Zastupitelstvo města 
schvaluje zadání ÚP (§ 47 odst. 5 sta-
vebního zákona). Dále schvaluje poky-
ny pro zpracování návrhu územního 
plánu (§ 6 odst. 5 písm. b). Obec se dle 
§ 50 odst. 2 stavebního zákona zúčast-
ňuje společného jednání o návrhu ÚP 
spolu s dotčenými orgány, krajským 
úřadem a sousedními obcemi. O upra-
veném a posouzeném návrhu ÚP se 
koná veřejné projednání. Je-li na zákla-
dě projednání nutné návrh územního 
plánu přepracovat, zpracuje pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem 
pokyny pro zpracování návrhu územ-
ního plánu a předloží je ke schválení 
zastupitelstvu obce, pro kterou je územ-
ní plán pořizován (§ 51 odst. 3 SZ). 
V případě, že zastupitelstvo obce ne-
souhlasí s předloženým návrhem 
územního plánu nebo s výsledky jeho 
projednání, vrátí předložený návrh po-
řizovateli se svými pokyny k úpravě 
a novému projednání nebo jej zamítne 
(§ 54 odst. 3 SZ). Z výše uvedeného vy-
plývá, že obec má prostřednictvím za-
stupitelů několik příležitostí, kdy může 
obsah územního plánu rozhodujícím 
způsobem ovlivnit. 

Ale jak rozhoduje a jedná zastupitel? 
Jakou má odpovědnost? Zastupuje ob-
čany, nevlastní město, má možná sám 
nějaké pozemky či nemovitosti. Roz-
hoduje podle toho, jak město zná, jak 

je seznámen s jeho hodnotami, které 
hodnoty sám ctí, které chce zachovat 
a rozvíjet, nebo které svým rozhod-
nutím zničí. Město vlastní lidé, firmy, 
a netvoří ho jen stavby, ale i volná pro-
stranství, parky, stromořadí, plácky pro 
všechny. Místa, která máme rádi, kde 
se můžeme setkávat, projít, posedět, 
kde potkáme sousedy, kamarády. Mís-
to, kde můžeme bez obav pustit své dítě 
samotné do školy a vědět, že bezpečně 
dojde, protože dobrý územní plán pa-
matoval i na trasy pro pěší, oddělené 
od dopravy. Město je nás všech a bez 
sebevědomých a aktivních občanů ne-
bude dobrým místem k žití. Bude rájem 
developerů, místem plným parkovišť 
a ulic plných aut, neboť k supermarketu 
a ke škole musíme přece autem. A výš-
ka budov? Vždyť v ÚP není všude stano-
vena, tak proč bych si nepostavil třeba 
osm pater, vždyť to vlastním a „nějak“ 
se to s tím územním plánem udělá.

Naštěstí se i k veřejnému projedná-
vání ÚP našlo dost občanů, kteří využili 
svých práv a pomocí veřejného zástup-
ce, jehož pověření je podpisem více 
než 200 osob pod věcně shodnou při-
pomínku platné, byla podána námitka, 
která nejpalčivější nedostatky vytýká. 
Celkem se připojilo 298 občanů, včetně 
sedmi zastupitelů. Námitky podalo také 
několik vlastníků či dotčených souse-
dů, jistě včetně developerů. Vypořádá-
ní námitek a připomínek musí stavební 
úřad provést do tří měsíců ve spoluprá-
ci s pověřeným zastupitelem. Pak bude 
na zastupitelích, aby rozhodli, viz výše 
vsuvka o roli zastupitelů.

Chtěla bych zde poděkovat všem, kte-
ří připomínky k návrhu ÚP podpořili, 
za jejich aktivní postoj a vlastní názor. 
Doufám, že se vždy najde dostatek ak-
tivních občanů a zastupitelů s vlastním 
názorem, kteří budou chtít ÚP, který 
zachová pohodu bydlení a kvalitu pro-
středí i v daleké budoucnosti a umožní, 
aby byl Tišnov dále příjemným místem 
k životu.
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Sociální bydlení na Honech? 
Jiří Němec

Vážení spoluobčané a všichni lidé 
zdravého rozumu, chtěl bych tímto krát-
kým sdělením učinit přítrž fámám a ne-
pravdivým informacím, které v období 
několika posledních měsíců kolují měs-
tem a okolím. Nyní již mohu prohlásit, 
že je záměrně šířena zpráva, podle kte-
ré, cituji: „Němec chce v lokalitě Hony 
za Kukýrnou na ulici Dlouhé stavět by-
dlení pro sociálně slabé a obtížně při-
způsobivé občany zejména z brněnské 
lokality.“ Takovéto a podobné zprávy se 

dostaly ke mně a k mým firemním spo-
lupracovníkům nejprve od dřívějších kli-
entů, kteří již v lokalitě bydlí a kteří se 
na nás obraceli formou telefonických do-
tazů, v poslední době stále častěji i od no-
vých klientů, kteří zvažují výstavbu RD 
v této lokalitě. Trpělivě jsme vysvětlovali 
nesmyslnost takových zpráv a připisovali 
je s prominutím tzv. hospodským drbům. 

Rozhodl jsem se tedy přímo všem 
slušným lidem, kteří chtějí naslouchat 
seriózním a přímým informacím, sdělit, 

že žádná moje aktivita osobní ani firemní 
se nikdy takovými myšlenkami nezabý-
vala. Snahou naší společnosti je naopak 
přilákat do Tišnova další občany produk-
tivního věku prostřednictvím nabídky 
nadstandardního bydlení jak v bytových 
domech vybavených výtahem a podzem-
ním parkováním, které budujeme podél 
ulice Dlouhé, tak i nabídkou možnosti 
řešit svoje bydlení výstavbou rodinných 
domků v lokalitě, kterou na vlastní nákla-
dy vybavujeme infrastrukturou. 

Vzdělání a výchova

Zápis do mateřských škol v Tišnově
Den otevřených dveří se bude konat v MŠ od 9.00 do 11.00 ho-
din a od 13.30 do 15.00 hodin:
 
•	 na Horově ulici v úterý 8. 4. 
•	 Na Rybníčku ve středu 9. 4.
•	 U Humpolky ve čtvrtek 10. 4. 2014 (na obou  pracovištích 

– Květnická i U Humpolky). 

V těchto termínech si rodiče mohou prohlédnout budovy škol, 
seznámit se s programem, získat informace, které je budou zají-
mat, a případně si vyzvednout žádost.

V pátek 11. 4. 2014 od 8.00 do 12.00 hod. si mohou rodiče vy-
zvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ a informovat se o průbě-
hu přijímacího řízení.  

Zápis dětí do MŠ bude ve středu 30. dubna od 8.00 do 11.00 
hodin a od 13.00 do 15.00 hodin na pracovišti U Humpolky, 
Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce 
vyplněnou žádost o přijetí a přinesou ke kontrole doklad o tr-
valém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odliš-
nosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou 
rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte).
Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 30. 4. 2014, 
nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Ve středu 7. 5. v době od 10.00 do 15.00 hodin budou rodiče te-
lefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí své rozhod-
nutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být 
závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijíma-
cího řízení, proto je nutné být dne 7. 5. 2014 na telefonu.
Rodiče dětí, které podle informací ředitelek 7. 5. nebudou přijaty, 
mohou ponechat žádosti o přijetí na školách či školele. Dále vyčkají 
na informaci ředitelek, jestli se dodatečně neuvolní místo po vyře-
šení nástupu předškolních dětí do ZŠ. Podle aktuální situace obdrží 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v řádném termínu dne 28. 5. 2014. 
Ve středu 28. 5. od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 
hodin se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali žádost, 
a podepíší rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě přijetí 
odevzdají v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

Kritéria pro přijímací řízení do MŠ na školní rok 2014/2015:
1.	 Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě 

s odkladem ŠD.
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 od-
kladem ŠD, 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 řa-
zené: 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.
Poznámka: Sourozenec v kritériu 4–6 bude zařazen na bezpro-
středně následující místo po starším sourozenci.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. Informace 
o MŠ a přijímacím řízení najdete na www.tisnov.cz a na interneto-
vých stránkách jednotlivých tišnovských mateřských škol.
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Rok 2013 v Dětském domově Tišnov
Hana Štrajtová, ředitelka 

Vážení obyvatelé města Tišnova, před 
dvěma měsíci nastal nový rok a asi jako 
všude i u nás v dětském domově začíná-
me se spoustou předsevzetí a plánů. Ale 
ze starého roku nám zbylo ještě několik 
dluhů. Především poděkování. Rok 2013 
byl pro naše zařízení na jedné straně 
velmi úspěšný, ale na druhé straně také 
velmi těžký. Naše děti byly vcelku hod-
né a šikovné, účastnily se mnoha soutě-
ží, přehlídek, výletů a dá se říci, že nám 
většinou dělaly radost. Mnohé akce by se 
neuskutečnily, kdybychom neměli pod-
poru města Tišnov a některých organi-
zací, které ve městě pracují. Mohli jsme 
se zdarma účastnit koncertu pro UNICEF, 
naše děti navštěvovaly kroužky při ško-
lách, Domu dětí a mládeže, mohly trávit 
volné chvíle v klubu Čas, v kině i v měst-
ské knihovně. Město Tišnov nám na mno-
hé z těchto aktivit přispělo finančními 
částkami. Podobně tomu bylo i při or-
ganizování Adventního charitativního 
koncertu, na který jsme rovněž získali 
z dotačního programu nemalý finanční 
obnos. Tento koncert jsme již po čtvrté 
připravili jako poděkování všem našim 

sponzorům a lidem, kteří nás mají rádi 
a pomáhají nám. V Tišnově se nám žije 
velmi dobře a většinou cítíme, že nás 
již vnímáte jako spoluobčany, kteří také 
mají co nabídnout. 

Díky sponzorům našly naše děti mno-
ho dárků pod vánočním stromečkem. 
Mnozí dárci byli také z Tišnova. Již tra-
dičně jsme dostali voňavé kosmetické ba-
líčky od maminek ze Studánky. Také Vám 
všem děkujeme za velký zájem o naše vý-
robky na předvánočním jarmarku. Moc 
nás těší, že se Vám drobnosti, které naše 
děti a tety umí vyrobit, líbily. 

Mnozí z Vás velmi často zvonili na náš 
domov s tím, že nám něco vezou či nesou 
– hračky, knížky, oblečení, ale také náby-
tek, nádobí a jiné potřebné věci. Většinu 
těchto darů jsme použili, a pokud se nám 
některé nehodily, nabídli jsme je v rám-
ci různých charitativních darů těm, kteří 
je potřebovali. ČSAD nám poskytla slevu 
na autobus, restaurace Sklep propůjčila 
bezplatně prostory koupaliště, restaura-
ce Rock Star Café nám umožnila zdarma 
využít svých prostor k pořádání advent-
ního koncertu. Své služby nám bezplatně 

nebo za výhodných podmínek poskyto-
valy salón Fee a kadeřnictví H. Špačkové. 
Pan Klepárník zase opravil dětem kola. 
Angličtinu a matematiku doučovaly naše 
děti paní učitelky Mačáková a Mácová. 
Paní Procházková z Lomničky nám zdar-
ma zapůjčila kostýmy, paní V. Knoflíčková 
zaslala sponzorský dar, pan V. Monty Ka-
ppel vyfotil děti, paní Smutná a sdružení 
SCAN pečovaly o psychickou pohodu na-
šich dětí. K Mikuláši jsme dostali od ha-
sičů z Lomničky několik velkých krabic 
plných cukroví. Překvapilo nás to, moc 
děkujeme a děti i tety vzkazují, že nám 
moc chutnalo. Církev adventistů sedmé-
ho dne pozvala několik dětí na mikuláš-
skou nadílku. Tak bych mohla pokračovat 
ještě dlouho.

Jsme rádi, že si mnozí z Vás včetně 
Vašich zastupitelů na nás našli čas, že 
jsme se mohli se svými starostmi obrá-
tit na úředníky městského úřadu a vždy 
jsme měli dveře otevřené. Děkujeme Vám 
a přejeme si, aby naše soužití bylo tak 
hezké i v letošním roce.

Třetí klavírní recitál Anežky Bartoňkové
Zdeněk Vašíček, učitel ZUŠ Tišnov

Žáci Základní umělecké školy Tišnov 
vystupují na besídkách i koncertech vše-
ho druhu. Méně běžné jsou jejich kon-
certní recitály. V pátek 24. ledna 2014 si 
v koncertním sále ZUŠ Tišnov na své kon-
to připsala třetí klavírní recitál Anežka 
Bartoňková, žákyně 1. ročníku II. stupně 
z mé třídy. Na prvním recitálu jí bylo 10, 
na druhém 12 a na třetím 14 let. Počtem 
recitálů v hudebním oboru ZUŠ Tišnov – 
podruhé s novým programem a potřetí 
s novým programem z rozhodující části 
– znovu obhájila své postavení recitálové 
rekordmanky.

Třetí Anežčin recitálový program za-
hrnul všechny hudební epochy, které lze 
spojit s klavírem. Hudbu baroka zastupo-
val Bach (BWV 855), hudbu klasicismu 
Haydn (úplná sonáta Hob. XVI:23), Du-
šek a Koželuh. Hudbu romantismu Chopin 
(preludia č. 4 a 20), Schumann a Smetana. 
Moderní hudbu dvacátého století repre-
zentovala díla Janáčka a Vřešťála. Anež-
ka hrála hlavně sólově, ale též s učitelem 
na čtyři ruce (Koželuh). Celkem deset 
skladeb (jinak řečeno čtrnáct vět) trvalo 
45 minut, s průvodním slovem 60 minut.

Svůj recitál Anežka plánovala už před 
letními prázdninami 2013. Zlomený ma-
líček na pravé ruce jí však udělal čáru 
přes rozpočet. To je konec, řekl by lec-
kdo a vzdal to. Ne tak Anežka, byť si vy-
léčení malíčku a nová recitálová příprava  
vyžádaly dalšího více než půlroku. Tako-
vý přístup k před-
mětu hra na klavír 
a k práci s hud-
bou lze jen a jen 
pochválit.

Průvodního slo-
va, které napsal 
učitel, se s přehle-
dem a noblesou 
ujaly Saša Flo-
riánová a Anna 
Klugerová, žáky-
ně literárně dra-
matického oboru 
ZUŠ Tišnov pod 
vedením učitel-
ky Berit Hönigové. 
Mezioborová spo-
lupráce na škole 
přinesla žádoucí 

ovoce.
Říká se třikrát a dost! U Anežky, po-

kud jde o recitály, to možná neplatí. Tři 
klavírní recitály jsou ovšem, obrazně ře-
čeno, již teď laťkou, kterou se na ZUŠ Tiš-
nov nepodaří přeskočit každému.

Gratulujeme!
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Genetická metoda čtení v 1. D
Radmila Dačevová, třídní učitelka

Téměř každé šestileté dítě, které přichá-
zí do školy, se umí podepsat hůlkovým pís-
mem, nebo dokonce i číst. Hůlkové písmo 
většinu dětí zaujme především pro svou 
jednoduchost. Této skutečnosti využívá 
právě genetická metoda čtení, kterou učím 
od září své prvňáčky.

Ačkoliv se touto metodou učí poměrně 
málo, není nová. Její základy byly položeny 
již v roce 1913 v populární čítance Poupata, 
jejímž autorem je Josef Kožíšek. Později ji 
zpracovala PhDr. Jarmila Vágnerová, autor-
ka souboru učebnic a pracovních listů.

Genetická metoda čtení se často označu-
je jako hlásková, protože spočívá v hlásko-
vání slov. Výuka začíná velkými tiskacími 
písmeny. Děti se k příslušné hlásce učí pou-
ze jeden grafický znak (v analyticko-synte-
tické metodě se učí hned čtyři znaky – malé 
a velké tiskací písmeno, malé a velké psací 
písmeno). Další nesmírnou výhodou je fakt, 
že všechna písmena se žáci naučí číst i zapi-
sovat zároveň. Rychleji se vyrovnávají roz-
díly mezi dětmi, které již některá písmena 
znají z předškolního věku, a těmi, které žád-
ná písmena neumí.

Nejprve se učí první písmeno svého jmé-
na a svých spolužáků. Od samého začátku 
čtou a zapisují velkým tiskacím písmem 
slova i celé věty. Slova nejdříve hláskují, tzv. 
„marťánkují“ (P-E-S), a poté opět spojují 
ve slova.  Celou tiskací abecedu velkých pís-
men se naučí během prvního půlroku.

Na začátku druhého pololetí se objeví 
malá tiskací abeceda. Tu zvládnou během 
několika dnů.  Protože je v této metodě pro-
dlouženo procvičování jemné motoriky sko-
ro na celý půlrok, posouvá se nácvik psacích 
písmen až od konce prvního pololetí, kdy už 
děti nemají problém s tiskacími tvary.

Hlavní myšlenkou je naučit děti číst s po-
rozuměním, a to již od samého počátku. 
To zvládnou již po prvních 3–4 měsících, 
a tak mohou mnohem dříve číst smysluplné 

texty, které je zaujmou, a s textem dále 
pracovat.

… co metodě říkají sami rodiče 
žáků třídy 1. D?

„Za sebe mohu říci, že jsem s genetickou 
metodou čtení velmi spokojená. Největ-
ším problémem bylo změnit moje naučené 
vzorce pro čtení (tedy slabikování) a podí-
vat se na věc nezaujatýma očima dítěte. Pak 
už to šlo samo. Důležitá je slovní zásoba, 
čím více, tím lépe. Překvapilo mě, jak při-
rozeně dokážou děti odlišit tvrdé a měkké 
slabiky a doplnit je do slov. Nemohu říci, 
že je to lepší metoda na čtení než ostatní 
a jestli je vhodná pro úplně všechny děti, 
ale já bych ji určitě doporučila.“

Lenka Malásková

„Genetická metoda mě velmi mile pře-
kvapila. Předem jsem toho o ní moc ne-
věděla, v prvních týdnech jsem k ní byla 
spíše skeptická. Hlavně když Barunka zača-
la s „marťánkováním“, slova si nedokázala 
dlouho spojit, já měla tendenci ji učit slabi-
kování. Pak ale přišel první velký zlom, kdy 
si najednou po vyhláskování slovo dokáza-
la spojit a četla! Nejprve krátká slova, pak 
hned i dlouhá. Další velký skok byl, když 
přestala slova hláskovat nahlas. Nedělají jí 
problém dlouhá slova, občas se zarazí spíš 
u slov jí neznámých. Neslabikuje, nezadrhá-
vá, slovo plynule přečte celé. Ví, o čem čte, 
a čtení ji začíná i víc bavit.“

Marie Smetanová

„S touto metodou máme doposud pou-
ze pozitivní zkušenosti, Alenka před ná-
stupem do školy znala všechna velká psací 
písmena, hrávali jsme hry na přiřazová-
ní obrázků a velkých počátečních písmen, 
KrisKros pro děti a Scrabble Junior. Po ná-
stupu do školy se znalost písmen upevnila. 

Na konci září jsme k sobě mluvili z legra-
ce „jako roboti“,  v autě při cestě do školy 
i na procházce. Rozkládali jsme slova i věty 
jen tak pro radost. Překvapilo mě, jak brzy 
začala Alenka číst knížky – nejdříve jsme 
pomáhali s dlouhými slovy, ale brzy četla 
úplně sama. Od listopadu do února Alenka 
přečetla už spousty pohádek. Ze začátku 
jsme možná trochu tápali s výběrem kní-
žek – teď už vím, že některé byly zbytečně 
obtížné. Na závěr jen dodám, že Alenka čte 
ráda a každý den zapisujeme přečtené mi-
nutky. A pro nás dospělé se ze čtení stala 
příjemná pravidelná chvilka s naší dcerou 
– školačkou.“

Barbora Packová

„Je pravda, že genetická metoda není 
moc používaná, svědčí o tom i množství 
učebnic a slabikářů, které jsou tvořeny 
přesně podle metody slabičné. Sama jsem 
se s metodou genetickou seznámila hlavně 
díky synovi, který začal chodit do 1. třídy. 
Dle mého názoru je snadnější a přiroze-
nější. Snadnější hlavně zpočátku, kdy děti 
nemusí řešit různé tvary písmen a fixují si 
jeden velký tvar. Přirozenější později, kdy 
jsou po zvládnutí velké tiskací abecedy už 
dostatečně připravené na nenásilné vnímá-
ní tvarů malých. Mám pocit, že jsme doma 
vůbec nemuseli řešit, co je malé a velké pís-
meno. Přišlo to tak nějak samo. Měla jsem 
trochu obavy z psaní. Díky uvolňovacím 
cvikům a mnoha grafomotorickým cviče-
ním zařazeným v průběhu prvního pololetí 
je i psaní  úspěšné a vzhledem k tomu, že 
už děti mají v podvědomí všechna písmena, 
i velmi rychlé. Sama učím na speciální škole 
a po této zkušenosti se o genetickou meto-
du více zajímám a svým žákům ji s velkým 
úspěchem předkládám.“

Pavlína Synková

Z lomnického zámku – novinky na školní rok 2014/2015
Libuše Procházková, ředitelka školy

Ukončili jste právě střední školu a pře-
mýšlíte, jak se uplatnit na současném trhu 
práce? Jste ochotni se nadále vzdělávat? 

Střední odborné učiliště a Střední od-
borná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, 
s. r. o., Vám umožní získat výuční list v jed-
noletém zkráceném studiu učebního obo-
ru kadeřník nebo kuchař–číšník. Studium 
je určeno absolventům s úspěšně ukonče-
ným středoškolským vzděláním s maturitní 

zkouškou nebo výučním listem. Forma výu-
ky je denní; zaměřena je hlavně na odborný 
výcvik provozovaný na pracovištích školy. 

Pro absolventy s maturitní zkouškou 
otevíráme zkrácené studium maturitních 
oborů sociální činnost a ekonomika a pod-
nikání. Výuka je cíleně věnována odborným 
předmětům studovaného oboru. Studium 
je dvouleté, maturitní zkouška je skládána 
pouze z profilových předmětů.

Zaujala Vás tato slova? Víte o někom, 
pro něhož by námi nabízené obory moh-
ly být do budoucna přínosné? Přihlásit se 
ke studiu je opravdu jednoduché. Tisko-
pis přihlášky naleznete na stránkách školy 
www.zameklomnice.cz. Studium je bezplat-
né. Přijímací zkoušky se neskládají. Více 
informací získáte na tel. čísle 549 450 115 
nebo nám můžete zaslat e-mail na elektro-
nickou adresu info@zameklomnice.cz.
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CSS má 
piškvorkovou 
královnu

Ve čtvrtek 30. ledna se v CSS uskuteč-
nil turnaj v piškvorkách. Zvítězila paní 
Marie Špačková z DPS Králova, která se 
tak stala piškvorkovou královnou roku 
2014.

Za svoji snahu obdržela sladkou od-
měnu – čokoládový dort s motivem kříž-
ků a koleček. 

Senioři se bavili na maškarní zábavě
Ve čtvrtek 13. 2. se v tišnovském domě 

s pečovatelskou službou konala maš-
karní zábava. Po roce zde zahráli man-
želé Maškovi z Kuřimi, na které se již 
senioři těšili. Při jejich písničkách si rádi 

zatančí i zazpívají známé melodie, pose-
dí, pobaví se. Jako vždy bylo na zábavě 
bohaté občerstvení: zákusky z Karlovy 
pekárny, chlebíčky od Vojanců, víno, ne-
alko nápoje, káva. Malou účast na zábavě 

pravděpodobně způsobilo slunečné po-
časí, které mnohé zlákalo k procház-
ce venku. Přesto se v jídelně sešlo více 
než 60 seniorů, kteří si užili příjemné 
odpoledne. 

Z vystoupení Cvrčků v CSS Tišnov
Ve čtvrtek 6. 2. vystoupil v domě s pe-

čovatelskou službou Nedvědický pě-
vecký sbor Petry Cvrkalové s tematicky 
laděným pásmem Pověsti Pernštejna. 

V představení zazněly mnohé známé pís-
ničky s přebásněnými texty, popisující-
mi známé pernštejnské pověsti. Krásné 
kostýmy a vynikající pěvecké a herecké 

výkony dětí sklidily u seniorů zasloužený 
potlesk.
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Knihovna, to je nejen půjčovna knih
Dagmar Kopřivová, vedoucí městské knihovny

Rozvoj informačních technologií a je-
jich průnik do všech oblastí života spo-
lečnosti podstatným způsobem mění 
informační nároky lidí. Výpočetní tech-
nika hraje stále významnější roli, a to 
nejen jako prostředek komunikace. 
Ve stále větší míře ji využívá i tišnovská 
knihovna. Za podpory IT technologií jsou 
knihovnice schopny poskytovat kom-
plexnější, kvalitnější a rychlejší služby 
svým pravidelným klientům, ale i naho-
dilým návštěvníkům. 

Dlouhodobě využívaný specializova-
ný knihovní systém Clavius umožňuje 
zveřejnit zajímavé informace o návštěv-
nosti knihovny, o nejstarších či naopak 
nejmladších čtenářích, nejnavštěvovaněj-
ším dni či hodině apod. Neméně zajímavá 
bude jistě zmínka o nejžádanějších a nej-
častěji půjčovaných titulech v tišnovské 
knihovně během roku 2013.

•	 U dětských čtenářů se stálé populari-
tě těší kreslené komiksy. Na prvním 
místě byl v počtu výpůjček Čtyřlís-
tek, druhý Kačer Donald a třetí Tom 
a Jerry. 

•	 Z knižních publikací zvítězily Děti 
z Bullerbynu, za nimi následoval Har-
ry Potter a Simpsonovi.

•	 Nejčastěji rezervovanými tituly byly 
knihy Hraničářův učeň, v těsném zá-
věsu za ním Deník malého poseroutky 
a Dobrodružství kapříka Metlíka.

•	 Mezi dospělými vládly knihy Ka-
teřiny Tučkové: Žítkovské bohyně 
a Vyhnání Gerty Schnirch, společně 
s romány Simony Monyové a Táni 
Keleové-Vasilkové.

•	 Studenti se velmi pečlivě připravovali 
na maturitní zkoušky, nebylo pro nás 
tedy překvapením, že se na prvních 
místech umístila doporučená četba 
Na západní frontě klid, Máj, Romeo 
a Julie a další.

•	 Nejčastěji rezervovanými tituly v od-
dělení pro dospělé čtenáře byly knihy 
50 odstínů šedi, Inferno a Žítkovské 
bohyně. 

•	 V čítárně a studovně uživatelé nejra-
ději listovali časopisy Vlasta, Květy, 
Reflex, Instinkt a Týden.

A jakými dalšími výsledky se knihov-
na může pochlubit? Ke konci roku 2013 
měla 3 002 registrovaných čtenářů, 
z toho 933 dětí. Knihovnice obslouži-
ly 46 410 návštěvníků. Počet výpůjček 
se v loňském roce vyšplhal na 108 610 
svazků knih, časopisů a ostatních mate-
riálů, zároveň bylo vyřízeno také 439 po-
žadavků na rezervaci, 127 požadavků 
na meziknihovní výpůjční službu a ne-
spočet různorodých dotazů. Knihovna 
nakoupila 2 202 svazků knih, odebíra-
la na 42 titulů časopisů, to vše v celkové 
ceně 389 052 Kč. 

Mimo klasických služeb knihovna 

působí také v oblasti kultury a vzdělá-
vání. V loňském roce uspořádala, buď 
sama, či ve spolupráci s jinými organi-
zacemi, 173 akcí. Stálicí dospělého od-
dělení je určitě projekt Salonky, dále pak 
Univerzita volného času, hojně navště-
vované zůstávají také cestopisné besedy 
a stále větší oblibě se těší zájezdy na di-
vadelní představení, konané ve spoluprá-
ci s Národním divadlem Brno. Novinkou 
v oblasti vzdělávání bylo v loňském roce 
zahájení výuky v rámci Virtuální univer-
zity 3. věku, jejímž garantem je Provoz-
ně ekonomická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze.

Oddělení pro dětské čtenáře se zamě-
řuje především na výchovu ke čtenářství. 
Pořádá celou řadu aktivit ve spolupráci 
se školami, veřejná čtení, malá divadel-
ní představení a třeba také rukodělné 
dílny. Velkou oblibu mezi dětskými uži-
vateli knihovny, ale i mezi pedagogy si 
získal projekt Knihy mého srdce, který 
seznamuje čtenáře s významnými dět-
skými spisovateli a ilustrátory. V loň-
ském roce oslavil již 10. výročí. Vysoký 
počet dětských čtenářů naznačuje, že se 
nám, ve spolupráci s rodinou a školou, 
daří vychovávat další generaci milovníků 
literatury. 

Výše uvedené údaje jsou pro všechny 
pracovnice knihovny závazkem a výzvou 
pro nadcházející léta.

Kino Svratka loni ovládly Babovřesky
Ondřej Kaláb, vedoucí

Na začátku února oslavilo tišnovské 
kino rok od znovuotevření po nákladné 
digitalizaci. Nyní bilancujeme návštěv-
nost. Nejvíce návštěvníků upoutal film Ba-
bovřesky. V souhrnu jej vidělo tolik lidí, 
kolik se vejde do bezmála pěti plných ki-
nosálů. úspěšná byla i pokračování Hobita 
a modrých Šmoulů. Z českých filmů nejví-
ce zaujaly Příběh kmotra, Revival a Don-
šajni a animovaný Čtyřlístek.

Své pravidelné diváky mají také filmy 
promítané v projektu Filmový klub. Loni 
nejvíce lidí přilákal Big Lebowski, snímek 
z roku 1998. Čtyři desítky lidí však zavíta-
ly také na kultovní western Tenkrát na zá-
padě, kterému loni bylo už celých 45 let.

TOP 10 TOP 5 Filmový klub Kina Svratka 2013 

Kultura

pořadí film počet 
diváků

1 Babovřesky 1 1 263 
2 Hobit 2 932
3 Šmoulové 2 861
4 Příběh kmotra 658
5 Hobit 1 626
6 Čtyřlístek 616
7 Revival 526
8 Donšajni 446
9 Ledové království 434
10 Croodsovi 342

pořadí film počet 
diváků

1 Big Lebowski 59
2 Pěna dní 40
3 Tenkrát na západě 39
4 Hon 31
5 Samsara 29
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Festival Jeden svět 2014 bude o práci
Dan Petrucha, koordinátor festivalu v Tišnově

Práce je hlavním tématem 16. roční-
ku Mezinárodního festivalu dokumentár-
ních filmů o lidských právech Jeden svět, 
který v termínu 21.–23. března zavítá už 
potřetí také do Tišnova. 

Jeden svět se snaží upozornit na to, že 
se po několika letech ekonomické krize 
zaměstnání jako zdroj obživy stává kaž-
-dodenním tématem stále většího po-
čtu lidí. Práce lidi spojuje, protože ji řeší 
všichni – ti, kdo ji hledají, ti, kdo se bojí, 
že o ni přijdou, i ti, kdo v ní musí trávit 
příliš času a přicházejí o svůj soukromý 
život. „Práce je pro všechny velké téma. 
Do budoucna se společnost bude na-
víc čím dál více potýkat s tím, že práce 
ze světa postupně mizí. Pracovních míst 
a zaměstnání ubývá,“ říká ředitelka festi-
valu Hana Kulhánková.

Festival v Tišnově zahájí snímek Po-
čátky, který Jeden svět uvádí ve světové 
premiéře. Sleduje osudy tří dívek, které 
po dovršení plnoletosti opouští výchov-
ný ústav a čeká je cesta do samostatného 
života. Jejich snažení a každodenní malá 

vítězství a prohry při hledání práce bude 
po projekci komentovat autorka filmu 
Linda Kallistová Jablonská.

Mezi dalšími hosty festivalu budou re-
žisér Ivo Bystřičan a hlavní hrdina jeho 
filmu Dál nic – ekologický aktivista Mi-
roslav Patrik z Dětí Země, který u soudů 
vyžaduje, aby stát při stavbě dálnice D8 
dodržoval vlastní zákony. Právnička Zu-
zana Durajová z Ligy lidských práv bude 
po filmu Otázky pana Lásky (který trpí 
schizofrenií) debatovat o tom, kde leží 
často tenká hranice mezi zdravými a ne-
mocnými lidmi.

Tématu práce se věnuje i dokument 
Doba slevová, který se pokouší nalézt 
odpověď na otázku, proč je možné kou-
pit si letenky na druhý konec světa za pár 
korun nebo proč jsou některé potravi-
ny v supermarketech tak levné. O tom, 
že za slevu často platí sami zaměstnan-
ci těchto nadnárodních firem, bude s di-
váky mluvit ekonom Zdeněk Rosenberg 
z Masarykovy univerzity.

Festival zakončí dvojice filmů plných 

inspirace. Hrdina dokumentu Mý věci 
se na jeden rok dobrovolně zbaví veš-
kerého majetku, aby zjistil, co jej v živo-
tě činí šťastným. Druhý snímek Všechno 
je možné sleduje příběh osmdesátileté 
seniorky, která tráví několik týdnů roč-
ně stopováním po nejrůznějších koncích 
světa. 

Festival opět nabídne bohatý dopro-
vodný program – koncert balkánské 
kapely Avlija, divadlo Líšeň a jejich před-
stavení ve vojenském stanu Putin lyžuje, 
výstavu novinářských karikatur No Co-
mment v předsálí kina a divadélko pro 
děti Velký Fuk v podání Divadla Kufr.

Závěrem bych rád poděkoval městu 
Tišnov a partnerům za finanční podporu, 
Městskému kulturnímu středisku za do-
provodný program a vedoucímu Kina 
Svratka a všem dobrovolníkům za pomoc 
při organizaci festivalu. Věřím, že si i le-
tos najde své diváky. 

Podrobný program najdete v přílo-
ze Tišnovských novin KAM v Tišnově 
č. 3/2014.

INZERCE
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Jubileum Jaroslava Zeleného
Miroslav Pavlík

Tišnovsko je významným kulturním 
centrem, spojeným se jmény význač-
ných osobností. K těm bezesporu patří 
také letošní jubilant, umělecký kovář Ja-
roslav Zelený (narozený 8. března 1934) 
z Lomničky. I když svou skromností pa-
tří k nenápadným osobnostem, řadí se 
ke známým umělcům, jejichž tvorba pře-
sáhla rámec našeho regionu.

Celý jeho život je spjat s Tišnovskem, 
protože se narodil v Šerkovicích a potom 
natrvalo zakotvil v Lomničce, kde našel 
své tuskulum a ve svém ateliéru vytvořil 
většinu ze svých více než třiceti monu-
mentálních plastik.

Jako by byl osudově předurčen k umě-
lecké práci. Jeho otec se totiž vyučil umě-
leckým zámečníkem u Františka Ryby 
v Tišnově ve firmě, která vyráběla ná-
hrobní svítidla a mříže z mědi a železa. 
Později si jeho otec založil svou živnost, 
kterou mu tehdejší režim v roce 1948 
zavřel. Jako syn živnostníka měl pro-
blém dostat se i do učení. Tehdy pomo-
hl pan Valíček z Lomničky, a tak se mohl, 
na přímluvu, vyučit v MEZ Drásov.

Po vojenské prezenční službě v Marti-
ně se vrátil do Brna. Dostal se do provo-
zovny uměleckých řemesel ve Staňkově 
ulici, kterou vedl Oldřich Ryba, synovec 
tišnovského Františka Ryby. Osud se tak 
naplnil a u tohoto oboru Jaroslav Zelený 
zůstal po celý život.

Brzy se mu dostala do rukou plastika 
hlavy od sochaře Vladislava Gajdy. Tato 
hlava horníka se pro jeho další tvorbu 
stala klíčovou. Když přišel za akademic-
kou sochařkou Sylvou Lacinovou s nápa-
dem vytvořit tuto plastiku jako tepanou 
a svařovanou měď na měď, zdál se jí ten-
to nápad jako nerealizovatelný, proto-
že objekt byl určen spíš k odlévání. Ale 
výsledek ji překvapil. Vzniklo unikát-
ní umělecké dílo a Jaroslavu Zelenému 
se otevřela cesta k další tvorbě. Připo-
meňme, že za toto dílo s názvem Hlava 
horníka získal na pražské přehlídce umě-
leckých řemeslníků ČR první cenu v obo-
ru (1968). Absolvoval stáž v Maďarsku 
a stále víc ho lákala plastika.

Spolupracoval nejen se Sylvou Laci-
novou, ale také s akademickým socha-
řem Jiřím Markem, Konrádem Babrajem, 
Františkem Navrátilem aj. Z jeho vy-
tvořených plastik uveďme alespoň Květ 
(1972 Montreal, Sylva Lacinová), Zrození 
(1973 Toronto, František Navrátil), Dyji 
(1976 Mnichov, Jiří Marek), Růži (1983 
Svitavy, Jiří Marek) nebo monumentální 
plastiku Záchranář na zámku v Přibyslavi 
(1989, architekt Karel Hyliš).

Stává se členem FVU, kde získal dal-
ší zajímavé projekty, které vytvářel vět-
šinou ve svém ateliéru v Lomničce. 
Svým dílům dodával osobitý rukopis. 
Sváry na plastikách zásadně nebrousil, 

nechával je vyniknout, stejně tak jako 
každý úder kladivem, který tvořil osobitý 
rukopis umělce.

Kromě práce v oboru kovářském se 
věnuje také restaurátorství. Řeší vý-
tvarné návrhy pro interiéry i exterié-
ry. Připomeňme alespoň kovářské práce 
na zámku v Židlochovicích. Jeho mistrov-
ským dílem se staly také pozlacené in-
signie pro olomouckou univerzitu.

Jistou životní výzvou byla pro Jarosla-
va Zeleného také plastika hlavy v nadži-
votní velikosti od sochaře Jiřího Marka 
nazvaná Osudová. Ještě než ji Marek do-
končil, zakázka byla zrušena, a tak zůsta-
la rozpracovaná v ateliéru od roku 1988 
na dlouhá léta. Když sochař Jiří Marek 
zemřel, bylo na Jaroslavu Zeleném tuto 
plastiku dokončit. Chtěl tímto dílem uctít 
památku velkého umělce. Plastiku, kte-
rou nyní nazývá Pieta, dokončil v roce 
2013. Osud se tak uzavřel. 

Neuzavřelo se však dílo Jaroslava Ze-
leného. Má stále nové nápady, nové plány 
a před sebou ještě velký kus práce.  Bo-
hužel už léta je na ni sám.

Připomeňme, že jeho nová díla mů-
žete vidět každý rok v létě na výstavách 
KPVU v Železném. Přejeme jubilantovi 
do dalších let hlavně zdraví a také hodně 
tvůrčích nápadů.
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Tišnov a Pavla Křičková
Josef Ondroušek

Pavla Křičková byla nejmladší z trojice 
vnuků známé „maršovské bábinky“. Tuto 
trojici tvořil ještě Jaroslav – skladatel, diri-
gent, hudební pedagog a autor Bábinčina 
maršovského valčíku, dále i Petr – středo-
školský profesor, básník, překladatel, au-
tor literatury pro děti.

Pavla se věnovala také poezii. Na slova 
jejích básní tvořili písně a sbory i Vítěz-
slava Kaprálová, Vincenc Šťastný a další. 
Leoš Janáček se inspiroval její básní Uto-
nulá a napsal symfonickou báseň Dunaj. 
Psala i libreta pro bratra, sbírala lidové 
písně a sestavovala rozhlasová pásma.

K jejím osmdesátinám jí poslal blaho-
přání tišnovský historik, populární pub-
licista a oficiální archivář Jan Hájek. Brzy 
obdržel dopis, v němž Pavla Křičková 
vzpomíná na Tišnov a přátele:

„Tak před tři čtvrtě stoletím nás, 

keleckou rodinku, čekával v Tišnově 
u železnice (slovo dráha tehdy ještě ne-
existovalo – pozn. autora) náš dědínek 
s modrým kočárkem a koňmi – rozkoší 
pro nás děti. V Tišnově mne za mých stu-
dentských návratů ostře pozdravoval bu-
jarý horácký vítr. Tišnovka nám, zapadlým 
venkovánkům, bývala branou do kouzel-
ného světa rodné Moravy, když jsme k ní 
dotrckali pěšky od úsvitu nebo po pěti-
hodinné jízdě v poštovní arše (železni-
ce z Brna tehdy v Tišnově končila – pozn. 
autora). Tišnov je pro nás stále nebožtík 
Jambor a Jeho Boženka a milá návštěva 
Karasova divadla v roce 1962 a studentek 
z Tišnova zase s prof. dr. Vlastou Šandero-
vou v Rychtě v roce 1964. Vidíte, že mám 
Tišnov ve vřelé a živé vzpomínce, nepočí-
tajíc ani hlemýždě s kouzelnými domečky, 
kterých jsme si kdysi na Květnici nasbírali 

plné kapsy a kteří se přes noc s nehlemýž-
dí rychlostí v hostinci u Salakvardů (U zla-
tého jelena) rozlezli po stěnách a stropě 
k pramalé radosti maminčině a dodatečně 
i mé…“

Včelí jed a léčení s jeho pomocí
Josef Permedla

Včelí produkty jsou „vzácným“ zbožím, 
které člověk využíval odedávna. Nejdří-
ve je získával od divoce žijících včel, poz-
ději si včelstva přemístil blíže ke svému 
obydlí. Člověk se začal učit včelařit. Proč? 
Právě kvůli včelím produktům! Produk-
ty našly využití jako výživové doplňky, ale 
také v medicíně a kosmetice. Včelí jed je 
odedávna známý léčivý prostředek. Je pro-
to součástí mnoha léků, které se ve formě 
masti či kapaliny roztírají nebo injekčně 
aplikují.

Včelstvo celé jaro a léto shromažďuje 
zásoby, aby přežilo zimu. Tyto zásoby jsou 
ale lákadlem pro mnoho dalších živočichů. 
Včely si proto během evoluce vyvinuly 
způsob jejich obrany. Žihadlo a jedovatou 
žlázu s váčkem. V případě ohrožení včela 
bodne žihadlo do útočníka. Zpětný háček 
zůstane po bodnutí v ráně a s ním i jedo-
vatý váček. Přitom šíří poplašný feromon, 
který láká k bodnutí další včely – obranný 
efekt je výraznější. Včela bez vytrženého 
žihadla sice většinou odletí, ale zakrátko 
umírá. Jed vytváří i včelí matka, ale po-
užívá jej jen při souboji s jinou matkou. 
Žihadlo nemá zpětný háček, a tak při bod-
nutí neumírá.

Složení včelího jedu způsobí v místě 
vpichu popraskání buněčných membrán 
a vyvolá zánětlivý proces. Místo zarud-
ne, oteče a hřeje. Žihadlo je nejlepší co 

nejdříve seškrábnout nehtem. Vytažení 
dvěma prsty by způsobilo vstříknutí zbyt-
ku jedu z váčku do rány. Bolest lze snížit 
chlazením, přiložením rozkrojené cibule či 
potřením octem. Každý z nás vnímá bolest 
způsobenou bodnutím včely jinak, záleží 
rovněž na místě, kde se vpich nachází.

Přesáhne-li otok velikost přes dva klou-
by, je reakce považována za alergickou. 
Tlumí se antihistaminiky. Těžká alergická 
reakce bývá provázena dýchacími decho-
vými a oběhovými potížemi (sípání, duš-
nost, pokles tlaku, bolest hlavy, mdloba, 
zvracení) a může skončit až smrtí. První 
pomoc spočívá v nitrožilním podání adre-
nalinu. Alergici mívají u sebe potřebné 
léky, které jim situaci pomohou překonat, 
pokud ne, je třeba ihned volat záchran-
nou službu (linka 155). Znám případ, kdy 
včelař u rodinného domku na zahrád-
ce choval 30 včelstev, jeho děti vyrůstaly 
se včelami, a když v dospělosti jeho dce-
ru na louce štípla včela, byla u ní zjištěna 
alergie na včelí bodnutí. Ale i alergici do-
kážou včelařit.

Včelí jed je využíván při výrobě léků, 
které pomáhají při revmatických, svalo-
vých a kloubních potížích, stejně tak při 
omrzlinách. My osobně užíváme včelí jed 
jako lék na bolavá záda. Je obsažen v masti 
zvané Apisarthron, která slouží k pomoc-
né léčbě artritidy, neuralgie či ischiasu, při 

funkčních poruchách svalů, vaziv a úpo-
nů šlach. Výrazně prohřívá ošetřené místo 
a uklidňuje bolesti.

Při produkci se odebírá buď jed samot-
ný, nebo celá žihadla. V obou případech 
se včely elektrickým proudem vydráždí 
k bodání do gumové fólie. Je-li tenká, ži-
hadlo v ní neuvízne – vystříknutý jed ulpí 
na podložním skle, kde se po uschnu-
tí seškrábnou jeho krystaly. K výrobě ně-
kterých léků jsou potřeba celá žihadla, 
použitá fólie pro odběr je silnější. Žihadla 
v ní uvíznou i s jedovým váčkem. Ode-
braný jed, případně i žihadla, se využíva-
jí k léčbě alergií. V lidovém léčitelství je 
známá celá řada jeho využití. Alternativní 
medicína často aplikuje včelí jed ve formě 
přímého bodnutí na předem určené místo.  

Nedávno proběhla tiskem zpráva „Včelí 
jed dokáže zabít virus HIV“, ale jsou to za-
tím pokusy, jak uplatnit včelí jed k léčbě 
této nemoci. Jde už o druhý případ člově-
ka, který se vyléčil po nákaze virem HIV. 
Vědci zjistili, že proti viru lze účinně bo-
jovat toxinem jménem melitin, který tvoří 
polovinu obsahu včelího žihadla.

Mezi včelaři je rozšířeno více variant 
léčby včelím jedem. Pro nevčelaře je však 
taková terapie spojena vždy s rizikem, pro-
to dnes nelze přímou terapii bez odborné-
ho lékařského dozoru doporučit, i když to 
naši předci běžně dělali.

Příroda
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Vnitřní paraziti psů a koček
Klára Němcová, zvěrolékařka

Existuje velké množství různých vnitř-
ních parazitů. Nejčastější a nejznámější 
u psů a koček jsou škrkavky a tasemnice. 

Tasemnice se u masožravců nachá-
zí jako dospělci ve střevě. Mají hlavič-
ku s háčky, pomocí které jsou uchyceni 
ve střevě, a poté následuje článkované 
tělo. Poslední články obsahují vajíčka, 
odlamují se a odcházejí s trusem nebo 
i samovolně z konečníku zvířete. Vylou-
čené články jsou nadány „pohybem“. Na-
tahují se a smršťují tak, že bývají majiteli 
často zaměněny za škrkavky. 
Článek tasemnice je ale placa-
tý, a pokud se zrovna nenata-
huje nebo je zaschlý, vypadá 
jako zrnko rýže nebo okurky. 
Můžete je objevit nalepené 
na chlupech kolem konečníku 
a na ocasu zvířete. 

Člověk představuje tzv. 
mezihostitele a nakazí se po-
zřením vyzrálých vajíček 
z prostředí. 

Pes nebo kočka se nakazí 
spolknutím blechy (které jsou 
mezihostiteli jednoho druhu 
tasemnic) nebo pozřením sy-
rových vnitřností, a to především ulove-
ných myší, ale také z králíků apod. Pokud 
je však zvíře pravidelně ošetřováno pre-
parátem proti blechám, neloví a nepožírá 
myši ani syrové vnitřnosti a maso, nemá 
se tasemnicí jak nakazit.

Zvířata, u kterých je zvýšené riziko 
nakažení, by měla být pravidelně odčer-
vována minimálně jednou za tři měsíce. 
Kočky lovící myši bychom měli odčervit 
každý měsíc až dva (zejména v plné se-
zóně)! Pokud u svého psa/kočky objevíte 
články tasemnice, je potřeba odčervení 

znovu zopakovat za 14 dnů. 
Na trhu je spousta přípravků proti ta-

semnicím. Můžete použít pastu (např. 
Vithaminte, Caniverm) nebo tabletu (nej-
častěji používané). Pro kočky existují 
i pipety (Profender), které stačí nakapat 
na kůži a účinná látka se přes lipidovou 
vrstvu vstřebá systémově.

Škrkavky jsou nezvaní hosté, se který-
mi se štěňata/koťata už narodí nebo se 
nakazí sáním mateřského mléka krátce 
po příchodu na svět. Dospělý pes/koč-

ka se nakazí pozřením vyzrálého vajíčka 
z vnějšího prostředí, kam se vajíčka do-
stávají s trusem psů/koček. Když se va-
jíčko ocitne v trávicím traktu, vylíhne se 
z něj larvička, která proniká přes střevní 
stěnu do těla hostitele, migruje (cestuje)  
různými orgány zvířete a přitom dospívá 
(celkem pět larválních stádií), aby se na-
konec vrátila zpět do střeva jako dospě-
lá škrkavka a produkovala nová vajíčka 
do vnějšího prostředí. Při migraci larvi-
ček přes plíce se hlavně u mláďat setká-
váme s kašlem. Ne všechny larvičky se 

hned vracejí do střeva, některé se v těle 
opouzdří a čekají na svou příležitost. 
Ta nastává např. právě u fenek v obdo-
bí gravidity a laktace, kdy jsou spící lar-
vičky aktivovány a putují přes placentu 
do plodů nebo po porodu do mléčné žlá-
zy a do mateřského mléka. 

Proto se štěňata a koťata odčervu-
jí od stáří 3 týdnů, každých 14 dnů až 
do věku 3 měsíců. Od 3–6 měsíců se 
odčerví 1x měsíčně, dále v 9 měsících 
a v roce. Následující frekvence preven-

tivního odčervení proti škr-
kavkám záleží na prostředí, 
ve kterém se zvíře pohybuje. 
Pokud je ve společné domác-
nosti se psem/kočkou batole, 
mělo by být zvíře odčerve-
no minimálně každé 3 mě-
síce. Interval 3 měsíců platí 
také pro psy žijící ve městech 
a na sídlištích. Při omezeném 
kontaktu s jinými psy a místy, 
kde se psi pohybují, stačí od-
červení 2x ročně. Žije-li pes 
sám na dvorku, majitel s ním 
téměř nikam nechodí a pravi-
delně odklízí jeho exkremen-

ty, mělo by být odčervení jednou za rok 
dostačující.

K odčervení lze použít pastu, tablet-
ku nebo spot-on (pipetu). Tablety a pas-
ty působí jednorázově během 24 až 48 
hodin a likvidují pouze dospělce ve stře-
vě. Spot-on přípravky působí celý měsíc 
(tzn. u štěňat odpadá nutnost aplikace 
po 14 dnech), bývají účinné kromě do-
spělců i na některá larvální stádia, a na-
víc psa/kočku ochrání proti blechám, 
svrabu a srdečním červům. 
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Pro koho tu jsme?
Věra Dvořáková

Rodinné prostředí, příjemná atmo-
sféra, osobní přístup, krásná příroda… 
Toto vše jsou často první dojmy ná-
vštěvníků Chráněného bydlení a So-
ciální rehabilitace ve Skryjích. Mnoho 
lidí neví, co si může pod tímto pojmem 
představit a pro koho je tento dům 
vlastně určen. Toto zařízení představuje 
jednu ze služeb Oblastní charity Tišnov, 
které je určeno pro lidi s mentálním či 
tělesným postižením po dovršení osm-
nácti let.  

Cílem pobytové služby Chráněného 
bydlení je rozšiřovat a zlepšovat soci-
ální návyky a pracovní dovednosti uži-
vatelů a dovést je k co největší míře 
soběstačnosti a samostatnosti. 

Ve stejných prostorách současně 
probíhají činnosti ambulantní služby 

Sociální rehabilitace, kterou navštěvují 
klienti z celého okolí Tišnovska. Uživa-
telé, kteří tuto službu využívají, mohou 
za podpory pracovníků uplatnit svo-
je předpoklady pro konkrétní činnost 
a procvičovat všechny získané doved-
nosti, aby mohli v maximální míře žít 
důstojný a plnohodnotný život.

V zařízení se klienti podílí podle 
svých možností a schopností na výro-
bě svíček, mýdel, košíků a dalších před-
mětů, u kterých si procvičují motoriku, 
trpělivost a spolupráci s ostatními uži-
vateli.  Prostřednictvím Sociální re-
habilitace se klienti učí samostatně 
nakupovat, hospodařit s penězi, pečo-
vat o domácnost, vařit atd. Uživatelé se 
mohou sami rozhodnout, v čem se chtě-
jí zlepšit a které činnosti nabízené 
ve službě budou chtít využívat.

Ve všech těchto aktivitách jsou uži-
vatelům k dispozici pracovníci, kteří 
individuálním přístupem ke každému 
klientovi vytváří domácí, přátelskou 

atmosféru a pomáhají v každém rozví-
jet jeho potenciál. 

Obě služby jsou velkým přínosem ne-
jen pro klienty, ale také pro jejich rodi-
ny, které mají velkou radost z toho, co 
se jejich blízcí naučí. 

Poděkování za tříkrálovou 
sbírku 2014
Marcela Dvořáková, ředitelka Oblastní charity Tišnov

Letos počátkem ledna se již po třinácté konala tříkrálová sbír-
ka. Jsem velice ráda, že se sbírka v našem regionu stává již tra-
dicí a že jsou koledníci očekáváni a vítáni. 

Na Tišnovsku se do sbírky zapojilo více než 80 obcí, na její rea-
lizaci se podílelo přes 1 000 koledníků a asistentů. Celkový vý-
těžek sbírky činil 1 151 079 Kč a tím překonal loňský rekord. 
Podrobnější informace o výtěžcích v jednotlivých obcích nalez-
nete na našich webových stránkách www.tisnov.charita.cz.

Děkuji všem dárcům za milé přijetí koledníků a za příspěvek 
do pokladniček. Vřelé díky patří i koledníkům a koordinátorům.

Výtěžek letošní sbírky bude opět věnován na podporu a roz-
šíření jednotlivých služeb OCH Tišnov, na humanitární pomoc 
v tišnovském děkanství, v republice i ve světě.

INZERCE



Svazy a sdružení

16 Tišnovské noviny

Ubude konečně diabetiků?
Květa Kučerová, Svaz diabetiků Tišnov

Diabetická asociace v ČR rozjíždí ce-
lorepublikovou kampaň proti cukrovce. 
Vydává odvážné plakáty, které zobrazují 
diabetika po amputaci nohy a jiné kom-
plikace. Nepřišla tato kampaň příliš 
pozdě?

Každý den přibude 140 nových pří-
padů cukrovky, každý den zemře 50 
lidí na tuto nemoc. Tato čísla donutila 

Diabetickou asociaci ČR jednat. Nečekej-
te, až dojde na Vás! Budou vydány brožu-
ry, které dostanete v lékárnách a u svého 
diabetologa.

Naše územní organizace Tišnov se 
již léta snaží zaměřovat především 
na prevenci nemoci samotné i rozvo-
je pozdějších komplikací. Také bychom 
rádi přesvědčili lidi, aby pravidelně 

navštěvovali naše edukace, které se ko-
nají každou poslední středu v měsíci.

Na nich získáte pod vedením diabeto-
logické sestry veškeré informace týkající 
se diabetu.

Diabetes je nemoc, která patří celo-
světově mezi nejrozšířenější a v blízké 
budoucnosti se předpokládá její velký 
nárůst. Přijďte mezi nás.

Persefona v Tišnově – jak můžeme pomoci?
Iveta Urbánková, sociální pracovnice

Domácí násilí patří k nejzávažnějším so-
ciálněpatologickým jevům ve společnosti. 
Vyskytuje se napříč všemi věkovými sku-
pinami, společenskými vrstvami, národ-
nostmi, formami příbuzenského vztahu, 
náboženstvími nebo politickými přísluš-
nostmi. Násilí se odehrává v soukromí, je 
opakované a má stupňující se tendenci. 

Praxe poradenských zařízení ukazuje, 
že většina české veřejnosti je přesvědčena, 
že dnes už se o problému domácího nási-
lí více mluví a pomoc pro oběti domácího 
násilí je dostupnější i v menších městech.

Také v Tišnově poskytuje od roku 2009 
občanské sdružení Persefona odborné so-
ciální, právní a psychologické poradenství 
obětem domácího, sexuálního zneužívání 
a znásilnění. Poradenství se koná každé 
druhé pondělí v měsíci od 14.00 do 18.00 
hodin a každou čtvrtou středu v době 
od 9.00 do 13.00 hodin v Rodinném cen-
tru Studánka, Riegrova 318. Do konce 
prvního pololetí roku 2014 jsou to tyto 
termíny: 10. 2. a 26. 2., 10. 3. a 26. 3., 14. 4. 
a 23. 4., 12. 5. a 28. 5., 9. 6. a 25. 6.

Přes informovanost veřejnosti se se-
tkáváme s nejistotou, co očekávat od služ-
by odborného sociálního poradenství. 
Pro přiblížení možné podoby spoluprá-
ce s obětí domácího násilí přinášíme 

následující popis případu naší klientky: 
Manžel paní Lenky je alkoholik a násilník. 
Svou ženu fyzicky napadal, bil ji pěstmi 
a fackoval. Paní Lenka se starala o domác-
nost a jejich dvě děti prakticky sama. 
O tom, co se u nich doma děje, se styděla 
komukoli svěřit. Časem zjistila, že se cho-
val podobně násilně i v prvním manželství. 
Situace se postupně zhoršovala a paní Len-
ka se násilníka rozhodla opustit ve chvíli, 
kdy ji zbil tak, že musela být pět dní hos-
pitalizovaná v nemocnici. V té době se paní 
Lenka obrátila na naši organizaci. Kromě 
psychologické podpory, která byla klient-
ce poskytnuta, s ní byly probrány práv-
ní možnosti řešení její situace. Klientka se 
velmi styděla za to, co se u nich doma děje, 
omlouvala manželovo chování, ale když se 
dozvěděla, že by manželovo jednání moh-
lo naplňovat skutkovou podstatu trestné-
ho činu týrání osoby žijící ve společném 
obydlí, rozhodla se pro podání trestního 
oznámení, které jí naše právnička pomohla 
sepsat. Trestní oznámení na manžela však 
policie vyhodnotila pouze jako přestupek 
a manželovo napadání nadále pokračova-
lo. S klientkou byl tedy vypracován návrh 
na vydání předběžného opatření o zákazu 
vstupu manžela do bytu, který mají ve spo-
lečném vlastnictví, a navazování kontaktu 

s ní. Tomuto návrhu soud vyhověl, a paní 
Lenka tak získala čas, aby se mohla v kli-
du rozhodnout, jaké kroky podniknout dál. 
Po několika konzultacích s psycholožkou 
naší organizace si ujasnila, že chce ze vzta-
hu definitivně odejít. 

V současné době tedy s klientkou při-
pravujeme návrh na rozvod manželství 
a svěření dětí do péče. Aktuálně diskuto-
vaná je otázka bydlení, sociální pracovnice 
Persefony pomáhá klientce hledat azylo-
vý dům, popřípadě nájemní byt, kam by 
se ještě před návratem manžela do spo-
lečné domácnosti mohla s dětmi uchýlit 
do doby, než bude soudně vyřešeno spo-
lečné jmění manželů. 

I když výše uvedený případ klientky 
upozorňuje především na formu fyzického 
domácího násilí, je třeba brát zřetel i na to, 
že neméně závažné jsou i další formy psy-
chického, sexuálního, sociálního a ekono-
mického násilí, které se často vzájemně 
kombinují.

Jestliže se tedy problematika násilí týká 
Vás či někoho blízkého, neváhejte vyhledat 
pomoc. 

Kontaktujte Persefonu, o. s., na tele-
fonním čísle 737 834 345 nebo se infor-
mujte prostřednictvím webových stránek 
www.persefona.cz.

Rodinné centrum Studánka
Rodinné centrum Studánka slaví v le-

tošním roce 10. narozeniny. Máme pro 
Vás v rámci oslav připravené různé akce. 
Více v příštím čísle TN.

S tátou do tělocvičny
Zveme všechny tatínky, strýce a dědeč-

ky na kroužek „S tátou do tělocvičny“. Pro-
bíhá po předchozí domluvě v sobotní nebo 
nedělní dopoledne. Vede Bronislav Bauer. 
Více informací na www.studanka-tisnov.cz.

Hlídání miminek
Od března nabízíme hlídání mimi-

nek a dětí do 1 roku v prostorách RC 
Studánka. Díky programu podpory žen 
na mateřské a rodičovské dovolené Vám 
můžeme nabídnout pečovatelku na hlí-
dání Vašeho miminka. Vy si tak mů-
žete např. vyřídit záležitosti u lékaře 
a na úřadech, obstarat osobní, případ-
ně  pracovní záležitosti. Pro maminky, 
které chodily do RC Studánka na kurz 

předporodní přípravy nebo cviče-
ní pro těhotné, poskytujeme jednorá-
zovou slevu. Akce je časově omezena. 
Domluva na telefonu 777 706 721 nebo 
na studanka@atlas.cz.

Příměstský tábor
Na měsíc srpen připravujeme příměst-

ský tábor pro děti ve věku 3–7 let. Více 
informací v příštím čísle TN a na www.
studanka-tisnov.cz. 
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Kopaná Tišnov–Podolí 4:10
Jaromír Pacek

Není to strašidelný výsledek jednoho 
utkání. 4:10 je velmi nepříjemné celkové 
brankové skóre ze tří vzájemných zápasů 
mužů AFK Tišnov se Sokolem Podolí v I. B 
třídě. Nejen brankový poměr je žalostný,  
ale i bodově vše vychází 9:0 pro Podolí.

Ustálené rčení do třetice všeho dobrého 
bylo vstřícnější pro Sokol Podolí, našeho 
prvního jarního soupeře na domácí půdě. 
Je na čase obrátit tento nelichotivý poměr 
na stranu našich barev. Věřme, že nenasta-
ne smutný výsledkový scénář ze začátku 
podzimní části. Je dobré podotknout, že až 
konec podzimu ročníku 2013/14 zastihl 
naše mužstvo ve velice dobré formě.

Nejen TJFTF, ale i všichni příznivci fot-
balu v Tišnově si přejí lepší výsledky své-
ho týmu. I samotná návštěvnost zápasu se 
Sokolem Podolí může pomoci nastartovat 
příznivější pokračování vzájemných duelů 
pro nás.

K tomu všemu, co bylo uvedeno, je za-
potřebí ještě zadoufat – pokud nám v ne-
děli 30. března bude přát počasí. Snad se 
zase nenaplní tolik známé jarní úvahy 
na téma březen – za kamna vlezem, duben 

– ještě tam budem a Ostrovec otevře svou 
fotbalovou náruč pro jarní část všem fa-
nouškům AFK Tišnov. Pokud se tak stane, 
opět bude poslední březnovou neděli po-
řadateli nabídnut program zápasů všech 
oddílů AFK Tišnov pro jaro 2014 formou 
malých informačních letáčků.

Tak tedy už jenom malé doplnění prvního 
jarního dění na Ostrovci. V předzápase uvítá 
náš dorost loňského účastníka KP FC Kuřim. 
Začátek je v 13.15, hlavní zápas v 15.30. Rád 
bych závěrem připomenul slova bývalého 
sportovního redaktora Víta Holubce: „Spor-
tu zdar a tišnovskému fotbalu zvlášť!“

Další úspěchy tišnovských tenistů
Zdeněk Kunický

V areálu Tenisového klubu Sparta Pra-
ha od 31. 1. do 3. 2. bojovalo o titul mistra 
republiky v tenisu 32 nejlepších mlad-
ších žáků. Nastoupili hráči, kteří se kva-
lifikovali z oblastních přeborů nebo byli 
nominováni dle umístění v celostátním 
žebříčku. Tišnovský tenis byl zastoupen 
Kryštofem Vítkem, který se na HMČR pro-
bojoval z druhého místa na jihomorav-
ském přeboru. Kryštof bohužel v letošním 
roce za svým jménem nemá klub SK Te-
nis Tišnov, ale TK AGROFERT PROSTĚJOV. 
Jedná se pouze o roční technický přestup, 
protože Kryštof hraje za mladší žactvo 
Prostějova. Jinak se hrdě hlásí k barvám 
tišnovského klubu, kde hraje za starší 
žactvo a dorost a ke kterému má od ma-
lička vřelý vztah. Kryštof začal v Tišno-
vě trénovat před pěti lety po neúspěchu 
na minitenisovém turnaji, kde skončil po-
slední. Během pěti let se vypracoval na 9. 
místo v ČR a 2. místo v Jihomoravském 
kraji v mladším žactvu. Na HMČR se pro-
bojoval mezi osm nejlepších hráčů a se 
svým kamarádem Jardou Šmédkem získal 
dokonce stříbro ve čtyřhře, když nestačili 
jen na první nasazený pár Čížek (Sparta 
Praha), Kubík (SK OAZA Praha) a podlehli 

jim 2:6, 4:6. Kristián Kubík se stal halo-
vým mistrem i ve dvouhře, když ve finále 
porazil Jaroslava Šmédka (Jiskra Otroko-
vice) po setech 6:2, 6:4. 

Pro Kryštofa i pro tišnovský tenis je to 
po bronzové medaili Dominika Křipského 
z letního MČR staršího žactva opět velký 
úspěch a pro trenéry klubu povzbuzení 
pro další práci s mládeží. Dominik a Filip 
Křipští o stejném víkendu získali na tur-
naji dorostu v Brně na dvorcích TCMJ stří-
bro ve čtyřhře a oba i bronz ze dvouhry. 

O víkendu 25.–27. 1. získal Tomáš 
Stříteský bronzovou medaili z krajské-
ho přeboru staršího žactva.  Tomáš byl 
tišnovským klubem vyhlášen skokanem 
roku 2013 za svůj největší výkonnostní 
postup. Do Jihlavy se sjelo 41 účastníků 
a Tomáš se jako nenasazený hráč probo-
joval až do semifinále. To znamenalo po-
stup na HMČR starších žáků v Prostějově. 
Tento víkend byl i dorostenecký přebor 
okresů Prostějov, Brno-venkov a Brno-
-město. Dominik Křipský je dorostenec 
teprve prvním rokem, ale domů přivezl 
z této akce stříbro z dvouhry a s bratrem 
Filipem i stříbro ze čtyřhry.

K získaným trofejím všem hráčům, 

kteří reprezentují SK Tenis Tišnov, gra-
tulujeme a přejeme jim mnoho dalších 
úspěchů. Tišnovský tenis patří právě 
díky těmto výsledkům do desítky nejlep-
ších klubů v Jihomoravském kraji v práci 
s mládeží.

Běhej pro zdraví
Martin Sebera, Tereza Součková, trenéři AK Tišnov
Chcete začít běhat? Nevíte jak? Odrazuje 
Vás počasí? Přemýšlíte alespoň o jednom 
heslu níže?
•	 zdravý životní styl
•	 zvýšení fyzické kondice
•	 zvýšení psychické pohody
•	 boj s nadváhou
•	 zkusit si máknout

Atletický klub AK Tišnov Vám pomůže pře-
konat začátky, vnese do Vašeho běhání řád. 
2.	 běh	 akce	 zvané	 „Běhej	 pro	 zdraví“	
podporuje	 Místní	 akční	 skupina	
Brána	Vysočiny.

Zkuste tříměsíční dohled nad svým bě-
hem od neděle 23. 2. 2014 do 11. 5. 2014. 
•	 Přijďte v neděli 23. 2. nebo v nedě-

li 2. 3. v 9.30 hod. na venkovní hřiště 
u ZŠ Smíškova.

•	 Součástí programu budou i přednášky 
na téma detoxikace, výživa, regenera-
ce, sportovní trénink.

•	 Cena 500 Kč/celý blok.

Program je určen pro úplné začátečníky 
i pro pokročilejší. Nabízíme vlídné slovo 
a slušné zacházení!
www.aktisnov.wz.cz/beh-pro-zdravi
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Vzpomínáme

Navečer slunce zemi opustilo, Tvé srdce se 
navždy zastavilo. Odešel jsi nám s večerní 
tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou.
Dne 23. února uplynulo 17 let, kdy nás na-
vždy opustil milovaný manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček pan ZDENĚK	LONDIN. 
Děkujeme za tichou vzpomínku. Manželka, 
dcera a syn s rodinou.

Dne 2. března tomu bude 14 roků, co nás 
navždy opustil náš milovaný syn MAREK	
MÜHLHANSEL. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Děkují rodiče.

Dne 21. února uplynul první smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček a strýc pan 
ALEXANDER	 PEK. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka s rodinou.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci 
znovu a zas.
Dne 15. února uplynul druhý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek a dědeček pan JIŘÍ	
PROCHÁZKA. S láskou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 6. 3. 2014 uplyne sedmý smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, babička a prababička paní 
JARMILA	BAHYNSKÁ z Lomničky. Dne 13. 
3. by se dožila 89 let. Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina Pekova.

Dne 21. ledna uplynul sedmý smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček pan JOZEF	BOHUŠ.	
Za tichou vzpomínku na dobrého člově-
ka děkují a s láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 28. března uplyne 10 let, kdy nás 
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček pan ALFRED	FIC. S láskou vzpomí-
nají manželka a syn s rodinou.

Dne 16. března uplyne pět smutných let, 
co nás navždy opustila naše maminka, 
manželka, dcera, sestra a švagrová paní  
Bc. NADĚŽDA	BŘENKOVÁ. Kdo jste ji měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Za všechny Stani-
slav Břenek, manžel, a dcera Lucinka.

Dne 1. března 2014 tomu bude 12 let, kdy 
nás náhle bez rozloučení opustil pan JO-
SEF	 JANDA. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Dne 8. března uplyne druhé smutné výro-
čí ode dne, co nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek, dědeček pan MILAN	
KALA. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. Děkují manželka a děti 
s rodinami.

Paní ANNA	 HÝSKOVÁ se 20. února dožila životního jubilea 
80 let. Mnoho zdraví do dalších let přejí dcera Hana a syn Antonín 
s rodinami.
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	° Koupím	dům	4+1	nebo	i	menší		
max. 30 km od Brna s dobrou dostup-
ností. Cena se odvíjí dle stavu. Mám 
hotovost. Tel. 603 952 459.

	° Upeču	domácí	cukroví,	
na narozeniny i svatební. Tel. 
732 141 770.

	° Prodám	byt	v	Kuřimi	Na	Loučkách,		
4. patro, 3+1, 74 m2, 1 900 000 Kč, Tel. 
603 333 128.

	° Město	Tišnov	nabízí	k	pronájmu	
volné nebytové prostory o výměře 
117 m2 v prvním patře objektu č p. 2 
na ulici Brněnská v Tišnově vhodné 
k využití např. jako obchodní nebo 
kancelářské prostory. Bližší informace 
jsou uvedeny ve zveřejněném zámě-
ru města ze dne 7. 10. 2013 nebo je 
obdržíte na Odboru správy majet-
ku a investic MěÚ Tišnov na tel. čísle 
549 439 852.

	° Nabízím	odbornou	péči	o	seniory	
v Tišnově, dvacetiletá praxe.  
Tel. 607 851 244.

	° Naléhavě	hledám	v	Tišnově	byt	
2+1, eventuelně 3+1, ne v přízemí. 
Seriózní jednání. Tel. 775 667 214.

	° Pronajmu	byt	2+1	v	rodinném	
domku v Šebrově. Nájem 4 500 Kč + 
inkaso. Tel. 732 489 326.

	° Koupím	výstroj	německé	armády	
(II. světová válka), např. vysílačky, 
telefony, plechové a dřevěné bed-
ny od munice, helmy, bodáky. Tel. 
723 539 270.

	° Pronajmu	byt	1+1	na	ulici	Králova,	
zařízený, velký. Ihned k nastěhování. 
Cena 7 000 Kč vč. inkasa. Informace 
na tel. 721 578 844.

	° Prodám	dvoupokojový	byt	
Na Rybníčku 1703, 2. patro. Tel. 
776 558 761.

	° Nabízím	rizikové	kácení	a	řezy	
stromů. Václav Kappel, 
tel. 733 155 835, www.vyskoveprace-
-tisnov.cz.

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

	° Pronajmu	kancelářské	prostory	
na náměstí Míru v Tišnově. 
Tel. 605 277 169.

	° Pronajmu	pěkný	byt	o	vel.	2+1		
na ul. Horova, nezařízený, 5 000 Kč 
+ inkaso, volný od 6/2014, tel. č. 
603 116 257.

	° Penzion	Červený	mlýn	přijme		
na hlavní pracovní poměr recepční, 
konverzační znalost angličtiny a něm-
činy nutná. Informace osobně nebo 
na tel. 549 410 461.

	° Městské	kulturní	středisko	Tišnov	
hledá údržbáře. Více informací na 
www.mekstisnov.cz.

Inzerce

Plyne voda v řece, šumí vánek v lese, tam, 
kde jsi to miloval. Odešel jsi a nám je těžko 
bez tebe jít dál.
Dne 5. března uplyne druhý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a syn pan ROMAN	 TITTL.  
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují manželka, děti a rodiče.

Dne 18. 2. uplynul třetí smutný rok, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček pan STANISLAV	VOBORNÝ. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkuje manželka, děti, vnuci.

Dne 26. 2. uplynuly tři smutné roky, co 
nás opustil manžel, tatínek, dědeček 
Ing. MILOSLAV	 ZERÁK. Stále vzpomína-
jí a za tichou vzpomínku děkují manželka 
a děti s rodinami.

Těžké je bez vás žít, láska však smrtí nekončí, v srdcích vás stále budeme mít.
Dne 1. března uplyne jeden smutný rok, kdy nás opustila milovaná maminka, babička a prababička, paní LIBUŠE	SVÍTILOVÁ. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s rodinami.
Dne 21. března uplyne 28 let, kdy nás navždy opustil můj drahý manžel a otec pan PETR	SCHNEIDER. Děkuji všem, kteří si 
vzpomenou s námi. Lenka, dcera Ivana a Petra s rodinou.
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Musica Dolce Vita
Foto: Michal Beneš

Den otevřených dveří na gymnáziu
Foto: Michal Beneš
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