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Vážení přispěvovatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme Vás, abyste příspěvky tohoto typu dodávali
nejpozději týden před řádnou uzávěrkou. Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle.
Také Vás prosíme, abyste veškeré materiály dodávali pouze v elektronické podobě.
Příští uzávěrka bude 16. 3. 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.

Obsah
Radnice informuje

02

Rozhovor se starostou Jiřím Dospíšilem
Představení odboru

02
03

Představení úřadu – Odbor investic a projektové
podpory
03

Odbor správních a vnitřních věcí

03

Informace o změnách na úseku občanských
průkazů a cestovních dokladů

03

Odbor dopravy

03

Odbor dopravy informuje

03

Odbor správy majetku a komunálních služeb 04
Sběr rostlinného oleje
Plošná deratizace

04
04

Odbor investic a projektové podpory

Přehled uskutečněných investičních akcí
v Tišnově v roce 2014

04
04–05

Informace pro žadatele o poskytnutí dotace
z rozpočtu města
06
Kam za informacemi
06
Poděkování obyvatel ulice Družstevní
06
Poděkování za XI. reprezentační ples města
Tišnova
06
Výběrová řízení
07

Referent Finančního odboru (účetní)
07
Referent Odboru správy majetku a komunálních
služeb
07
Správce sportovišť, údržbář
08
Vedoucí Muzea města Tišnova
08
Vedoucí Jamborovy galerie
09

Školská zařízení

09

ZŠ a MŠ Deblín

Učitelé pomáhají se vznikem přelomového
dokumentu v českém školství

ZŠ Smíškova

Krajský přebor ve florbale – 5. místo
Pasování prvňáčků a zápis nanečisto

Gymnázium

Den otevřených dveří na tišnovském gymnáziu
Jak jsme byli na lyžáku aneb Říčky 2015
Úspěchy studentů gymnázia
Studenti si připomínají staré tradice a zvyky

ZUŠ

09
09

10

10
10

10

10
11
11
11

12

Výstava „Linie, barva a tvar“ výtvarného oboru
ZUŠ Tišnov
12

Ostatní zařízení
Centrum sociálních služeb

Odpolední kouzlení se sklem
Maškarní zábava
Akce CSS v březnu a dubnu 2015
Centrum sociálních služeb není jen „penzion“

3/2015

Dům dětí a mládeže

15

Rodinné centrum Studánka

16

Čas pro sebe

17

Charita Tišnov

18

Duhový karneval
Ptačiny
Velká jarní dílna na Domečku
Pozvánky RC Studánka

RC Studánka připravuje
Čas pro sebe v březnu
SetKávárna otevřena!
Charitní obchůdek U Bobříka
Tříkrálová sbírka 2015

15
15
15

16
17
17
17

18
18

Spolky a sdružení

18

Kultura

20

Znáte je – a mnohdy o tom ani nevíte
Spolek zdravotně postižených Brněnska
Hudbou pro Unicef: Rozhovor s Danielou
Kolářovou
Bluesová pomlázka potřetí
Nad tvorbou paní Vlasty Urbánkové

18
19

20
20
21

Historie

21

Příroda

26

Sport

28

Různé/Inzerce

29

Blahopřejeme a vzpomínáme

30

Inzerce

31

Před sedmdesáti lety skončila II. světová válka
i na Tišnovsku
21
Rozhovor s autorkou knihy „Je smutné opouštět
svět na jaře...“
22
Akademický malíř Oldřich Rosenbaum, jak ho
neznáme
23
Po stopách Komenského Labyrintu světa
25
Včelaření dnes a zdravotní stav včel
Skorec vodní – plavec a potápěč
V Králově jeskyni je stále živo
Vzpomínka na Vladimíra Kapouna
Včely osiřely
Kopaná na Ostrovci s novou tváří
Jak to bylo na Klínku

26
26
27
27
27
28
28

Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění
stovkám nezaměstnaných
29

12
12

12
13
14
14

01

Radnice informuje
Rozhovor se starostou
Rozhovor se starostou Tišnova Jiřím Dospíšilem
Práce starosty je jistě časově velmi náročná, máte rodinu, jste aktivní
sportovec, stíháte se při současném zaměstnání věnovat ještě něčemu jinému?
Nynější funkce je skutečně časově náročnější než moje předchozí práce úředníka.
Vedle zvládnutí všech povinností starosty se snažím nešidit ani svoji rodinu,
od níž se mi dostává maximální podpory.
Na sport momentálně mnoho času nezbývá, takže v dresu stolního tenisty nastupuji
převážně pouze k soutěžním utkáním, bohužel však bez potřebného tréninku.

Jak se k Vám chovají Vaši bývalí kolegové? Přece jen jste nyní jejich nadřízený. Změnilo se na Vašem vztahu něco
zásadního?
Po této stránce hodnotím změnu jako absolutně bezproblémovou. S kolegy z úřadu jsem měl vždy korektní vztahy a zatím
nepociťuji, že by se v této souvislosti něco
změnilo. Myslím, že to, že se již „nějaký pátek“ známe, je pro naši současnou spolupráci přínosem, protože víme, co od sebe
můžeme očekávat.

V těchto dnech uplynou tři měsíce, kdy
jste ve funkci. To je období, kdy okolí
začíná hodnotit, jak kdo ve funkci doposud uspěl. Jak Vy sám toto období
hodnotíte?
Období to bylo skutečně hektické a rád
bych při této příležitosti zmínil to, co se
nám za tu krátkou dobu povedlo. Především si cením toho, jak funguje Rada města.
Myslím, že jsme s kolegy radními vytvořili
dobrý tým s velkým pracovním potenciálem. Dále mám radost z připraveného návrhu rozpočtu města, který obsahuje celou
řadu potřebných a užitečných projektů.
V tomto krátkém čase jsme dokázali také
zapracovat na věcech, které na radnici dlouhodobě vázly. Organizačně jsme rozdělili
Odbor správy majetku a investic na dva –
Odbor investic a projektové podpory a Odbor správy majetku a komunálních služeb.
Bystrý pozorovatel již mohl zaregistrovat
zlepšení v oblasti komunikace s veřejností. Odvedli jsme hodně práce především
v oblasti otevření a odpolitizování radnice. Rovněž mne těší, že občané využívají
mých úředních hodin k častým návštěvám,
a tudíž jejich zavedení nebylo, jak jsem někde zaslechl, pouze populistickým krokem.
Snad je změna atmosféry na radnici patrná.
Městský úřad opustilo v poslední
době několik pracovníků, máte je kým
nahradit?
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V organizacích podobné velikosti (přes
100 zaměstnanců) dochází k personálním
změnám prakticky neustále a je to zcela přirozené. Na danou pozici na úřadě je
vždy vypsáno výběrové řízení a o zájemce
nouze není. Domnívám se, že po personální stránce tišnovský úřad je a nadále bude
ve velmi dobré kondici.

Chystají se ještě nějaké zásadní organizační nebo personální změny?
V tuto chvíli žádné organizační či personální změny neplánujeme. Paní tajemnice nyní dokončuje koncepci úřadu, která
projde v měsíci březnu diskusí s vedením
města. Jedná se o dokument, jenž by měl
obsahovat analýzu současného stavu a nastínit výhled, kam by se měl tišnovský
úřad v příštích letech ubírat a rozvíjet. To,
aby úřad dobře fungoval, je důležité nejen
pro starostu, ale i pro všechny občany, neboť úřad má důležitý vliv na kvalitu našeho života ve městě. A já ve své funkci budu
dbát na to, aby úřad nejen plnil své úkoly
podle zákona, ale aby byl vůči občanům,
podnikatelům a místním organizacím především vstřícný.

Jaké investiční akce letos občany
ve městě čekají?
Tišnov letos zažije výjimečný rok, pokud jde o objem finančních prostředků
vynakládaných na investiční akce. Těmi
největšími jsou bezesporu výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikace,
chodníků a veřejného osvětlení v lokalitě
Za Mlýnem, vybudování nové komunikace
mezi kruhovým objezdem u nádraží a mostem do Předklášteří a také modernizace
autobusového nádraží s vybudováním odstavného parkoviště v ulici Na Loukách.
Asi by bylo vhodné se zeptat, jak na to
vše myslí rozpočet?
Návrh rozpočtu je skutečně ambiciózní.
Celkové výdaje v tuto chvíli činí téměř 214
mil. korun. Město rovněž splácí úvěr každoroční splátkou ve výši přes 5 mil. korun. K financování bude kromě letošních
plánovaných příjmů města (přes 178 mil.
korun) použita i část přebytku (celkem
70 mil. korun) z hospodaření města v minulých letech, a to konkrétně ve výši přes
40 mil. korun. Na financování tedy nebude nutné brát další úvěr a naopak zůstane
ještě dostatečná rezerva.
Jak máte vyřešeno financování těchto
akcí, získalo město nějaké dotace?
Je potěšitelné, že město bylo úspěšné
a dotacemi je podpořena celá řada akcí.

Foto: archiv MěÚ
Například modernizace autobusového
nádraží a vznik parkoviště v ulici Na Loukách, modernizace sběrného dvora a výstavba kompostárny, zateplení a výměna
oken v objektech polikliniky, Základní
umělecké školy a Městského kulturního střediska. Lze předpokládat, že dotace v rámci rozpočtu budou činit více než
51 mil. korun. Obdržené dotace se odrazí i ve výdajích, investicích rozpočtu města, a tím by celkové investice příštího roku
měly být ve výši přes 122 mil. korun.

Bude to pro občany znamenat nějaké
zásadní, např. dopravní omezení?
Jak už to bývá, každá investice s sebou
přináší určitý zásah do stávajícího stavu.
Přestože se budeme snažit tato omezení
ve spolupráci s realizačními firmami minimalizovat, jejich dopad bude i tak poměrně citelný, a proto bych chtěl touto cestou
požádat občany o trpělivost a pochopení.

Kdy budou moci občané začít využívat
tyto stavby?
Výše zmíněné investiční akce jsou poměrně rozsáhlé a budou dokončovány ve druhé polovině tohoto roku.

Mnoho investičních akcí však není
na první pohled vidět. Jsou menší, ale
neméně důležité. Máte i takové?
Z těch objemově „menších“ bych rád jmenoval především vnitřní úpravy v budově,
v níž sídlí Dům dětí a mládeže. A dalším
důkazem, že se snažíme investovat do našich dětí, budiž i zařazení další etapy rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ nám.
28. října, po níž se již také dlouhou dobu
volá. Věřím rovněž, že návštěvníci kulturních akcí ocení novou klimatizaci, která by
měla být vybudována v tišnovském kině.
Jak jste spokojen se spoluprací s okolními obcemi a krajským úřadem?
Tišnov je přirozeným centrem regionu a já
bych byl rád, aby ve vztahu k okolním obcím opět plnil roli jakéhosi „patrona“. Měl
by být tím, na koho se obce mohou spolehnout a obrátit, a také tím, kdo bude
Tišnovské noviny

Radnice informuje
iniciátorem směru dění na území regionu.
Domnívám se, že například v oblasti prezentace cestovního ruchu má Tišnov i region Tišnovsko co zlepšovat. S vedením
kraje navázalo vedení města komunikaci
o aktuálních tématech – doprava, školství,

Představení odboru

zdravotnictví apod. Zatím tuto komunikaci
lze hodnotit pozitivně.

Kam se letos chystáte na dovolenou?
Upřímně řečeno, netuším, protože na plánování letní dovolené zatím nebyl čas.

Jezdíme dlouhodobě s několika spřátelenými rodinami do různých koutů naší
země. Konkrétní místo však pro mne není
až tak důležité. Těším se, že vyjedeme
do přírody a jako rodina si i s našimi přáteli užijeme část prázdnin.

Představení úřadu – Odbor investic a projektové podpory
Eva Jelínková – vedoucí Odboru investic
a projektové podpory
V tomto díle seriálu představování jednotlivých odborů Městského úřadu Tišnov
Vám přiblížíme Odbor investic a projektové podpory.
Odbor sídlí v přízemí budovy č. p. 111
na nám. Míru a vznikl 1. února 2015 rozdělením Odboru správy majetku a investic
na dva samostatné odbory – Odbor investic a projektové podpory a Odbor správy
majetku a komunálních služeb. Důvodem
rozdělení byla rozsáhlost a různorodost
vykonávaných agend a činností a narůstající množství investičních akcí města. Dosavadní zkušenosti v rámci úřadu rovněž
poukázaly na nutnost většího a bližšího
zapojení stávající projektové kanceláře
do příprav a administrace dotací a rovněž
zakotvení této kanceláře blíže k investičním činnostem.
Odbor investic a projektové podpory

vykonává činnosti v samostatné působnosti. Navrhuje zařazení jednotlivých
investičních akcí do rozpočtu města, zajišťuje předprojektovou a projektovou
přípravu investic, organizuje a kontroluje
jejich vlastní realizaci včetně výběrových
řízení na dodavatele. Součástí práce je
i aktivní vyhledávání dotačních možností, následné zpracování žádostí o dotace,
administrace a monitoring dotačních projektů. Odbor se podílí na sestavování dlouhodobých plánů rozvoje města, organizuje
a dohlíží na projektové i procesní řízení
k dosažení cílů jednotlivých záměrů.
Vedoucí odboru je Ing. Eva Jelínková
(tel. 549 439 816, e-mail: eva.jelinkova@
tisnov.cz), která koordinuje a řídí činnost
odboru, zpracovává investiční záměry,
dlouhodobé a krátkodobé plány rozvoje
města a navrhuje způsoby realizace a financování investičních akcí.
Referenti Odboru investic a projektové
podpory:

Odbor správních a vnitřních věcí

–– Ing. Igor Kotulán, investiční referent
(tel. 549 439 855, e-mail: igor.kotulan@
tisnov.cz) zajišťuje přípravu a realizaci
investic.
–– Ing. Veronika Šebková, investiční referentka (tel. 549 439 856, e-mail:
veronika.sebkova@tisnov.cz) zajišťuje přípravu a realizaci investic.
–– Ing. Barbora Gottwaldová, investiční referentka (tel. 549 439 853, e-mail:
barbora.gottwaldova@tisnov.cz) zajišťuje přípravu a realizaci investic.
–– PhDr. Miriam Jedličková, vedoucí projektové kanceláře (tel. 549 439 854, e-mail:
miriam.jedlickova@tisnov.cz) sleduje
dotační možnosti a zajišťuje zpracování žádostí o dotace, jejich administraci
a monitoring, organizuje a dohlíží nad
projektovým řízením záměrů města.
–– Iva Maloňová, DiS., asistentka odboru
(tel. 549 439 837, e-mail: iva.malonova@
tisnov.cz) má na starosti administrativní zajištění chodu odboru.

Informace o změnách 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

Odbor dopravy

agendy, a proto budou rozšířeny možnosti
objednání se přes rezervační systém.
DŮRAZNĚ doporučujeme k vyřízení Vašich záležitostí využít možnost rezervace

na MěÚ Tišnov – www.tisnov.cz. Bez ní nebude možné zaručit hladké odbavení a vyřízení Vašich požadavků.
Děkujeme za pochopení.

Odbor dopravy informuje
Luboš Dvořáček, referent
Dovolujeme si upozornit, že z důvodu
provádění rekonstrukce kanalizace v obci
Sentice bude v termínu od 29. 1. 2015
do 31. 3. 2015 probíhat úplná uzavírka silnice od křižovatky silnic při vjezdu
do obce Sentice po konec obce (mimo vozidla stavby, dopravní obsluhy a BUS). Pro
tato vozidla bude provoz veden jedním
jízdním pruhem.
3/2015

Uzavírka silnice v úseku Hradčany-Čebín
Z důvodu provádění prací na opravě
železničního mostu bude probíhat úplná uzavírka silnice mezi obcemi Hradčany a Čebín v termínu od 9. 3. 2015
do 31. 7. 2015.
Provoz bude veden po objízdné trase
ve směru Brno – Tišnov přes obec Čebín –
městys Drásov – obec Hradčany, ve směru
Tišnov – Brno přes obec Hradčany – obec
Sentice – obec Chudčice – obec Moravské

Knínice – město Kuřim. Prosíme o dodržování dopravního značení a přizpůsobení
jízdy provozu v místech objížďky.
Dále informujeme, že z důvodu provádění prací na opravě povrchu komunikace
bude probíhat úplná uzavírka silnice mezi
obcí Čebín a městysem Drásov v termínu
od 2. 2. 2015 do 8. 3. 2015.
Provoz bude veden po objízdné trase z obce Čebín přes obec Hradčany zpět
do městysu Drásov. Děkujeme za pochopení.
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Radnice informuje
Odbor správy majetku a komunálních služeb
Sběr rostlinného oleje
Václav Drhlík, vedení Odboru správy
majetku a komunálních služeb
Jak jsme již avizovali na konci minulého
roku, připravili jsme pro občany možnost
třídění další komodity, kterou jsou použité rostlinné oleje. Ty bylo dosud možné
předat pouze na sběrném dvoře. Na základě četných dotazů občanů bude nejpozději od 10. 3. 2015 systém rozšířen o dalších
sedm míst, kam bude možné použitý rostlinný olej uložit.

Kromě použitého rostlinného oleje,
který je třeba postupně shromažďovat
do PET lahví, je možné odevzdat i použitý živočišný tuk (sádlo), které lze předat

například také v PET lahvi (za tepla) nebo
v uzavřené plastové vaničce. V oleji či
tuku mohou být i zbytky strouhanky, které po smažení na pánvi zůstávají. Po naplnění vhodíte uzavřenou PET lahev
do zelené nádoby (popelnice) určené pro
sběr rostlinného oleje. Zelené nádoby
o objemu 240 litrů s otvorem ve víku budou opatřeny popisem, co do nich patří.
Budou rozmístěny ke stanovištím na tříděný odpad v ulicích Polní, Dlouhá, Nerudova, Na Hrádku, Hornická, na sídlišti
U Humpolky a u pošty 3.
Nádoby budou průběžně sváženy, použitý rostlinný olej a živočišný tuk odebere
a následně předá k recyklaci společnost

Odbor investic a projektové podpory

Kobylka s. r. o. z Brna, která již z Tišnova
sváží z několika restauračních zařízení.

Plošná deratizace

Václav Drhlík, vedení Odboru správy
majetku a komunálních služeb
V rámci prevence proti přemnožení
potkanů a časového sjednocení deratizačních zásahů, které zvyšují účinnost
těchto opatření, vyhlašuje město Tišnov plošnou deratizaci od 2.
do 31. 3. 2015.
O provedení deratizace podejte, prosím, zprávu oddělení komunálních služeb města Tišnova osobně nebo na tel.
549 439 851.

Přehled uskutečněných investičních akcí v Tišnově v roce 2014
Eva Jelínková – vedoucí Odboru investic
a projektové podpory
Rozpočet města Tišnova zaznamenal
v roce 2014 rekordní podíl investic, oproti roku 2013 to byl téměř dvojnásobný nárůst. Rozsáhlé investiční akce se následně
promítly do vzhledu ulic, předškolních
a školních zařízení, koupaliště apod. Níže
uvádíme jejich přehled.

jeviště se instalovaly štěrbinové rezonátory
v celé ploše zdí. Dále byly instalovány LED
reflektory nad jevištěm, které jsou zabudovány do nově instalovaného podhledu.
Dodavatelem stavby byla společnost MusicData s. r. o. Práce byly dokončeny v červenci
2014.

Zateplení Centra sociálních služeb
Tišnov

Předmětem investiční akce byla dodávka herních environmentálních prvků,
včetně souvisejících služeb spočívajících
v umístění, montáži a uvedení herních prvků do provozu. S dodávkou byly spojeny
i terénní a vegetační úpravy území. Hřiště slouží k environmentálnímu vzdělávání
dětí. Zhotovitelem byla paní Ing. Eva Hegerová. Práce byly dokončeny v říjnu 2014.

Předmětem investice byly stavební úpravy objektů, které jsou součástí areálu Centra sociálních služeb Tišnov. Stavební práce
spočívaly v zateplení obvodových plášťů
objektů, zateplení střech a ve výměně stávajících otvorových výplní. Nad balkony byly
navíc doplněny chybějící stříšky. Stavebními úpravami se prodloužila životnost takto
regenerovaných objektů a došlo ke snížení
jejich energetické náročnosti. Zhotovitelem
byla společnost VAŠSTAV s. r. o. Práce byly
dokončeny v říjnu 2014.

Po prvním roce užívání nově digitalizovaného sálu bylo třeba dořešit akustické
úpravy jeviště. Při reprodukci zejména nižších kmitočtů vznikaly nežádoucí akustické
jevy, které byly slyšitelné v reprodukovaném zvuku. V rámci úprav byl v prostoru
jeviště instalován pod strop svěšený minerální podhled. Na zadní straně a bocích

Vzhledem k navýšení přípustného maximálního množství žáků mateřské školy
a především kvůli nevyhovujícímu technickému stavu bylo nutné přistoupit k rekonstrukci sociálních zařízení ve třech třídách.
Práce spočívaly především v rekonstrukci
rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace. Nové jsou i keramické obklady, dlažba

Mateřská škola Horova – hřiště
v přírodním stylu

Akustické úpravy prostoru jeviště
v Kině Svratka
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Mateřská škola U Humpolky –
rekonstrukce sociálních zařízení

a byly instalovány nové zařizovací předměty. Dodavatelem stavby byla společnost
Zásobování teplem s. r. o. Práce dokončila
v červenci 2014.

Rekonstrukce koupaliště

V roce 2014 pokračovaly práce na rekonstrukci koupaliště. V jarních měsících
byla provedena kompletní sanace bazénové
vany s novým laminátovým povrchem. Dále
došlo k úplné rekonstrukci venkovních
rozvodů vody a kanalizace a k vybudování nových zpevněných ploch kolem bazénu
včetně venkovních sprch, brodítek a oplocení. Rekonstrukce byla završena instalací
nového mobiliáře, tj. laviček, lehátek a odpadkových košů. Stavbu realizovaly společnosti MBL spol. s r. o. a Vrba, s. r. o. Práce
byly dokončeny v červnu 2014.

Cyklostezka Za Trmačovem

V roce 2014 byla dokončena stavba cyklostezky, která spočívala v rekonstrukci mostku přes potok Besének
a v umístění dřevěných zábran proti padající hlíně a kamení v nejkritičtějších úsecích
trasy. Současně bylo v lokalitě u zahrádek
vybudováno přírodní posezení. Uvedené
práce navazovaly na vlastní trasu nové cyklostezky, která byla zhotovena v roce 2013.
Práce byly dokončeny v červenci 2014.

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Městu Tišnov se podařilo získat dotaci z Evropské unie prostřednictvím
Tišnovské noviny

Radnice informuje
Operačního programu ROP JV na projekt,
který byl zaregistrován pod názvem „Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova“. Současně
byla z OPŽP přiznána dotace na komplexní
zateplení objektu školy.
Projekt obsahoval nástavbu 12 tříd včetně kabinetů a sociálních zařízení, z toho je
sedm tříd odborných včetně odborného vybavení. Současně byla provedena přístavba a rozšíření stávající kuchyně s jídelnou.
V podsklepené části přístavby se nachází
sklady a zázemí provozu kuchyně. Celý objekt je upraven pro bezbariérový přístup

do všech pater systémem plošin pro vozíčkáře. Obvodové zdivo objektu bylo komplexně nově zatepleno. Dodavatelem stavby
byla společnost Moravostav Brno, a. s. Její
realizace proběhla v rekordním čase prosinec 2013 – listopad 2014.

Rekonstrukce ulice Družstevní, II.
etapa

Jedná se o dokončení rekonstrukce ulice Družstevní v úseku ulic Černohorská
–Nerudova. Předmětem investice byla komplexní rekonstrukce stávající místní komunikace včetně vybudování parkovacích

stání a chodníků. Součástí projektu je také
nové veřejné osvětlení.
Akce probíhala ve spolupráci se Svazkem
vodovodů a kanalizací Tišnovsko jako společná investice s rozděleným financováním
dle jednotlivých stavebních objektů. Opravu kanalizace a vodovodu včetně přípojek
hradil svazek, povrchové úpravy komunikace, chodníků a nové veřejné osvětlení financovalo město. Dodavatelem stavby byla
společnost EUROVIA CS, a. s. Práce byly dokončeny v listopadu 2014.
Fotografie: archiv Odboru investic a projektové podpory

Vývoj realizovaných investičních akcí v letech 2011–2014 (údaje uvedeny v mil. korun)
Rok
2011
2012
2013
2014

Schválený rozpočet
35,2
29,7
68,9
109,8

Skutečnost
57,9
24,2
56,1
107,1

Investiční akce
Mateřská škola Horova – hřiště v přírodním stylu
Akustické úpravy prostoru jeviště v Kině Svratka
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov
Mateřská škola U Humpolky – rekonstrukce sociálních
zařízení
Rekonstrukce koupaliště
Cyklostezka Za Trmačovem
Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Cena díla
0,84
0,5
32
1,1

Dotace
0,793 (SFŽP)

Přehled financování významných investičních akcí v roce 2014 (údaje uvedeny v mil. korun)

Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa
CELKEM
1)

8,1
1,7
51,68

5,8 1)
101,72

Jedná se o částku financovanou městem – nezahrnuje náklady SVaK.

3/2015

11 (SFŽP)

1 (JMK)
21,5 (ROP)
1,75 (SFŽP)
36,043
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Radnice informuje
Informace pro žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Vzhledem ke zvýšenému zájmu občanů a zástupců občanských sdružení
o informace k dotacím poskytovaným
městem v roce 2015 sdělujeme následující informace.
Dne 5. února 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.

Kam za informacemi

Eliška Špačková, vedoucí Turistického
informačního centra Tišnov
Turistické informační centrum Tišnov
změnilo od 1. 1. 2015 svého provozovatele,
kterým je nově Městské kulturní středisko
Tišnov. TIC najdete stále v Jamborově domě
na ulici Brněnská.
V TIC se mohou čeští i zahraniční turisté dozvědět informace, které je zajímají, je
zde možno zakoupit upomínkové turistické
předměty, jako jsou pohlednice, mapy, brožury, turistické vizitky a známky, a spoustu dalších suvenýrů spojených s Tišnovem
nebo s jeho blízkým okolím. S výměnou provozovatele došlo také k dalším změnám.
Nově je zde v nabídce centrální předprodej vstupenek na akce pořádané Městským

Jeho novelizace upravuje především
postup pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, náležitosti podaných
žádostí, náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci, ale také povinnost zveřejňovat informace o dotacích a návratných finančních výpomocích na úřední

desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Dne 18. 2. 2015 Rada města schválila
dotační program, který musí být po dobu
30 dnů zveřejněn. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 21. 3. 2015
do 3. 4. 2015.
Celé znění dotačního programu je zveřejněno na webových stránkách města.

kulturním střediskem, rozbíhá se spolupráce s pořadateli z regionu a z Brna, která se
bude týkat předprodeje vstupenek i na jejich akce. V přípravě je prodej vstupenek
na promítání filmů do Kina Svratka.
Kromě předprodeje vstupenek patří mezi
služby, které TIC nabízí, také kopírování, výlep plakátů a pronájem prostor MěKS. Dále
je zde možné se zdarma připojit na wifi. Veřejnosti je k dispozici počítač s přístupem
na internet, jeho využití je zpoplatněno dle
ceníku.
Další informace o nás najdete na www.
mekstisnov.cz/turisticke-informacni-centrum nebo na FB: Turistické informační
centrum Tišnov.
Rovněž nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 549 410 211 nebo 605 236 291.

Ceník služeb

Poděkování obyvatel ulice Družstevní

Rádi bychom touto cestou poděkovali
za výborně odvedenou práci zaměstnancům stavební firmy EUROVIA VINCI, oblast
Morava. Od srpna do listopadu loňského
roku probíhala rekonstrukce dolní části ulice Družstevní. Po rekonstrukci horní
poloviny ulice jsme se probíhajících prací
obávali, nicméně naše obavy se nenaplnily.
Během rekonstrukce byl zachován přístup

k domům, rovněž jsme byli velmi spokojeni s organizačním zajištěním stavby. Velký
dík patří také panu Igoru Pernicovi, který
byl velmi vstřícný ke všem požadavkům
vzneseným obyvateli ulice Družstevní.
Spokojení obyvatelé ulice Družstevní

Děkujeme všem sponzorům a přispěvatelům
do tomboly městského plesu, který se konal
31. 1. 2015, že na akci participovali, a tím ji
podpořili a pomohli nám ples zrealizovat.

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

kopírování černobílé
tisk z internetu
skenování

užití počítače

turistické známky
turistické vizitky
laminátování

kroužková vazba

prodej vstupenek

pronájem prostor
zajištění výlepu

2 Kč

2 Kč

3 Kč

10 Kč (min.) dále:
20 Kč/hod.
30 Kč
12 Kč

17 Kč

20 Kč (dle počtu
stran)
ceník MěKS
ceník MěKS

ceník MěKS

Fotografie: archiv Odboru investic a projektové
podpory

Poděkování za XI. reprezentační ples města Tišnova

Na ples sponzorsky přispěli:
––
––
––
––
––
––
––
––

Subterra
Teplo T s. r. o.
Bonita Group Service s. r. o.
Dr. Optik
Emkor Technology s. r. o.
KTS Ekologie s. r. o.
Rosa s. r. o.
Fit4Fun – Martin Pazderský
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Uniprojekt spol. s. r. o.
T-Agro s. r. o.
Baumat spol. s. r. o.
Bika – velkoobchod papírem, spol. s r. o.
Dalaker – stroje pro výrobu plastů s. r. o.
DEA Energetická agentura, s. r. o.
JICOM spol. s r. o.
Partners market
Nejez stavitel s. r. o.
Gastro sklep s. r. o.
Top autosalon Blansko s. r. o.
Vítězslav Maloň – Univerzální služby
VAŠSTAV, s. r. o.

–– Vodárenská akciová společnost, a. s.
–– Zámečnictví Drlík – Aleš Drlík
–– Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov

Do tomboly dary věnovali:
––
––
––
––
––
––
––
––

Autocentrum Cars Forever
Tomáš Plavec
Jan Uher
Pizza BarBar
Pánské obleky BANDI
Profiba s. r. o.
RS Brněnka
Restaurace Sklep

Tišnovské noviny

Radnice informuje
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Sanovet
Fit centrum Olympia
Elveko
KTS Ekologie s. r. o.
Reakce s. r. o.
Pavel Stryk
Partners market
Penzion – pizzerie BarBar
Penzion Zámecký mlýn
Mertastav
Elektro – potřeby pro domácnost
Baumat s. r. o. – pobočka Tišnov
Univers
Pneuservis Trojánek
Tišnovská dřevovýroba

Výběrová řízení

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Aleš Pavlína – Restaurace na Humpolce
Cukrárna Diana
Elektro – hobby – zahrada
Estop
T-Agro s. r. o.
Fit4Fun – Martin Pazderský
Jana Dušková
Nejez stavitel s. r. o.
Mouka Tišnov, s. r. o.
LP Staving s. r. o.
Pro-Factor CZ, s. r. o.
Siemens Electric Machines, s. r. o.
Spolek pro Tišnov
Jan Schneider, Marek Babák
Český zahrádkářský svaz

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

referent Finančního odboru (účetní)

Popis pozice:
–vedení
–
účetnictví města Tišnova podle zák. č. 563/1991
Sb., o účetnictví
–rozpočtové
–
práce podle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
–provádění
–
finančních operací města
–rozbory
–
hospodaření města
–příprava
–
podkladů pro externího daňového poradce
a auditora

Požadavky:
–VŠ
– vzdělání ekonomického směru
–znalost
–
zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád), orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové
správy, znalost účetnictví, znalost rozpočtování veřejné
správy výhodou
–praxe
–
v oboru nejméně 2 roky výhodou, zkouška zvláštní
odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu
–znalost
–
práce s PC podmínkou
–morální
–
bezúhonnost, komunikativnost, samostatnost
a schopnost jednat s lidmi
–nástup
–
dle dohody, nejlépe 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 10.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 9. 3. 2015
–– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19
Tišnov
–– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 9. 3. 2015 –
do 17.00 hod.

–– 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, 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
–– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší
3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nejsou úplné a nemohou být zahrnuty mezi
přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

referent Odboru správy majetku a komunálních služeb

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu

do 11. 3. 2015 – do 17.00 hod. na adresu: Město Tišnov,
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality z radnice“ nebo „volná místa“).
3/2015
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Radnice informuje
MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

správce sportovišť, údržbář

Stručný popis pracovní pozice:
–zajištění
–
provozu a údržby areálu koupaliště, kluziště, vč.
organizace veškerého úklidu
–opravy
–
a údržba majetku města

Požadavky:
–střední
–
vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
–zkušenosti
–
s údržbářskými, vodoinstalatérskými, popř.
zednickými pracemi
–samostatnost,
–
spolehlivost, schopnost jednat s lidmi
–řidičský
–
průkaz sk. B
–dobrý
–
zdravotní stav
–nástup
–
dle dohody, nejlépe od 1. 5. 2015

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

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelně MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu
do 30. 3. 2015 – do 17.00 hod. na adresu:
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.
–– 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, 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
–– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší
3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nejsou úplné a nemohou být zahrnuty mezi
přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

vedoucí Muzea města Tišnova

Náplň práce:
–řízení
–
chodu muzea po provozní stránce
–obsahová
–
příprava a realizace výstav
–organizace
–
doprovodných kulturně-společenských akcí,
včetně propagace
–spolupráce
–
s ostatními muzei, organizacemi a místními
školami
–průvodcovská
–
činnost
–agenda
–
a administrativa týkající se muzea
–vedení
–
zaměstnanců muzea

Požadavky:
–vysokoškolské
–
vzdělání, praxe v oboru výhodou
–organizační
–
a řídící schopnosti, samostatnost,
komunikativnost
–ochota
–
akceptovat netradiční pracovní dobu včetně víkendových dnů
–přehled
–
v kultuře, muzejnictví, regionální historii
–znalost
–
příslušné legislativy
–řidičský
–
průkaz sk. B výhodou
–komunikativní
–
znalost AJ nebo NJ výhodou
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Nabízíme:
–– zaměstnání na plný úvazek na pracovišti Jungmannova
80, Tišnov
–– platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
v platném znění, 10. platová třída
–– nástup možný od dubna 2015, případně dle domluvy

Náležitosti přihlášky:
–– motivační dopis
–– strukturovaný životopis
–– stručná roční dramaturgická koncepce výstav a doprovodných kulturních akcí v muzeu (do 5 stran)
–– písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně údajů, v platném znění
Přihlášky podávejte nejpozději do 31. 3. 2015 (směrodatný je termín doručení): poštou na adresu Městské kulturní
středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, e-mailem na adresu
ekonom@kulturatisnov.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Tišnovské noviny

Radnice informuje
Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

vedoucí Jamborovy galerie

Náplň práce:
–řízení
–
chodu galerie po provozní stránce
–obsahová
–
příprava a realizace výstav
–organizace
–
doprovodných kulturně-společenských akcí,
včetně propagace
–spolupráce
–
s ostatními galeriemi, organizacemi a místními školami
–agenda
–
a administrativa týkající se galerie
–vedení
–
zaměstnanců (dozoru) galerie
Požadavky:
–vysokoškolské
–
vzdělání, praxe v oboru výhodou
–organizační
–
a řídící schopnosti, samostatnost,
komunikativnost
–přehled
–
v kultuře, umění
–znalost
–
příslušné legislativy
–řidičský
–
průkaz sk. B výhodou
–komunikativní
–
znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
–– práci na DPP či DPČ, Brněnská 475, Tišnov
–– nástup možný od dubna 2015, případně dle domluvy

Náležitosti přihlášky:
–– motivační dopis
–– strukturovaný životopis
–– stručná roční dramaturgická koncepce výstav a doprovodných kulturních akcí v galerii (do 5 stran)
–– písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně údajů, v platném znění
Přihlášky podávejte nejpozději do 31. 3. 2015 (směrodatný je termín doručení): poštou na adresu Městské kulturní
středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, e-mailem na adresu
ekonom@kulturatisnov.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Školská zařízení
ZŠ a MŠ Deblín
Učitelé pomáhají se vznikem přelomového dokumentu v českém školství
Jitka Eliášová
Základní a Mateřská škola Deblín dlouhodobě věnuje pozornost individualizaci
a diferenciaci výuky a i tímto způsobem
podporuje integraci žáků se specifickými
potřebami. Úzce spolupracuje s odbornými pracovišti, snaží se sledovat nejnovější trendy doma i v zahraničí v této oblasti
a implementovat je do každodenní školní
praxe. Své zkušenosti se snaží předávat
dále např. prostřednictvím tematických
konferencí, diskuzí a workshopů, které
jsou zaměřené nejen na odbornou, ale i širokou veřejnost.
Proto se Základní škola Deblín zapojila do projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, ve kterém učitelé
promítají své zkušenosti do přelomového
dokumentu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Katalogu
podpůrných opatření. Praktický manuál,
který připravili odborníci z Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni, krok
za krokem poradí pedagogům, jak pracovat s dítětem, které ve výuce selhává – ať
už kvůli tělesnému handicapu, mentálnímu postižení, či zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění.
3/2015

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová, třídní učitelka 7. třídy na ZŠ Deblín, spolu s kolegy
materiál připomínkují v oblasti týkající se
dětí s postižením autistického spektra. Katalog má pomoci učitelům, kteří se při své
práci setkají s dítětem s tímto postižením.
Katalog podpůrných opatření navazuje
na novelu školského zákona, kterou v srpnu schválila česká vláda. Novela přináší
změny i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Opouští totiž
dělení podle medicínských nebo psychologických diagnóz do kategorií „zdravotní postižení“, „zdravotní znevýhodnění“
a „sociální znevýhodnění“ a nově zavádí takzvaný systém podpůrných opatření.
Ten více zohlední skutečné dopady postižení či znevýhodnění dětí do vzdělávání.
Pomoc určená dětem se bude nově dělit
do pěti stupňů.
„Tento způsob podpory umožní rychleji
a efektivněji reagovat na potřeby žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami,“ zdůraznil Jan Michalík, hlavní řešitel projektu
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, v jehož rámci vzniká i katalog
podpůrných opatření. Projekt je podpořen
z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR.

Na katalogu se kromě Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni podílejí
také Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.
Týmy tvořené 90 odborníky vypracovaly katalog pro šest „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální,
tělesné, zrakové, sluchové, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra a pro žáky se sociálním
znevýhodněním. Materiál nabízí více než
370 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky.
Autoři počítají s tištěnou i elektronickou verzí katalogu. Pracovníci projektu
s ním už v létě seznámili pedagogy ze 140
škol v České republice – jde o školy všech
druhů i stupňů, včetně těch speciálních
a praktických. Tyto školy materiál do 31.
prosince pilotně ověřovaly. Jak uvedl Jan
Michalík, na základě získaných připomínek budou dílčí části Katalogu počátkem
roku 2015 upraveny tak, aby co nejvíce
odpovídaly potřebám školského terénu.
Finální verze bude předána ministerstvu
v červnu 2015.
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Školská zařízení
ZŠ Smíškova
Krajský přebor ve florbale – 5. místo
Věra Dvořáčková, zástupkyně pro
2. stupeň
Ve středu 21. 1. 2015 odjel florbalový tým starších žáků ZŠ Smíškova bojovat
do Slavkova mezi nejlepší v kraji. Sešlo se
zde 8 týmů z celého Jihomoravského kraje.
Po losování jsme nastoupili hned k prvnímu zápasu celého turnaje. Na hráčích
byla znát nervozita, která lehce opadla až
po prvním poločase. Po krásné kombinaci
jsme nakonec soupeři ze Znojma vstřelili
první a zároveň poslední gól zápasu. První
tři body byly doma a mohli jsme snížit tep
a dostat se do klidu. Druhým soupeřem se
nám stal Kunštát. K vidění byl skvělý výkon týmu, který vedl k výsledku 3:1.
Třetí ve skupině bylo Brno, složené

z našeho pohledu z profíků. Tento tým se
docela slušně rozehrál a byla patrná zkušenost a nutno říct i dobrý pohyb po hřišti.
Měli jsme jasné taktické pokyny – udržet
poměr skóre. Ještě v poločase se nám to
dařilo. Skóre 3:2 pro soupeře nás stále drželo v boji o postup do semifinále. Bohužel
naše nervozita, větší vyhranost soupeřů a i chyby v naší obraně nakonec rozhodly o konečném výsledku 5:2 pro Brno.
Všechny nás to velmi mrzelo. Nervózně
jsme čekali na výsledek posledního utkání ve skupině, neboť postup určoval rozdíl
skóre tří družstev. Bohužel sportovní štěstíčko stálo nakonec na straně Kunštátu,
který jsme my porazili.
O celkovém 5. místě rozhodovaly nájezdy. Ty jsme proměnili 2:1 ve svůj

prospěch. Ano, mezi první pocity patřil smutek a zklamání, protože by si kluci
za předvedený výkon, zodpovědný a skvělý přístup k přípravě i za bezvadnou partu,
kterou dokázali vytvořit, zasloužili minimálně bojovat o stupně vítězů. Ale takový
už je sport. K naší smůle o tom rozhoduje
turnajový systém, kde jedna prohra nemusí znamenat nic, anebo všechno.
Klukům moc děkuji za skvělou reprezentaci školy. Rozhodně jsme se neztratili
a neudělali žádnou ostudu, nasbírali jsme
nové zkušenosti a podněty do dalšího tréninku. A protože jsme tým mladý, pevně
v kluky věřím a určitě to příští rok nevzdáme a budeme bojovat.

Pasování prvňáčků a zápis nanečisto
Lenka Šmardová a Rita Váchová, učitelky
1. tříd ZŠ Smíškova

Při příležitosti rozdání prvního vysvědčení nejmladším žáčkům ZŠ Smíškova proběhlo dne 29. ledna 2015
v odpoledních hodinách pasování prvňáčků na námořníky.
Slavnostně vyzdobená tělocvična přivítala mnoho rodičů i širokou veřejnost. Děti
měly připravený krátký program a poté je

ředitel školy coby kapitán pasoval pádlem
do stavu námořnického.
Slavnostní chvíli zhlédli i rodiče s předškoláky, pro které byl následně připraven
zápis nanečisto. Na deseti stanovištích,
za pomoci učitelů i žáků ze čtvrtých a pátých tříd, si děti mohly vyzkoušet některé
z úkolů, které je čekají i u opravdového zápisu v pátek 13. 3. 2015.
Foto: Helena Součková

Gymnázium

Den otevřených dveří na tišnovském gymnáziu
Natálie Káčová, studentka sexty
Dne 3. února se jako každý rok na tišnovském gymnáziu konal den otevřených
dveří. Celá akce byla určena pro zájemce o studium a jejich rodiče, kteří chtěli
získat bližší informace o škole. Den otevřených dveří měl bohatý program. Pedagogický sbor připravil ve spolupráci
se studenty prezentaci jednotlivých učeben. Byl promítán krátký film o škole
a v učebně IVT bylo možné zhlédnout záznam z majálesu a z poslední akademie,
tradiční slavnosti k výročí založení školy. Tato akce se na naší škole bude konat
i letos.
A co zajímavého bylo možné na letošním dni otevřených dveří ještě zhlédnout? Studenti ze sekundy si připravili
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působivé divadelní představení. Budoucí studenty určitě zaujaly chemické a fyzikální pokusy a mohli si také vyzkoušet
práci s mikroskopy v biologické laboratoři. Jako tradičně byly uchazečům nabídnuty „přijímací zkoušky nanečisto“, a to
testy z matematiky a českého jazyka, kde
si mohli ověřit úroveň svých znalostí.
Pro rodiče škola připravila informační
schůzku s vedením školy. Právě rodiče si
cení i osobního hodnocení školy z pohledu současných studentů. Ti během odpoledne provázeli uchazeče a jejich rodiče
po všech budovách gymnázia a odpovídali na jejich dotazy.
Sama si jasně pamatuji, jak jsem si
s rodiči šla v rámci této akce prohlédnout
gymnázium. Celou školu jsem vnímala
jako nějaké bludiště plné tříd a chodeb.

Fascinovaly mě odborné učebny, které
jsem do té doby jakožto žákyně 5. třídy
vůbec neznala. Později jsem si uvědomila, že právě toto byl ten den, kdy jsem se
pevně rozhodla pro gymnázium a upřednostnila tuto školu před ostatními. Proto
jsem nyní velmi ráda, že mám každý rok
možnost provázet nové zájemce o studium, děti, které poprvé vstupují do neznámé školy, kam se chystají podat si
přihlášku. Připomínají mi mě samotnou,
když jsem před šesti lety byla ve stejné
situaci jako oni. Pro všechny uchazeče
by mělo být důležité osobně poznat prostředí, kde budou trávit tolik svého času.
Tato zkušenost je určitě zbaví zbytečných
obav a snad jim také dodá potřebnou
motivaci.
Tišnovské noviny

Školská zařízení
Jak jsme byli na lyžáku aneb Říčky 2015
Natálie Bartošová, studentka sekundy
Ve dnech 4.–11. ledna 2015 jsme se já
a moje třída zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu v Říčkách v Orlických horách. Myslím, že se vyjádřím za všechny
(nebo alespoň za naprostou většinu), když
řeknu, že to bylo úžasné. Užili jsme si hory
jak po společenské, tak po lyžařské stránce, počasí se nám totiž perfektně vydařilo.
V prvních dnech nám napadla vrstva čerstvého sněhu, takže to tam poté vypadalo
jako v pohádce. Stromy obalené třpytícím

se sněhem a ledem, no prostě nádhera.
Pouze sobota, tedy poslední den lyžování
a zároveň den závodů, už nebyla tak idylická. Začalo tání, a dokonce i pršelo, takže jsme už moc nelyžovali a raději jsme se
schovali do restaurace. Ale i tak bylo lyžování skvělé!
I přesto, že se tento pobyt jmenuje lyžařský výcvikový kurz, nejedná se jenom
o lyžování. Jde především o sblížení se se
spolužáky a to se nám podařilo. Například na legendární středeční koulovačku
budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.

Úspěchy studentů gymnázia
Jana Rohlínková, učitelka

získala Cenu poroty Tereza Sýsová
z kvarty
třetí místo Terezy Sýsové z kvarty
a páté místo Kristýny Lipovské z tercie
v okresním kole Olympiády z českého
jazyka (kategorie ZŠ)
druhé místo Anny Francové ze sexty
v okresním kole Olympiády z českého
jazyka (kategorie SŠ)
třetí místo Petry Pikulové z kvinty
v okresním kole Soutěže v anglickém
jazyce (kat. IIIA)
třetí místo Petra Findury z tercie
v okresním kole Soutěže v anglickém
jazyce (kat. IIB)
druhé místo Natálie Bartošové ze

Někteří sice s nechutí, jelikož proti své vůli
mnohokrát leželi ve sněhu nebo dostali
koulí přímo do obličeje, ale někteří z nás
se i přesto, že se vrátili obalení sněhem,
při vzpomínce na tuto akci budou ještě
dlouho smát. Každý den jsme také netrpělivě a s očekáváním vyhlíželi diskotéku. Ta
naštěstí nakonec vždycky přišla, ale bohužel trvala z našeho pohledu krátkou dobu.
To nám však nebránilo v tom, abychom si
ji náležitě užili!
Tak abych to shrnula – lyžák byl bezvadný a vůbec se nám z něj nechtělo domů.
sekundy taktéž v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce (kat. IB)
–– první místo Jaroslava Stránského ze
septimy v krajském kole Chemické
olympiády A, nejvyšší kategorie, a druhé místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce (kat. IIIA)
–– druhé místo Elišky Otáhalíkové a třetí
místo Mirka Kozumplíka, obou z kvarty,
v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z9
–– třetí místo Miroslava Pavelky z tercie
v okresním kole dějepisné olympiády
Všem studentům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a postupujícím přejeme
stejně úspěšná kola vyšší.

Školní rok se zlomil do své druhé poloviny a studenti gymnázia za sebou mají
školní kola nejrůznějších předmětových
a uměleckých soutěží. Ti nejúspěšnější pokračují do okresních a oblastních kol, kde
změří své síly i znalosti se studenty jiných
škol – základních i středních. Mezi aktuální úspěchy a výsledky patří:
–– třetí místo Sašy Floriánové z kvarty
a Heleny Bednářové z 1. A v oblastním
kole IV. ročníku memoriálu Rosti Čtvrtlíka – recitační soutěže, která se konala
7. února 2015 za účasti odborné herecké poroty v Brně. Ve stejné soutěži

––

Jana Rohlínková, učitelka

bába s nůší, ale i masky inspirované moderní dobou. Studenti prokázali svůj důvtip a tvořivost.
Právě když odbíjely kostelní hodiny poledne, zastavil průvod před radnicí, kde zahrál a zazpíval několik lidových
písniček. Studenty přišli pozdravit pan
starosta a pan místostarosta a přinesli s sebou i sladkou odměnu, dodrželi tak
tradici výslužky. Poté prošel průvod ještě celým areálem gymnázia a na závěr
byla za všeobecného smutku pochována
basa. Nastupující mladá generace se tímto masopustním dnem mohla pobavit,
ale především si uvědomit význam tradic

a kulturního dědictví, které jsme zdědili
po předcích. Záleží i na výchově a vzdělávání, zda se uchovají nadále.

Foto: archiv MěÚ

Foto: archiv gymnázia

––
––
––
––

Studenti si připomínají staré tradice a zvyky

Studenti nižšího gymnázia si spolu se svými pedagogy připomněli jeden
ze starých lidových zvyků – masopust,
po kterém vždy pro naše předky následoval od Popeleční středy čtyřicetidenní
půst před Velikonocemi. Hlavní masopust začínal o „masopustní neděli“ a vyvrcholil v úterý, kdy chodily po vesnicích
masopustní průvody, které bavily diváky
směšnými maskami, ale i nacvičenými divadelními představeními. Za své umění
pak dostávaly masky výslužku – zpravidla nejrůznější koláče a cukroví. O půlnoci
byla pochována basa a ponocný zatroubením oznámil příchod prvního postního
dne – Popeleční středy, což zároveň znamenalo konec masopustního veselí.
Také studenti v nejrůznějších převlecích
a maskách spolu s hudebním doprovodem
vyrazili v úterý 17. února do tišnovských
ulic, aby oživili starý zvyk a pobavili nejen
sebe, ale i kolemjdoucí. Masky byly velmi
pestré a nápadité. Nechyběly ty tradiční,
jako například medvědář s medvědem či
3/2015
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Školská zařízení
ZUŠ
Výstava „Linie, barva a tvar“ výtvarného oboru ZUŠ Tišnov
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru
ZUŠ Tišnov
V bývalém proboštství kláštera Porta coeli v Předklášteří probíhá nová výstava výtvarného oboru ZUŠ Tišnov, nazvaná „Linie,
barva a tvar“. Připravila ji učitelka Zuzana
Randuchová a její vernisáž v neděli 8. února
2015 uvedla Mgr. Hana Fadingerová. Žákovský soubor ZUŠ Tišnov „Undistortion“ pod
vedením Mgr. Marka Kubáta předvedl hudbu širokého žánrového okruhu (Al Di Meola, Jim Pepper, Mike Stern) se sobě vlastním
elánem i bravurou. Tím jakoby předznamenal bohatý námětový záběr nové výstavy. Jak
známo, umělec se může inspirovat skutečným světem kolem sebe (realismus), vytvořit
snový svět vlastní (non-realismus čili surrealismus) nebo vytvářet přechody mezi nimi.
Na výstavě lze vidět vše.
Řada „Inspirace obrazy“ parafrázuje tvorbu avantgardního malíře Paula Klee (1879 až
1940). Byl z hudebnické rodiny a kladl důraz
na linii a barvu. Pod vlivem jeho obrazů žáci
své kreslené i malované geometrické objekty pořádali („rytmizovali“) do různých sestav
a od plošné tvorby postupně přešli až k prostorové – k plným či perforovaným papírovým objektům („skladbám“). Obraz ,,Ptačí
zahrada“ se stal podnětem ke kolážím z kreseb, maleb i stříhaného papíru. Též k ručně
šitým textilním objektům, jež jsou inovací
této výstavy (Adéla Mecová a další): vyvolané asociace mohou vést snad až k trifidům

Johna Wyndhama („Den trifidů“, 1951). Řada
„Možnosti kresby“ obsahuje rozvíjení linií
jako výtvarného prvku, různá cvičení a variace, přechod od kresby k malbě (barvě)
i ukrytou kresbu v mozaice. Relativní tvarovou strohost vyvažuje barevnost či soustředěnost v linii (detailu).
Ke skupině námětů inspirovaných přírodou náleží řada „Jaro“. Keramické mísy a dózy
s motivy květů (Julie Cebáková a další) nabývají bezmála secesního vyznění (přelom 19.
a 20. století) a dotýkají se volně avantgardy
uvedené výše. V řadě „Náš pes“ odpočívají nejlepší přátelé člověka různých plemen
představeni v podobě kreseb, maleb, koláží
i keramiky. V řadě „Tygři a jiné šelmy“ vyniká
futuristicky strohý kašírovaný trojrozměrný
objekt (Lukáš Kappel, Michal Sáblík, Zdeněk
Krejčí). Ze stěn shlíží s kreseb, maleb a koláží desítky párů převážně tygřích očí – jen se
vrhnout na kořist a pochutnat si. Stylem blízko pop artu Andyho Warhola se této skupině
vymykají skvostný leopard (Natálie Sojková)
a tygr (Jitka Tomečková).
Do skupiny námětů inspirovaných člověkem spadá řada „Ať mi šije nit“: švadleny a jejich ruce při práci, šicí stroje, nůžky, náprstky,
špulky, knoflíky, zipy, krajky, roucha se záhyby a stíny. Vše v kresbě, malbě, papírové
mozaice i keramice. Návštěvníka výstavy
jistě upoutají výrazné keramické zvětšeniny (Martina Ščudlová, Dan Mader). Nechybí
ani výšivky na geometrické předlohy. Řada
„Papírová lodička“ zahrnuje hravé malby

s převahou špálovských modrých tónů (např.
Lucie Mátlová), grafické pokusy a prostorové
objekty z papíru nebo novin.
Výtvarný obor ZUŠ Tišnov pod vedením
učitelky Zuzany Randuchové zahájil výstavou „Linie, barva a tvar“ už třetí dekádu
spolupráce s Podhoráckým muzeem. Výstava probíhá od úterý 10. února do pondělí 6.
dubna 2015 (ostatní pondělí zavřeno) a Základní umělecká škola Tišnov na ni tímto srdečně zve širokou veřejnost.

OStatní zařízení

Centrum sociálních služeb
Odpolední kouzlení se sklem
Markéta Prokopová, aktivizační
pracovnice CSS
Dostala se nám pozvánka od občanského sdružení Čas pro sebe na odpolední
kouzlení se sklem.
Pozvánka seniory velice zaujala a tuto
akci si tak nenechalo ujít 16 seniorů.
23. ledna jsme zaměnili páteční tvořivou dílnu u nás v DPS za prostory Pod
klenbami v Tišnově. Už při vstupu se nás
ujala umělecká sklářka Marcela Růžičková, která nás zasvětila do základů práce se
sklem. Měli jsme možnost si zkusit výrobu
nad kahanem a mnozí z nás také této nabídky využili. A jak nám to šlo? Byli jsme
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pochváleni, pod odbornou pomocí se nám
podařilo vyrobit lístky, květy a dle vlastní
fantazie si složit větvičku, kytičku nebo jinou dekoraci ze skla. Obdivovali jsme jeho
neuvěřitelnou jemnost a krásu.
Po celou dobu naší exkurze nás doprovázela fenka jezevčíka paní Růžičkové, takže i milovníci zvířat si přišli na své. Tato
fenka se pro svou milou povahu ihned stala velkou oblíbenkyní pana Tračuka.
Na závěr jsme si zakoupili dárky pro
své blízké. Nechyběla ani čokoláda nebo
oříšky. Návštěva se nám všem moc líbila.
Odcházeli jsme obohaceni o krásný zážitek i další inspirace k našemu tvoření ve
výtvarné dílně.

Děkujeme za realizaci tohoto malého
výletu a těšíme se na další příjemně prožité odpoledne.

Foto: Miloslava Blažková
Tišnovské noviny
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Maškarní zábava
Ludmila Cvrkalová
Jako každý rok, tak i letos je tu masopust a k němu neodmyslitelně patří veselí, masky, dobré jídlo a pití. V tomto duchu
jsme ve čtvrtek 12. února slavili i v DPS
Tišnov.
V tvořivých dílnách jsme již předem připravovali výzdobu jídelny, barevné masky, škrabošky a čelenky. Maškarní rej tedy
mohl začít, k poslechu i tanci nám hrál
pan Kozelek z Malhostovic, kterého máme
rádi a vždy se na jeho písničky těšíme. Ale
to hlavní, co vždy vytvoří dobrou náladu,
smích a veselí, jsou masky. Většina účastníků ,,splnila“ podmínku, a tak jsme se mohli kochat nápaditostí a pestrostí různých
kostýmů. Během chvíle byl parket zaplněný vodníky, klaunem, beruškou, čarodějnicemi, ale také dámou v černém a mnoha
jinými bytostmi. Jako vždy bylo na zábavě
připravené bohaté občerstvení, chlebíčky,
zákusky, káva, nealko nápoje, ale i dobré
vínko. Ve víru veselé zábavy jsme se protancovali až do večerních hodin, kde jsme
se plní zážitků a dojmů rozcházeli do domovů. A ohlasy? Úžasná zábava, nevěřila

bych, že se ještě v pokročilém věku dokážeme odvázat jako za mlada. Krásně jsme
si zatancovali i zazpívali.
Jsme rádi, že akce v DPS jsou oblíbené

a navštěvují je i ostatní občané z města a okolních obcí. V nejbližších měsících
máme naplánované další, na které se už
těšíme.

Foto: Markéta Prokopová
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Ostatní zařízení
Akce CSS v březnu a dubnu 2015
Plavání ve Wellness Kuřim
–– Odjezd od Podhorácké restaurace je
v 11.45 hod.
–– Doprava a vstupné: 95 Kč
První středa v měsíci – 4. 3. 2015
Třetí středa v měsíci – 18. 3. 2015

Plavání v dubnu: 1. 4. 2015, 15. 4. 2015,
29. 4. 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 (730 193 325),
Marta Špirková (773 590 274), osobně
na pečovatelské službě.

Poslechový pořad z cyklu
Písničky ze starých časů
Historie v písních žije

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pořádají cyklus poslechových pořadů
Písničky ze starých časů, který připravuje
a komentuje pan Václav Seyfert. Zatím poslední plánovaný pořad se 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 v jídelně DPS Králova.

Výstava a přednáška
o houbách

Od 2. března 2015 bude v prostorách kolem jídelny DPS Králova vystavovat fotografie hub Ing. Jaroslav Buček,
amatérský fotograf z Brna. Ten se věnuje
fotografování již od dětství, kdy zdědil svůj

první fotoaparát Kodak po dědovi. S dalším vývojem techniky se dostal přes Flexaretu až k tvorbě fotek pomocí digitálního
fotoaparátu. Zajímá se zejména o přírodu,
nejraději fotí motýly a houby.
Na houby bude také zaměřena jeho
přednáška, která se koná v úterý 17. března 2015 od 14.00 hodin v jídelně DPS
Králova.
Srdečně zveme všechny na výstavu
i na besedu s autorem.

Oslava Mezinárodního dne
žen

Srdečně Vás zveme na oslavu Mezinárodního dne žen, která se bude konat v pátek 6. března 2015 ve 14 hod 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.

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
možné navštívit zámecké skleníky, které nabízí ke zhlédnutí až 400 druhů kamélií a kde
lze některé i zakoupit. 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.

Zájezd na plavání
do termálních lázní Mošon

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
hodin.
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).

Zájezd na Floru Olomouc

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 pořádáme
exkurzi na Floru Olomouc.
Odjezd od Podhorácké restaurace
v 9.00 hodin (další zastávky u pošty, Penny
a Pod Klucaninou). Cena 210 Kč zahrnuje
dopravu.

Podrobnější informace o dubnových
akcích budou zveřejněny v dubnovém
čísle TN.

Centrum sociálních služeb není jen „penzion“
Jana Wildová, ředitelka

Většina místních občanů si s názvem
Centrum sociálních služeb Tišnov pravděpodobně spojuje pouze budovu „penzionu“. Přestože jistě není zanedbatelná
skutečnost, že ubytováváme zhruba 200
seniorů, nejedná se podle současné
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legislativy o sociální službu. Sociálními
službami, které provozujeme, jsou sociálně aktivizační služby a pečovatelská služba. Ani jedna přitom není určena pouze
pro obyvatele domů s pečovatelskou službou, ale mohou je využívat všichni potřební občané města nebo také lidé z okolních
obcí. Převážně se zaměřujeme na pomoc

seniorům, ale našich služeb mohou využívat i osoby s přiznaným plným invalidním
důchodem.
V rámci sociálně aktivizačních služeb (zkratka SAS) se snažíme poskytnout
klientům takové aktivity, které podporují rozvoj nebo udržení míry samostatnosti a soběstačnosti. Motivujeme seniory
Tišnovské noviny

Ostatní zařízení
k aktivnímu prožívání kvality lidského života. Naše kulturní a společenské akce pro
seniory se setkávají s kladným ohlasem
a domnívám se, že pro mnohé jsou neodmyslitelnou součástí dění v Tišnově. Pořádáme taneční zábavy, koncerty ke Dni
matek, k Mezinárodnímu dni žen, oslavy
Mezinárodního dne seniorů, výstavy rukodělných prací, zájezdy, výlety. Nepředstavují však jedinou náplň naší práce. Snad
ještě důležitější jsou pravidelné aktivity,
které probíhají v budově na Králově ulici.
Třikrát týdně se cvičí, probíhají tvořivé dílny, trénování paměti, aktivity podle individuálních potřeb jednotlivých klientů.
Ještě rozsáhlejší oblast naší práce představuje poskytování pečovatelské služby.
Naše pečovatelky se starají o klienty, kteří
chtějí a mohou zůstat ve svém domově, ale
některé činnosti jim již dělají potíže. Pečovatelka potom navštěvuje seniora přímo
v jeho bytě a může zajistit nákupy, různé
pochůzky (pro léky, na úřad), úklid, praní
prádla. Pomůžeme při podání stravy nebo
při osobní hygieně. Provádíme všechny
úkony dané vyhláškou 505/2006 Sb., navíc i některé tzv. fakultativní, ačkoliv tomu
současné nastavení předpisů MPSV není

Dům dětí a mládeže

příliš nakloněno i přes značný zájem a potřebnost ze strany seniorů. Smíme je poskytovat pouze klientům, kteří využívají
základní pečovatelskou službu. Mezi nejčastější fakultativní úkony patří například
pedikúra, kterou poskytujeme v budově
na Králově ulici nebo v domácnostech seniorů. Zvláště u seniorů na DPS je často
využíván dohled nad osobou, kdy pečovatelka zkontroluje, zda je člověk v pořádku,
není mu zle nebo neupadl. Významným
úkonem je i dohled nad užíváním léků.
Fakultativně zajišťujeme rovněž dovoz
autem po městě Tišnově. Nejčastěji jezdíme na polikliniku, do nemocnice, k zubaři nebo na poštu. Obvykle je součástí této
služby také doprovod, kdy jde pečovatelka se seniorem až do ordinace, případně
s ním i počká.
Potřebným seniorům rozvážíme také
obědy. Každý den je na výběr ze tří jídel,
přičemž jedno je vhodné pro diabetiky,
jedno odpovídá žlučníkové dietě a jedno je
běžné. Denně rozvezeme kolem 150 obědů po Tišnově včetně Jamného a Pejškova.
V současné době jezdíme také do Hradčan,
Předklášteří, Březiny, Vohančic. Pečovatelka je s klientem v kontaktu, předávají si

Ptačiny

Duhový karneval

Monika Fruhwirtová Chlupová

Dáša Lazarová

S nadcházejícím příchodem jara se
probouzí příroda i její obyvatelé, kteří v průběhu zimy odpočívali. Probouzením přírody se inspirujeme také my
v DDM Tišnov. V měsíci březnu propojíme činnosti a aktivity v kroužcích
společným tématem – Dnem ptactva.
Vyvrcholení naší celoměsíční snahy
bude přírodovědně laděná „Ptačí poznávací stezka“, výstava výrobků a fotografií. Přijďte tedy v sobotu 28. března
2015 od 9.00 hodin na náměstí Míru
v Tišnově a oslavte s námi příchod jara
při slavnostním zahájení první letošní
trhové slavnosti s názvem Jarní ptačí trhová slavnost.

V neděli 8. února se tišnovská sokolovna
rozzářila barvami duhy. Dům dětí a mládeže Tišnov přichystal pro děti po krátké odmlce velký duhový karneval. Moderátorka
ČR Brno Jarka Vykoupilová bavila děti tříhodinovým nabitým programem plným
her, tance a soutěží. Mezi dětmi jí vydatně
pomáhaly členky divadla Prkno, pracovnice z Domečku, ale i rodiče, kteří se bez vyzývání zapojili do programu. Na duhové
víření přišlo přes 140 účastníků v krásných
a originálních maskách. Namalovat ozdobu na obličej nebo líčením si nechat dotvořit svoji karnevalovou masku využilo velké
množství dětí. Z přichystaného fotokoutku si někteří rodiče odnesli krásnou velkou

vyplněný jídelní lístek, jídlonosiče, oběd,
peníze. Často právě teplé jídlo během dne
stačí k tomu, aby senior mohl zůstat ve své
domácnosti a nemusel se stěhovat do zařízení sociální péče.
A co dělat, pokud Vy sami nebo Váš
blízký potřebujete využít pečovatelskou
službu? Ozvěte se nám na některé z níže
uvedených telefonních čísel nebo se přijďte osobně domluvit v pracovní den mezi
7.00 a 15.30. Zde probereme Vaše konkrétní potřeby a na jejich základě dohodneme, jak bude služba probíhat. Každý
klient si sjednává přesně takové úkony
a v takovém rozsahu, jak potřebuje. Můžeme k Vám přijít jednou týdně uklidit, chodit denně nakupovat nebo třeba každý den
pomoci s přípravou jídla, s hygienou i úklidem. Naše pečovatelky jsou kvalifikované,
zkušené a mají stálé pracovní smlouvy.
Seznam všech úkonů včetně sazeb
za ně najdete na našich webových stránkách www.css.tisnov.cz nebo se zeptejte
osobně v budově CSS na Králově ulici. Telefonicky si můžete pečovatelskou službu domluvit na některém z telefonních
čísel 549 410 312, 549 410 310 nebo
549 410 301.

zarámovanou fotografii v karnevalovém
stylu. Na konci programu se na děti snesly balonky, které si spolu s věcnými cenami odnesly domů. Ceny do soutěží věnovalo
město Tišnov, kterému tímto děkujeme. Věříme, že se s karnevalovými maskami potkáme zase za rok. Těšíme se na Vás.

Foto: Libor Novotný

Velká jarní dílna na Domečku
Dáša Lazarová
Na sobotu 21. března. 2015 zveme do Domečku všechny malé i velké na kreativní
přivítání jara. Po celý den tu budou probíhat jarní a velikonoční dílničky pro děti
3/2015

i dospělé. Můžete se zaměřit na výzdobu
domu a bytu, udělat si jarní věneček na dveře nebo ozdobený květináč na stůl či do okna
se zápichy z drátků, korálků nebo šitými
květy. V další dílně si ozdobíte tašky potiskem linorytovými razítky. Nebo se přijďte

naučit, jak se dělá vzor kytičky z fima, a vyrobte si jarní soupravu náramků a náušnic.
Pro malé děti bude přichystána dopolední
dílnička, ze které si odnesou třeba ovečku
z vlny. Podrobný rozpis kurzů a časů najdete
na www.ddm-tisnov.cz.
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Ostatní zařízení
Rodinné centrum Studánka
Pozvánky RC Studánka
Monika Krištofová, koordinátorka

Bezpečnost na internetu
Beseda: bezpečnost dospělých na internetu, včetně ohrožení života a zdraví. Shrnutí z minulých besed o bezpečnosti
na internetu, rady pro rodiče, jak předcházet, co dělat, když se něco stane nebo když
něco zjistí, ukážeme si rodičovskou kontrolu.
–– Lektorka: prap. Mgr. Martina Ingrová,
pracující na oddělení Policie ČR (nyní
na rodičovské dovolené)
–– Kdy: ve středu 4. 3. 2015, v čase 15.45
až 17.00
–– 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. Cena
hlídání je 20 Kč na dítě za jedno setkání.
Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena
z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV.

Eko-drogerkový seminář
o šetrném úklidu
Dozvíte se, jaká rizika s sebou nese používání běžných čisticích prostředků, jak
poznat a nakupovat šetrnější prostředky
pro úklid a mytí a jak uklízet doma podle
vzoru našich prababiček jednoduše, šetrně k našemu zdraví, přírodě a zároveň levně. Odnesete si i několik vzorků.
–– Lektorka: Ing. et Bc. Kateřina Grunová
(www.eko-drogerka.cz)
–– Kdy: ve čtvrtek 5. 3. 2015 v 16.00
–– Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
–– Cena: 130 Kč

Náš život, Naše vztahy

Setkání ze sebezkušenostního cyklu
přednášek zaměřeného na to, jak zkvalitnit svůj život. Teorii z přednášek přeneseme i do praktického každodenního života.
–– Kdy: v pátek 6. 3. 2015 v 16.30
na téma: Náš život (Období, kterými
v životě procházíme. Co považujeme
za úspěšný život? Role, které v životě
hrajeme.)
–– Kdy: v pátek 27. 3. 2015 v 16.30
na téma: Naše vztahy
–– Délka přednášky 1 hodina, poté budou následovat dotazy, popř. individuální konzultace.
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–– Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
–– Lektoři: Mgr. Eva Fojtová a Ing. Pavel
Fojt, manželé s praxí v koučování v poradně Růst osobnosti, lektoři seminářů
osobnostního rozvoje Principy života.
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.

Předškoláček
Edukativně stimulační skupinky pro rodiče a jejich děti – Předškoláček.
Chcete zjistit, zda je Vaše dítě školně
zralé, či mu napomoci ke snadnému vstupu do školy? Pracujeme na školní zralosti,
na rovnoměrném vývoji osobnosti a sociálních dovedností. Rodiče získají náměty
pro práci s dítětem, mají možnost využívat
psychologické poradenství pro harmonizaci svých vztahů s dětmi.
–– Kdy? od 4. 3. 2015 každou středu,
od 15.00 a 16.00 hodin
–– Kde? ZŠ nám. 28. října, Tišnov
–– Lektorka (i přihlášky): psycholožka
Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, e-mail:
h.kubecova@seznam.cz, tel. 736 607 320
Uvedená aktivita je součástí projektu Se Studánkou o krok napřed. Je finančně podpořena
z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV.

Během burzy je možné si zakoupit zboží z charitního obchůdku „U Bobříka“ Tišnov, výrobky z chráněného bydlení Skryje,
z nízkoprahu Čas Tišnov a z chráněných
dílen Strážnice a Bystré.

Setkání rodičů
hyperaktivních dětí

Máte neklidné dítě, které neudrží pozornost? Máte podezření na hyperaktivitu? Nebo již máte dítě s diagnostikovanou
poruchou pozornosti (ADD) či poruchou
pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)?
RC Studánka nabízí prostor pro rodiče
a vychovatele těchto dětí ke společnému
sdílení zkušeností a osvědčených postupů
ve výchově. Rádi uvidíme rodiče předškolních, školních i odrostlých dětí.
–– Kdy: první setkání 16. 3. 2015, 17–19 hod.
== druhé setkání 20. 4. 2015, 17–19 hod.
== další setkání dle zájmu
–– Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
–– Moderátor: Mgr. Soňa Kappelová –
psycholožka, praxe na základní škole
(řešení výchovných, vzdělávacích i osobnostních problémů – včetně ADHD).
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 12. 3. 2015 na studanka@atlas.cz,
na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC
Studánka. V případě zájmu zajistíme v RC
Studánka hlídání dětí. Cena hlídání je
20 Kč na dítě za jedno setkání.
Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena
z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV.

Jarní burza dětského oblečení Nový občanský zákoník
Přijďte prodat a nakoupit jarní a letní
oblečení, obuv, hračky a další dětské potřeby pro děti od 0 do 15 let.
–– Kdy: 9.–11. 3. 2015
–– Kde: v sokolovně, Drbalova 274, Tišnov
–– Výkup: v pondělí od 10 do 17 hodin
–– Prodej: v úterý od 9 do 17 hodin
–– Výdej: ve středu od 13 do 17 hodin
Formulář na burzu a podrobné informace si stáhnete na www.studanka-tisnov.cz.
Vyplněný formulář zašlete mailem do úterý 3. 3. 2015 do 22 hodin. V rámci burzy
bude probíhat charitní šatník, kam můžete darovat nepotřebné (či neprodané)
věci (oblečení, obuv či doplňky, lůžkoviny a zbytky látek…), které pomohou například lidem bez domova nebo matkám
a dětem v azylových domech.

Přednášku z cyklu právní gramotnost
na téma Nový občanský zákoník.
–– Lektorka: právnička Mgr. Klára
Gottwaldová
–– Kdy? 18. 3. 2015 v 16.00
–– Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Relaxace a imaginace

Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí.
–– Kdy? 26. 3. 2015 v 19.00
–– Kde? RC Studánka, Riegrova 318
–– Lektoruje: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová – psycholožka, lektorka Školy
lásky v rodině, e-mail: h.kubecova@
seznam.cz, mob.: 736 607 320
Tišnovské noviny

Ostatní zařízení
Je nutné přihlásit se předem.
S sebou: karimatku, deku, polštářek,
popř. teplé ponožky

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

Jak nás ovlivňují média
Jak média ovlivňují nás a naše děti?
Děti jsou nejvíce zranitelnou skupinou, co
se týče dopadu mediálního obsahu, který
je všude kolem nás. Jak se k tomu jako rodič postavit? Přijďte se naučit média „číst“
– rozpoznávat v nich vzorce, které mohou
děti a nás výrazně ovlivnit.

–– Kdy? ve čtvrtek 19. 3. 2015 od 9.30
(do 11.00)
–– Kde? 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 nahlaste do 13. března
2015 na email liba.beranova@tiscali.cz.
Občerstvení bude zajištěno.
Poradenství je financováno z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

RC Studánka připravuje
–– seminář První pomoc u kojenců,
batolat a dětí do šesti let.
Kdy? 18. 4. 2015 v čase 8.30–13.00
–– letní příměstské tábory v týdnech 7.–10. 7., 13.–17. 7., 20.–24.
7., 10.–14. 8., 17.–21. 8., 24.–28. 8.
Letos budou i tábory se ZUZU angličtinou, a to v týdnech 27.–31. 7.
a 3.–7. 8. 2015
–– přednášku s PhDr. Lidmilou Pekařovou „Komunikace s dětmi aneb
Proč to neumíme“.
Kdy? 29. 8. 2015.

Čas pro sebe

Čas pro sebe v březnu
Čas pro ženy, 10. 3. 2015 od 17.00

Zveme Vás na další setkání v kruhu, kde budeme sdílet své příběhy, hledat a rozvíjet, hýčkat a hladit svoji vnitřní
ženu. Tentokrát se spojíme s energií panenské bohyně – té části nás, která je nespoutaná, svobodná, neochočená, která
znamená být sama sebou. Oblečení nejlépe v bílé barvě – barvě panenské bohyně. Vstupné 200 Kč. Těší se na Vás
Hanka Uřídilová. Počet míst omezen,
prosíme přihlášky na: hanauridilova@
seznam.cz.

Čas pro razítka jinak aneb Jak
vytvořit originál bez znalostí
základů malby, 11. 3. 2015, 17.00–20.00

Co s sebou: bavlněné tričko bez lycry,

SetKávárna otevřena!

Luba Kubicová, koordinátorka spolku
Stojíte-li v Tišnově na náměstí, otevírá se Vám pohled na zelenou budovu bývalé měšťanské školy na Bezručově ulici.
Přijměte, prosím, pozvání a vstupte ozdobenou branou do prostoru nazvaného
Klenby. Zde najdete prodejničku ručních
prací místních autorů. Budete-li pokračovat dále, vstoupíte do čerstvě dokončených prostor SetKávárny.
SetKávárna je vyvrcholením úsilí členů a příznivců spolku Čas pro sebe o. s.
otevřít veřejnosti zapomenuté polosklepní prostory budovy. Nádherné masivní
klenby jsou doplněny dřevěnou podlahou
z parket darovaných majiteli starého tišnovského domu a prostory jsou zařízeny
z recyklovaných materiálů – přepravních
3/2015

hladké bez žebrování, max. podíl lycry 5%,
cena: 350 Kč. Cena zahrnuje veškerý materiál na malování včetně bavlněné tašky.
Její součástí není bavlněné tričko. K dispozici bude pár kusů triček, které si můžete od nás koupit – cena cca Kč 150 Kč.
Tričko volte raději bílé anebo ve světlých
odstínech. Přihlašujte se do 7. 3. 2015
na lucie.dospisilova@seznam.cz.

Nedělní čas na geologii

V březnu pořádáme pravidelné geologické neděle vždy v 9.30 – dle počasí v interiéru či v exteriéru –, aktuální informace
sledujte na webových stránkách. Čeká nás
Květnice, Maršov, Nedvědice a rozkvetlé
bledule na Chlébském, čištění, popisování a určování kamenných pokladů, promítání a vyprávění o zajímavých lokalitách.

palet, starých desek, nábytku určeného
k vyhození a opraveného pro účely SetKávání. Najdete zde letitý klavír, stolek polepený půlstoletí starými novinami nebo
oživené kanapátko s moderní tváří. Místo
tím získalo zcela jedinečnou a nezaměnitelnou atmosféru, jíž napomohlo i první
setkání v den slavnostního otevření.
V pátek třináctého února byla SetKávárna slavnostně otevřena za účasti
starosty města Tišnova Bc. Jiřího Dospíšila, zastupitelů města, dalších veřejně činných osob a také ministryně práce
a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové-Tominové. Samozřejmě že se zde setkali
i další lidé – návštěvníci, příznivci, dobrovolníci spolku.
Hlavním bodem programu byla dernisáž výstavy amatérské fotografky Hanky

Raději se hlaste předem. Příspěvek 50 Kč /
resp. 100 Kč rodinné.

Kreativní čas, 7. 3. 2015 od 16.30

Výtvarná dílnička – papírové jarní dekorace do oken – s sebou ostré nůžky, případně i manikurní. Příspěvek 50 Kč / resp.
100 Kč rodinné.

Čas na nordic walking, 27. 3. 2015

Nordicwalkingová vycházka. Zájem o zapůjčení holí je třeba hlásit dopředu. Pro
další informace sledujte webové stránky.

Skleněný čas, 28. 3. – 2. 4. 2015

Opět návštěva sklářky Marcely Růžičkové. Dílnička a možnost individuálního kurzu tvoření na kahanu.
Více informací na www.casprosebe.cz.

Vyhnánkové, jež proběhla pod názvem
Srdcem u koní v prostorách Času pro sebe
a Galerie na schodech. Vystavované fotografie byly zábavným způsobem draženy
ve prospěch útulku HAFo naděje, na jehož
konto tímto přibylo 4 565 Kč. Atmosféru
doplnila kytarová hra studenta brněnské
JAMU Františka Nečase ml.
Nenechte se splést, zdá-li se Vám akce
příliš vážnou. Břicha jsme naplnili dobrotami z rukou a kuchyní dobrovolnic, nezapomenutelné je balancování na židličce
při zdobení portálu, rozlomení brýlí koordinátorky přímo před kamerou, hlavně
však samotné setkání – večer plný písniček s kytarami a piánem, povídání vážné
i veselé, smích, znova smích a intenzivní
pocit radosti ze společnosti těch ostatních blízkých duší a z povedené práce.
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Ostatní zařízení
Nezbývá než poděkovat Vám všem,
kdo jste se na naplnění myšlenky podíleli.
Těm z Vás, kteří využili svých rukou, vařeček, vrtaček a šroubováků, aut a počítačů, tiskáren a telefonů, košťat, kbelíků

Charita Tišnov

a dalšího pro to všechno, co bylo zapotřebí. Mnohdy stačil úsměv a důvěra, že děláme správnou věc. Poděkování patří také
Jihomoravskému kraji, jehož dotace k vybavení SetKávárny také přispěla.

Děkujeme! A zveme Vás k našim akcím,
jež se budou v SetKávárně odehrávat.

Charitní obchůdek U Bobříka
Eva Brázdová
Navštivte charitní obchůdek „U Bobříka“. Najdete zde dětské oblečení z chráněných dílen, dárkové předměty (svíčky,
ručně vyráběná mýdla, dřevěné hračky,
tašky, ručně pletené ponožky, křestní svíce

Tříkrálová sbírka 2015

Marcela Dvořáková, ředitelka OCH Tišnov
Milí dárci a koledníci, přijměte mé
srdečné poděkování jménem Oblastní
charity Tišnov za Vaši spolupráci a štědrost při letošní tříkrálové sbírce, která
se uskutečnila již po patnácté. Výtěžek
letošní sbírky činí 1 219 932 Kč, což
je o 68 853 Kč více než v loňském roce.

a roušky a mnoho dalšího zboží). Od konce února bude v prodeji také velikonoční výzdoba – velikonoční vajíčka, ozdoby,
dekorace na dveře… Komu je líto vyhodit
nepotřebné zachovalé oblečení či nějakou
drobnost z domácnosti, může ji do obchůdku přinést, poslouží jiným.

Zboží z obchůdku bude možné si zakoupit i na jarní burze oblečení, pořádané Rodinným centrem Studánka dne 10. 3. 2015
v tišnovské sokolovně.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Adresa:
Mlýnská 129, Tišnov (AZ centrum)

Svědčí to o Vaší laskavosti a citlivosti
k obtížím druhých. Podrobnější informace o výtěžcích v jednotlivých obcích naleznete na našich webových stránkách:
www.tisnov.charita.cz. Na sbírce se podílelo 48 asistentů a přes 1 000 koledníků. Celkem bylo použito 252 pokladen.
Výtěžek letošní sbírky bude opět věnován na podporu a rozšíření jednotlivých

služeb OCH Tišnov, na humanitární pomoc v tišnovském děkanství, v republice
i ve světě.
Chci Vám, milí dárci, koledníci a všichni, kteří nám pomáháte konat toto krásné
dílo, poděkovat za Vaše dary, za spolupráci
a nadšení a za radost, se kterou přicházíte
do našich domovů.

Spolky a sdružení

Znáte je – a mnohdy o tom ani nevíte
Tomáš Hudec
Nevíte, o kom je vlastně řeč? S radostí
Vám to povím. Jedná se o dobrovolné hasiče z Tišnova. Navenek to jsou velmi tiší
a nenápadní lidé, takřka k nerozeznání
od ostatních obyvatel města. Nejsou ničím
rozdílní ani zvláštní. Oblékají se jako každý z Vás. Mají i běžná zaměstnání (od kuchaře přes zdravotníka až k montérovi
veletržních stánků po celém světě). Pokud
si říkáte, že mají nějaká super auta, tak Vás
bohužel zklamu. Jezdí běžnými, někdy ne
právě nejmodernějšími typy, kterých je
v tomto městě spousty. Dobrovolné hasiče můžete potkat třeba na kulturních akcích, v obchodě, jak si nakupují potraviny,
na čerpacích stanicích, jak tankují palivo, nebo se s nimi můžete potkat jen tak
na procházce městem, a přitom nepoznáte, že to jsou zrovna oni.
Změna nastává tehdy, když se malebným údolím rozezní sirény. Hasičům se
rozezvoní telefony s SMS zprávami, které
je svolávají k výjezdu. V tu chvíli zanechají svých aktivit, opustí své manželky, děti,
někteří i milenky, a snaží se co nejrychleji a nejbezpečněji dopravit na zbrojnici. Ze
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zákona je stanoven i čas výjezdu. Tento čas
se počítá od vyhlášení poplachu, po nahlášení, že vyjíždí. Zpravidla do 10 minut.
Během těchto 10 minut se musí obléci
do zásahových obleků a mnohdy usedají
do hasičských aut jen s informacemi, které jim přišly v SMS zprávě. Ty bývají dost
strohé. Obsahují pouze: datum a čas, počet
jednotek a množství techniky, které vyjíždí, místo a stručný popis události. Posléze se nahlásí, že vyjíždí a směřují k místu
události. Cestou se mohou dooblékat (zapnout si kabáty a helmy, v případě nutnosti si nasadit dýchací přístroje, vzít si
ruční radiostanici…). Velitel vozu se přes
vysílačku (někdy přes mobilní telefon)
spojí s operačním střediskem, které mu
upřesní místo a typ zásahu. Získané informace velitel tlumočí dál posádce vozu.
Obsazení běžné cisterny se skládá ze
čtyř hasičů, velitele vozu a řidiče. Naše
jednotka má v řadách svých členů několik řidičů, kteří nás vždy dovezou na místo
události spolehlivě a bez újmy na zdraví, za což jím patří velké díky! Další dík
náleží veliteli, který se stará o to, aby
jednotka byla řádně vycvičena a hlavně vybavena ochrannými pomůckami,

technikou, dostupnými věcnými prostředky nutnými k zásahu. To by však nebylo
možné bez pochopení vedení města, které
v rámci možností přiděluje finanční prostředky na jejich nákup. Následně bych
chtěl poděkovat všem 24 aktivním členům
jednotky (včetně profesionálů) a hlavně
rodinným příslušníkům, kteří nás podporují v této zájmové činnosti.
Nakonec bych se rád zmínil o jednom
z mnoha zajímavých výjezdů loňského
roku, kterým byl požár pneumatik v obci
Dolní Loučky. Měli jsme hodně strohé, skoro až nepravdivé informace z SMS zprávy,

Foto: archiv HZS JMK stanice Tišnov
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Spolky a sdružení
kde bylo uvedeno, cituji: „16. 12. 2014,
21:27:32, 6 jednotek, 10 aut, požár skladu, Dolní Loučky, na začátku obce od Tišnova, vpravo, bývalý objekt JZD, požár
pily.“ Po ohlášení výjezdu techniky nám
byl přes vysílačku sdělen typ požáru, konkrétně požár pneumatik. V tu chvíli jsme
si začali nasazovat na záda dýchací přístroje. Když jsme přijeli na horizont před

Dolními Loučkami, spatřili jsme zář požáru. Usoudili jsme, že to asi bude na delší
dobu. Po příjezdu na místo nám bylo velitelem zásahu řečeno, ať roztáhneme další
vodní proud a jdeme hasit a rozebírat hromadu pneumatik (cca 5 x 10 x 1,2 m). Naše
jednotka měla k dispozici 10 kusů dýchacích přístrojů, 6 kusů rezervních vzduchových láhví a po jejich spotřebování jsme

si museli vypomoci rezervními lahvemi
z protiplynového vozu jednotky HZS Brno.
Zásah trval zhruba tři hodiny. K uhašení
bylo zapotřebí sedm cisternových vozů,
50 m3 vody a podílelo se na něm 48 hasičů (dobrovolných i profesionálních).
Požárem nebyla způsobena žádná majetková škoda, protože se jednalo o nelegální
skládku.

Spolek zdravotně postižených Brněnska
Nabídka rekondičních
a ozdravných pobytů 2015
Rekondiční pobyt, Sezimovo Ústí
10.–16. května, hotel Mas
Cena pobytu: 5 100 Kč
Vedoucí: Eva Staňková Šmídová
Sezimovo Ústí – přihlášky nutno odeslat
do konce února.
Rekondiční pobyt, Vlachovice u Sýkovce
13.–19. července,, Hotel Pavla
Cena pobytu: 4 300 Kč.
Vedoucí: Emilie Krčmová.
Při odjezdu bude oběd navíc.

Rekondiční pobyt, Pension Horácko
24.–31. srpna, Tři Studně
Cena pobytu: 4 600 Kč
Vedoucí: Eva Staňková Šmídková
Rekondiční pobyt, Luhačovice
31. 8. – 6. 9., Hotel Adamantino
Cena pobytu: 4 500 Kč
Vedoucí: Emilie Krčmová

Veškerá doprava na akce je zajištěna autobusy tam i zpět, plná penze.

V případě dotace bude cena pobytu snížená. Nabídka tak zvaných vánočních pobytů bude k dispozici později.
Zájemci nechť se hlásí u vedoucí rekondičního pobytu.
Eva Staňková Šmídková
Tel.: 607 569 187

Emilie Krčmová
Tel.: 534 009 920, 607 242 138

INZERCE
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Kultura
Pomůžu ráda. Do Tišnova se už těším, říká Daniela Kolářová
Michaela Doupovcová
Známá je hlavně jako herečka. Daniela
Kolářová se ale v poslední době stále víc věnuje i charitativním projektům. „Myslím, že
je dobré pomáhat,“ říká, když vysvětluje, jak
se stala patronkou tišnovského hudebního
festivalu Hudbou pro UNICEF.

Proč jste se rozhodla přidat ke svým
aktivitám i patronát nad tišnovským
festivalem?
Jako kapelník skupiny The Tap Tap tu několikrát vystoupil můj syn Šimon Ornest.
Ten mě potom kontaktoval s doporučením,
že zná pořadatele festivalu pana Schneidera a že je to slušný člověk. Je, myslím, dobré
pomáhat.
Je hodně časově náročné spojit profesi
herečky s aktivitami pro charitu?
Lhala bych, kdybych tvrdila, že je to nad
mé síly. Nemohu jenom slibovat všechno
a všem, musím respektovat své profesní závazky. Ale když je to možné, udělám to ráda.

Co pro Vás znamená pomoc druhým, především dětem?
Když slyším ve zprávách děsivé statistiky
o ohrožených dětech, mám pocity bezmocnosti a jsem z toho smutná. V případě festivalu Hudbou pro UNICEF budu mít tichou

Bluesová pomlázka potřetí
Václav Seyfert st.

V sobotu 28. března se od 18.30 hodin
uskuteční v kulturním domě v Železném třetí ročník hudebního festivalu Bluesová pomlázka. Výjimečně se letos nekoná přesně
na velikonoční sobotu, ale již o týden dříve,
aby nekolidoval s koncertem Mariána Vargy
4. dubna v tišnovském kině.
Jako vždy vystoupí tři kapely, které slibují nevšední muzikantský zážitek. Úvod
obstará Jiří Šlupka Svěrák se skupinou Nejenblues. Charismatický pianista a zpěvák Jiří Svěrák (*1950) na sebe na hudební
scéně poprvé upozornil v osmdesátých letech, kdy vystřídal Luboše Pospíšila v souboru C&K Vocal. Dnes je kromě vlastní
aktivní tvorby především pedagogem
na VOŠ a Konzervatoři Jaroslava Ježka, stejně jako na fakultě herectví pražské DAMU.
K mnoha divadelním hrám napsal scénickou hudbu, zhudebňuje českou i světovou
poezii. Pravidelně a rád si zahraje i rock-and-roll v kapele Cadillac Pavla Sedláčka.
V Železném se představí v triu s bubeníkem
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radost, že budeme společně alespoň trochu
pomáhat.

Festival Hudbou pro UNICEF tradičně nabízí hudbu mnoha žánrů, jaký je ten Váš
oblíbený?
Můj oblíbený hudební žánr je jazz, ale nevyhýbám se ani klasice.
Jezdíte pravidelně na nějaký letní hudební či filmový festival? Co by na takové
akci podle Vás nemělo chybět?
Ne, nevzpomínám si, že bych nějakou takovou letní aktivitu absolvovala. Ale ptáte-li
se, co by na ní nemělo chybět, tak myslím, že
sport. Volejbal třeba, ten je můj oblíbenec.

V několika posledních letech se věnujete spíše divadelní a televizní tvorbě než
filmu. Je to náhoda, nebo Vaše cílené
rozhodnutí?
No víte, jsem divadelní herečka, ty ostatní projekty jsou něčím navíc. Není to cílené
rozhodnutí, jenom zvažuji, přijde-li nabídka
na film, zda je scénář tak dobrý, abych mu
věnovala filmový čas.

Co ráda dělá Daniela Kolářová, když se
zrovna nevěnuje své profesi či jiné aktivitě a má chvíli volna?
Zbláznila jsem se do přírody, a tak když
je to možné, pleju, sázím, sekám trávu

Petrem Zimákem a hráčem na foukací harmoniku Jaromírem Hůlou.
Možná vůbec nejlepší český elektrický kytarista současnosti Lukáš Martinek
(*1981) vystoupí jako druhý se svou stálou
skupinou Private Earthquake (Soukromé zemětřesení). Její obsazení evokuje dávné slavné kapely Cream či Jimi Hendrix Experience,
jedná se totiž o trio kytara-baskytara-bicí –
některé skladby z repertoáru jmenovaných
souborů také na Martinkových koncertech
pravidelně zaznívají (Stormy Monday, Wind
Cries Mary). Lukáš Martinek se v Tišnově už
představil na podzim roku 2010 se skupinou Ruchadze Band a o něco později tu doprovázel australského bluesmana Geralda
Clarka. Hrává také ve skupině zpěvačky Yvonne Sanchez – vždy jinak a vždy skvěle. Zbývajícími členy jeho skupiny jsou baskytarista
Václav Vávra a bubeník Roman Vícha.
Na závěr se představí vzácný atraktivní host z daleké Argentiny. V rámci svého evropského turné v Železném vystoupí
dvoučlenná kapela Demian Band v obsazení Demian Dominguez – kytara a Daniel

Foto: archiv Divadla na Vinohradech
a vymýšlím, co bych ještě měla udělat lépe
nebo jinak.

Mohou se návštěvníci festivalu těšit, že
v letošním roce přijedete podpořit Hudbou pro UNICEF do Tišnova osobně?
Poprosila jsem v divadle, aby mi termín
13. 6. 2015 vyblokovali pro osobní účast
u Vás v Tišnově. Budu se těšit.

Bianchi – bicí. Koncertní vystoupení této
dvojice, která své inspirační zdroje doslova
„ohlodává“ až na dřeň, působí údajně spíše jako mejdany plné živelné energie, takže
se máme rozhodně na co těšit. Skupina má
na kontě čtyři alba, to poslední z loňského
roku bylo nahráno živě a vyšlo i ve formě
DVD. Krátce před „pomlázkou“ kapela vystupuje například v polském Štětíně, ze Železného pro změnu odjíždí do německého
Leverkusenu.
Jako vždy doplní v Železném hudbu i instalace fotografií. Po prezentacích Laca Červenáka (2013) a Jindřicha Oplta (2014) si
návštěvníci tentokrát budou moci prohlédnout snímky na téma „Blues po česku“.
Předprodej bude probíhat zhruba od začátku března především v knihkupectví paní
Raškové na Brněnské ulici, vstupenky budou (za mírně vyšší cenu) k mání i přímo
na místě před zahájením akce. Pokud k cestě do Železného využijete běžnou autobusovou linku, která z tišnovského nádraží
odjíždí v 18.36, rozhodně o nic podstatného
nepřijdete.
Tišnovské noviny

Kultura
Nad tvorbou paní Vlasty Urbánkové
Josef Pavlík
Paní profesorka Vlasta Urbánková, roz.
Schilderová (29. 4. 1936), je rodově spjata s Drásovem. Vystudovala tišnovské
gymnázium (1954). Hezkou vzpomínku
na studentská léta uvádí ve stati nazvané Exempla trahunt (Gymnázium Tišnov
1920–1995, s. 33–35). Absolvovala vysokoškolské studium na tehdejší UJEP Brno
(dnes Masarykova univerzita), obor čeština a ruština. Učitelskou dráhu začala
ve Víru (1959–1960) a poté po dlouhých
třicet dva roků působila na Gymnáziu
v Bystřici n. P. „Její hodiny češtiny v pozitivním slova smyslu poznamenaly celé
generace studentů na celý život,“ čteme
v příspěvku Jubileum paní Vlasty Urbánkové (Zpravodaj města Bystřice, č. 5, 2006,

Historie

s. 17). Na jiném místě téhož článku: „Experimentování s pedagogickými metodami, které šly proti rutině a stereotypu
vyučovacích hodin, vyžadovaly spolupráci studentů a kantora. Nelitovala času pro
přípravu těchto hodin…“
Paní Vlasta Urbánková své odborné poznatky publikovala v pedagogickém tisku, zejména v Českém jazyce a literatuře.
Její další časopisecké příspěvky nacházíme ve zpravodajích, Vysočině aj. Věstník
literárně-vlastivědné Společnosti Anny
Pammrové obsahuje další její příspěvky.
V roce 1988 vydává Ozvěny domova, motivy rodného kraje v díle Josefa Uhra (OPS
Žďár n. S., s. 38, ilustrace František Zobač), v nichž nás provází krajem spisovatele a básníka, rodáka z Podolí. Je to tok
krásných myšlenek. Druhou publikací je

Cesta nezarostlá…, vydaná ve Žďáře nad
Sázavou v roce 1991. Ta je věnována portrétu doubravnického pedagoga, regionálního historika, vlastivědného pracovníka
a komeniologa Leopolda Mazáče. Knihu o
sto devíti stranách ilustroval doubravnický malíř Stanislav Bělík. Další publikací,
věnovanou životnímu putování Leopolda
Mazáče, je Jak srdce zvonu (Žďár, 1997).
V nakladatelství Borek byla vydána pro
Společnost Anny Pammrové v roce 1994
kniha „Navštivte mě s podzimem. Anna Pammrová a lidé kolem ní“. Jednou z posledních vydaných knih je Utonulý mlýn. Má
podtitul Jak se žilo v Drásově v minulých
staletích a čtenáře zaujme nejen obsahem,
ale i příjemným vypravěčským stylem. Připomeňme neutuchající činnost ve Společnosti Anny Pammrové.

Před sedmdesáti lety skončila II. světová válka i na Tišnovsku
Irena Ochrymčuková, Miloš Sysel,
Josef Zacpal
V roce 2015 můžeme najít jistě hodně významných dnů, ale rozhodně a celosvětově
nejdůležitější je 70. výročí konce II. světové
války, které bude vzpomenuto s radostí, ale
i jako memento. Válka zachvátila téměř celou planetu a vyžádala si více než 60 milionů mrtvých vojáků a civilistů. Pro tehdejší
Československo začaly útrapy ještě před oficiálním datem jejího vypuknutí jako důsledek mnichovské dohody z konce září 1938
a následné okupace zbytku země 15. března 1939. Lidé se ale s tímto stavem nesmířili a od počátku se mnoho z nich zapojilo
do protifašistického hnutí, a to jak v domácím odboji, tak v zahraničních armádách.
V Tišnově a v okolních obcích se bude
konat celá řada akcí, při slavnostních shromážděních a jiných příležitostech se upozorní na to, jak se běžný život v míru plný
všedních starostí může proměnit v napjatý
čas strádání a bolesti, plný nejistoty a obav
o holé přežití. Jak se může při válečných
událostech i např. v životě v protektorátu
Böhmen und Mähren radikálně změnit žebříček hodnot, kdy je každý postaven před
životní volbu. V zemi okupované nacistickým Německem byla v letech 1939–1945
rozmetána demokracie a projevy odporu
byly tvrdě trestány. Při besedách a představování knih budou občané Tišnovska
a žáci škol vzpomínat na ty, kteří se nebáli
nasadit vlastní život v boji proti nacistické
3/2015

nadvládě a mnohdy také životem zaplatili.
Město Tišnov a obce Tišnovska, školy všech
stupňů, Muzeum města Tišnova jako pracoviště Městského kulturního střediska, Podhorácké muzeum, pobočka Muzea
Brněnska v Předklášteří, Svaz bojovníků
za svobodu, Občanské sdružení Continuum
Vitae a mnohé další instituce se budou podílet na různých pořadech v průběhu roku
2015, zejména v dubnu, květnu, červnu
a říjnu, k uctění památky četných obětí a hrdinů války z tišnovského regionu.
V únoru proběhlo na tišnovském gymnáziu školní kolo Středoškolské odborné
činnosti, kterého se zúčastnil svou prací
o jednotkách SS na Tišnovsku student M.
Tlustoš.
Beseda s Ing. Petrem Kopečným pod názvem 70 let od událostí v šerkovické hájence 26. února 1945 se koná 26. 2. 2015
v 18.00 hodin v Šerkovicích na obecním
úřadě.
29. března 2015 v 15.00 hodin ve velkém
sále MěKS přivítáme poprvé v České republice knihu německé autorky Hermy Kennel
„Je smutné opouštět svět na jaře…“. Stěžejní
postavou knihy je příslušnice odboje Boženka Škrabálková. Představení této publikace
bude přítomna i samotná autorka.
Od dubna do června se uskuteční v Podhoráckém muzeu výstava s názvem Druhá
světová válka na Tišnovsku, kterou doprovodí ve spolupráci s obcí Předklášteří dvě
besedy s odborníky (Zbraně druhé světové války, Továrna na výrobu letadel Diana)

a další beseda pro veřejnost a školní děti
o konci války na Tišnovsku, jak ho prožívali
nynější pamětníci.
Vzpomínková setkání a pietní akty proběhnou postupně 8. května v Šerkovicích,
ve Skaličce a v Tišnově.
Mimořádnou událostí bude 9. května
první část slavnosti na počest padlých, popravených a umučených odbojářů, kteří položili život za svobodu svého státu. Největší
válečný konflikt si vybral i na Tišnovsku vysokou daň. Upomínkovými plaketami budou
oceněny zásluhy desítek občanů z Tišnova,
Předklášteří, Šerkovic a Skaličky. Druhá část
slavnosti se bude konat 28. října, kdy budou
vzpomenuti odbojáři z dalších obcí a zahraniční vojáci Tišnovska.
Veřejnost se může těšit na hudební programy, turistické procházky a promítání filmů. Ukázky bojové historické techniky bude
možné zhlédnout v květnu pod názvem Jedna píseň na všech frontách.
Uvedený přehled není úplný a ani konečný. Další akce budou do plánu ještě zařazeny, v běhu je také vydání dvou knih
s tematikou odboje a konce války na Tišnovsku od regionálních autorů. V Tišnovských
novinách budeme v jednotlivých číslech čtenářům předkládat akce přichystané na příslušný měsíc.
Organizátoři si dali při přípravě nelehký cíl: navzdory slavnostnímu rázu většiny
akcí se vyhnout formální povrchnosti a vyjádřit poděkování a úctu konkrétním lidem
s jejich jedinečnými osudy.
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Historie
Rozhovor s autorkou knihy „Je smutné opouštět svět na jaře...“
Miloš Sysel
V minulém čísle TN vyšla krátká anonce na knihu Hermy Kennel „Je smutné
opouštět svět na jaře...“
Nyní Vám chceme přiblížit krátký
osobní rozhovor, který s autorkou Hermou Kennel o její knize vedl Jaroslav
Achab Haidler, který knihu rovněž přeložil do češtiny:

Náhoda neexistuje. Dokonce ani náhoda nemusí být náhodou. V předmluvě
ke své knize sice poměrně podrobně
popisujete, jak jste si své téma našla,
ale přesto, potom později už při samotné práci, nebyla jste překvapena,
jak je toto téma skutečně napínavé?
Od počátku mi bylo jasné, že toto téma
bude dramatické, plné zvratů a situací
na hraně mezi životem a smrtí.

Foto: archiv AOS Publishing
Smím se zeptat, jak dobře umíte česky?
Žel, česky moc neumím, ačkoli mi čeština připadá zvukomalebná. Ale hned
po našem přestěhování do Brna jsem poznala Jarka, svého budoucího literárního „hrdinu“. Jarek mluvil německy téměř
stejně dokonale jako česky, stejně tak
i jeho bývalí spolužáci. Všichni maturovali v roce 1942. A ti všichni mi byli obětavě
nápomocni při sběru dat i při objasňování
událostí a jejich zápletek. Dva se dokonce nabídli za tlumočníky a překladatele.
A během dvou poměrně hektických let
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v Brně jsem byla natolik ponořena do rešeršní práce, že jsem mnoho času na studium češtiny neměla. Nicméně třeba při
nákupech jsem pár českých slůvek zvládala celkem obstojně.

Proč se ptám? Všechny detaily a také
všechna místa a místní názvy jsou
v knize vylíčeny naprosto dokonale
a bez chyb. Jako byste je skutečně důvěrně znala. U nás v Čechách se říká, že
Němci jsou takoví důkladní. Je ta obdivuhodná věrnost popisů jen důsledkem oné důkladnosti, nebo je v tom
i kus lásky?
Němci jsou skutečně proslulí svou důkladností. Krom toho mám sklony být
velmi pečlivá i v osobním životě. V beletrizovaném dokumentu by si ale vůbec
nikdo – natož pak já jako Němka – neměl dovolit udělat chyby. Ale samozřejmě
máte pravdu, vedle svého přirozeného
sklonu k důkladnosti jsem si jednotlivé
pronásledované oběti a hrdiny skutečně
zamilovala.

Zůstaňme ještě u Němců. Několikrát,
i když ne tak často, aby to mohlo vypadat „nápadně“, potkáváme v příběhu
také docela „lidské“, lidsky jednající
Němce. Například důstojníka wehrmachtu anebo staršího SAmana, který
vykonává dozor v Ořechově. Jsou jejich
příběhy historicky věrné?
Všechny tyto příběhy, včetně těch
lidsky jednajících Němců, odpovídají skutečnosti. Příběh onoho důstojníka
wehrmachtu, který zachránil mladého
Čecha před vydáním gestapu, se skutečně
odehrál. Přesně tak, jak jsem ho popsala.
Jednalo se o Miroslava, bývalého Jarkova
spolužáka, a vyprávěl mi to sám Mirek. Já
ho jen zachytila perem a ještě jednou mu
ho dala kvůli případným korekturám číst.

Výborně – a smím použít ještě jedno
klišé? „Wahrheit und Dichtung“ aneb
z autorčiny kuchyně… Vaše vyprávění
v sobě nese fascinující temporytmus.
Trvalé střídání určitého spěchu na jedné straně a pomalé, zlovolné, číhavé
plíživosti na straně druhé. Jakoby svět
partyzánů a svět krůček po krůčku
po nich pasoucího gestapa s odhodláním tyto lidi zničit. Jistě, mohlo to tak
být i historicky, přesto (a nemohu se
tomu pocitu ubránit) na to je už potřeba poměrně bryskní ruka literárního
autora. Kolik tedy nacházíme ve Vaší
knize reality a kolik literární licence?
Ta kniha je z 95 % holou realitou. Snad

odhadem pouhých 5 % jsem maličko fabulovala. Zejména dialogy, které se ovšem
klidně takto odehrát mohly.

Ještě jednou k Němcům. Jak Vaši knihu
přijalo německé publikum?
V Německu se o českém odboji proti
národně socialistické okupaci Československa – s výjimkou atentátu na Heydricha – vlastně vůbec nic neví. Možná právě
proto je moje čtenářstvo osudy těchto lidí
skutečně velice pohnuto. Při svých čteních, například na školách, jsem považovala za důležité zprostředkovat mladým
lidem u nás zejména onu odhodlanost,
odvahu a idealismus českých partyzánů.

Pozornému čtenáři jistě neunikne
střídání strohých dat a faktů v protikladu s líčením přírody a jejího „normálního“ světa, která si klidně mrzne
i kvete, bez ohledu na to, že okolo zuří
válka. I to je jen náhoda?
To jsem zvolila maličko záměrně,
abych postavila idylu krás přírody do ještě krutějšího a příkřejšího protikladu se
surovou realitou.

Rád bych Vám také poděkoval za to,
že i svět partyzánů líčíte tak otevřeně.
Bez sebemenšího patosu. Nahý a občas i docela neurvalý. I o tom hovoří
pouze a jenom dokumenty, které jste
prostudovala?
Při svých rešerších v Moravském
zemském archivu jsem směla nahlížet
i do Němci zachycených spisů protektorátní kriminální policie. Právě v nich jsou
mnohé události popsány velice podrobně. Včetně těch, které postihly i Jarkovu
skupinu.
Kromě toho jsem v Moravském zemském archivu narazila i na podrobnou
dokumentaci procesů vedených Výjimečným lidovým soudem v Brně v letech
1946/1947 proti bývalým spolupracovníkům gestapa. Zejména proti těm, co
zasahovali aktivně proti odbojovým skupinám. Právě svědecké výpovědi z těchto
procesů pro mne byly cenným zdrojem
informací.
Měla jsem také možnost mluvit přímo
s pamětníky. Zejména Jarkem a Ladislavem Vodičkou, dalším tehdejším účastníkem odboje. Popsal mi život s ostatními
partyzány v jimi vybudovaném lesním
bunkru, barvitě vylíčil hlad a zimu a neutuchající strach z toho, že je gestapo
vyslídí.
A mluvila jsem i s potomky těch, co už
nepřežili.
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Mohu se Vás teď zeptat jako typický
mužský a milovník thrillerů? Při popravě četníků ve Hřišti vypadá Hörnerovo přežití skoro jako zázrak. Střela
do týla a ještě rána jistoty. I to odpovídá historické realitě? Jak se mu mohlo
podařit to přežít?
Ani já si to nedovedu vysvětlit, jak
mohl přežít. Nicméně veškeré údaje
o partyzánské popravě četníků ve Hřišti, která byla odplatou za zabití generála
Luži, jsou naprosto korektní. Přesně tak
je líčí syn generála Luži Radomír ve své
knize „The Hitler Kiss. A Memoir of the
Czech Resistance“, Louisiana 2002. Podobné informace jsem našla také v knize
„Památce divisního generála Luži“, Brno
1945, od Zdeňka Nováka. A nejpodrobněji jsou všechny tyto okolnosti popsány
v knize „Legenda bez legend. Životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise
Luži (1891–1944)“ z pera Františka Vaška, vydané v Brně v roce 2004.

Velmi silný je také obraz Jarkova návratu domů. Blíží se k Modřicím a potkává vyháněné Němce… Odsun je u nás
dodnes dost riskantní a citlivé téma.
Přesto snad, díky Vaší zkušené ruce,
ho dávkujete velice citlivě i nesmírně
emotivně. Počítala jste do jisté míry
i Vy sama s tím, jak poměrně žhavé toto
téma v Brně dodnes je?
Od samého začátku jsem si toho byla
vědoma. Proto jsem si také na chvilku pohrávala s myšlenkou ukončit příběh o pár
dní dříve. Třeba už 8. května 1945. Abych
se tak vyhnula případným kontroverzím.
Nakonec jsem se ale rozhodla, už kvůli

pravdivosti a objektivitě, tuto skutečnost
přeci jen uvést. On by mi to totiž Jarek nikdy neodpustil, kdybych právě tento obraz vynechala.

Četli Vaši knihu v německém originále už také někteří z jejích aktérů? Jaké
byly jejich reakce?
V době, kdy jsme s manželem pobývali
v Brně, dala jsem Jarkovi přečíst všechny
kapitoly, které se týkaly jeho. Šlo mi totiž
o to, abych zjištěná data předávala co nejkorektněji. Jarek byl skutečně pohnut tím,
jak se Němka dokázala ujmout tak citlivého materiálu. Když pak kniha v roce 2008
vyšla, poslala jsem jeden výtisk Miroslavovi. Po přečtení se vyjádřil také velmi
pozitivně.
V této souvislosti musím zmínit ještě
jedno jméno, a sice bývalého brněnského státního návladního JUDr. Františka
Vaška. Seznámil mě s ním jeden z bývalých Jarkových spolužáků na jaře roku
2005. Jakmile se dozvěděl o tom, na jaké
knize pracuji, okamžitě mi nabídl svoji
podporu. Jako student byl činný v odboji, zatčen a vězněn v žaláři brněnského
gestapa. Po válce pak působil jako státní
návladní a vydal sám několik publikací
na téma nacistické historie a s ní spojených událostí na Brněnsku. I pan doktor
Vašek ocenil, že se takového tématu ujímá Němka. Nesmírně intenzivně se o můj
rukopis zajímal, korigoval všechny věcné
chyby a rukopis nakonec doporučil Česko-německému fondu budoucnosti s žádostí o finanční příspěvek na jeho vydání.
Velmi ho nadchlo, když pak kniha v roce
2008 skutečně vyšla.

Přijala byste pozvání k rozhovoru
s českými čtenáři poté, co vyjde tiskem
i její český překlad?
Ano, velice ráda.
A toto pozvání platí i pro tišnovské občany. Premiérové představení knihy
v přítomnosti autorky se uskuteční 29.
března v 15.00 hodin ve velkém sále
MěKS pod kinem.

Obálka knihy Je smutné opouštět svět na jaře...

Akademický malíř Oldřich Rosenbaum, jak ho neznáme
Uljana Bráchová
Čas od času je třeba vše převrátit doslova naruby. A k tomu došlo právě nyní.
Při rekonstrukci domu, tedy i vyklízení
půdních prostor čili po letech tam uskladněných „zbytečností“, na svět vyšly doslova poklady. Z nich vyplynuly nejen
dosud mně neznámé informace o rodině, ale zejména náčrty, kresby, rovněž
však například i deníčky se zprávami
o chování a prospěchu studentů gymnázia v letech předválečných či průkazy Rosenbauma coby člena Alšova spolku. Je
možné, že v historii Tišnova chybějí i podrobnosti týkající se sokolského loutkového divadla. A právě o tom je povídání
mé maminky, paní Soni Ulmové (těsně
před Vánoci by oslavila jednadevadesát
3/2015

let), které jsem na půdě našla. Ona v roce
1988 totiž o svém tatínkovi, akad. malíři
a profesorovi tišnovského gymnázia Oldřichu Rosenbaumovi, kde působil téměř
dvacet let, napsala následující řádky, které nevyžadují komentáře.
„Tatínek pocházel z početné učitelské
rodiny v Kořenci. Pro něj byl například
rohlík v neděli velikým svátkem. Oldřich
už od mala kreslil vždy na okraj novin.
Papíry byly totiž drahé. To však nijak nebránilo tomu, aby se z malého vnímavého
kreslíře s výborným pozorovacím talentem stal časem umělec. Z rodinného prostředí si Oldřich přinesl nejen již zmíněný
talent (jeho otec byl dobrý kreslíř), ale
i lásku k práci, obětavost a skromnost.
Bývalo u nás krásně. Měli jsme prostorný dům jednoduše zařízený podle

vkusu rodičů – umělců, s obrazy rozvěšenými snad na všech stěnách. Nelze pominout ani pečlivě udržovanou zahradu
plnou květin. V takovém kouzlu jsme vyrůstaly my, dcery – Olga a dvojčata Soňa
s Evou. Zálibou tatínka byla práce se dřevem. Po večerech se pod jeho perořízkem
vedeným zkušenou rukou umělce kus
dřeva najednou měnil v šibalsky se usmívajícího Kašpárka, jindy očima zakoulel
kouzelník či belzebub, který v konečné
podobě vyplazoval i jazyk. Takto zdokonalené pohyblivé loutky nebyly určené
jen pro rodinu, otec je zcela nezištně vyráběl pro místní jednotu Sokol. Maminka
(Otilie Rosenbaumová) pak loutky oblékala, vázala nitě, chystala výpravu, kašírovala rekvizity. Děti při pravidelných
nedělních představeních ani netušily,
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kolik času a bezplatné práce jim dospělí
věnovali.
Dodnes se mi vybavují ty krásné okamžiky, kdy tatínek vyřezává ostrým nožíkem hlavičku malého herce, vylepšuje
ji a obrušuje skelným papírem či klihem
slepuje jednotlivé části. Maminka mu při
tom čte. Rodiče totiž milovali knihy. Čítávali si mnohdy i hlasitě a pak společně vše hodnotili. Jindy si při čtení tatínek
maloval či kreslil. Vyráběl nám hračky,
pokojíček pro panenky, malované společenské hry, i obrázková leporela.
Klavír a vůbec hudba – to byla další velká láska mého otce. Náš dům zněl
totiž stále hudbou. Byla to hra na klavír
i jiné hudební nástroje, ale i zpěv. Scházeli se u nás nejrůznější umělci. Tatínek
v pohnutých chvílích svého života usedal
ke klavíru a improvizoval. I my děti jsme
však dovedly už v té době vycítit, co asi
prožívá. Radost a smutek, či velký žal. Tatínek byl totiž velmi citově založený.
Oldřich Rosenbaum patřil mezi umělce velmi plodné. Pokud se mu něco zalíbilo, ihned toužil vše zachytit na plátno.
Byly to především náměty figurální, rodinné – prostě my, děti. Jeho obrazy zářily vždy radostnou náladou. Dalším jeho
INZERCE
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žánrem byly portréty. Ty se mu dařily. Zachytil v nich vždy nejen podobu, ale i povahu člověka.
Maminka Otilie Rosenbaumová rovněž
malovala. Její doménou byly akvarely, zátiší a květiny. Žel, tento krásný manželský svazek plný vzájemného pochopení
a spolupráce po třiadvaceti letech společné cesty přervala krutá rána osudu
v podobě nevyléčitelné nemoci. Tatínkovi bylo pouhých jednapadesát let. Škoda jen, že nebyl pořízen soupis jeho díla.
Dnes už nikdo nespočítá, kolik obrazů vytvořil. Jeho oleje – portréty, květiny, zátiší a různé figurální náměty včetně krajin
jsou roztroušeny v soukromém držení
a v muzeích. Mám dojem, že i v sanatoriu
či ve spořitelně.
V díle O. Rosenbauma pokračovala dcera Olga Kohoutová-Pařízková, ale i vnuk
akad. malíř Alexander Ulma, textilní výtvarník, dnes majitel designerského studia. (Talentu svých pravnoučat pětileté
Elišky – tanec, i dvouleté Anetky, celodenní zpěv a obdiv hry na klavír, ale i dalších,
kteří například tančí v souboru Ondrášek,
se už prababička nedožila – pozn. autora). Tatínek by měl určitě ze svých potomků radost. Škoda však, že nit jeho práce

byla násilně přervána uprostřed života
a plodné práce v plném rozkvětu jeho sil.
Svého snu – života v míru, kdy bude jen
malovat a hrát na klavír – se už nedočkal.“

Oldřich Rosenbaum rád portrétoval

Zahradnická firma se sídlem
v Tišnově hledá zahradníka
nebo zahradnici

Podmínky:
vyučen v oboru, praxe, samostatnost, schopnost
vedení menšího kolektivu, práce vhodná pro všechny věkové skupiny, plat 14 000 až 20 000 Kč.
Podrobnější informace na tel. čísle: 774 687 853
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Po stopách Komenského Labyrintu světa
Josef Pavlík
V březnu vzpomíná pedagogická a široká
veřejnost narození jedné z nejvýraznějších
osobností 17. století – Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670 Amsterodam),
humanisty, exulanta, filozofa, kněze a posledního biskupa Jednoty českých bratří, který si
zejména svým pedagogickým dílem zajistil
světovou slávu. Tento moravský rodák (coby
jeho rodiště se k němu hlásí Uherský Brod,
Nivnice či obec Komňa) ovlivnil svými pedagogickými spisy školství v mnoha zemích, a
proto je často nazýván „učitelem národů“.
Při této příležitosti připomeňme jednu
zajímavost. Tou jsou osudy zachovalého výtisku prvního vydání Komenského knihy Labyrint světa a ráj srdce, vydaného v polském
Lešně roku 1631. Z tohoto vydání se zachovalo pouze 13–15 výtisků. Jeden z nich měl
doubravnický řídící učitel Leopold Mazáč
(1902–1997), známý v našem regionu jako
vlastivědný, regionální historik a především
velký ctitel J. A. Komenského. Toto první vydání dokonce nevlastní ani Muzeum J. A.
Komenského!
Na titulní straně výtisku L. Mazáče byl
INZERCE
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podpis Komenského, jehož pravost bude
podrobena vědeckému přezkoumání. Hned
za titulní stránkou čteme ručně psaný zápis,
jehož autor se nepodepsal. Cituji: „Blahoslawené paměti Jan Amos Komenský Nrozen byl w Morawě w Hradisstkým Kraji we
wesnicy Komna Narozen byl Leta Paně 1592
a Roku 1604 as Učil se w Stržnicy Městě we
dvanacti a Třynacti Letech, kterýž tam zústáwal w Kwartýru u swoji tetičky, sstudýroval
a učil se 12. Leth a když gemu byl 24. Leta
Byl poswěcen na Kněžstwj Roku Paně 1616,
na Obecném Sinodu spolu s Drahicyem w Elbingu a dostal se na Cyrkew do Fulneku.“
Pod tímto nepodepsaným zápisem je druhý, tentokrát podepsaný. Čteme: „Tato Kniha Kaupena gest byla od Karla Marssalka
z Prosetina as kantora w Černowicych, byla
gest za 9 fr. Anno 1769 toho času, když gsem
w Sulkowcy katol. Kantorem zustawal Kteraužto Knihu Býwalý tam w Sulkowcy kněz
Jan Linhart ode mě vypugčil a Oplatit mě
gi nechtěl. Až ale za 8 Leth gag sem si sobě
od něg wypugčil a gakožto Mau wlastni Sobě
zanechal.“
U tohoto zápisu je podpis Thomas Juren.
Kdo byl Tomáš Juren? Jednalo se o rodáka

z Prosetína u Kunštátu, kde se narodil r. 1750,
kantora, písmáka, tajného evangelíka, kazatele, který zemřel ve Vítochově r. 1827. Byl to
on, kdo koupil tento výtisk od prosetínského
Karla Maršálka, a z Jurenovy knihovny po jeho
smrti získal knihu kněz Životský, který působil v Bystřici n. P., Rožné, Černovicích a Letovicích. Po jeho smrti se kniha dědictvím dostala
do rodiny Životských v Doubravníku. Veronika Životská se provdala za Mazáče, otce Leopolda Mazáče. Byla jeho maminkou.
Na doubravnickém exempláři prvního vydání Labyrintu světa dr. Vlasta Fialová, která
prováděla vědecký výzkum na kralické tvrzi,
dokázala, že zde nalezené literky a ozdůbky
kralické tiskárny byly převezeny do polského
Lešna a jimi bylo první vydání knihy tištěno.
V Mazáčově výtisku tohoto prvního vydání jsou ještě další zajímavé glosy, které vpisoval neznámý čtenář. Protože už měl tento
výtisk chatrnou vazbu, novou navrhl a provedl novoměstský knihvazač Bohuslav Pleva
(1902–1990), bratr spisovatele J. V. Plevy.
Před druhou světovou válkou Leopold Mazáč vzácný výtisk ukryl, aby hned
po osvobození knihu ze země vyzdvihl a až
do smrti ji pečlivě opatroval.
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Příroda
Včelaření dnes a zdravotní stav včel
Josef Permedla
Doba včelaření našich dědů je nenávratně pryč. Často jsou začínajícímu včelaři nabídnuta formou daru včelstva i se starými
úly. Bývá to lákavá nabídka, ale také může
být značně riziková. Nezbývá než doporučit
včelstva přemístit do nových úlů. Provádět
důslednou obměnu díla, nevystavovat staré
plásty volně mimo úl, po odvíčkování medu
dát voští před úly a tím zavdat příčinu k loupežím včel. To je snad rada začínajícím včelařům. Mimořádně velké riziko představují
zalétlé roje, které se usadí ve starých a nepoužívaných úlech. Jejich majitel se obvykle včelaření nevěnuje a včely si ponechává
z jiných důvodů, např. pro zvýšení výnosu
z ovocných stromů. Často si neuvědomuje, že
prostředí, v němž včely dnes žijí, je jiné, než
bylo před sto lety. Imunita včel je oslabována
v důsledku mnoha působících negativních
vlivů. Šíří se zde nové nákazy a onemocnění,
na které se naše včela dosud neadaptovala
a bez pomoci člověka by nepřežila.
Bylo prokázáno, že vysoká úroveň udržování hygieny uvnitř úlu úzce souvisí s rezistencí včely vůči nemocem. Včela není
evolučně vybavena ani schopností bránit se toxickým látkám, čímž se vysvětluje,
proč tolik včel umírá v důsledku otrav při
postřicích.
Na včely působí stresy dlouhými transporty za snůškou, změny klimatu a také

nesprávná výživa. Převládající nabídka málo
rozmanité potravy ze zemědělských monokultur a zimování výlučně na cukerných zásobách vedou ke snižování imunity.
Mezi úhlavní nepřátele včel, kteří v posledních letech sužují včely i včelaře, patří
roztoč Varroa destructor. Na včelu medonosnou (Apis mellifera) přešel ze svého původního hostitele včely indické (Apis cerana
indica). V roce 1977 se rozšířil i na naše území, pomocí člověka. V současné době je jeho
výskyt celoplošný. Škodí jak dospělým včelám, tak včelímu plodu a při přemnožení dochází ke zhroucení včelstva. Což se projevilo
v letech 2002, 2007/08 a 2014/15, příčinou
je nezvládnutí varroázy.
Nejzávažnější onemocnění včel je mor
včelího plodu. Způsobuje ho bakterie
Paenibacillus larvae. Napadení se projevuje rozkladem larvy a jejím následným zaschnutím. Během napadení jedné larvy se
vytvoří obrovské množství spor. Pro dospělé včely nejsou nebezpečné, ale právě jejich
prostřednictvím se šíří. Pokud se u včelstva
projeví klinické příznaky, dochází k likvidaci
včel, úlu a ostatního zařízení, které je třeba
spálit.
Další hrozbou pro včelstva je úlový brouk
Aethina tumida, země původu jižní Afrika.
Objevil se v Portugalsku v roce 2004. Představil jsem ho na včelařských výstavách
na Tišnovsku v roce 2005–06. V roce 2014
byl zjištěn na jihu Itálie v Reggio Calabria.

Jeho larvy se živí medem, pylem a včelími
vajíčky. Dokáže zničit včelstvo do několika
týdnů. Léčba je sice možná, ale problematická, neboť jsou potřebné přípravky v zemích
EU nepoužitelné. Problém nastává i z hlediska ohrožení životního prostředí a kontaminace medu. Africké včely si s broukem
docela dobře poradí, ale naše mírné včely
to nedokáží. Zřejmě je jen otázkou času, kdy
„dorazí“ škůdce k nám. Když tomu člověk nepomůže, nebude to nikdy! Jihoafrický brouk
se rozlézá po celém světě. Vyloučit nelze ani
možné zavlečení larev s jižním ovocem.
Likvidace a úhyny včelstev jsou pro včelaře tragédií, a proto musíme my všichni, jak
včelaři, tak i nevčelaři, přispět k zachování
dobrého zdravotního stavu našich včel a přírody pro další generace našich potomků.

Foto: Josef Permedla

Skorec vodní – plavec a potápěč
Bohumil Kabeš

Skorec vodní je velmi zajímavý pták
řádu pěvců, velikosti kosa, s výraznou
bílou skvrnou na prsou. Jeho základní
zbarvení je nenápadné, tmavě hnědé až
černohnědé. Pokud se vydáte na vycházku hlubokým údolím řeky Loučky nebo
půjdete podél toku Svratky, s velkou pravděpodobností se s tímto ptáčkem setkáte.
Zpravidla vysedává na balvanech, výstupcích nad vodou nebo na potopených kmenech stromů. Odvážně se vrhá do proudu
řeky, s roztaženými křídly běhá obratně
po jejím dně, na kterém loví larvy hmyzu a různé bezobratlé živočichy. Má velmi
husté a dokonale promaštěné peří, po kterém se voda skutálí jako malé korálky. Potápí se obvykle do jednoho metru hloubky,
ale v některých větších řekách se ponoří
i hlouběji. Při lovu vydrží pod vodou až půl
minuty, ale běžně se potápí pouze na několik vteřin.
Skorec je u nás ptákem stálým, který se v zimě toulá po krajině podél vod
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a hledá vhodná nezamrzlá místa, kde
by mohl úspěšně lovit. Často vklouzne
do vody pro potravu i děrami v ledu.
Protože v řece nebo v potoce nevyhyne
hmyz ani v zimě, může začít skorec hnízdit už brzy na jaře. Zpravidla již koncem
února nebo zkraje března začne sameček stavět velké uzavřené kulovité hnízdo z mechu a suchých rostlin. Vybírá si
k tomu různé dutiny v březích, pod jezy
nebo ve výklencích pilířů mostků a lávek.
Když se k samečkovi připojí i samička,
staví hnízdo společně. Hnízdění probíhá
od března do června a na 4 až 6 bílých, poměrně velkých vejcích sedí jen samička.
Sezení na vejcích trvá asi 16 dnů a mláďata zůstávají v hnízdě 19 až 25 dnů. Známe
i případy, kdy sameček pečuje o mláďata a samička už sedí na snůšce. Po opuštění hnízda jsou mladí ptáci schopni letu
i potápění. Skorec vodní je jediný pěvec,
kterého můžeme označit za skutečného
vodního ptáka. Nosní i ušní otvory skorců jsou uzavíratelné, oči jsou ploché jako
potápěčské brýle a jsou chráněny očním

víčkem, tak zvanou mžurkou. Oči jsou svojí anatomickou stavbou přizpůsobené jak
pro vidění pod vodou, tak i nad hladinou.
Skorci zatím nepatří mezi ohrožené
druhy, ale ubývá jich v důsledku nesmyslných regulací vodních toků, kdy přicházejí
o přirozená hnízdiště, jejich znečišťováním
a stále častějšími povodněmi, které mohou
zničit jejich hnízda.
Přeji hezké zážitky při setkání s tímto
zajímavým ptáčkem – skorcem vodním.

Skorec vodní
Tišnovské noviny

Příroda
V Králově jeskyni je stále živo
Pavel Vašík, ČSS ZO 6–7 Tišnovský kras
Do oblasti působnosti naší skupiny patří tišnovský i lažánecko-heroltický kras,
což představuje asi 25 jeskyní a několik
štol. Některé z těchto podzemních prostor
jsou v pomyslné konzervaci, ale i tam je
čas od času potřeba zajít, zkontrolovat stav
nebo něco ověřit v návaznosti na nové poznatky. Každoročně se také zpravidla v únoru provádí sčítání zimujících netopýrů.
Občany z mého okolí však více zajímá Květnice, tak se soustřeďme na ni.
I když se to tak mnohým nezdá, v Králově
jeskyni se stále pracuje. Od posledního objevu Nedělního dómu a sousedních prostor
sice uteklo již šest roků, ale to nic nevypovídá o činnosti jeskyňářů. Samozřejmě že
touhou každého jeskyňáře je objevit něco
nového, vstoupit jako první do prostor, kde
ještě lidská bytost nebyla, a pokud možno
najít ty nejkrásnější krápníkové partie. To
se však mnohému jeskyňáři během života
ani nesplní, a pokud ano, je to téměř vždy
na základě odvedené náročné práce a vytrvalosti. Králova jeskyně je složitý labyrint

chodeb a propastí se silně zasedimentovanými částmi, ale přesto nás od svého objevu
v roce 1972 pustila už 31krát dál. V současné době je stále složitější určit místo, kudy
lze najít cestu do nových prostor. Vodítka jako průvan, vodní žlábek v sedimentu
nebo nějaká neprůlezná úžina či nízký profil jsou vyčerpána. Nezbývá než dedukovat
v širších souvislostech, a proto se jeskyňáři od roku 2012 soustředí na prostup v paleopřítokové oblasti horního patra. I když
to není směr, kterým pokračuje hlavní odtoková soustava, nabízí se hned několik důvodů, proč bylo zvoleno právě toto místo.
Celou Květnici od paty až po hřeben protíná výrazný geologický zlom a část jeskyně
je na něm i vyvinuta. Od tohoto zlomu vlevo v podloží a v nižších částech známe Ztracené komíny. Horizontálně vpravo a výše se
nacházejí partie Hrozivého dómu a přilehlé komíny. Všechny tyto zmíněné prostory leží na příčné tektonické poruše a jsou
zatím nejvzdálenějšími v jihovýchodním
směru. Zde předpokládáme, že na křižovatce těchto poruch existuje cesta do neznámých prostor. Z hlediska vývinu krasu se dá

předpokládat pokračování ještě dále v horizontálním směru s drobnější, ale pěknou
krápníkovou výzdobou až do vzdálenosti
téměř sto metrů. Můžeme očekávat i další
možnou a dosud neznámou cestu do spodních partií navazujících na odtokové cesty
z již zmíněných Ztracených komínů.
Při prováděných pracích v roce 2014 se
jeskyňáři museli vypořádat s prostupem
přes první křížení puklin, zahlcených sedimenty a kvarcitovými bloky, které stály
v cestě. Tuto náročnou linii jsme již jedenkrát překonávali při budování přímé cesty
do Tišnovského dómu, a proto jsme věděli,
že bude opět náročná. Dnes díky nadšení,
obětavosti a pracovnímu nasazení především Vítka Kulhánka, Jana Vašíka a Michala
Doležela je tento obrovský komín, pravděpodobně sahající až na povrch, překonán.
Zbývají prokopat poslední metry ke stanovenému bodu a posléze hledat v přímém
i příčném směru. Pak se ukáže správnost
nebo chyba v teorii o vývoji krasu v této části kopce, a pokud nám bude osud přát, mohli bychom již v letošním roce proniknout
do vytouženého neznámého pokračování.

byl tedy technikem a možná proto, aby
se ty zájmy vyvážily, jeho koníčkem byla
příroda, především včely, ale i zahrada
a ekologie.
Včelaři ho znali nejen jako teoretika, ale
především praktika, ochotného předávat
své bohaté zkušenosti. Třicet dva let vykonával funkci jednatele tišnovské včelařské
organizace. Měl hlavní zásluhu na tom, že
ke 110. výročí organizace připravila Tišnovská televize čtyřicetiminutový pořad
Včelaření na Tišnovsku. Podílel se na scénáři a také tímto pořadem provázel.
Ekologií se začal zabývat ještě daleko dříve, než je jeho tatínek. A co bylo

nejdůležitější – na rozdíl od mnoha ekologů se jí věnoval prakticky a šel příkladem.
Byl dlouholetým aktivním členem komise životního prostředí při Městském
úřadu v Tišnově. Je třeba také uvést, že byl
aktivním sportovcem, hlavně vyznavačem
lyžování, a to jak sjezdového, tak běžkařského, a vysokohorské turistiky.
Když jeho syn Igor oznamoval přátelům, že je jeho tatínek navždy opustil,
napsal: „Zachovejme si na něj vzpomínku jako na veselého, milého, pracovitého,
ochotného, vstřícného, rovného a milujícího chlapa, který nám bude moc chybět...“
Igor se vyjádřil za nás za všechny.

Vzpomínka na Vladimíra Kapouna
Josef Ondroušek

Sbohem, moji drazí a mé včeličky. První
věta na parte, které oznamovalo smutnou
zprávu, že dne 1. února 2015 náhle zemřel
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc.
Tento rodák ze Slovenska po maturitě na zvolenském gymnáziu začal studovat na Vysokém učení technickém v Brně
a s rodiči se přestěhoval do rodného kraje svého otce – konkrétně do Tišnova.
Po ukončení studia si vybral jako životní
poslání výchovu nových inženýrů a vědeckou práci na katedře telekomunikací elektrotechnické fakulty VUT. Profesí

Včely osiřely
Josef Permedla

Dne 1. února 2015 nás náhle opustil
včelař doc. Ing. Vladimír Kapoun CSc. Jeho
smrt je velkou ztrátou nejen pro rodinu,
ale i pro včelaře. Přítel skromný, nenáročný, pracovitý, veselý a ochotný. Narodil se
17. listopadu 1934. Včelařil od roku 1965
s 25 včelstvy. Dlouhá léta kočoval se svými
bzučícími kamarády po okolí Tišnovska.
Působil jako referent pro práci s mládeží, kde byl po dobu deseti let členem OV
ČSV Brno-venkov.. V ZO ČSV Tišnov prošel různými funkcemi. Posledních třicet
3/2015

let pracoval ve funkci jednatele. V roce
1982 mu bylo uděleno Čestné uznání
ZO ČSV, u příležitosti 110. výročí založení organizovaného včelařství na Tišnovsku, v roce 2011 obdržel vyznamenání
Vzorný včelař ZO a OV ČSV. K jeho osmdesátým narozeninám to bylo republikové vyznamenání ČSV Vzorný včelařský
pracovník.
Jeho činnost byla bohatá za období
svého včelaření a tak jsme vzpomenuli
na včelaře a funkcionáře ZO ČSV v Tišnově.
Zachovejme si ho v mysli jako spolehlivého a obětavého přítele.

doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc
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Sport
Kopaná na Ostrovci s novou tváří – Petr Čoupek
Jaromír Pacek
Poslední víkend měsíce března 2015
uvede do chodu fotbalové soutěže jarní
části ročníku 2014/15, které mají vazbu
na AFK Tišnov. Na základě výsledků zdravotních testů se rozhodne, zda Mohamed
Traoré, nejlepší střelec skupiny A I. B třídy,
odehraje v dresu Tišnova první zápas jara
proti Svratce v Brně.
Podle všech dostupných pramenů se
hřiště Svratky dočká vzájemného souboje dvou bývalých dlouholetých ligových
hráčů. Už v podzimní části nastupoval
za Svratku Zdeněk Valnoha. Na druhé straně to bude o devět let mladší nová tvář
v dresu AFK Tišnov Petr Čoupek, nar.
10. 5. 1982 v Brně.
S kopanou spojil svou dosavadní životní

Jak to bylo na Klínku
Oldřich Pospíšil

Vše začalo odpoledne v březnu roku
1978. Jel jsem se svojí dcerou Ivou lyžovat
někam na Vysočinu, kde mělo být ještě „trochu“ sněhu. Když jsme jeli po silnici z Tišnova do Předklášteří, viděl jsem, že na svahu
na levé straně někdo lyžuje. Nedalo mi to,
abych se tam nejel podívat, a doufal jsem, že
budeme i lyžovat. Zaparkoval jsem co nejblíž u svahu a dál jsme šli pěšky. Když jsme
došli na svah, zjistili jsme, že nám to bude
na naše lyžování stačit. Vtom k nám dojeli
dva lyžaři – byla to profesorka tišnovského
gymnázia Z. Jakubcová a její manžel Jindřich. Protože jsem se s Jindrou dobře znal,
dali jsme se do řeči, samozřejmě jsme hovořili o lyžování. Ptal jsem se, komu pozemky
patří. Řekl mi, že je má v užívání JZD Drásov a agronoma tam dělá Oldřich Sáblík.
Jindrovi jsem nadhodil, že by to byla pěkná
sjezdovka, kdyby se dva kusy stráně spojily v jeden celek. Jindra, na rozdíl ode mne,
v tom viděl velké problémy.
V dalším týdnu jsem se sešel s Milanem
Jeřábkem, učitelem a vyznavačem lyžování
(s žáky jezdil autobusem v neděli často lyžovat do Čenkovic, mnohokrát jsem s nimi
byl i já), ten měl pro věc pochopení. Zašli jsme spolu za O. Sáblíkem a zajímali se,
co by se dalo dělat. Sdělil nám, že pole jsou
družstva a meze patří jedné babičce z Vísky.
Vůbec nevadí, když se tam lyžuje, protože
jsou to pastviny.
Od pana Sáblíka jsme šli za Ing. Jiřím Kosteleckým, v té době bydlel ve Vísce, a získali jsme ho pro naši věc. Za pár dnů jsme se
sešli znovu. Dozvěděli jsme se, že ta babička
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sportovní dráhu. Od patnácti let, díky svému mimořádnému talentu, byl členem
všech mládežnických reprezentačních
celků ČR. I toho si všimli agenti německého Leverkusenu, kam Petr v sedmnácti letech odchází. Po čtyři roky pak nastupuje
za mládežnické kolektivy.
Do ČR se vrací v roce 2003, prvoligovou
premiéru si odbyl ve Slovácku, kde odehrál 41 ligových zápasů. Po dvou letech
je jeho působištěm Baník Ostrava. I tam
má na kontě 59 ligových střetů, po nich
se vrací do rodného Brna. Zde byl oporou
zadních řad ve třiceti zápasech. Ukončením profesionální smlouvy v roce 2010
s Brnem tak po 130 startech v nejvyšší
soutěži končí. Dále působil v oddílech nižších tříd, kde pomáhá svými nespornými
zkušenostmi.

Přes Rosice, HFK Olomouc, Vyškov
a posledně divizní Blansko se jeho účinkování dočká i tišnovský Ostrovec v neděli 5. dubna 2015 v boji o body se Sokolem
Letonice. Ze strany tišnovských fanoušků nutno popřát Petru Čoupkovi, aby
byl i Tišnov jeho šťastnou štací na cestě
nejpopulárnějšího sportovního odvětví
světa.
Závěrem už jen pár sdělení z blanenských sportovních zdrojů: pokračovat v Blansku nebude zkušený exligový obránce Petr Čoupek, který zamíří do 4. týmu I. B třídy skupiny A Tišnov.
Na jeho lavičce již půl roku působí bývalý
trenér FK Blansko Jiří Hajský. „Petr Čoupek je výborný fotbalista, a to i po stránce
charakterové,“ sdělil blanenský lodivod
Michal Kugler.

už trávu neseče, a dovolila nám upravit terén, jak chceme. To byla důležitá zpráva.
V té době jsem přebíral pro podnik Zahradní architektura Želešice pracoviště
v Předklášteří. Z bývalé ozdravovny se budovala zvláštní škola s internátem a na velice zanedbaném a devastovaném pozemku
jsme měli obnovit park. Na úpravu bylo zapotřebí silných strojů. V Želešicích jsem se
domluvil, že buldozer zvaný Stalinec bude
třeba sehnat v nejbližším okolí, aby nebyly
vysoké náklady za drahý převoz. Po pátrání
jsem zjistil, že takový buldozer je v JZD Deblín a řidičem je Miroslav Navrátil. Dohodli
jsme se s ním, že to zkusí z Deblína přejet
lesem do Předklášteří. Samozřejmě to nebylo tak jednoduché, ale vyšlo to. Po skončení práce v parku jsem se s ním šel podívat
na mez, kterou jsme chtěli vyčistit a zkulturnit. Veškeré potřebné nářadí bylo v parku.
Motorovou pilou jsem silnější stromy vykácel. Pan Navrátil mez srovnal, aby se po ní
dalo jezdit na lyžích.
Po ukončení hrubé práce jsem domluvil
s Milanem Jeřábkem brigádu těch, co jezdí
v neděli lyžovat do Čenkovic. Tak se i stalo.
Svah byl vyhrabán a byl již v takovém stavu,
že zde další zimu škola uspořádala závody
na lyžích. Propuklo velké nadšení.
Z tišnovské radnice však bylo sděleno, že
se jedná o černou stavbu. Tak jsem prohlásil, že to dělám pro sebe.
Nezůstali jsme ale stát. Věděl jsem, že
by se peníze daly zajistit přes Ing. Antonína
Frankeho, CSc., který byl předsedou vládního výboru pro cestovní ruch. Náhodou jsem
se s Antonínem sešel a informoval jsem ho
o naší věci. Zeptal se mne, zda jsme schopni

záměr plně realizovat a kdo bude garantem.
Ujistil jsem ho, že garant je zajištěn – je to
TJ Sokol Předklášteří a jsou záruky provedení celé stavby. Pak mi vyprávěl, že navrhoval postavit na louce u „térovny“ kemp,
bylo by to jako brána na Vysočinu. Město
Tišnov neprojevilo zájem a tyto finance využily Oslavany. A tak jsem ho ujistil, že už je
hodně uděláno a nemůže se stát, že bychom
od toho odešli.
Zásluhou Ing. Frankeho přišly na tišnovskou radnici čtyři miliony Kč. Tak se shromáždili všichni zainteresovaní a udělal se
plán co dál. Dal jsem tip na firmu ze slovenského Kežmaroku, která v té době stavěla lyžařské vleky. Další úkoly byly postavit
domek, byl to ruský domek, dovést vodu
pro sněhová děla, položit umělou hmotu
na sjezdovku.
Já jsem v té době opouštěl Tišnov na delší
dobu, a starosti zůstaly na Jindrovi Jakubcovi, Ing. Karlu Babákovi, Ing. Jiřím Kosteleckém a Milanu Jeřábkovi.
Můžeme říct, že se hodně udělalo. Dnes
mi však připadá, že zůstalo současné vedení
stát na místě. Protože i níže položené sjezdovky už vyrábí sníh, pokud trochu mrzne. Na Klínek ale nebyla přivedena voda.
A už se ani neví, na co byly použity všechny
peníze.
Kdepak je asi umělý povrch sjezdovky,
tak zvané kartáče, který měl sloužit k tomu,
aby bylo na svahu možné lyžovat, i když nebude sníh? Je pravdou, že položení i rozebrání umělého povrchu bylo dost pracné.
Je chvályhodné, že je sjezdovka v létě alespoň občas využita k lyžování na trávě a pořádají se zde i mezinárodní závody.
Tišnovské noviny

Různé/Inzerce
Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění stovkám nezaměstnaných
Více než čtyřem stovkám lidí v Jihomoravském kraji už pomohl najít práci
projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV)
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2.
Hlavním přínosem stáže je získání praktických zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových
kontaktů a sebevědomí, čímž stážista
zvýší svou konkurenceschopnost na trhu
práce.
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí 2, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/49.0001,
plynule navázal na svou úspěšnou první část, kterou FDV realizoval od června
2012 do října 2014. Během dvou let se
do programu jen na jižní Moravě zaregistrovalo 3 162 uchazečů a své znalosti si
prostřednictvím odborné stáže rozšířilo
1 041 z nich. Přičemž 20 % stážistů získalo po skončení praxe u poskytovatele
řádné zaměstnání, dalším 20 % nabídli
zaměstnavatelé pracovní uplatnění např.
formou externí spolupráce.

–– rodiče na/po rodičovské dovolené
–– osoby nezaměstnané déle než tři
měsíce
–– osoby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce
–– pedagogičtí pracovníci středních škol,
kteří vyučují odborné předměty

Veškeré informace o projektu získáte nejen na webových stránkách
www.stazevefirmach.cz, ale i u regionálního konzultanta přímo ve Vašem kraji.
Pro Jihomoravský kraj:
Markéta Lasovská, Kotlářská 53, Brno
marketa.lasovska@fdv.mpsv.cz
Tel.: +420 778 521 787

INZERCE

Naším klientem je úspěšná nadnárodní společnost
Thuasne ČR, s. r. o., jejíž aktivity jsou zaměřeny
na výrobu a prodej zdravotnických potřeb a pomůcek.
Pro výrobní divizi společnosti se sídlem v Předklášteří
hledáme vhodného odborníka pro pracovní funkci

Kdo se může do projektu zapojit?

Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR,
vyjma hl. m. Prahy, a jsou:
–– osoby starší 50 let
–– osoby starší 40 let ohrožené
nezaměstnaností
–– nezaměstnaní absolventi středních
a vysokých škol
INZERCE

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ a textilní techniky, údržbář
Požadujeme:
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Znalost problematiky oprav strojů a zařízení
Základní znalost elektrotechniky
Technické myšlení, manuální zručnost, samostatnost
Schopnost rychlého rozhodování, důslednost
Časovou flexibilitu, ochotu učit se novým věcem
Schopnost týmové spolupráce
Uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
Řidičský průkaz sk. B

Výhodou:
▬ Praxe s opravami šicích strojů
▬ Osvědčení pro vysokozdvižný vozík, svářečský průkaz

Nabízíme:
Zajímavou a odpovědnou práci v úspěšné výrobní organizaci, možnost seberealizace a uplatnění dovedností a zkušeností, dobré platové ohodnocení,
zaměstnanecké výhody (13. plat, mobilní telefon, penzijní připojištění, další).
Bližší informace týkající se této pracovní nabídky budou předmětem osobních
jednání vhodných kandidátů s konzultantem Challenge CZ.

Pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené
požadavky, zašlete nám svůj životopis s uvedením
referenčního čísla 02/15 na mailovou adresu:
office@challengecz.com. Současně uveďte, zda
souhlasíte s uložením svých osobních dat do interní
databáze Challenge CZ - www.challengecz.com.
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Blahopřejeme a vzpomínáme
Dne 28. února oslaví 90. narozeniny paní Věra Dvořáčková
z penzionu v Tišnově. Maminko, máme Tě rádi a jsme vděčni za to,
že jsi s námi. Za vnuky Radka a Pavla s přítelkyněmi, malé pravnučky
Gábinku a Verunku přeje co nejméně zdravotních problémů a hodně
pohodových dní dcera Věra.
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Dne 6. března uplyne osmý smutný rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní
Jarmila Bahynská z Lomničky. Dne
13. března by se dožila 90 let. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina Pekova.

Dne 1. března uplyne třináct smutných roků
od chvíle, kdy nás opustil manžel, tatínek,
dědeček pan Josef Janda. Tiše vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 8. března uplyne třetí smutné výročí
ode dne, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček pan Milan Kala.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 24. února uplynulo první smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše
manželka, maminka a babička paní
Jarmila Kostolníková. S láskou zůstává
v našich srdcích. Manžel a dcery s rodinami

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 18 roků, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Zdeněk Londin.
Děkujeme za tichou vzpomínku. Manželka,
dcera a syn s rodinou

Dne 2. března 2015 tomu bude 15 roků, co
po tragické nehodě zemřel náš milovaný syn
Marek Mühlhansel. S bolestí v srdci
stále vzpomínají rodiče.

Dne 12. března uplyne první smutný rok, kdy
nás opustil pan Milan Ondráček. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkuji manželka, dcera a sestra s rodinami.

Dne 21. února uplynul druhý smutný
rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a strýc pan
Alexander Pek. Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

Dne 2. března 2015 uplyne deset roků
od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní Zdeňky Štechové. Za tichou
vzpomínku děkují synové Mirek a Zdeněk
s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli naposledy rozloučit s naší milovanou
maminkou, babičkou a prababičkou paní
Vojtěškou Zálesákovou. Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Jménem celé rodiny děkuje vnučka Markéta.
Dne 3. března 2015 by se babička dožila
krásných 84 let.

Dne 26. února 2015 uplynou čtyři smutné
roky, co nás opustil manžel, tatínek a dědeček Ing. Miloslav Zerák. Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka
a děti s rodinami.

Tak letí ten čas, co utichl Tvůj hlas,
vzpomínky na Tebe zůstaly jen
a ty se vrací každý den.
Dne 3. února uplynul šestý smutný rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, tchán pan
František Mihola. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje dcera Lenka s rodinou.
Tišnovské noviny

Vzpomínáme
Za Josefem Češíkem

František Klouba (Klofan)
O vánočních svátcích nás navždy opustil pan Josef Češík, dlouholetý člen folklorního souboru Besének.

Pepík byl milý a hodný člověk, je nám všem velmi líto, že tu s námi
již není! Byl výtečný tanečník, děvčata vzpomínají, jak se těšila, že
na ně připadne jako tanečník právě Pepík.

Jeho aktivita v souboru se postupně přikláněla ke hraní a vyvrcholila ve vzniku kapely, kde potom hrál na housle a violu. Kromě práce při nácviku tanců a sehrávání kapely se zajímal Pepík
Osud nám Tě vzal, můžeme jen vzpomínat.
Dne 11. února by se dožil 50 let náš milovaný manžel, tatínek,
syn pan Roman Tittl. 5. března uplynou smutné tři roky,
co nás navždy opustil. S láskou a úctou vzpomínají manželka,
děti, rodiče.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 22. ledna 2015 rozloučit
s panem Jaroslavem Ševčíkem. Děkujeme za květinové
dary a za projevy soustrasti. Zarmoucená rodina

mimo jiné o lidové jednoduché muzicírování na dostupné lidové
předměty. Například na plátek březového lýka vložený mezi prsty, který podle intenzity foukání a své tloušťky vydává tón. Takto
dokázal doprovodit zpěváka, dokonce zahrát i na tancovačkách.

V soukromém životě se zajímal o léčivé byliny a jeho zájem postupně přerostl v léčitelství. V něm dosáhl značných úspěchů,
o čemž svědčí řada případů vyléčených dospělých i dětí. Přesto,
že se plně věnoval práci v souboru a léčitelské činnosti, nijak nezanedbával svou manželku ani dceru.
Na všechny společné chvíle a prožitky s Pepíkem jsme vzpomněli
3. ledna 2015 při posledním rozloučení v lomnickém kostele.
Dne 16. března 2015 uplyne šest let od tragické smrti paní
Bc. Naděždy Břenkové, roz. Dosoudilové. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Za rodinu manžel, dcera Lucinka a babička,
za všechny pozůstalé.
Dne 5. března uplyne deset let, kdy nás navždy opustila maminka a babička paní Jiřina Odehnalová. S láskou a úctou
vzpomíná dcera Anna s rodinou.

Inzerce
posilu do týmu v Tišnově
°°Hledáme
na pozici: Konzultant(ka) internetového

marketingu. Více viz inzerát v tomto čísle nebo na www.gdi.cz/konzultant.pdf.

byt v Tišnově o velikosti
°°Koupím
2+1, 3+1, může být i k rekonstrukci.
Tel.: 732 814 180.

a úpravy oděvů, dámské,
°°Opravy
pánské a dětské. Tel.: 739 446 896.
částečně zařízený byt 2+1,
°°Pronajmu
sídliště pod Klucaninou za 8 000 Kč
včetně inkasa. Tel.: 602 875 850.

nebytové prostory
°°Pronajmu
v centru Tišnova, cena dohodou, bližší
informace na tel. 603 908 094.

práce
°°Nabídka
Hledáme personál (obsluhu) do hostince

Na Humpolce, zkušenosti vítány. V případě
zájmu volejte na telefon 724 285 478 nebo
se dostavte osobně na provozovnu Brněnská 184, 666 01 Tišnov.

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.
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Inzerce
Těšit se můžete na:
- Aranžmá z řezaných tulipánů
a jarních květin
- Orchideje
- Macešky, sedmikrásky, pomněnky,
petrklíče
- Rychlené cibuloviny
- Osázené jarní nádoby
- Sazenice rané zeleniny

Vítání jara v Šebrově
7. – 8. března 2015

Jarní nabídka Zahradnictví u Kopřivů:
- jarní květiny: macešky, minimacešky, sedmikrásky, petrklíče, pomněnky
- rychlené cibuloviny
- jarní osázené košíky a truhlíky
- sazenice rané zeleniny: salát, kedlubny
- největší nabídka řezaných květin
- kontejnerované ovocné dřeviny
Od konce března v nabídce sortiment stromů a keřů na venkovní zahradě a balkónové rostliny.

www.zahradnictvisebrov.cz
Zahradnictví u Kopřivů
Šebrov 105 679 22 Lipůvka
tel: 725 914 686
e-mail: info@zahradnictvisebrov.cz
Otevřeno každý den
800—1800
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Navštivte naši prodejnu v Tišnově:
Prodejna Tišnov
Brněnská 154Tišnov 666 01
tel: 549 412 374

Otevírací doba:
Po—Pá: 730—1700
So:
730—1700
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kouzelník Richard Nedvěd, XI. reprezentační ples města Tišnova
31. 1. 2015, Sokolovna Tišnov
Foto: Michal Beneš

XI. reprezentační ples města Tišnova
31. 1. 2015, Sokolovna Tišnov
Foto: Michal Beneš
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