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Úvodní slovo starosty
Dostává se 

vám do rukou 
dubnové čís-
lo Tišnovských 
novin. I ten-
tokrát na vás 
čeká mnoho za-
jímavého čte-
ní, namátkou 
mohu vybrat 
články našich 

pravidelných přispěvovatelů z řad stu-
dentů a učitelů tišnovských škol, tento-
krát o odpoledni autorského čtení nebo 

literárních a odborných soutěžích. Čtvr-
té číslo Tišnovských novin přináší také 
obsáhlé informace o přijímacím řízení 
do mateřských škol nebo už tradiční roz-
hovor měsíce, tentokrát s významným 
astrofyzikem a tišnovským rodákem 
Františkem Fárníkem. O situaci s přípra-
vou nového územního plánu města vás 
podrobně informuje kolega místosta-
rosta Petr Bábor v pravidelném okénku 
v úvodu novin. Upozornit si dovolím také 
na informace o letošních změnách ve vy-
bírání poplatku za likvidaci komunálního 
odpadu.

Ti, kteří se pravidelně zajímají o dění 
ve městě, jistě zaznamenali, že kolegyně 
Zdeňka Dohnálková rezignovala na man-
dát členky rady města. Zastupitelstvo 
města na toto uvolněné místo zvolilo 
paní Helenu Randovou. V pravidelném 
měsíčním rozhovoru vám ji představíme 
v příštím čísle Tišnovských novin. Paní 
Heleně Randové přeji do nelehké práce 
městské radní mnoho sil a vám všem pří-
jemné počtení a tentokrát snad už oprav-
du krásné jarní dny. 

Jan Schneider

Z kanceláře místostarosty
Díky novému 

formátu Tiš-
novských novin 
mohu více pro-
storu svého pří-
spěvku věnovat 
konkrétním zá-
ležitostem týka-
jících se chodu 
města, přede-
vším v oblas-

tech patřících do mé kompetence. Rád 
bych vám podrobněji popsal stav v oblas-
ti tvorby nového územního plánu a aktivi-
ty týkající se Místní akční skupiny Brána 
Vysočiny. 

Od 14. prosince 2012 je na městských 
internetových stránkách v sekci Aktuál-
ní informace zveřejněn návrh územního 
plánu Tišnov (nebo přímo na www.tisnov.
cz/cs/clanky/mesto/navrh-uzemniho-
-planu-tisnov.html). Je zde i vyhodnoce-
ní jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Na základě metodického výkladu nove-
ly stavebního zákona Ministerstvem pro 
místní rozvoj byl návrh územního plánu 
projednán nejen s dotčenými orgány, kraj-
ským úřadem a sousedními obcemi, ale 
též s veřejností, v tomto případě vyhlá-
šením veřejné vyhlášky. K zveřejněným 
dokumentům mohl každý uplatnit připo-
mínky. Doba pro podání připomínek už 
uplynula, ale návrh je i nadále nad rámec 
zákona zveřejněn na výše zmíněných in-
ternetových stránkách. V současné době, 
po obdržení stanovisek dotčených orgá-
nů a připomínek veřejnosti, pořizovatel 
ve spolupráci se mnou jakožto určeným 
zastupitelem vyhodnocuje a zajišťuje ře-
šení rozporů. Pořizovatelem se rozumí 
Odbor územního plánování a stavebního 

řádu Městského úřadu Tišnov. Na základě 
vyhodnocení předešlé fáze projednávání 
zajistí pořizovatel upravení návrhu územ-
ního plánu. Současně bude nutno návrh 
ještě upravit v souladu s novelou staveb-
ního zákona a jeho vyhlášky č. 500/2006 
Sb., které nabyly účinnosti od 1. ledna 
2013. 

Jakmile bude započata další část pro-
cesu projednávání dle ust. § 52 stavební-
ho zákona, tj. v rámci řízení o územním 
plánu, bude zveřejněna upravená verze 
územního plánu. Je třeba upozornit, že bě-
hem řízení o územním plánu bude možné 
podávat připomínky a také námitky. Sou-
částí tohoto řízení bude také veřejné pro-
jednání návrhu územního plánu Tišnov. 
O termínu a místu veřejného projednává-
ní bude veřejnost informována a účastnit 
se ho bude moci každý. Město Tišnov, pro 
které je územní plán pořizován, dotčené 
orgány, krajský úřad a sousední obce při-
zve pořizovatel k veřejnému projedná-
ní také. V následujícím čísle těchto novin 
bude zveřejněn informativní text k sou-
časnému stavu projednávání územního 
plánu, včetně podrobností, které se do to-
hoto textu nevešly.

Druhé téma, kterému zde chci věnovat 
pozornost, je Místní akční skupina Brána 
Vysočiny o.s. (MAS BV). Během roku 2012 
probíhala v Tišnově diskuze o místních 
akčních skupinách (MAS) a jejich roli v re-
gionu Tišnovska. Také já jsem se této dis-
kuze zúčastňoval, a to především proto, že 
jsem zodpovědný za podporu podnikání 
ve městě Tišnov a MAS mi připadá jako 
dobrý nástroj, jak podpořit nejen místní 
podnikatele, ale i neziskové organizace. 
MAS slouží Evropské unii k přerozdělo-
vání financí na podporu venkova (oblastí 

s obcemi do 25 tis. obyvatel). Přestože se 
domnívám, že velká část dotací je přinej-
menším z hlediska jejich efektivity a ná-
sledných konsekvencí pro společnost 
často kontraproduktivní a často by bylo 
lépe finance nepřerozdělovat, připadá 
mi možnost přerozdělování pomocí MAS 
jako jedna z vhodnějších metod.

V listopadu 2012 proběhla ustavující 
valná hromada více než 40 členů s volbou 
orgánů naší MAS. K dnešnímu dni jsme 
podali žádosti o dotaci na tvorbu strategie 
území pro programové období 2014-2020 
u Státního zemědělského intervenční-
ho fondu (500 tis. Kč) a Jihomoravského 
kraje ve výši 80 tis. Kč. Činnost MAS byla 
podpořena částkou 50 tis. Kč z městské-
ho rozpočtu, která bude použita společně 
s členskými příspěvky na kofinancová-
ní tvorby strategie. Město Tišnov v tom-
to roce obdrželo dotaci na tvorbu svého 
strategického plánu. Předpokládáme, že 
strategický plán Tišnova bude jedním ze 
základních dokumentů využitelných i pro 
tvorbu strategie MAS BV, která má nastínit 
možnosti dalšího rozvoje území i v okol-
ních obcích figurujících v MAS BV. Aby 
tyto dokumenty byly smysluplné, je tře-
ba do jejich tvorby zapojit širší veřejnost 
a věnovat jim dostatečnou pozornost. 
O vývoji této problematiky a možnosti va-
šeho zapojení vás budeme průběžně in-
formovat. Během roku 2014 bude jasné 
do jaké míry se Tišnovu a jeho okolí poda-
řilo strategii rozvoje vypracovat.

 
Petr Bábor

Fotografie v galerii: Michal Beneš
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Nový tajemník
Městský úřad v Tišnově má po více jak 

půl roce, kdy byla tato funkce pouze do-
časně obsazena, svého řádného tajem-
níka. Od 2. 4. 2013 nastoupil do funkce 
Mgr. Jan Mičán, který byl doporučen ko-
misí ve výběrovém řízení a následně 
jmenován starostou města včetně ne-
zbytného souhlasu ze strany ředitelky 
krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
Mgr. Jan Mičán se narodil v roce 1970 
a bydlí v Předklášteří. Vystudoval Pří-
rodovědeckou fakultu Masarykovy uni-
verzity v Brně a dosud působil jako 
vedoucí oddělení rodinné politiky na Od-
boru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu v Brně. V letech 2002 až 2006 byl 
vedoucím kanceláře hejtmana Jihomo-
ravského kraje.

Tišnov zvítězil v soutěži Zlatý erb 2013
Soutěž Zlatý erb je pořádána jako sou-

část konference ISSS ve spolupráci se 
sdružením Český zavináč, Svazem měst 
a obcí ČR a portálem Města a obce online. 
Cílem soutěže je podpořit moderniza-
ci místní a regionální veřejné správy pro-
střednictvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i specifickým 
skupinám uživatelů s využitím internetu 
a ostatních elektronických médií, a přispět 

tak k rozvoji kvality života ve městech, 
obcích a krajích České republiky. Město 
Tišnov zvítězilo v krajském kole sou-
těže v kategorii „Elektronická služba“ 
(v této kategorii bylo přihlášeno 38 slu-
žeb) se svým rezervačním systémem 
MěÚ Tišnov. Tímto postupuje Tišnov 
do celostátního kola, jehož vyhlášení pro-
běhne v Hradci Králové na konferenci ISSS 
8. – 9. dubna 2013.

Mobilní sběr odpadu
Václav Drhlík, vedoucí Oddělení komunálních služeb

Oznamujeme všem občanům města 
Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné 
a Hájek-Hajánky, že budou opět po měs-
tě a obcích dle rozpisu v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek umísťovány velkoobjemové 
kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Plán přistavení velkoobjemových 
kontejnerů:
• 4. 4. 2013 ul. Černohorská, 

 ul. Janáčkova
• 9. 4. 2013 ul. Kvapilova, 

 parkoviště u Pošty 3
• 10. 4. 2013 ul. Drbalova, U Humpolky
• 11. 4. 2013 parkoviště ul. Polní, 

 ul. Erbenova
• 16. 4. 2013 ul. Mrštíkova, 

 ul. Klášterská (u závor)
• 17. 4. 2013 ul. Na Hrádku (u hřbito-

va), ul. Purkyňova (nemocnice)
• 18. 4. 2013 Pejškov (u zastávky), 

 ul. Brněnská (u pily)
• 23. 4. 2013 Kukýrna (u ordinace 

dr. Stalmachové), Jamné (na návsi 
a „U Vlachů“)

• 24. 4. 2013 ul. Za Mlýnem, Hajánky
• 25. 4. 2013 ul. Halasova, 

 ul. Králova (na konci)
• 30. 4. 2013 ul. Dlouhá (u křižovatky 

s Lomnickou)

Na každém sběrném stanovišti je 
umístěn kontejner v době od l5.30 
hod. do l8.00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze pova-
žovat odpad, který vzhledem k jeho 
rozměrům nelze uložit do vlastních od-
padových nádob (popelnic, kontejnerů). 
Jsou to především skříně, sedací soupra-
vy, koberce, železo aj. Pokud je to možné, 
prosíme o maximální snížení objemu to-
hoto odpadu. U skříní se jedná o rozmon-
tování, s kterým může pomoci i obsluha 
u kontejnerů. K přistaveným kontejne-
rům je možné donést i velkoobjemové 
elektrozařízení, které podléhá zpětné-
mu odběru (chladničky, sporáky, televize, 
monitory aj.) a které město odebírá prio-
ritně na sběrném dvoře. Respektujte pro-
sím pokyny obsluhy, děkujeme.

Z bioodpadů lze ke kontejneru odlo-
žit pouze větve z ořezu stromů a keřů, 
které je také možné celoročně uložit 
na sběrném dvoře, kde se dále štěpkují. 
Ostatní bioodpad ze zahrad a z domác-
ností doporučujeme nejlépe komposto-
vat na vlastních zahrádkách nebo uložit 
do zapůjčené pravidelně vyvážené nádo-
by na bioodpad nebo větší množství bio-
odpadu odvézt přímo na sběrný dvůr. 

Pro čtenáře a přispěvatele Tišnovských 
novin byl nově zřízen e-mail

noviny@tisnov.cz

Pokud nám budete chtít zaslat jakýkoli 
námět, připomínku či článek, využijte 
tento e-mailový kontakt.

 
Redakční rada 
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Finanční odbor informuje
Jitka Halamová

V Tišnovských novinách č. 1 jsme Vás po-
drobně informovali o místním poplatku 
za „komunální odpad“. Nyní si dovoluje-
me připomenout pouze podstatné změny 
pro rok 2013. 

1. Skupiny poplatníků
Ohlašovací povinnost nemají poplatníci, 
kteří
• mají na území města trvalý pobytů,
• mají ve vlastnictví stavbu určenou 

k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatníci s ohlašovací povinností – 
tzn. jsou povinni se k poplatku přihlásit 
do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnos-
ti u správce poplatku – MÚ Tišnov, Odbor 
finanční, nám. Míru 111, Tišnov.
• Cizinci s povoleným trvalým nebo 

přechodným pobytem v ČR nad 90 
dní,

• cizinci s přechodným pobytem nad 3 
měsíce,

• cizinci s uděleným azylem 
• osoby, které mají ve vlastnictví byt, 

ve kterém není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba,

• osoby, které mají ve vlastnictví ro-
dinný dům, ve kterém není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba.

2. Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, 
kteří prokáží, že:
• Platí poplatek za komunální od-

pad v jiné obci, podle zákona číslo 
185/2001 Sb., o odpadech,

• jsou trvale umístěni ve školských za-
řízeních pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy, v krizových centrech či v za-
řízeních pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc (rozsudkem soudu),

• jsou trvale umístěni v domově pro 
osoby se zdravotním postižením nebo 
v domově pro seniory mimo území 
města Tišnova (potvrzením příslušné-
ho zařízení),

• z důvodu pobytu v zahraničí se v da-
ném kalendářním roce více než 3 měsí-
ce nebudou zdržovat nebo nezdržovali 
na území města Tišnova, 

• z důvodu pobytu ve vazbě nebo výko-
nu trestu odnětí svobody se v daném 
kalendářním roce více než 3 měsíce 
nebudou zdržovat nebo nezdržovali 
na území města Tišnova (potvrzením 
vězeňské služby nebo oznámením),

• z důvodu pobytu v místě zaměstná-
ní se v daném kalendářním roce více 
než 3 měsíce nebudou zdržovat nebo 
nezdržovali na území města Tišnova 
(potvrzením ubytovacího zařízení nebo 
nájemní či podnájemní smlouvou),

• z důvodu pobytu v místě studia se 
v daném kalendářním roce více než 
3 měsíce nebudou zdržovat nebo 
nezdržovali na území města Tišnova 
(potvrzením příslušné správy kolejí 
a menz nebo nájemní či podnájemní 
smlouvou),

• z důvodu dlouhodobé hospitalizace 
se v daném kalendářním roce více než 
3 měsíce nebudou zdržovat nebo ne-
zdržovali na území města Tišnova (po-
tvrzením zdravotnického zařízení). 

Poplatníci, kteří nemusí prokazovat nárok 
na osvobození.
• Kojenci do tří měsíců věku,
• poplatníci, kteří vlastní na území města 

Tišnova stavbu určenou k individuální 
rekreaci a zároveň mají na území města 
Tišnova trvalý pobyt.

3. Společná odpovědnost
Nově zavedená společná odpovědnost po-
platníka a jeho zákonného zástupce za za-
placení poplatku, v případě, že je poplatník 
v době vzniku poplatkové povinnosti ne-
zletilý. Zákonný zástupce má v takovém 
případě stejné procesní postavení jako ne-
zletilý poplatník.

Sazba poplatku 
• Trvalý pobyt nebo nemovitost v Tišnově 

– 500 Kč na poplatníka.
• Pro místní části Hajánky, Hájek, Jamné, 

Pejškov – 400 Kč na poplatníka (po úlevě).

Splatnost poplatku:
jednorázově do 30. 4. 2013.
Současně si Vás dovolujeme upozornit, že do 
30. 4. 2013 je splatný i místní poplatek ze psů.

V případě nejasností nás můžete kontak-
tovat: Tel.: 549 439 838
E-mail: jitka.halamova@tisnov.cz
Odbor finanční MěÚ Tišnov – budova rad-
nice, 1. poschodí

Dopravní omezení
Petra Vokáčová, odbor dopravy

Upozorňujeme, že z důvodu pro-
vádění výstavby vodovodu na začát-
ku městyse Nedvědice bude v termínu 
od 1. 4. 2013 do 30. 4. 2013 omezen 
provoz na silnici vedoucí z obce Čer-
nvír do městyse Nedvědice. Dopravní 
omezení spočívá ve snížení nejvyšší do-
volené rychlosti a vedení silničního pro-
vozu kyvadlově za použití světelného 
signalizačního zařízení v jednom jízd-
ním pruhu. 

Další upozornění se týká výstavby 
kanalizace v obci Svatoslav, kde bude 
v termínu od 18. 3. 2013 do 30. 6. 2013 
omezen provoz na silnici vedoucí z obce 
Přibyslavice. Dopravní omezení spočí-
vá ve snížení nejvyšší dovolené rychlos-
ti a vedení silničního provozu střídavě 
v jednom jízdním pruhu pro oba směry.

Údržba veřejné zeleně
Václav Drhlík, vedoucí oddělení komunálních služeb 

Období vegetačního klidu je obdobím, 
kdy se v údržbě veřejné zeleně zabýváme 
řezem a kácení stromů. I v letošní zimní 
sezóně bylo nutné pokácet některé stro-
my v intravilánu města, a to především 
z důvodu provozní bezpečnosti. Všechny 
stromy ve městě jsou odborně posouze-
ny v rámci projektu „Regenerace zeleně 
vybraných lokalit města Tišnov“. Kácení 
jsou navržena s určitou naléhavostí, tedy 
s ohledem na míru potenciálního nebez-
pečí škody na zdraví či majetku. Proto 
navržené stromy káceny od roku 2011 po-
stupně. Stromy navržené ke kácení schva-
luje při podání žádosti i komise životního 
prostředí. Další budou káceny až v rámci 

realizace projektu „Regenerace...“. Veške-
ré stromy navržené ke kácení schvalu-
je při podání žádosti i komise životního 
prostředí. 

Na podzim letošního roku bude zahá-
jena realizace projektu „Regenerace...“, 
ale kromě kácení budou realizovány pře-
devším výsadby stromů a keřů. Vysazeno 
má být více než 300 stromů a 8000 keřů. 
Všechny stromy ve městě budou ošetřeny 
odborným řezem a v částech sídlišť Pod 
Klucaninou a Pod Květnicí budou reali-
zovány kompletní sadovnické úpravy ve-
řejné zeleně včetně uvedených výsadeb 
stromů a keřů. 
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Studenti SŠ a ZŠ Tišnov v odborných soutěžích
Jitka Alexová, SŠ a ZŠ Tišnov

2. pololetí školního roku je již tradič-
ně obdobím, kdy mají studenti možnost 
prokázat své odborné znalosti a doved-
nosti v různých typech a úrovních odbor-
ných soutěží. 

V letošním roce začala tato soutěžní 
sezóna mnohem dříve než jindy. Koncem 
ledna se studenti maturitního ročníku 
nástavbového studia zúčastnili znojem-
ské soutěže v účetnictví „Má dáti dal“. 
Lukáš Robíšek a Jan Kéda se plnění sou-
těžních disciplín zhostili se ctí a mezi 
ostatními soutěžícími se neztratili. 

O měsíc později – 26. února jsme se 
mohli radovat ze skvělého pátého mís-
ta, které pro nás vybojoval Pavel Chromý, 

student 3. ročníku oboru mechanik opra-
vář motorových vozidel, v soutěži „Auto-
mechanik Junior“, která se letos konala 
v Moravském Krumlově. Pavel prokázal 
výborné znalosti i dovednosti. Při vyhlá-
šení vítězů ocenil vysokou úroveň soutě-
žících i Ing. Stanislav Juránek, náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje.

Do konce školního roku budou naši 
školu reprezentovat vybraní studenti ješ-
tě v mezinárodní soutěži ve svařování 
„O zlatý pohár Linde“, v soutěži „Automo-
bileum“ a letos nově i v celostátní soutěži 
„Opravář zemědělských strojů“. 

Reprezentantům přejeme hodně štěs-
tí a doufáme, že se v konkurenci neztratí. 

Odpoledne autorského čtení
Silvie Čechová, sexta

Je středa 13. března, učebnou dějepi-
su a zeměpisu se line příjemná, pohodo-
vá nálada. Studenti jako noty v osnově 
nepravidelně rozsazeni v „kaskádovitém 
terénu“ třídy. Na všechny je vidět a také 
všichni dobře uvidí, co se bude zane-
dlouho odehrávat pod nimi. Někteří mají 
v ruce svoje texty, jiní se přišli jen ze zvě-
davosti podívat.  

Do místnosti postupně přicházejí 
i kantoři, a když vejde paní profesorka 
Bílá, všichni utichnou a čekají, až pro-
mluví. Ona už je taková, taková éterická, 
alespoň na mě tak působí. „Milí mladí 
přátelé, příznivci krásného slova…“ za-
číná profesorka klidným hlasem. Mluví 
o mladých literátech, pravidelně repre-
zentujících naše gymnázium na všemož-
ných literárních soutěžích, posteskne si 
ale, že většina z nich už je v maturitních 
ročnících. „… já se ale nebojím, že tady 
nastane nějaké literární vakuum, spolé-
hám na nadané nižší ročníky!“ dodává 
s šibalským úsměvem. 

Celé autorské čtení zahajují tóny ky-
tary a poté gratulace Kateřině Vašíčko-
vé, velmi nadané muzikantce, která už 
teď může s klidem říct, že je studentkou 
Janáčkovy akademie múzických umě-
ní v Brně, kam byla nedávno přijata. Pak 
už přišly na řadu autorské texty. Nejob-
líbenějším žánrem na našem gymnáziu 
je pravděpodobně povídka, během celé-
ho programu jsme měli možnost vplout 
svou fantazií do pěti různých příběhů, 

Strýček Hugo a já od M. Stránské nás po-
bavil nejen vtipnou zápletkou, ale i své-
rázným přednesem autorky. Naopak 
cesta k dokonalosti od V. Bočkové, která 
vyprávěla o dívce se sklony k anorexii, 
nechala přísedící vklouznout na chvíli 
do těla mladé dívky, která se vidí nejspíš 
úplně jinak, než jaká ve skutečnosti je. 
Největším překvapením byla ale M. Ko-
laříková se svojí bajkou o dvou hádavých 
lahvích, kterou vtipně poukázala na důle-
žitost třídění odpadu.

 Další oblíbenou formou je poezie. 
Opětovným důkazem, že není důležitý 
jen obsah, ale i forma, kterou ho před-
nesete, byla B. Babáková se svým se-
šitem plným básniček a myšlenek. „… 
a tuhle jsem napsala, když jsem jela z Pe-
nny, z brigády ...“ směje se sympatická 
septimánka.

Nejvíce mi ale mrazilo při přednesu 
A. Hrbáčkové, hladilo to po uších a občas 
mi to dokonce zvedlo chloupky v zátyl-
ku, a tak je to v poezii správně, má chytit 
za duši a donutit k zamyšlení i pousmání.

Je až s podivem, jaké talenty mezi stu-
denty najdeme, žádná tvorba, která byla 
ten den přednesena, se nedá hodnotit 
jako špatná. Hodinka autorského čtení 
tedy skončila a autoři si odnesli inspiraci 
a možná i námět pro své další texty. Jsme 
už moc zvědaví, jak se spisovatelské am-
bice udrží do příštího roku a zda oprav-
du nevznikne s odchodem maturantů to 
obávané „literární vakuum“.

Dvě hádavé láhve
Maruška Kolaříková, sekunda

Byly jednou dvě plastové láhve 
od Coca-Coly. Ležely vedle sebe v trá-
vě. Jednu vypila slavná popová hvěz-
da oceněná již vším, čím to šlo. Druhou 
nadaný mladý student, jenž nikdy ne-
dostal horší známku než dvojku. Láh-
ve se hádaly, kterou z nich vypil lepší 
člověk. Křičely na sebe a dělaly rámus. 
Kousek od nich v kontejneru na plast 
seděla třetí láhev. Připadala si trap-
ně, jelikož ji nevypil nikdo zvláštní. 
Jen obyčejná malá holčička. ,,Nesmut-
ni,“ oslovilo ji její víčko , ,,nechápou, že 
kdyby ti lidé byli správní, dali by své 
láhve k nám.“
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Literární talenty na gymnáziu II
Jana Rohlínková, profesorka

V druhém dílu cyklu o literárních ta-
lentech bychom vám rádi představili stu-
dentku oktávy Annu Hrbáčkovou, která 
je úspěšnou autorkou studentské prózy 
i poezie a sbírá ocenění na mnoha literár-
ních a autorských soutěžích v celé České 
republice.

Anička se zúčastnila mnoha přehlídek 
a soutěží, školu vzorně reprezentuje, jen 
za poslední dva roky sesbírala sedm růz-
ných cen.

 
• Studentská cena Josefa Dvoreckého 

(2011) – absolutní vítěz
• Literární a výtvarná soutěž o cenu 

prof. Antonína Voráčka (2011)  
– 3. místo, poezie

• Dopište Goldflama (2011) – finále 
(próza)

• Slavkovské memento (2012) – čestné 
uznání, poezie

• Literární soutěž DDM Astra Zlín 
(2012) – 2. místo, próza

• Příbram Hanuše Jelínka (2012)  
– 1. místo, próza

• Městská knihovna Čelákovice (2012) 
– 3. místo, próza; 1. místo, poezie

• Trutnovský drak (2012) – 1. místo, 
poezie

Nejčerstvější je ocenění v prestižní 
soutěži Brněnské kolo, jehož vyhlášení 
proběhlo 6. března a Anička v něm zís-
kala 1. místo v próze za povídku Hoř-
ká čokoláda a 1. místo za poezii (soubor 
básní). Ceny převzala na slavnostním 

vyhlášení 8. března ve Freskovém sále 
Staré radnice v Brně. 

Kontejnery
Probudit se brzy ráno
chvíli pozorovat
tvý zavřený oči
kterýma jsem nikdy nebyla schopna 
 proniknout
  až na dno tvý duše
jak spíš
jak klidně oddychuješ
cítit z tebe dlouhou probdělou noc
 a vůni jiné
 a náruč jiné…
Nezbývá než
setřít si krystalky soli z tváří
sbalit 
 svetr od ségry 
 šálu
 a pár tlustejch ponožek
zahrabat kostlivce hluboko do skříně
  a ujistit se že nikdy nevylezou
zaklapnout dveře
minout zaseklej výtah
věnovat sousedce ibišek
 protože by tvou péči nepřežil
odnýst si všechno to
s čím jsem přišla
s čím jsem žila
v malý papundeklový krabici
a vysypat do nejbližšího kontejneru
Je třeba třídit
papír
 sklo
  plast
a nesplněný sny
 třeba je zrecyklujou
Konečně zmizet z očí všem
 co věděli
 co tvrdili …
Nezbývá než
 opustit zajetý koleje…?

Sedět na posteli brzy ráno
pozorovat 
tvý zavřený oči
 proniknout 
  až na dno tvý duše
Hrdinství 
 spolu s tím vším 
v malý papundeklový krabici
 schovat pod postel
a čekat
 až se probudíš.

Europoslanec na gymnáziu
Filip Findura, oktáva

Přestože je mnoho lidí k otázkám Ev-
ropské unie spíše skeptických, je toto 
téma velmi důležité a je naprosto nezbyt-
né orientovat se v této problematice ales-
poň v hrubých obrysech. Z tohoto důvodu 
jsou tolik přínosné debaty jako ta, která 
proběhla na gymnáziu 25. února, kdy naši 
školu navštívil poslanec Evropského par-
lamentu, pan Hynek Fajmon.

Této napůl přednášky, napůl disku-
ze se zúčastnily nejstarší třídy gymnázia, 
aby si poslechly názory pana poslance 
a získali odpovědi na své otázky. Samotná 
přednáška sestávala z dvou témat: zaprvé 
základních principů EU, tedy volného po-
hybu osob a obchodu, zadruhé evropské 

měny, eura. Obě témata měla v řadách stu-
dentů velkou odezvu, ačkoli zvláště v pří-
padě eura byly reakce spíše odmítavé než 
optimistické.

Vzhledem k množství dotazů by disku-
ze dokázala zabrat mnohem delší čas, než 
jaký jí byl určen, a studenti by si ji bez po-
chyby „vychutnali“. Některé názory pana 
poslance byly pro mnohé z diskutujících 
nepříjemné, až nepřijatelné, ale právě pro-
to byla diskuze ještě zajímavější a živější.

Takových akcí by mohlo přibýt, protože 
čím víc názorů člověk vyslechne, tím lépe 
si může utvořit svůj vlastní. Vždyť kdo se 
ptá, ten se občas i něco dozví.

Anna Hrbáčková
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Třídění odpadů ve škole? To jsme už zvládli!
Lenka Dufková, koordinátorka EVVO, ZŠ Tišnov, nám. 28. října 

V naší základní škole se snažíme moti-
vovat děti ke třídění odpadů. Třídíme pa-
pír, plasty, hliník, vybité baterie a drobné 
elektrospotřebiče. Třídění probíhá již 
zcela automaticky, takže děti ani my do-
spělí se nad tříděním nepozastavujeme. 
Prostě - je to samozřejmé.

Třídění má pro nás význam. Nejenom, 
že šetříme životní prostředí, ale také 
do školy za sběr pořizujeme pomůcky 
a děti se účastní výletů. Finance získané 
za sběr hliníku používáme na výlet, kte-
rý na konci roku podnikáme s nejlepší-
mi sběrači z celé školy. V minulých letech 
se uskutečnila exkurze na ekofarmu 
do Habří a výlet na rozhlednu Babí lom 
u Lelekovic.

„Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět!“ 

je dlouhodobý školní vzdělávací pro-
gram finančně podporovaný společnost-
mi Asekol s.r.o., Ecobat, s.r.o., Eko-kom, 
a.s., Ekolamp, s.r.o. a Elektrowin, a.s.. Pro-
gram si klade za cíl propagovat osvětu 
v oblasti nakládání s odpady především 
v předškolních a školních zařízeních Čes-
ké republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojenou s rea-
lizací zpětného odběru použitých baterií 
a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Jak probíhá ve škole realizace tohoto 
projektu? Děti i zaměstnanci školy třídí 
vybité baterie a drobné elektrospotře-
biče do připravených sběrných nádob. 
Jakmile je nádoba naplněna, objednává 
škola odvoz, který zajišťují firmy uve-
dené v úvodu článku. Za každý kilogram 
vytříděných baterií a spotřebičů získává 

škola body. Body získává škola také za pl-
nění různých úkolů, které Recyklohraní 
vyhlašuje. Součástí projektu jsou i pra-
covní listy zaměřené na problematiku 
odpadů a jejich třídění. Ty poté vymě-
ňujeme za odměny, které Recyklohraní 
nabízí.

Naše škola se do projektu zapoji-
la před necelými třemi roky. Za tu dobu 
jsme za sběr baterií a drobných elektro-
spotřebičů získali pro školu fotoaparát 
Olympus, sportovní vybavení – florbalo-
vé hokejky a míčky, míče na fotbal a vo-
lejbal a také drobné odměny pro nejlepší 
sběrače. 

Na závěr už jenom stačí dodat: Třiďte 
odpad, má to smysl!

Mluví vaše dítě správně?
Jarmila Kroufková, speciální pedagožka – logopedka

Také se vám zdá, že dnešní děti hůře 
mluví? Dle výzkumů a zkušeností speci-
alistů je tomu opravdu tak. Dětí s vadami 
řeči přibývá. 

Jako příčina narušené komunikač-
ní schopnosti bývá uváděna dnešní pře-
technizovaná a uspěchaná doba, kdy děti 
tráví příliš mnoho času u televize, DVD, 
počítače… Bohužel žádná z technických 
vymožeností nenahradí živé, mluvené 
slovo. Pro zdárný vývoj řeči dítěte mají 
velký význam chvíle společně strávené 
s rodiči spojené s příjemnými prožitky, 
např. při čtení pohádek na dobrou noc, 
zpívání písniček nebo povídání si nad 
knížkou říkadel.

Další faktor, který je zmiňován v sou-
vislosti s narušenou komunikační schop-
ností, je motorika dítěte. Dnešním dětem 
chybí přirozený pohyb, není dostatečně 
rozvíjena hrubá motorika, obratnost, ko-
ordinace pohybů. Hrubá motorika souvi-
sí s rozvojem motoriky jemné, a ta zase 
úzce s rozvojem motoriky mluvních or-
gánů, tedy s artikulací.

Příčina problémů s řečí může být 
skryta i ve fungování centrální nervové 
soustavy, v její nezralosti nebo poškoze-
ní. Předpokladem správného vývoje řeči 
je zdravý sluch a též zrak dítěte. Pokud 
jsme na pochybách, vždy je vhodné vy-
hledat specialistu a poradit se, zda je vše 
v pořádku, případně jak dítěti pomoci. 

Nejčastějším problémem, se kterým 
se děti a jejich rodiče v předškolním věku 
potýkají, je výslovnost některých hlá-
sek. Tomuto jevu říkáme dyslálie, nebo-
li česky patlavost. Řešit by se měla mezi 
čtvrtým až šestým rokem věku, v kaž-
dém případě dříve, než dítě nastoupí 
do 1. třídy ZŠ. Vady výslovnosti se promí-
tají do pravopisu, protože dítě píše tak, 
jak samo mluví a jak samo sebe slyší. Za-
nedbatelný není ani sociální aspekt, kdy 
se děti hůře začleňují do kolektivu.

Na tomto místě je třeba pozname-
nat, že základní vývoj řeči se uzavírá ko-
lem sedmého roku věku. Souvisí to se 
zásadními změnami v tělesném vývo-
ji dítěte a se zráním centrální nervové 
soustavy. Do sedmi let je výslovnost pří-
stupná změnám, snadněji se dá ovlivnit, 
protože není zatím definitivně zakódo-
vaná. Proto je předškolní věk pro nápra-
vu jakékoli poruchy řeči včetně špatné 
výslovnosti tak důležitý. Je škoda, když 
se toto období promešká. Když už je 
řeč zautomatizovaná a vady řeči se za-
fixují, bývá terapie mnohem náročnější 
a zdlouhavější.

Oproti dobám minulým přibývá dětí 
s opožděným vývojem řeči, který se 
může dále projevit jako tzv. dysfázie. Zde 
se jedná o daleko rozsáhlejší narušení 
řeči jako celku, kdy je zapotřebí intenziv-
ní logopedické péče i v období školního 

věku. Tato porucha má systémový cha-
rakter, setkáváme se s deficity i v oblasti 
sluchového a zrakového vnímání, jem-
né motoriky, grafomotoriky, pozornos-
ti a paměti. Děti mívají narušenou sféru 
motivační, emocionální, mohou být leh-
ce unavitelné. V souvislosti s dysfázií 
se objevují potíže v oblasti čtení, psaní 
a pravopisu, označované jako dyslexie, 
dysgrafie a dysortografie (specifické po-
ruchy učení). 

I přes veškerou snahu se ne vždy po-
daří zvládnout potíže v oblasti komu-
nikačních schopností před nástupem 
do 1. třídy. Na naší škole mají děti a je-
jich rodiče možnost využít služeb spe-
cialistů pedagogicko - psychologického 
Centra Korálek. Logopedka spolupracu-
je s dalšími členy týmu, mezi něž se řadí 
psycholožka a speciální pedagog. Na pro-
vázaném a komplexním přístupu se vý-
raznou měrou podílí i zainteresovaní 
učitelé, což přispívá k mimořádné efekti-
vitě terapie.

Ať už řešíme potíže spojené s naruše-
nou komunikační schopností či se speci-
fickými poruchami učení, téměř vždy se 
jedná o záležitost dlouhodobou. Buďme 
vytrvalí a mějme na paměti, že laskavá 
a trpělivá péče je ten největší dar, který 
můžeme svému dítěti dát.

ZŠ Tišnov, Smíškova
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Přehlídka jazyko-
vých dovedností
Hana Eklová, učitelka

Přehlídka jazykových dovedností má 
na naší škole dlouholetou tradici. Letos 
proběhla ve čtvrtek 14. 3. 2013 ve vel-
ké tělocvičně naší školy s malou změnou. 
Uspořádali jsme ji nejen pro žáky, ale pře-
devším pro jejich rodiče a pro veřejnost.

Děti 2. – 9.ročníku naší školy prostřed-
nictvím krátkých divadelních vystoupení, 
písniček a recitací předvedly své jazykové 
schopnosti, znalosti, a zkrátka vše, co se 
v daných jazycích naučily. A jakou řeč jste 
zde mohli slyšet? Především angličtinu, 
ale i němčinu, ruštinu a samozřejmě i náš 
mateřský jazyk – češtinu. 

Snaha a píle žáků byly po zásluze od-
měněny velkým počtem návštěvníků 
přehlídky. Hlediště totiž bylo zaplněné 
do posledního místečka! Děkujeme všem 
žákům i pedagogům za přípravu jednot-
livých vystoupení a všem rodičům, kte-
ří přišli podpořit své děti potleskem 
z publika. 

Bronz nám unikl o tři body
Věra Dvořáčková, učitelka

Ve středu 6. 3. 2013 se na naší škole ZŠ 
Smíškova uskutečnilo okresní kolo v bas-
ketbale chlapců 8. a 9. tříd. Přihlásilo se 
5 družstev. Tradiční rivalové se snažili 
bojovat ze všech sil o postup mezi nejlep-
ší do Jihomoravského kraje.

Naše družstvo nemělo tolik času 
na přípravu, jak by si přálo. Trenérské 
oko stále vidí, co vše je třeba zlepšovat. 
Ale touha po vítězství bývá někdy nesku-
tečně veliká a silná. Po dvou celkem jas-
ných výhrách přišel nejtěžší zápas proti 
Ořechovu. Toto družstvo nás poráželo už 
od 6. třídy. Neskutečná bojovnost a her-
ní nasazení do poslední sekundy nás 
přivedlo k zaslouženému vítězství a oně-
mění trenéra. Poslední zápas byl už po-
vinnost, a tak nás čekal po delší době 
postup do krajského kola.

Tam jsme se vydali následující stře-
du 13. 3. Naše cesta vedla do Kyjova 
mezi 6 nejlepších týmů kraje. První zá-
pas proti Blansku, které mělo družstvo 
složené z hráčů, kteří hrají basketbal 

závodně, nás trochu zaskočil. V druhé po-
lovině jsme již drželi se soupeřem krok, 
ale přesto jsme zahájili porážkou. Ovšem 
v druhém zápase proti Vyškovu jsme byli 
jasnými favority my a vyhráli jsme 23:7. 
Čekal nás boj o bronzový pohár. Se sou-
peřem z Brna jsme dokázali hrát vyrov-
nanou hru. Bohužel nám bronzový pohár 
unikl o 3 body 22:25.

Naše družstvo nemá ve svých řadách 
žádného oficiálního hráče basketbalu, 
a tak vidíme 4. místo v kraji jako velký 
úspěch. Často ve svých článcích chválím 
naše sportovce za výkon a reprezenta-
ci školy. Ani tentokrát tomu nebude ji-
nak, protože si to zaslouží. Snad si něco 
z toho, co prožili a získali ve sportu, od-
nesou i do dalšího života.

Školu reprezentovali: Adam Kolář, Ště-
pán Špaček, Honza Polák, Lukáš Jelínek, 
Adam Spurný, Pavel Štulpa, Radek Urbá-
nek, Patrik Fabián.

                Rok  2 0 1 3

30. 3. VELIKONOČNÍ TRH
JARNÍ TRHOVÁ SLAVNOST, zahájení pravidelných trhů20. 4.

Pravidelné sobotní trhy probíhají od 20. 4. do 2. 11. 2013 na náměstní Míru v Tišnově před
radnicí v době od 8 do 11 hodin, v případě slavností do 12 hodin.
Tišnovské trhy nabízí pravidelnou a pestrou nabídku místní zeleniny, ovoce, pečiva, moučníků, sýrů,
medu, sazenic, květin, řemeslných výrobků a dalších produktů.

Pořadatelem Tišnovských trhů je město Tišnov. Trhové slavnosti koordinuje Městské kulturní středisko Tišnov ve
spolupráci s Podhoráckým muzeem Předklášteří ,pobočkou Muzea Brněnska. Na organizaci Bleších trhů se podílí
občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko.
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Den otevřených dveří 
Proběhne v MŠ od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.30 do 15.00 hodin: 

• na Horově ulici v úterý 9. 4. 2013
• Na Rybníčku ve středu 10. 4. 2013
• U Humpolky ve čtvrtek 11. 4. 2013
• na obou pracovištích na Květnické i U Humpolky 

V pátek 12. 4. 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
si mohou rodiče vyzvednou žádost o přijetí dítěte do MŠ a in-
formovat se o průběhu přijímacího řízení. 

Zápis dětí do MŠ proběhne proběhne ve středu 24. dubna 2013 
od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin na pracovišti 
U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí pře-
dají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí a přinesou ke kontrole 
doklad o trvalém pobytu dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 24. 4. 2013 
nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

V úterý 30. 4. 2013 v době od 10.00 do 15.00 hodin budou 
rodiče telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí 
své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnu-
tí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení 
celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 30. 4. 2013 
na telefonu.
Děti, které podle informací ředitelek 30. 4. 2013 nebudou při-
jaty, mohou ponechat žádosti o přijetí na školách – škole a vy-
čkají na informaci ředitelek, jestli se dodatečně neuvolní místo 
po vyřešení nástupu předškolních dětí do ZŠ. Podle aktuální si-
tuace obdrží rozhodnutí o přijetí – nepřijetí v řádném termínu 
dne 22. 5. 2013. 

Ve středu 22. 5. 2013 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 
do 15.00 hodin se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali 
žádost a podepíší rozhodnutí o přijetí – nepřijetí. V případě 
přijetí odevzdají v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2013/2014

Klokanův kufr 
Jana Konečná, ředitelka

Na podzim loňského roku chtěl při-
skákat za dětmi do MŠ Sluníčko klokan 
s plnou kapsou překvapení. Do kapsy se 
mu však všechna nevešla, proto si na ně 
vzal rovnou 5 kufrů…

Takhle by mohla začínat pěkná pohád-
ka. Skutečnost v naší mateřské škole byla 
trochu reálnější, pro děti však neméně 
zábavná. 

Jak vše začalo?
Pedagogicko-psychologická poradna 

Brno, pracoviště Kohoutova, ve spolu-
práci se Střediskem volného času Lužán-
ky nabídla mateřským školám možnost 
účastnit se projektu „KLOKANŮV KUFR“, 
který byl financován v rámci grantu Jiho-
moravského kraje Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Konkrétně se jednalo o spolupráci 
na ověřování metodického souboru s ná-
zvem Klokanův kufr. Jde o kompletní ma-
nipulační materiál, který doplňuje velmi 
kvalitní a oblíbenou publikaci Diagnos-
tika dítěte předškolního věku autorek 
Mgr. Bednářové a PhDr. Šmardové. 

Podmínkou účasti v projektu bylo 
ověřit kvalitu této pomůcky při práci 
se dvěmi dětmi se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Protože se v naší MŠ 
čtyři takové děti vzdělávají, splňova-
li jsme pro realizaci základní podmínku 
a mohli jsme se do projektu zapojit. Dvě 
paní učitelky z naší školy absolvovaly 

několikadenní proškolení, které se vě-
novalo problematice diagnostiky a prá-
ce s pomůckou. Následovalo zapůjčení 
pomůcky do mateřské školy a ověřování 
při práci s dětmi. Zkušenosti s pomůc-
kou jsme písemně vyhodnotili a na pra-
covním workshopu si předali konkrétní 
zkušenosti s ostatními zapojenými ma-
teřskými školami.

Po ukončení celého projektu získala 
škola zdarma k užívání 5 metodických 
kufříků v hodnotě 25 000 Kč, které ob-
sahují názorné manipulační pomůcky ze 
dřeva či laminovaného papíru. Kartič-
ky, provlékačky, skládačky, doplňovačky, 
pracovní listy rozvíjejí u dětí oblasti, jako 
jsou zrakové vnímání, sluchové vnímá-
ní, pozornost, paměť, rozumové schop-
nosti, jemná motorika, grafomotorika, 
řeč, prostorové vnímání, vnímání času, 
matematické představy apod. Jednotlivé 
pomůcky mají několik stupňů obtížnos-
ti, což dětem dává možnost získat a dále 
přirozeně rozvíjet základní dovednos-
ti a vědomosti z dané oblasti, současně 
dává pedagogovi zpětnou vazbu o tom, 
jak dítě dílčí oblast zvládá.

Pomůcku jsme ověřovali s dětmi se 
speciálně vzdělávacími potřebami, ale 
není zdaleka určena jenom jim. Dá se ve-
lice dobře využít i při vzdělávání všech 
předškolních dětí od 3 let. Je velice vhod-
ná k využití při cílené přípravě na školu 

– v edukativně stimulačních skupinách 
pro rodiče a děti nebo při průběžném od-
straňování školní nezralosti u dětí s od-
kladem školní docházky. 

Když jsme nabídli pomůcku ostatním 
dětem ve třídách, vzbudila u nich velký 
zájem. Určitě k tomu přispělo velice kva-
litní, snadno pochopitelné a zábavné gra-
fické zpracování.

Pomůcka Klokanův kufr přináší dě-
tem zábavnou formou získávání, rozví-
jení a upevňování vědomostí, dovednosti 
a zkušeností, které budou potřebovat pro 
zvládnutí nároků základní školy. Podle 
mého názoru by Klokanův kufr neměl 
chybět v žádné třídě mateřské školy. Při-
nesl by dětem radost i poučení, tak jako 
dětem v MŠ Sluníčko.
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Kritéria pro přijímací řízení do MŠ

1. dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě 
s odkladem ŠD 
a) jejich sourozenec, hlásící se od 1. 9., na celodenní pobyt 
s celodenní stravou, který v kalendářním roce zápisu dosáh-
ne tří let

2. dítě, hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou 
od 1. 9., jehož sourozenec již do MŠ dochází a bude dále do-
cházet a které v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let 

3. dítě, hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9. 
s trvalým pobytem v Tišnově 
a) jeho sourozenec, hlásící se od 1. 9., na celodenní pobyt 
s celodenní stravou, s trvalým pobytem v Tišnově, který v ka-
lendářním roce zápisu dosáhne tří let

4. dítě, hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9. 
s trvalým pobytem jiných obcích bez MŠ 
a) jeho sourozenec, hlásící od 1. 9., se na celodenní pobyt 
s celodenní stravou, s trvalým pobytem v jiných obcích bez 
MŠ, který v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let

5. dítě, hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9. 
s trvalým pobytem v jiných obcích s MŠ 
a) jeho sourozenec, hlásící se od 1. 9., na celodenní pobyt 
s celodenní stravou, s trvalým pobytem v jiných obcích s MŠ, 
který v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let 

6. dítě, hlásící se od 1. 9. na jinou dobu než celodenní pobyt 
a s jinou, než celodenní stravou

7. dítě z kriteria 1 – 6 s jiným nástupem 7/1a, 7/2, 7/3a, 
7/4a, 7/5a, 7/6 

Pořadí umístění v kriteriu v případě shodnosti umístění rozhodu-
je den narození dítěte s předností starších. V případě přijetí star-
šího sourozence, bude přijat sourozenec mladší do výše kapacity 
školy. 

Informace o MŠ a přijímacím řízení najdete na www.tisnov.cz 
a na internetových stránkách jednotlivých tišnovských mateř-
ských škol.

Začít spolu „Na paloučku“
Edita Brnková, ředitelka

Na co se u nás můžete těšit?
Na příjemné rodinné klima uprostřed 

zahrady – paloučku, v ekologicky přízni-
vém prostředí pod kopcem Klucanina,

dále potom na práci s prvky programu 
Začít spolu a rozšířenou environmentální 
výchovu, realizovanou v ročních projek-
tech školy.

S programem „Začít spolu“ jsme začali 
pracovat před třemi lety ve třídě Mrave-
nečků a od té doby neustále rozšiřujeme 
poznatky a zkušenosti s touto metodou 
práce. Principy této metody – individu-
ální přístup ke každému dítěti, vedení 
k samostatnému rozhodování a rados-
ti z poznání a důraz na spolupráci s ro-
dinou – nám přijdou natolik smysluplné, 
že jsme se rozhodli pracovat podle toho-
to programu od nového školního roku 
ve všech třídách naší školky.

Možná si při čtení těchto řádků řeknete: 
To je sice hezké, ale jak to poznám já 
a moje dítě?
Poznáte to hned při vstupu do našich tříd.

Třídy jsou uspořádány do menších 
útulných celků, center aktivit, vybave-
ných podle předpokládaných činností 
v nich provozovaných. Ve třídě je těchto 
center deset – domácnost, dílna, poku-
sy a objevy, ateliér, manipulační činnosti, 
divadlo, kostky, pohyb, knihy a písmena 
a hudba. Jedenáctým centrem je zahrada, 

poskytující nezměrné množství podnětů. 
V těchto centrech si hrají malé skupinky 
dětí, které samostatně plní zadané úkoly. 
Učí se u toho, naprosto přirozenou for-
mou, účelné komunikaci, spolupráci a sa-
mostatnému rozhodování. Každý den je 
tento pracovní celek zakončen hodnotí-
cím kruhem, ve kterém mají děti nejen 
prostor pochlubit se výsledky své prá-
ce, ale i předat zkušenosti, ke kterým při 
dané činnosti dospěly. Daná činnost tak 
pro ně dostává smysl (nedělají ji jen pro-
to, že si to nějaký dospělák přeje), učí se 
zdravému sebehodnocení – v čem se ješ-
tě musím zlepšit – i zdravému sebevědo-
mí – tohle se mi opravdu povedlo, v tom 
jsem dobrý – ale také formulovat pro-
blém – nepodařilo se mi…, co pro to příš-
tě mohu udělat.

To co nepoznáte na první pohled, ale 
co je pro nás stejně důležité, je spoluprá-
ce s rodinou. 

Rodina je pro dítě pevný bod a prová-
zí ho celým jeho životem. Je to právě ona, 
která nese odpovědnost za jeho vývoj 
a postoje k životu. Pedagogové naší ško-
ly se snaží pomoci rodině v tomto neleh-
kém úkolu nejen odbornými radami, ale 
i zapůjčenou literaturou. Rodiče mohou, 
za dodržení předem daných pravidel, 
vstupovat do tříd a účastnit se výchovně 
vzdělávacího procesu – a to buď aktivní 
formou (zprostředkováním svých zku-
šeností v centrech aktivit nebo ranním 

kruhu), nebo pasivní formou (asistencí 
učitelce). Někteří rodiče se zapojují při 
tvorbě pracovních pomůcek, pomáhají 
při shánění motivačních materiálů a po-
dobně a účastní se společných neformál-
ních akcí pořádaných školou.

V naší mateřské škole také od roku 
2011 působí Klub rodičů „Na palouč-
ku“, který sám vyvíjí aktivity zpestřu-
jící a zkvalitňující práci s dětmi v MŠ. 
O činnosti klubu rodičů i o nás se dozví-
te více na našich webových stránkách: 
www.mshorova.webnode.cz

Naším cílem je šťastné dítě, které se 
do MŠ těší. Je pro nás důležité, co cítí, 
prožívá, co se učí, jeho názory, nápady. 
Naší snahou je, aby i vztah s rodiči byl za-
ložen na vzájemné důvěře, otevřenosti, 
vstřícnosti a ochotě spolupracovat.

Chcete-li vědět více, přijďte se k nám 
podívat na
Den otevřených dveří 
dne 9. 4. 2013 od 9.00 do 11.00 
a od 13.30 do 15.00 hodin.
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Výstava Jaro
Zdeněk Vašíček, učitel

Základní umělecká škola Tišnov 
ve spolupráci s Muzeem Brněnska po-
řádá novou výstavu prací žáků a žákyň 
svého výtvarného oboru. Pod názvem 
„Jaro“ s důrazem na Velikonoce výsta-
va probíhá v budově Podhoráckého mu-
zea v Předklášteří ve dnech 5. března až 
28. dubna 2013 (vždy mimo pondělí). 
Jde o vzdělávací projekt, který připravi-
la Zuzana Randuchová, učitelka ZUŠ Tiš-
nov. Kurátorkou výstavy byla PhDr. Irena 
Ochrymčuková.

Jaro střídá zimu. Skoro vše zmrzlé 
a zdánlivě mrtvé se za tohoto „velkého 
přechodu“ probouzí k životu. Jaru jako 
tématu s mnoha významy jde výstava 
vstříc v rovině pozemské (přírodní, po-
hanské) i nadpozemské (duchovní, jme-
novitě křesťanské). Přibližuje to hned 
úvodní panel s dobovými fotografiemi 
a vysvětlivkami.

Pozemskou rovinu výstavy předsta-
vuje probouzející se příroda. Malované 
louky. Pampelišky v nadživotní velkos-
ti i s detailním padáčkovým chmýřím. 
Kvetoucí rostliny – prostorové objekty 
z papíru a lepenky. Papírové a keramic-
ké květy s bliznami, pestíky i okvětními 
lístky jemnými až k neuvěření. (Kdo měl 
tolik času si zde „vyhrát“?) Plošné sesta-
vy kreseb – velkopláten. Variace beránků 

a ptáků domácích (různá drůbež) i divo-
kých v kresbě, malbě a keramice. Vejce, 
kraslice a malérečky kraslic. Obří lepe-
né papírové kraslice jako plošné i pro-
storové objekty. Vystřihovánky s motivy 
velikonoční pomlázky – hoši s metlami, 
prchající dívky s ranci. Výrazná Morana 
(Smrtka) v „životní“ velikosti stojí sym-
bolicky v rohu: „Jsi vyřízená!“ Obrazy 
odpovídající skutečnosti přecházejí v ob-
razy méně pravděpodobné, konkrétní 
střídá abstraktní. V papírových mozai-
kách s obrazci z vaječných skořápek lze 
odhadovat vzory sahající až do pohan-
ského Řecka.

Nadpozemská rovina výstavy při-
bližuje život Božího Syna Ježíše Kris-
ta z pohledu doby postní a velikonoční. 
Namátkou lze vyzvednout malbu na skle 
„Vjezd Pána do Jeruzálema“ na lidový 
námět, hrající radostně všemi barvami, 
či kresbu „Poslední večeře Páně“ s vel-
korysou prostorovou koncepcí dle před-
obrazů minulosti. Návštěvník výstavy 
může v myšlenkách provázet Ježíše Kris-
ta na Jeho křížové cestě, věřící návštěv-
ník i modlitbou. „Veronika podává Pánovi 
roušku“ – barvy ještě svědčí, že „naděje 
umírá poslední“. Zmar vyjadřuje teprve 
popelavá („popeleční“) šeď a hněď: zde 
v obměnách „Ježíš umírá na kříži“. Po-
dobně působivá je „Pieta“ – prostorový 
objekt z pálené hlíny. V mrtvém těle Spa-
sitele, za nás obětovaného Beránka, zejí 
zčernalé díry od hřebů. Očividně, vyzý-
vavě: tady lze až ztrácet víru … . A znovu 

vejce, tentokrát znak uzavřeného hrobu. 
Z něho Ukřižovaný vyšel Vzkříšený. Ko-
láž „Dítě ve vejci“ se opakuje symbolicky 
znovu a znovu. Ti maličcí představují lid-
stvo, jsouce Mu podobni v životě i smrti.

Návštěvníci a návštěvnice výstavy mo-
hou vnímat různé významové souvis-
losti a přesahy. Její poselství zní ovšem 
jednoznačně: naděje – ať starší pohan-
ská či novější křesťanská – je nezničitel-
ná. Vždy znovu a znovu vítězí Život nad 
Smrtí, ve druhém případě už definitivně. 
Na místě to dokládá citát z klasika (Willi-
am Shakespeare): „Smrt je začátek, ale až 
té druhé kapitoly.“

Vernisáž výstavy proběhla dne 3. 3. 
2013. Odborný výklad podali PhDr. Jo-
sef Zacpal, vedoucí Podhoráckého mu-
zea, a – náhradou za nepřítomnou 
kurátorku – zástupkyně ředitele ZUŠ Tiš-
nov MgA. Kamila Dubská. V uměleckém 
programu ZUŠ Tišnov vystoupili žáci 
a žákyně literárně-dramatického a hu-
debního oboru.

Dům dětí a mládeže

Plavecké závody
Ivana Smíšková, pedagožka volného času

V sobotu 16. 3. 2013 se 6 dětí z pla-
veckého kroužku DDM Tišnov zúčastni-
lo plaveckých závodů v Blansku, které 
uspořádal Sokol v rámci župního pře-
boru sokolské všestrannosti. Závodilo 
se ve čtyřech kategoriích, zvlášť chlapci 
a dívky. Naši plavci se rozhodně neztra-
tili a navzdory půlročnímu trénování 
v malém bazénku v Lomnici, si nakonec 
všichni odváželi „bednová“ umístění. Nej-
lepším časem 0:24,85 na trati 25 m si 
Ellen Rudolfová zajistila celkové prven-
ství mezi dívkami i hochy. Bylo to pří-
jemné závodní dopoledne, po kterém si 
mohly děti zařádit v bazénu a vyzkoušet 
i skok z 5m skokanské věže.

Všem zúčastněným gratulujeme, dě-
kujeme za pozvání a těšíme se na další 
sportovní akci.

Výsledkové umístění dětí 
z DDM Tišnov:

• 1. místo Ellen Rudolfová, ml. žákyně II., 
25 m,čas: 0:24,85

• 1. místo Martin Chromý, st. žáci IV., 
50 m, čas: 0:42,18

• 2. místo Lukáš Műller, ml. žáci I.,  
25 m, čas: 0:38,78

• 2. místo Martin Műller, st. žáci III., 
50 m, čas: 0:49,75

• 3. místo Matěj Navrátil, ml. žáci I., 
25 m, čas: 0:41,87

• 3. místo Eliška Tešnarová, ml. žákyně I., 
25 m, čas: 0:39,46
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S koněm posílíme záda i mezilidské vztahy
Pilotní projekt pro rodiny s dětmi

Zveme rodiče a jejich děti k účas-
ti na pilotním projektu, který je zaměřen 
na harmonizaci osobností dětí a jejich po-
hybového aparátu. Na základě vstupního 
pohovoru utvoříme program na míru kaž-
dé rodině. Vítáme každou rodinu s dětmi, 
která je ochotná se sobě alespoň jednou 
týdně pravidelně věnovat. 

Metoda je vhodná i pro děti s porucha-
mi chování, soustředění, hyperaktivitou, 
ADHD syndromem, LMD, lehčí formou au-
tismu, kompenzovanou epilepsií, vadným 
držením těla, sociálním vyloučením atd. 

Projekt má dva běhy březen až červen 
2013 a září až listopad 2013. Každý běh 

je samostatným celkem. Jednoho běhu se 
může účastnit maximálně 25 dětí (je mož-
né se přihlásit do obou běhů).

Aktivity, které projekt obsahuje:
• Hipoterapie 

Jízda na speciálně připravovaném 
koni vedeném vodičem, přičemž se 
dítě drží speciálních madel a je jištěno 
asistentem. 

• Psychologické poradenství  
Kombinace individuálního a rodin-
ného poradenství. Na základě ana-
mnestického pohovoru na počátku 
budou navržena možná řešení, nápra-
vy či změny. Pracovat budeme s jed-
notlivci i s celou rodinou.

• Zdravé cvičení  
Posílení posturálních svalů, správ-
né držení těla, správné pohybové 
návyky…

• Relaxační metody 
Pod vedením psychologa se zaměříme 
na odbourání napětí a stresu. 

• Arteterapie  
Tvořivé sebevyjádření a jeho posouze-
ní psychologem.

Jezírko

Je vaše mateřská škola o velkých prázd-
ninách zavřená?
Potřebujete pohlídat dítě v letních 
měsících?
V letních měsících budeme mít prostor 
pro větší počty dětí!

• Jezírko je zařízení školkového typu 
pro děti od 2 do 5 let (na léto se mo-
hou přihlašovat i šestileté děti s od-
kladem školní docházky).

• děti pečují zkušené pečovatelky.
• Provoz, včetně stravy, je zajištěn kaž-

dý všední den od 7:00 do 16:00.
• Pro děti je nachystán program plný 

hraní, tvoření a zábavy.
• Nově bude v areálu RC Studánka 

k dispozici dětské hřiště.

Podrobné informace naleznete na www.
studanka-tisnov.cz V případě zájmu o let-
ní jezírkovou péči nás kontaktujte nej-
později do 31. 5. 2013.

Ptáčata

Zápis dětí do předškolky Ptáčata pro-
běhne v pondělí 13. 5. 2013 od 9.00 
do 10.00 a od 15.00 do 16.00. Rozhod-
nutí o přijetí či nepřijetí dítěte se dozvíte 
emailem ve středu 15. 5. 2013.

Na zápis je nutno donést Žádost o při-
jetí, Potvrzení o nepřijetí do státní MŠ 
(buď oznámení o nepřijetí do MŠ anebo 
stačí jen věta – jméno, nepřijímá se, dů-
vod a podpis, razítko MŠ), Potvrzení o za-
městnání rodiče, který nastupuje po RD 
do zaměstnání (stačí jen věta – jmé-
no a pracuje ve firmě – datum a razítko, 
podpis), u zaměstnavatelů - soukromých 

firem je nutné dodat vyplněný formu-
lář Žádost o přidělení podpory de mini-
mis a Prohlášení žadatele o podporu de 
minimis (Potvrzení o účetním období) 
- formuláře o de minimis podrobně vy-
světluje dopis zaměstnavatelům.

Všechny formuláře i dopis zaměstna-
vatelům jsou ke stažení na www.studan-
ka-tisnov.cz/pece-o-deti/predskolka-esf.
html.

V případě dalších otázek kontaktujte 
manažerku předškolky Ptáčata PhDr. Li-
buši Beranovou na telefonu 777 706 722 
nebo e-mailem liba.beranova@tiscali.cz.

Genderové poradenství a předškolka jsou financovány z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního roz-
počtu ČR.

Více podrobností naleznete na 
www.studanka.cz.
Zájemci se mohou hlásit či informovat 
u Bc. Michaely Nečasové na 
Tel.: 603 14 23 91, 
E-mail: m.necas@centrum.cz
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Věra Spurná vzpomíná 
Rozhovor se spoluaotorkou výstavy „Mizející krajina“ připravila Veronika Jičínská. 

Nemůžeme začít jinak než otázkou, 
jaké byly fotografické začátky Miloše 
Spurného? 

Miloš fotil vlastně od dětství, k fotogra-
fování ho přivedl jeho starší bratranec. 
Začínal tehdy asi jako třináctiletý ještě 
s deskovým fotoaparátem, což mu umož-
nilo dokonale pochopit fyzikální princi-
py fotografie. Stejně dokonale si později 
osvojil technologické postupy vyvolávání 
fotografií z negativů. První fotografické ob-
jekty nacházel doma na zahradě, už tehdy 
ho zajímaly různé přírodní motivy, čas-
to zachycoval momentky hlavně z jarní 
a podzimní krajiny. 

Fotografování ho potom provázelo i bě-
hem úspěšné vědecké kariéry…

Na jeho směřování měla zásadní vliv 
osobnost prof. Vladimíra Úlehly, u které-
ho studoval fyziologii rostlin a na jehož 
práce navázal využitím sběrného vědec-
kého filmu. Na rozdíl od svého kolegy 
Jana Calábka, zabývajícího se ve svých 
průkopnických vědeckých filmech ze-
jména morfologií květu, rozmnožová-
ním a pohyby rostlin, zaměřil se Spurný 
na zachycení mikroskopických struktur 
rostlinných pletiv. V praxi to znamena-
lo trpělivé opakování snímků každých 
15 – 30 minut, aby se mu podařilo za-
chytit lidským okem neviditelné změny 
struktur při vzniku lístků a kořínků rost-
lin. Od roku 1962 pracoval v Laboratoři 
pro výzkum životních dějů filmem, která 
se postupně přeměnila v Oddělení biolo-
gie lesa Botanického ústavu ČSAV v Brně. 
Zde rozvinul soustavný program origi-
nálních prací o růstu, tropismech a nu-
tacích rostlin, kterým se zařadil mezi 
světové odborníky. Druhým pilířem jeho 
práce bylo systematické fotografování 
krajiny s důrazem na ekologické pojetí 
problematiky tvorby a ochrany životního 
prostředí.

S jakou odezvou se v 60. a 70. letech 
minulého století setkávaly fotografie 
zaměřené na dokumentování mizející 
krajiny, ať už Vysočiny nebo původních 
moravských řek?

Samozřejmě, že kritika špatného za-
cházení s krajinou se vůbec nepřipou-
štěla. V roce 1966 Miloš Spurný založil 
skupinu REKRAFO (REgionální KRAjinář-
ská FOtografie), jejímiž členy se stali Pavel 
Mazal, Milo Černoušek, Jan Baltus a Pa-
vel Spurný. Úkolem této skupiny bylo fo-
tograficky zachycovat, dokumentovat 
a umělecky ztvárňovat určité regiony naší 

krajiny v souvislosti se změnami, ke kte-
rým v krajině dochází činností člověka. 
Soubory fotografií z oblastí Českomorav-
ské vrchoviny, jižní Moravy, jižních krajů 
Evropy, a řady dalších tematicky uzavře-
ných celků, vystavoval Miloš Spurný sám 
nebo společně s REKRAFEM v letech 1964 
– 1992 v mnoha místech naší republiky 
i v zahraničí. Publikování fotografií s tou-
to tématikou bylo ale v podstatě nemož-
né. Fakt, že ekologie byla u nás v 70. letech 
naprosté tabu, ilustruje příhoda, kdy fo-
tografie ničení přírodních meandrů řeky 
Moravy, vystavené (bez jakéhokoliv ko-
mentáře) ve vitríně u kina Scala na Mo-
ravském náměstí v Brně musely být 
odstraněny po pouhých třech dnech. 

Čím Spurného okouzlila Českomorav-
ská vrchovina?

Měl rád zejména moravskou část Vyso-
činy, kde není krajina ještě moc kopcovitá, 
ale má otevřený plenér vhodný pro široké 
panoramatické záběry. Uprostřed lesů tam 
najdete schované rybníky s téměř pohád-
kovou atmosférou, typické jsou i ostrůvky 
lesních porostů, které zbyly po rozsáhlém 
odlesňování během středověkého osíd-
lování. Blízko Osové Bítýšky jsme měli 
chatu, která se stala východiskem pro fo-
tografické výlety, na kterých jsem ho ráda 
doprovázela; nejdřív pěšky nebo na kole, 
později jsem ho vozila na motocyklu. 

Proč jsou z Vašeho pohledu fotografie 
Miloše Spurného výjimečné?

Miloš byl především velmi výtvarně na-
daný, dokázal například navrhnout celý 
interiér domu a na stěnu pokoje si nama-
loval kopii Picassova obrazu.

Byl bytostný krajinář zaujatý tím, jak se 
krajina mění během ročních období, ale 
i během let. Nejraději fotil jaro, respekti-
ve předjaří a podzim, kdy se díky dlouhým 
stínům odhalují nádherné struktury a tva-
ry vzniklé přírodními procesy, vodní a vě-
trnou erozí, ale i lidskou činností. Na rozdíl 
od kochajících se turistů, Spurný přímo 
vyhledával místa s blátivými brázdami, 
vlhkou ornicí nebo studenými mlhami 
a dokumentoval je v různých světelných 
podmínkách tak, aby vynikla skutečná 
podstata a krása krajiny. 

Byl výjimečný i hloubkou znalostí, pub-
likoval mnoho odborných článků na téma 
technického zpracování fotografie a teorie 
fotografického obrazu. Snažil se naplňo-
vat přesvědčení, že dobrá fotografie kraji-
ny musí být uměleckým dokumentem bez 
deformace. 

Skončila úspěšná výstava Josefa Jam-
bora v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě
Výstavu obrazů Josefa Jambora zapůj-
čených z majetku města Tišnova vi-
dělo za měsíc trvání 451 návštěvníků, 
což je číslo, které průměrnou měsíční 
návštěvnost tišnovské galerie výrazně 
přesahuje.

RNDr. Miloš Spurný, CSc.
(12. 10. 1922 – 20. 7. 1979)

Studoval fyziologii rostlin a filozofii 
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně (1945 – 1949), kde od roku 
1948 pracoval jako asistent. Po nuceném 
odchodu z fakulty v roce 1955 odešel do Vý-
zkumného ústavu naftového v Brně, kde 
se věnoval mikrobiologii ropných ložisek. 
V roce 1962 přešel do Laboratoře pro vý-
zkum životních dějů filmem, (později oddě-
lení biologie lesa Botanického ústavu ČSAV 
v Brně). V letech 1955 – 1979 publikoval 
u nás i v zahraničí kolem sedmdesáti odbor-
ných prací zaměřených na techniku a este-
tiku krajinářské fotografie a na problémy 
krajiny jako životního prostředí. 

Mezinárodní federace pro uměleckou fo-
tografii (FIAP – Fédération International 
de 1 Art Photographique) mu v roce 1969 
udělila za jeho snímky čestný titul čestný ti-
tul A(rtiste)FIAP. 

V roce 1944 vyšla kniha Moravské kraji-
ny Miloše Spurného, v roce 2007 vyšla dal-
ší kniha Sbohem, staré řeky s fotografiemi 
původních toků řek před vznikem vodních 
nádrží pod Pálavou. Je autorem několi-
ka pozoruhodných filmových dokumentů: 
Ze života kavylu pýřitého, 1969, Českomo-
ravská vysočina, 1971, Sbohem, staré řeky, 
1973, Beskydský prolog, 1974 a Černovický 
hájek, 1979.
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Výzva pamětníkům
Miroslav Pavlík, autor projektu

Akademický malíř František Štěpán 
(1912 – 1986) patří k výrazným talentům 
našeho regionu. Jeho celoživotní tvor-
bu připomenulo v závěru minulého roku 
Podhorácké muzeum divácky a umělecky 
úspěšnou výstavou.

Tato mimořádná výstava se stala inspirací 
pro vydání malé monografie o tomto ta-
lentovaném umělci. Součástí monografie 
bude nejen zasvěcené zpracování životo-
pisu umělce, ale také odborné zhodno-
cení jeho tvorby. Kniha bude doplněna 
bohatou obrazovou přílohou.
Prostor v publikaci bude dán také osob-
ním vzpomínkám na Františka Štěpána. 
Proto se obracíme na čtenáře i veřejnost 
s prosbou, zda by mohli přispět nějakou 

vzpomínkou na tohoto významného 
umělce a skromného člověka.
Pamětníků není nikdy dost a tak je 
na čase zaznamenat vzpomínky i pro dal-
ší generace.
Na vydání monografie se bude podí-
let KPVU v Tišnově a také Podhorácké 
muzeum. 
Své vzpomínky prosím posílejte na ad-
resu: KPVU, Železné 101, 666 01 Tišnov 
nebo mail: mzpavlik@seznam.cz

Oslava MDŽ
Marie Koudelková, Zdeňka Pavlíčková

Dne 7. 3. 2013 nás navštívila paní 
Anna Kordić, aby s námi oslavila Mezi-
národní den žen. Jídelna v DPS byla plná, 
a to nejen žen, ale i mužů. 

Paní Anna nám zpříjemnila odpoledne 
svým zpěvem a vyprávěním o historii 

a přítomnosti Čechů a Chorvatů žijí-
cích v bývalé Jugoslávii. Zpívala chorvat-
ské písně. Její zpěv se nám velmi líbil, 
stejně jako zajímavě vyprávěné historky. 
Škoda, že aparatura nefungovala jak by 
měla – někteří z nás špatně rozuměli. 

Děkujeme vedení „penzionu“ za pěk-
né odpoledne. Radost nám udělala nejen 
paní Anna, ale také pohoštění a pěkná ky-
tička pro každou ženu. Těšíme se na další 
kulturní zážitky. Foto: Jana Wildová

Centrum sociálních služeb

Svazy a sdružení

Lesní rodinný klub na Tišnovsku
Veronika Juříková, koordinátorka

Lesní rodinný klub jako alternativní 
forma předškolního vzdělávání nabízí vý-
chovu a vzdělávání inspirované lesní ma-
teřskou školou pro děti ve věku 3 – 6 let 
(popř. sedmileté děti s odloženou školní 
docházkou) a zároveň program pro rodi-
če s dětmi od 0 do 3 let. 

Dopolední část probíhá celoročně 
venku. Oběd a odpolední aktivity se ko-
nají ve vytopeném zázemí nebo v jeho 
blízkosti. Cílem je zajistit dětem kvalit-
ní výchovu a vzdělávání dle jejich potřeb 
a v přirozeném prostředí. Tzn. v malé 
skupině, v přímém kontaktu s přírodou 
a s možností pravidelného doprovodu 
rodiče či mladšího sourozence.

Pátky jsou již tradičně věnovány 
objevným výpravám na různá místa 
Tišnovska. 

VOLNÁ MÍSTA:

V současné chvíli můžeme nabíd-
nout několik volných míst k docházce 
od 1. 4. 2013 buď na celý týden, pří-
padně 2 – 3x týdně.

Přihlásit se můžete
telefonicky na tel: 739 565 901
e-mailem: pronikava@gmail.com,
lesniklub@tisnovsko.eu

Přijďte se na zkoušku podívat!
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Ze života tišnovských vozíčkářů 
Zamyšlení Dáši Lapčíkové a Pavla Kadlece

Naše organizace plní svůj původní zá-
měr a je tu pro občany města Tišnova. 
Chceme všem lidem, kteří projeví zájem, 
pomáhat v těžkých zdravotních situacích 
a seznámit je s použitím kompenzačních 
pomůcek. Tyto jsou mnohdy nesprávně 
používány. Například špatné použití fran-
couzských holí může způsobit více škody 
než užitku. Proto připravujeme zaškolení 
za pomoci rehabilitační sestry a poté se-
známení se s tím, jak tyto pomůcky správ-
ně používat. Vhodná pomoc, či rada, při 
prvním použití kompenzačních pomůcek 
(francouzské hole, invalidní vozík), je dů-
ležitá pro další vývoj nemoci. Ujišťuji vás, 
že např. první usednutí na invalidní vo-
zík, je něco hrozného. Z vlastní zkušenos-
ti mohu potvrdit, že jsem se doslova styděl 
a bál vyjet mezi zdravé lidi. Obával jsem 
se posměchu a opovržení ze strany svého 
okolí. Trvalo mně to téměř půl roku, než 
jsem tuto situaci dokázal zlomit a začal 
vozík používat. Podobný problém se ob-
jevuje i při použití francouzských holí (též 
vlastní zkušenost). Současná doba přináší 
téměř nutnost naučit se obsluhovat a pou-
žívat osobní počítač pro veškerou komuni-
kaci. Proto jsme připraveni i v této oblasti 
poskytnout rady, ať už při nákupu, obslu-
ze či vlastním použití osobního počítače. 
Za tímto účelem jsme k dispozici obča-
nům města i širokého okolí v Centru soci-
álních služeb Tišnov každou středu v době 
od 15.00 do 17.00 hod. 

Tyto rozvíjející se technologie, které se-
bou dnešní doba 
přináší, jsou pro 
mnohé z nás, 
řekl bych, téměř 
deprimující a za-
hánějí nás tak 
trochu do kou-
ta. Proto se sna-
žíme i v této 
duševní oblas-
ti zaměřit po-
zornost i jiným 
směrem než 
jsou léky. Ajur-
véda je jedním 
z možných řeše-
ní. Co to vlast-
ně ajurvéda je? 
Je to sestra jógy, 
která je zamě-
řena na člověka 
jako celek. Naučí 
vás jak lépe po-
rozumět signá-
lům svého těla 

a pomoci mu vyrovnat se s negativním 
prostředím ve svém okolí, či tlaky způ-
sobené vlastní nemocí. Tento životní styl 
nám pomáhá i prostřednictvím podmani-
vých tónů hudby zharmonizovat naše tělo. 
Nastolí tak rovnováhu, která je pro nás 
v životě tak důležitá. Stravování hraje také 
důležitou roli a ajurvéda nám poradí, jak 
využít kladných a hodnotných vlastnos-
tí potravin. Nesprávný způsob stravování 
může negativně ovlivnit vývoj naší nemo-
ci. Vyplývá z toho tedy, že správně zvole-
ná strava, podpořená meditačními prvky 
z ajurvédy, může být kladným přínosem. 
Tento styl života není nijak náročný ani 
omezující a zvládne ho každý, kdo chce pro 
sebe něco udělat. 

Naše organizace je tu pro všechny, kte-
ří mají nějaký omezující handicap v osob-
ním životě. Co s tím udělat? Nabízí se dvě 
možnosti – buď sedět doma a naříkat nad 
svým osudem, a nebo se nemoci postavit 
a začít s ní bojovat. Takto můžeme změ-
nit svůj život a dát mu smysl a nové roz-
měry. Naším cílem tedy je vytvořit skupinu 
lidí, ve které se budeme cítit sobě rovni, se 
šancí zapojit se do společenského života. 
I přes svůj handicap máme tak způsob, jak 
se zapojit a stát se rovnocennými s běž-
ným občanem. 

 Rádi bychom formou těchto informa-
tivních článků umožnili poznání co největ-
šímu počtu lidí, jak nepodlehnout tlakům 
někdy i těžké nemoci. 

Zahrádkáři 
hodnotili
Jan Kašparec

Březnová výroční členská schůze zá-
kladní organizace Českého zahrádkářského 
svazu v Tišnově zhodnotila činnost v roce 
2012 a stanovila úkoly pro rok letošní.

Jak uvedl ve zprávě o činnosti za uply-
nulý rok předseda Josef Zavřel, má organi-
zace celkem 208 členů, polovina z nich se 
svému koníčku věnuje ve dvou zahrádkář-
ských osadách u Besénku, ostatní ve svých 
zahrádkách, sadech a zahradách. Loňský 
rok byl, pokud se týká zahrádkářských 
osad, úspěšný. Podařilo se vyřešit majet-
koprávní vztahy mezi majiteli pozemků, 
na kterých jsou osady, a nájemcem, tedy 
tišnovskou zahrádkářskou organizací.

Vloni uspořádali tišnovští zahrádkáři 
jednu přednášku spojenou s besedou. Čle-
nové organizace se mohou účastnit oblast-
ního zahrádkařského kurzu v Brně, který 
probíhá každoročně každou sobotu v zim-
ním období. Lektory tohoto kurzu jsou sku-
tečně špičkoví odborníci z celé republiky. 

A tišnovští zahrádkáři tuto možnost vy-
užívají. Proto organizace loni uspořádala 
jen jednu přednášku. Nejen pro členskou 
základnu, ale i pro širokou veřejnost slouží 
lisovna ovoce. 

Zrekapitulujme loňský rok. Začalo se 
lisovat 25. srpna, poslední den provozu 
byl 10. listopad. V tomto období byla li-
sovna v provozu 20 dnů, její služby vyu-
žilo 346 zájemců a zpracovaly se více než 
19 tun ovoce, přesně 19 034 kg. V průměru 
je to na jeden lisovací den 951 kg a na jed-
noho zákazníka 55 kg. Strojní vybavení li-
sovny čekají každoroční opravy a v srpnu 
bude připravena na zahájení provozu.

Mezi kulturní akce, o které je velký zá-
jem, patří zájezdy. Vloni byly uspořádány 
tři. Velice zajímavá byla vycházka s revírní-
kem Jaroslavem Špačkem po naučné stezce 
kolem Předklášteří.

Výroční schůze měla také slavnostní 
část – člen výboru tišnovské organizace 
Jindřich Kadleček převzal bronzovou me-
daili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství, kte-
rou mu udělila republiková rada Českého 
zahrádkářského svazu.

Výroční členská schůze stanovila úkoly 
pro letošní rok. Bude uspořádána nejméně 
jedna odborná přednáška s besedou a tři 
zájezdy. Po potřebných opravách, které se 
provádí každoročně, bude opět v provo-
zu lisovna a v letošním roce již budou za-
hájeny přípravy akcí na rok 2014, který 
je pro organizaci tišnovských zahrádkářů 
jubilejní – uplyne 80 let od založení jejich 
organizace. 
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K astrofyzice mě přivedla náhoda
Rozhovor připravila Barbora Kulhánková

Tišnovský rodák RNDr.  František Fárník, 
CSc., přední český astrofyzik a populari-
zátor astronomie připravil pro čtenáře 
Tišnovských novin sérii článků zabývají-
cích se vesmírem a především Sluncem. 
To se v rámci jeho profese stalo hlavním 
předmětem výzkumů. 

Astrofyzika, která se stala Vaší profe-
sí, je nevšední a zajisté velmi zajímavá 
vědní disciplína. Co Vás k ní přivedlo?

K astrofyzice mě přivedla náhoda. Stu-
doval jsem fyziku (fyzikální elektroni-
ku) na univerzitě v Brně. Po absolvování 
studia mě můj spolužák upozornil na in-
zerát, ve kterém Astronomický ústav 
v Ondřejově hledal fyzika, který by se za-
měřil na pozorování slunečního rentge-
nového záření z paluby satelitů na oběžné 
dráze Země. Po přijetí na tento projekt už 
byl jen malý krok k astrofyzice.

Lze předpokládat, že se jedná o vědní 
obor velkého rozsahu. Specializujete 
se na některou jeho část?

Ano, v současné době není možné ob-
sáhnout tak rozsáhlý obor a specializace 
je nezbytná – zabýval jsem se hlavně vý-
zkumem slunečních erupcí.

Můžete nám přiblížit, jaké jsou meto-
dy výzkumu Slunce?

Slunce je velmi intenzivní zdroj záření 
jak v celé šíři elektromagnetického spekt-
ra, tak v oblasti elektricky nabitých částic. 
Pomocí speciálních pozemních daleko-
hledů se Slunce již velmi dlouho a inten-
zívně pozoruje ve viditelném a radiovém 
záření. Od padesátých let s pomocí kos-
mických projektů pozorujeme Slunce 
v oboru ultrafialové a rentgenové části 
spektra i v oboru částicového záření. Ná-
sleduje samozřejmě analýza získaných 
dat, kombinace pozoro-
vání v různých oblastech 
spektra a odvození obec-
ných zákonitostí.

Viděno z Vašeho po-
hledu ví se toho 
dnes o Slunci hodně 
nebo převažuje více 
neznámého?

Ve srovnání se znalost-
mi před asi čtyřiceti roky 
jsou naše současné zna-
losti mnohonásobně vět-
ší. Nicméně se ukazuje, 
že každé rozšíření našich 
znalostí přináší celou 

řadu nových otázek. Proto je tak celý pro-
ces výzkumu vesmíru obecně nekončící 
příběh.

Uskutečnil jste během své kariéry ně-
jaký významný objev?

Skutečně významných objevů je velmi 
málo a na žádném z nich jsem se nepodí-
lel. Astrofyziků je ve světě mnoho a každý 
z nich se snaží o přidání malého kamínku 
do mozaiky našich znalostí. Udělat sku-
tečně velký objev se podaří jen nepatrné 
skupince z nich.

Zajisté jste se díky své profesi dostal 
na spoustu zajímavých míst. Mohl bys-
te uvést, které z nich mělo pro Vás nej-
větší význam či pro Vás bylo spojené 
s nějakým zážitkem?

Astrofyzika vždy byla a do současnosti 
je otevřená celosvětová věda. To umožňu-
je navštěvovat různá pracoviště (observa-
toře) v různých koutech světa a účastnit 
se mezinárodních konferencí. Kromě vel-
ké řady krátkodobých cest jsem strávil 
hodně času např. v Holandsku, USA nebo 
Japonsku. Největšími zážitky kromě spo-
lečné práce s řadou kolegů vždy bylo po-
znávání odlišností, kladů i záporů, každé 
z navštívených zemí.

Nedávno světová média přinesla zprá-
vu o pádu meteoritu v Rusku. Dají se 
takové situace předvídat?

Na řadě míst u nás i ve světě se po-
zorují i malé objekty - komety, planet-
ky, meteority. Tato pozorování umožňují 
vypočítat dráhu takového tělesa i čas, 
kdy se přiblíží k Zemi. Pravděpodobnost 
srážky větších a tedy nebezpečných těles 
je však velmi malá. Musíme věřit na štěs-
tí, že ke srážce s nebezpečně velkým tě-
lesem nedojde. Sice bychom předem 

věděli, kdy a kam dopadne, nemáme však 
žádné prostředky, jak srážce zabránit. 
Toto nebezpečí je tak malé, že není dů-
vod se obávat.

Věříte v existenci mimozemských 
civilizací?

Existenci mimozemských civilizací 
nelze vyloučit. Vesmír je tak nepředsta-
vitelně obrovský, že počet hvězd, které 
mají „své“ planety, nespočítáme. Nemů-
žeme si být jisti, že jsme jedinou plane-
tou s živými organizmy. Problém je však 
v možnosti komunikace - vždyť ty nej-
bližší uvažované planety jsou od nás 
vzdáleny desítky světelných let (světel-
ný rok je vzdálenost, kterou za rok urazí 
světelný paprsek, pohybující se rychlos-
tí 300 000 km za sekundu) a tak případ-
nou odpověď na naši rádiovou zprávu 
bychom mohli obdržet nejdříve asi za 20 
roků od nejbližší planety. Nemluvě o tom, 
že by bytosti na vzdálené planetě nemu-
sely být schopny naši zprávu dekódovat 
anebo by neměly zájem o komunikaci 
s námi.

Inzerce v TN č. 1 – 12/2013
 zaplaceno v hotovosti 350 Kč p. Malásková d. č. 73

MAMINKY 
POZOR!

Prodejna MIMI 
PŘEMÍSTĚNA 

z ulice Brněnské 151 
(budova ČSOB) 

na ulici Mlýnskou 
(vedle vinotéky).  

V dubnu velký výprodej 
dětského oblečení, 

obuvi a hraček.
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Mons. Josef Šindar oslavil osmdesátiny
Miroslav Pavlík, Foto: soukromý archiv Josefa Šindara

Dne 29. března 2013 oslavil své život-
ní jubileum renesanční člověk, dlouhole-
tý děkan tišnovské farnosti Mons. Josef 
Šindar, který prožil bohatý duchovní, ale 
také kulturní život, který z velké části za-
světil Tišnovsku.

Pochází z rolnické rodiny v Luži-
cích, kde se před 80 lety narodil. I když 
v útlém věku ztratil otce, prožil dětství 
v harmonickém rodinném prostředí. Již 
na obecné škole patřil ke vzorným žá-
kům. Rodinná výchova, vliv starého pís-
máka Františka Korečka, stejně jako 
faráře Josefa Krejčího nasměrovaly jeho 
rozhodnutí o budoucím poslání. Nejprve 
studuje na Biskupském gymnáziu v Brně, 
kde působili vzdělaní profesoři z řad je-
zuitského řádu. Bohužel bylo toto gym-
názium v padesátých letech z politických 
důvodů zrušeno a tak studia dokončil 
v Hodoníně

Padesátá léta příliš náboženství ne-
přála, přesto si však podal v roce 1955 
přihlášku do kněžského semináře v Li-
toměřicích a v roce 1960 byl vysvěcen 

na kněze. Primiční slavnost se kona-
la 10. července v jeho rodných Lužicích. 
Poté působí na několika farnostech, např. 
ve Znojmě, Třebíči a na dalších místech.

Do Tišnova přichází 1. března 1979, 
zpočátku jako duchovní správce farnos-
ti, za čtyři měsíce již byl jmenován děka-
nem. Do správy děkanství přitom tehdy 
příslušelo 18 farností, včetně neobsaze-
né farnosti v Předklášteří.

Za léta působení v našem regionu vy-
konal velký kus práce a stal se význam-
nou osobností nejen duchovního, ale 
také kulturního života Tišnovska. Orga-
nizoval koncerty, přednášky, doprovázel 
domácí i zahraniční návštěvy klášterem 
Porta coeli. Je nutné také připomenout, 
že po léta vydával duchovní a kulturní ča-
sopis Cesta s nadčasovým obsahem. Byl 
to a dodnes je jediný časopis toho dru-
hu, který nepravidelně vydává pro dob-
ro svých farníků i další zájemce duchovní 
správa v Tišnově a Předklášteří. Je čle-
nem Spolku sběratelů a přátel exlibris 
a Spolku českých bibliofilů.

Josefa Šindar se celoživotně zajímal 
o historii a jazyk Lužických Srbů a často 
publikoval své poznatky v Česko-lužic-
kém věstníku. Do historie se zapsal také 
jako překladatel z tohoto jazyka. 

V září 2001 publikoval v Katolickém 
týdeníku alarmující článek „Lužičtí Srbo-
vé volají SOS“. Poté na toto téma vystou-
pil také na konferenci na téma „Osudy 
Lužických Srbů“, pořádané Podhoráckým 
muzeem v Předklášteří . 

Za svoji celoživotní činnost obdržel 
4. května 2000 od papeže Jana Pavla II. 
čestný titul Monsignore (Mons.).

V současnosti po 31 letech působe-
ní v Tišnově a Předklášteří pokojně žije 
v kouzelném prostředí Domova sv. Alž-
běty v Žernůvce. Ale ani tam nezahálí. 
I nadále se věnuje duchovní a kněžské 
činnosti, stejně jako činnosti literární 
a překladatelské.

(Zpracováno s použitím informací ob-
sažených v článku Miroslavy Roškové uve-
řejněném v národopisném a vlastivědném 
časopisu Malovaný kraj.)

Zleva kaplan Michal Polenda, Mons. Josef Šindar, generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.

TIS104

Inzerce v TN č. 4/2013 – faktura 700 Kč – firma JICOM s.r.o.

  Firma JICOM, spol. s r. o.
přijme kvalifikované 

elektromontéry a stavbyvedoucí 
pro montážní práce.

Životopisy zasílejte na 
jicom@jicom.cz

Pro další informace volejte na
tel. č.: 549 438 211
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První kočovný vůz 
Vladimír Kapoun

V březnovém vydání Tišnovských no-
vin jsem si zavzpomínal na kočování se 
včelstvy v 50. letech minulého století. 
Dnes se budu věnovat stavbě prvního 
kočovného vozu.

Již se nepamatuji, od koho jsem 
v roce 1972 sehnal podvozek koňské 
bryčky s pneumatikami, na který jsem 
upevnil dřevěnou kostru. Tu jsem opat-
řil sololitovými stěnami, dřevěnou stře-
chu pokryl plechem. Do vozu se vešlo 14 
úlů. Protože jsem v té době měl jenom 
osm včelstev, přemluvil jsem ke kočová-
ní svého tchána, učitele Jaroslava Hud-
ce, a ten doplnil zbývajících šest úlů 
svými včelstvy. Na první „výjezd“, kte-
rý se uskutečnil ze Závisti, nezapome-
nu. Bryčka, určená pro převoz lidí, měla 
velká listová péra, pěkně pružila. Po při-
pojení za traktor a přesun přes louku 
to vypadalo dobře. Jak jsme ale vyjeli 
na klopenou silnici, nahnula se na jed-
nu stranu tak, že hrozilo její převrácení. 
Přesto cesta nakonec díky zkušenému 
traktoristovi proběhla úspěšně. Vedla 
přes Vohančice na starou pejškovskou 

cestu, po níž jsme se dostali až k cíli pod 
lesem a zajeli kousek od cesty do po-
rostu řepky, kousek od sloupu vede-
ní vysokého napětí. Zde jsem provedl 
úpravu omezení velkého náklonu bryč-
ky do stran pomocí řetězů. 

S touto bryčkou jsem vydržel kočovat 
pouze 2 roky. Za tuto dobu jsem usku-
tečnil sedm přesunů. Tři byly k země-
dělským plodinám (2x řepka, 1x červený 
jetel), 2x do lesů na Sýkoři a 2x k akátu. 
Všechny přesuny traktorem jsem do-
mlouval s agronomy JZD jako protisluž-
bu za opylení zemědělských plodin. 

Z této doby mi utkvěly v paměti dvě 
příhody. Jedna se váže k vytáčení medu. 
Protože jsem nechtěl převážet plásty 
s medem k medometu domů, tak jsem 
poblíž kočovného vozu postavil z pla-
chet provizorní stan pro umístění me-
dometu. I když nebyl včelotěsný, včely 
neobtěžovaly, protože byly zaměstná-
ny jinou aktivitou. A protože mi při vy-
táčení pomáhala manželka, netrvalo to 
ani dlouho. Druhá příhoda se týkala „ho-
ničky“ s Veřejnou bezpečností. Včelstva 

jsem tenkrát měl umístěna poblíž há-
jenky na Sýkoři. Jeli jsme s manželkou 
vytáčet med. Trasa byla: Lomnice – Bě-
leč – Křeptov - Sýkoř. Jak jsme projíždě-
li Křeptovem a odbočili na lesní cestu 
mezi Křeptovem a Osikami, pověsilo se 
za nás auto bezpečnosti. Příslušníci VB 
totiž číhali na auta, která i přes zákaz 
vjezdu používala tuto zkratku přes les. 
Když jsem odhadl, o co jde, zastavil jsem, 
auto VB také. Dopadlo to pro nás dobře. 
Vysvětlili jsme, o co se jedná, přísluš-
níci VB byli shovívaví a pomohl i dolič-
ný předmět – naložený medomet. Od té 
doby jsem si pak vždy předem vyřídil 
povolení vjezdu do míst, kde byl zákaz 
vjezdu motorových vozidel. Zajímavé 
je, že potom již nikdy jsem kontrolován 
nebyl. Protože jsem dále rozšiřoval po-
čet včelstev a s touto bryčkou bylo po-
stupně nebezpečno jezdit, postavil jsem 
si druhý kočovný vůz, který mám do-
dnes. Bryčka skončila u přítele Antonína 
Habrovce v Předklášteří, který ji použil 
jako včelín. Možná tam stojí dodnes, ale 
jistě je již opuštěný.

62%62% SLEVA

Vaše nejbližší pobočky:

TIŠNOV, Brněnská 185
tel.: 775 872 702

BRNO, Veslařská 103
tel.: 775 872 709

BRNO, Bayerova 23
tel.: 774 635 606

BLANSKO, Masarykova 14
tel.: 775 872 704
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Futsal Květnice – Šumperk 2:2
Los 20. kola futsalové II. ligy určil 

za soupeře domácích exligový celek Del-
ta Šumperk. Sobota 16. 3. 2013 a tišnov-
ská sportovní hala byla svědky nervy 
drásajícího boje. Za domácí už nenastou-
pili Jenda Hlavoněk a Michal Neudecker, 
kteří přesedlali na další klubové povin-
nosti v FK Železárny Štěpánov, hrající 
I. A třídu kraje Vysočina.

V brance Květnice proto nastoupil Jara 
Šteif. Před ním dvě čtverky čelily hostům, 
kteří na začátku utkání zahrozili několika 
nebezpečnými útoky, a tak se nemohl ni-
kdo posléze divit, že stav byl 0:2. Zaplně-
ná hala hnala domácí do útoku ve snaze 
zvrátit nepříznivý stav. Jak už výše uve-
deno, boj na ostří nože vyústil v konečný 
stav 2:2. Branky Květnice vstřelili Lukáš 
Panovský a Aleš Kříž.

 Útoky se během celého zápasu přelé-
valy z jedné na druhou stranu. Nevídaný 
zápas musel uspokojit přítomné fanouš-
ky, i když čekali vítězství domácích. Ne-
spočet nevyužitých brankových šancí 

na obou stranách byl asi určující pro ko-
nečný nerozhodný výsledek. V našem 
týmu patří hluboká poklona hrdinovi 
utkání Jarovi Štaifovi, který bravurními 
zákroky uváděl k zoufalství hostující ex-
ligové hráče. Dále ale nutno vyzvednout, 
poděkovat a hlavně pogratulovat Ale-
ši Křížovi k vůbec první brance, kterou 
vsítil v tomto ročníku 2012/13 a upra-
vil na ten konečný a nesmírně důležitý 
výsledek.

Náhoda tomu chtěla pomoci, že v TN 
č. 3 byl uveden též výsledek 2:2, ale ze 
zápasu Havířov – Květnice. V mezidobí 
bylo dosaženo těchto výsledků: Květni-
ce – Choceň 6:1, Kunčice – Květnice 7:4, 
Květnice – Jeseník 3:1 a Kalábek – Květ-
nice 3:2. Na základě těchto výsledků lze 
dvě kola před závěrem tohoto ročníku 
II. ligy futsalu konstatovat, že i pro ročník 
2013/14 je zajištěno místo pro Květnici 
v této soutěži.

Všem aktérům je dobré poděkovat 
a přát si, aby i ten příští, už čtvrtý rok 

účinkování v druhé nejvyšší futsalové 
lize u nás přinesl mnoho sportovních zá-
žitků hráčům i fanouškům a také příklad-
nou formu reprezentace Tišnova.

-pak -

SK Tenis Tišnov slaví úspěchy
Zdeněk Kunický

V nafukovací tenisové hale na Ostrov-
ci pořádal v sobotu 16. března Sportovní 
klub TENIS TIŠNOV turnaj babytenistů. 
Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů a hráček, 
převážně z Jihomoravského kraje, k zahra-
niční účasti přispěl jeden hráč ze Sloven-
ska. Mezi nimi nastoupili i čtyři domácí 
hráči, z nichž nejlepší výkon podal Jakub 
Goldman. Turnaj se hrál systémem ve sku-
pinách, každý s každým a poté v pavouku 
o konečné umístění. Za celou sobotu se 
odehrálo 55 utkání, které 8 – 9leté děti 
hrají do čtyř gamů. Jakub si poradil s pěti 
soupeři a až ve finálovém souboji nesta-
čil na razantně hrající Natali Švarcovou 
z Prostějova. Pro Jakuba je druhé místo 
velkým úspěchem a ukázal, v konkurenci 
21 hráčů, že patří ve své kategorii do špič-
ky v Jihomoravském kraji. Jeho výkony 
po celou zimní sezonu tomu nasvědčují 
a Jakub bude v nadcházející sezoně opo-
rou pro tišnovské družstvo babytenisu.

Dalším turnajem, který zakončí halo-
vou sezonu na Ostrovci, bude turnaj mužů 
pořádaný 6. – 8. 4. 2013. Dle přijatých při-
hlášek se bude jednat o velice kvalitně 
obsazenou akci, na které se představí i do-
mácí hráči z družstev dospělých a dorostu.

Úspěšný víkend absolvoval i Dominik 
Křipský na turnaji starších žáků v Polič-
ce. Doslova převálcoval své soupeře a bě-
hem čtyř utkání neztratil ani jednu hru 

a nadělil jim 8 kanárů. Se synem bývalého 
reprezentanta Slávy Doseděla, Jakubem 
Dosedělem z TC Brno, vyhráli i čtyřhru. 
V Poličce se tišnovským tenistům vždy 
daří. Toto potvrdila i Eliška Kučerová, kte-
rá v souběžně probíhajícím turnaji mlad-
ších žákyň obsadila 3. místo ve dvouhře 
i ve čtyřhře. Partnerkou ve čtyřhře jí byla 
Ester Mikulcová, která také v Tišnově tré-
nuje a reprezentuje mladší žactvo v soutě-
ži družstev.

Všem tenistům gratulujeme a přejeme 
úspěšný závěr halové sezony. 

Tenis Tišnov v činnosti podporují: Měs-
to Tišnov, Jihomoravský kraj, Steinhauser 
Tišnov, Amer Sports, Stavoprogres, KV Ře-
záč, Baumat. 

Zleva Zdeněk Korec, Natali Švarcová a Jakub Goldman

Zleva Dominik Křipský a Jakub Viceník

Inzerce v TN č. 1 – 12/2013
fakturovat částku 350 Kč/ měsíčně
1/16 strany A4 – cena 350 Kč / jedno zveřejnění

NÁHRADNÍ 
MANŽEL

Údržba pro váš byt, dům, 
chatu , zahradu. 

Brno, Tišnov a okolí. 
Drobné zednické, ostatní 
údržbářské práce a další 

dle domluvy.

Michal Facek 
Dolní Loučky 117 
tel.: 773 563 794

michal@udrzbadomufacek.cz 
www.udrzbadomufacek.cz
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Očím ses ztratila – ale v srdcích
zůstaneš navždy.
Dne 9. března uplynul smutný první rok, 
co nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka a babička
paní EVA CÍSAŘOVÁ 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují dcery s rodinami.

Dne 20. dubna uplyne první smutný rok, 
co nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka a babička

paní DRAHOMÍRA DVOŘÁKOVÁ

Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

Dne 13. 3. 2013 uplynul rok od chvíle, 
kdy nás po vážné, dlouhé nemoci navždy 
opustila

paní MARIE KOCMANOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou. 
Vzpomíná Jirka – životní partner a synové 
Josef a Igor.

Dne 13. března 2013 uplynulo čtvrté 
smutné výročí od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička

paní MARIE LAIFROVÁ

S láskou vzpomínají synové Jan a Martin 
Laifrovi a vnučka Nikol.

Dne 16. dubna uplyne první smutný rok, kdy nás navždy opustil náš kamarád pan VLADIMÍR VRASPIR.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Böhmova, Hájkova, Novotných, Libuška a Petr.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary Všem pří-
buzným, přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozlou-
čit s paní RůžENOU KREJČOVOU. Synové Luděk, Petr a Pavel 
s rodinami.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary všem pří-
buzným, přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozlou-
čit s paní LIbUŠÍ SVÍTILOVOU. Za zarmoucenou rodinu dcera 
Lenka Schneiderová.

Dne 16. 3. uplynulo 17 smutných let,
co nás navždy opustil po dlouhé těžké 
nemoci

pan František Hrubý

Za upřímnou vzpomínku děkuje manželka
s rodinou.

Dne 8. března uplynulo 1. smutné výročí 
ode dne, co nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček 

pan MILAN KALA

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 8. 3. uplynul rok, kdy nás opustila ma-
minka, babička a prababička

paní ANNA OPLTOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Eva, 
Dana a Jitka, dcery s rodinami.

Dne 6. 4. 2013 tomu bude rok, co nás na-
vždy opustil tatínek a dědeček

pan JAN SVObODA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za ti-
chou vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Dne 27. 3. uplynulo pět smutných let, co 
nás opustila naše milovaná maminka, ba-
bička a prababička

paní bOžENA bENEŠOVÁ

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují dcery s rodinami.

Dne 16. března uplynul již 4. rok, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
manželka, dcera, sestra a švagrová

paní bc. NADĚžDA bŘENKOVÁ,
roz. Dosoudilová.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za rodinu – manžel a dcera.



Inzerce

 ° PRONÁJMY PROSTOR MěKS 
MěKS nabízí prostory objektu 
na Mlýnské 152 (velký sál, malý sál,-
foyer, zahrada, kuchyňka aj.) a v Mu-
zeu města Tišnova na Jungmannově 
80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) 
ke krátkodobým pronájmům. Různě 
velké prostory dle potřeby, veškeré 
potřebné zázemí, nerušené soukromí. 
Bližší informace na tel. č. 549 410 082 
nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

 ° Koupím byt v Tišnově bez RK. 
Tel.: 775 604 188

 ° Prodám Škodu Felicii combi, 
r.v. 97, garážovaná, za 12 000,- Kč. 
Tel.: 728 949 791

 ° Hledám ke koupi RD v Tišnově nebo 
blízkém okolí. Může být i k opravám, 
nabídněte prosím. Tel.: 773 962 105 

 ° Koupím byt v Tišnově bez RK. 
Tel.: 775 604 188 

 ° Pronajmu zrekonstruované nebyto-
vé prostory v centru Tišnova. 
Tel. 603 268 957 

 ° Nabízím starším lidem pečovatel-
skou službu. Jsem důchodkyně 
z Tišnova s dlouholetou zkušeností.

 ° Prodám brambory konzumní, 
cena 6 Kč/kg, balení 25 kg. Dovoz za-
jištěn. Tel. 605 767 734

 ° Prodám Db 1+kk, 40m2, přízemí, 
ul. Dlouhá, velice pěkný. Nejsme RK. 
990 000 Kč. Tel. 603 897 261.

 ° Pronájem bytu 2+1 v RD s možností  
garáže. Tel. 731 325 057

 ° Pronájem garáže. 
Tel. 737 345 729

 ° Pronajmeme byt 1+1 na ulici Jam-
borova. Byt je volný od 1. 3. 2013.  
Tel.: 734 130 036

 ° Prodám štěňata Jack Russel Teriér 
bez pp. Pouze fenečky, k odběru ve dru-
hé polovině dubna. Po telefonické do-
mluvě je možné si pejsky prohlédnout. 
Kontakt 605 295 075

 ° Výběrové řízení 
Městské kulturní středisko hledá 
EKONOMKU ORGANIZACE. Nutnost 
znalost účetnictví a legislativy týkají-
cí se příspěvkových organizací. Více 
na www.mekstisnov.cz

 ° Pronajmu 40 m2 prostor k podnikání 
– kancelář, obchod. Tel.: 608 447 727 

 ° Doučování ČJ, ZŠ a SŠ (dyslexie). 
Tel. 775 977 144

 ° Prodám zánovní válendu 200x90 cm, 
odvoz zajistím. Tel.: 602 567 412 

 ° Koupím vojenské věci německé armády 
z 2. sv. války, např. bodáky, přilby, uni-
formy, vysílačky. Tel.: 723 539 270



NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !
BRNO

Při nákupu nad 400,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem 
25 kg cementu 
jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 30. 4. 2013

STAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINY

Vždy dostatečné množství pro Vás skladem

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
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RD 4+1 s garáží a zahradou, Doubravník 

CP 1363 m2, celková rekonstrukce v r. 2009 
  Sleva 2,350.000,- Kč 

 
Prodej stavební pozemek Tišnov 

ul. Družstevní, CP 653 m2, klidné místo 
Sleva 1,650.000,- Kč 

 
Pronájem obchodních prostor Hradčany  

     CP 30 m2, možnost využití skladu 80 m2  
         5.000,- Kč/měsíc + inkaso 

 
 

 
  Pronájem komerčních prostor, Tišnov  
ul. Brněnská, CP 80 m2,  plynový kotel 

7.000,- Kč/měsíc/+inkaso 

 
       Pronájem bytu  2+1 Tišnov, U Humpolky  

      CP 57 m2, po celkové rekonstrukci           
         9.000,- Kč/měsíc vč. inkasa 

 
Pronájem bytu v RD 2+1 Tišnov                        

 ul. Brněnská, CP 60m2, venkovní terasa, 
       9.300,- Kč/měsíc/včetně inkasa 

 

 
   Byt 2+1 družstevní, Tišnov ul. Dlouhá  

    CP 57 m2, 3 patro, terasa 10 m2,  
1,600.000,- Kč 

 
Pronájem bytu 2+1 v RD Tišnov 

ul. Družstevní, CP 65 m2, 1. patro     
  8.000,- Kč/ měsíc/včetně inkasa 

 
Prodej stavební pozemek Tišnov 

 ul. Pod Květnicí, CP 200 m2  
400.000,- Kč  

 
 

 
Byt 2+1 v OV, Tišnov, ul. Jamborova 

CP 53 m2, 1. patro, nový balkon, plast. okna 
1,049.000,- Kč včetně provize 

 

 
           RD 4+kk Pernštejnské Jestřabí 

CP 154 m2, topení na tuhá paliva                   
Sleva 399.000, - Kč 

 
Pronájem prostor k provozování diskotéky 

Tišnov, ul. Brněnská  
10.000,- Kč/ měsíc /+ inkaso 
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