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Úvodní slovo
Vážení spoluob-
čané, po tříleté 
odmlce dostávám 
možnost opět 
Vás na stránkách 
TN informovat 
o důležitých udá-
lostech a připra-
vovaných akcích 
v našem městě. 
Zastupitelstvem 

mi byla svěřena oblast veřejného po-
řádku a bezpečnosti, dopravy, energeti-
ky a komunálních služeb. Budu Vás tedy 
informovat především o těchto oblas-
tech. Než se tak stane, musím se přece 
jen vrátit několika větami k předchozímu 
období. 
Tři roky jsem mlčel, četl a pozoro-
val bez komentáře dění ve městě 
a následnou mediální prezentaci před-
chozího vedení. Příliš mne nepřekvapil 
počáteční údiv nezkušených „manažerů“, 
kteří dosud život znali jen ze školních la-
vic a politických konferencí a nyní na ně 
dolehly povinnosti spojené se zajiště-
ním chodu města. Neustálá kritika práce 

předchozích zastupitelstev měla vytvo-
řit jejich lepší obraz, omluvit nedostatky 
i prováděné personální čistky. Namísto 
sebereflexe po odvolání následovala jen 
řada hrubostí, obviňování a podsouvání 
nekalých úmyslů novému vedení. Za sebe 
prohlašuji, že všechna zlovolná napadání 
mé osoby jsou lži a nafouknuté poloprav-
dy, které bez vysvětlení všech okolnos-
tí a souvislostí pouze vytvářejí napětí, 
neklid a mnohdy bohužel i nespravedli-
vou nenávist. Vždy jsem usiloval o dobro 
a prosperitu milovaného Tišnova, vážil 
jsem si jeho zdravého a přátelského pro-
středí a chci k tomu přispět svou prací 
v příštích dnech. 
A nyní několik čerstvých aktualit:
Jistě jste v minulých dnech zazname-
nali poměrně rozsáhlé kácení stromů 
a keřů na sídlišti Pod Klucaninou. Začal 
tak dvouletý projekt „Regenerace zele-
ně“, který probíhá s podporou SFŽP, 75 
% z devítimilionové investice činí dota-
ce. Nyní následuje etapa nové výsadby 
a pěstební řez dalších stromů na úze-
mí celého města. V příštím roce budeme 
pokračovat druhou etapou, ve které je 

naplánována rekonstrukce zeleně na síd-
lišti Pod Květnicí. O celé akci budeme 
průběžně informovat. Bližší údaje a po-
drobný popis projektu jsou přístupné 
na internetových stránkách města.
Mírná zima umožnila zdárný postup pra-
cí na ZŠ Smíškova. Od března bylo možno 
zahájit práce na přístavbě průčelí budo-
vy, které si ovšem vyžádaly uzavření pro-
storu staveniště. Až do konce září tedy 
nebude možno projít kolem školy z uli-
ce Smíškovy na Rybníček. Omlouváme se 
za tyto potíže a děkujeme za pochopení.
Komplikace v dopravě nám nepochyb-
ně způsobí i oprava komunikace včetně 
mostu přes potok Lubě v obci Hradčany. 
Silnice II/385 přes obec Hradčany bude 
uzavřená v termínu od 1. dubna 2014 
do 31. října 2014.  Objízdná trasa bude 
vedena přes městys Drásov. Prosíme 
o zvýšenou opatrnost zvláště v úseku uli-
ce Brněnská až Trnec.

Ing. František Svoboda, místostarosta

Vážení spo-
luobčané, chci 
se s Vámi podě-
lit o první do-
jmy v nové funkci 
m í s t o s t a r o s t y, 
tentokrát s jisto-
tou, že můj text 
budou číst kole-
gové zastupitelé, 
stejně jako Vy, až 

na stránkách Tišnovských novin.
V mé gesci je oblast územního pláno-

vání a rozvoje a oblast investic a majetku.  
Proto bych  Vás rád seznámil s několika 
postřehy. Jedna z nejvýznamnějších in-
vestic města Tišnova, která nyní probíhá, 
je bezesporu projekt Nástavba a přístav-
ba ZŠ Smíškova. Přestože o potřebnosti 
této dostavby nemůže být pochyb, zdá se 
mi vyčíslení některých nákladů na stav-
bu nadhodnocené. V této fázi projektu 
už bohužel nemá nové vedení možnost 
zasahovat do probíhajícího projektu, sa-
mozřejmě i s ohledem k nezanedbatel-
ným dotačním titulům, které jsou s touto 
stavbou spojené. Nicméně to nám nebrá-
ní dohlédnout na zdárný průběh a úspěš-
né dokončení projektu.  

Další důležitá investice, která je prá-
vě před námi, staví novou Radu měs-
ta Tišnova do poměrně složité situace. 

Jde o projekt rekonstrukce koupaliště 
ve dvou etapách. Pod taktovkou minulé-
ho vedení započaly práce v září loňské-
ho roku. Záhy bylo zjištěno, že původní 
rozpočet nebude dostačující, vzhledem 
k podstatně horšímu stavu dna bazénu 
oproti předpokladům. Tehdejší vedení 
města požadovalo po firmě, která reali-
zovala stavbu, nový návrh rozpočtu a ten 
jim byl předložen v přibližně trojnásob-
né hodnotě toho původního. Celkově by 
náklady na rekonstrukci dosahovaly té-
měř 13 500 000 Kč. Rozhodli jsme se 
vyhlásit nové výběrové řízení, do které-
ho se přihlásily firmy nabízející prove-
dení rekonstrukce efektivněji a cenově 
výhodněji, kdy úspora může být až v řá-
dech miliónů. Přístup předchozího vede-
ní města může vést až k situaci, kdy areál 
koupaliště nebude připraven na letní se-
zónu 2014 včas. Ujišťuji Vás, že budeme 
dělat vše pro to, abychom vyřešili stáva-
jící problémy a umožnili Vám trávit hor-
ké letní dny na koupališti tak, jak jste byli 
vždy zvyklí. 

Určitě si pamatujete předvolební sli-
by strany, která si jako jeden z hlavních 
cílů vytyčila opravu vozovky na Riegro-
vě ulici. Předvolební sliby se rozplynu-
ly ve zjištění, že tato komunikace patří 
Jihomoravskému kraji a město Tišnov 
nemůže tuto rekonstrukci realizovat. 

Před dvěma týdny proběhlo jednání se 
zástupci Správy a údržby silnic Jihomo-
ravského kraje o přípravě projektů na re-
konstrukce komunikací ve vlastnictví 
kraje. Jmenovitě se jedná o ulice Brněn-
ská a Černohorská, ovšem o Riegrově uli-
ci nepadlo ani slovo. Vzhledem k tomu, 
že šlo o jedno z hlavních předvolebních 
hesel VV, nabízí se otázka, zda se tím-
to problémem pan místostarosta Klusák 
po dobu vykonávání své funkce vůbec 
zabýval. Budeme jednat se zástupci SÚS 
a vynasnažíme se co nejvíce ovlivnit to, 
aby do projektu rekonstrukce krajských 
komunikací byla oprava vozovky na ulici 
Riegrova zahrnuta.

Co se týče územního plánu, chceme 
dosáhnout takové shody o jeho znění, 
aby byl většinově přijatelný pro veřej-
nost, pro dotčené organizace a napříč po-
litickým spektrem Zastupitelstva města 
Tišnova. Je pro nás nepřijatelné, aby byl 
tak důležitý dokument schválen v pomě-
ru těsné většiny. 

Přeji Vám krásný a slunečný duben. 
Karel Souček
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Bc. Iva Dvořáčková, tajemnice Městského úřadu Tišnov

Budova: Městský úřad – nám. Míru 346, 
3. patro - č. dveří: 413

tel.:  +420 549 439 712 
mobil:  +420 737 922 675
e-mail:  iva.dvorackova@tisnov.cz nebo 

tajemnik@tisnov.cz

Poprvé v his-
torii města byla 
tajemnicí tiš-
novského úřa-
du jmenována 
žena – Bc. Iva 
D v o ř á č k o v á . 
Na Městském 
úřadě Tiš-
nov pracuje 
od 1. 1. 2003. 

Před tímto datem zastávala pozici me-
todičky na Školském úřadě a posléze 
Okresním úřadě Brno-venkov. Městský 
úřad Tišnov si prošla od pozice referent-
ky Odboru kultury a školství přes asi-
stentku a personalistku až po vedoucí 
Odboru kanceláře starosty a tajemníka. 
Více jak tři roky současně zastávala po-
zici vedoucí auditorka v rámci interních 
auditů, kde tímto velmi podrobně po-
znala celý úřad, jeho silné i slabé strán-
ky. Od srpna roku 2012 byla po dobu 
více jak 10 měsíců pověřena bývalým 
starostou města Janem Schneiderem vý-
konem dočasně neobsazené funkce ta-
jemníka. S účinností od 1. 11. 2013 byla 
Bc. Iva Dvořáčková starostou města 
řádně jmenovánado funkce tajemnice, 

s předchozím souhlasem ředitelky Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje.  

Tajemnice úřadu je zaměstnanky-
ní obce, která je zodpovědná starostovi 
za plnění úkolů městského úřadu v samo-
statné i v přenesené působnosti. Zajišťuje 
výkon přenesené působnosti, plní úko-
ly uložené jí zastupitelstvem, radou nebo 
starostou. Plní úkoly statutárního orgánu 
zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce 
zařazeným do obecního úřadu, stanovuje 
jim platy, vydává spisový, skartační a pra-
covní řád a další vnitřní směrnice obecní-
ho úřadu. S hlasem poradním se účastní 
jednání zastupitelstva a rady. 

Tajemník/tajemnice úřadu plní úko-
ly stanovené zákonem o obcích (§ 110 
odst. 4) a dalšími zvláštními právními 
předpisy. Je také povinen v souladu se 
zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zá-
jmů, v platném znění, vést registr ozná-
mení o činnostech, oznámení o majetku, 
o příjmech, darech a závazcích veřejných 
funkcionářů. Tajemník/tajemnice nesmí 
vykonávat funkce v politických stranách 
a v politických hnutích. 

Tajemník/tajemnice úřadu dále:
•	 podepisuje rozhodnutí a jiná opatře-

ní vyplývající z výkonu státní správy 
ve věcech přenesené působnosti svěře-
né úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný 
pracovník úřadu, 

•	 podepisuje písemnosti vyhotovené úřa-
dem při plnění úkolů samostatné pů-
sobnosti obce, přičemž zavazovat obec 
může, pouze je-li k tomu oprávněn/a 

právním předpisem, vnitřním předpi-
sem nebo pověřen/a rozhodnutím pří-
slušného orgánu města, 

•	 vymezuje práva, povinnosti a odpověd-
nosti vedoucích odborů a pracovníků 
úřadu, kteří nejsou zařazeni v někte-
rém odboru úřadu, a vyjadřuje se k je-
jich popisům funkcí, 

•	 schvaluje návrhy vedoucích odborů 
na poskytnutí odměn jim podřízeným 
pracovníkům úřadu a rozhoduje o po-
skytnutí odměn pracovníkům úřadu, 
kteří nejsou zařazeni v některém odbo-
ru úřadu, 

•	 plní úkoly uložené jí jednacími řády or-
gánů města a usneseními zastupitelstva 
a rady, 

•	 navrhuje radě organizační řád úřadu 
a jeho změny, včetně změn organizační 
struktury úřadu, 

•	 rozhoduje při kompetenčních sporech 
mezi odbory a odděleními úřadu a za-
jišťuje koordinaci činnosti odborů a sa-
mostatných oddělení, 

•	 účastní se pracovních porad odborů 
nebo oddělení úřadu, 

•	 před tajemnicí úřadu obce s rozšířenou 
působností skládá fyzická osoba státo-
občanský slib, a to dle místa jejího trva-
lého pobytu, 

•	 je členem bezpečnostní rady města.
Cílem nové tajemnice je, aby Městský 

úřad Tišnov byl profesionálním a trans-
parentně fungujícím úřadem, který je na-
víc otevřený a přátelský ke všem svým 
klientům. 

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

                         vyhlašuje  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkcí:

VEDOucÍ ODDĚlENÍ INVEsTIc (ODBORu spRáVy MajETku a INVEsTIc)
INVEsTIčNÍ REfERENT (ODBOR spRáVy MajETku a INVEsTIc)

spRáVcE spORTOVIšť MĚsTa

Popisy pracovních pozic a požadavky na kandidáty najdete 
na www.tisnov.cz v sekci Volná místa a na úřední desce města 
Tišnov. Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předej-
te na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 7. 4. 
2014 – 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.

•	 Dále přiložte strukturovaný životopis, motivační dopis, 
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými 
osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení  ve smys-
lu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

•	 Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč 
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tři měsí-
ce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílo-
hami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnu-
ta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.

Vážení čtenáři, číslem 4/2014 začí-
ná velký seriál, ve kterém Vám po-
stupně představíme jednotlivé odbory 

městského úřadu v Tišnově. V tomto 
čísle představujeme hlavu celého úřa-
du, a sice tajemnici Ivu Dvořáčkovou. Do 

7. dubna (včetně) můžete na noviny@
tisnov.cz napsat svoje přání, který odbor 
by se měl objevit v příštím čísle.
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O rozbité lavičce a jiných věcech
krátké zamyšlení bývalého starosty jana schneidera nad špatným 
stavem veřejného prostranství a jeho příčinou

Kvalita veřejného prostranství a pře-
devším pak jeho pravidelná údržba byly 
vždy jakousi bolavou patou našeho měs-
ta. Věci, s dobrým úmyslem zbudované, 
tak často díky špatné údržbě ztrácí svo-
ji funkčnost a hodnotu. Nejsou to však 
věci samotné, které by svoji údržbu tres-
tuhodně zanedbávaly, ale konkrétní lidé, 
kteří se svým laxním přístupem dopouští 
této pohromy. 

Při svých procházkách městem čas-
to narážím na neudržovaný či přímo po-
ničený městský mobiliář. Tak například 
odpadkový koš u kina na ulici Brněn-
ské (pomyslné to výstavní třídě našeho 
města) je rozbitý už více jak tři měsíce. 
Pominu-li to, že pravidelná údržba měst-
ského mobiliáře by měla být jaksi věcí 
automatickou, přímý pokyn k jeho opra-
vě dostal vedoucí oddělení komunálních 
služeb Ing. Václav Drhlík už v měsíci led-
nu. Jak už je však u tohoto pracovníka 
zvykem, ani v den uzávěrky dubnového 
čísla Tišnovských novin nebyl tento zcela 
jednoduchý problém odstraněn. Předpo-
kládám, že problém bude v dlouhé do-
dávce náhradního dílu. Ostatně,obdobné 
výmluvy jsem od tohoto pracovníka sly-
šel po dobu svého starostenského půso-
bení vždy, když zadanou práci nesplnil. 
Stejná situace je na prostranství před ná-
dražní budovou. Lavičky, které by měly 
sloužit cestujícím, jsou spíše smutným 
pomníkem neschopnosti odpovědných 
pracovníků. A několik měsíců také ne-
pěknou vizitkou našeho města. Přitom 
by stačilo, kdyby jen odpovědní lidé vy-
konávali svoji práci, za kterou jsou z na-
šich veřejných prostředků placeni.

Jedním z důvodů, které vedly k mému 
odvolání, byla špatná komunikace se za-
městnanci radnice. Nesčetněkrát jsem se 
také v poslední době dočetl, jak za mého 
působení odcházeli z radnice ti nejlepší 
odborníci. Bohužel jsem dosud nepřišel 
na to, kteří to byli. Ano, chtěl jsem po mno-
hých, aby svoji práci vykonávali lépe. Sna-
žil jsem se bojovat proti nešvarům, které 
byly z dob minulých v některých zaměst-
nancích radnice hluboce zakořeněny. 
Všechny výtky vždy měly konkrétní dů-
vod, veškeré úkoly měly své opodstatnění. 
Tušil jsem, že tento přístup nebude po-
pulární, do funkce starosty jsem však na-
stoupil mimo jiné proto, abych zefektivnil 
práci zaměstnanců města. Často to však 
byl spíše pověstný boj s větrnými mlýny. 
Chtěl bych tedy věřit, že ona nová tvůrčí 
atmosféra plná porozumění a korektních 

vztahů nebude pouze návratem k zakrý-
vání neschopnosti některých pracovníků 
a zneužívání těch schopných. Soudě dle 
konkrétních poznatků po nástupu nové-
ho vedení města však příliš klidné spaní 
nemám.

Koncem minulého roku se nám díky 
úsporám v rozpočtu podařilo realizo-
vat rekonstrukci parčíku u kostela. Ti, co 
tímto dříve strašidelným koutem našeho 
města procházeli v minulosti, jistě rozdíl 
na první pohled poznají. Kvalitní dlažba, 
historizující lampy veřejného osvětlení, 
nové bezúdržbové kovové oplocení, kte-
ré svým vzhledem dá navždy zapome-
nout starému poničenému drátěnému 
plotu, který už léta neplnil ani estetic-
kou, natož bezpečnostní funkci. Jen ty la-
vičky bohužel stále chybí. Jejich instalace 
měla proběhnout začátkem roku. Před-
pokládám, že bude opět problém v délce 
dodávky. Nebo jsme se snad už začali ří-
dit starým dobrým heslem, že nejlepší la-
vička z pohledu údržby je ta, kterou nikdy 
nepostavíme?

sedmiměsíční 
uzavírka 
Hradčan začíná 
prvního dubna
Luboš Dvořáček, oddělení komunálních 
služeb

Upozorňujeme všechny obyvatele Tiš-
nova i okolí, že v souvislosti s výstav-
bou kanalizace a opravou silnice včetně 
mostu přes potok Lubě v obci Hradča-
ny bude uzavřena silnice II/385 přes 
Hradčany, a to v termínu od 1. dubna 
2014 do 31. října 2014.  
Objízdná trasa bude vedena přes měs-
tys Drásov a uvedená uzavírka řád-
ně označena přechodným dopravním 
značením.

Děkujeme všem za pochopení a žá-
dáme o zvýšenou opatrnost v trase 
objížďky.

finanční odbor 
připomíná
Petra Jůzová, vedoucí finančního 
odboru

Finanční odbor města Tišnova při-
pomíná splatnost místních poplatků ze 
psů a za komunální odpad. Výše obou 
poplatků je stejná jako v předchozím 
roce. Obecně závazné vyhlášky měs-
ta stanoví u obou uvedených poplatků 
shodný termín splatnosti – nejpozději 
do 30. dubna kalendářního roku. 

Za nedodržení tohoto termínu bude 
uplatněn sankční postih v podobě na-
výšení základního poplatku, a to až 
na dvojnásobek.

Další informace je možné získat 
na tel. 549 439 838 nebo 549 439 843, 
e-mail: jitka.halamova@tisnov.cz nebo 
helena.marvankova@tisnov.cz, popří-
padě na stránkách města www.tisnov.cz 
(–dokumenty města – ostatní – doku-
menty odborů a pracovišť – odbor fi-
nanční).

Děkujeme za včasné uhrazení po-
platkové povinnosti, kterým předejde-
te dalším výdajům.
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Humanitární sbírka textilu
Václav Drhlík, oddělení komunálních služeb

Město Tišnov ve spolupráci s Diako-
nií Broumov a společností KTS Ekologie 
s. r. o. vyhlašuje jarní humanitární sbírku. 
Od 29. 3. do 12. 4. 2014 můžete v pytlích 
či krabicích předat neznečištěné ošacení 
a textil na sběrný dvůr, Wágnerova 1543, 
Tišnov. Sběrný dvůr je otevřen v pracov-
ní dny od 7.00 do 15.00 hod., v pondělí 
do 16.30 hod. Můžete využít také soboty 
29. 3., 5. 4. a 12. 4., kdy je otevřeno od 8.00 
do 12.00 hod. Sbírku si poté převezmou 
dopravci z Diakonie Broumov. 

Můžete darovat letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, pro-
stěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 
(min. 1m²), peří, péřové a vatové přikrýv-
ky, polštáře, deky a nepoškozenou obuv.

Pro potřeby humanitární sbírky nelze 

přijmout: znečištěný a vlhký textil, elekt-
rospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, 
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočár-
ky, matrace, koberce – ty se transportem 
znehodnotí. 

Kromě možnosti darovat textil pro hu-
manitární účely je možné jej uložit do kon-
tejnerů na textil rozmístěných na sedmi 
místech po městě. Do těchto kontejnerů 
lze dát oděvy včetně módních doplňků (ka-
belky, diplomatky aj.), bytový textil, boty 
a hračky. S ohledem na velikost otvoru lze 
uložit věci o rozměru cca 80 × 30 × 40 cm. 
Stručné informace o tom, co je možné tří-
dit, naleznete také přímo na kontejnerech. 
Tento textil je dále dotřiďován a následně 
průmyslově zpracováván nebo odesílán 
do zemí třetího světa.

Valná hromada DsO Tišnovsko
Dne 12. března se v budově radnice 

města Tišnova uskutečnilo první letošní 
zasedání valné hromady Dobrovolného 
svazku obcí (DSO) Tišnovsko. Po zahá-
jení zasedání valná hromada schválila 
doplnění programu, mezi kterými byla 
i volba nového předsedy DSO. Dle vo-
lebního řádu byl jednomyslně zvolen 
do funkce předsedy DSO Tišnovsko 
Ing. Tomáš Komprs, nový starosta města 
Tišnova. Ve funkci místopředsedy i nadá-
le setrvává Ladislav Tichý. 

Do programu zasedání byla zařazena 
i prezentace MUDr. Semráda, ředitele Ne-
mocnice Tišnov, který seznámil přítomné 
se zamýšleným projektem rekonstruk-
ce a dostavby nemocnice. Jednání valné 
hromady mimo jiné schválilo rozpočet 
na rok 2014. 

Místopředseda DSO informoval o zří-
zení transparentního účtu a informace 
k projektu Podpora meziobecní spolu-
práce podal koordinátor projektu Rado-
mír Pavlíček. 

„Kvalitní fungování dobrovolného 
svazku obcí vnímá současné vedení měs-
ta jako jednu z priorit. Chceme nejenom 
pokračovat v nastartovaném procesu 
na bázi meziobecní spolupráce, ale na-
ším cílem je zejména budovat a prohlou-
bit dobré vztahy se zainteresovanými 
obcemi regionu. Za naprosto nedostateč-
né a neaktuální vnímám webové stránky 
DSO Tišnovsko (www.dsotisnovsko.cz), 
jejichž smyslem by mělo být kvalitně in-
formovat občany a ostatní obce o aktuál-
ním dění,“ poznamenal Komprs. 

stěhování části úřadu práce
Vladimír Vyplel, vedoucí Kontaktního pracoviště Tišnov Úřadu práce ČR

Úřad práce ČR – krajská pobočka 
v Brně, Kontaktní pracoviště Tišnov, 
oznamuje, že od 1. dubna 2014 bude 
přemístěn úsek poskytování příspěv-
ku na péči, dávek pro osoby se zdravot-
ním postižením (příspěvek na mobilitu, 
příspěvek na zvláštní pomůcku) a vydá-
vání průkazů osob se zdravotním posti-
žením z budovy Městského úřadu Tišnov 
na nám. Míru 346 do budovy polikliniky 
na nám. Míru 24. 

Příchod na nové pracoviště je hlav-
ním vchodem do budovy polikliniky, 

po schodišti nebo výtahem do 1. poscho-
dí, dále ze schodiště vpravo nebo z výta-
hu vlevo na konec chodby do prostoru 
dispečinku sanitek. Bezbariérový pří-
stup je možný z ulice Riegrova výtahem 
do 1. poschodí a dále stejným způsobem.

V souvislosti s přemístěním pracovi-
ště bude v pondělí 31. března omezen 
provoz úseku uvedených agend. Toto 
omezení se netýká dávek státní sociální 
podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi 
ani úseku zaměstnanosti.

sběr odpadu
Václav Drhlík, 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 kontej-
nerů v dubnu 2014:
•	 1. 4. ul. Černohorská, ul. Janáčkova
•	 2. 4. ul. Kvapilova, parkoviště u Pošty 3
•	 3. 4. ul. Drbalova, U Humpolky
•	 8. 4. parkoviště ul. Polní, ul. Erbenova
•	 9. 4. ul. Mrštíkova, ul. Klášterská 

(u závor)
•	 10. 4. ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul. 

Purkyňova (nemocnice)
•	 15. 4. Pejškov (u zastávky), ul. Brněn-

ská (u pily)
•	 16. 4. Kukýrna (u ordinace dr. Stalma-

chové), Jamné (na návsi a „U Vlachů“)
•	 17. 4. ul. Za Mlýnem, Hajánky
•	 22. 4. ul. Halasova, ul. Králova 

(na konci)
•	 23. 4. ul. Dlouhá (u křižovatky 

s Lomnickou)

Na každém sběrném stanovišti je 
umístěn kontejner v době od 15.30 hod. 
do 18.00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze pova-
žovat takový, který vzhledem ke svým 
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 kontejnerům 
je možné donést i velkoobjemové elek-
trozařízení, které podléhá zpětnému 
odběru (chladničky, sporáky, televize, mo-
nitory aj.) a které město odebírá prioritně 
na sběrném dvoře. Respektujte zde pro-
sím pokyny obsluhy, děkujeme.

Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit 
pouze větve z ořezu stromů a keřů, které 
je také možné celoročně odvážet do sběr-
ného dvora, kde se dále štěpkují. Ostatní 
bioodpad ze zahrad a z domácností dopo-
ručujeme nejlépe kompostovat na vlast-
ních zahrádkách nebo uložit do pravidelně 
vyvážené nádoby na bioodpad (od 21. 3. 
do 5. 12. 2014 se vyváží každý sudý týden 
v pátek) nebo větší množství bioodpa-
du odvézt přímo na sběrný dvůr. Zájemci 
o nádobu na bioodpad si ji mohou zakou-
pit u obsluhy sběrného dvora. 
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Investiční akce Nástavba a přístav-
ba ZŠ Smíškova byla zahájena v prosinci 
loňského roku. I zde bylo využito mírné 
zimy a práce pokračovaly, jako by zima 
ani nebyla. Práce na betonáži nových 
stropů probíhaly pod stávající střechou, 
takže první měsíc jste mohli sledovat 
jen ruch stavebních strojů. Poté se za-
čalo s odstraňováním krovů a s vyzdívá-
ním nového podlaží školy. Dnes máme už 

polovinu stavby pod střechou. Současně 
jsme zahájili práce na přístavbě kuchyně 
a jídelny. V dubnu započne montáž oken 
nástavby a práce na zateplování fasády.

I na škole se pracuje za plného provo-
zu školy. Bez vstřícného a aktivního pří-
stupu vedení školy bychom to zvládali 
jen obtížně.

Projekt bude pokračovat až do břez-
na 2015, kdy se pro žáky a učitele otevře 

dvanáct nových učeben včetně kabinetů 
a příslušenství.  

Práce, které s sebou nesou i nezbytný 
zásah do stávajících prostor školy, jsme 
naplánovali na období letních prázdnin 
tak, aby v září mohl provoz školy pokra-
čovat bez omezení. 

stavební práce na nejvýznamnějších stavbách města 
neustaly ani v zimě
Eva Jelínková, vedoucí odboru správy majetku a investic

Letošní mírná zima přála stavebním 
firmám i investorům. Práce na stěžejních 
investičních akcích města pokračovaly 
i v zimních měsících bez přestávky.

Projekt Zateplení Centra sociálních 
služeb Tišnov byl zahájen v září loňské-
ho roku. Zahrnuje kompletní výměnu 
oken a dveří, zateplení fasády a střech 
komplexu budov centra. Do konce října 

se podařilo v souladu s harmonogramem 
stavby plně revitalizovat pavilon B, což je 
hlavní provozní budova areálu. V letoš-
ním roce práce pokračovaly na zateplení 
půdních prostor všech pavilonů a na vý-
měně oken ve společných prostorách. 
Od dubna je připraven harmonogram 
na výměnu oken v jednotlivých bytech 
pavilonu A. Dělníci pracují za provozu, 

což klade zvýšené nároky na organizaci 
práce. Společně s dodavatelskou firmou 
se snažíme o co nejmenší zásah do sou-
kromí nájemníků a práce v každém bytě 
soustřeďujeme do jednoho dne.

Děkujeme tímto nájemníkům za po-
chopení a vedení centra za výraznou po-
moc a spolupráci.
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Veřejně prospěšné práce (Vpp) v Tišnově – již od 2004 
František Svoboda, místostarosta 

Od 11. března tohoto roku platí nová 
roční smlouva s Úřadem práce ČR, na zá-
kladě které naše město vytváří 10 pracov-
ních míst v režimu VPP. Díky tomu bude 
umožněno dalším deseti nezaměstnaným 
pracovat na úklidu veřejného prostran-
ství, přičemž mzdové prostředky z velké 
části hradí stát. Tato dobrá zpráva pro Tiš-
nov znamená stabilizaci naší organizační 
složky Úklid a údržba města Tišnova. 

Na pozadí této dobré zprávy si dovolím 
zavzpomínat a připomenout několik zají-
mavých údajů z historie. Příprava přísluš-
ného zákona, který umožnil zaměstnávání 
nezaměstnaných za podpory státu, byla 
poměrně dlouhá a byla doprovázena řa-
dou pochybností. Přesto jsem spolu s ta-
jemníkem Ing. Václavem Šikulou zahájil 
spolupráci s úřadem práce již v roce 2004, 

kdy jsme jako jedni z prvních do tohoto 
projektu vstoupili a položili tak základy 
velmi úsporné varianty údržby městské-
ho prostranství. Za více jak 10 let spolu-
práce díky preciznosti tajemníka a jeho 
personálního útvaru se naše město stalo 
stabilním a spolehlivým partnerem pro 
Úřad práce ČR. Svědčí o tom opakované 
podpisy smluv, kdy nám úřad práce ma-
ximálně vycházel vstříc v našich poža-
davcích. Hlavním smyslem VPP je pomoci 
především dlouhodobě nezaměstnaným 
začlenit se do pracovního procesu. Měs-
to Tišnov si od roku 2004 do současnos-
ti „vychovalo“ z těchto uchazečů i vlastní 
kmenové zaměstnance s pracovní smlou-
vou na dobu neurčitou, kteří pracují v or-
ganizační složce Úklid a údržba města 
Tišnova. 

I do budoucna považuje MěÚ Tišnov 
za velmi efektivní a oboustranně přínos-
né využívat těchto nástrojů aktivní poli-
tiky zaměstnanosti a uzavírat pracovní 
smlouvy na dobu určitou právě na VPP, 
zejména na úklid a údržbu veřejných 
prostranství.

V tabulce níže je jasně vidět, že MěÚ 
Tišnov využívá VPP pravidelně již jede-
náctým rokem a počítá s tímto projektem 
i do budoucna. V současné době má uza-
vřenou dohodu na 10 pracovníků do 28. 
února 2015. Z  přiložené tabulky vyplý-
vá, že do tohoto data město postupně zís-
ká příspěvek na uvedený projekt vyšší jak 
sedm milionů korun. 

Přehled uzavřených dohod o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP mezi 
MěÚ Tišnov a Úřadem práce ČR:

pracovní příležitosti 
od–do: název profese: počet vytvoře-

ných prac. míst:

max. měsíční výše 
příspěvku na 1 pracovní 
místo:

max. využitel-
nost v kč

 1. 3. 2004 – 30. 11. 2004 dělník nádvorní skupiny 4 5 000 Kč 180 000 Kč

 1. 3. 2005 – 30. 11. 2005 dělník nádvorní skupiny 10 5 000 Kč 450 000 Kč

 1. 3. 2006 – 30. 11. 2006 dělník nádvorní skupiny 8 5 000 Kč 360 000 Kč

 1. 3. 2007 – 30. 11. 2007 dělník nádvorní skupiny 8 5 000 Kč 360 000 Kč

10. 3. 2008 – 30. 11. 2008 dělník nádvorní skupiny 4 13 500 Kč 459 000 Kč

 9. 4. 2008 – 30. 11. 2008 dělník nádvorní skupiny 8 13 500 Kč 810 000 Kč

16. 3. 2009 – 30. 11. 2009 dělník nádvorní skupiny 8 9 500 Kč 646 000 Kč

 2. 3. 2010 – 31. 10. 2010 dělník nádvorní skupiny 8 9 500 Kč 684 000 Kč

23. 3. 2011 – 30. 6. 2011 pomocný pracovník údržby 
budov 8 9 500 Kč 228 000 Kč

 9. 5. 2011 – 31. 10. 2011 pomocný pracovník údržby 
budov 3 9 500 Kč 156 750 Kč

11. 7. 2011 – 31. 12. 2011 pomocný pracovník údržby 
budov 8 9 000 Kč 396 000 Kč

1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 uklízeč veřejných prostranství 4 8 000 Kč 192 000 Kč

 2. 4. 2013 – 31. 10. 2013 uklízeč veřejných prostranství 8 11 000 Kč 616 000 Kč

1. 11. 2013 – 28. 02. 2014 uklízeč veřejných prostranství 8 11 000 Kč 352 000 Kč

11. 3. 2014 – 28. 02. 2015 uklízeč veřejných prostranství 10 11 000 Kč 1 265 000 Kč

celkem příspěvek 2004–2015 (při max. využití) 7 154 750 kč

Dveře dělají dům. a úřad rovněž
Eva Jelínková, vedoucí odboru správy majetku a investic

Horní budovu Městského úřadu Tiš-
nov (náměstí Míru 346) zdobí nové 
vchodové dveře. Však už bylo na čase. 
Staré sice dosloužily, ale do kontejneru 
rozhodně nešly. Hodily se k vytvoření 
své historické kopie. Funkční části jako 

mříž či kování byly repasovány a po-
užity na nový výrobek. Vyměněn byl 
i půlkruhový nadsvětlík. Jen co se týká 
barvy, ustoupili jsme z tmavého palisan-
dru a nahradili jej třešňovým odstínem 
zvýrazňujícím krásu dřevěného masivu. 

Dveře jsou výsledkem práce společnost 
Kožina – Truhlářství s. r. o. se sídlem 
v Lelekovicích. Ten, kdo má rád řemesl-
nou ruční práci, výsledek jistě ocení.
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poděkování spokojených občanů Hájku a Hajánek
Pavlína Pospíšilová

Když se řekne Tišnov, někomu vyvsta-
ne na mysli rozhledna, jinému radnice, 
Květnice, Jamborův dům nebo třeba kos-
tel. Ne každý si však uvědomí, že Tišnov 
není jen město pod Květnicí. Tišnov, to 
jsou totiž i nedaleké vesničky – tišnov-
ské místní části. Bohužel si to po většinu 
více jak dvaceti demokratických let příliš 
neuvědomovali ani tišnovští zastupitelé, 
a tak i naše vesnice Hájek-Hajánky zůstá-
vala po dlouhá léta na okraji zájmu. S jis-
tou nadsázkou by se dalo říci, že město 
ani nevědělo, kde se jeho místní část Há-
jek-Hajánky fyzicky nachází.

I když nelze se tomu zase až tak divit. 
Nenašel se totiž nikdo z místních, kdo 
by vyměnil alespoň část svého pohod-
lí a volného času za snahu zlepšit kvali-
tu života v naší malé vesničce. Zjevně to 
vyhovovalo všem zúčastněným. Ale vše-
ho do času. Místní obyvatelé sami do-
spěli k závěru, že naše vesnička, v níž se 
mnozí z nás narodili, sálající klidnou at-
mosférou a obklopená krásnou přírodou, 
kterou si často přijíždějí vychutnávat 
i lidé z okolí, si zaslouží, abychom se o ni 
začali starat více než dosud.

Po vzájemném oťukávání se zástup-
ci města Tišnova došlo po posledních 
komunálních volbách ke změně vedení, 

kdy se úřadu ujal tým kolem pana Jana 
Schneidera, a vše nabralo rychlý spád. 
Po dlouhých letech, kdy Tišnov a místní 
část Hájek-Hajánky žily v poklidném, ale 
naprosto neproduktivním spojení, kdy si 
nikdo nechtěl přidělávat zbytečné staros-
ti, kdy od nás zaznívaly jen osamocené 
prosby a z Tišnova zase pouhé sliby, se 
konečně přešlo k činům.

Nové vedení města bez zbytečných 
průtahů přispělo radou i skutky, umožni-
lo a schválilo vznik Osadního výboru Há-
jek-Hajánky a začala spolupráce, které si 
velmi vážíme a bez které by naše vesnič-
ka dál pouze přežívala. Za dobu působení 
osadního výboru v obci se udělalo mno-
ho věcí. K nejnákladnějším patřila oprava 
a rozšíření místní silnice, rozšíření veřej-
ného osvětlení na Hájek, zbudování hři-
ště pro děti, výměna oken v kulturním 
domě či opravy kapliček a křížků. Jed-
ná se o statisícové částky a zdejší obča-
né dobře vědí, že by městu nedělalo až 
takový problém vynaložit je na jiných, 
pro obyvatele města viditelnějších mís-
tech. Chtěla bych proto poděkovat dnes 
už bývalému vedení tišnovské radnice 
za výbornou spolupráci, díky níž se u nás 
během tří let udělalo mnohem více než 
v předchozích zhruba dvaceti letech.

I místní občané však umějí a chtějí při-
ložit ruku k dílu. Pod vedením osadního 
výboru pravidelně zvelebují svoji ves-
ničku. Namátkou bych jmenovala úklid 
zmoly v hajáneckém kopci, která dříve 
sloužila pouze jako skládka pro každého, 
nebo postupné znovuobnovení třešňové 
aleje na Stanoviskách. To vše ve spolu-
práci s místním občanským sdružením 
Vinohrad a místní organizací českého za-
hrádkářského svazu. 

Nové vedení tišnovské radnice údaj-
ně „hodlá být nositelem tvůrčí atmosfé-
ry plné porozumění a korektních vztahů 
ve městě Tišnově a okolních obcích“. Pev-
ně věříme, že se toto předsevzetí týká 
i tišnovských vesniček, že zůstaneme 
u činů a nevrátíme se opět k pouhým 
slovům, že navážeme na spolupráci za-
počatou za bývalého vedení tišnovské 
radnice.

Na závěr bych ráda poděkovala všem 
členům Osadního výboru Hájek-Haján-
ky, jmenovitě tedy paní Věře Girszewske, 
Haně Chromé, panu Martinu Nejezovi, 
Petru Maláškovi, Josefu Slaninovi a Luď-
ku Křivánkovi, kteří pod vedením před-
sedy pana Ladislava Kotoučka věnují svůj 
čas rozvoji a rozkvětu naší obce.

Městské kulturní středisko Tišnov

vyhlašuje  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici

pROVOZáŘ-ÚDRžBáŘ
Náplň práce:
•	 pravidelná kontrola a údržba objektů MěKS na Mlýnské/ 

/Brněnské ulici, galerie na Brněnské ulici, muzea v Jungman- 
nově ulici a letním kině na Hornické ulici

•	 chystání sálu / stolů a židlí / dle potřeby
•	 údržba chodníků kolem budovy č. p.  152 v zimním i letním 

období
•	 osvětlení a ozvučení akcí včetně přípravy
•	 sekání trávy u budovy MěKS, galerie a letního kina
•	 odemykání a zamykání budovy po akcích v rámci proná-

jmu prostor MěKS
•	 provádění běžných oprav budov vč. nátěrů, výmalby apod.
•	 provádění běžných nespecializovaných oprav zařízení bu-

dov MěKS
•	 asistence dělníkům či opravářům při specializovaných 

opravách budov či zařízení
•	 obsluha kotelny
•	 spolupráce na dalších aktivitách organizace MěKS Tišnov
požadavky:
•	 vzdělání střední odborné (vyučen)
•	 průměrná uživatelská znalost PC (znalost Word, Excel)
•	 řemeslná a manuální zručnost

•	 ŘP – skup. B
•	 časová flexibilita podmínkou 
•	 bydliště v místě výkonu práce výhodou
•	 odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. výhodou
Nabízíme:
•	 práci na plný úvazek 
•	 platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

v platném znění, 6. platová tř.
•	 odměny, stravenky
•	 nástup 1. 7. 2014 nebo dohodou
Náležitosti přihlášky:
•	 strukturovaný životopis
•	 motivační dopis
•	 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

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

Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková, 
ekonom@kulturatisnov.cz, 549 410 082.
Přihlášky podávejte nejpozději do 21. 4. 2014, poštou na ad-
resu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, nebo e-mailem 
ekonom@kulturatisnov.cz.  
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Zápisy do mateřských škol budou posledního dubna
Ředitelství mateřských škol v Tišnově dávají na vědomí, že zápis dětí se bude konat v pátek 30. dubna 
2014 od 8 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin.

Při samotném zápisu rodiče předají vypl-
něnou žádost o přijetí a přinesou ke kon-
trole také doklad o trvalém pobytu dítěte 
(občanský průkaz rodiče, v případě od-
lišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalé-
ho pobytu rodiče přinesou rodiče úřední 
potvrzení o trvalém pobytu dítěte).
Žádosti o přijetí, které nebudou předané 
v termínu 30. 4. 2014, nebudou do přijí-
macího řízení zařazeny.
Rodiče si mohou školy prohlédnout 
v druhém dubnovém týdnu, a to:
•	 na Horově ulici v úterý 8. dubna,
•	 Na Rybníčku ve středu 9. dubna,
•	 U Humpolky ve čtvrtek 10. dubna 

2014 (na obou pracovištích – U Hum-
polky, Květnická).

•	 V těchto termínech si rodiče mohou 
prohlédnout budovy škol, seznámit se 
s programem, získat informace, které 
je budou zajímat, a případně si vy-
zvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ. 
Pro tu si mohou přijít ještě i v pátek 
11. 4. 2014 od 8 do 12 hodin

Ve středu 7. 5. od 10 do 15 hodin budou 
rodiče telefonicky osloveni ředitelkami 
MŠ a závazně oznámí své rozhodnutí, 
na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Roz-
hodnutí musí být závazné a okamžité pro 
urychlení a zjednodušení celého přijíma-
cího řízení, proto je nutné být dne 7. 5. 
na telefonu.
Děti, které podle informací ředite-
lek 7. 5. nebudou přijaty, mohou po-
nechat žádosti o přijetí na školách/
škole a vyčkají na informaci ředitelek, 
jestli se dodatečně neuvolní místo po vy-
řešení nástupu předškolních dětí do ZŠ. 
Podle aktuální situace obdrží rozhodnutí 

o přijetí/nepřijetí v řádném termínu 28. 5.
Ve středu 28. 5. od 8 do 11 hodin a od 13 
do 15 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 po-
tvrzený evidenční list.

Kritéria pro přijímací řízení do MŠ 
na školní rok 2014/2015:
1.	 dítě v posledním roce před zaháje-

ním školní docházky a dítě s odkla-
dem školní docházky;

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

3.	 dítě jehož sourozenec bude přijat 
k předškolnímu vzdělávání v po-
sledním roce před zahájením školní 
docházky nebo s odkladem školní do-
cházky, hlásící se od 1. 9. na celoden-
ní pobyt s celodenní stravou a které 
v kalendářním roce zápisu dosáhne 
tří let;

4.	 dítě hlásící se na celodenní pobyt 
s celodenní stravou od 1. 9. s trva-
lým pobytem v Tišnově a spolu s ním 
bude přijat jeho sourozenec, hlásící 
se od 1. 9. na celodenní pobyt s ce-
lodenní stravou, s trvalým pobytem 
v Tišnově, který v kalendářním roce 
zápisu dosáhne tří let;

5.	 dítě hlásící se na celodenní pobyt 
s celodenní stravou od 1. 9. s trva-
lým pobytem v jiných obcích bez MŠ 
a spolu s ním bude přijat jeho souro-
zenec, hlásící se od 1. 9. na celodenní 

pobyt s celodenní stravou, s trvalým 
pobytem v jiných obcích bez MŠ, kte-
rý v kalendářním roce zápisu dosáh-
ne tří let;

6.	 dítě hlásící se na celodenní pobyt 
s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým 
pobytem v jiných obcích s MŠ a spo-
lu s ním bude přijat jeho souroze-
nec, hlásící se od 1. 9. na celodenní 
pobyt s celodenní stravou, s trvalým 
pobytem v jiných obcích s MŠ, který 
v kalendářním roce zápisu dosáhne 
tří let;

7.	 dítě hlásící se od 1. 9. na jinou dobu 
než celodenní pobyt a s jinou než ce-
lodenní stravou, vnitřně v 7. kritériu 
řazené: 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6;

8.	 dítě z kritéria 2–7 s jiným nástupem, 
vnitřně v 8. kritériu řazené: 8/2, 8/3, 
8/4, 8/5, 8/6, 8/7.

V případě shodnosti rozhoduje:
•	 den narození dítěte s předností star-

ších do výše kapacity školy,
•	 v případě shody data narození v kri-

tériu rozhoduje pořadí jména podle 
abecedy.

Sourozenec v kritériu 4–6 bude zařa-
zen na bezprostředně následující mís-
to po starším sourozenci. O přijetí dítěte 
nerozhoduje pořadí podané žádosti. In-
formace o MŠ a přijímacím řízení najde-
te na www.tisnov.cz a na internetových 
stránkách jednotlivých tišnovských ma-
teřských škol.

INZERCE
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Základní umělecká škola slaví 65 let od založení
Kateřina Beranová

Historie

Hudební vzdělávání začalo před 65 
lety pod názvem Městský hudební ústav 
v Tišnově. Jeho první působení bylo v bu-
dově gymnázia, poté v osmileté střed-
ní škole ve Smíškově ulici.  V čele ústavu 
stál Aleš Smíšek coby první ředitel. Úkol 
měl nelehký – v podstatě z ničeho vybu-
dovat školu. To se mu však povedlo, a tak 
i díky němu může letos škola oslavit své 
půlkulaté výročí. Za ředitele Smíška se 
ve škole vyučovala hra na klavír, housle, 
violoncello, kontrabas i všechny decho-
vé nástroje. Zaveden byl i oddíl rytmiky 
a tance. Další dva obory, a sice obor lite-
rárně-dramatický a výtvarný, se otevřely 
za působení dalšího ředitele, respekti-
ve ředitelky, Jany Pujmanové. Tato ředi-
telka převzala vzdělávací ústav v r. 1975 
pod názvem Lidová škola umění, sídlící 
v horním patře bývalého okresu Tišnov 
na náměstí Míru (nyní městský úřad). 
Na začátku devadesátých let se škola pře-
stěhovala do samostatné budovy ve Dvo-
řáčkově ulici, kde sídlí dodnes. Roku 
1996 začal jako ředitel „lidušky“ působit 
Jaromír Škára. To už se škola stala samo-
statným právním subjektem se stejným 
názvem jako dnes – Základní umělecká 
škola. Roku 2010 nastoupil na místo ře-
ditele Tomáš Zouhar. 

současnost

Škola postupně rozšířila své působe-
ní i do okolních vesnic. Konkrétně vznik-
lo pět poboček, a to v Deblíně, Drásově, 
Doubravníku, Dolních Loučkách a Ned-
vědici. Tam se však vyučuje pouze v ně-
kterých oborech. Celková kapacita školy 
byla snížena o 11 míst, v letošním roce 
jich je tedy k dispozici 695, na všechny 
obory i pobočky dohromady. Také z to-
hoto důvodu škola změnila podmín-
ky k přijetí. Přihlásit se k přijímacím 
zkouškám je možné přes internetové 
stránky školy (www.zustisnov.cz), kde 
jsou také všechny potřebné informace. 
Důležitým termínem je uzávěrka přihlá-
šek – 19. května. Dále jsou na webových 
stránkách zveřejněny podmínky k přije-
tí a termíny přijímacích zkoušek jednot-
livých oborů. 

jak bude škola slavit

Oslavy začaly 25. března koncer-
tem na tišnovské radnici. Následovat 

bude aprílový koncert v MěKS. Pod hla-
vičkou oslav se budou konat rovněž 
všechny absolventské koncerty a před-
stavení: dva z hudebního oboru, jeden 
z dramatického a dva z tanečního obo-
ru. Všechny se uskuteční v sále kina. 
Ale nejenom koncerty se bude slavit. 
ZUŠ chce zakoupit projekci filmu Záře 
(Shine), jež vypráví životopisný příběh 
klavíristy Davida Helfgotta. Žáci tišnov-
ských škol se jej budou moci zúčastnit 
v rámci výuky a pro ostatní Tišnovany 
bude film promítán zdarma. Vyvrchole-
ní oslav bude 22. června. Tradiční po-
řádání Dne hudby v Tišnově si vezme 
na starosti právě ZUŠ. Ředitel školy To-
máš Zouhar plánuje nejenom pro žáky, 
absolventy a jejich rodiče, ale i pro ši-
rokou veřejnost uspořádat příjemné 
odpoledne na zahrádce Café U Palce, 
kde vystoupí kapely různých žánrů se 
svým repertoárem. Těšit se můžete na-
příklad na TOM Band a spoustu dal-
ších. Kromě kapel se předvedou také 
žáci tišnovských škol se svým progra-
mem. Finálem večera se stane společný 
zpěv, vystupujících i návštěvníků, skla-
deb od Bedřicha Smetany Česká píseň 
a Proč bychom se netěšili. Vše za do-
provodu Tišnovského orchestru. „K to-
muto nápadu jsem se nechal inspirovat 
v Praze. Jednalo se o veřejné provede-
ní Rybovy České mše vánoční," vysvět-
luje ředitel Tomáš Zouhar. Aby se tento 
nápad mohl uskutečnit i v Tišnově, bu-
dou na internetových stránkách www.
zustisnov.cz/65 k dispozici digitalizo-
vané texty i s notami. Zde je také nut-
né se předem zaregistrovat, aby bylo 
dost místa pro všechny účastníky. Rov-
něž zde naleznete všechny informace 
o koncertech a akcích pořádaných ško-
lou k oslavám 65. výročí.

absolventi aneb kdo a co se 
ve škole učil

Soňa	Zemanová,	14	let
„Na hodiny chodím k paní učitelce 

Nedomové do Nedvědice. Je velice pří-
jemná, hodná a spravedlivá," říká Soňa, 
která bude absolvovat v letošním škol-
ním roce ve hře na akordeon. „Můj bra-
tr hrál na harmoniku, když jsem byla 
malá. Zalíbilo se mi to, a tak jsem za-
čala navštěvovat ZUŠ taky. Ráda bych 
ve hraní pokračovala, ale bohužel na to 
s velkou pravděpodobností nebudu mít 
čas," dodává.

Vít	Hertl,	19	let
„Absolvoval jsem klavír a kyta-

ru v Doubravníku. U obou nástro-
jů jsem měl dva učitele/ky, tudíž jsem 
měl i možnost srovnání. Z klavíru jsem 
měl paní Čechovou a paní Kašparovou, 
na kytaru mě učil pan Janeček a po něm 
paní Kesnerová. Nejspokojenější jsem 
byl asi s Janečkem, byl to koncertní mi-
str, takže fakt uměl a dokázal nám své 
umění předat. Vzpomínám si na jeden 
koncert, kdy jsme hráli skladbu v triu. 
Byla na dvou listech a já si ten druhý dal 
vzhůru nohama, pak jsem se divil, co je 
to za noty. Naštěstí jsem si to včas uvě-
domil a skladbu jsme zdárně dohráli 
do konce," svěřuje se se smíchem Vítek 
a dodává: „Na kytaru hraju v doubrav-
nické schole a využiji ji i ve skautském 
oddíle. Na klavír si zahraju jenom občas 
pro radost."
Zuzana	Brdíčková,	20	let

„V ZUŠ jsem postupně prošla vše-
mi obory. Nakonec jsem však zakotvi-
la v hudebním, kde jsem absolvovala 
klavír, flétnu a zpěv. Díky paní učitel-
ce Bočkové jsem si k flétně a konkrétně 
k baroknímu období vybudovala vel-
mi úzký vztah. I díky tomu dnes studu-
ji teorii a provozovací praxi staré hudby 
na FF MUNI. S přípravou na přijímačky 
mi pomáhala i paní učitelka Dubská," 
říká a pokračuje ve chválách učitelů: 
„Paní Fišerová mi pomohla zbavit se 
ostychu při zpěvu na veřejnosti. A i s ní 
jsem se částečně ubírala barokním smě-
rem. Nesmím opomenout pana učitele 
Havlíka, jenž mě měl na klavír a později 
mě vzal do Ha-kapely, kde působím jako 
zpěvačka a flétnistka."

INZERCE
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projekt Holocaust a exkurze do Terezína
Žáci a učitelé dějepisu, ZŠ nám. 28. října, Tišnov

Žáci 9. ročníků naší školy jsou zapojeni 
do několika projektů zaměřených na pro-
blematiku holocaustu. Ať už se tímto té-
matem zabývají žáci v hodinách českého 
jazyka, nebo dějepisu, je z jejich reakcí pa-
trné, jak moc je problematika holocaustu 
zajímá. 

V pondělí 3. března se uskutečnilo 
v rámci dějepisu projektové odpoledne Ho-
locaust. Jeho cílem nebylo jen žákům blíže 
představit danou problematiku, ale záro-
veň je připravit na exkurzi do židovského 
ghetta v Terezíně. V rámci tohoto projektu 
se žáci seznámili podrobně s norimberský-
mi zákony, osudy židovských vězňů a živo-
tem v ghettu ve Varšavě.

Závěrem projektu byla exkurze do ghet- 
ta v Terezíně, které se v pátek 14. břez-
na zúčastnilo 45 dobrovolníků z devátých 
a osmých tříd. 

O průběhu exkurze píší sami žáci:
„Myslím, že by mělo být pro všechny dů-

ležité dozvědět se co nejvíce o své minulosti. 
Proto jsme se my, žáci z devítek a osmiček, 

vydali do Terezína. Sloužil za 2. světové války 
jako židovské ghetto. S tématem holocaustu 
se jak v dějepise, tak v literatuře setkáváme 
posledního půlroku celkem často, takže nám 
tato problematika není cizí. Také si myslím, 
že i naše znalosti byly na dobré úrovni. 

Po přednášce, prohlídce města, muzea 
a tajné modlitebny jsme se vydali na posled-
ní zastávku v Terezíně – Malou pevnost. Ta 
už byla o dost děsivější než samotné ghetto. 
Malé samotky, studené chodby…

Nejvíce se mi líbilo, že na zdi se jmény ži-
dovských dětí z Terezína jsem našla jméno 
Haničky Brady. Protože znám lépe její osud 
z  knížky Hanin kufřík, působilo to na mě 
nejsilněji. Po této cestě určitě šla, v této bu-
dově bydlela…

Jsem velmi ráda, že jsem do Terezína 
mohla jet a dozvědět se zase něco nového. 
Je totiž strašně důležité vědět, co za hrůzy 
a bezpráví se dělo, protože čím více lidí si 
tuto skutečnost uvědomí, tím je větší šance, 
že se nic podobného nebude opakovat.“

Helena Bednářová, 9. A

„Až doteď jsem nevěděla a neuměla si 
představit, jak Terezín vypadá, jaké byly 
podmínky, vybavení… Díky tomuhle výletu 
jsem pochopila minulost a tuny nebezpečí, 
které skrývá Terezín.“

Kristýna a Tereza Lorenzovy, 9.A
„Je fakt, že Terezín je strašně zvláštní, ta 

atmosféra je nepopsatelná.“
Kristýna Bahenská, 9.A

„Díky tomu, že nám předhodili brutální 
pravdu, už je naděje, že se tato situace nebu-
de v budoucnu opakovat.“

Kluci, 9.A
„Vidět všechno na vlastní oči byl zážitek, 

ale pořád to je pro mě neuvěřitelné.“
Kateřina Hemzová, 9.A
Jak je z reakcí žáků patrné, tento projekt 

má u nich opakovaně velký úspěch. Nejen-
že se  aktivně zapojují, jsou schopni se plně 
a citlivě ponořit do problematiky Židů a ra-
sové nenávisti. Navíc nám svým chováním 
a přístupem stále dokazují, že tato akce má 
opravdu smysl.

učíme projektově
Radmila Zhořová, ředitelka

Základní škola Tišnov, náměstí 28. říj-
na, připravuje za finanční podpory MAS 
Brána Vysočiny projektový týden s ná-
zvem „Poznej region MAS Brána Vysočiny, 
místo, kde žiji“. Cílem projektu je přiblížit 
žákům školy a zájemcům z řad veřejnos-
ti místo, ve kterém žijí, a jeho blízké oko-
lí. Celá akce je vlastivědně-přírodovědného 
zaměření. Naší snahou bude, aby děti více 
poznaly okolí svého bydliště, významná 
místa kulturního a přírodovědného cha-
rakteru, dokázaly pohovořit o místní kul-
tuře a regionálních výrobcích a pokusily 
se vyhodnotit dopravní obslužnost a do-
stupnost  lékařské péče. Některé aktivity 
aktivity budou v rámci přírodovědné čás-
ti určeny nejen pro žáky školy, ale i ostatní 
zájemce z řad veřejnosti.

Cílová skupina chystané aktivity je ši-
roká. Prioritně se ale zaměřuje na žáky 
ZŠ Tišnov, nám. 28. října. Předpokládáme 
účast několika partnerů, a to nejen v Tišnově, 
ale i v místním regionu. Tím se tak cílová 
skupina rozšíří i na obyvatele města Tišnova 
a obce spadající do území MAS Brána 
Vysočiny. 

členění projektu: 
Vlastivěda	obcí

Každá ze 16 skupin žáků naší školy 

navštíví jednu obec z území MAS Brána 
Vysočiny. Zde se po předchozí domluvě 
setkají se zástupci obce. Žáci se seznámí 
s vesnicí a jejím okolím, důležitými objekty. 
Úkolem pracovních skupin bude zjistit co 
nejvíce informací týkajících se vybavení 
a infrastruktury vesnice, obchodní a dopravní 
obslužnosti, kulturního vyžití, chráněných 
oblastí, turisticky zajímavých míst, místních 
zajímavostí a zvyků (nejstarší obyvatel, 
výrobky, řemesla, místní pověsti, pohádky, 
strašidla…).
Přírodověda	okolí

Další část projektového týdne je zamě-
řená na poznávání přírody v okolí Tišnova. 
Seznámení s ekosystémem les a přírod-
ní památkou Květnice proběhne formou 
environmentálních soutěží a prezentací. 
V dílničkách si účastníci vyzkouší práci 
s přírodninami a odpadovým materiálem. 
Bude připravena Stezka lesní moudros-
ti s plněním úkolů. Celou akci budou do-
plňovat ukázky včelařství, myslivosti 
a práce lesníka. Náplň těchto činností nám 
pomohou uskutečnit Lesy ČR a Ekoporad-
na Tišnov.
První	pomoc

Součástí projektového týdne bude 
i vzdělávání v oblasti poskytová-
ní první pomoci pro žáky 9. ročníku, 

studenty gymnázia Tišnov a pro pedago-
gy tišnovských škol (ukázka vozu ZSPP, 
videoprojekce poskytování první pomoci, 
praktická ukázka resuscitace, modelové si-
tuace a příklady ošetření).

Formou přednášek a praktických uká-
zek se všichni účastnící seznámí s nej-
novějšími postupy poskytování první 
pomoci a s dostupností zdravotnické péče 
na území MAS Brána Vysočiny. Jednotlivá 
stanoviště doplní ukázky nejnovějších e-
-learningových studijních materiálů první 
pomoci a metodických listů do výuky.

Jednotlivé projektové týmy zpracují zís-
kané informace o místním regionu a vy-
vrcholením celého projektového týdne 
bude jejich prezentace v sále Kina Svratka 
7. května 2014 v odpoledních hodinách. 

Partneři projektu jsou:
•	 Gymnázium Tišnov 
•	 Ekoporadna Tišnov 
•	 Lesy ČR 
•	 Záchranná služba první pomoci Brno 
•	 Záchranná služba první pomoci Tišnov	
•	 Obce: Braníškov, Březina, Deblín, Hero-

ltice, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřim-
ské Jestřabí, Lažánky, Lubné, Maršov, 
Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Svatoslav, 
Tišnov, Úsuší.
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americký den
Ivana Findurová, vyučující Aj

„Kdo je Jeff Norton?“ Tato otázka se zr-
cadlila v očích studentů Gymnázia Tišnov, 
když za nimi v pondělí 17. 3. Jeff a další 
Američané přijeli. Skupinka Američanů 
vedená Jeffem a jeho přátelé z Křesťan-
ského centra Kuřim jezdí za studenty už 
šestým rokem, aby je pozvali na letní an-
glický tábor. Jeff spolu s ostatními stráví 
na gymnáziu den plný angličtiny, her a po-
vídání. Tentokrát se studenti čtvrtého roč-
níku na příklad dozvěděli,  jak se cítí pilot 
vojenského vrtulníku, když je po havárii 
prohlášen za mrtvého, a jak se člověku 
po takovém zážitku mění životní hodno-
ty. Nikdo ze studentů zřejmě nečekal, že 
by tento milý americký dědeček mohl 
zažít něco tak drsného. O to víc pak jeho 
moudrá slova o hodnotě lidského života 
posluchače inspirovala. Děkujeme, Jeffe, 
a těšíme se na English Camp!

Evropský týden mozku
Karolína Rezková, studentka oktávy

Ve dnech 10.–14. 3 2014 se konal Ev-
ropský týden mozku. Už po šestnácté 
se do Prahy sjeli nejrůznější oníci, a to 
neurologové, neurochirurgové, psy-
chiatři i psychologové, aby představili 
svou práci a nové objevy z oblasti neu-
rologie. Zájemci z řad široké veřejnosti 
se mohli od pondělí do pátku přijít po-
dívat na Akademii věd, kde se konaly 
přednášky, a dozvědět se tak množství 
zajímavých informací. I my jsme měli 
možnost tuto akci navštívit.

Málokdo například tušil, že již v sou-
časné době je možné aplikovat kmenové 
buňky do mozku či míchy a výrazně tak 
zlepšit regeneraci tkáně třeba po úrazu 
páteře anebo po cévní mozkové příhodě. 
Ve školách se totiž studenti stále učí, že 
nervová tkáň není schopna regenerace. 

Kmenové buňky jsou proto revolučním 
objevem, kvůli němuž se možná budou 
za pár let přepisovat učebnice. Tento 
způsob léčby je prozatím ve fázi testo-
vání, můžeme jen doufat, že v budoucnu 
bude podobná a účinná léčba dostupná 
pro všechny pacienty. Ostatní přednáš-
ky byly neméně zajímavé. Posluchači se 
dozvěděli, jak se léčí chronická bolest, 
jak se projevuje dědičná polyneuropatie 
a mnoho dalšího.

Evropského týdne mozku jsem se 
zúčastnila spolu s naší profesorkou 
biologie Mgr. Martinou Havlátovou a ně-
kolika spolužáky.  Jsem velice vděčná 
nejen jí, ale i vedení naší školy za to, že 
jsem dostala možnost dozvědět se něco 
nového.

Ve žďárci usilujeme o titul EkOškOla 
Libuše Babičková, žákyně 5. třídy ZŠ Žďárec

Naše škola je už dva roky zapojená 
do mezinárodního programu EKOŠKO-
LA, který v ČR koordinuje Sdružení Te-
reza. Naším cílem je získat prestižní titul, 
o který budeme v březnu 2014 žádat. 
Ještě dříve než titul dostaneme, bude mu 
předcházet audit na naší škole. Při něm 
lidé z komise pokládají žákům i učitelům 
různé otázky týkající se školy.

Do našeho Ekotýmu patří 15 žáků, 
dva učitelé a paní uklízečka. Každý měsíc 
máme schůzku, na které plníme spous-
tu úkolů. Členové Ekotýmu si pro mlad-
ší žáky připravují různé programy, např. 
přednášku o třídění odpadu.         

Díky programu Ekoškola se na naší 
škole začaly používat ekologické pro-
středky na úklid, dokoupili jsme koše 

na třídění odpadu, žákyně 5. a 8. třídy 
vytvořily plán školy, který slouží k lepší 
orientaci ve škole, vyrobili jsme popis-
ky na vypínače. Každý měsíc zapisujeme 
stav vody a elektřiny. Žáci z Ekotýmu vy-
tvořili i dotazník o odpadech pro obyva-
tele Žďárce.

Všichni doufáme, že společnými silami 
titul EKOŠKOLA získáme.

krajské finále
Naděžda Havlíková, učitelka

V pondělí 27. 1. se ve sportov-
ní  hale při ZŠ Smíškova kona-
lo okresního finále v basketbalu ZŠ. 
Tentokrát se soutěže zúčastnila jen 
družstva z tišnovských škol – ZŠ Smíš-
kova, ZŠ nám. 28. října a gymnázium. 
Děvčata z „28“ ve všech zápasech zvítězi-
la. Ziskem poháru za 1. místo si vybojo-
vala postup do krajského finále.

V krajském finále děvčata opět po-
dala bojovný výkon a postoupila do zá-
pasu o 3. místo. Tam už se jim tolik 
nedařilo, ale i konečné 4. místo považu-
jeme za úspěch.

Všem hráčkám děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

přijímací zkoušky do šesté třídy
Radmila Zhořová, ředitelka

Základní škola Tišnov, nám. 28. říj-
na 1708, oznamuje, že ve školním roce 
2014/2015 opět otevře VI. třídu s rozší-
řenou výukou matematiky a přírodověd-
ných předmětů. Dlouholeté zkušenosti 
s výukou v těchto třídách vyvracejí názor, 
že obstojí pouze děti s výhradním nadá-
ním k matematice. Opak je pravdou – žáci 
mající více hodin matematiky a chemie, 
látku lépe chápou, naučí se logicky mys-
let, mají o učení zájem a dosahují celkově 
vynikajících výsledků. 

Nezapomínáme ani na výuku cizích 
jazyků. V 6. a 7. ročníku to jsou 4 ho-
diny týdně a od 7. ročníku mají mož-
nost volby druhého jazyka – němčiny 

nebo ruštiny. Žáci z těchto tříd úspěš-
ně reprezentují školu v okresních i kraj-
ských kolech olympiád. Rozšířením učiva 
v hlavních předmětech získávají velmi 
dobré předpoklady k úspěšnému studiu 
na středních školách. 

Termíny zkoušek: 5. 5. 2014 v 8 hodin.
Náhradní termín: 12. 5. 2014 v 8 hodin.

K přijímacím zkouškám se může-
te přihlásit vyplněním přihlášky, kterou 
lze vyzvednout v kanceláři školy nebo 
na www.tisnov-zs28.cz/formulare, a je-
jím odevzdáním na sekretariátu školy 
do 25. 4. 2014.

ZŠ Žďárec
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Výroba šperků 
ze smaltu
Dáša Lazarová, lektorka

Tvořivé jaro začalo v Domečku kur-
zem pravého smaltování v peci. Sešlo 
se jedenáct účastnic. Dva šikovní lekto-
ři měli všechno perfektně připravené, 
přivezli spoustu námětů a trpělivě vše 
vysvětlovali. Na začátku jsme si udělali 
návrhy šperků, vystříhali si tvary z mědě-
ného plechu, vyklepali je a obrousili hra-
ny. Potom jsme nanášeli jednotlivé vrstvy 
smaltu, vyrývali do nich vzory a vše se 
postupně zapékalo v elektrické peci. 
Všichni s napětím očekávali, jaký bude 
finální výrobek. Každý kus byl originál. 
Nakonec tu byla přehlídka opravdu vyda-
řených šperků a domovních cedulek. Pro 
velký zájem chceme tento kurz zopako-
vat před Vánocemi.

Úspěchy plavců z DDM 
na závodech
Ivana Smíšková, lektorka

V sobotu 15. 3. se děti z plaveckého 
kroužku Domu dětí a mládeže Tišnov 
zúčastnily plaveckých závodů v Blan-
sku, které pořádal Sokol v rámci své so-
kolské všestrannosti. Celkem se popralo 
o přední umístění 50 dětí různých věko-
vých kategorií, z toho 11 plavců z DDM 
Tišnov.  Mladší ročníky plavaly 25 m, 
starší 50 m. Pro ty nejmenší plavce to 
byla premiéra plavání ve velkém bazé-
nu, za což jim patří veliký obdiv za ne-
bojácnost a odvahu. Všem zúčastněným 
gratulujeme za velmi pěkné zaplavané 
časy, sokolům děkujeme za pozvání a tě-
šíme se opět příští rok.

Pořadí dětí DDM Tišnov: Marek Starý, 
ml. žáci I., roč. 2006, 10. místo; Veroni-
ka Zajíčková, ml. žákyně I., roč. 2007, 8. 
místo; Ivan Zajíček, mladší žáci II., roč. 
2004, 5. místo; Jan Hamerský, ml. žáci 
II., roč. 2003, 7. místo; Špačková Anna, 
ml. žákyně II., roč. 2004, 5. místo; Teš-
narová Eliška, ml. žákyně II., roč. 2004, 
2. místo; Lukáš Dvořák, ml. žáci II., roč. 
2003, 1. místo; Matěj Pokorný, ml. žáci 
II., roč. 2003, 6. místo; Andrea Hrdinová, 
ml. žákyně II., roč. 2003, 9. místo; Ane-
ta Grejtáková, ml. žákyně II., roč. 2003, 
6. místo; Martin Müller, st. žáci IV., roč. 
2000, 1. místo.

poděkování Rc studánka 
Monika Krištofová, koordinátorka

RC Studánka opět uspořádalo v břez-
nu jarní dětskou burzu. Děkujeme všem 
dobrovolnicím, které se na ní podíle-
ly. Letos jich bylo 31 a celkem odvedly 
více než 200 hodin dobrovolnické práce. 
Také děkujeme lékárně Arnica v Tišno-
vě, která nám opět schovávala papírové 
krabice a pomohla s jejich přenosem. Bě-
hem burzy bylo možné si zakoupit zboží 
z charitního obchůdku U Bobříka Tišnov, 
výrobky z chráněného bydlení Skryje, 
z nízkoprahového zařízení Čas Tišnov 
a z chráněných dílen Strážnice a Bystré. 
V rámci burzy se opět konal i charitní 

šatník, kam lidé mohli darovat nepotřeb-
né (či neprodané) věci (oblečení, obuv 
či doplňky, lůžkoviny a zbytky látek…), 
které pomohou například lidem bez do-
mova nebo matkám a dětem v azylových 
domech. Na burze se podílela Katolic-
ká vzdělávací jednota, TJ Sokol Tišnov 
a podpořilo ji město Tišnov. 

Rodinné centrum studánka 
slaví v letošním roce 

10. narozeniny.

postřehy z oslavy Mezinárodního dne žen 
Jana Wildová, ředitelka

Ve čtvrtek 6. března jsme v domě 
s pečovatelskou službou oslavili Mezi-
národní den žen. 8. březen se v mnoha 
rodinách slaví do dnešní doby, přestože 
od roku 1990 není MDŽ oficiálním svát-
kem. V Domě s pečovatelskou službou 
jej ale oslavujeme tradičně každý rok. 
Vždyť Mezinárodní den žen vznikl díky 
stávce již roku 1908, kdy americké 

švadleny stávkovaly za zlepšení životních 
podmínek a za získání volebního práva 
pro ženy. MDŽ proto chápeme jako osla-
vu všech žen.

K letošní oslavě přijela zazpívat Anna 
Kordić, která u nás měla úspěch se svými 
chorvatskými písněmi už v loňském roce. 
Seniorky i senioři, kterých přišlo do jí-
delny DPS více než sedmdesát, si měli 

možnost vychutnat nejen příjemné me-
lodie vonící mořem, ale také kávu a malé 
občerstvení. Přítomné ženy na závěr do-
staly květiny. 

Celá akce se vydařila i díky zapůjče-
ní mikrofonu a zesilovače ze ZUŠ Tišnov, 
za což touto cestou děkujeme panu ředi-
teli Tomáši Zouharovi. 

Rodinné centrum Studánka

Centrum sociálních služeb Tišnov
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představení služby sociální rehabilitace ve skryjích 
Věra Dvořáková, oblastní charita Tišnov

Od září roku 2011 je otevřena v obci Skry-
je službasociální rehabilitace. Chtěli bychom 
Vám přiblížit, jaký význam má pro klienty, 
kteří tuto službu využívají. 

Ambulantní služba sociální rehabilitace 
se jako samostatná služba poskytuje klien-
tům chráněného bydlení, kde rovněž sídlí, 
ale i dojíždějícím z blízkého okolí. Tuto služ-
bu využívají lidé s mentálním postižením 
nebo v kombinaci s postižením tělesným 
od dovršení 18 let.  Lze ji využít každý všední 
den od 7 do 17 hodin. 

Rodiče a opatrovníci, kteří se rozhodnou 
pro tuto službu, jsou lidé, kteří svým dětem 
a svěřencům dali do jejich dospělosti v ma-
ximální možné míře svou lásku, podporu 
a umožnili jim přiměřené vzdělání. Ale tou-
hou každého člověka je být co nejvíce samo-
statný, nezávislý a schopný si zařídit svoje 
záležitosti sám. Proto je tu sociální rehabili-
tace, díky které už klienti udělají první krok 
k tomuto cíli a s pomocí odborných pracovní-
ků jsou schopni krůček po krůčku zvládnout 
věci, které k samostatnosti patří.  Získané do-
vednosti a znalosti se daří častým opaková-
ním v klientech upevňovat a podporovat je 
v jejich používání v každodenním životě. 

Každý ví, že v prostředí mimo domov 
mezi kamarády se cesta k samostatnosti 
lépe zvládne a při vzájemné podpoře mezi 
sebou a pracovníky je radost z dosažené-
ho cíle o to větší. Krásným výsledkem naší 
práce je každý pokrok, který klient udělá 
a může tento posun ukázat svým rodičům či 
lidem, kteří se o něj doposud naplno starali.

A co všechno vlastně děláme?  Úkony, 
které u nás poskytujeme, jsou zaměřené 
nejen na výchovné a vzdělávací činnosti, 
ale především na nácvik dovednosti v ob-
lasti péče o domácnost (vaření, obsluha 
spotřebičů, nakupování a další), nácvik sa-
mostatného pohybu v neznámém prostředí 
a veškerých dovedností potřebných k úřed-
ním úkonům. Součástí služby je i pomoc při 

kontaktu se společenským prostředím – ná-
cvik chování v různých společenských situa-
cích (např. na úřadech, u lékaře), pomoc při 
uplatňování svých práv, zájmů atd.  

Každý den jsou dopředu naplánované 
činnosti podle potřeb klientů, jejich schop-
ností a možností. Pracovníci, kteří službu vy-
konávají, se klientům věnují během dne jak 
skupinově, tak individuálně, podle povahy 
konkrétní činnosti.

A co říci na závěr?  Pro všechny klienty je 
tato služba nenahraditelná při jejich cestě 
k samostatnému životu a k posilování jejich 
sebevědomí. Naučí se věci, které jsou ne-
zbytné při samostatném jednání, a mohou 
tak přinést radost nejen jim, ale všem, kteří 
jim na této cestě pomáhají. 

INZERCE

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence 
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evrop-
ského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.
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františek štěpán, grafik a kreslíř
Miroslav Pavlík

Rád bych Vás upozornil na novou 
knihu, která obohacuje regionální his-
torii – monografie věnovaná akade-
mickému malíři Františku Štěpánovi. 
Kniha obsahuje nejen životní příběh 
tohoto talentovaného grafika a malíře 
(1912–1986), ale též řadu archivních 
fotografií ze života umělce. Odborný 
pohled na tvorbu Františka Štěpána je 
od Mgr. Martiny Švikové, která se jako 
první pokusila zařadit dílo tohoto ma-
líře do kontextu českého výtvarné-
ho umění. Významnou a obsáhlou část 
knihy tvoří zdokumentování takřka sto 
kreseb, grafiky a malby.

František Štěpán patří k našim vý-
znamným představitelům grafické 
tvorby, je jedním z nejlepších žáků pro-
fesora T. F. Šimona a Maxe Švabinského 
na pražské Akademii výtvarného umě-
ní. František Štěpán byl nejen výborný 
grafik, ale také kreslíř. Objevem je také 

široká škála jeho malířských děl, ve 
kterých zachytil především krajinu Tiš-
novska. V jeho obrazech najdeme mo-
tivy z Níhova, ke kterému měl hluboký 
citový vztah, stejně tak jako k Dolním 
Loučkám a Předklášteří. 

František Štěpán byl bytostný reali-
sta, jehož díla navazovala na to nejlepší 
z české realistické tvorby. V době stu-
dií patřil k nejlepším žákům akademie, 
o čemž svědčí celá řada cen, ale také 
udělení čestného roku, jejž získávali jen 
ti nejlepší studenti akademie. František 
Štěpán, ačkoliv patřil v regionu k těm 
nejlepším, žil a tvořil ve stínu svých 
slavnějších kolegů, kteří měli v životě 
větší malířské štěstí.

Knihu pro tisk připravilo naklada-
telství Albert v Boskovicích. Tato mi-
mořádná publikace vyšla především 
zejména díky finanční podpoře měs-
ta Tišnova, získané v roce 2013, a také 

za přispění několika dobrých duší a fi-
rem, včetně autora projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pu-
blikaci o výtvarném umění, nevychází 
ve velkém nákladu. Také rozsah kni-
hy byl vymezen dostupnými finanč-
ními prostředky, a tak se do knihy 
nedostala celá řada prací, které se po-
dařilo objevit.

Tuto knihu lze zakoupit v tišnov-
ském informačním centru v Jamborově 
domě, v Brněnské ulici nebo ve V-ATE-
LIERU Mgr. Vaščáka v Jungmannově 
ulici.

Slavnostní křest knihy o akademic-
kém malíři Františku Štěpánovi se bude 
konat v Muzeu města Tišnova v sobotu 
5. dubna v 14.00. U příležitosti tohoto 
křtu připravilo tišnovské muzeum vý-
stavu z grafické tvorby tohoto umělce, 
která je otevřena již od 8. března.

Tišnov a… aleš sigmund
Josef Ondroušek

I když se Aleš Sigmund narodil v Hro-
tovicích, od útlého věku žil v Tišnově. Na-
vštěvoval osmiletku na Smíškové ulici 
a potom jedenáctiletku, kde maturoval.  

S Tišnovem jsou spojeny také jeho za-
čátky v oblasti hudby. Nejprve se v tiš-
novské lidové škole umění věnoval 
houslím, ale potom ho daleko víc lákala 
kytara. Učiteli mu byli sestra a tišnovský 
kytarista Ota Holánek. Kytara a vůbec 
hudba se staly jeho profesí a náplní jeho 
života.  Byl u začátků brněnské skupiny 
Vulkán s Hanou a Petrem Ulrychovými, 
po mnoho let se svojí skupinou doprová-
zel zpěvačky Martu a Tenu Elefteriadu. 
Byl hudebním redaktorem brněnského 
studia Čs. rozhlasu, redaktorem hudební-
ho vydavatelství Panton, ale působil také 
jako skladatel (složil i hudební dopro-
vod ke třem spartakiádním skladbám), 
textař, instrumentální sólista, aranžér 
a také jako vydavatel, hudební nakladatel 
a producent.

To jsem o Alešovi věděl. Nevěděl jsem 
však, že zasahuje i do oblasti folkloru. Asi 
před dvěma roky se mi dostala do rukou 
kniha Fanoš Mikulecký – Lidový hudební 
skladatel na Podluží, kterou vydalo Sig-
mundovo hudební vydavatelství.

Od Aleše jsem se potom dozvěděl, 
že to nebyl jeho jediný počin v oblas-
ti folkloru. Že ještě vydal další zpěvník 
s názvem Podluží, Podluží s písničkami 
Jožulky Uhra. 

Rád bych Vám nyní připomněl výběr 
z rozhovoru, který s Alešem Sigmundem 
v roce 1985 udělal Karel Fic pro tehdejší 
Tišnovsko (č. 4, roč. 1985). 

Jaký	máš	vztah	k	Tišnovu?	Jak	na	tebe	
působí,	když	se	sem	občas	vracíš?

Tišnov pro mne zůstává místem nej-
krásnějšího období v mém životě, mís-
tem nezkaženého mládí, ideálů a snů 
o životě. Později místem našich krásných 
maturitních srazů, místem, kde mám 
přátele a rodinu své sestry. Jezdím sem 
rád a dost často. S nostalgií pozoruji mi-
zející přítomnost a rád poslouchám, co je 
zde nového. 

Ovlivnil	Tišnov	tvou	práci?
Ovlivnil mne samotného, tudíž i mou 

práci.  Nejvíc asi okolní příroda, která je 
pro mne krásná. Bylo tu vždycky velice 
kulturní klima, divadlo, orchestr, estrády, 
sportovní život, myslím, že to televize ne-
stačila všechno zničit.

Objevuje	se	ve	tvé	tvorbě	nějaký	motiv	
z	rodného	kraje?

Občas rád upravuji a natáčím mo-
ravské lidové písničky (byly mezi nimi 
i dvě horácké), ale spíš je to Morava tak 
nějak všeobecně. Její metodika, zejmé-
na slovácká, není ani zdaleka zužitkova-
ná. V mých skladbách se tato metodika 
objevuje. 

Tolik z rozhovoru, který je i po téměř 
třiceti letech dost aktuální. Jen ty návště-
vy nejsou už tak časté, vzdálenost jeho 
bydliště od Tišnova se zdvojnásobila. 

A úprava a natáčení písniček již pat-
ří minulosti. Po ukončení profesionální 
činnosti v oblasti hudby se Aleš uchý-
lil do západních Čech – na venkov. Zde 
se vrátil ke svému druhému umělecké-
mu koníčku, a to výtvarnému umění. Už 
v Tišnově se věnoval kreslení, ale zkoušel 
i linoryt, drobnou plastiku a koláže. Nyní 
pracuje hlavně se dřevem. S výsledky 
jeho práce se můžeme každoročně setkat 
na Výtvarném létu v Železném.

Letos v dubnu se Aleš Sigmund doží-
vá významného životního jubilea, 70 let. 
A tak určitě z Tišnova do Sychrova u Hos-
touně poputuje nejedno přání.   
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Včelí národ a propolis
Josef Permedla

Léčivé vlastnosti propolisu byly plně 
známé již ve starověku Egypťanům. Kněží 
používali tuto látku k mumifikování vysoce 
postavených zemřelých. Také Řekové ve sta-
rověku znali propolis včel. Filosof Aristo-
teles postavil průhledný úl, aby mohl lépe 
pozorovat činnost včel. Tyto se ale nechtěly  
jen tak lehce vzdát svého tajemství a pokry-
ly průhlednou stěnu temně zbarvenou sub-
stancí – propolisem. 

Slovo propolis pochází z řečtiny. Sestává 
ze dvou částí „pro“ a „polis“, dohromady to 
znamená obrana proti městu, a tím pouka-
zuje na to, že tato látka představuje obran-
nou zeď, která chrání včelí národ zvenčí 
proti nebezpečí a onemocnění. Tím je vlast-
ně zdokumentováno, že již Řekové ve sta-
rověku byli obeznámeni s tím, že má tato 
přírodní látka ve vztahu ke zdravému životu 
včel velký význam.

Propolis nebo také tmelová pryskyřice 
je surovinou včel. Na pupenech sbírají vče-
ly šťávy pryskyřičného původu a tvoří v úlu 
tmel, kterému říkáme propolis. Ten je sbí-
rán z listnatých i jehličnatých stromů, ale 
nejvíce z topolu a kaštanu. Jedná se o tmel 
na bázi pryskyřice, kterou rostlina vylučuje 

a povléká jí své zranitelné části – mladé vý-
honky, pupeny květů a listů.  Moudrá mat-
ka příroda nabídla tedy včele propolis jako 
látku, která jí jednak pomůže udržet hygie-
nu ve včelstvu a jednak napomůže k obra-
ně proti infekci zvenčí. Jedná se o včelí 
produkt, velmi složitou směs mnoha pří-
rodních látek. Je složen z 50–60 % z prys-
kyřic, 8–10 % ze silic, kolem 30 % z vosků, 
5 % z pylu a mnoha antioxidantů a včely 
jej využívají k tmelení díla. Svým složením 
představuje velice proměnlivou směs látek 
rostlinného původu, celkem 120–140 látek. 
Známe tedy původ propolisu.  Prokazuje 
velkou službu v boji s infekcí.

Výzkumy snášenlivosti propolisu zazna-
menaly předpoklady pro použití tohoto pro-
duktu pro člověka. Z vědeckých zkoumání 
vyplynulo, že je propolis lidským i živočiš-
ným organismem velice dobře snášen.Je ale 
třeba přesto poukázat na to, že může u ně-
kterých lidí také způsobit nežádoucí aler-
gické reakce. Jedná se přitom často o osoby, 
které trpí na alergická dráždění například 
bronchiálním astmatem, ale také o osoby, 
které alergicky reagují na včelí a jiný hmy-
zí jed.

Včelí národ je sociální organismus, kte-
rý se stal známým tím, že velké množství 
jednotlivých členů společenství žije v ome-
zeném prostoru, přičemž jejich jednání je 
zaměřeno pouze na to, zajistit přežití. Úzký 
vzájemný kontakt, značné zásoby potra-
vy, vysoká teplota v oblasti jejich hnízda 
a dočasná vysoká relativní vlhkost vzdu-
chu vytváří optimální podmínky pro vývoj 
mikroorganismů. Přesto se ale ukázalo, že 
vnitřek včelího společenství je zpravidla té-
měř sterilní. Tato skutečnost je připisová-
na mnohostrannému působení propolisu. 
Tmelová pryskyřice je jednou z nejdůleži-
tějších přírodních látek, které sociálnímu 
organismu včel umožňují přežít útoky virů 
a jiných mikroorganismů. Po milióny let se 
nepodařilo parazitivnímu nepříteli včelího 
národa stát se rezistentním proti této látce.

Různé druhy dřevin s námi žijí a rostou 
v malebném údolí mezi dvěma kopci Květ-
nicí a Klucaninou i na nich. Chraňme všech-
ny dřeviny, které na Tišnovsku a v našem 
okolí máme, ale také se snažme jejich řady 
rozmnožit novou výsadbou tak, aby Tišnov 
patřil k těm zdravým městům našeho regio-
nu západní Moravy.

INZERCE
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Ochrana před klíšťaty
Klára Němcová, zvěrolékařka

S příchodem jara a teplejšího poča-
sí přichází také klíšťata a otázka, jak 
ochránit psa a kočku před těmito nepří-
jemnými parazity. Na trhu je obrovské 
množství preparátů.  Který tedy zvolit 
pro své zvíře? Na výběr máme příprav-
ky ve formě spreje, obojků anebo pipety 
(spot-on). 

sprej 
•	 Účinek je zpravidla krátkodobý, proto 

jej musíme často opakovat.
•	 Není téměř šance ošetřit dobře celé 

zvíře.
•	 Pro zvíře bývá aplikace spreje 

stresující.
Všeobecně svým klientům tuto formu 

ochrany před klíšťaty nedoporučuji.

Obojek
•	 Všechny obojky (kromě obojku Fo-

resto) fungují na principu  solničky/ 
/pepřenky.  Účinná látka je uvolňová-
na do srsti zvířete v menších dávkách. 

•	 Působí po dobu 2–7 měsíců, dle zvole-
ného typu obojku.

•	 Koupání zpravidla nesnižuje jejich 
účinnost.

•	 Je u nich příznivý poměr účinku 
a ceny, ale není vhodný, pokud pes žije 
v úzkém kontaktu s majitelem (spí 
společně v posteli, se psem se mazlí 
malé děti), obojek může vyvolat aler-
gické reakce!

•	 Pokud se pes přátelí s kočkou, nepou-
žívat obojky s obsahem látek  perme-
trin (Arpalit), deltametrin (Scalibor), 
amitraz (Practic). Jmenované látky 
jsou pro kočky toxické!

•	 Koupe-li se pes často v přírodě, vy-
vstává riziko vzniku mokvavého zá-
nětu kůže pod obojkem v důsledku 
zapaření (tzv. hot spot).
U obojku Foresto	se účinná látka uvol-

ní až po zahřátí a kontaktu s lipidovou 
vrstvou kůže. Nedochází k alergizaci ma-
jitele, ani pokud spává společně se svým 
zvířetem. Obojek není vhodný pro psy 
s velmi hustou a dlouhou srstí, protože 
u nich nedojde k potřebnému kontaktu 
obojku s kůží. 

Obojek  Foresto  je vhodný i pro kočky. 
Díky speciální pojistce, která umožňuje 
rozepnutí nebo přetržení obojku, se ne-
musíme obávat, že se kočka někde o obo-
jek zachytí.  Riziko pro majitele je pouze 
to, že kočka obojek ztratí. 

pipety (tzv. spot-on) nebo  také lidově 
„vodička, která se vykápne na kůži“.
•	 Účinná látka se aplikuje přímo na kůži 

na jedno či více míst, vstřebá se do ní 
a lipidovou vrstvou je roznesena 
po celém těle zvířete do 48 hodin.

•	 Výrobci garantují působení proti klíš-
ťatům po dobu minimálně jednoho 
měsíce.

•	 Velmi časté koupání může zkrátit 
dobu účinku.

•	 Po zaschnutí nealergizují a jejich po-
užití je bezpečné i v domácnostech 
s malými dětmi.

•	 Mimo klíšťat fungují také proti ble-
chám a některé navíc působí i re-
pelentně proti komárům (Advantix 
a Vectra). 

•	 POZOR! 90 % pipet používaných pro 
psy jsou pro kočky toxické! Nedávejte 

kočce pipetu určenou pro psa! (např. 
Duowin, Ex-spot, Advantix, Promeris 
Duo aj.).

•	 U koček lze použít pouze pipety s ob-
sahem účinné látky fipronyl (Front-
line, Efipro, Fypryst, Fipron aj.).
Účinek fipronylu  na klíšťata na jižní 

Moravě sice není tak dobrý, jak bychom 
si přáli, přesto jeho použití u kočky vý-
razně snižuje počet přisátých klíšťat.  

Aby spot-on dobře fungoval, je důle-
žitá správná aplikace. Zvíře nesmí být 
pět dnů před a po aplikaci pipety šam-
ponováno. Roztok vykápneme z pipety 
přímo na kůži zvířete po rozhrnutí srsti 
(u psa mezi lopatky, příp. ke kořeni ocasu 
a u kočky na temeno hlavy). Pokud roz-
tok začne stékat po chlupech, posuneme 
se jinam. Na místo aplikace do zaschnutí 
přípravku nesaháme! Roztok nijak nevtí-
ráme! Nechá se volně vsáknout. Během 
24 hodin po nanesení spot-on by nemělo 
zvíře zmoknout nebo se koupat.

a jak odstranit již přisáté 
klíště?

Klíště je do kůže zabodnuté „sosákem 
s háčky“, proto je jedno, jestli jej budete 
točit doprava nebo doleva. Hlavně klíš-
tě nevytrhávejte!Před uvolněním klíště-
te se na ně nemazejte žádné oleje nebo 
krémy. Klíště by se začalo dusit a vyzvrá-
tilo by případný infekční obsah trávicího 
ústrojí do rány. 

Po odstranění klíštěte je dobré ranku 
dezinfikovat.

INZERCE
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slavnostní otevření skautského domu
Lenka Šmardová, zástupkyně vedoucího skautského střediska

V sobotu 15. března tomu bylo na den 
přesně rok, co jsme dostali klíče od Skaut-
ského domu Tišnov, tehdy ještě domu 
na Klášterské č. 283. Jak se měnila vizáž 
jednotlivých částí domu, jsme Vás infor-
movali v minulých číslech Tišnovských 
novin. Tento článek bych ráda pojala v du-
chu toho, jak jsme se za ten rok změnili 
my sami. 

Změna se dotkla všech věkových sku-
pin od malých předškoláků až po nás 
velké z realizačního týmu. Předškoláci 
a mladší skauti a skautky trávili schůzky 
v provizorní místnosti více než přes půl 
roku. Rádcové měli místo svých poko-
jů malá skladiště věcí, které jsme neměli 
kam uložit. My z realizačního týmu jsme 
rozhodovali o jednotlivých krocích rekon-
strukce. A nezapomínejme na naše rodiče, 
kteří nám trpělivě a s ochotou pomáhali, 
jak radou, materiálně nebo přímo na jed-
notlivých brigádách.  A myslím, že to stálo 
za to! Lhala bych, kdybych všechno líčila 
v růžových barvách. Nejednou každý z nás 
zažil pocit, kdy se sám sebe ptal: „Proč 
to děláme? Má to smysl? Přibližujeme se 
k nějakému cíli?“ Kolikrát jsme usínali 
po brigádě s pocitem, že nás bolí všechny 

svaly v těle. Ale stačil spánek a druhý den 
jsme vstávali s myšlenkou, co podnikne-
me dále. Na tomto místě musím ale znovu 
napsat: „Stálo to za to!“ Tyto velké zkuše-
nosti nám už nikdo nevezme. Klubovnu 
jsme si zasloužili vlastní prací a tím úsilím 
nám spíš přirostla k srdci. 

A s tímto pocitem bych Vás ráda pozva-
la na slavnostní otevření našeho skaut-
ského domu v sobotu 12. dubna. Skautský 
dům bude pro veřejnost otevřen od 14 
do 17 hodin. Hlavní program bude zahá-
jen v 15 hodin, kdy předáme poděkování 
všem dobrovolníkům. 

Nečekejte zcela zrekonstruovaný dům. 
V příštích měsících nás čeká celá řádka 
dalších prací: dodělání podlah, zateplení 

zbytku domu či odklizení dvora, ze kte-
rého se stalo skladiště materiálů, co jsme 
již nepotřebovali. Půjdeme do toho s chu-
tí a nadšením, protože za sebou máme vi-
ditelné změny, které nám dodávají energii 
jít kupředu. Jsme šťastní, jelikož máme ko-
nečně adekvátní prostory pro 101 tišnov-
ských skautů, kteří se bez omezení mohou 
věnovat skautování. A navíc se mohou po-
malu do Tišnova sjíždět skautské oddíly 
z blízka či dálky, aby u nás trávily své ví-
kendové akce a poznávaly krásy Tišnova 
a okolí. 

A na závěr bych tradičně, přesto upřím-
ně, ráda poděkovala všem, kteří nás v na-
šem projektu podporovali a drželi nám 
palce.

Vozík není problém, vše je pouze v lidech
Uljana Bráchová

Životní osudy jsou různé. Zradí-li zdra-
ví, jsou mnohdy opravdu těžké. A o to víc, 
pokud se tak stane v háklivých sedmnác-
ti letech, jak tomu bylo v případě pana 
Pavla Kadlece. Roska čili roztroušená 
skleróza se mu stala už tehdy doživotním 
„partnerem“. Měl jako každý kluk mnoho 
koníčků. Kultura mu však zůstala dodnes, 
stejně jako oblíbený fotoaparát či radio-
amatérství. Berlí se dlouho nechtěl vzdát. 
Ale ani poté, co je musel vyměnit za ko-
lečkové křeslo, ať už ruční, či elektrické, 
ve svých aktivitách nepřestal. Před dese-
ti lety inicioval s Ing. Liborem Moudrým 
založení občanského sdružení Tišnovský 
vozíčkář. A v čele této organizace je již tři 
roky.

„Co mě k tomu vedlo?“ přemýšlí dnes 
Pavel Kadlec. „Dlouho jsem na vozík ne-
chtěl. Pokud to šlo, chodil jsem o berlích. 
Celý život jsem se podílel na akcích pro 
zdravotně hendikepované. Ale až tehdy, 
když už jsem musel, jsem si uvědomil, jak 
těžké je se včlenit mezi ostatní. Uvědo-
mil jsem si, že v Tišnově je plno obdob-
ně hendikepovaných, navíc nejméně dvě 

stě padesát dalších občanů se pohybuje 
za pomoci francouzských holí. Rozhodl 
jsem se proto s Ing. Liborem Moudrým 
tyto imobilní lidi vytáhnout do společ-
nosti,“ objasňuje Pavel Kadlec.

V začátcích jich bylo v organizaci, jen 
co by na prstech spočítal. Postupem času 
se vozíčkáři rozrostli nejen do počtu, ale 
i aktivitami. Navštěvují muzea v Tišno-
vě, v Předklášteří, jezdí do bezbariérové 
Galérie Skleněnka v Březině. Pořádají ne-
zbytné besedy s odborníky na zdravot-
nická témata, oblíbená jsou i posezení 
u ohně při opékání vuřtů, rovněž návště-
vy divadel či vycházky po okolí města, 
nevyjímajíc rozhlednu.

Vozíčkáři, ačkoli nedisponují stálými 
prostorami pro schůzky, mají ne zrovna 
skromné plány do budoucna. Starší gene-
raci na vozíku se jim sice už podařilo ví-
ceméně zaktivovat, cílem však je upoutat 
i pozornost rodin obdobně postižených 
dětí a mládeže z Tišnova a okolí. 

„Jednou z hlavních myšlenek našich 
aktivit je také spolupráce s vedením měs-
ta. To se nám nyní podařilo například 

při úpravách některých bezbariérových 
přechodů silnic a při návštěvách objek-
tů v Tišnově. Je jich celkem dvaapade-
sát, což bylo zakresleno do mapky. Ta je 
k dispozici v informačním centru,“ říká 
Pavel Kadlec. 

Organizace tišnovských vozíčkářů 
je přístupná zdravotně postiženým, ale 
i všem sympatizantům. A nejen pro ně 
se měla letos uskutečnit Jízda Kukýrnou 
čili závod na čemkoli z kopce. Z technic-
kých důvodů se tak stane až v příštím 
roce. Jednou z důležitých akcí vozíčkářů 
budou ve spolupráci s DDM Tišnov letos 
rovněž i besedy ve školách, jejichž cílem 
je seznámit děti s každodenními problé-
my zdravotně postižených. 

Tím však aktivity tišnovských vozíčká-
řů zdaleka nekončí. Neméně důležitým 
cílem je podle Pavla Kadlece spoluprá-
ce při řešení přístupu invalidních spolu-
občanů na vlakové nádraží. „Pokud nyní 
chci někam jet, posílají mě nedůstojně 
jako balík,“ nekončí ve svých plánech op-
timista a dnes již šestapadesátiletý Pavel 
Kadlec.
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sTOlpERsTEINE 2014 – o holocaustu v Tišnově 
Miloš Sysel

Města naší země byla v minulosti více-
národní. Docházelo k jedinečnému pro-
línání kultur, společnost byla duchovně 
obohacena. I v našem malém městě tomu 
tak kdysi bylo.  Žili tu vedle nás Židé 
a Němci. Už tu nejsou. Zůstalo po nich jen 
pár domů, některé dřívější adresy zanik-
ly docela.  

A my dnes zapomínáme, naučili jsme 
se žít s neznalostí naší vlastní minulosti. 
Je to cesta do pekel. Vždy platilo, že ná-
rod, který nezná svou minulost, je nucen 
ji opakovat. 

Ale upadnout do stejných historických 
tragédií snad není nutné. Poznejme a po-
chopme svou minulost, čerpejme z ní 
poučení a inspiraci pro současný život 
a naše budoucí skutky. 

Projektem STOLPERSTEINE 2014 tak 
chceme trvale připomenout, že tu mezi 
námi kdysi bydleli sousedé, kteří nená-
vratně zmizeli. 

Der Stolperstein německy znamená 
„kámen, o který zakopnete“. Tyto kame-
ny zmizelých, jak se jim někdy také říká, 
se začínají objevovat v chodnících našich 

měst a obcí před domy, kde kdysi tito 
naši sousedé bydleli a většinou za druhé 
světové války nenávratně zmizeli. Velká 
část z těchto kamenů je určena právě čes-
kým Židům. 

Na září letošního roku plánuje náš 
spolek CONTINUUM VITAE instalaci pat-
nácti těchto památných kamenů. Do pro-
jektu jsou zapojeny všechny tišnovské 
školy, město Tišnov, Podhorácké muze-
um, Muzeum města Tišnova a je podpo-
rován Židovskou obcí Brno, divadlem 
FESTE Brno, Nadačním fondem obě-
tem holocaustu, Muzeem romské kultu-
ry, hnutím NESEHNUTÍ Brno a dalšími. 
Protože základní myšlenkou kamenů 
STOLPERSTEINE  je trvalá připomínka 
našich zmizelých sousedů s participací 
co nejširší veřejnosti, obracíme se tím-
to s prosbou na všechny občany naše-
ho města, instituce, podnikatele, spolky, 
kluby i jednotlivce, aby tento dlouhodo-
bý projekt podpořili finančně či pomohli 
s organizací. 

Na měsíc duben je plánováno několik 
seminářů se žáky a studenty tišnovských 

škol, 10. 4. se uskuteční v Muzeu města 
Tišnova i beseda s paní Erikou Bezdíčko-
vou, která přežila Osvětim. 

V Tišnovských novinách budou vy-
cházet články o jednotlivých tišnovských 
Židech. Chystá se krátký film se vzpomín-
kami tišnovských pamětníků na zmize-
lé sousedy. V sobotu 20. září pak budou 
v ulicích Tišnova slavnostně polože-
ny tyto kameny zmizelých.  V následu-
jících Tišnovských novinách pak vyjde 
dvoustrana shrnující tento téměř roční 
projekt i mapka, podle níž bude snadné 
kameny nalézt. Z takto položených stol-
persteinů budou dále koncipovány nauč-
né trasy po městě, vhodné pro názornou 
výuku žáků tišnovských škol i zajímavé 
pro návštěvníky našeho města. 

Občané a podnikatelé, kteří chtějí náš 
projekt STOLPERSTEINE 2014 – o ho-
locaustu v Tišnově 1940–1945 finanč-
ně podpořit, nás mohou kontaktovat 
na adrese continuumvitae@gmail.com 
nebo rovnou přispět na bankovní účet: 
107-5059170277/0100. 

INZERCE
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Tišnovští zahrádkaři slaví 80 let od založení
Jan Kašparec, Josef Ondroušek

27. března 1934, tedy před osmdesáti 
lety, byl v Tišnově založen Spolek zahrád-
kářů a přátel přírody.

Za osm desítek roků udělala organi-
zace mnoho pro své členy i širokou ve-
řejnost.  Ať již pořádáním přednášek, 
praktických kurzů, zajišťováním výsad-
bového materiálu, semen, hnojiv, nebo 
postupným budováním celkem tří liso-
ven (dvě lisovny, které předcházely té 
současné na Wagnerově ulici, musely být 
zbourány kvůli nové výstavbě).

Na vynikajících výsledcích tišnovské 
zahrádkářské organizace mají velký po-
díl tito její členové:
•	 Jan Kosík, zakládající člen spolku za-

hrádkářů v Tišnově a první jeho 
předseda v letech 1934 až 1936, poz-
ději jeho místopředseda a opět před-
seda 1938 až 1940, zabýval se hlavně 
ovocnářstvím;

•	 Bohumil Křivan, rodák z Nových Sy-
rovic, vyučil se zámečníkem, pozdě-
ji nemohl ze zdravotních důvodů tuto 
práci vykonávat a stal se zahradníkem, 
což bylo jeho celoživotním přáním, 
zakládající člen spolku zahrádkářů 
v Tišnově od roku 1940 až do smrti 
předsedou organizace, byl také před-
sedou tišnovské organizace včelařů, 
vynikající ovocnář, zelinář a květinář, 
obětavý organizátor, má hlavní podíl 
na vybudování tří tišnovských lisoven 
ovoce, pod jeho vedením dosáhla or-
ganizace mnoha úspěchů, našel způ-
sob hubení hryzců, vynalezl ohýbadla 
na tvarování kordonů;

•	 Karel Strommer, rodák z Veselí nad 
Moravou, vyučil se zahradníkem, 

v Tišnově se v hospodářské škole sta-
ral o školní zahradu a vedl odbornou 
praxi žáků, úspěšně zajišťoval mno-
ho odborných kurzů i tematických 
zájezdů;

•	 Štěpán Alexandr, rodák z Doubrav-
níku, finanční úředník, hospodář, 
pokladník a revizor účtů, úspěšný pěs-
titel ovoce, za které dostal několik vý-
znamných ocenění, např. v roce 1969 
na celostátní výstavě v Olomouci zís-
kal 2. cenu;

•	 Jaroslav Hudec, rodák z Dalečína, uči-
tel, zajišťoval odborně-kulturní akce 
v letech 1955–1975, byl členem okres-
ního výboru, jako jediný z tišnovských 
zahrádkářů je v Síni slávy českých 
zahrádkářů, odborník na pěstování 
ovoce, jako učitel působil na své žáky 
v ovocnářsko-včelařských kroužcích 
a vyvolával zájem o zahrádkaření;

•	 JUDr. Jan Jaroch, rodák ze Starého Kní-
na, právník, věnoval se zahradě jako 
celku, šířil pokrokové směry v rozvoji 
ovocnářství;

•	 Adolf Bělík, rodák z Doubravníku, ob-
chodní příručí, pokladník, člen revizní 
komise, věnoval se zahradě jako cel-
ku, mnoho úspěchů dosáhl v pěsto-
vání ovoce, v roce 1968 na celostátní 
výstavě v Olomouci dostal 2. cenu, za-
sloužil se  o organizaci výkupu ovoce 
od zahrádkářů;

•	 Alois Straka, rodák z Lomničky, úřed-
ník, ekonom JZD, hospodář organiza-
ce, revizor účtů, jako hospodář zajistil 
a udržel strojní vybavení na vysoké 
úrovni, zaměřil se na ovocnářství;

•	 Bohumil Vykypěl, rodák 

z Předklášteří, původním povoláním 
zedník, vyhledávaný odborník při za-
kládání ovocných zahrad, má velké 
zásluhy na šíření nových a perspek-
tivních odrůd ovoce na Tišnovsku, 
mnoho času věnoval údržbě stromů 
na veřejných prostranstvích;

•	 Karel Zemánek, rodák z Železného, vy-
učil se zedníkem, absolvoval stavební 
průmyslovku, v jeho osobě se spojil 
zahrádkář a stavitel, což bylo využito 
hlavně při budování lisoven, při pro-
jekci i při vlastní stavbě, tyto práce 
prováděl zcela nezištně;

•	 Ing. Miroslav Zerák, rodák z Drásova, 
zemědělský inženýr, kulturní referent 
organizace,  zajišťoval vzdělávání a zá-
jezdy v letech 1980 až 2003, obdržel 
nejvyšší vyznamenání ČZS Zlatá růže, 
své bohaté teoretické i praktické zna-
losti uplatňoval nejen na své zahradě, 
ale velice rád je předával i zahrádká-
řům, hlavní organizátor výstav; 

•	 Ing. Miloslav Drbal, rodák ze Stěbořic 
u Opavy, strojní inženýr, plukovník v. 
v., má velký podíl na založení zahrád-
kářských osad Besének I a II, jako za-
hrádkář se realizoval v zahrádkářské 
osadě; 

•	 Ing. Josef Závišek, rodák z Uherské-
ho Brodu – Těšova, báňský inženýr, 
zpracoval první kroniku tišnovské za-
hrádkářské organizace, na členských 
schůzích vedl degustace jablek a při-
spíval tak k rozšiřování nových od-
růd, širokou škálu znalostí z oboru 
zahrádkářství dokazuje jeho zahrada 
u domu.

spolek psychologických služeb
Spolek psychologických služeb nava-

zuje na činnost Sdružení SCAN v rámci 
indikované primární prevence riziko-
vého chování dětí a mládeže a poskytu-
je bezplatné psychologické poradenství 
a psychoterapii dětem a jejich rodičům 
při potížích na úrovni rodiny, při trá-
vení volného času nebo v rámci školní 
docházky.

Služby jsou hrazeny z dotace MŠMT, 
JMK a MěÚ Tišnov. 

Pracovna: Náměstí Míru 114, 666 01 
Tišnov.

Telefonické a e-mailové objednávky 
konzultací s psychologem: 
Mgr. Kateřina Smutná
Mgr. Ivana Šebestíková
tel. 608 747 102, e-mail: spolekpsycho-
logickychsluzeb@seznam.cz.

Více informací na webu:
www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz.

INZERCE
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V lese je vesele
Ivana Valečková, Veronika Juříková, Lesní rodinný klub na Tišnovsku, OS Za sebevědomé Tišnovsko

„Neválej se po té zemi, budeš mít špi-
navé kalhoty! Nechoď do té kaluže, bu-
deš mokrý!“ Tyto věty často slýcháme 
od maminek a tatínků. Je přirozené, že 
dbají na to, aby byly děti čisté a suché. 
Jaké to ale je, když se dětem řekne něco 
opačného. 

Tak tady je možné se válet. 
Kdo máte gumáky, můžete do kaluží. 

Dítě se cítí svobodně a může se svo-
bodně projevit, což je pro jeho sebevědo-
mí, přirozený psychický a fyzický rozvoj 
nesmírně důležité. Tento prostor nelze 
dopřát dítěti vždy a všude. Zvlášť v dneš-
ní rychlé době, ve městech a budovách 
plných předpisů a stěn. Rodiče potřebují, 
aby děti co nejrychleji splnily jejich poky-
ny, a děti potom nemají prostor pro napl-
nění svých potřeb. V důsledku toho jsou 
však paradoxně náročnější na čas a po-
zornost rodičů. Děti životně potřebují 

pohyb, volnost a možnost zkoumat pro-
středí kolem sebe. Hlavně ti malí – před-
školáčci, kteří ještě nenavštěvují zájmové 
kroužky. Co s nimi? Mají-li možnost se 
přirozeně projevovat mezi svými nej-
bližšími, v krajině, která to umožňuje, je 
to to nejlepší. Jak jim dát tu šanci a ne-
muset se z toho zbláznit, pokud z jaké-
hokoliv důvodu není možné dopřát jim 
tento svobodný časoprostor? Lesní ro-
dinný klub na Tišnovsku je lesní školka 
pro děti předškolního věku s celotýden-
ním provozem a zázemím na okraji Před-
klášteří a tuto možnost dětem nabízí. 
Pro nás pedagogy je každodenní zážitek 
pozorovat a provázet děti jejich proží-
váním právě v této prostorové a časové 
svobodě. Neznamená to, že si děti děla-
jí, co chtějí. Máme pevná pravidla, doho-
dy, které dodržují všichni. Během školky 
mají děti prostor a čas, aby žily v soula-
du se sebou a okolní přírodou. Zjistí, že 
když se budou válet po zemi, že to může 

být příjemné, že se při tom naučí lépe 
ovládat své tělo a rozumět mu, ale i růz-
ným situacím a druhým dětem. Mohou 
válet sudy, sedět na zemi, zápasit (podle 
pravidel). Poznají, že špína na oblečení, 
na rukou není vlastně špína, ale jen hlí-
na. A s hlínou, že se dá dělat spousta věcí. 
A dá se potom umýt. Maminky zjistí, že 
je vlastně jednoduché jednou za čas vy-
prat věci od bláta. Že to nemusí být každý 
den. Že stačí vyhradit oblečení. Neome-
zený prostor – volná příroda kolem dětí 
je další moment, který podvědomě pů-
sobí na jejich pocit svobody. Pokud tak-
to prožijí několik hodin denně, mají šanci 
lépe poznat a pochopit svět kolem sebe, 
vzájemné souvislosti a lépe pak čelit jeho 
náročnosti. A takové děti jsou šťastné. 

Více informací o Lesním rodinném 
klubu na Tišnovsku a o možnostech zápi-
su na školní rok 2014–2015 najdete na: 
www.lesniklub.tisnovsko.eu nebo na tel. 
739 565 901.

Ochrana přírody versus stavebnictví dle nového 
občanského zákoníku 
Radek Motzke, advokát zaměřený na otázky stavebnictví a ochrany životního prostředí

Pod záštitou sdružení Za sebevědo-
mé Tišnovsko, o. s., se ve středu 5. břez-
na 2014 uskutečnila veřejná přednáška 
na téma Ochrana přírody versus staveb-
nictví dle nového občanského zákoníku. 

Na úvod jsme poukázali na ustanove-
ní § 1016 nového občanského zákoníku 
(NOZ), které zpřísňuje pravidla pro od-
straňování větví a kořenů stromů přesa-
hujících ze sousedních pozemků. Stejně 
jako dosud smí soused odstranit přesa-
hy pouze šetrným zůsobem a ve vhod-
nou roční dobu. Nově však musí nejdříve 
vyzvat vlastníka stromu, aby přesahují-
cí větve či kořeny odstranil sám. Teprve 
poté, co vlastník stromu výzvě nevyhoví, 
může soused kořeny či větve odstranit 
vlastními silami, ale pouze tehdy, půso-
bí-li mu jejich přerůstání prokazatelně 
škodu nebo jiné obtíže, které převyšují 
zájem na nedotčeném růstu stromu. 

Dále jsme upozornili na skutečnost, 
že pro ochranu životního prostředí mají 
význam ustanovení nového občanské-
ho zákoníku o smlouvách, zejména pak 
o smlouvách ve stavebnictví. Tyto smlou-
vy by totiž měly garantovat, že projekč-
ní i stavební práce budou prováděny 

bezvadně, což mimo jiné znamená v sou-
ladu s předpisy stavebního práva a práva 
na ochranu životního prostředí. Advokát 
poukázal v této souvislosti na fakt, že po-
dle některých soudců Nejvyššího soudu 
je smlouva o dílo na nepovolenou stav-
bu neplatná. Důvodem je rozpor smlouvy 
se zákonem, konkrétně stavebním záko-
nem. Přitom je prý lhostejné, zdali byla 
smlouva uzavřena podle starého nebo 
nového občanského zákoníku. 

Domyšleno do důsledku, mohou být 
stavební smlouvy stiženy neplatností 
velmi často. Je přitom otázkou, zdali je 
to ku prospěchu ochrany veřejných zá-
jmů, včetně ochrany životního prostře-
dí. Neplatnost smlouvy totiž znamená 
také neplatnost smluvních záruk za bez-
vadnost stavby, včetně záruky, že stavba 
bude provedena legálně a šetrně k život-
nímu prostředí. V českém právním systé-
mu, kdy větší stavba nepotřebuje jedno, 
ale celou řadu povolení, se může snad-
no stát, že se stavba dostane do rozporu 
s právem. 

Nejsou totiž vzácné případy, kdy ve-
řejnost v průběhu přípravy či realiza-
ce stavby upozorní investora na to, že 

ke své činnosti potřebuje nejen stavební 
povolení, ale také výjimku orgánu ochra-
ny přírody, pokud chce stavět tam, kde 
žije chráněný živočich nebo rostlina. In-
vestor však ne vždy na tyto výtky dbá 
a pokračuje ve výstavbě. Situace je však 
nebezpečná především pro stavební fir-
mu, která se do takové stavby pustí. Není 
totiž vyloučeno, že se investor dovolá 
s ohledem na názor Nejvyššího soudu 
neplatnosti smlouvy kvůli chybějícímu 
povolení a tím pádem zpochybní nárok 
na zaplacení prací. 

Je tedy v zájmu všech osob zúčastně-
ných na výstavbě, aby braly uvedenou 
odpovědnost za legalitu stavby vážně. 
Tato odpovědnost je o to významnější, 
že nový občanský zákoník zakládá spo-
lečnou a nerozdílnou odpovědnost pro-
jektanta, generálního dodavatele stavby 
a všech jeho subdodavatelů za vady 
stavebního díla. Tyto osoby by si měly 
ve smlouvách vymezit, kdo je odpovědný 
za to, aby ta která část stavby byla pro-
vedena bezvadně, tedy také v souladu 
s právem životního prostředí. 
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futsal květnice – Tango Brno B 7:6
Jaromír Pacek

Nevídaná bitva divizních celků se ode-
hrála na tišnovské palubovce 15. března. 
Hosté posílení několika hráči A mužstva 
a zároveň reprezentanty ČR se předsta-
vili svou nátlakovou technickou hrou 
se snahou napravit reputaci po porážce 
s Helasem Brno B z minulého kola.

V Tišnově ale narazili na bojovný do-
mácí celek. Slušně zaplněná hala burá-
cela a hnala naše futsalisty do útoku. 
Konečný výsledek jen potvrdil, že se dá 
hrát i s věhlasným soupeřem. Poločasový 
stav 3:4 domácím borcům nebyl naklo-
něn. V druhém poločase se skóre otoči-
lo, čtyři branky vstřelila Květnice, Tango 
dvě a konečný výsledek 7:6 byl pro nás 

nesmírně cenný. Podzimní práce obou 
celků byl 8:2 pro Tango.

Sedmým vítězstvím v řadě za sebou si 
naši kluci zajistili dvě kola před koncem 
ročníku 2013/14 minimálně 4. místo 
v tabulce divize E.

Kdo se postaral o těch 13 branek 
na tišnovské půdě? Za domácí Martin 
Chlup (2), Michal Neudecker (2), Martin 
Janás, Lukáš Panovský a brankář Jaroslav 
Šteif. Za Tango Michal Seidler (2), Radim 
Záruba (2) a Milan Svoboda (2).

Střelec hostů Michal Seidler je nejen 
členem A mužstva Tanga. S 41 brankami 
je dokonce nejlepším ze všech v CHANCE 
futsal ligy (nejvyšší soutěž v ČR). 

Závěrečná děkovačka patřila oběma 
celkům za velice vydařenou futsalovou 
sobotu. Rozloučení s letošním ročníkem 
této soutěže je v sobotu 29. března ve 20 
hodin v naší hale. Soupeřem nám bude 
po 20. kole vedoucí celek divize Helas 
Brno B.

Zda to bude, či nebude vůbec posled-
ní soutěžní ročník futsalu v Tišnově, nám 
dá vědět čas budoucí. Ať už závěr bude 
jakýkoli, futsalové partě Jiřího Pavlíčka 
patří poděkování všech věrných fanouš-
ků za ty překrásné, mnohdy neopakova-
telné sportovní zážitky.

Nebuďte lhostejní
Společnost Lesy města Brna vynakládá v posledních le-

tech velkou část finančních prostředků ze svého rozpočtu 
na posílení rekreačního potenciálu brněnských městských 
lesů. Jedná se zejména o výstavbu a opravu lesních cest, 
lesních studánek, vodních staveb, naučných stezek s rekre-
ačními prvky apod. Naším cílem je vytvořit v lese příjemné 
místo k odpočinku a volnočasovému vyžití.

O to víc nás mrzí, že mezi námi jsou lidé, kteří si naší 
snahy neváží a zároveň si neváží ani Vás, protože ničí to, co 
jsme pro Vás v brněnských lesích vybudovali. 6. února to-
hoto roku jsme zjistili, že byl znehodnocen altán u tzv. Čer-
tovy hráze, což je jedno z nejkrásnějších oddychových míst 
na začátku lažánecko-heroltického žlebu, směrem od He-
roltic. Z tohoto altánu bylo zcizeno jeho vnitřní posezení 
(dřevěné desky z laviček a stolů uvnitř). 

Za jakoukoliv informaci, která povede k dopadení zlo-
dějů vybavení altánu, vypisuje naše společnost odměnu 
ve výši 10 000 Kč. Informace, prosím, zasílejte na kontakt-
ní údaje Lesů města Brna (lesymb@lesymb.cz, tel. 
541 231 101) nebo na policii Tišnov (974 626 750, případ-
ně linku 158). 

INZERCE

Různé

Redakce	 Tišnovských	 novin	 přeje	 všem	 obyvatelům	
Tišnova	příjemné	prožití	jara	a	Veselé	Velikonoce!

Altán po krádeži
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Dne 2. dubna uplyne šestý smutný rok, kdy 
nás navždy opustila naše drahá maminka 
a babička paní BLANKA	OBDRŽÁLKOVÁ. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. S láskou stále vzpomínají dcera 
Blanka s rodinou a syn Luděk.

Dne 9. dubna to byl třetí rok, kdy zemřel 
pan ANTONÍN	PÁSEK. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manželka, syn a vnoučata.

Dne 2. dubna uplyne neuvěřitelných 20 
let, co od nás navždy odešel milovaný 
manžel a tatínek pan MILOŠ	 PILÁT. Kdo 
jste znali jeho dobré srdce, vzpomeňte 
s námi. Děkuje manželka Marie a dcery 
Iveta a Marcela s rodinami.

Co víc Ti můžeme na hrob dát, jen kytičku 
a vzpomínat.
Dne 13. dubna to bude 9 let, kdy nás na-
vždy opustila naše milovaná mamin-
ka, babička, prababička paní MILADA	
PROCHÁZKOVÁ. Stále vzpomínají dcery 
a snacha s rodinami.

Dne 14. 3. uplynulo 18 smutných let, co 
nás navždy opustil po dlouhé těžké nemo-
ci pan FRANTIŠEK	HRuBý. Za upřímnou 
vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

„Kytičku květů na tvůj hrob dáme, se slzami 
v očích stále vzpomínáme.“
Dne 19. 3. 2014 by se dožila 70 roků paní 
ZDEňKA	 JuřÍčKOVÁ. Všem, kdo ji zna-
li a měli rádi, za vzpomínku děkuje dcera 
s rodinou.

Dne 24. 4. uplyne 25 roků, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný tatínek, děde-
ček, pradědeček, manžel pan AuGuSTIN	
DuSBABA. Stále s láskou vzpomínají man-
želka a děti s rodinami. 

Dne 20. dubna uplyne druhý smutný rok, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka a babička paní DRAHOMÍRA	
DVOřÁKOVÁ. Stále vzpomíná a za tichou 
vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Dne 13. března uplynulo páté smutné vý-
ročí od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka a babička paní 
MARIE	 LAIFROVÁ. S láskou vzpomína-
jí synové Jan a Martin Laifrovi a vnučka 
Nikol.

Dne 28. 3. uplyne první rok, kdy nás opus-
tila paní ANNA	KLOuDOVÁ. Se smutkem 
v srdci stále vzpomínáme. Synové Pavel 
a Staňa s rodinami

Dne 5. dubna by se dožil sta let mistr pe-
kař JAROSLAV	HALOuZKA. S láskou vzpo-
míná celá rodina.

Dne 17. dubna uplyne 12 let, kdy nás opus-
til náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček pan RuDOLF	FRIDRICH. Stá-
le vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 28. 3. uplynul první rok od chvíle, 
kdy nás nečekaně opustil náš manžel, ta-
tínek, dědeček, syn a bratr pan PřEMEK	
MňAčKO. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Manželka, syn a dcera 
s rodinou

Dne 1. dubna uplyne 22 let, kdy nás opus-
til milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
JOSEF	NADRCHAL. Stále vzpomíná man-
želka, syn a dcera s rodinami.
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	° Koupím	staré	pohlednice	do	roku	
1950, dále vyznamenání, řády – i soci-
alistické. Tel. 608 420 808.

	° Penzion	červený	Mlýn	přijme	
brigádnici/ka na pozici číšník/ce. Po-
žadujeme příjemné vystupování, pra-
xe v oboru vítána. Informace osobně 
nebo na tel. 549 410 461.

	° Hledám	podnájem	1+1,	
pod Klucaninou. Tel. 774 048 325.

	° Prodám	dřevěné	brikety,	
cena 500 Kč/q, tel. 608 065 337.

	° Koupím	palivové	dřevo,	uklidím	
pozemky, sady, lesy, náletové dřeviny 
atd. Levně. Tel. 776 578 209.

	° Pedikúra	u	Vás	doma.		
Tel. 604 329 173. Cena 150 Kč.

	° Pink	boutique	Tišnov	přestěhován	
na ulici Janáčkova 794 (bývalé Pod-
lahy Přikryl u nádraží) pod názvem 
Ellen boutique. Zimní výprodej – až 
50 % sleva!

	° Prodám	palivové	dřevo,	měkké,		
tvrdé cena od 650 Kč/m, 
tel. 608 065 337.

	° Pronajmu	byt	1+1	v	Tišnově		
ul. Jamborova. 6 800 Kč včetně inkasa. 
Tel. 775 946 672.

	° Pronajmu	25m2	nebytový	prostor,		
Tišnov, Koráb. Tel. 603 474 607.

	° Prodám	byt	2+1	v	OV,	59	m2,	
pod Klucaninou, po rekonstrukci,  
cena 1 400 000 Kč. Tel. 724 817 251.

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

Inzerce

Dne 5. dubna uplyne 15 let, kdy nás navždy 
opustila paní ALŽBĚTA	TuREčKOVÁ. Stá-
le vzpomíná manžel s rodinou.

Dne 9. dubna to bude první smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a strýc pan VÁCLAV	
VODÁK z Tišnova. Dne 25. dubna by 
se dožil 80 let. Stále vzpomínají a za ti-
chou vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami.

Dne 24. 4. uplyne 100 let od narození pana 
JANA	 VRZALA, posledního tišnovského 
rolníka. Vzpomínají v modlitbě syn Rudolf 
s rodinou.

Dne 16. dubna uplynou dva roky, co nás 
opustil pan VLADIMÍR	 VRASPÍR. Stále 
vzpomíná bratr Antonín, přátelé a bývalí 
spolupracovníci ze Siemensu Drásov.

Dne 8. 3. by se dožila 90 let naše drahá ma-
minka, babička a prababička paní LIBuŠE	
ŠMERDOVÁ. Dne 26. 4. uplynou dva smut-
né roky, kdy nás navždy opustila. S láskou 
a úctou vzpomíná a za tichou vzpomínku 
děkuje dcera Alena s rodinou.

Dne 16. 4. by se dožila 90 roků naše dra-
há maminka, babička a prababička paní 
MARIE	 TESÁRKOVÁ. 19. 4. uplyne 10 
smutných let, kdy nás navždy opusti-
la. Za tichou vzpomínku děkují dcery Eva 
a Alena se svými rodinami. 

Dne 1. dubna uplynulo 20 roků, kdy 
nás opustil pan JOSEF	 VýROSTA. Za ti-
chou vzpomínku děkuje manželka a děti 
s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem EMILEM	
JuNEM, za květinové dary a projevy soustrasti. Poděkování 
patří také obecnímu úřadu a hasičům v Kuřimském Jestřabí, 
vedení a zaměstnancům ČSAD Tišnov a obzvláště MUDr. Iva-
ně Maškové za ochotu a pomoc po dobu jeho nemoci. Rodina 
Junova

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projeve-
nou soustrast a za společné poslední rozloučení s naší drahou 
zesnulou paní JARMILOu	KOSTOLNÍKOVOu. Manžel a dcery 
s rodinami

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli 
rozloučit s manželem, tatínkem a dědečkem panem ZDEňKEM	
OPATEM. Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje 
manželka a syn.
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Jeden svět 2014 - představení Putin lyžuje
Foto: Michal Beneš

Vcházení do obrazů Josefa Jambora - vernisáž
Foto: Michal Beneš
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