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TIŠNOVSKÁ ŠIBENICE – NOVÉ OBJEVY
28. 2. 2015, Kino Svratka
Foto: Michal Beneš

TANGO ARGENTINO
11. 3. 2015, velký sál MěKS
Foto: Denisa Ondrová

Vážení přispěvovatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme o dodání příspěvků tohoto typu nejpozději
týden před řádnou uzávěrkou. Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle.
Také Vás prosíme, abyste veškeré materiály posílalipouze v elektronické podobě.
Příští uzávěrka bude 20. 4. 2015 ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.
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Radnice informuje
Rozhovor s radním
Rozhovor s radním Martinem Seberou
Roman Skřepek
Pane Sebero, jak se po několika měsících
cítíte ve funkci radního?
Mám se na pozoru (usmívá se), neboť jako
radní města Tišnova cítím zodpovědnost jednak za mně svěřené oblasti a samozřejmě
za chod města jako celku.

Máte na starost oblast školství, rodinné
politiky, sportu, mládeže a volnočasové aktivity. Jakými úkoly jste se dosud jako radní zabýval?
V oblasti školství jsme společně s vedením
ZŠ nám. 28. října a ZŠ Smíškova aktualizovali
předpokládané počty dětí, které se budou hlásit do prvních tříd ve školním roce 2015/16,
a dohodli se na počtech otevíraných tříd.
V době tohoto rozhovoru ještě nemáme k dispozici definitivní čísla (kvůli odkladům), ale
ZŠ nám. 28. října zřejmě otevře čtyři první třídy a ZŠ Smíškova třídy tři. Vzhledem k dohodě
vedení škol a zřizovatele ohledně kapacitních
možností škol nebudeme letos uplatňovat vyhlášku o školských obvodech aktualizovanou
v roce 2015.
Máte nějaké informace pro rodiče, kteří budou chtít umístit děti do mateřských
škol?
S ředitelkami mateřských škol (MŠ) jsme provedli revizi kritérií k přijímání do MŠ. Od občanů jsem obdržel 13 e-mailů s různými
postřehy, které se týkaly tří oblastí:
1) vyšší míry zveřejnění anonymizovaných seznamů dětí seřazených podle kritérií, nejlépe hned po ukončení sběru přihlášek. Ke dni
27. 5. 2015 ředitelky zveřejní tyto seznamy
na svém webu a zároveň na webu města. Dále
jsme se ujistili, že v případě uvolnění místa
se pomyslná čára, která odděluje děti přijaté
a nepřijaté, posune o příslušný počet míst.
2) odstranění či zmírnění kritéria „staršího
sourozence“, které umožňuje přednostně přijmout dítě, které má ve školce staršího sourozence. Toto kritérium má své pro a proti.
Nakonec ředitelky rozhodly, že kritérium zůstane, neboť větší váhu má skutečnost, že
sourozenci jsou umístěni společně v jedné
mateřské škole (adaptace dítěte, citový vývoj,
časové vytížení rodičů) nad skutečností, že
mladší sourozenec „předběhne“ o několik měsíců jiné a starší dítě, které nemá sourozence,
ale má velkou naději, že se dostane do stejné nebo jiné mateřské školy. Tuto skutečnost
mají ředitelky podloženu na základě mnohaletých zkušeností s těmito kritérii a zejména
s ohledem na předpokládané počty dětí hlásících se do MŠ v letošním roce.
3) zpřísnění kritéria trvalého bydliště
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a aplikovat jej nejen na dítě, ale i na rodiče. S tímto bodem bych osobně též souhlasil,
neboť chápu princip, že se město chce starat
hlavně o své občany. Ale i ombudsman upozorňuje, že toto kritérium není legitimní, neboť v tomto bodě má jasnou prioritu zájem
a potřeby dítěte a status rodiče (bydliště) je
nepodstatný. Tedy bude hodnoceno jen trvalé
bydliště dítěte.
V Tišnově je velká koncentrace škol a školských zařízení. Setkal jste se se všemi jejich zástupci?

Dal jsem si za úkol setkávat se pravidelně se
všemi řediteli příspěvkových organizací města. Iniciovali jsme setkání i s třetí základní
školou působící v Tišnově, a to SŠ a ZŠ Tišnov,
jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Vedení všech tří základních škol se neformálně
setkala a vyjasnila si možnosti přijímání dětí
do SŠ a ZŠ Tišnov, zvláště do vzdělávacích
programů určených pro žáky s lehkým mentálním postižením a pro žáky se středně těžkým postižením. Ačkoliv město Tišnov není
zřizovatelem SŠ a ZŠ Tišnov, chápeme tuto
spolupráci jako zodpovědnou politiku v rámci
základního školství celé spádové oblasti Tišnova. A v neposlední řadě pokračuje jednání
s novou komunitní školou ZŠ ZaHRAda. Ta je
již zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, zápis dětí do Základní školy ZaHRAda již
proběhl a od září 2015 začne vykonávat svoji
činnost.
Převzal jste do gesce i některé starší problémy, část rodičů zajímá, jak vypadá situace v MŠ U Humpolky.
Stále není dořešena stížnost a petice rodičů
a zaměstnanců MŠ U Humpolky, tuto záležitost budu mít snahu dořešit v průběhu dubna.
V době od prosince 2014 až do března 2015
jsem se opakovaně setkal s paní ředitelkou
školky, se zástupci učitelek i zástupci rodičů a blížíme se k řešení, které bude završeno společným setkáním všech zúčastněných
stran.

Budete nějak řešit zvyšující se počet
prvňáčků?
Připravili jsme a podali na Ministerstvo financí projektový záměr na stavební úpravy
podkrovních prostorů v rámci zkapacitnění
ZŠ nám. 28. října, kterým budeme reagovat
na zvyšující se počty dětí, které se budou hlásit do základních škol.
Co nabídnete nového v oblasti sportu?
Zpracovali jsme dotační titul, který je určen na podporu trenérů mládeže. Tišnovský
sport je aktuálně zajišťován v drtivé většině
trenéry-dobrovolníky. V mnoha případech se

Foto: archiv MěÚ
jedná o práci odbornou (trenéři a cvičitelé,
ekonomický chod klubu), zajišťují i práci pořadatelskou a organizátorskou. Jedná se o lidi,
kteří považují sport za svou celoživotní aktivitu, lásku i vášeň. To cítí nejen ke sportu jako
takovému, ale i ke konkrétnímu klubu, oddílu.
Tito lidé nejsou téměř oceňováni, ani hmotně,
ani společensky. A přesto stále nacházejí motivaci pro svou činnost, jsou ochotni být pravidelně k dispozici týden co týden, v předem
stanovenou hodinu na tréninku a věnovat se
svěřencům, obzvláště dětem. A za město Tišnov bych chtěl podpořit jakoukoliv aktivitu
na jejich zviditelnění a podporu, neboť jsou to
právě trenéři, kteří přispívají ke změně životního stylu ve prospěch aktivního života spojeného se sportem, taktéž k podpoře zdraví,
prevence sociálněpatologických jevů aj.

Nedávno jste v Tišnovské televizi mluvil
o podpoře workoutových aktivit. Posunul
se projekt někam dál, případně připravujete ještě jiné projekty?
Město vyšlo vstříc komunitě sportovců, kteří
sami navrhli a inicializovali vznik workoutového hřiště, a to i peticí s 276 podpisy. Vybudování je plánováno na jaře a otevření pak
v červnu tohoto roku. Pokud se vše povede,
věřím, že město bude mít zájemcům o tuto
venkovní aktivitu co nabídnout.
Dále jsme připravili architektonickou studii
víceúčelového hřiště u ZŠ Smíškova, které by
mělo po rekonstrukci sloužit v letním provozu
pro fotbal, volejbal, basketbal, tenis a atletiku. V zimním období by bylo v provozu umělé
kluziště s mobilními mantinely se systémem
skrytého zemního chlazení.
Město též absolvovalo setkání s vedením Sokola a Sdružením sportovních klubů (SSK)
nad budoucností (modernizace, zatraktivnění) sportovního stánku, který je tvořen pozemky, budovami a hřištěm Sokola a haly SSK.
Tišnovské noviny

Radnice infORmuje
Jaké kroky se dají očekávat v oblasti
mládeže?
Společně s ředitelkou organizace Inspiro – středisko volného času Tišnov (dříve DDM) jsme

Představení odboru

se setkali nad rekonstrukcí budovy, ve které
Inspiro sídlí. Záměr předpokládá realizaci sanace k zamezení vzlínání vlhkosti, dále výměnu oken a dveří, celkovou rekonstrukci topení
včetně výměny kotlů a rekonstrukci sociálních

zařízení. Nabídl jsem také pomoc občanským
sdružením a spolkům se zpracováním dotačních titulů, které vyhlásil Jihomoravský kraj.
Této nabídky využily tři subjekty, ve stejné aktivitě chci rozhodně pokračovat i nadále.

Představení úřadu – Odbor správy majetku a komunálních služeb
Posledním z představených odborů
Městského úřadu Tišnov je po rozdělení
nový Odbor správy majetku a komunálních služeb. Odbor sídlí v přízemí budovy
na nám. Míru 111, tedy na radnici v přízemí vlevo. Pod vedením odboru vykonávají své činnosti také dvě organizační
složky města, kterými jsou „Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova“
a „Úklid a údržba“. Odbor správy majetku
a komunálních služeb vykonává činnosti
především v samostatné působnosti, a to
zejména následující činnosti samosprávy:

Veřejná zeleň, odpady, hřiště

Podněty z těchto oblastí Vám pomůže vyřešit Ing. Václav Drhlík (tel. 549 439 830,
vaclav.drhlik@tisnov.cz, dveře č. 221), který je v současné době také pověřen vedením
odboru. Můžete s ním konzultovat údržbu
veřejné zeleně, a to například nové výsadby
stromů a keřů, kácení na pozemcích v majetku města, sečení travnatých ploch, ale i například umístění nové lavičky apod. V oblasti
odpadů Vám poradí s jejich správným tříděním nebo s termíny svozů odpadů. Do jeho
činností patří také údržba hřišť a sportovišť,
koordinace Tišnovských trhů či pronájem
pódia.

Veřejné osvětlení a komunikace

Ing. Jiří Kubíček (tel. 549 439 829, jiri.
kubicek@tisnov.cz, dveře č. 221) zajišťuje správu chodníků a komunikací v majetku města. Rád vyslyší podněty k zimní
údržbě, zajistí opravu chodníku nebo zametení komunikace. Na Ing. Kubíčka se můžete obrátit s požadavkem na odstranění

Finanční odbor

závady u blikající lampy veřejného osvětlení, na opravu dopravní značky nebo na odstranění vraku vozidla. Zde si mohou také
podnikatelé vyřídit směrové informačně-orientační cedule umístěné na sloupech veřejného osvětlení, které nasměrují zákazníky
k jejich provozovnám či obchodům.

Bytové hospodářství,
nebytové prostory města

Pozemky

Správu bytů v majetku města zajišťuje
paní Kateřina Smetanová (tel. 549 439 850,
katerina.smetanova@tisnov.cz, dveře č.
222). Zabezpečuje prodej bytů v majetku
města. Zde můžete také požádat o pronájem
bytu. Zastupuje město při jednáních společenství vlastníků jednotek domů, kde město
vlastní bytové jednotky, a to jako člen výboru
SVJ nebo jen zástupce města.
Agendu nebytových prostor města spravuje Marcela Benešová, DiS. (tel.
549 439 852, marcela.benesova@tisnov.
cz, dveře č. 223). Zajišťuje především prodej
a pronájem těchto nebytových prostor. Právě ona Vám mimo prázdniny pronajme areál Dětského tábora Brumov pro celotýdenní
pobyty či víkendové oslavy. Dále vyřizuje pojištění majetku města.
Ing. Luděk Štarha (tel. 549 439 859, ludek.starha@tisnov.cz, dveře č. 223) zajišťuje opravy a údržbu objektů, budov a bytů
v majetku města. Jedná se například o budovy úřadu, polikliniku, areál koupaliště, Dětský tábor Brumov a další.

města č. 19-1425641/0100 (variabilní symbol je pro každého stejný jako v předchozích letech a lze jej zjistit na níže uvedených
kontaktech).
Za nedodržení tohoto termínu bude
uplatněn sankční postih v podobě navýšení 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,
popřípadě na stránkách města www.tisnov.
cz (– dokumenty města – ostatní – dokumenty odborů a pracovišť – odbor finanční).
Děkujeme za včasné uhrazení poplatkové povinnosti, kterým předejdete dalším
výdajům.

Veřejná prostranství, hřbitovy,
trhy

Umístění přenosné reklamy, krátkodobou
skládku materiálu na veřejném prostranství
(i umístění kontejneru na suť) či stavbu lešení je nutné nejdříve projednat s Evou Zavřelovou (tel. 549 439 851, eva.zavrelova@
tisnov.cz, dveře č. 221). Ta zajišťuje správu
hřbitovů a stará se o jednotku sboru dobrovolných hasičů. Mohou se u ní nahlásit prodejci na Tišnovské trhy, které od začátku
jejich novodobé éry administruje. Potkáte ji
často také přímo na trzích. Právě ona Vás informuje o tom, co se v sobotu na trzích bude
prodávat. Již několik let se u ní můžete zaregistrovat do motivačního pytlového sběru
plastů.
Ing. Ladislav Suchomel (tel. 549 439 860,
ladislav.suchomel@tisnov.cz, dveře č. 222)
spravuje pozemky v majetku města. Právě
k němu tak můžete přijít s žádostí o koupi
pozemku, směnu pozemku či vyřídit věcné
břemeno k pozemku. Zde je také možné vyřídit výpis z katastru nemovitostí a kopii požadované části katastrální mapy. Ing. Suchomel
řeší rovněž veškeré pronájmy pozemků.

Aktuálně řešíme

V rámci projektu „Regenerace zeleně...“
probíhají výsadby stromů a keřů na sídlišti Pod Květnicí. Po zimě dokončujeme
jarní úklid chodníků a komunikací. Připravujeme zahájení pravidelných Tišnovských
trhů. Do letních měsíců plánujeme realizovat
workoutové hřiště u cyklostezky Ivo Medka.
Na sezónu připravujeme provoz Dětského tábora Brumov a areálu koupaliště.

finanční odbor připomíná
Finanční odbor města Tišnova připomíná
splatnost místních poplatků ze psů a za komunální odpad. Výše obou poplatků je stejná jako v předchozím roce. Obecně závazné
vyhlášky města stanoví u obou uvedených
poplatků shodný termín splatnosti – nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.
Poplatky lze uhradit v hotovosti na Odboru finančním MěÚ Tišnov nebo na účet
4/2015
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Radnice informuje
Odbor dopravy
Informace o dopravních uzavírkách v okolí Tišnova
Dovolujeme si upozornit na plánované
uzavírky komunikací, které budou realizovány v následujícím období v Tišnově a jeho
nejbližším okolí.
–– Z důvodu provádění stavebních prací
na vybudování přeložky krajské komunikace bude probíhat úplná uzavírka ulice Klášterské v Tišnově v termínu od 23.
března 2015 do 31. října 2015. Provoz
vozidel bude výrazně omezen, upozorňujeme na neprůjezdnost železničního přejezdu na Trmačově.
–– Z důvodu realizace stavebních prací bude
od 23. března 2015 do ukončení výstavby omezeno parkování v ulici Na Loukách
v Tišnově a rovněž bude zcela vyloučena možnost parkování na odstavné ploše
mezi kruhovým objezdem u nádraží ČD
a železničním přejezdem na Trmačově.
–– Z důvodu provádění prací na splaškové
kanalizaci a ČOV bude probíhat částečná
uzavírka silnice v obci Všechovice v termínu od 19. března 2015 do 15. června
2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.
–– Z důvodu provádění prací na výstavbě kanalizace a ČOV bude probíhat částečná
uzavírka silnice v obci Horní Loučky v termínu od 15. března 2015 do 15. června
2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

–– Z důvodu provádění prací na dešťové kanalizaci a stavbě stezky bude probíhat
částečná uzavírka silnice v obci Malhostovice v termínu od 1. dubna 2015 do 30.
dubna 2015. Provoz bude veden v jednom
jízdním pruhu.
–– Z důvodu provádění prací na stokové síti
bude probíhat částečná uzavírka silnice
v obci Šerkovice v termínu od 16. března
2015 do 15. června 2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen
světelným signalizačním zařízením.
–– Z důvodu provádění prací na stokové síti
bude probíhat úplná a částečná uzavírka silnice v obci Železné v termínu od 16.

Dnem 16. března 2015 bude v Tišnově zahájeno několik investičních akcí. Tyto s sebou
přinesou omezení spočívající v organizaci dopravy a především ve snížení počtu parkovacích míst v okolí nádraží ČD.
První akcí bude modernizace autobusového dopravního terminálu. V rámci projektu bude vytvořeno souvislé zastřešení po celé
délce nástupišť se zadní a horní skleněnou
plochou v kovové konstrukci a s integrovanými lavičkami. Dále budou osazeny nové obrubníky a nástupiště budou vydlážděna dlažbou
se znakovými prvky pro nevidomé. Stavba
byla zahájena 16. března 2015 na nástupišti blíže k železniční trati. Toto bude uzavřeno
přibližně po dobu dvou měsíců. Všechny autobusy budou proto vypravovány z nástupiště blíže k prodejně Albert. Po dvou měsících
se nástupiště vymění a autobusy budou vypravovány z již modernizované části. Terminál
by měl být po kompletní rekonstrukci uveden
do provozu v polovině července 2015.

Dalším významným projektem bude výstavba parkoviště P+R pro 103 automobilů
v ulici Na Loukách. Součástí stavby je odvodnění parkoviště přes odlučovač ropných látek
do kanalizace, nové veřejné osvětlení parkoviště, vegetační úpravy a vybudování přístupu
z ulice Na Loukách. Dále bude realizována náhradní výsadba za pokácenou vzrostlou zeleň.
Předpokládaný termín dokončení výstavby je
stanoven na polovinu srpna 2015.
Poslední, přesto však neméně důležitou
stavbou v této lokalitě je „Přeložka silnice
Tišnov–Předklášteří“ od kruhového objezdu
u nádraží ČD podél trati až k železničnímu přejezdu na Trmačově. Jelikož se jedná o krajskou
komunikaci, bude město, v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci, investorem pouze
souvisejících stavebních objektů. Tzn. chodníků, parkovacích zálivů, veřejného osvětlení,
cyklostezky a rekonstrukce ulice Na Loukách.
Po dobu stavby (do konce roku 2015) bude
úplně uzavřena ulice Klášterská.

března 2015 do 15. června 2015. Objízdná trasa uzavřené komunikace bude vedena přes obec Lomničku a město Tišnov,
provoz v částečně uzavřeném úseku bude
sveden do jednoho jízdního pruhu a bude
řízen světelným signalizačním zařízením.

V přiložené mapě naleznete místa vybraných uzavírek. Aktuální zobrazení uzavírek je
dostupné na webové stránce JSDI (www.dopravniinfo.cz) nebo přímo přes odkaz: http://
mapa.dopravniinfo.cz/default.aspx?LT=2&LTxt=Jihomoravsk%C3%BD%20
kraj.

Stavební činnost v okolí nádraží ČD Tišnov – upozornění pro občany a cestující
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Upozorňujeme občany Tišnova a okolních obcí, kteří se dopravují do uvedené
lokality motorovými vozidly, aby respektovali přechodné dopravní značení, které bude postupně instalováno. Zároveň
žádáme, aby motoristé důkladně zvážili
možnost využití hromadné dopravy pro
cestování do okolí nádraží ČD. Dosavadní
možnost parkování vozidel na pozemcích
od kruhového objezdu směrem k přejezdu na Trmačově, stejně jako v ulici Na Loukách, bude až do dokončení jednotlivých
staveb výrazně omezena, případně zcela
vyloučena.
Děkujeme všem za trpělivost po dobu provádění stavebních prací a věříme, že nové
stavby přinesou zmíněné lokalitě nejen nový
vzhled, ale motoristům i chodcům výraznější
komfort a užitnou hodnotu.

Tišnovské noviny
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Vizualizace terminálu

Trasa přeložky silnice, foto: archiv MěÚ

Červeně jsou označeny stavby v okolí nádraží ČD.

Odbor správy majetku a komunálních služeb
humanitární sbírka textilu a ošacení
Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy
majetku a komunálních služeb
Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní
charitou Brno a společností KTS Ekologie
s. r. o. vyhlašuje jarní humanitární sbírku.
Od 28. 3. do 18. 4. 2015 můžete v pytlích či
krabicích předat neznečištěné ošacení a textil na sběrný dvůr, Wágnerova 1543, Tišnov. Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny
4/2015

od 7.00 do 15.00 hod., v pondělí do 16.30
hod. Můžete využít také sobot 28. 3., 4.
4., 11.4. a 18. 4., kdy je otevřeno od 8.00
do 12.00 hod. Sbírku si poté převezmou dopravci z Diecézní charity Brno.
Můžete darovat letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (min. 1m²), peří, péřové a vatové

přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou
obuv, batohy a koženou galanterii.
Pro potřeby humanitární sbírky nelze
přijmout: znečištěný a vlhký textil, elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek,
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky,
matrace, koberce.
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mobilní sběr odpadu
Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy
majetku a komunálních služeb
Oznamujeme všem občanům města Tišnova
a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu
v úterý, ve středu a ve čtvrtek umísťovány kontejnery na velkoobjemový odpad.

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

Za velkoobjemový odpad lze považovat takový, který vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit do vlastních odpadových nádob
(popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj. Pokud
je to možné, prosíme o maximální snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se jedná o rozmontování, s kterým může pomoci i obsluha
u kontejnerů. K přistaveným kontejnerům je
možné donést i velkoobjemové elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (chladničky,

Výběrová řízení

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů
31. 3. 2015

ul. Černohorská, ul. Janáčkova

2. 4. 2015

ul. Drbalova, U Humpolky

1. 4. 2015
7. 4. 2015
8. 4. 2015
9. 4. 2015

14. 4. 2015
15. 4. 2015
16. 4. 2015
21. 4. 2015
22. 4. 2015

ul. Kvapilova, parkoviště u Pošty 3
parkoviště ul. Polní, ul. Erbenova

ul. Mrštíkova, ul. Klášterská (u závor)

ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul. Purkyňova (nemocnice)
Pejškov (u zastávky), ul. Brněnská (u pily)
Kukýrna (u ordinace dr. Stalmachové),
Jamné (na návsi a „U Vlachů“)
ul. Za Mlýnem, Hajánky

ul. Halasova, ul. Králova (na konci)

ul. Dlouhá (u křižovatky s Lomnickou)

sporáky, televize, monitory aj.) a které město
odebírá prioritně na sběrném dvoře. Prosíme
o respektování pokynůobsluhy. Děkujeme.
Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pouze větve z ořezu stromů a keřů, které je také
možné celoročně uložit na sběrném dvoře, kde
se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze zahrad

a z domácností doporučujeme nejlépe kompostovat na vlastních zahrádkách nebo uložit do pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad (od 20. 3.
do 11. 12. 2015 se vyváží každý sudý týden v pátek) nebo větší množství bioodpadu odvézt přímo
na sběrný dvůr. Zájemci o nádobu na bioodpad si
ji mohou zakoupit u obsluhy sběrného dvora.

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

Referent Odboru správních a vnitřních věcí (evidence obyvatel, matrika)
Popis pracovní pozice:
– vedení matriční agendy (narození, manželství, úmrtí, změny
jména a příjmení včetně zajišťování civilních
obřadů a dalších matričních činností)
– vedení agendy evidence obyvatel (přihlašování k trvalému
pobytu, rušení údajů o místu trvalého pobytu atd.)
– ověřování podpisů a listin
– zajišťování přípravy a průběhu voleb

Požadavky:
– vzdělání VOŠ, případně SŠ s maturitou
– znalost zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích); zákona
č. 500/2004 Sb. (správní řád); zákona č. 21/2006 Sb.
(o ověřování), vše ve znění pozdějších předpisů
– orientace v zákonech č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech, a 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení, vše ve znění pozdějších
předpisů výhodou
– zkouška odborné způsobilosti pro výkon agendy
evidence obyvatel, matrik a státního občanství vítána, jinak
nutná do 18 měsíců od nástupu
– státní občan ČR, dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem
– znalost práce na PC (zejména Word, Excel, internet, e-mail)
– řidičský průkaz skupiny B
– morální bezúhonnost
– komunikativní schopnosti, samostatnost,
schopnost jednat s lidmi
– odolnost vůči stresu, aktivní přístup k práci, časová flexibilita
– praxe ve státní správě výhodou

Nástup dle dohody.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 3. 4. 2015
– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111,
666 19 TIŠNOV
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov
do 3. 4. 2015, a to do 12.00 hod.
Obálku označte slovy:
„Výběrové řízení – Referent Odboru správních
a vnitřních věcí – NEOTEVÍRAT“
– V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
– K přihlášce připojte strukturovaný životopis, ručně
psaný motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti,
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
– Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný
uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší
tři měsíce a originál dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
– Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky
dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, TIŠNOV, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici

pracovník/pracovnice Tišnovské televize

Popis pracovní pozice:
– zajišťování samostatné publicistické,
fotoreportérské, moderátorské
a televizní zpravodajské činnosti

Požadujeme:
– střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské
technické vzdělání, nejlépe filmového
nebo žurnalistického zaměření
– schopnost tvorby textů, dobrá znalost češtiny
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, loajálnost,
časová flexibilita a kreativita
– kultivované vystupování
– výborná znalost práce na PC
– řidičský průkaz skupiny B

Velkou výhodou:
– znalost práce s nelineárním střihovým zařízením SD/HD
(EDIUS výhodou)
– znalost práce s kamerou SD/HD – kompaktní automat
i profesionální kamera s manuálním nastavením
– znalost práce v grafických programech
– orientace v obrazových formátech SD/HD – MPEG2, DV, P2,
v zapojení a ovládání AV techniky mikrofonů, osvětlení
– předložení ukázky své práce v délce trvání tří minut
ve formátu MPEG-2 program stream CBR, 8 Mbit/s
Nabízíme:
– práci na plný pracovní úvazek
– platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
v platném znění, 9. platová tř.
– nástup možný od června 2015, případně dle domluvy

Přihlášky podávejte nejpozději do 17. 4. 2015 (směrodatný je termín doručení):

poštou na adresu Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, e-mailem na adresu ekonom@kulturatisnov.cz

– V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
– K přihlášce připojte strukturovaný životopis, prohlášení
o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními

údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
– Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší tři měsíce
a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná
a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Rok 2 0 1 5
===================================================================== ===

Tišnovské trhy budou pravidelně probíhat každou sobotu od 28. 3. 2015 do 7. 11. 2015
na náměstí Míru v Tišnově před radnicí, v době od 8 do 11 hodin, v případě slavností do
11,30 hodin. Prodejci nabídnou především místní zeleninu, ovoce, pečivo, moučníky, sýry,
med, sazenice, květiny, řemeslné výrobky a další produkty.

Přehled hlavních akcí letošní sezóny:
28.03. JARNÍ TRHOVÁ SLAVNOST, zahájení pravidelných sobotních trhů
18.04. Tišnovské trhy + Bleší trhy
02.05. Tišnovské trhy (Mezinárodní jarní expozice minerálů)
16.05. RODINNÁ TRHOVÁ SLAVNOST
05.09. Tišnovské trhy na chodníčku pod radnicí, (přehlídka historických vozidel)
03.10. Tišnovské trhy + Bleší trhy
17.10. PODZIMNÍ TRHOVÁ SLAVNOST
07.11. Tišnovské trhy, ukončení pravidelných trhů
(Mezinárodní podzimní expozice minerálů)
28.11. Tišnovské trhy

Poděkování
za Xi. reprezentační
ples města Tišnova
– dodatek
Omlouváme se, že se do poděkování
v minulém čísle nedostala tato dvě jména, kterým tímto dodatečně velmi děkujeme za ceny do tomboly:

Na ples sponzorsky přispěli:
– Autocentrum Cars Forever
– Tomáš Plavec, podnikatel

29.11. ADVENTNÍ JARMARK ŠKOL ( 14 – 17,30 hod. )
(výhradně pro místní školy, spolky, chráněné dílny apod.)

Pořadatelem Tišnovských trhů je město Tišnov. Trhové slavnosti pořádá Městské kulturní středisko
Tišnov ve spolupráci s městem Tišnov, Podhoráckým muzeem - pobočkou muzea Brněnska a DDM
Tišnov. Na organizaci Bleších trhů se podílí občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko.

foto: Michal Beneš
4/2015
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záPis dO maTeřských škOl v TišnOvě na škOlní ROk 2015/2016
Den otevřených dveří
Proběhne v MŠ od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.30 do 15.00
hodin:
– na Horově ulici ve čtvrtek 9. 4. 2015
– Na Rybníčku v úterý 14. 4. 2015
– U Humpolky ve čtvrtek 16. 4. 2015
– na obou pracovištích – na Květnické i U Humpolky
V těchto termínech si rodiče mohou prohlédnout budovy škol,
seznámit se s programem, získat informace, které je budou zajímat, a případně si vyzvednout žádost.

V pátek 17. 4. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.

si mohou rodiče vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ a informovat se o průběhu přijímacího řízení.

Zápis dětí do MŠ

Proběhne ve středu 29. dubna 2015 od 8.00 do 11.00 hodin
a od 13.00 do 15.00 hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí a přinesou ke kontrole doklad o trvalém
pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti
trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou
rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte).

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 29. 4. 2015,
nebudou do přijímacího řízení zařazeny.
Ve středu 6. 5. 2015 v době od 8.00 do 13.00 hodin budou
rodiče telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí
své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 6. 5. 2015
na telefonu.

Rodiče děti, které podle informací ředitelek 6. 5. 2015 nebudou
přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí na školách/škole a vyčkají na informaci ředitelek, jestli se dodatečně neuvolní místo
po vyřešení nástupu předškolních dětí do ZŠ. Podle aktuální situace obdrží rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v řádném termínu
dne 27. 5. 2015.
Ve středu 27. 5. 2015 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00
do 15.00 hodin se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali
žádost, a podepíší rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě
přijetí odevzdají v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

kritéria pro přijímací řízení do mateřských škol v Tišnově
na školní rok 2015/2016
– dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě
s odkladem ŠD
– dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou
od 1. září, jehož sourozenec již do MŠ dochází a bude dále
docházet a které v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let

– dítě, jehož sourozenec bude přijat k předškolnímu
vzdělávání v posledním roce před zahájením školní docházky
nebo s odkladem ŠD, hlásící se od 1. září na celodenní pobyt
s celodenní stravou a které v kalendářním roce zápisu
dosáhne tří let
– dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou
od 1. září s trvalým pobytem v Tišnově. V případě, že spolu
s ním bude žádat o přijetí jeho sourozenec hlásící se
od 1. září na celodenní pobyt s celodenní stravou a který
v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let, bude v pořadí
zařazen bezprostředně za staršího sourozence

– dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou
od 1. září s trvalým pobytem v jiných obcích bez MŠ.
V případě, že spolu s ním bude žádat o přijetí jeho sourozenec hlásící se od 1. září na celodenní pobyt s celodenní
stravou a který v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let,
bude v pořadí zařazen bezprostředně za staršího sourozence

– dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou
od 1. září s trvalým pobytem v jiných obcích s MŠ.
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V případě, že spolu s ním bude žádat o přijetí jeho
sourozenec hlásící se od 1. září na celodenní pobyt
s celodenní stravou a který v kalendářním roce zápisu
dosáhne tří let, bude v pořadí zařazen bezprostředně
za staršího sourozence

– dítě hlásící se od 1. září na jinou dobu než celodenní pobyt
a s jinou než celodenní stravou, vnitřně v 7. kritériu řazené:
7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6
– 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 v každém kritériu:
– den narození dítěte s předností starších do výše kapacity
školy
– v případě shody data narození rozhoduje pořadí příjmení
podle abecedy
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Informace o MŠ a přijímacím řízení najdete na www.tisnov.cz
a na internetových stránkách jednotlivých tišnovských mateřských škol.

Tišnovské noviny

TišnOvský hyde PaRk
Obchodní a školicí centrum Trnec
Jiří Blaha, občan dotčený výstavbou
Vážení spoluobčané,

navazuji volně na článek paní Dohnálkové z TN č. 1. Snad jste viděli 22. 1. 2015
v brněnském vysílání Událostí v regionech reportáž o rozsudku krajského soudu, který zrušil územní povolení ke stavbě
„Obchodní a školicí centrum Trnec“. V této
„reportáži o kudlance“ ukázali redaktoři i obrázek tohoto centra. Byl to oficiální
výkres dokumentace, zobrazující umístění stavby a její začlenění do krajiny podle
požadavku stavebního zákona. Že z něho
není zřejmé, jak bude stavba vypadat
mezi ulicemi Hanákova a U Pily, místní
stavební úřad neřešil...
Málokdo ze zobrazení pozná, že stavba
je umístěna na 2,42 m vysokém kopečku
nad úrovní silnice (to je zhruba na úrovni
zbylé zdi bývalé pily) a je od kraje silnice
vzdálena asi 10 m.
Po pečlivém prostudování obrázku se
dá poznat, že stavba je 78,6 m dlouhá,
36,6 m široká a vysoká 11,45 m. Nad střechou je ještě 1,3 m vysoký světlík schodiště. Z obrázků není patrné umístění
pět 2 m vysokých rekuperačních jednotek na střeše a nad nimi ještě na každé
3 m vysoké sání a výfuk vyměňovaného vzduchu, uvedené pouze v technické
zprávě. Celková výška budovy je tedy se
všemi nástavci 18 metrů nad úrovní silnice. Rekuperačních jednotek by však
mělo být šest, ta šestá by měla sloužit pro
ochlazování vnitřního prostoru prodejny potravin v letních měsících. To by ovšem investorovi nevyšla hluková studie,
a tak se v dokumentaci uvádí, že vnitřní
prostor prodejny potravin nebude vůbec
ochlazován. On tedy určitě bude, protože před koncem stavby investor použije
zaběhnutou metodu, kdy požádá o změnu a ochlazování prostor supermarketu
na střechu umístí. Takže bude zajímavé,
jak místní úřad posoudí, že okolní obyvatelé budou vystaveni daleko většímu hluku, než investor uváděl a než je v souladu
se zákonem.

Reakce měÚ Tišnov

Městský úřad Tišnov děkuje za možnost vyjádřit se k uvedenému článku.
Jelikož text obsahuje celou řadu nepodložených domněnek a vyjadřuje pouze subjektivní názor autora, možnost
reagovat na informace v něm uvedené
nevyužijeme.
4/2015

Kromě supermarketu má stavba v horním patře kuchyň s kapacitou 600 jídel
denně, dále bufet se 40 místy a restauraci
se 60 místy. Na restauraci navazuje velký
sál pro pořádání školení s dvěma sty místy. Zde mám dobrou zprávu. Tento školicí
sál nebude moci být využíván pro odírání
důvěřivých důchodců, neboť v celém rozsáhlém parkovišti není místo určené pro
parkování autobusů! Špatnou zprávou je,
že sál může být konkurencí hradčanského
„Clubu 007“, má pro pořádání obdobných
diskoték ideální parametry.
Za stavbou supermarketu je plánován
parkovací dům dlouhý 65,5 m a skoro
18 m široký. Pozemek bývalé pily je zhruba 100 m široký a 140 m dlouhý, o výměře 14 100 m2. Když se k samotné stavbě
připočte ze směru od Hanákové chodník
se silnicí a z ulice U Pily vykládací rampa, je celá šíře pozemku zastavěna mohutnou budovou. Pro chodce je připraven
bonus v podobě chodníku, který od Trnce k městu nevede směrem přímým
a obvyklým, jak to požaduje zákonná vyhláška, ale má odbočit vpravo a pokračovat do 2,5 m vysokého kopce ke vstupu
a pak složitě zpátky k silnici, což občané
denně procházející k vlaku jistě ocení.
Pro celý, v této lokalitě Tišnova nepotřebný záměr obchodního a školicího
centra se má použít zhruba 10 000 m2
z plochy pozemku. Zbytek asi 4 000 m2
je určen pro stavbu tří osmipodlažních
domů. Jak to vím? Investor Ing. Pangrác
podal námitku proti návrhu územního
plánu města Tišnova, který nabízí „jen“
šest podlaží. Námitku zdůvodnil omezováním svých podnikatelských aktivit.
Domy mají být tři, jak je zaznamenáno
na výkrese předloženém ke schválení dopravní policii v Brně Na Rybářské. Pokud
je mi známo, tak na tuto výstavbu dosud
investor nezažádal o územní řízení.
Bohužel neznám ve svém okolí nikoho, kdo by chtěl bydlet v osmipodlažním domě s výhledem na hromadu rour
na střeše obchoďáku, kontejnery s poletujícími papíry a parkoviště a oblažovaném
pravidelnými hudebními produkcemi. Ale

mnozí sociálně slabší občané obdobné
bydlení třeba uvítají. Využití jejich sociálních dávek jako podnikatelské aktivity
je v naší republice dostatečně propracované a možná na něj pomýšlí i investor.
Dovolil bych si upozornit, že stejný investor je vlastníkem dřevěné fotovoltaické elektrárny vítající návštěvníky města
ze směru od Drásova nebo další, krášlící
vohančické údolí. V Kuřimi výstavbou polyfunkčního domu na rohu ulice Tyršovy
a Brněnské, který svým objemem zcela
zastínil historickou kuřimskou sokolovnu, také rozvířil veřejné mínění.
Zřejmě nepřekvapí, že pro realizaci nového rozsáhlého projektu v Tišnově byla
zvolena salámová metoda schvalování.
Odvolání proti stavbě kanalizace krajský
úřad nezamítl, protože vyhláška o zasakování dešťové vody na pozemku není
úřadem respektována. Jinak ovšem dopadlo odvolání proti stavbě „Komunikace
a zpevněné plochy“. Tady kraj řízení zrušil a vrátil k novému řízení, neboť nelze
připojit nově vzniklou ulici s bytovými
domy na krajskou komunikaci pouhým
sjezdem od nemovitosti, tak jak je to běžné u rodinných domů. Jestli jste vydrželi
číst až sem, jistě pochopíte, že reportáž
v televizi neměla být pouze o kudlance.
Redaktoři si to v reportáži trochu zjednodušili. Všechny mnou uváděné údaje
jsou získány z dokumentace státní správy,
předložené v řízeních ke stavbě tohoto
centra (územní, stavební, návrhu územního plánu města aj.).
Na lokalitu pily byla zpracována studie
vlivu na krajinný ráz. Ta však podle mne,
jak soudím, obsahuje dost nepřesností
a podle vyjádření jejího autora je zpracována z materiálů předložených stavebním úřadem. Jsou v ní nepřesně uváděné
výškové údaje (nástavce na střeše nejsou
vůbec zmíněny), úplně chybí výška plochy pozemku pro možnou výstavbu paneláků. Od ní se ale odvozuje naprosto
nepřesné výškové posouzení možné výstavby na krajinný ráz. Proto s obavami
sleduji vývoj situace přípravy územního
plánu.

Reakce krajského úřadu jihomoravského kraje
Denisa Kapitančiková

Krajský úřad Jihomoravského kraje uvádí k předmětné stavbě následující fakta:
– Rozsudkem Krajského soudu v Brně bylo
zrušeno pravomocné územní rozhodnutí

pro stavbu „Obchodní a školicí centrum
Trnec“ v Tišnově. Podle názoru krajského soudu stavební úřad nezajistil řádné
posouzení dotčeného orgánu na úseku ochrany životního prostředí týkající
se možného výskytu kudlanky nábožné
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v lokalitě, kde je stavba navržena.
– Proti rozsudku krajského soudu byla
podána kasační stížnost k nejvyššímu
správnímu soudu a tomuto soudu byl
také postoupen veškerý spisový materiál týkající se této věci. O kasační stížnosti
nebylo k dnešnímu dni rozhodnuto.

Reakce majitele pozemku

– V současné době probíhá u odboru
územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
odvolací řízení proti stavebnímu povolení na tuto stavbu. Toto řízení je však přerušeno z důvodu přezkoumání závazného
stanoviska Krajské hygienické stanice

v Brně Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Po obdržení výsledku přezkoumání bude
provedeno seznámení účastníků řízení
a dotčených orgánů se shromážděnými
podklady a následně bude vydáno odvolací rozhodnutí.

Pozn. redakce: Majitel pozemku a investor nevyužil nabídnuté možnosti se k uvedené problematice vyjádřit.

Společná informace k další výstavbě v lokalitě Hony za Kukýrnou
Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova
Jiří Němec, jednatel společnosti Němec Jiří
stavitel s. r. o.
Dne 10. března 2015 se na základě zvýšeného zájmu občanů uskutečnila schůzka
mezi vedením města Tišnova a jednatelem
společnosti Němec Jiří stavitel s. r. o. Jejím
obsahem bylo vyjasnění podnikatelského záměru stavební firmy na pozemcích

přiléhajících k nově zamýšlené komunikaci
kolmo navazující na ulici Lomnická a uzavírající ulice K Čimperku, Marie Pavlíkové
a Formánkova. Samotná pozemní komunikace bude vybudována na náklady společnosti Němec Jiří stavitel s. r. o. a je v tuto
chvíli ve fázi územního řízení. Zahájení výstavby komunikace je plánováno na druhou
polovinu roku 2015.
Výsledkem společného jednání je dále
prohlášení jednatele společnosti Němec

Jiří stavitel s. r. o., že na předmětných pozemcích, sousedících s nově zamýšlenou
komunikací ve směru k obcím Lomnička
a Železné, hodlá do budoucna budovat výhradně zástavbu rodinných domů a nikoliv
domů bytových. Podle současné prostorové
regulace je v této lokalitě nutné u zástavby
rodinných domů dodržet výškovou hladinu „1 nadzemní podlaží + podkroví“. Žádné
jiné st avby proto v uvedené lokalitě nejsou
plánovány.

občanům i návštěvníkům Tišnova formou
textu na venkovní fasádě a doplnit informacemi ve vnitřním klenutém vstupu. Dům má
krásné klenuté sklepy a o jejich využití vážně uvažuji.
Zakoupením Pernštejna sledujeme několik cílů. Ten první a hlavní je uchovat našemu městu budovu, která po staletí utvářela
jeho historii. Našeho zdůrazňuji proto, že já
osobně jsem v Tišnově více jak 50 roků žil,
po mnoho roků pomáhal vytvářet společenský život v různých komisích a celé moje
rané mládí je i s Pernštejnem spojeno. Takže
se dá říct, že Pernštejn jsem koupil především srdcem.
V jarních měsících opravíme venkovní vzhled budovy a do budoucna budeme
dbát o trvalou dobrou údržbu. K Pernštejnu vždy patřila hospoda a taktéž mi záleží
na tom, aby tam nadále zůstala. Vzhledem
k nasmlouvaným kapelám ponecháme její
letní program, jak je naplánován, ale pro
další roky to již prostorově budeme nuceni řešit jinak. Do budovy citlivě zakomponujeme výtah a ten bude sloužit hlavně
pěti bytům, jenž vzniknou v půdním prostoru, který byl připraven již v rekonstrukci budovy před dvaceti lety. Bude se jednat
o čtyři byty cca 100 m2 s lodžiemi. Pátý byt
bude menší cca 60 m2. Vše uděláme tak, aby
okna a lodžie hrubě nenarušovaly ráz budovy. Ve dvoře v místech letní restaurace mám

záměr vybudovat cca 15 bytových jednotek
s podzemními garážemi, terasami, a to tak,
aby pro vznikl uzavřený areál, který svým
novým obyvatelům díky možnosti využití
vycházkové trasy v úpatí Květnice poskytne zajímavé bydlení. Tento nově vzniklý
areál v centru města s jeho historickou budovou by se měl stát návodem pro ostatní,
jak se k našemu městu stavařsky chovat,
a o to budu s opravdovým zaujetím usilovat.
V době otištění tohoto článku by měl běžet
v Tišnovské televizi rozhovor, na toto téma,
který si nenechte ujít.

Co bude dál s Pernštejnem?

Miroslav Navrátil, majitel stavební
společnosti RIGI
Dovolte, abych tímto článkem informoval
tišnovskou veřejnost o záměru nového majitele po koupi historického domu v centru
města Tišnova na ulici Jungmannova č. 25
(Na Pernštejně).
Ke konci loňského roku moje firma RIGI
koupila tuto nemovitost, která vytváří jako
mnoho dalších staveb historii Tišnova. Měl
zde sídlo císařský výběrčí daní. Součástí domu byl vždy zájezdní hostinec na významné císařské cestě. V Rajhradě hledáme
záznamy o historii domu, které jsou v němčině, a aby toho nebylo málo, tak ještě psané
kurentem. V dokončené etapě oprav je mým
záměrem tuto historii představit našim

Foto: Miroslav Navrátil
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Školská zařízení
ZŠ Smíškova

ZŠ nám. 28. října
Třídy s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů
Barbora Kulhánková, zástupkyně
ředitelky pro 2. stupeň
Ve třídách s rozšířenou výukou vyučujeme na 2. stupni od roku 1985. I v příštím školním roce budeme pokračovat
v této tradici a nabídneme absolventům
5. ročníku základních škol po úspěšném
vykonání přijímacích zkoušek z matematiky, českého jazyka a testu všeobecných
znalostí možnost výuky v této třídě.

ZaHRAda
Milan Růžička
Vážení čtenáři Tišnovských novin, jak
jsme již psali v minulých číslech, v Tišnově vzniká komunitní základní škola
ZaHRAda, která by od září tohoto roku
měla přivítat první děti. V tuto chvíli je
škola již vedená v rejstříku MŠMT, má zapsaných 17 žáků a dáváme dohromady
učitelský tým.
Zvláštností ZaHRAdy může být hned
několik. První a v tuto chvíli asi nejviditelnější je fakt, že škola je založená samotnými rodiči dětí. Tomu odpovídá také
to, že by ZaHRAda měla být i do budoucna
otevřená celým rodinám a rodiče, stejně
jako děti samotné, by měli mít velký vliv
na to, co se ve škole děje i co a jak se v ní
učí. Pokud Vás ZaHRAda zaujala, nabízíme
Vám webové stránky www.skolazahrada.

Ve třídách s RvMPp mají žáci více hodin matematiky a ve vyšších ročnících
také fyziky a chemie, výuka v ostatních
předmětech neprobíhá na úkor matematiky a má také velmi vysokou úroveň. Práce v „matematických třídách“ je radostná

i náročná. Už v útlém věku jsou tyto děti
dosti vyhraněné osobnosti s širokým
spektrem zájmů. Ve výuce je nutný individuální přístup, vnitřní diferenciace, střídání různých metod a forem práce, což
vede k rozvíjení logického myšlení, ale
i celé osobnosti dítěte.

Absolventi tříd s RvMPp velmi dobře
reprezentují naši školu v soutěžích, olympiádách jak okresních, ale i krajských
kolech. Jejich úspěšnost v přijímacích
zkouškách na střední školy je také velmi
vysoká. K přijímacím zkouškám se můžete přihlásit vyplněním přihlášky (formulář najdete na www.tisnov-zs28.cz/
formulare) a jejím odevzdáním na sekretariátu školy do 30. 4. 2015.

cz, na kterých najdete jedenáctero shrnující základní principy, na nichž škola stojí, popis běžného dne ve škole, aktuality
i řadu dalších informací.
Jsme v kontaktu také s dalšími tišnovskými i mimotišnovskými školami,
protože se nesnažíme budovat osamělý
ostrůvek, ale naopak jak píšeme výše školu otevřenou a vstřícnou, nejenom k dětem a jejich rodičům, ale také k dalším
partnerům v oblasti vzdělávání.
Rádi bychom využili tohoto prostoru k tomu, abychom poděkovali všem,
kteří nás v naší snaze podpořili. Zvláštní poděkovaní by mělo patřit rodinnému
centru Studánka, které nám mnohokrát
poskytlo azyl. Velmi děkujeme také stávajícímu i minulému vedení města Tišnova
za vstřícný postoj.

SŠ a ZŠ Tišnov

Škola, v níž se stále děje něco nového
Jitka Alexová, vedoucí učitelka
Letošní rok je pro Střední a Základní školu Tišnov obdobím změn a novinek.
Obyvatelé a návštěvníci Tišnova zajisté
zaznamenali, že v listopadu a v prosinci
proběhla výměna velké části oken na naší
budově. Další etapa výměny oken a rekonstrukce opláštění budovy je závislá na přidělených finančních prostředcích a my
4/2015

doufáme, že proběhne ještě v letošním
roce.

Ve škole slouží žákům a studentům
nové učebny českého jazyka, chemie
a také nově vybavené prostory pro výuku odborných předmětů v oboru Ošetřovatel-ošetřovatelka. Studenti tohoto
oboru tak mají k dispozici didaktické
pomůcky a modely, které jim pomáhají

osvojit si základy ošetřovatelské péče. Takto získané vědomosti následně rozvíjejí
v praxi a od 2. ročníku v pravidelných intervalech absolvují odborný výcvik v tišnovské nemocnici, v místním penzionu
sociálních služeb, dovednosti získávají
také v Domově pro seniory v Předklášteří, poznávají prostředí chráněného bydlení ve Skryjích a v neposlední řadě je pro
žáky a žákyně zdrojem cenných zkušeností
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Školská zařízení
praxe v Nemocnici Milosrdných bratří či
v Hospici sv. Anežky v Brně. Při výuce odborných předmětů se studentkám věnují
plně kvalifikované učitelky s praxí ve zdravotnictví a sociálních službách. V červnu
letošního roku se poprvé uskuteční závěrečné učňovské zkoušky tohoto oboru.
Od příštího školního roku nabízíme rovněž zkrácené roční studium oboru Ošetřovatel/ošetřovatelka, které je určeno
pro úspěšné absolventy maturitních nebo
učebních oborů.

Ovšem nejenom budoucí ošetřovatelky nebo ošetřovatelé zažijí v červnu svoji
„zkouškovou“ premiéru. V květnu budou
skládat maturitní zkoušku studenti oboru mechanizace a služby. Jejich zkouška
dospělosti bude tvořena společnou částí,
v níž prokáží své znalosti z českého jazyka a matematiky nebo anglického jazyka,
a profilovou částí složenou z ústní zkoušky
z odborných předmětů, obhajoby maturitní práce a praktické zkoušky.
Ani našemu tradičnímu oboru opravář
zemědělských strojů se novinky nevyhýbají. Druhým rokem úspěšně rozvíjíme
spolupráci s firmou Biso Schtattenecker,
která se zabývá prodejem a servisem

zemědělské techniky. V areálu odborného
výcviku funguje školicí středisko této firmy. Studenti a učitelé tak mají přístup k informacím o aktuálních trendech v oblasti
zemědělských strojů. O semináře pořádané touto firmou je mezi žáky i učiteli školy
značný zájem. Absolvování těchto školení
přispívá k efektivnímu uplatnění našich
absolventů na trhu práce.

Učitelé a studenti školy prezentují vzdělávací nabídku naší střední školy na mnoha veletrzích a burzách středních škol.
S nabídkou školy jste se mohli seznámit
na různých základních školách blízkého
i širšího okolí Tišnova a dále například
na Mezinárodním strojírenském veletrhu,
na Veletrhu středních škol v Brně, Burze
SŠ v Břeclavi a Blansku nebo na Festivalu
vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou. Poslední akcí byla únorová prezentace středních
škol v obchodním centru Olympia v Brně.
Jihomoravský kraj v reprezentativních
prostorách známého nákupního centra
představil pod heslem „Končíš základku?
Kam dál, aby to stálo za to!?“ třicet odborných škol kraje. Jsme rádi, že jsme mohli
být mezi nimi.

V letošním roce zaznamenalo sportovní družstvo studentů střední školy velký
úspěch. V okresním kole SŠ ve futsalu se
umístili na 1. místě a budou okres Brno-venkov reprezentovat v krajském kole
v Brně.

O dění ve škole se můžete více dozvědět na webových stránkách školy (www.
skolatisnov.cz) nebo na Facebooku SŠ a ZŠ
Tišnov.

Olympia, foto: archiv SŠ a ZŠ Tišnov

INZERCE
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Tišnovské noviny

Ostatní zařízení
Akce CSS v dubnu a květnu 2015
Plavání ve Wellness Kuřim
–– Odjezd od Podhorácké restaurace je
v 11.45 hod.
–– Doprava a vstupné: 95 Kč

Plavání

v dubnu: 1. 4. 2015, 15. 4. 2015, 29. 4. 2015
v květnu: změna! jedeme 13. 5. 2015, 27. 5.
2015 – závěr plavání se zastávkou v restauraci U Mertů
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Pro každý termín je potřeba se zvlášť nahlásit (buď při cestě zpět, nebo kdykoliv telefonicky). Prosíme přihlášené zájemce, aby
se v případě, že nemohou v daný termín
jet, co nejdříve odhlásili. O plavání je zájem
a uvolněné místo tak můžeme nabídnout
náhradníkům.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Markéta Prokopová (730 193 325), Marta
Špirková (773 590 274), osobně na pečovatelské službě.

Výstava a přednáška
o houbách

Od 2. 3. 2015 probíhá v prostorách kolem
jídelny DPS Králova výstava fotografií hub
Ing. Jaroslava Bučka, amatérského fotografa z Brna. Ten se se věnuje fotografování již
od dětství, kdy dostal svůj první fotoaparát
Kodak po dědovi. S dalším vývojem techniky se dostal přes Flexaretu až k tvorbě fotek
pomocí digitálního fotoaparátu. Zajímá se zejména o přírodu, nejraději fotí motýly a houby.

Velikonoční výstava
ručních prací

V úterý 31. března v době od 9.00
do 16.00 se bude v prostorách kolem jídelny
v DPS Králova konat prodejní výstava ručních
prací s velikonoční tematikou. Bude možné
zakoupit keramické výrobky, korálkové šperky, cukroví, patchwork, velikonoční dekorace,
košíky a další výrobky šikovných rukou nejen
seniorů.

Poslechový pořad z cyklu
Písničky ze starých časů

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX
pokračují v cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje a komentuje pan Václav Seyfert. Dubnový poslechový
pořad se koná ve středu 8. dubna od 15.00
hodin v jídelně DPS Králova pod názvem
4/2015

„… a znovu na cestách“. Uslyšíme písničky Pavla Bobka, Lucie Bílé, Leony Machálkové a dalších interpretů.
„Májové okouzlení“ proběhne ve středu
6. května od 15.00 hodin v jídelně DPS Králova
za poslechu písní Jitky Molavcové, Viktora Sodomy, Karla Gotta nebo skupiny Saze.
V červnu se sejdeme u „Voliéry plné melodií“ ve středu 3. června jako vždy od 15.00
hodin v jídelně DPS Králova. Zazní písničky
Zuzany Navarové, Hany Ulrychové, Jany Robbové nebo Milana Chladila.

Zájezd na Floru Olomouc

Ve čtvrtek 23. dubna pořádáme exkurzi
na Floru Olomouc.
Odjezd od Podhorácké restaurace v 9.00
hod. (další zastávky u pošty, Penny a Pod
Klucaninou).
Cena 210 Kč zahrnuje dopravu. Vstupné si
platí na místě každý sám.
Akce se uskuteční při minimálním počtu
20 osob. Na zpáteční cestě je zastávka v restauraci. Předpokládaný návrat je v 17.30 hod.
Můžete se těšit na velkou expozici Svazu
květinářů a floristů ČR, na zajímavé exponáty soutěže v aranžování květin, krásnou jarní květinovou přehlídku i bezplatné odborné
poradenství v samostatném pavilonu Českého zahrádkářského svazu. Součástí jarní Flory
bude rovněž odborný a zábavný doprovodný
program.
Můžeme si také nechat poradit od odborníků Českého zahrádkářského svazu. Zahrádkáři
se také představí velkou společnou květinovou
přehlídkou doplněnou narcisy, skalničkami, léčivými, kořeninovými a aromatickými bylinami. Z pestré nabídky květin, zeleniny, semen,
okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a dalších potřeb si každý může vybrat také něco na svoji zahrádku.
Kontakty pro bližší informace: Marta Špirková (773 590 274), Markéta Prokopová (730
193 325). Osobně se můžete přihlásit také
v kanceláři pečovatelské služby v DPS Králova.

Oslava Dne matek

V úterý 12. května 2015 již tradičně CSS Tišnov pořádá k příležitosti svátku matek malé kulturní odpoledne. Všem
maminkám přijdou popřát členky uměleckého souboru Janáčkovy opery Lenka Malinková a Marie Sedláčková. Na klavír zahraje
pan František Kratochvíl. Přijďte si poslechnout známé operní melodie a muzikálové
písně.

Poznávací výlet do Lomnice
V pátek 15. května pořádáme poznávací
výlet do Lomnice.
Cena za dopravu bude upřesněna.
Odjezd od Podhorácké restaurace v 10.00
hod. (další zastávky u pošty, Penny a Pod Klucaninou). Navštívíme lomnický zámek, prohlédneme si park a nádvoří. Zájemci se budou
moci podívat do zámecké kaple. Projdeme
Lomnici k Židovskému náměstí, kde navštívíme synagogu a případně i židovský hřbitov. Na závěr výletu poobědváme v restauraci
Fortika.
Kontakty pro bližší informace: Marta Špirková (773 590 274), Markéta Prokopová (730
193 325). Osobně se můžete přihlásit také
v kanceláři pečovatelské služby v DPS Králova.

Sluníčková zábava

Těšíte se na léto? Máte rádi slunce a krásné počasí? Přijďte si užít sluníčka ve čtvrtek
28. května od 14.00 hodin do jídelny DPS
Králova na Sluníčkovou zábavu. K tanci i poslechu Vám zahraje oblíbená Malá Kapela
z Tišnova. Vítán je jakýkoliv sluníčkový oděv
– žlutý, zlatý, s motivem sluníčka ve všech
významech, se slunečnými doplňky, šperky... Nebude chybět ani doprovodný program
Jarní pozdrav ze Sluníčka v podání dětí z MŠ
Sluníčko. Občerstvení je zajištěno, vstupné
dobrovolné.

Přednáška s odborníkem
na život vlků Jaroslavem
Monte Kvasnicou

Centrum sociálních služeb Tišnov Vás srdečně zve dne 30. dubna ve 14 hodin na nevšední přednášku, která se uskuteční v jídelně
DPS Králova.
Popovídat si s námi přijde pan Jaroslav
Monte Kvasnica, známý publicista, odborník
na život vlků a propagátor canicrossu a dogtrek kingu. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor čeština-bulharština. Aktivně
vystupuje v přírodovědných a popularizačních
pořadech v České televizi. Zúčastnil se několika horolezeckých výprav na Kavkaz, Pamír,
Karpaty, do Alp, na Sibiř nebo Kamčatku. Přispívá do časopisů Pes přítel člověka, Dobrodruh, Svět psů, Lidé a země a jiné. Pan
Kvasnica je také autorem mnoha knih: Krajina s vlky, Vlci přicházejí s větrem, Jantarové oči, Běh s „vlky“ aneb Canicross, Zátiší
s hadem.
Na besedy často vodí i své zvířecí kamarády, takže se máme na co těšit.
Vstupné dobrovolné.
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OsTaTní zařízení
z oslavy mezinárodního dne žen
Jana Wildová, ředitelka
V pátek 6. března jsme v Centru sociálních služeb již tradičně oslavili Mezinárodní
den žen.
K letošní oslavě, spojené jako obvykle
s posezením v jídelně a předáním kytičky
všem ženám, přijel zahrát a zazpívat soubor Bítešan v čele se starostou Velké Bíteše, panem Ing. Milanem Vlčkem. Housle,

basa a syté mužské hlasy rozezněly jídelnu
v téměř dvouhodinovém koncertu. Zazněly
zejména známé lidové písně, takže všichni měli možnost se přidat. A také jí využili. Bítešan se líbil, o čemž svědčily nadšené
reakce a dlouhotrvající potlesk přítomných
na závěr vystoupení. Doufáme, že nás tento
soubor navštíví i někdy v budoucnu.
Foto: Libor Novotný

za kaméliemi do Rájce

Písničky ze starých
časů

Anna Pavlosková

Markéta Prokopová

Za kaméliemi do Rájce–Jestřebí vyrazil autobus od CSS v úterý 10. března
odpoledne.
Krajina Moravského krasu pod Blanskem je známá zejména svým tajuplným
světem v podzemí, ale mnoho zajímavého
najdeme i na povrchu.
Za pozornost stojí také Rájec nad Svitavou, architektonicky vysoce hodnotný
komplex zámku ve slohu Ludvíka XVI. Původní renesanční zámek byl zničený roku
1757 požárem. Jako Fénix povstal z popela, tak i Rájec byl zbudován knížecím
rodem Salmů v honosnou letní zámeckou rezidenci s mansardovou střechou
ve stylu rokokového klasicismu. Pomineme-li rozsáhlé sbírky porcelánu a obrazů,

foto: Libor Novotný

Domov sv. Alžběty

Foto: Libor Novotný

rozsáhlý anglický park minout nemůžeme, protože jím procházíme ke vstupní
hale. Zcela unikátní je sbírka kamélií, nejen v zámeckém zahradnictví, ale zejména
ve sklenících.
Letošní tematická výstava květin byla
zaměřena nejen tradičně na kamélie, ale
také na chryzantémy. V historických sálech zámku dostávají květiny neopakovatelnou atmosféru nejen úžasnou
pestrostí svých druhů, ale především naaranžováním kamélií a chryzantém do romantických vazeb, roztodivných tvarů,
nápaditých kombinací, ikeban či girland
vpletených do historického zábradlí. Celkový dojem pak umocní přírodně krajinářský park, ve kterém se zámek nachází.
Po návštěvě zámku nás čekala už jen
cesta z kopce do Ráječka, kde se našla

Po celou zimu pan Ing. Karel Seyfert
připravoval pro seniory poslechový hudební pořad. Vždy bylo jedno středeční
odpoledne v měsíci bylo věnováno české
hudbě 20. století. Každý pořad je tematicky zaměřen, takže jednou zazněly písně
o květinách, jindy o barvách nebo o městech, vždy doprovázené promítáním obrázků. Na jaře cyklus pokračuje. Můžeme
se těšit, co zajímavého nám Ing. Seyfert
zase připraví.
Poslechnout si známé písničky, zazpívat si a zavzpomínat přichází kolem
dvaceti seniorů. A jejich ohlasy? „Už se
těšíme na pokračování tohoto hudebního pořadu“, „Vždy si rádi zavzpomínáme
i zazpíváme“, „Děkujeme panu Seyfertovi
za tento krásný počin.“

hospůdka pro 55 účastníků se vstřícným
personálem a s velmi dobrou a cenově dostupnou kuchyní.
Celý den byl zalit sluncem. Takže i když
zapadalo, nikdo nikam nechvátal a všichni jsme si vychutnávali vzácnou pohodu.
Kéž bychom si mohli užít více takových
dnů!

canisterapie v domově sv. alžběty
Jitka Pařízková
Blahodárný vliv zvířat na člověka využíváme i v Domově pro seniory na Žernůvce. Již třetím rokem nás pravidelně každou
středu navštěvuje paní Ivana Rybičková ze Železného se svými labradorskými retrívry Emy a Shery ze spolku Cantes
Brno. Naši klienti s nimi velmi rádi tráví
čas na skupinových canisterapeutických
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aktivitách. Oblíbené jsou také individuální návštěvy na pokojích zvláště pro ty,
kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu
trvale upoutáni na lůžko. Většina z našich
klientů byla zvyklá mít na svém dvorku hospodářská zvířata i pejsky a kočky,
a proto je i dnes každá taková návštěva
povzbudí, pobaví a vykouzlí jim úsměv
na tváři. Děkujeme a těšíme se na další
společně strávený čas.

Foto: archiv DOSA
Tišnovské noviny

OsTaTní zařízení
Dům dětí a mládeže
domeček mění název!
Lucie Borková, ředitelka
Dům dětí a mládeže Tišnov, jak místní říkají Domeček, již vkročil do své dospělosti. Na začátku školního roku oslavil
své 15. narozeniny. Za tuto řádku let získal mnoho zkušeností, vytvořil si pevné
a kvalitní základy, které bude na dále využívat při své činnosti v následujících letech.
Nyní hrdě vstupuje s novou tváří a názvem
do další etapy svého působení.
Dům dětí a mládeže Tišnov se přejmenovává na INSPIRO – středisko volného času
Tišnov. Nejedná se o žádnou novou organizaci, pouze o inovaci názvu.

Možná se ptáte proč nový název?
Naši činnost stále rozšiřujeme pro všechny věkové kategorie; v naší nabídce naleznete zájmové útvary pro děti, zájmové
útvary pro mládež, semináře a kurzy pro
dospělé, kurzy pro seniory, tábory pro děti
a mládež, akce pro celé rodiny, výukové programy pro školy.
Svými aktivitami i názvem chceme oslovit širokou veřejnost. Z dotazování jsme

zjistili, že název Dům dětí a mládeže k sobě
váže (z pohledu veřejnosti) spíše aktivity
pro děti. Proto mládež a dospělí nabídku
kurzů a zájmových útvarů u nás nehledají.
Chceme být inspirativním partnerem
nejen pro děti, mládež a dospělé, ale i pro
školy, firmy i ostatní organizace působící na Tišnovsku. Naši činnost budeme orientovat na širší rozpětí věkových skupin
a na dále budeme otevřenou a vstřícnou organizací pro občany města Tišnova a blízkého okolí.
Nyní se budete setkávat s názvem INSPIRO – středisko volného času Tišnov. INSPIRO staví na pevných a kvalitních základech,

které si přináší z dřívějších let.

Přeji INSPIRU, ať své zkušenosti, nápady, potenciál a kreativitu zúročí v kvalitní nabídku, která zaujme a bude Vás
všechny rozvíjet a inspirovat.

"mimoň" diskotéka
pro děti
Zveme vás na diskotéku motivovanou oblíbenými postavičkami mimoňů.
Každý účastník si vyrobí svůj vlastní originální buttonek a může svůj outfit doplnit malováním na obličej, nebo pomocí
barev si udělat tetování. V průběhu akce
budou zařazeny hry a soutěže.

Přijďte se pobavit a zatancovat v neděli 12. 4. 2015 ve Slunečním sále INSPIRA od 15.00 do 18.00 hodin. Jednorázové
vstupné činí 20 Kč. Drobné občerstvení
bude zajištěno.

Rodinné centrum Studánka

Péče o děti v Rc studánka od července 2015
Kateřina Hromčíková, statutární zástupce
Ke dni 30. 6. 2015 končí projekt ESF
„Jsme si opravdu rovni a rovny?“ a s ním
i fungování předškolky Ptáčata. Jelikož žádné projekty, v rámci kterých by mohla být financována péče o děti, již EU nepodporuje,
bude ve Studánce od července 2015 fungovat pouze jedna varianta péče o děti – Jezírko. To zvětší svoji kapacitu a bude využívat
i prostory bývalé třídy Ptáčat.

V Jezírku se snažíme zajistit flexibilní formu péče, můžete proto přihlásit děti na kaž-dodenní, pravidelnou (např. 2 nebo 3 dny
v týdnu), nepravidelnou neči též polodenní docházku. Nabízíme péči s pravidelným
denním programem a aktivitami vedoucími
k rozvoji dětí po všech stránkách. Důraz klademe na individuální přístup k dětem a známé, bezpečné a laskavé prostředí. O děti
pečují proškolené pečovatelky.
Více informací o fungování Jezírka

od nového školního roku přineseme v dalším čísle TN. Na současné fungování Jezírka
se můžete podívat na našich internetových
stránkách www.studanka-tisnov.cz.
Pokud se chcete přihlásit již nyní, kontaktujte koordinátorku hlídání Blanku Mahelovou (tel.: 775 050 558, mail: blanka.
mahelova@seznam.cz). Jezírko mohou přes
letní prázdniny samozřejmě využít i rodiče
dětí, které v současné době docházejí do třídy Ptáčat.

– E-mail.: h.kubecova@seznam.cz,
mob.: 736 607 320
Je nutné přihlásit se předem. S sebou: karimatku, deku, polštářek, popř. teplé ponožky

Základy rodinného práva

Přijměte pozvání do studánky na tyto akce
Monika Krištofová, koordinátorka

Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracovním
vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity
osvěžení, uklidnění a štěstí.
– Kdy? 26. 3. 2015 v 19.00
– Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
– Lektoruje: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová – psycholožka, lektorka Školy lásky
v rodině
4/2015

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

Přednáška z cyklu právní gramotnost na téma
Základy rodinného práva (Rozvod manželství,
péče o děti a výživné – včetně střídavé péče)
– Kdy? 15. 4. 2015 v 16.00
– Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
– Lektorka: právnička Mgr. Klára
Gottwaldová
Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
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OsTaTní zařízení
Naše vztahy
Rozum, pocity, emoce
Další setkání ze sebezkušenostního cyklu přednášek zaměřeného na to, jak zkvalitnit svůj
život. Teorii z přednášek přeneseme i do praktického každodenního života.
– Kdy? v pátek 27. 3. 2015 v 16.30 na téma
Naše vztahy (Rozdělení vztahů. Fungování ve vztahu. Muž vs. žena, stejnost vs.
jedinečnost.)
– Kdy? v pátek 17. 4. 2015 v 16.30 na téma:
Rozum, pocity, emoce. (Jejich význam pro
život. Jak je používat? Růst osobnosti.)
– Délka přednášky 1 hodina, poté budou
následovat dotazy, popř. individuální
konzultace.
– Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
– Lektoři: Mgr. Eva Fojtová a Ing. Pavel Fojt,
manželé s praxí v koučování v poradně Růst
osobnosti, lektoři seminářů osobnostního
rozvoje Principy života.
Případné zájemce prosíme, aby se nahlásili na studanka@atlas.cz, na telefonu
777 706 721 nebo přímo v RC Studánka. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Uvedená aktivita je součástí projektu
„Se Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV.

Mámy sobě
Věnujete rodině maximum a na sebe zapomínáte? Je čas to napravit! RC Studánka Vás tímto zve na akci Mámy sobě. Prosíme, abyste děti
tentokrát nechaly doma. Projdeme se do Březiny, v Galerii Skleněnka se u kafíčka a něčeho
dobrého dozvíme zajímavosti o skle a můžeme
se i tvořivě projevit. Cestou domů třeba společně zajdeme na oběd. Popovídáme si, odpočineme si a domů se vrátíme s novou energií.
Sraz je v sobotu 11. 4. 2015 v 9.15 u Karlovy pekárny u Penny. Návrat v odpoledních hodinách. Cena 20 Kč za galerii + spotřebovaný
materiál a občerstvení.

První pomoc
Kurz První pomoc u kojenců, batolat a dětí
do šesti let poskytne praktické rady a postupy
první pomoci, bude veden prakticky s možností
probírané věci si vyzkoušet, za pomoci různých
videí, obrázků a dalších materiálů.
– Kdy? v sobotu 18. 4. 2015 v čase v 8.30 až
13.00
– Kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
– Lektorka: Lucie Škodová (28 let) je vystudovaným zdravotnickým záchranářem
a učitelkou, lektoruje první pomoc. Pracuje
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s dětmi ve skautském oddíle (i s předškoláky), pracovala jako zdravotní sestra v brněnské nemocnici.
Zájemce o kurz prosíme, aby se nahlásili
do 13. 4. 2015. Kapacita semináře je 15 účastníků. Přihlásit se můžete na tel: 777 706 721 nebo
na studanka@atlas.cz.
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. Cena podle počtu přihlášených dětí (30–50 Kč za dítě
na jednu hodinu).

Setkání rodičů hyperaktivních
dětí
Máte neklidné dítě, které neudrží pozornost?
Máte podezření na hyperaktivitu? Nebo již máte
dítě s diagnostikovanou poruchou pozornosti
(ADD) či poruchou pozornosti a hyperaktivitou
(ADHD)? RC Studánka nabízí prostor pro rodiče
a vychovatele těchto dětí ke společnému sdílení zkušeností a osvědčených postupů ve výchově. Rádi uvidíme rodiče předškolních, školních
i odrostlých dětí.
– Kdy: první setkání 20. 4. 2015, 17–19 hod.
další setkání dle zájmu
– Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
– Moderátorka: Mgr. Soňa Kappelová – psycholožka, praxe na základní škole (řešení
výchovných, vzdělávacích i osobnostních
problémů – včetně ADHD).
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 15. 4. 2015
na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721
nebo přímo v RC Studánka. V případě zájmu zajistíme v RC Studánka hlídání dětí. Jeho cena je
20 Kč za dítě na jednom setkání.
Uvedená aktivita je součástí projektu
„Se Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV.

Workshop Společný kruh
s MUDr. Taťjanou Horkou
Přijďte na zážitkový seminář, kde si můžete odpočinout, nabrat energii, popřemýšlet, inspirovat se, nahlédnout dovnitř, obohatit se o nové
názory a pohledy na partnerství a rodičovství
prostřednictvím sdílení ve skupině.
– Kdy? 25. 4. 2015 v čase 9.00–18.00
– Kde? tělocvična RC Studánka,
Riegrova 318, Tišnov
– Lektorka: MUDr. Taťjana Horká pracuje
interaktivně a využívá dynamiky skupiny,
více se věnuje prožitku a zážitku v přítomném čase a méně teoriím. Podporuje zdroje
v každém z nás a pracuje s předpokladem,
že jsme (spolu)tvůrci svého životního příběhu. Ve své praxi se věnuje psychoterapii
a psychohygieně a její setkání s lidmi mívají

terapeutický přesah.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka. V případě zájmu zajistíme
hlídání dětí.
Uvedená aktivita je součástí projektu
„Se Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV.

Debata „Jak média ovlivňují
naše děti a nás?“
Děti jsou nejvíce zranitelnou skupinou, co se
týče dopadu mediálního obsahu, který je všude
kolem nás. Jak se k tomu jako rodič postavit?
Přijďte se naučit média „číst“ – rozpoznávat
v nich vzorce, které mohou děti a nás výrazně
ovlivnit.
– Kdy? ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 9.30 (do 11.00)
– Kde? v poradenské místnosti RC Studánka
Debatou Vás provede HR konzultantka Bc. Michaela Mořická z GIC Nora, o. p. s.
Hlídání dětí je zajištěno, jejich počet i věk a svou
účast nahlaste do 15. 4. 2015 na e-mail liba.beranova@tiscali.cz.
Občerstvení bude zajištěno.
Poradenství je financováno z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Rc studánka připravuje
– tvoření drátovaného šperku, kdy?
10. 4. 2015 v 16.00

– přednášku s MUDr. Lidmilou Pekařovou „Komunikace s dětmi aneb Proč
to neumíme“. Kdy? 29. 8. 2015

– letní příměstské tábory pro předškolní děti od 3 do 6 let (případně jejich
starší sourozence do 7 let) v týdnech
7.–10. 7. („Prasátko Pepina“), 13.–17.
7. („Indiáni“), 20.–24. 7. („Čarodějův učeň“), 10.–14. 8. („Putování
s Ferdou a Beruškou“), 17.–21. 8.,
24.–28. 8. Zájemci se mohou hlásit
na studanka@atlas.cz nebo na telefonu 777 706 721. Letos budou v prostorách RC Studánka i tábory se ZUZU
angličtinou, a to v týdnech 27. 7.– 31. 7.
a 3. – 7. 8. 2015.

Tišnovské noviny

OsTaTní zařízení
Poděkování Rc studánka
Monika Krištofová, koordinátorka
RC Studánka děkuje všem dobrovolnicím,
které se podílely na burze dětského oblečení, jež proběhla ve dnech 9.–11. března 2015
v sokolovně. Bez nich by tato již velká akce nebyla možná. Také děkuje prodávajícím i těm,
co přišli nakupovat. Prostřednictvím burzy si
lidé mohli nakoupit pěkné věci za nízkou cenu

Ekoporadna Tišnovsko

a prodat, co už se jim nehodilo. Burzu uvítali
určitě i lidé s omezenými finančními prostředky a touto aktivitou také přispíváme ke znovuvyužití zachovalých oděvů apod.
Děkujeme rovněž za darování věcí sociálně
slabým. V neposlední řadě děkujeme za dodání potřebných krabic panu Sitorovi z lékárny
Arnika. Na podzimní burze v říjnu se s Vámi
opět těšíme na viděnou.

foto: Soňa Kappelová

nová kvalita tišnovského nádražního podchodu
Zdeňka Dohnálková, Lenka Floriánová
Kdo občas nebo denně využívá cestu vlakem z tišnovského nádraží, jistě potvrdí, že
průchod podchodem k vlakovým nástupištím
nepatří právě k estetickým zážitkům. Oprýskaná a špinavá omítka, sprejované nápisy
(sdělení JSI STROJ jistě každý cestou do zaměstnání ocení…) a podivné obrázky, jejichž
význam často není k pochopení… Tak to již
brzy bude patřit minulosti. Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC), konkrétně divize Správa mostů a tunelů, která má tento podchod
na starosti, chystá v dubnu opravu podchodu,
společně s instalací nových světelných tabulí.
Spolek Za sebevědomé Tišnovsko (ZST) by
chtěl ve spolupráci se SŽDC podchod výtvarně
upravit a tím zlepšit kvalitu tohoto veřejného

Za ptačím zpěvem
Zdeňka Dohnálková

Ekoporadna Tišnovska zve po několikaleté odmlce na ornitologickou procházku
po Klucanině, kdy se s erudovaným odborníkem a milovníkem přírody doc. Ing. Janem Lacinou, CSc., zaposloucháme
do ranních ptačích hlasů. Létající živé bytosti, které tvoří velmi pestré společenství

prostoru. Chce se ujmout role koordinátora
a dát i veřejnosti možnost se do renovace tišnovského nádražního podchodu zapojit. Vítáme zejména:
1. výtvarné návrhy (motivy s případným
popisem)
2. další nápady spojené s obnovou vlakového podchodu
3. aktivní zájem o spolupráci při provádění.
Uvítáme zejména osoby se zkušenostmi z výtvarné práce, předběžně jsme již některé výtvarníky kontaktovali.
Návrhy i další zprávy můžete zasílat elektronicky na adresu sebevedome@tisnovsko.
eu nebo klasicky v papírové podobě do Ekoporadny Tišnovsko, nám. 28. října 28, 666 01
Tišnov. Zde můžete návrhy předat také osobně v provozní době Ekoporadny každou středu
rozmanitých tvarů, barev a rozměrů, nalézají s rozvojem civilizace stále méně vhodných míst ke svému životu a hnízdění.
Naštěstí jsou příměstské lesy typu Klucaniny pro mnohé druhy stále vyhovujícím
prostředím, takže nje uslyšíme a snad
i uvidíme. Vhodná je turistická obuv
a dalekohledy.
Sraz k vycházce je v 6.00 u tišnovské
nemocnice v sobotu 11. dubna.

Za sebevědomé Tišnovsko
bleší trhy 18. dubna
Eliška Bartheldyová a Hana Ondrušková
Stalo se již tradicí, že dvakrát ročně najdete na Tišnovských trzích vedle nabídky
místních potravin a výrobků také předměty, které jsou pro někoho již nepotřebné,
ale jiným třeba ještě dobře poslouží. Přehlídka opotřebovaných, většinou však stále
užitečných domácích potřeb, hraček, knih,
obnošeného oblečení, obuvi, starožitností
4/2015

apod. se letos koná 18. dubna a 3. října. Nechcete také Vy nabídnout k prodeji, co už
doma nepotřebujete?
Nahlášení prodeje je vhodné předem
u paní Evy Zavřelové, Městský úřad, nám.
Míru 111, přízemí, tel.: 549 439 851, e-mail: eva.zavrelova@tisnov.cz, která Vám
rovněž poskytne bližší informace. Prodejní
místo si můžete zajistit i sami nebo nabídku jednoduše rozložit na plachtu na zem.

od 14 do 18 hodin. Nezapomeňte připojit Váš
kontakt. Návrhy a zprávy očekáváme do 20.
dubna.
Předpokládáme vystavení doručených návrhů v prostoru Ekoporadny 22. dubna.
Financování akce je v současné době rozpracováno. Předpokladem je získání toho od
od města Tišnova a dobrovolných příspěvků
včetně příspěvku spolku Za sebevědomé Tišnovsko, který by chtěl tímto způsobem napomoci ke kultivaci veřejného prostoru. Občané
a firmy mohou přispět formou peněžních darů,
které budou určeny výhradně k výše uvedenému účelu na základě darovací smlouvy.
Číslo účtu je: 210347344/0300 (ČSOB),
do zprávy pro příjemce připište své jméno, aby
bylo možné dary přiřadit a vystavit darovací
smlouvy.

den země

Srdečně Vás zveme na již tradiční akci
tišnovské Ekoporadny k příležitosti Dne
Země připadajícího na 22. dubna.
Letošní jarní čištění proběhne v sobotu 18. dubna 2015. Budeme čistit
břehy řeky Svratky, a to v úseku od mostu u Benziny v Tišnově až po most
do Předklášteří.
Celou akci zakončíme společným posezením u ohně a opékáním špekáčků.
Sejdeme se v Tišnově na náměstí
Míru u kašny ve 14.00 hodin.
Nezapomeňte si vzít s sebou pracovní
oděv a gumové rukavice. Pytle na odpad
jsou zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé
Za sebevědomé Tišnovsko.

Bleší trhy pořádá m ěsto Tišnov a spolek
Za sebevědomé Tišnovsko.

Darujte nepotřebné
Spolek

Za

sebevědomé

Tišnovsko
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OsTaTní zařízení
vyhlašuje po příznivých zkušenostech opět
sbírku na podporu své činnosti, a to prostřednictvím předmětů, které doma již
nepotřebujete. Nashromážděné dary budou nabídnuty na Bleších trzích 18. dubna
od 8 do 11 hodin v Tišnově. Výtěžek bude
využit na realizaci projektů Ekoporadny Tišnovsko a Lesního rodinného klubu
na Tišnovsku. Vše cenné a neprodané bude
uskladněno pro prodej na podzimních

Bleších trzích (3. října) nebo věnováno Oblastní charitě Tišnov či Diakonii Broumov.
Konkrétně můžete darovat starožitnosti, domácí potřeby, hračky, knihy, nevhodné
dárky, bytové doplňky, obnošené, ale přitom stále zachovalé oblečení, obuv apod.
Pořadatelé sbírky si vyhrazují právo nepřijmout elektroniku či objemné předměty.
Předávka je možná v Ekoporadně Tišnovsko, a to ve středy 8. a 15. dubna od 8

do 18 hod. a v pátek 17. dubna od 16 do 18
hod. Převzetí darů je možné také kdykoliv
po předchozí telefonické dohodě.
Kontakt: Ekoporadna Tišnovsko, nám.
28. října, č. p. 28, tel.: 723 543 910 nebo
608 461 655, e-mail: lesniklub@tisnovsko.eu. Více na http://sebevedome.tisnovsko.eu.
Za případnou podporu děkujeme!

Čas pro sebe
nová sezóna na dvorku závisí na vás
Lubica Kubicová
Naši milí příznivci, dny jsou stále krásnější, a tak se blíží den otevření Dvorku
našeho spolku Čas pro sebe. Mnozí z Vás
Dvorek rádi využívali a nás to samozřejmě
těší. Vybudovali jsme jej svépomocí díky
vlastním prostředkům a obrovské pomoci
členů a přátel.
S novou sezónou vyvstává problém

Čas pro sebe v dubnu.

Velikonoce na Pernštejně 4.-6. 4. 2015
Přijďte za námi na Pernštejn na velikonoční
slavnosti, kde budeme po celý čas na sýpce.
Čas pro výlet 10.-12. 4. 2015
Výlet za poznáním sledujte webové stránky,

Český červený kříž

Ivana Holásková, ředitelka OS ČČK Brno
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informovala o změně
působení Českého červeného kříže ve Vašem městě.
Od 1. 1. 2015 OS ČČK Brno-město působí nejen na území města Brna, ale
i Brna-venkova.
Za podpory pana starosty Bc. Jiřího Dospíšila Vás chci informovat o činnostech
spolku a možnostech spolupráce.
Mezi naše hlavní činnosti patří:

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
stříbrnou a zlatou Janského plaketou za 20
a 40 bezplatných odběrů krve. Dále zlatým
křížem III tř. za 80 a II. tř. za 120 bezplatných
odběrů.
Výuka první pomoci
ČČK je držitelem Evropského certifikátu na výuku PP a má akreditovné kurzy u MŠMT a MPSV. Školení PP je určeno
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– neradi bychom Dvorek nechali bez dozoru, nejedná se o dotovanou aktivitu
a na opravy nám nikdo nic nedá. Spolku
se nedostává osob, které by vykonávaly
„dozor“.
PŘIJĎTE NÁM, PROSÍM, POMOCI!!!
Hledáme ty, kteří by si na hodinku nebo
půlden, či snad i den v týdnu vzali „službu“ na Dvorku. Co to obnáší ? V klenbách
si vyzvednout klíče a odemknout bránu,

dohlídnout na pořádek a ukázat návštěvníkům, kde je odpadkový koš, toalety, kde si
mohou udělat čaj. A že pro skvělou kávu,
kapučíno nebo ledňáček je třeba seběhnout
do Kleneb – oba prostory jsou již propojeny.
Moc děkujeme za ochotu nám pomoci,
a umožnit tak ostatním Dvorek užívat.
Již se těšíme. Koordinaci má na starost
Michaela Nečasová na tel. 603 142 391.

kde naleznete konkrétní informace.

Čas s Permoníky 24. 4. 2015 v 15.30
Cíl výletu bude upřesněn dle počasí.

Čas pro ženy 14. 4. 2015 v 17.00
Kruh žen tentokrát v jarních barvách – žlutá
oranžová, červená. Nutno se přihlásit předem.
veřejnosti s různým zaměřením, zaměstnancům dle zákoníku práce, autoškoly... Školení
je v různých časových dotacích

Akreditované rekvalifikační kurzy pro
pracovníky v sociálních službách, na jejichž základě mohou najít absolventi uplatnění v organizacích poskytujících sociální
služby (domovy důchodců, DPS, stacionáře
apod.)
Zabezpečení zdravotních dozorů na kulturních , sportovních a společenských akcích. Využíváme služeb lékařů, zdravotníků,
zdravotnických instruktorů ČČK, k dispozici
máme i sanitní vozidlo.
Humanitární jednotky
HJ májí asi 25 aktivních, vyškolených
a akceschopných dobrovolníků (zhruba
30 v zálohách), kteří jsou určeni k pomoci
na vyžádání při řešení nenadálých krizových
situací v celém JMK.
Práce s mládeží – Hlídky mladých zdravotníků ČČK
V rámci práce s mládeží a výuky první pomoci na školách organizujeme

Ostatní termíny budou včas vyvěšeny
na www.casprosebe.cz a Facebooku.
každoročně soutěže HMZ žáků z I. i II. st. ZŠ,
jehož vítězové postupují dále do krajských
a republikových kol.
Rovněž pořádáme ve školicích střediscích
– týdenní pobytová akce pro děti se zájmem
o první pomoc. V posledních letech i mezinárodní ve spolupráci s rakouským a slovenským červeným křížem.
Ozdravné a rekondiční pobyty v tuzemsku i v zahraničí (s finančním příspěvkem ČČK Brno). Pobyty jsou určeny
převážně seniorům a dětem za účasti pracovníka ČČK, pedagogického doprovodu
a lékaře.
Provoz registrovaných pobytových sociálních služeb pro seniory v Brně-Slatině
Zařízení rodinného typu pro 15 osob disponuje jedno– a dvoulůžkovými pokoji. Poskytuje odlehčovací službu po nezbytnou
dobu již od dvou dnů. Služba je určena pouze mobilním klientům.
Více informací najdete na našich stránkách www.cck-brno.cz. Budete-li mít zájem
o členství nebo o některou z výše uvedených
aktivit, neváhejte nás kontaktovat.
Tišnovské noviny

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Oblastní charita Tišnov
Wellness Kuřim podpoří odměnu pro tříkrálové
koledníky
Pavla Caudrová
Oblastní charita Tišnov ve spolupráci
s Wellness Kuřim chce poděkovat koledníkům za jejich ochotu a nadšení, se kterým
se v mrazivém lednovém počasí vydávají
s tříkrálovým poselstvím do našich domovů. Mají tak kromě dárců velkou zásluhu
na úspěchu tříkrálové sbírky na Tišnovsku.

Všichni koledníci z obcí, které spadají
pod působení Oblastní charity Tišnov, dostanou odměnu ve formě poukázky na vstup
do Wellness Kuřim. Mohou tak ve vyhrazených termínech od začátku března do konce
dubna využít poukázku na vstup do koupaliště, který trvá devadesát minut.
Koledníci tuto odměnu již dostávají pátým rokem a jsou nabídkou velmi potěšeni.

Charitní ošetřovatelská služba
Zuzana Švábová, vrchní sestra
Oblastní charita Tišnov pokrývá svojí
působností oblast tišnovského děkanství.
Pod tišnovskou oblastní charitu patří několik různých služeb.

Jednou z nich je CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA.
Ta zajišťuje terénní zdravotní péči u občanů s akutním a chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav vyžaduje
odbornou zdravotní péči. Ve spolupráci
s rodinou a návaznými službami zajišťujeme zdravotní péči lidem, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a přejí si strávit závěr
života doma, mezi svými blízkými. Služba
je poskytována všem, bez rozdílu pohlaví,
věku, rasy a náboženského vyznání.
Ošetřovatelskou službu je možné využívat sedm dní v týdnu. Vždy ale záleží
na indikaci obvodního lékaře nebo ošetřujícího lékaře při ukončení hospitalizace.
Ten vždy určuje, jaká zdravotní péče bude
nemocnému poskytovaná a v jaké frekvenci. Kvalifikované zdravotní sestry posléze

Fotografování

dojíždí k nemocným do jejich domácností
a je nemocné na základě ordinace lékaře.
Služba je hrazena zdravotními pojišťovnami, což znamená, že nemocný za tuto péči
nic nedoplácí.
Poskytované služby:
–– odběry biologického materiálu (krev,
moč a jiné)
–– sledování základních fyziologických
funkcí (krevní tlak, pulz)
–– aplikace léčebné terapie (podávání
léků, aplikace injekcí, infuzní terapie)
–– převazy ran různé etologie – převazy
pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
–– péče o močové katetry, stomie a jiné
drény
–– nácvik aplikace inzulínu, sledování
hodnot glykémie
–– pohybová aktivizace – ošetřovatelská
rehabilitace po cévních mozkových příhodách, po úrazech v rámci rekonvalescence, pro zlepšení celkové fyzické
kondice
–– péče o nemocné v terminálním stádiu
onemocnění

Mohou využít nejen čtyři bazény, ale i parní
a vířivou lázeň, tobogán a jiné atrakce, které
aquapark nabízí.

Oblastní charita Tišnov již několik let
spolupracuje s Wellness Kuřim a velice si
této podpory váží. Proto chceme i touto cestou Wellness Kuřim poděkovat za vstřícnost
a jeho spolupráci.

Zkušenosti u nás i v zahraničí ukazují,
že psychická pohoda domácího prostředí
urychluje doléčení po operacích, po úrazech, při léčbě srdečních nebo nervových
onemocnění, při léčbě bolesti. Pobyt doma
je pro nemocného příjemnější, je mnohem
menší riziko tzv. nozokomiálních nákaz,
které jsou obtížně léčitelné.
Pokud tedy máte Vy nebo Váš rodinný příslušník zdravotní obtíže, je pro Vás
náročné dojíždět pravidelně k ambulantnímu ošetření, potřebujete zlepšit celkovou fyzickou kondici nebo si chcete zkrátit
pobyt v nemocnici, informujte se o využívání této služby u svého obvodního lékaře
nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici. Pokud chcete získat podrobnější informace
o službě, kontaktujte přímo vrchní sestru
charitní ošetřovatelské služby, která Vám
ochotně zodpoví Vaše dotazy a poradí, jak
postupovat v případě potřebnosti zdravotní péče.
Kontakt:
vrchní sestra – Zuzana Švábová, 736 523 684

„Lomnický objektiv“
pod taktovkou tišnovských fotografů
Miroslav Pálka
Lomnice a její okolí mají rozhodně stále co ukazovat. Úřad městyse Lomnice již
pravidelně několik let pořádá fotografickou
soutěž k zachycení jejich krás.
Často však aktivity ve vlastní obci nedoceňujeme, a tak z deseti zúčastněných autorů v uplynulém ročníku tvořili tišnovští
příznivci fotografování většinu. Není divu,
že právě oni také získali všechna hlavní
4/2015

ocenění.
První místo obsadil Josef Buček za soubor fotografií lomnických památek. Na druhém místě se umístil Miloš Buček se
snímkem bývalého pivovaru pod názvem:
Zde se dobře daří a jako třetí skončil Milan Ferov se zimním záběrem krajiny: Nad
Lomnicí. Pěkné snímky s přírodní tematikou
teprve žáka lomnické ZŠ J. Kince z Ochoze si
odnesly Ocenění starosty městyse.
Nástup mladých lomnických účastníků

Foto: Josef Buček, Brána do zahrady zámku
a zejména v současnosti vznik lomnického
fotokroužku jsou příslibem zvýšené konkurence v soutěži v nastupujícím ročníku.
Lomničtí však mají příležitost k zachycení
prchavých okamžiků dotyků jedinečnosti
přece jenom nejlepší.
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sPOlky a sdRužení
Svaz tělesně postižených Tišnov
výROČní Členská schůze
sTP TišnOv
První akcí v tomto roce byla jako vždy výroční členská schůze. V příjemném prostředí tišnovské radnice se sešlo 35 členů. Jako
hosty jsme mezi sebe pozvali Městskou policii Tišnov. Rádi a poutavě nám pověděli o problémech ve veřejném pořádku a odpověděli
na naše dotazy. I během akce jim zazvonil mobilní telefon, který mají neustále zapnutý, aby
je bylo možné pokaždé zastihnout. Naši členové se také seznámili s plánovanými akcemi na tento rok. Věříme, že i letos nám bude
poskytnuta dotace MěÚ a budeme moci uskutečnit několik zájezdů pro naše důchodce
za přijatelnou cenu. Začátkem března se uskutečnila přednáška diabetoložky MUDr. Petry

Motílové a v dubnu proběhne první polodenní
zájezd do jeskyně Blanických rytířů v Rudce
a do Kunštátu.
Těšíme se na další setkání se všemi, kteří
chtějí aktivně prožívat důchodový věk.

STP POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
I OSTATNÍ ZÁJEMCE
VE STŘEDU 22. DUBNA ZÁJEZD

do jeskyně Blanických rytířů
v Rudce a na zámek Kunštát.
Odjezd: ve 12.00 hod. od Podhorácké restaurace se zastávkami U Šťávů, u pošty, u Penny
a aut.zast. pod Klucaninou
Závazné přihláš ky a dotazy na tel.: 722 264 021
Cena dopravy:
pro členy 80 Kč a pro nečleny 130 Kč

PLÁN AKCÍ 2015
DUBEN
Rudka – jeskyně Blanických rytířů, Kunštát

KVĚTEN

Ivančice – slavnosti chřestu (pátek 22. 5.)

ČERVEN

celodenní zájezd na Vranovskou přehradu
(plavba lodí), zámek Vranov, Znojmo

ZÁŘÍ

Židovské památky v Boskovicích

ŘÍJEN

Kroměříž – město historických památek,
umění a kultury

LISTOPAD

vánoční posezení
Cena dopravy zájezdů:
pro členy 80 Kč a pro nečleny 130 Kč

Přednáška diabetoložky mudr. Petry motílové

Po únorovém vystoupení členů Městské policie Tišnov jsme na 4. března pozvali
na přednášku pí. MUDr. Motílovou. Protože je
diabetoložka, zaměřila svou přednášku na toto
téma. Zodpověděla však i dotazy na další zdravotní problémy přítomných. Zvláště nás zajímalo, jak se ve stáří stravovat a předcházet
různým onemocněním. V družné besedě jsme
setrvali více než hodinu. Přítomní si domů ještě

odnesli krásné kalendáře „Kytice“ Jistě to není
poslední přednáška, kterou pro naše členy STP
a další zájemce pořádáme. Poděkování patří
i MěÚ za možnost konat naše schůze a přednášky v zasedací místnosti radnice, kde se nám
moc líbí.
O dalších akcích budete pravidelně informováni na stránkách Tišnovských novin a v Infocentru Tišnov. Těšíme se na další setkání.

Květa Menšíková

do poutního kostela ve Křtinách a na Větrný
mlýn v Rudici, v říjnu na památník Bible kralické a zámek v Náměšti nad Oslavou. Zájezd
jsme zakončili posezením a dobrým jídlem
ve známé restauraci ve Velké Bíteši u Raušů. V září jsme se podívali do Veverské Bítýšky, kde jsme si společně s členy STP Veverská
Bítýška poslechli zajímavé vyprávění pana
mlynáře v Jarošově mlýně. Na závěr roku směřoval poslední zájezd do oblasti Novoměstska, první zastávka byla v muzeu v Bystřici
nad Pernštejnem a dále jsme navštívili hotel

Foto: Květa Menšíková

zpráva o činnosti mO sTP Tišnov za rok 2014

Naše organizace má k dnešnímu dni 88
členů. V loňském roce jich přibylo 23 nových.
Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně
a zástupkyně organizace se zúčastňovala schůzí okresní organizace Brno-venkov a podávala
informace členům výboru.
Pro svoje členy a ostatní zájemce jsme uspořádali jako každoročně v červnu celodenní zájezd na Sv. Kopeček do Olomouce a do Loštic
na tvarůžky. V dubnu proběhl polodenní zájezd

Tišnov žije

Pavla ve Vlachovicích, kde bylo zajištěno vánoční posezení. Naši členové měli cestu autobusem jako vánoční dárek zdarma. I v roce
2015 plánujeme uspořádat zájezdy, které jsou
oblíbené a vždy se těší velké účasti. Budeme
rádi, poskytne-li nám městský úřad v tomto
roce tak jako vloni finančné dotaci.
Na závěr roku členové výboru opět navštívili starší a imobilní občany s ovocným balíčkem a novoročním přáním. I letos se budeme
těšit na spolupráci a hojnou účast na našich
akcích a zájezdech.

Tišnov žije – První narozeniny
Miroslav Pálka a Radim Kučera
Myšlenkou iniciativy je pomoci Tišnovu
být dobrým, přirozeným, spádovým, regionálním centrem. V dnešní neklidné, nejednoznačné a velmi rychle proměňující se
době se učíme pod vedením osobností překonávat výzvy, které život přináší. Je to v lidech. Je to v nás všech. Je to dlouhá cesta.
Průvodci v prvním roce tohoto snažení
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nám byli:
Ondřej Šteffl – o nutnosti alternativního vzdělávání, Táňa Fišerová – společenská
trojčlennost, Jaroslav Homolka – společné principy sportovního zápasu, podnikání a života, předvolební beseda, Naďa
Johanisová – Příroda, peníze a my, Tomáš
Hajzler – Lepší Česko, Eva a Pavel Fojtovi
– Konflikty ve vztazích a jejich řešení, Tomáš Lindner, redaktor časopisu Respekt

– Jiná Afrika, Jiří Denk – plachetnicí kolem světa, koncert kapely Proteď, promítání filmu Nový svět jako předkolo festivalu
Jeden svět. O nezastupitelnosti regionálních médií – přednáška o schopnosti vytvářet a udržovat regionální sounáležitost
Tišnovska. Lukostřelba jako životní styl
s dvojnásobným mistrem Evropy Tomášem
Hanušem. Míst, ve kterých akce probíhaly,
je celá řada: učebna Gymnázia Tišnov, sál
Tišnovské noviny
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MěKS, přednášková místnost Muzea města Tišnova, Sluneční sál DDM, Café U Palce,
předsálí i sál kina, Jamborova galerie.
Čtrnáct akcí za jediný rok. Je toho nějak
víc, než jsme původně předpokládali. Některé akce byly lehce uspěchané. Většinou
jsme se museli silně přizpůsobovat termínům přednášejících – často v době, kdy se
nám to nejmíň hodilo.
Z celé této skupiny myšlenek bych alespoň krátce zmínil něco z Operačního plánu
Lepší Česko Tomáše Hajzlera:
–– Začněte u sebe – „Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě.“ Ghándhí
–– „Přestaňte nadávat na systém. Systém jste
Vy i já. Změňme sebe a změníme systém.“
Simon Sinek
–– Každý den volíte tím, komu dáte své
peníze – národní, regionální výrobce a obchodník. Je to obrovská síla, kterou jako
spotřebitelé máme. Využívejme ji.
–– Oživte svoji ulici, čtvrť, město neopakovatelnou sousedskou slavností.

Co chystáme v prvním pololetí 2015

V dubnu – beseda s Margit Slimákovou
v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Promítaný film Cukr blog odhaluje

Kultura

cukr jako bílou drogu. Na květen přijal naše
pozvání ministr zemědělství ČR Marian
Jurečka. Přednášet bude o českých potravinách z pohledu producenta, zpracovatele a konzumenta. Přednáška proběhne
ve čtvrtek 14. května. V sobotu 6. června
organizuje Tišnov žije na náměstí Míru první festival jídla Tišnov žije jídlem. Rádi bychom dali účastníkům možnost ochutnat
tradiční, místní pokrmy a zároveň podpořili místní podnikatele, kterým nabízíme možnost spolupráce na festivalu či prezentace
pomocí stánku. Oceníme proto každý recept
Vašich babiček a prababiček, který budeme
moci využít při přípravě pokrmů. Zároveň
hledáme místní ochotnické divadelní spolky, kapely a jiné umělce, kteří by měli zájem
na festivalu vystupovat. Další informace získáte na www.tisnovzije.cz, facebok.com/
tisnovzije, info@tisnovzije.cz.
Na webových stránkách se můžete přihlásit k zasílaní novinek mailem, naleznete na nich archiv fotografií a videozáznamů
z velké části přednášek.

Jak nám můžete pomoci?
Propagací

našich

akcí

na

Vašich

stránkách, námětem a kontaktem na inspirující osobnost, přinesením drobné
pozornosti – občerstvení na přednášku,
dobrovolným vstupným na přednáškách,
doporučením sponzora, vlastní prací na přípravě a realizaci přednášek. Pokud Vás zajímá obor umělecká produkce, tak můžeme
sloužit jako dobré tréninkové místo. Kde je
vůle, tam je cesta.
Děkujeme za podporu:
místní akční skupině Brána Vysočiny, městu
Tišnovu, Servisu počítačů PC, VINOK s. r. o.,
Gymnáziu Tišnov, Muzeu města Tišnova, DDM
Tišnov, Café U Palce, Jamborově galerii.

Foto: Miroslav Pálka

Královničky vítají jaro v Tišnově
Tři děvčata s vrbovými proutky běží dědinou a zpívají: „Vrbky se nám zelenají, na dvě
strany rozkládají, radujme se, veselme se!“
Těm děvčatům se říkalo královničky. Slavnost královniček je starobylý obyčej spojený
s letním slunovratem, vítáním jara a uctíváním slunce a přírody, jehož kořeny sahají až
do předkřesťanského období. Královničky obcházely vesnici, jedna nastrojená jako královna, mašlemi a pentlemi zdobená, a druhá
představovala krále. Zastavovaly u dveří
domů, kde zpívaly a tančily, za což dostávaly
od hospodyň výslužku. Písní, nápěvů a tanců vázaných na slavnost královniček byla

spousta, lišily se od vesnice k vesnici v místech, kde se tato starobylá tradice udržovala.
A slavilo se i na Tišnovsku.
Věřte nebo ne, ale určitě přijďte slavit
s námi na Jarní ptačí trhovou slavnost, kde
jako královničky zazpíváme a také pokřtíme
naše CD, do něhož je vylisováno třináct písní
královniček v našem podání.
Popis vzniku tohoto CD by mohl být dlouhý
a nudný. Tak já to shrnu: 10 matek s 25 dětmi z Tišnova a okolí se začalo scházet na neškodné dýchánky. A kromě toho, že si povídaly
o nejsavějších plenách a o nešvarech svých
choťů, překřikovaly své ratolesti, urovnávaly

jejich spory, vodily je čůrat, jedly vlastnoručně upečené či jinak připravené dobroty, utíraly uslintané brady a pokecané oblečení, začaly
na popud jedné Evy zpívat a někdy taky tančit
s dětmi v náručí. No a kam to nedotáhly? Až
do profesionálního nahrávacího studia, a to to
nejsou žádné zpěvačky! Tedy máte se na co těšit, CD, co pokřtíme, je pěkně kulaté, přibalen
bude neotřelý booklet a vše obalí doslova interaktivní obal! To vše bude i ke koupi!
Byla by škoda na slavnost s tak dlouhou tradicí plnou písní, tanců a výslužek
zapomenout.
Jedna z královniček

Miroslav Pavlík

inspektorem, přestěhovala se rodina do Tišnova. Učil nejen v Nedvědici a v Dolních
Loučkách, kde našel svou životní lásku, ale
nakonec i v Tišnově. Byl učitelem s citlivou
duší výtvarníka, a tak se pochopitelně zapojil
v Tišnově aktivně do kulturního dění.
Leoš Malec patřil ke stěžejním osobám
Karasova divadla. Se skromnými divadelními kulisami mistrně vytvářel nádherné a nápadité scénografie. Tomuto divadlu věnoval
veškerý svůj volný čas. Jak mi vyprávěla jeho
dcera Hana, před každou inscenací vytvářel

doma řadu studií. Na podlaze rozložený papír,
kde pečlivě rozměřoval návrhy dekorací, které potom zvětšoval na rozměry jeviště. Také
jeho zásluhou se divadelní soubor dostal s inscenací Příliš Štědrý večer až do Jiráskova
Hronova. Velmi si vážil Zlatého odznaku J. K.
Tyla, který obdržel za práci pro divadlo.
Leoš Malec byl také výborným výtvarníkem. Vzpomínám, že začátkem roku 2000
připravil s malířem Drahošem Kovářem
v loutkovém sále tišnovské sokolovny výstavu k výročí zahájení Sokola, kterou jsem měl

Leoš Malec

Bylo by záslužné vzpomenout v dubnu také
na významnou osobnost tišnovského kulturního života druhé poloviny minulého století.
Je ještě hodně těch, kteří s láskou vzpomínají
na svého laskavého učitele Leoše Malce (nar.
9. 4. 1915), který v žácích pěstoval také lásku
k umění. I když se narodil v Brtnici u Jihlavy,
je celý jeho život spojen s Tišnovskem. Vystudoval ve Znojmě učitelský ústav a poté, co
byl jeho otec jmenován okresním zemským
4/2015
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Kultura
tu čest zahájit. Pro všechny účastníky vernisáže byly připraveny nádherné pohlednice
s motivy Tišnova od Leoše Malce.
Byl nejen vynikající výtvarník, ale také nezapomenutelný pedagog. Rád bych připomenul alespoň nádhernou výstavu, v tehdejší
budově základní školy na Bezručově ulici, Učitelé a žáci, na které představil nejen svoje práce, ale také práce svých žáků. Ať již pozdějších

výtvarníků, nebo žáků současných. Bylo fantastické, jak využil jejich talentu. Desítky vystavených prací, takřka profesionální úrovně,
které oslovily všechny návštěvníky výstavy.
Leoš Malec se také podílel na přípravě
grandiózních oslav 700 let Tišnova.
A mohli bychom se také zmínit o jeho lásce ke sportu, především k odbíjené, které se
v Tišnově věnoval aktivně po léta.

Leoš Malec byl renesanční člověk, kterých
dnes, žel, mnoho není. Je řada osobností, jejichž životní osudy jsou spjaty s tišnovským
kulturním životem. Měli bychom si je občas připomenout, protože svou prací mohou
být příkladem i pro další generace. A k těmto osobnostem patří také pedagog, výtvarník
a divadelník Leoš Malec, od jehož odchodu 23.
dubna 2000 uplynulo již 15 let.

František Vejpustek  

řady televizních programů. Méně známá je
Pavlíkova spolupráce s redaktorem českého
rozhlasu Ladislavem Kozderkou. V roce 1964
nastoupil jako profesor na Střední zdrav. školu, kde působil až do roku 2003. Od roku 1990
byl na této škole ředitelem. Současně aktivně
pracoval v oblasti humorné a satirické kresby, která byla a je doprovázena vtipnými texty.
Velké množtví Pavlíkových kreseb bylo publikováno v novinách a časopisech. První kresby
vyšly v brněnském deníku Rovnost již v roce
1962. Postupně byly publikovány v denících
Svobodné slovo, Brněnský večerník, Zemědělské noviny, v časopise Dikobraz a řadě dalších
periodik. Miroslav Pavlík ilustroval celou řadu
knih. Máme rádi zvířata, Vesele i vážně o papíru, Perličky z dětské hlavičky, Humor za kostelem, Anekdoty z ordinací a mnoho dalších
drobných publikací.
Další významnou aktivitou Miroslava Pavlíka je oblast výtvarného umění.V roce 1978

zakládá v Tišnově Klub přátel výtvarného
umění. Výstavní činnost pod jeho vedením daleko přesáhla oblast regionu. Vždyť v Tišnově
vytavovali špičkoví čeští výtvarníci, Miroslav
Horníček, Jiří Suchý, Miloš Nesvatba, Bohumír
Matal, Josef Liesler, Maria Wágner, Pavel Pardy, Alois Lukášek nebo dnes už legendární slovenský malíř a grafik Albín Brunovský. Tyto
výstavy měly mimořádný ohlas i u odborné
kritiky. Miroslav Pavlík napsal a upravil několik katalogů k výstavám Josefa Jambora, Františka Štěpána, Bedřich Valy, Karla Formánka
a řady jiných umělců. Napsal a vydal knihu
o brněnské herečce M. Pavlíkové, Slovník výtvarníků, publikaci o malíři Františku Štěpánovi. Rozsah jeho práce nelze všechen vtěsnat
do těchto pár řádků.

Malíř A. Lukášek v Nedvědici bydlel poměrně blízko lomu, kde se těžil skvělý a známý nedvědický mramor. A zde také jeden čas
pracoval jako mladý spisovatel Josef František Karas se svým otcem, kteří se sem uchýlili
z Tišnova, když otec Karas přišel exekucí o domek a malý obchůdek. Tato skutečnost byla
Mistru Lukáškovi známa a byla jedním z motivů k namalování obrazu. Na toto období v životě tišnovského rodáka J. F. Karase vzpomínal
Jaroslav Marcha v časopise Kolo (č. 6, 1938):
„… v Tišnově se starým a mladým Karasem, když se ocitli bez prostředků, udělali
krátký proces. Poslali je úředním způsobem
do jejich rodné obce Nedvědice, nad jejíž starobylostí se pne hrdý hrad Pernštejn, město neobyčejné horácké konservativnosti, kde

jsou mramorové lomy a kamenické dílny, nedalo nic na starobylost Karasova rodu a usadilo je v roce 1897 v chudinském bytě obecního
úřadu na Krčíně č. 1. V tomto obecním útulku
existují jen tři malé světničky, a tak z jednoho
okénka tohoto chudinského zámečku vyhlížel
sběhlý student a příští romanopisec do překrásných lesů a strání na protější straně.
Starší Karas šel pracovat jako dělník do Loosových mramorových lomů. Buď lámal kámen s ostatními lamači, nebo řezal pilou
mramorové kvádry, bylo-li třeba, i tloukl štěrk.
Za ním dohnán železnou nutností přišel i jeho
syn – Josef František Karas…“
Na toto jsem se vzpomněl, když jsem si zastavil na nedvědickém hřbitově u hrobu malíře Aloise Lukáška.

nečistoty po zimě. Za pomoci chlapců rýčem,
lopatou, často holýma rukama vybírala ze
studánek suché napadané listí, větvičky, suché trávy, bahna, nánosy. Studánky mívaly
krásná pojmenování, často po svatých, světicích, osobách, přírodě, přírodních jevech…

V Nedvědici jedna z nich dosud nese název
Slovanka.
Lidový zvyk našel odezvu v poezii básníka, spisovatele, poličského rodáka Miroslava
Bureše (1909–1968), který na břehu rybníka Sykovce (Tři studně u Fryšavy) složil

Miroslav Pavlík, životní jubileum

Miroslav Pavlík je výraznou osobností
v kulturní a společenské oblasti našeho regionu. Po studiu na tišnovské střední škole odešel studovat na Masarykovu univerzitu v Brně,
kde působil jako profesor přední český malíř Eduard Milén. Současně navštěvoval Školu
uměleckých řemesel, ateliér Otakara Zeminy.
Oba přední čeští výtvarníci měli výrazný podíl
na formování vztahu M. Pavlíka k výtvarnému
umění. V době studií bydlel u své tety Marie
Pavlíkové, přední brněnské herečky. Časté návštěvy v Mahenově a Janáčkově divadle přivedly Miroslava Pavlíka až na jejich prkna.
Z počátku působil jako statista v opeře a činohře, později byl obsazován do menších rolí
dnes už legendárním českým režisérem Evženem Sokolovským. Také spolupracoval s brněnským studiem České televize. Jako asistent
režiséra Jiřího Prokla se podílel na realizaci

Obraz Mramorový lom v Nedvědici
Josef Pavlík
I obrazy mají svou historii.

Jedním z nich je obraz Mramorový lom
v Nedvědici (olej, 90 x 100, 1958) od akademického malíře Aloise Lukáška, nar. 12. 10.
1911 ve Zlatkově, který mnoho let žil a maloval v Nedvědici. Letos 14. dubna 2015 uplyne
31 let od jeho odchodu. Krajinář, malíř Vysočiny, Podhorácka, krajiny uranových dolů,
Vírské přehrady, krajiny Josefa Uhra, Josefa
Soukala, Josefa Františka Karase (19. 2. 1931
Dlouhonice u Přerova – 4. 12. 1976 Tišnov).
Tvorbu malíře Lukáška tišnovská veřejnost
zná z jeho mnoha výstav v Tišnově, Železném,
Nedvědici aj.

Otvírání studánek
Josef Pavlík

Jeden z krásných a mizejících lidových
zvyků na Vysočině bylo čištění studánek.
Děvčata na jaře vycházela do přírody, aby
„vylejvala“ studánky, čistila je od všelijaké
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Miroslavu Pavlíkovi patří vysoké uznání
za činnost v oblasti kulturního a společenského dění v našem regionu.  

Tišnovské noviny

kulTuRa
báseň Píseň o studánce Rubínce. Text poslal hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů (1890–1959) 2. července 1955 – před
šedesáti roky – do Francie, který během
deseti dnů složil světově známou kantátu,
kterou nazval Otvírání studánek. Premiéra
byla v Poličce 7. ledna 1956. Skladba plná
krásy a oslavy lidového zvyku čištění studánek nás stále dojímá. Možná v podtextu
této skladby zaslechneme stopu vzpomínky na červenec roku 1938, kdy skladatel

Martinů bydlel po tři týdny v rodině hudebního skladatele Václava Kaprála na Třech
Studních u Fryšavy, kde zřejmě prožil jedny
z nejkrásnějších chvil života ve společnosti jeho žákyně a hudební skladatelky, dirigentky Vítězslavy Kaprálové (1915–1940).
Od jejího narození letos uplynulo rovných
sto let. Krásná příroda, procházky lesem, zastavení u studánek Barborka, Vitulka, cesty
kolem rybníků Sykovce, Medlova, tiché večery… Snad nejedna melodie byla psána pro

Vítězslavu Kaprálovou, tehdy o dvacet pět
let starším Bohuslavem Martinů, který Viťku, Vitulku často nazýval Písničkou.
Čištění studánek upadlo do zapomnění a bylo obnoveno až v roce 1978, kdy se
poprvé konala slavnost Otvírání studánek
u Stříbrné studánky pod Žákovou horou.
Slavnostní otvírání studánek se později přeneslo k Vitulce a Barborce.
Možná že i v tišnovském regionu čeká nejedna studánka na vyčištění.

Jan Schneider, ředitel festivalu

s novou kapelou Lake Malawi. Naprosto překvapující vystoupení pak čeká návštěvníky hudebního festivalu Hudbou pro UNICEF
v podobě uskupení Prague Cello Quartet.
Druhou červnovou sobotu tak zazní v letním
kině v Tišnově díla skladatelských mistrů
klasické hudby, jazzová tvorba, hity nejznámějších moderních světových skupin, ale
i známé kousky filmové hudby a to vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich
nástroje. Festivalem budou provázet oblíbení herci a členové hudební skupiny All X Alan
Novotný a Olda Smysl. Patronkou letošního
ročníku se stala známá herečka Daniela Kolářová, která také do Tišnova osobně zavítá.
V minulosti na festivalu vystoupili např. Miro
Žbirka, Tomáš Klus, Lenny, Lenka Dusilová,
Jaroslav Uhlíř, Jiří Schmitzer, Petr Bende, Vladimír Mišík, Dan Bárta, Katarína Knechtová,
Jan Budař, skupiny Mňága a Žďorp, Švihadlo,
Psí vojáci, Kurtizány z 25. avenue, Mandrage,
Charlie Straight, Toxique, The Tap Tap a další. Organizace festivalu je ze strany pořadatelů vykonávána bez nároku na finanční
odměnu. Veškerý výtěžek z festivalu je vždy

věnován na podporu očkovacích programů
UNICEF a podporu menších regionálních
charitativních projektů. Konkrétně se za šest
let existence festivalu podařilo shromáždit
145 000 Kč na regionální projekty a více jak
380 000 Kč na podporu očkovacího programu UNICEF. V praxi to znamená proočkování
asi 640 ohrožených dětí, a tedy záchranu 640
dětských životů.

hlavní hvězdou letošního hudbou pro unicef
bude hudební legenda Richard müller
Málokterý hudební festival je svým zaměřením tak jedinečný jako právě Hudbou pro
UNICEF. Koná se totiž ve spolupráci s Dětským fondem OSN – UNICEF a výtěžek z akce
je určen na podporu očkovacích programů
UNICEF. Festival Hudbou pro UNICEF nabízí unikátní příležitost poslechnout si špičkovou hudbu a současně podpořit dobrou věc.
tohoto hudebního festivalu, který se letos
koná 13. června v tišnovském letním kině, se
mohou opět těšit na špičku domácí hudební
scény. Headlinerem festivalu bude absolutní československá hudební legenda Richard
Müller, který aktuálně slaví velký úspěch
s projektem Hlasy. Pořadatelé však vsadili
také na objevy české hudební scény, jakými
jsou bezesporu zpěváci Adam Mišík nebo Voxel. Na festivalu vystoupí i také v současnosti
nejpopulárnější tišnovské hudební uskupení
Ha-kapela, oblíbený zpěvák Petr Bende s projektem Cimbál Band nebo skupina Kofe-in.
Do Tišnova se vrátí také Albert Černý, zpěvák
zaniklé skupiny Charlie Straight, tentokrát

Byl zahájen předprodej vstupenek na festival Hudbou pro UNICEF. Probíhá výhradně
prostřednictvím předprodejní sítě Ticketportal. V rámci předprodeje je možné zakoupit
HOMETICKET – objednejte, zaplaťte a vytiskněte z pohodlí domova! Je také možné využít
široké sítě předprodejních míst v rámci celé
ČR. V Tišnově lze vstupenky zakoupit v CK Travel Club ČSAD Tišnov, Nádražní 1797, budova Penny. Kupte si vstupenky za zvýhodněnou
cenu 350 Kč (v případě rodinného vstupného
za 570 Kč) už nyní! Všechny informace najdete na www.hudbouprounicef.cz nebo www.
facebook.com/hudbouprounicef.

měsTská knihOvna

Oddělení pro dospělé čtenáře
Knihovna půjčuje e-knihy:
snadno, rychle, legálně.
Městská knihovna Tišnov přichází s novou službou. Ve spolupráci s portálem eReading.cz připravila pro své čtenáře projekt
půjčování e-knih. Čtenáři si mohou vypůjčit e-knihy ze současné
produkce českých nakladatelů od 7. 4. 2015. Propojením s katalogem eReadingu.cz budou mít k zapůjčení stovky titulů e-knih včetně novinek a bestsellerů. Jedná se o pilotní provoz, uvítáme zpětnou
vazbu a reakce. Služba je registrovaným čtenářům Městské knihovny
Tišnov poskytována zdarma.
– E-knihy lze číst na čtečkách eReading.cz, telefonech a tabletech
s operačním systémem Android a iOS pomocí aplikace eReading.
cz, dále na PC s Windows nebo MAC.
– Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha
4/2015

automaticky znepřístupní, výpůjčku není možné zkrátit. Nevztahuje se na ni proto pokuta z prodlení, výpůjčka sama zmizí z Vašeho zařízení.
Zároveň si lze vypůjčit maximálně 2 tituly.
Podrobné informace se dozvíte přímo v knihovně nebo také na jejím webu www.mktisnov.cz.

salonky

Cesta za miliardou hvězd
9. 4. 2015
Městská knihovna pořádá v rámci projektu „Salonky“ exkurzi
do brněnské hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka na představení Cesta za miliardou hvězd.
Jedná se o dechberoucí vyprávění o jednom z největších astronomických dobrodružství, do kterého se kdy lidstvo pustilo. Je
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o historii poznávání podoby našeho vesmíru a také o jednom z klíčových projektů Evropské kosmické agentury, na kterém se podílejí
čeští vědci. Vznikalo dva roky a spojilo se kvůli němu 27 evropských
planetárií. Součástí jsou originální vizualizace nejen míst z dávné minulosti, ale také nejmodernějších technologií.
– Vstupné: 80 Kč
– Sraz zájemců: v 9.45 před budovou vlakového nádraží
Počet míst je omezen! Zájemci se musí přihlásit osobně
v knihovně nebo telefonicky na čísle 549 121 001-2.

Podrobné informace k oběma exkurzím získáte v knihovně,
případně na webu knihovny www.mktisnov.cz.
Zájemci o exkurzi se musí přihlásit osobně v knihovně.

Po stopách Leoše Janáčka

8. 4. a 22. 4. 2015 v 16.45

30. 4. 2015
Městská knihovna pořádá v rámci projektu „Salonky“ komentovanou prohlídku Brnem „Po stopách Leoše Janáčka“.
Ve své historii nemá Brno o významné osobnosti nouzi. Jméno Leoše Janáčka má však postavení zcela zásadní. Ačkoliv se v Brně nenarodil, prožil zde značnou část svého tvůrčího života. Trasa, po níž se
vydáme, zahrnuje devět nejdůležitějších míst, která jsou spojena se
životem a dílem skladatele Její pastorkyně, Příhod lišky Bystroušky či
Sinfonietty, a jehož tvorba patří k tomu nejvýznamnějšímu, co hudba
20. století světu přinesla.
– Vstupné: 30 Kč
– Sraz zájemců: v 8.45 před budovou vlakového nádraží
Zájemci se musí přihlásit osobně v knihovně nebo telefonicky na čísle 549 121 001-2.

beseda
Rebelové z Kansasu
23. 4. 2015 v 17.00
Městská knihovna zve všechny zájemce na přednášku Jana Svatoše a Romi Strakové o novém filmu.
Americké filmaře Martina a Osu Johnsonovy znal kdysi celý svět.
Jejich filmy, fotografie a knihy obdivovaly ikony tehdejšího kulturního
života – Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Jack London či britská
královská rodina. Dnes je jejich odkaz pozapomenut nejen v rodných
Spojených státech, ale také v Africe. Režisér Jan Svatoš a kameramanka Romi Straková představí svůj nový filmový projekt, jehož natáčení
začalo v americkém Kansasu…
Akce proběhne v přednáškovém sále knihovny.

Stromy a keře

1. 4., 15. 4. a 30. 4. 2015 v 16.30
– přednášky letního semestru UVČ

Křesťanská apologetika

– přednášky letního semestru UVČ

Komorní tvorba pro smyčcové nástroje
výběr symfonických skladeb
13. 4. 2015 v 17.00
– přednášky letního semestru UVČ

virtuální univerzita 3. věku
Dějiny oděvní kultury II.
7. 4. a 21. 4. 2015 v 9. 30
– přednášky zimního semestru UVČ
Knihovna hledá nové logo!
Baví Vás vymýšlet a vytvářet nové věci? Pak hledáme právě Vás!
Městská knihovna Tišnov vyhlašuje veřejnou soutěž o nové logo
knihovny. Součástí soutěže je vytvoření grafického návrhu loga a bannerů, které knihovna bude používat ve svých dokumentech (záhlaví
a zápatí). Všechny návrhy budou umístěny na webu knihovny a veřejnost bude mít možnost hlasovat o nejlepší logo. Podmínky soutěže:
– formát návrhu ve vektorech
– ukázky návrhu na různých typech pozadí
– různé barevné provedení návrhů
autorská práva přechází bezplatně na knihovnu
Své návrhy posílejte na adresu logo.mktisnov@seznam.cz
Uzavření příjmu návrhů je 30. 4. 2015.
Ukončení hlasování veřejnosti je 30. 6. 2015.
V měsíci září bude slavnostně odhaleno vítězné logo a vyhlášen vítěz.

Oddělení pro děti a mládež

univerzita volného času

Malování Adolfa Dudka pro děti

Hvězdárna Ondřejov – Arboretum Kostelec
nad Černými lesy – Průhonický park

27. 4. 2015 v 8.30 a 10.00

16. 5. 2015
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci Univerzity volného času
(Stromy a keře) celodenní exkurzi na hvězdárnu v Ondřejově, do arboreta v Kostelci nad Černými lesy a do Průhonického parku.
– Odjezd autobusu: nám. Míru (od Elektry) v 7.00 hodin
– Cena zájezdu (autobus): 300 Kč + vstupy

Arboretum Křtiny a Řícmanice
30. 5. 2015

Druhou exkurzí v rámci Univerzity volného času (Stromy a keře)
bude návštěva dvou nedalekých arboret ve Křtinách a Řícmanicích.
– Odjezd autobusu: nám. Míru (od Elektry) v 8.30 hodin
– Cena zájezdu (autobus): 150 Kč
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V dětském oddělení tišnovské knihovny vystoupí se svou interaktivní show plnou zábavy známý ilustrátor Adolf Dudek. Ve veselém
akčním rychlokurzu kreslení, který slouží mimo jiné k rozšíření výtvarné výchovy, předvede atraktivní formou práci ilustrátora na velké
keramické tabuli. Zároveň dodá dětem sebevědomí, že kreslit může
v podstatě každý, kdo zvládne nakreslit kolečko, čtverec, trojúhelník
nebo obdélník. Žáci se seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací od inspirace po vznik celé knihy. Kromě spousty legrace si odnesou
představu o tom, jak vypadají moderní dětské knížky.
Adolf Dudek v současné době žije a tvoří uprostřed nádherné inspirující oblasti Beskyd ve Frenštátě pod Radhoštěm. S nakladatelstvím Librex se mu podařilo prodat tři miliony knih v ČR a získal
ocenění nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih.
Na zábavný program zveme žáky třetích tříd. Akce je přístupná
i veřejnosti.
Tišnovské noviny
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Kaple sv. Anny ve Štěpánovicích. Její role v době II.světové války.
Petr Bortlík
Chci připomenout jednu důležitou událost
z doby války, která svědčí o jednotě a statečnosti štěpánovických obyvatel. Šlo o ukrývání
tří židovských občanů, o rodinu Ornsteinovu – manžele Richarda, Ellu a její maminku.
Bydleli v Brně a v roce 1942 dostali předvolání k nástupu do sběrného tábora. Rozhodli se uprchnout a vyhledat úkryt v místě, kde
by o nich nikdo nevěděl. Doporučeny jim byly
Štěpánovice.
Jelikož jsem se ve Štěpánovicích trvale usídlil až koncem roku 1954, dovídal jsem se o této
válečné události postupně, a to ještě v různých
verzích. V roce 2007 se mi dostal do rukou
velmi rozsáhlý novinový článek o osudech židovské rodiny, ve kterém sama paní Ella odpovídá na mnoho redaktorových otázek. Vybírám
z dlouhého článku jen nejpodstatnější části.
Na dotaz, co následovalo po rozhodnutí z Brna
uprchnout, paní Ella odpovídá:
„Po návštěvě u Oberlanmeistera jsem nasedla do vlaku a jela do Šťěpánovic u Brna. Bylo mi
jasné, že se musíme někde schovat. Dověděla
jsem se, že tam žijí dobří lidé, že nám určitě někdo pomůže.
Vystoupila jsem z vlaku a šla k místu, kde bydlel starosta. Klepala jsem, volala a najednou
z koruny stromu vykoukl mladík, co si prý přeji,
že tatínek je na poli a přijde hned. Kde já bych
si tehdy pomyslela, že to bude můj druhý muž!
Hodně toho pro nás udělal, riskoval život.
Lidé ve Štěpánovicích byli úžasní. Když přišel
starosta a já mu vylíčila naši situaci, že nemáme

kde bydlet, řekl: Co bychom to byli za křesťany,
kdybychom vám nepomohli. Vždyť židé jsou naši
bratři. Naši žádost nechal vybubnovat a představte si, přihlásilo se deset rodin – a přitom šlo
o život! Zlaté a osudové Štěpánovice!
Nebyl den, abychom neměli na okně nějaké
jídlo. Celá vesnice nám říkala naši židé.“
Po čase však i tento úkryt přestal být
bezpečný.
Paní Ella vypráví dál:
„Nejvíce nám pomohl starostův syn Metoděj
Mach. V noci nás převedl a uschoval do horní
části kapličky, kde obvykle bývá zvon. Ten byl
sundaný na roztavení k válečným účelům. Nebylo tam skoro vůbec místo. Mohli jsme jen skrčeně sedět. Tam jsme zůstali v této poloze 28
dní. V noci nám v kýblu posílal Metoděj Mach
jídlo a kýbl jsme používali také pro naši potřebu. Osmadvacátý den v noci přišel Metoděj, že
vzduch už je čistý a musíme se přemístit. Ale my
jsme se nemohli hýbat. Ve skrčené poloze jsme
byli ve dne v noci a tak jsme i spali. Richard
nemohl stát na nohách. Ale Metoděj mu řekl:
Richarde, utíkej, musíš! Podařilo se nám přeběhnout do včelína, kde nahoře bydlely včeličky
a dole my. Tak jsme ve Štěpánovicích přežili tři
a půl roku. Konečně přišel konec války a osvobození. Všichni tři jsme to ve zdraví přežili.“
Redaktor se dále ptal: Co se stalo s Vaším
mužem? Říkala jste, že jste se znovu vdala
za syna starosty ve Štěpánovicích.
„Ano. Mého prvního muže zavraždili v Jihlavě (stalo se tak po roce 1945). Byla jsem právě v Praze a maminka mi to volala. Ten den byli

v Jihlavě zavražděni celkem tři lidé. Od ženy jednoho z nich jsem se dověděla, že údajně všichni
tři měli nějaké důležité dokumenty“
Tolik ve stručnosti o osudu několika zachráněných lidí.
V roce 2003 asi někdy v dubnu přišel
za mnou kdosi z občanů, jméno si už nepamatuji, že kaple sv. Anny je otevřená, že jsou tam
dva chlapi a starší žena a že tam něco filmují.
Hned jsem se šel podívat, o co jde. Vidím muže
s kamerou, jak filmuje interiér kaple. Opodál
venku stojí starší paní, které jsem se zeptal,
kdo jsou a jak se dostali do kaple. Klíče jim půjčili na obecním úřadě. Paní se představila a povídá: „Tam na té půdě pod věžičkou jsme strávili
čtyři týdny.“
Ptám se dále, proč to tady filmujete a fotografujete? Paní Machová odpověděla, že to
potřebuje jako důkaz k žádosti o odškodnění
v Německu.
Ať již kterákoliv z verzí tohoto příběhu, které jsem v průběhu let slyšel, odpovídala do detailů skutečnosti, podstatou zůstává, že tři
lidské životy byly zachráněny díky soudržnosti a statečnosti obyvatel tehdejších Štěpánovic.
A především by neměl být zapomenut starosta Metoděj Mach a jeho syn, rovněž Metoděj
Mach.
Dramatický osud židovské rodiny Náglovy,
k níž patřila paní Ella Ornsteinová, poutavě zachytil Oldřich Klobas v knize Malíř neumírá
vydané v Telči v roce 2004. Knihu doprovází
akvarely a kvaše, které malíř Mořic František
Nágl namaloval v Terezíně, odkud byl v roce
1944 deportován do Osvětimi.

Rozhovor s V. Seyfertem o hudebně-sportovním životě jeho otce.
Sport a hudba kráčely ruku v ruce
Tomáš Knecht st.
Ve čtvrtek 9. dubna by se dožil devadesáti
let JUDr. KAREL SEYFERT, jedna z nejvýraznějších osobností tišnovského společenského
života druhé poloviny minulého století. Člověk, který ovlivnil současně sport a kulturu
v našem městě zřejmě takovou měrou jako
nikdo jiný před ním ani po něm. Nejprve sám
aktivně sportoval v celé řadě odvětví, později působil jako hnací motor v místním hokeji
a následně v tenisu, po padesátce pak prakticky šéfoval celé tišnovské tělovýchově, pro
kterou tu jako svůj pomník zanechal víceúčelovou sportovní halu, o jejíž vybudování se
zasloužil rozhodující měrou. K tomu ovšem
více než třicet let vedl hudební orchestr, nejprve pod křídly Karasova divadla, později pod
značkou TOKS (Taneční orchestr Karla Seyferta) – těleso, bez něhož se v sokolovně neobešel téměř žádný ples, a že jich v těch dobách
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ve srovnání s dneškem bylo. Měl jsem tu čest
s ním mnohokrát spolupracovat a dodnes rád
vzpomínám zejména na tělocvičné akademie.
Stačilo se vždycky jen zmínit a ke každému
cvičení hned zorganizoval živý hudební doprovod. Karlovi bohužel nebylo dopřáno dožít se nejen zmíněné devadesátky, ale zdaleka
už ani sedmdesátin – zemřel příliš předčasně
19. listopadu 1987 ve věku 62 let. O jeho životě mezi sportem a hudbou jsem si povídal
s jeho mladším, dnes již téměř 58letým synem
Václavem.
Vašku, já jsem sice po boku tvého táty zejména v souvislosti s hokejem či sokolovnou strávil neskutečné hodiny času, ale
přece jen bude nejlepší, když nám jeho základní životní data nějak přiblížíš ty.
Otec se narodil v roce 1925, jeho tatínek
Antonín byl zdejší advokát, maminka – rozená Sládková – pocházela z Předklášteří; už

po třinácti letech manželství ovdověla a znovu
se neprovdala, takže na výchovu syna zůstala úplně sama. Otcův dědeček Karel byl před
1. světovou válkou pět let starostou Tišnova,
ale narození vnuka se nedožil, zemřel zhruba
rok před tím. Maturita na tišnovském gymnaziu tátu zastihla za protektorátu, stalo se tak
v roce 1944 ve třídě profesora Kosteleckého.
Po válce vystudoval v Brně Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Pracovně působil
v padesátých letech nejprve v jedné stavební firmě se sídlem v Přízřenicích, pak řadu
let ve zdejším Okresním průmyslovém podniku a od roku 1974 až do důchodového věku
v Uranových dolech Dolní Rožínka, kde se stal
postupně vedoucím právního oddělení, ačkoliv nebyl nikdy členem KSČ. Dnes lze bohužel
říci, že tahle pracovní štace ho asi stála život,
protože při jednom náhodném měření v Dolní
Rožínce bylo zjištěno, že radiace výrazně proniká z vyvezené hlušiny i do improvizovaných
Tišnovské noviny
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likusových baráků, v nichž sídlilo právní oddělení. Nu a po nějakém čase – stejně jako
například i jeho o mnoho let mladší kolega
z kanceláře – zemřel na rakovinu. Tyhle skutečnosti samozřejmě tehdejší režim úspěšně
zatajoval.
A co vaše rodina ?
V roce 1952 se táta oženil s Marií Majorovou. Maminka pocházela ze známé tišnovské rodiny, po jejím otci Václavovi je dodnes
pojmenována jedna ze zdejších ulic a já jsem
po něm taky „zdědil“ své křestní jméno. Kuriózní bylo, že maminka byla o deset let starší než otec – a nakonec ho dokonce o dvacet
let přežila! Necelé dva roky po svatbě se jim
narodil můj starší bratr Karel, který k mé
přetrvávající lítosti vloni před Vánocemi
po statečném boji se zákeřnou nemocí zemřel ani ne rok po svých šedesátinách a který
po celý svůj život působil jako lékař v novoměstské nemocnici. No a já jsem přišel na svět
v červnu 1957.

Tvůj otec byl sportovec s neobyčejně širokým zaměřením. Dá se vůbec říci, který
sport měl nejraději?
Myslím, že to byl hokej. On už v patnácti letech vlastně nejen hrál za zdejší tým dospělých „chlapů“, ale hned se na celém chodu
hokejového oddílu také organizačně podílel.
Díky tomu mám dnes po něm doma dokonalý archiv s podrobnou dokumentací prakticky celé třicetileté éry tišnovského hokeje
1940–1970. Hrával v prvním útoku s bratry
Kosíkovými, a protože se mu kvůli jeho výmluvnosti říkalo „Kodálek“, měla tahle útočná formace přezdívku „Ko-útok“. S aktivním
hokejem skončil hodně brzy, někdy na prahu
třicítky, a pak se dalších 15 let už jen o všechno staral, což si ostatně asi nejlépe pamatujete
sám. Tak jako stál u začátků hokeje v Tišnově,
byl symbolicky i při jeho konci. Když se tehdy před sezónou svolala brigáda na stavění
mantinelů, přišli na ni jen dva lidé: táta a dorostenec Večeřa zvaný Užin. Otec prohlásil,
že končí, hřiště se už ten rok ani nezbudovalo
a s hokejem byl ámen. Já mám z dětství na ty
hokejové časy úžasné vzpomínky. Jednak jsme
jako kluci chodili fandit na zápasy, při nichž
jsme stávali na těch vysokých hromadách vyvezeného ledu a sněhu za hrazeními, hlavně ale nikdy nezapomenu, jak se u nás doma
psávaly plakáty. Na předtištěné různobarevné papíry se štětcem modře dopisovalo jméno
soupeře a datum utkání, všechno se pak sušilo
na zemi a pokrývalo to podlahu snad ve dvou
pokojích. Když táta usoudil, že jako kluci píšeme s bráchou už docela čitelně, mohli jsme
dokonce ty plakáty psát sami, z čehož jsme
byli štěstím v sedmém nebi. Vůni té barvy cítím dodnes.
Hokej už se tu od té doby opravdu plných
4/2015

45 let nehraje, takže žijící sportovní pamětníci mají Karla zafixovaného asi spíše
jako tenistu.
Tehdy bylo naprosto běžné, že každý dělal
více sportů, a hlavně to bylo přesně rozděleno na zimu a zbývající období. Otec sice hrával taky basket a fotbal, ale v zásadě pro něj
byl přes zimu hlavní hokej a v ostatním čase
tenis. Ten hrál aktivně daleko déle, jeden mistrák absolvoval dokonce ještě v roce 1974
pouhý rok před svými padesátinami, mně
bylo v té době 17 a sešli jsme se tehdy dokonce v jednom družstvu. On byl společně s Bordou Jeřábkem taky prvním Tišnovákem, který
startoval na pardubické juniorce a několik let
pak působil taky v brněnských klubech. Zajímavé je, že zatímco já jsem se kupodivu nikdy neviděl hrát, tátu kdysi někdo nafilmoval
a říkal mi, že v době, kdy už chtěl s tenisem
končit, tenhle záznam zhlédl a natolik se sám
sobě líbil, že se rozhodl v aktivní kariéře ještě pokračovat. No a pak už to bylo i v tom tenisu úplně stejné jako u hokeje, od jisté doby
se zkrátka organizačně staral v klubu naprosto o všechno a hlavně tu jako trenér vychoval
značné množství šikovných tenistů.

Bylo vůbec nějaké sportovní odvětví, které
by ho nebavilo nebo by mu to v něm třeba
„nešlo“?
Možná už z toho dosavadního povídání vyplynulo, že všechny ty jmenované sporty byly
vlastně míčové hry (hokejový puk je vlastně
takový zdeformovaný míček) a většina z nich
navíc byla kolektivní. Táta evidentně potřeboval k jakémukoliv pohybu partu kamarádů
a naopak mu neseděly „závodivé“ individuální
sporty. Sice v rámci Sokola samozřejmě prošel vším, ale atletice či gymnastice rozhodně
neholdoval, a protože o Vás vím, že jste celoživotní lyžař, můžu o něm přidat i jednu veselou
historku z lyžování. Jako mladík se vydal s partou tišnovských kolegů na běžecké závody v lyžování do Nového Města, přestože byl v tomto
počínání slušně řečeno „poněkud slabší“. Toho
si rychle povšimli i diváci u trati, takže prý
už krátce po startu na něj se smíchem volali:
„Kam se hrabeš s těma volšovejma nohama?“
Pak ale přišel cíl a ke všeobecnému překvapení byl otec vyhlášen jako třetí nejlepší v konečném pořadí! Pořadatelé prostě zaměnili
omylem startovní čísla dvou závodníků. Už ani
nevím, jestli tenhle nonsens pak Tišnováci přiznali, nebo to jako dobrý fór nechali prostě tak.
Již v úvodu jsem podotkl, že bez Karla by
v Tišnově zřejmě nestála víceúčelová hala.
Ta je sice v provozu více než třicet let, ale
pořád je vlastně hlavním centrem sportovního života ve městě.
Zhruba v polovině sedmdesátých let táta
absolvoval nějakou služební cestu nikoliv autem, ale výjimečně vlakem. Sedět v kupé jen
tak nečinně, to by neodpovídalo jeho aktivní

S oběma syny koncem 50. let.
nátuře, tak si vzal hned v Tišnově na nádraží
do ruky papír a tužku a při návratu zpět měl
vypracovanou kompletní koncepci rozvoje
zdejšího sportu na 15 nebo snad 20 let dopředu. A v ní samozřejmě figurovala i sportovní
hala, prakticky v té době nezbytná, protože
kromě malých tělocvičen ve škole či ve staré
sokolovně tady pro zimní sportování neexistovalo vůbec nic. Otec byl skvělý organizátor
a navíc se uměl obklopit lidmi, z nichž každý
uměl něco, co bylo pro tu kterou věc potřeba. A právě z téhle kombinace a samozřejmě
za přispění stovek brigádnických hodin mnoha dalších lidí se zrodila hala, která je dodneška krásná, i přes své velké rozměry je
neobvykle útulná a v kombinaci se sousedící
restaurací představuje ještě i dnes standard,
kterým se nemohou pochlubit ani mnohé sportovní stavby mladšího data. Jen mne
mnohokrát napadlo, co by asi táta říkal, kdyby se dožil onoho neblahého dělení majetku
mezi Sokolem a sportovními kluby. Určitě by
těžko nesl, že komplex, jehož hlavní přednost
spočívala právě v tom, fungovat takto pohromadě jako jediný celek, má mít dva různé majitele. A dodneška si říkám, jestli by nakonec
nepřišel na nějaké elegantnější řešení, než
v jaké to nakonec vyústilo.
Mluvíme zatím pořád o sportu, ale Karlovou druhou velkou láskou byla hudba.
Velký sál zdejší sokolovny by – obrazně
řečeno – mohl vyprávět asi nepřeberné
množství historek ze všech těch plesů, které tady jeho kapela odehrála…
Víte, on ten sport šel s hudbou v těch časech tak nějak ruku v ruce, a to nejen u táty.
Když se například podíváte na jedno z prvních složení orchestru Karasova divadla v padesátých létech, tak v něm byli mimo jiné
Zdeněk Kříž, který hrál výborně fotbal, dále
hokejista Karel Životský – oba v saxofonové
sekci – a za bicími pro změnu člen tenisového
družstva Josef Novák. A když na to nahlédnu

27

Historie
zase z opačné strany, vždy si vybavím sérii fotografií z pozůstalosti Josefa Kadlece, na něž
jsem před časem narazil v archivu Podhoráckého muzea: sada snímků ze zájezdu fotbalového týmu Tišnova na utkání do Žďáru někdy
koncem války začínala momentkami z dopoledního utkání – za účasti táty v základní
sestavě týmu. V poledne už byl hlouček tišnovských hráčů a příznivců zachycen fotoaparátem na žďárském náměstí, kde hrál otec
na harmoniku a ostatní kolem něho zpívali,
načež v podvečer téhož dne se stejná sestava
zastavila ještě na hradě Pernštejně a věnovala se tam další kultuře. Že se při tom jistě ledacos vypilo, není vůbec podstatné, takhle to
prostě v těch časech fungovalo.
Jaká tedy byla historie Karlova
muzicírování?
Pokud vím, začínal v řadách zdejšího Meli-Big Benu jako klavírista a saxofonista,
když mu ještě nebylo dvacet. Z této sestavy
se pak vyvinul v roce 1953 orchestr Karasova divadla, a to už byla kapela, kterou otec
vedl. A když později spojení s divadlem přestalo být funkční, pokračovalo vše pod jeho
jménem. Ukočírovat organizačně tak velký
orchestr, jehož většina členů zvláště v pozdějších létech ani nebydlela v Tišnově, nebylo právě jednoduché a možná ještě těžší bylo
některé z nich uhlídat, aby při plesech – nebo
už před nimi – nepopíjeli víc, než je zdrávo.
Teď jsem to pochopitelně trošku zlehčil, ale
věřím, že muzikanti se za to na mne zlobit
nebudou. Otec ale ještě k tomu doma zpracovával a rozepisoval aranžmá velké části skladeb, později ho v tom doplňovali a postupně
asi i vystřídali zejména Karel Pokorný, Josef
Růžička a Milan Dřímal. Na tyto jeho aranžérské chvíle mám taky dávné dětské vzpomínky: otec seděl u klavíru nebo za stolem,
po boku měl legendární dvoustopý magnetofon Sonet Duo s páskem, na němž byla zaznamenána písnička, která se právě pro kapelu

aranžovala, a protože bylo potřeba přesně
zachytit, co má který nástroj hrát nebo co se
zpívá v textu, „hrkalo“ se s tlačítky rychloposuvu či „play“ do nekonečna tam a zpátky,
přičemž se z odposlechu všechno zapisovalo do notové partitury. A ten magnetofon to
kupodivu všechno vydržel, což už by pozdější typy jako B4, nebo dokonce B100 určitě
nedokázaly…

TOKS hrál na plesech či tanečních zábavách prakticky všechny druhy hudby. Jaký
styl nebo žánr byl ale takříkajíc Karlova
„krevní skupina“?
Jsem přesvědčen, že to byl swing. V tom
se cítil nejlíp, tuhle hudbu v mládí nejvíce
poslouchal a nejlépe znal i všechny standardy typu Begin The Beguine, When The Saints
Go Marchin´ In, Saint Louis Blues a další.
V době vzniku orchestru ale měla swingový
charakter vlastně většina tehdejšího tanečního repertoáru, teprve s nástupem bigbítu
se ty běžné písničky začínaly stylově měnit.
V rámci kapely pak sice její repertoár „šel
s dobou“, ale to už tátovi nevycházelo tak bytostně ze srdce. No a dechovky, to byla, myslím, jen taková doplňující plesová rutina.

Na sobotu 11. dubna připravuješ do hlavního sálu tišnovské sokolovny jako vzpomínku na výročí tátova narození koncertní
večer. Kdo na něm vystoupí?
Moje původní představa byla taková, že
uspořádám sportovně-hudební den v celém
komplexu zdejší sokolovny i sousedící haly,
abych tím vlastně připomněl obě lásky, které doprovázely tátův život. Pak jsem ale musel tyto plány zredukovat, protože hokej ani
tenis se v hale hrát nedají – led tam není
a na parkety by dnes s raketou nešel už ani
ten poslední rekreant – a v ostatních odvětvích sportu se ten termín příliš překrývá s jejich mistrovskými soutěžemi. Takže nakonec
se moje velkorysé plány zúžily jen na hudební

Jediný trojportrét muzikanta Karla Seyferta
večer, na kterém vystoupí nejprve tišnovská
Ha-kapela vedená Laďou Havlíkem a po nich
Big band Brněnské konzervatoře. Má to svoji symboliku: začne domácí mladá krev, která jako by nese odkaz TOKSu do budoucích
časů, přičemž Laďa má dokonce k dispozici
část notového archivu z pozůstalosti kapely
a pro tento koncert přislíbil speciálně nacvičit několik kousků z dávného otcova repertoáru včetně svého času legendární Veselé
chmelnice. No a pak přijde „velká“ jazzová
kapela – ten big band mívá 18 až 20 členů –
tedy to, co měl otec vždycky moc rád. Navíc
kapelník Mojmír Bártek, bývalý trombonista Bromova orchestru, se s tátou dobře znal
a rád na něj vzpomíná. Jednám ještě o účasti několika speciálních hostů, ale to bych zatím rád podržel v tajnosti, protože ani nevím,
jestli se to vše podaří dojednat. Součástí celé
akce bude i vydání dvojalba s archivními nahrávkami z historie tátova orchestru, přičemž CD bude obsahovat několikastránkový
booklet s fotografiemi a povídáním.
Vašku, já ti moc děkuji za obsáhlé a příjemné vyprávění, přeju ti, ať se organizace vzpomínkového večera vydaří, a mohu
tě ubezpečit, že nejen já, ale i mnozí mí
vrstevníci na tvého otce vzpomínáme také
velice rádi a vždy jenom s úctou. Málokdo
si to zaslouží tak jako právě on.

Tragédie na šerkovické hájence 26. února 1945
Miloš Sysel

Před sedmdesáti lety skončila druhá světová
válka. Několik měsíců před jejím koncem na Tišnovsku došlo k několika tragickým událostem.
Před sedmdesáti lety bohužel také vyhasl společný život rodiny hajného Hejmaly na šerkovické hájence. Hajný Hejmala byl od konce roku
1944 nebo začátku roku 1945 ve spojení se sovětskou partyzánskou skupinou Jermak. O skupině českých partyzánů III. úderné roty (dále
jen III. ÚR) ve Skaličce tou dobou pravděpodobně nic nevěděl. Tato skupina sice v jeho nepřítomnosti na podzim 1944 přepadla hájenku
a v jeho nepřítomnosti zde ukradla kulovnici,
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ale ke vzájemnému kontaktu došlo až 19. nebo
21. února 1945, kdy bylo domluveno společné
setkání štábu partyzánské skupiny Jermak a III.
ÚR. Datum setkání bylo stanoveno právě na 26.
února téhož roku.
Mezi 16. a 19. prosincem došlo k popravě
Vlčkovy rodiny. Otce a matku tehdy evidovaného konfidenta brněnského gestapa Miloše Vlčka
zastřelili v lesních bunkrech, ani ne devatenáctiletou sestru Zdenu Vlčkovou zastřelil nedaleko
hájenky velitel III. ÚR Milan Genserek. Dále došlo během jediného týdne k několika událostem,
které způsobily zmar mnoha lidských životů. Domluvená schůzka se již nekonala.
24. února byla přepadena obec Skalička

příslušníky 28. ZbV Komanda (dále jen 28. ZbV
K.) z Letovic. Došlo k zatčení Milana Genserka,
člena Radoslava Pláteníka, obyvatel vily u Žandovského mlýna – Zdeňky Pařízkové a její dcery Jarmily, Karla a Ladislava Žandovských,
Elišky a Marie Zouharových. Zatčen byl také
rolník František Šťastný. Lesní bunkry byly vyhozeny do povětří a členové III. ÚR byli částečně postříleni, částečně rozprášeni po okolí.
Podařilo se uprchnout Alojzi Unčovskému a sovětskému utečenci z německého zajetí jménem
Alexej. Den před tím příslušníky III. UR ve Skaličce osobně varovala Zdena Bloudková. Na tišnovském pracovním úřadě byla totiž týž den
ráno gestapem z Brna zatčena její sestřenice
Tišnovské noviny
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Boženka Škrabálková. Bohužel, Genserek tomuto varování nevěnoval větší pozornost. Další
osudnou chybou bylo, že o přepadení Skaličky
neinformoval Unčovský hajného Hejmalu, který
tak mohl tuto informaci poskytnout dál příslušníkům Jermaku. Při krutých výsleších v letovickém vězení někdo ze zatčených termín a místo
setkání pravděpodobně prozradil, ale informace
mohla přijít i odjinud.
Navečer 26. února byla obklíčena obec Šerkovice. Převlečení členové 28. ZbV K., z nichž
někteří byli bývalí ruští vojáci a partyzáni, obsadili hájenku. V té době měla být na hájence jen
paní Marie Hejmalová se dvěma malými dětmi.
Hajný Hejmala a jeho 19letá dcera Věra se teprve vraceli z lesního úřadu z Předklášteří domů.
Cestou se k nim přidali převlečení příslušníci 28. ZbV K. Otce s dcerou zatkli a sebrali jim
veškeré věci a dokumenty. V hájovně byli drženi s ostatními členy rodiny v místnosti vedle
kuchyně. Takto situaci popisovala doposud dostupná literatura. Ale v té době byla na hájence
ještě jedna žena – tehdy šestadvacetiletá Marie
Silnicová, sestra hajného Fejfuši z Jamného, provdaná za protektorátního četníka, která k Hejmalům chodila na posluhu do domácnosti. Také
ona bydlela tehdy v Šerkovicích.
Celou situaci před přepadením uvádí ve své
výpovědi 26. června 1946. Kolem 20 hodin večer začal štěkat před hájenkou hajného pes, Silnicová se tedy šla podívat. Nějakými neznámými
muži byla vyzvána, aby otevřela branku. Vrátila
se dovnitř a tuto skutečnost sdělila paní Hejmalové. Ta šla a branku otevřela, aby neznámým
na dotaz ukázala cestu k Lomničce. Za deset minut přišla ozbrojená skupina mužů a vedla mezi
sebou hajného Hejmalu a dceru Věru. Hejmala byl prý bledý a jen zašeptal, že je zle. Rodina
Hejmalova s Marií Silnicovou byli drženi v místnosti vedle kuchyně. Hájenka má jen dvě místnosti, kuchyni s ložnicí a malou spíž. V kuchyni
byl nejdříve vyslýchán hajný, po něm dcera Věra.
Právě ona byla v kuchyni v době příchodu sovětských partyzánů. Věra Hejmalová uvádí, že
kolem 21 hodin přišel štáb Jermaku. Publikace

doposud hovoří o čtyřech osobách. Veliteli Jermaku Dmitrijevovi, komisaři Železňakovi, Ždanovovi a Birjukovovi. Železňak a Ždanov byli
zatčeni, Dmitrijev zastřelen. Birjukovovi se podařilo uprchnout. Tolik doposud udávaná fakta. Ale podle pozdější výpovědi Věry Hejmalové
i Marie Silnicové to vypadá, že u hájenky přestřelka trvala značně déle.
Doslova uvádí:
„Když jsem byla v kuchyni vyslýchána já, najednou se u kuchyně otevřely dveře a dovnitř
vcházeli dva ruští partyzáni – pobočník velitele
Miška a komisař N., na jehož jméno si nevzpomínám, jako druhý.“ (Pozn. patrně se jednalo
o komisaře Železňaka a partyzána Ždanova). Železňak i Ždanov do poslední chvíle nic netušili.
Jeden z nich dokonce podával převlečenému gestapákovi v místnosti ruku na pozdrav.
„Když jsem spatřila, že se pobočník onomu
muži snaží podat ruku, vyděšeně jsem vstala
a podívala se na pobočníka a tento hned uhodl, o co jde, a strhl z ramene samopal. V té chvíli však byl zezadu uchopen, samopal byl stržen
stranou, takže střely začaly lítat po stropě. Ze
samopalu bylo vystřeleno 27 ran, což jsem
po návratu zjistila.“
Věra Hejmalová se dostala do vedlejší místnosti ke svým rodičům a sourozencům, dvanáctiletému Josefovi a šestileté Marii. Gestapáci jim
poručili zalézt pod postel, do místnosti k nim
na podlahu hodili oba spoutané partyzány.
Věra Hejmalová uvádí, že přestřelka, která se
strhla u hájenky, trvala asi dvě hodiny. Do sklepa byl vržen i granát. Její výpověď v hrubých
rysech potvrzuje i Marie Silnicová. Těžce raněného Dmitrijeva musela Věra Hejmalová spolu
se svými rodiči vézt na dvoukolové káře do Šerkovic. Cestou zraněný zemřel. Ze Šerkovic byli
všichni naloženi na nákladní auto a odvezeni
do Letovic. V hájence zůstaly do rána jen Hejmalovy děti a Marie Silnicová. Protože Silnicová
s dvanáctiletým synem Josefem Hejmalou ráno
chtěli obstarat dobytek, vyšli ven. Venku před
brankou ležela mrtvola muže. Aby se na něho
nemusel malý hoch dívat, zasypali tělo slámou.

Miloš Sysel

cukrovaru v tehdejším Rakousku, který byl
za městečkem Enns na druhé straně Dunaje od Mauthaussenu vzdálen jen pár kilometrů, sledovala zvědavě vznik neobvyklé stavby
v doposud přívětivé krajině patnáctiletá dívka.
Jmenovala se Boženka Škrabálková.
Ještě než byla „pevnost“ dokončena, začaly
sem proudit tisíce lidí z celé Evropy. Byli sem
přiváženi proti své vůli na nelidskou otrockou
dřinu pro německou říši. Při uvítací řeči každého nového transportu velitel tábora Carl Ziereis příchozím vězňům na závěr sdělil: „Jediná
vaše cesta zpátky je komínem.“
Rodina Škrabálkova se v Rakousku ocitla
již roku 1931. Její otec, odborník na technický

Zdena Vlčková, sestra Miloše Vlčka.
Fotografii poskytl p. Jurnečka.
Kdo byl tento zastřelený?
Je velmi nepravděpodobné, že zde 28. ZbV
K. nechalo ležet svého příslušníka. Zastřelený
mohl být ale Rus Alexej, který šel spolu Unčovským a Dušilem, kteří se po přepadení Skaličky
skrývali v bunkru u Borače a šli té noci na domluvenou schůzku místo Genserka. Unčovský byl při krátké přestřelce zraněn, Alexej se
údajně po těžkém zranění sám zastřelil. Byl to
možná onen mrtvý partyzán, kterého si lidé ze
Šerkovic pamatují, že ho druhý den ráno gestapáci nakládali na nákladní auto.
Po necelém měsíci stráveném ve vězení
v Brně se mohla Věra Hejmalová začátkem dubna vrátit domů. Její rodiče byli zavražděni v plynové komoře v Mauthausenu 10. dubna 1945.
(Výpověď Věry Hejmalové: MZA, C 141, LsP
138/47, výpověď Marie Silnicové MZA, C 141,
LsP 1315/46).
Poznámka na závěr:
Protože je kolem tragické události v šerkovické hájence hodně věcí nejasných (druhý den
se kolem hájenky pohybovaly další osoby z okolí), budu vděčný za každou informaci. (kontakt:
redakce@tisnoviny.cz)

Boženka Škrabálková * 12. 1. 1923 + 10. 4. 1945
Deutsche Erd – und Steinwerke GmbH
byla před druhou světovou válkou firma, kterou vlastnilo SS a podléhala přímo Himmlerovi. Podnik měl za úkol stavět monumentální
stavby v duchu německého národního socialismu. Proto v blízkosti kamenolomů začaly
brzy vznikat koncentrační tábory. Jeden z těchto táborů, první mimo území Německa, se začal stavět 8. srpna 1938, půl roku po anšlusu
Rakouska nedaleko městečka Mauthaussen
v Rakousku. Stavba i dnes připomíná kamennou středověkou pevnost. Z oken kanceláře svého otce, technického správce největšího
4/2015

provoz cukrovarů, sem odešel z Československa za prací. Boženka chodila dva roky do obecné školy a od svých deseti let na střední školu
– gymnázium – v Linci na Körnerstrasse. Mezi
svými spolužačky vynikala nejen svým prospěchem, ale hlavně talentem. Kromě studia
na této škole navštěvovala soukromé hodiny
klavíru a tance. Pozornost přitahovala nejen
i její krása, ale také vážnost, neobvyklá na věk
nedospělé dívky. Německy nacionalismus se
brzy po anšlusu Rakouska rozbujel i kolem
Škrabálkovy rodiny. Na jednom shromáždění školy, při kterém fanatická učitelka mluvila o Češích jako o „utlačovatelích sudetských
Němců“, se zraky všech bezděčně obrátily
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k Božence. Tuhle pokořující chvíli si Boženka
pamatovala do konce svého života.
V roce 1941 se rodina Škrabálkova vrací
na Tišnovsko, protože maminka Boženky pocházela z Předklášteří. Škrabálkovi nakonec
bydlí v Lomničce v domě č. 8. Boženka chce
maturovat na českém gymnáziu, ale už jí to
není umožněno. Aby unikla totálnímu nasazení nastupuje na tišnovský pracovní úřad, protože ovládá dobře kancelářské práce a hovoří
dokonale německy. Brzy si získává důvěru německých úředníků. Záhy se prostřednictvím
svého bratrance Miroše Habrovce zapojuje do odbojové činnosti. Pro uprchlé „heftlingy“ z Vídně, skrývající se na Skaličce, opatřuje
tajně pracovní knížky. Knížky jsou pravé, jen
uvedená jména a pracovní zařazení smyšlená.
Z těchto mládenců se později utváří česká partyzánská jednotka – III. úderná rota. Ke konci
roku 1944 Boženku stihnou těžké rány. Na nemoc umírá její tatínek, pátého října je na útěku při pokusu o zatčení zastřelen její bratranec
Miroš Habrovec. V lednu a únoru 1945 se
díky českým konfidentům gestapa, operujícím na Tišnovsku, začíná uzavírat smrtící kruh
i kolem Boženky. Po varování, že se o ní začíná podezřele mluvit na brněnském gestapu, je
odhodlána odjet ke svým příbuzným na sever
Čech a tam se skrýt. Ale zdrží ji únorové události, které začnou zastřelením osmnáctileté Zdeny Vlčkové, mladší sestry Miloše Vlčka,
zapleteného do volavčích sítí gestapa. Když se
dozví, že byli partyzány se sovětského Jermaka
zastřeleni i Vlčkovy rodiče, pojme podezření,

že tihle partyzáni jsou ve skutečnosti ruskými
Vlasovci, jak byly tehdy nazýváni všichni Rusové bojující po boku německých armád proti Stalinovi. Den před svým zatčením jde ještě
varovat partyzány na Skaličku. Ale ti o popravě
Vlčků ví už své, vždyť Zdenu Vlčkovou nedaleko šerkovické hájenky zastřelil 19. (nebo 21. 2.
1945) jejich velitel Milan Genserek.
23. února před svým odjezdem jde Boženka ještě na pracovní úřad zahladit stopy po své
ilegální činnosti. Ale zde je zatčena brněnským
gestapem. Po více než měsíc trvajícím věznění
v Brně nastupuje Boženka cestu zpět do svého
kraje šťastného dětství a mládí. Bohužel navrací se jinak, než by si kdy dokázala představit. Spolu s ní 8. dubna transportem KL3 míří
do Mauthaussenu další více než dvě stovky
mužů a žen z celé Moravy. Boženka mezi nimi
v nákladních vagonech poznává manžele Hejmalovy ze šerkovické hájenky, bratry Žandovské, Marii Pařízkovou, jejich sestřenici Elišku
Zouharovou, rolníka Františka Šťastného ze
Skaličky a další...
9. dubna vlak přijíždí do stanice Mauthaussen a všichni jdou pěšky přes les směrem
ke koncentračnímu táboru. Na chodníku u nádraží stojí muž, jménem Franz Paulmayer, zaměstnanec cukrovaru v Enns. Bydlel tehdy
přímo u nádraží – Bahnhoffstrasse 5. S údivem
poznává ve smutném průvodu dceru někdejšího správce cukrovaru, milou dívku Boženku.
Průvod stoupá k pevnosti, která je již hotova
a hrozivě se tyčí uprostřed jinak krásné krajiny. Kolikrát se na tu stavbu z dálky Boženka

Petr Fruhwirt

po vystavení přesně vykázáno. Pan Sedlák věděl, že se nové pracovní knížky vydávají v budově bývalé pojišťovny v Brně na Kounicově ulici,
kde byl přednostou Němec Resch. To byla jistota, že po zjištění krádeže německého přednostu
nezavřou. Pan Vladimír Sedlák v době, kdy byla
v budově po skončení úřední doby jen uklízečka, toho využil a v prvém poschodí knížky ukradl. Po převezení do Tišnova a uklidnění situace
mohly být falzifikáty Boženkou Škrabálkovou
zhotoveny. Druhé jméno „Stanik“ doplňuji příjmením Hulák. Tedy pan Stanislav Hulák to byl.
Jistě bude zajímavá další informace od pana
Vladímíra Sedláka o střelivu, kterým byla zčásti
zásobována přes Miroše Habrovce skupina Parolkova. Střelivo pašoval ze Slovenska Ing. Machala st., tchán Zdeny Machalové Habrovcové,
sestry Miroše Habrovce. Účinnost střeliva zkoušel na pařezech v Jahodné u Štěpánovic pan
Bedřich Hanák, zaměstnanec Nemocenské pojišťovny. Bydlel na Trmačově v Tišnově. Stopy
po jeho činnosti odstraňoval pan Alois Křivánek z Tišnova. Oba dva jsem osobně znal a nepochybuji o jejich statečnosti a pravdomluvnosti
pana Vladimíra Sedláka. Také je zajímavá jeho
zmínka o obvazovém materiálu dodávaném

Vzpomínky…

V roce 1946 byla vydána vzpomínková publikace o Božence Škrabálkové. Autorem byl
dr. Jaroslav Lisický, ředitel klasického gymnázia
ve výslužbě, kterou prožíval v Tišnově na Dvořáčkově ulici v domě u Seyfertů. Pan ředitel
Boženku, příbuznou rodiny Seyfertových, dobře znal, byla u něho častým hostem, a tak věděl
o její odbojové činnosti, do které byla s řadou
tišnovských občanů zapojena. Boženka byla
zaměstnána na Pracovním úřadě na Dvořáčkově ulici v Tišnově. Pro členy III. československé úderné roty gen. Luži ve Skaličce zhotovila
v roce 1944 falešné pracovní knížky. Ty byly důležitým dokladem pro ochranu existence osob,
které utekly z totálního nasazení v Říši. Dr. Lisický uvedl dvě jména, avšak bez příjmení lidí, kteří
jí v tom pomáhali. „Vláďa“ a „Stanik“. Před časem
mi dal na tuto i další záhady odpověď, dnes již
zemřelý pan Vladimír Sedlák, tedy onen „Vláďa“.
V 1944 pracoval pan Vladimír Sedlák
v Nemocenské pojišťovně v Tišnově. Zde
nemohl pracovní knížky odcizit, protože z centrálního skladu v Brně dostávala tišnovská
pobočka menší množství, které muselo být
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dívala, jak rychle rostou její zdi...
Teď stojí před dubovými, železem okovanými vraty vedoucími na nádvoří koncentračního tábora. Po noci, kterou musela
s ostatními v přeplněném koncentračním táboře strávit v táborové umývárně, jsou nejprve
muži a po nich i ženy nahnáni do plynové komory a 10. dubna zavražděni.
Je mezi nimi i Boženka Škrabálková.

(zdroj: Morava v boji proti fašismu
1990, F. Nedbálek Transport KL3 Brno – KT
Mauthaussen)
O osudu Boženky Škrabálkové si můžete přečíst knihu „Je smutné opouštět svět
na jaře...“ od spisovatelky Hermy Kennel.
Kniha bude uvedena za přítomnosti spisovatelky v Tišnově 29. 3. 2015 v 15.00 hodin
ve velkém sále MěKS.

Fotografie Boženky Škrabálkové v místnosti krematoria koncentračního tábora Mauthausen. Fotografii sem pod vedením učitelky
Vereny Wágnerové umístili žáci ze stejného
gymnázia v Linci, kam chodila i Boženka.

do pojišťovny firmou Ráček z Veverské Bítýšky, pro odbojové skupiny gratis. Pan Josef Rossi z Nedvědice jej skladoval a jeho největším
odběratelem byla ruská partyzánská skupina
ve Žlebích za Lomnicí, prostřednictvím pana lesního Vavříka. Po zatčení pana Sedláka, a jak řekl
po zjištění, kdo byl strůjcem prozrazení, poslal
moták Božence Škrabálkové, kde jí doporučil
útěk k této skupině. Škoda, že neposlechla, uzavřel své vyprávění pan Vladimír Sedlák. Dovoluji si tedy předložit Tišnovákům své vzpomínky
na vyprávění pana Vladimíra Sedláka. Tak jsem
mu před časem slíbil. Dr. Jaroslav Lisický končí
svou vzpomínku takto: „Boženko, na hrob, který
máte v srdci mém, nelze položit kytici krvavých
růží. Kladu tedy na něj s láskou a úctou kytku
svých vzpomínek; je posvěcena slzami. Váš pan
ředitel.
Boženka Škrabálková byla zatčena gestapem
23. února 1945, 24. února 1945 byla přepadena
III. úderná rota ve Skaličce, 26. února 1945 proběhly události v Šerkovicích v Hejmalově hájence. V dubnu 1945 byly gestapem zatčené oběti
těchto událostí popraveny v Kounicových kolejích v Brně a v Mauthausenu.
Tišnovské noviny

Příroda
Hledání příbuzných odbojářů
Město Tišnov, Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska v Předklášteří, Svaz
bojovníků za svobodu a Občanské sdružení
CONTINUUM VITAE v rámci vzpomínkových
akcí k 70. výročí konce 2. světové války se obracejí na čtenáře Tišnovských novin.
Prosíme čtenáře o pomoc při vyhledávání
příbuzných po padlých, popravených a umučených odbojářích z Tišnova podle následujícího seznamu těchto statečných lidí:
–– Bořil Josef, nar. 27. 2. 1896, úředník,
zatčen za sabotáž 29. 11. 1944,
umučen ve Flossenbürgu 15. 3. 1945.
–– Kabátek Jan, lesnický praktikant,
nar. 1. 7. 1923 Moravský Písek, spolupráce s partyzány, 25.–26. 1. 1945 Flossenbürg, Platling, zemřel 27. 7. 1947
v Tišnově na následky útrap.
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–– Klous Václav, nar. 11. 5. 1921, zámečník,
zatčen za sabotáže v roce 1940,
zahynul ve Warrenburgu 6. 2. 1943.
–– Mrázek Vlastimil, nar. 11. 2. 1907,
vojenský letec, zatčen za sabotáž 7. 3.
1944, popraven 10. 10. 1944.
–– Oderský Jan, nar. 1. 2. 1906, úředník,
člen sokolské ileg. org., zatčen 8. 10.
1941, zahynul v koncentračním táboře
Osvětim-Rajsko 15. 3. 1942.
–– Růtová Marie, roz. Rausová, nar. 21. 2.
1888, v domácnosti, členka sokolského
odboje, podpora účastníků atentátu
na Heydricha, zatčena 1942, popravena
v koncentračním táboře Mauthausen
24. 10. 1942.
–– Spohr František, nar. 25. 1. 1893,
major čs. armády, člen Obrany národa,

zatčen 6. 4. 1942, popraven v Drážďanech
28. 3. 1943.
–– Spohr Gustav, nar. 3. 6. 1898, úředník,
člen sokolské ileg. org., zatčen 8. 10.
1941, zahynul v koncentračním táboře
Osvětim 21. 2. 1942.
–– Svoboda Jan, nar. 27. 2. 1927, dělník,
pomocník partyzánů, padl v Předklášteří
9. 5. 1945.
–– Vybíral Vladimír, nar. 12. 10. 1909, inženýr, člen Obrany národa, zastřelen 27. 6.
1942 v kamenolomu u Plzně.

Děkujeme za jakékoliv údaje. Odpovědi, prosím, adresujte na telefon
549 412 293 nebo na e-mailové spojení
i.ochrymcukova@muzeumbrnenska.cz.

Jaro ožívá návratem stěhovavých ptáků
Bohumil Kabeš
Jaro je konečně po dlouhé zimě tady a tažní ptáci postupně přilétají ze svých zimovišť.
Ptačí tah, ať jarní, či podzimní, je řízen geneticky a je ptákům vrozený. Ptáci tak reagují na různé klimatické vlivy a v nemalé míře
na vlivy potravní.
Přelety ptačích druhů mezi různými místy
na zeměkouli jsou nejčastěji závislé na jejich
schopnostech. Zjednodušeně je lze rozdělit tahy na druhy táhnoucí ve dne a táhnoucí
v noci. Opeřenci migrující ve dne jsou ve většině případů semenožravci. Ti se orientují
při tahu podle polohy Slunce a reagují také
na magnetické pole Země. Příkladem mohou
být holubi, jako jsou holub hřivnáč nebo holub doupňák.
Ptáci, kteří táhnou v noci, jsou ve většině případů hmyzožravci. Orientují se podle polohy Měsíce a hvězd a také reagují
na magnetické pole Země. Pro obě skupiny je s největší pravděpodobností zásadní

Kam naši ptáci táhnou?
Podstatná část našich ptáků odlétá
na podzim do zimovišť kolem Středozemního moře, do Španělska, Itálie, Francie nebo
na severní pobřeží Afriky. Převážná část opeřenců migruje směrem jihozápadním, jako
špačci, holubi nebo rackové. Jen velmi málo
druhů táhne na jihovýchod, ze známých pěvců např. rehek domácí. Další významnou lokalitou je Afrika jižně od Sahary. Sem míří
např. rákosníci, čápi nebo kukačky.
Mnozí ptáci jsou ohroženi nejen ve svých
hnízdištích, ale také na trasách tahů a v zimovištích negativními změnami životního prostředí, nepříznivým počasím a také lovem.
Přeji všem čtenářům hodně pěkných zážitků v jarní přírodě.

zde neúspěšně pracovali již v roce 1974, ale
to ještě neexistovala štola pro vyvážku materiálu. Druhý pokus byl v roce 1984 završen
objevem Dobišarovy chodby. Další dlouhodobě předpokládaný a dodnes nejvýznamnější
průkop se podařil o pět roků později, roku
1989, a bylo to celkem asi 400 metrů chodeb
a komínů. Připomenu jen některé prostory
– Bílá síň, U tří macků, Labyrint, Tišnovský
dóm, Hrozivý dóm a následovala nepřetržitá

série drobnějších objevů. Posledními průkopy v roce 2008 byl objeven Nedělní dóm
a Bílá řeka. V této nové části z roku 1989 zůstává stále nejzáhadnější, nejméně navštěvovaný a současně nejméně prozkoumaný
Labyrint. Nachází se jihozápadním směrem
od vchodu v úrovni horního patra. Leží nedaleko hřebene a je to propletenec chodeb
a chodbiček různě zanesených a také zavalených. Do některých komínů se dá vylézt

Geofyzikální průzkum v okolí Královy jeskyně
Pavel Vašík, ČSS ZO 6-7 Tišnovský kras

Když byl po objevu této jeskyně proveden
prvotní průzkum, okamžitě bylo z charakteru prostor zřejmé, že to, co můžeme projít či
prolézt, není vše, co se ve zdejších vápencích
vyvinulo. Profil chodby v horním patře byl
zanesen sedimenty, přičemž zde stěny nesou
známky eroze. Bylo zřejmé, že vody přicházely někde z východního směru. Poprvé jsme
4/2015

Někteří ptáci táhnou pomalu, např. ťuhýci
nebo pěnice. Jiné, zpravidla větší druhy ptáků jsou schopny urazit za noc nebo za den
i několik stovek kilometrů, např. bahňáci
nebo husy.

jakýsi „vnitřní kompas“, který ptáky bezpečně naviguje.
Ptáci táhnou buď jednotlivě, např. někteří dravci, v menších hejnech, např. vlaštovky,
nebo ve velkých hejnech jako havrani nebo
vrány.
K usnadnění orientace slouží ptákům také
výrazné a dobře viditelné krajinné útvary,
jako jsou údolí velkých řek, pohoří, průlivy
a mořská pobřeží. Některé druhy táhnou přímo a přírodní překážky přeletují. Jiné druhy
se naopak přírodním překážkám vyhýbají.
Nejznámější z opeřenců jsou čápi bílí, kteří
oblétají Středozemní moře dvěma cestami.
Východní cestou přes Blízký východ nebo západní cestou přes Gibraltar. Let jim usnadňují teplé vzdušné proudy, které vznikají nad
pevninami.
Jarní tah na hnízdiště je rychlejší, protože
ptáci se snaží letět nejkratší cestou, zatím co
při podzimním tahu některá nevhodná území oblétají. Tomuto způsobu tahu se v ornitologii říká tah oklikou.
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deset, možná patnáct metrů vysoko a tvoří
meandrující stropní koryto. Dodnes ještě neexistuje mapa, podle které by se dalo určit,
co kam vede. Teoreticky tyto prostory míří
k Jeskyni pod křížem, ale v této úrovni nemusejí být obě jeskyně vůbec propojeny. Strategie, z které jsme v minulosti vycházeli, byla
geologická mapa a asi šest provedených radiotestů, podle kterých jsme tipovali, kde se
jeskyně rozprostírá. Tektonika zdejších vápenců nám rovněž něco napovídala a je stále
důležitým vodítkem. Hledání mastných fleků, tedy jeskynním vzduchem ohřátých míst,
kde se rozpouští sníh, se na Květnici prakticky nikdy neosvědčilo. Přitom víme, že některé partie leží těsně pod povrchem. Zato
práce s virgulí výsledky přinesla a díky tomu
leccos tušíme. V osmdesátých letech jsme
se snažili o průzkum Květnice termovizí, ale
v té době to byla drahá a pro nás nedostupná

technologie. Od geofyzikálního průzkumu
nás sami odborníci zrazovali s tím, že vše
bude náročné, nákladné a vyhodnocení nám
stejně nebude k ničemu. Od těch dob však
uteklo mnoho vody, přístroje jsou dokonalejší a citlivější, a tak byl v minulém roce
studentem katedry geologie fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Bc. Petrem
Kovářem pod vedením prof. Mgr. Ondřeje Bábka, Dr., zahájen nad Královou jeskyní
geofyzikální průzkum, a to hned dvěma metodami. Jednou se zpracovává odezva elektromagnetických vln vnikajících do mělčích
partií půdního profilu. Takto by mohly být
objeveny větší jeskynní komíny, které jsou
zasedimentovány a prostupují až na povrch.
Druhou metodou je měření měrného odporu
indukované polarizace. V tomto případě se
dostáváme k výsledkům až do více jak dvacetimetrové hloubky. V letošním roce budeme

pokračovat s měřeními a očekávat vyhodnocení výsledků. Budeme je porovnávat s tím,
co už z podzemí známe. A také se zakreslenými a již námi předpokládanými, ovšem zatím neznámými prostorami. Doufáme, že se
podaří odhalit něco zásadně nového a opět
posunout naše myšlení správnějším směrem.

Josef Permedla

plásty se zavíčkovaným plodem bez matky.
Tímto způsobem tzv. startérem si připravíme
včelstvo 24 hodin před larvováním. Druhý den
připravené zavíčkované plásty s plodem a se
včelami z medníku dáme do rojáčku a přidáme
medný plást. Mezi plodové plásty vložíme připravený sériový rámeček osazený třiceti umělými mateřími miskami s voskem, namlžené
vodou. Rojáček umístíme do tmavé místnosti ve sklepě. Další den odebereme z chovného
včelstva dobře zakladený plást a současně z rojáčku vyjmeme připravený sériový rámeček,
vše bez včel. Pomocí larvovací lžičky na mateří kašičku do umělých misek přelarvujeme
líhnoucí se larvičky. Po larvování vrátíme vše
zpět a rojáček ponecháme ve sklepě do dalšího dne. Včely bez matky začnou tvořit z předložených larviček budoucí matky. Následující
den osazenstvo z rojáčku vrátíme do medníku
zpět včelstvu, ze kterého jsme plásty odebrali.
Čtvrtý den po larvování provedeme kontrolu.
Matečníky musí být otevřené – nezavíčkované.
Dvanáctý den od larvování provedeme školkování zralých matečníků nebo přidáváme přímo
do včelstev k výměně starých matek. Třináctý
až čtrnáctý den po larvování se matky líhnou.
Vývoj matky v buňce od nakladení vajíčka
trvá 16 dní. Sedmý den po vylíhnutí vylétají

matky ke snubním proletům a páří se s trubci.
Po oplození začnou do týdne klást vajíčka.
Rozchovávat matky z vyšších chovů je jeden z předpokladů pro úspěšný chov včel. Cílem chovu není kvantita, ale kvalita. Provádět
důsledně obměnu ve včelstvech. Zdravá, výkonná matka je základ pro současné moderní
včelaření a dosažení úspěšnosti. Včelař ale také
musí mít cit pro potřeby včel. Je velice důležité v dnešní době varroázy. Při chovu včel není
podstatný typ úlu a rozměr, kvalitu včelstev určuje hlavně genetický základ, matka.Zásadní je
zmíněný cit pro potřeby včel a mít mladou matku z vyšších chovů, která zaručí kvalitu včelstva. Včely zimuji na medu 65 % a dokrmím
35 % cukerným roztokem, asi do celkového
množství 30 kg zásob. Za 27 let mého včelaření
žádné včelstvo nepadlo ani na varroázu. Chov
matek je časově náročný, ale vyplatí se.
Včelaření je nejen krásný koníček, ale i relaxace. Je jednou z cest k návratu k přírodě
a k pochopení její provázanosti s člověkem.
Pro doplnění tohoto článku můžete na
stránkách: www.tisnov.cz na TTV v pořadu
Poznávejte s námi zhlédnout dokument natočený v roce 2011„Včelaření na Tišnovsku“. Pořadem Vás provede včelař doc. Ing. Vladimír
Kapoun, CSc.

Chováme mladé matky

Naši otcové chov matek nazývali poezií včelařství. Jeho náročnost pozná každý chovatel.
Nespočívá jen v pochopení této metody, chování včel a zákonitostí těch malých tvorečků
na planetě Zemi, ale především záleží na dodržení časových termínů jednotlivých úkonů ve včelstvu. Musíme znát i vývojová stádia
matky a chování včel k představitelce rodu.
Název královna není správný, není vládkyní,
ale slouží jako zachovatelka rodu v kladení vajíček, a tak jí říkáme matka. To je správný název! Vládnou dělnice, ale o tom někdy příště.
Život včel, jejich chování a především tvorba matek mě upoutaly hned od začátku mého
včelaření. Přispěl k tomu článek v TN před 26
lety. Autorem byl včelař Albín Hošek. A tak se
i já dnes pokusím popsat jednu metodu, a to
chov při matce. Při tomto chovu nenarušíme
chod kmenového včelstva. Co znamená chov
matek při matce? Vybereme si silné včelstvo,
které dobře krmí svůj plod. Včelstvo s matkou
pracuje a zachovává všechny funkce tak jak
ostatní. Podmínkou je plodiště od medníku oddělit mateří mřížkou. To je důležité! A proto velice stručně.
Z plodiště převěsíme do medníku dva

RŮZNÉ

Foto: archiv ZO 6-07 Tišnovský kras

Poradna Justýna v Brně pomáhá už půl roku
Tisková zpráva, Brno 4. 3. 2015
Jméno Justýna nese poradna pro oběti
trestných činů, která už půl roku působí v Brně
na Malinovského náměstí. Justýna nabízí
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bezplatné právní i sociální poradenství všem,
kteří se stali obětí či svědkem trestného činu
a chtějí se informovat o svých právech, průběhu trestního řízení, jeho alternativách a dalších souvisejících oblastech. Za šest měsíců

existence poskytla své služby téměř čtyřem
desítkám klientů a klientek z Brna a okolí.
Nedávno se na poradnu obrátila také paní
Katka M. Ta se stala v prosinci minulého roku
obětí násilného útoku, když se procházela se
Tišnovské noviny
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svou dcerou. „Pachatele jsme znaly, byl to muž
z vedlejšího domu, který nám neustále znepříjemňoval život. Nechávaly jsme to být, dokud
si na nás jednou večer nepočkal před domem
a několikrát neuhodil mě i mou dvanáctiletou
dceru,“ vysvětluje paní Katka. „Nic vážného
se nám nestalo, i přesto ten útok úplně změnil náš život. Bála jsem se chodit ven, několik
dní jsem nebyla ani v práci. Dcera nemohla
spát a začala mít problémy ve škole. Tenkrát
jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, a služby
Justýny mi hodně pomohly,“ doplňuje oběť.
S pomocí pracovnic poradny podala paní Katka trestní oznámení a nyní čeká, jak celý případ dopadne. „V poradně jsem se dozvěděla
o průběhu trestního řízení a o právech, která mám a o kterých jsem předtím neměla ani
ponětí. Hodně mi také pomohla bezplatná
psychoterapie, kterou mi poradna zprostředkovala. I když je to pro mě i pro dceru těžká
životní zkouška, cítím, že v tom nejsem sama,
že se mám o koho opřít,“ popisuje služby Justýny její klientka. Kromě popsaného právního
poradenství a psychoterapie nabízí poradna
Justýna také služby sociálního poradenství,
doprovodů, vypracování žádosti o peněžitou
pomoc státu, tvorby mediálního či bezpečnostního plánu a zprostředkování kontaktu
na další služby. „Někteří klienti se s trestným
činem vyrovnají sami nebo s pomocí svých
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příbuzných a přátel. Často se ale stává, že se
u oběti následkem trestného činu objeví psychické potíže nebo problémy v rodině či v práci. Snažíme se myslet na všechny tyto situace,
nabízet klientům komplexní škálu služeb a být
jim oporou po celou dobu řešení případu,“ popisuje činnost poradny sociální pracovnice
Markéta Nešporová. Poradna Justýna vznikla
v Brně před šesti měsíci. Za půl roku své existence spolupracovaly její pracovnice s téměř
čtyřmi desítkami klientů a klientek. „Nejčastěji se setkávám s majetkovou nebo násilnou
trestnou činností – ublížení na zdraví, krádeže či poškození cizí věci. Setkala jsem se však
i s případy neplacení výživného, domácího
i sexuálního násilí. Příběhy jednotlivých klientů jsou naprosto specifické stejně jako jejich
potřeby a služby, kterých využijí,“ přibližuje
činnost poradny Nešporová. Poradna Justýna
je provozována obecně prospěšnou společností In IUSTITIA v rámci projektu „Proč zrovna já?“.
Poradna je otevřena každé pondělí od 12
do 19 hodin a úterý od 9 do 16 hodin na adrese Malinovského náměstí 4. Pracovníci poradny se věnují také terénní práci a po domluvě
navštěvují i klienty v dojezdové vzdálenosti
od Brna. Zájemci o poradenství se mohou předem objednat na telefonním čísle 773 177 104
nebo e-mailu poradna.brno@in-ius.cz.
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Kopaná na Ostrovci – už je to tady

Medaile z MČR v atletice

Jaromír Pacek

Martin Sebera

Poslední podzimní zápas fotbalových složek AFK Tišnov se odehrál 2. 11. 2014. Předlouhý fotbalový půst tišnovské mistrovské
kopané trval plných 21 týdnů. Druhý jarní víkend roku 2015 ukončí toto nekonečné
trauma.
Jaké bude složení mužstva mužů na zahájení druhé poloviny ročníku 2014/5 bylo dlouho velkou hádankou. Informační mezidobí
vyřešilo i tento stěžejní problém. K podzimní
sestavě přichází, jak už bylo v minulém vydání TN uvedeno, nová posilu Petr Čoupek. Jako
další novou tvář uvítá Ostrovec též Ladislava
Hansla, 27letého útočníka, který přichází z divizního Blanska.
Muži zajíždí v sobotu 28. března na horkou půdu brněnské Svratky, vedoucího mužstva I. B třídy. Zajímavý je pohled na tabulku
po odehraných podzimních třinácti kolech.
Svratka má v kolonce proher pouhou jedničku, o kterou se postaralo právě naše mužstvo.
Brankami Mohameda Traorého a Tomáše Mičánka jsme přehráli Svratku na našem hřišti
2:0. Stávající vzájemná bilance ze třinácti střetů je pro nás úspěšnější – 7 výher, 1 remíza a 4
prohry, skóre 28:17.
4/2015

Pikantní nádech střetnutí bude mít i souboj dvou nejlepších kanonýrů naší skupiny. Domácí Křivánek Filip s dvanácti a Momo
(Mohamed Traoré) s třinácti brankami se jistě postarají o strhující průběh zápasu. Přes
různé pochybnosti tak Momo dál pokračuje
ve startech za AFK Tišnov.
Už další týden v neděli 5. dubna 2015
otevře svou vlídnou náruč konečně i náš
fotbalový stánek na Ostrovci. Přivítá dorostence a muže TJ Letonice. Začátky jsou v 13.15
a 15.30. Vzájemná bilance z doposud pouhých
tří zápasů je vzácně vyrovnaná – 1 výhra, 1
remíza a 1 prohra, skóre 5:5. K malému přehledu nutno uvést, že doma nevyhrálo žádné
mužstvo. Naši výhru v Letonicích 2:1 zajistil
Momo brankou z penalty a Tomáš Juříček přímo z rohového kopu.
Spolu se zápasy dorostenců a mužů se rozjíždí jako každým rokem jarní sezóna pro přípravku a žáky. Kdy, kde a s kým se utkají naše
mužstva, sdělí malé informační letáčky právě 5. dubna 2015 v den zápasu s Letonicemi.
Nejen TJFTF přeje úspěšný start všem našim
celkům a ještě úspěšnější pomyslné přistání
na konci ročníku 2014/15, který uzavře zápas AFK Tišnov – Černá Hora 21. června 2015
na Ostrovci.

V sobotu 14. března se v pražské atletické hale ve Stromovce setkali nejlepší atleti veteránských kategorií na 25. mistrovství České
republiky. Tišnov reprezentovali tři závodníci a jako kometa vlétla mezi sprinterskou elitu
Ivana Jíchová, která své dva starty ve sprintech
na 60 m (9,19 s) a 200 m (30,71 s) přetavila
ve dvě stříbra. Bronz z dálky výkonem 600 cm si
odnesl Martin Sebera, k tomu přidal čtvrté místo
na 60 m př. (9,26 s). Dvě osmá místa obsadil Ondřej Doležal (dálka 589 cm, 60 m př. 9,35 s). Oba
zástupci mužské kategorie pojali závody jako
finální přípravu na Mistrovství Evropy v hale
v polské Toruni, které proběhne poslední týden
v březnu a kde nastoupí v atletickém pětiboji.

Zleva Martin Sebera, Ivana Jíchová, Ondřej
Doležal, foto: Martin Sebera
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VZPOMÍNÁME
Už jen kytičku na hrob vám můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 13. dubna uplyne 20. výročí úmrtí naší milované maminky, babičky
paní MARIE DVOŘÁKOVÉ.
A dne 4. května uplyne sedm roků od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana JANA DVOŘÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne 14. března 2015 to bylo 19 let, co nás navždy opustil pan FRANTIŠEK HRUBÝ. Stále
vzpomíná manželka s rodinou a přáteli.

Dne 20. 4. 2015 uplyne 20 let od úmrtí paní
ZDEŇKY JUŘÍČKOVÉ. Stále vzpomíná dcera
Hana s rodinou.

Dne 28. března uplynou dva roky od chvíle, kdy
nás nečekaně opustil náš manžel, tatínek, 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 23 let, co nás náhle opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
JOSEF NADRCHAL. Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 9. dubna to bude čtvrtý rok, kdy zemřel pan
ANTONÍN PÁSEK.

Pět smutných roků uplynulo 25. března, kdy nás
náhle navždy opustil náš tatínek, manžel a syn
ING. KVĚTOSLAV PECKA.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn
a vnoučata.

Dne 26. dubna 2015 uplynou tři smutné roky,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička paní LIBUŠE ŠMERDOVÁ.
S láskou zůstává v našich srdcích.

Stále vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dne 5. 4. uplyne 16 let od úmrtí paní
ALŽBĚTY TUREČKOVÉ.
Stále vzpomíná rodina.

Dne 4. února 2015 tomu bylo již 35 let, co nás
opustil náš tatínek a dědeček PAVEL VRZAL.
V tiché modlitbě stále vzpomíná syn Pavel
s rodinou
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Kdo jste ho znali, prosíme, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 2. dubna uplyne patnáct roků od úmrtí
manžela, tatínka a dědečka
ING. VLADIMÍRA TICHÉHO.
26. února by se dožil 75 let.
S láskou zůstává v našich srdcích.
Manželka, dcera a syn s rodinami

Dne 9. dubna uplyne druhý smutný rok,kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a strýc pan VÁCLAV VODÁK.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti
s rodinami.

Dne 16. dubna by se dožil pan JAN VÝROSTA
80 let a 30. září uplyne devět roků, kdy zemřel.
Vzpomeňte se mnou, manželka.

Tišnovské noviny

vzPOmínáme
Dne 30. března uplyne pět smutných let, co nás navždy opustila naše maminka, babička, prababička, teta
paní MARIE KOSOVÁ. S láskou vzpomínají dcery Hana, Marie, Milada a Soňa s rodinami.

Dne 15. dubna vzpomeneme také 56. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka, pradědečka pana JOSEFA KOSE.
Vzpomínku také budeme věnovat naší sestře, mamince a babičce paní LIBUŠI KOUDELKOVÉ,
která nás tak nečekaně navždy opustila dne 6. prosince 2014. Děkujeme za vzpomínku.
Dne 9. dubna si připomeneme již 100 let od narození a 23.dubna dlouhých
15 let, jež nás dělí od bolestného odchodu našeho drahého tatínka a dědečka pana LEOŠE MALCE, známého výtvarného pedagoga a jevištního
scénografa.
Opona padá, životní příběh člověka moudrého, laskavého, skromného
a mimořádně obětavého s láskou k rodině, svému povolání, ale i k přírodě,
sportu, chataření a tvorbě samorostů se uzavírá… Nikoli v našich srdcích.
S úctou a upřímnou vděčností vzpomíná dcera Hana se syny Ivem a Igorem a rodina zesnulého syna Leoše.

inzeRce

°
°
°

Firma HKP METAL, s. r. o.
se sídlem v Osové Bítýšce 300
přijme do pracovního poměru zámečníky,
svářeče, mistra zámečnické dílny, brusiče.
Kontakt: tel. 775 112 016 pí. Procházková,
775 112 015 p. Procházka
Karel Pavlíček, kamenické práce,
tel.: 604 310 243.
Nabídka pronájmu 1+kk
4/2015

°

dlouhodobý pronájem v ceně
– kvalitní připojení k internetu, televize,
chladnička, mikrovlnka, k dispozici
pračka a žehlírna, stadardně vybavený
pokoj, malá zařízená
kuchyňka a koupelna, vhodné ubytování
pro jednu pracující (důchodce) osobu
Cena včetně služeb 5 900 Kč měsíčně,
bližší informace na tel. 603 894 613.
Prodám byt 2+1, sídliště

Co víc Ti můžem na hrob dát, jen kytičku
a vzpomínat.
Dne 13. dubna to bude 10 let, kdy
nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní MILADA
PROCHÁZKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcery a snacha a rodinami.

°

pod Klucaninou, cena 1 350 000 Kč.
Bližší informace na telefonním čísle:
777 557 081.
Restaurace Červený Mlýn přijme
na HPP číšníka/servírku.
Informace na tel.: 605 295 075
nebo v restauraci.
Dále přijmeme číšníka/servírku
na brigádu.
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na TOmTO
mísTě
mOhl býT
i váš
inzeRáT
BRNĚNSKÁ 184, 666 01 TIŠNOV
tel.: 603 830 914, 549 418 451

• Prodej RD v Březině u Tišnova, 5+kk, novostavba, pozemek
1.800 m2 ……………………………………………………5,5 mil. Kč
• Nedokončený RD v obci Unín včetně stavby dvojgaráţe, pozemek
800 m2 ………………………………………………… 1.999.000,- Kč
• Prodej bytu 3+1 v Tišnově, před rekonstrukcí ……1.400.000,- Kč
• Pronájem 2+1 v Dol. Loučkách
7.500,- /měs
• Prodej bytu 3+1 v Tišnově, klidná část
2.199.000,- Kč
• Prodej nového bytu 3+1 v Tišnově, Hony ………… 2.590.000,- Kč

• Hledáme RD v Tišnově do 5,5 mil. Kč

Rezervace nových bytů v lokalitě Hony za Kukýrnou s dokončením
v roce 2015 – NEPLATÍTE ŢÁDNOU PROVIZI !!!

Kompletní nabídka na www. realitytisnovska.cz

inzerci lze
podávat
v úřední hodiny
na Městském
kulturním
středisku Tišnov,
Mlýnská 152,
tel. č.
777 706 714,
e-mail:
noviny@
kulturatisnov.cz

Společnost T-AGRO CZ s.r.o., zabývající se prodejem
náhradních dílů na zemědělskou techniku, přijme pro
své středisko v Tišnově

ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA
Požadujeme:
SŠ vzdělání, orientace v zemědělství výhodou
velmi dobré komunikační schopnosti
německý jazyk slovem i písmem
komunikativnost, samostatnost, dobrou znalost
práce na PC
ŘP skup. B
praxe v oboru vítána
Nabízíme:
rmy
dobrý kolektiv
nanční ohodnocení závislé na výkonu
zaměstnanecké výhody

Životopisy prosím zasílejte do 30.4. 2015
na e-mailovou adresu t-agro@t-agro.cz
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Byt OV 1+1 Tišnov, ul. Jamborova
CP 35 m², 1. PP, plast. okna, dům po revit.
680.000,-Kč

Byt 3+kk Tišnov, ul. U Humpolky
CP 78 m², IV.NP, po kompletní rekonstrukci
1,990.000,- Kč

Pronájem 1+kk,Tišnov, ul. Brněnská
CP 27 m², 3. NP, novostavba,
6.000,- Kč/měsíc včetně inkasa

Pronájem bytu 2+1 Tišnov, Brněnská
CP 60 m², přízemí, plast. okna, terasa
9.300,- Kč / měsíc včetně inkasa

Chata se zahradou, Sentice
CP 1015 m², jižní svah, elektřina i voda
650.000,- Kč

Rodinný dům 3+kk, Hradčany
novostavba, CP 680 m², klidné místo
3.350.000,- Kč

Novostavba RD 6+kk, Ivanovice
CP 652 m², kolaudace 2006
5,800.000,- Kč

Pronájem komerčních prostor, Tišnov,
ul. Jungmannova, CP 40 m², volné ihned
4.000,- Kč / měsíc + inkaso

Chata se zahradou, Lomnička
CP 354 m², elektřina, vl. studna
295.000,- Kč

RD Jamné u Tišnova
CP 502 m², k rekonstrukci
599.000,- Kč

Prodej objektu bývalé sýpky, Tišnov
CP 1.699 m², v těsné blízkosti vlak. nádraží
2,500.000,-

RD 4+kk Šerkovice, novostavba
CP 833 m2, nízkoenergetický
2,927.300,- Kč
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