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Chtěl bych Vám 
podat zprávu 
o stavu a plá-
nech tišnovského 
zdravotnictví, so-
ciálních služeb 
a sportu. Oblas-
tí, jejichž garancí 
jsem byl v rekon-
struované měst-
ské radě pověřen.

Za vlajkovou loď tišnovského zdravot-
nictví byla vždy považována nemocnice.  
Před nemnoha léty svádělo vedení města 
úspěšný boj za její zachování. V součas-
nosti je však většině Tišnovanů jasné, že 
zdravotní péči na té nejvyšší úrovni jim 
mohou poskytnout jen velké brněnské 
nemocnice se specializovanými pracoviš-
ti. Vedení tišnovské nemocnice proto ne-
hodlá za každou cenu udržet pracoviště, 
která jsou vzhledem k vývoji a současné 
úhradové vyhlášce ztrátová a na něž ani 
není schopno získat lékaře s odpovída-
jící odborností. Snaží se naopak změnit 
nemocnici v ústav, který se zaměří pře-
devším na péči o osoby vyššího věku se 
základními potřebnými pracovišti a pří-
strojovým vybavením. Prvním úspěchem 

je schválení projektu přestavby tišnov-
ské nemocnice v zastupitelstvu Jiho-
moravského kraje. V první fázi má být 
vybudována poliklinika v prostoru ved-
le záchranné služby, ve druhé vzhledem 
k havarijnímu stavu zbourána funkcio-
nalistická přístavba a na jejím místě po-
staven větší pavilón sloužící jako interna, 
LDN, léčebná rehabilitace a jednodenní 
chirurgie, ve třetí fázi mají proběhnout 
stavební úpravy v původní nemocni-
ci tak, aby sloužila jako domov důchod-
ců. Celý projekt je plánován asi na šest 
let, čeká ho řešení ještě spousty problé-
mů. Jedním z nich je například změna 
v územním plánu Tišnova. 

V oblasti sociální péče nelze nezmínit 
nyní trvající zateplování Centra sociál-
ních služeb pod Květnicí. Akce s náklady 
cca 26 milionů korun a s dotací asi 12 
milionů korun byla zahájena v září loň-
ského roku. Zahrnuje kompletní výmě-
nu oken a dveří, zateplení fasády a střech 
komplexu budov. Akce přinese obyvate-
lům centra větší tepelný komfort a sníží 
jejich výdaje. 

V oblasti plánování sociálních služeb 
je aktuálně v řešení otázka udržitelnos-
ti dvou služeb prevence – nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež (Klub Čas) 
a sociální rehabilitace Skryje. Dotační 
titul JMK z EU na ně končí rokem 2014, 
pro udržení musí město najít prostředky 
na pokrytí 20 % nákladů. 

O sportu se dnes hodně mluví. Nový 
ministr školství kritizuje klesající tě-
lesnou zdatnost mládeže, hodlá zavést 
povinnou třetí hodinu tělesné výcho-
vy. Tišnov je přitom městem, které pro 
rozvoj sportu udělalo v posledních dva-
ceti létech více než jiní. Vyrostla spor-
toviště nová, stávající byla většinou 
modernizována. Postupně vznikl sys-
tém dotací na činnost sportovních spol-
ků a provoz sportovních zařízení. Přesto 
je žádoucí navýšit objem dotačních pro-
středků a umožnit tak sportovní aktivity 
co nejvyššímu počtu dětí. Jako potřebný 
vidím dotační titul, z něhož budou oce-
něni dobrovolní tělovýchovní pracovní-
ci, trenéři a cvičitelé. Bez nich by sport 
v Tišnově nemohl existovat. Z investic 
ve sportu je v současnosti nejdůležitější 
rekonstrukce koupaliště (a léto se blíží!), 
připravuje se úprava skate parku a mo-
dernizace hřiště u sídliště Květnice. 

Mgr. Karel Švábenský, radní

Úvodní slovo
Vážení spoluobča-
né, v tomto úvod-
ním slově bych 
Vám ráda předsta-
vila sebe a agendu, 
která mi byla svě-
řena. Mé jméno je 
Petra Kappelová 
a jsem učitelkou 
na Základní škole 
Smíškova. V Tiš-

nově žiji celý svůj život, k našemu městu 
mám velmi blízký vztah, a i proto jsem se 
rozhodla aktivně se podílet na jeho cho-
du. V roce 2010 jsem získala Vaši důvěru 
a stala jsem se zastupitelkou za TOP 09. 
V únoru letošního roku jsem byla zvolena 
radní pro oblast školství, rodinné politi-
ky a kultury. Pevně věřím, že své zkuše-
nosti nabyté během více než dvacetileté 
pedagogické praxe, při spolupráci s mno-
ha kulturními, školskými a občanskými 
subjekty i pořádáním nejrůznějších akcí 
budu moci zúročit ve prospěch všech 
občanů.

V minulosti jsme byli svědky někte-
rých necitlivých rozhodnutí, která škol-
ství a kulturu výrazně destabilizovala. 
Namátkou můžeme jmenovat kompletní 

personální obměnu odboru školství 
a kultury v minulém roce. Finanční pro-
středky nebyly vždy rozdělovány efek-
tivně a ve prospěch všech, ale byly z nich 
financovány zbytečně nákladné kultur-
ní akce, jejichž společenský přínos je 
přinejmenším sporný. Ptáte se, proč se 
naše připomínky k tomuto stavu a sna-
hy o zlepšení neobjevily už dříve na jed-
náních zastupitelstva? Vy, kteří jste naše 
jednání pravidelně sledovali, odpověď 
znáte. Snahy o konstruktivní změny 
v prakticky jakékoli oblasti končily pře-
hlasováním o jeden pouhý hlas.

Přestože do komunálních voleb zbývá 
jen pár měsíců, chceme kulturu a škol-
ství v našem městě posunout pozitivním 
směrem. V současné době je zpracová-
vána koncepce nové organizační struk-
tury v této oblasti. Přípravou se zabývá 
odborná skupina složená z představitelů 
kulturních organizací v Tišnově, zástup-
ců městského úřadu a zastupitelů napříč 
politickým spektrem. Ráda bych k disku-
zi přizvala i neziskové organizace a ob-
čanskou společnost. Každý konstruktivní 
podnět je vítán a určitě přispěje ke sta-
bilitě kultury a školství v našem městě. 
Sama idea změny uspořádání není nová 

a objevila se v minulosti již několikrát. 
V současné době se počítá s přesunutím 
veškerých kulturních počinů pod hlavič-
ku Městského kulturního střediska, což 
zajistí koordinované a odborné organi-
zování kulturních akcí. Zároveň tak bude 
zajištěna provázanost akcí i nezávislost 
kultury na současném i budoucím poli-
tickém vedení města.

Aktuálně posuzovala Rada města žá-
dosti o poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z dotačního programu města. Město 
Tišnov ze svého rozpočtu rozdělí občan-
ským sdružením, klubům a spolkům 
nemalé částky: 250 000 Kč pro řádné do-
tační tituly a pro mimořádné dalších při-
bližně 100 000 Kč.  Věříme, že i toto je 
jedna z cest přiblížit Vám možnost spolu-
podílet se na utváření kulturního vzhle-
du města.

Závěrem přijměte, prosím, pozvá-
ní na vzpomínkovou akci Konec II. svě-
tové války v Tišnově, která se uskuteční 
v podvečer 7. 5. 2014. Na náměstí 28. 
října uctíme v 16.30 památku padlých, 
poté jste zváni na besedu rodáků Tišnova 
do městského muzea.

PaedDr. Petra Kappelová, radní
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Městský úřad Tišnov – Odbor životního prostředí

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme 
začali s novým seriálem – představová-
ní Městského úřadu Tišnov po jednotli-
vých odborech.

Jelikož tento díl vzniká na konci 
dubna, tedy v měsíci lesů, v době, kdy 
je příroda v plném jarním rozpuku, 
a na 22. dubna navíc připadá mezinárod-
ní Den Země, není nic příhodnějšího než 
představit v tomto čísle odbor životního 
prostředí. Není naším záměrem popsat  
celou agendu odboru, ale zejména přiblí-
žit základní činnosti – o co se odbor stará 
(i nestará), komu může pomoci a ve kte-
rých situacích, na koho se obrátit atd.

Odbor životního prostředí vede Ing. 
Vítězslav Marvan a nyní má pod sebou 
šest referentů.

Kontakt na vedoucího je tel. 549 439 817, 
e-mail: vitezslav.marvan@tisnov.cz.

Státní správa lesů:
•	 vykonává státní správu v rozsahu 

obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností podle zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů (lesní zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů,

•	 pro občana města jako vlastníka lesa 
to znamená, že u příslušného referen-
ta si může mimo jiné zdarma vyzved-
nout například lesní hospodářské 
osnovy, požádat o povolení těžby dře-
va a vyřídit další záležitosti vyplývají-
cí z lesního zákona.

Zodpovídá: Ing. Josef Chylík, 
tel. 549 439 832, josef.chylik@tisnov.cz.

Správa městských lesů:
•	 Květnice, Klucanina, části lesů na ka-

tastrech místních částí Jamné, Hájek 
a Hajánky.

Zodpovídá: městský hajný Bc. Miroslav 
Holíček, DiS., 549 439 831,  
miroslav.holicek@tisnov.cz.

Myslivost:
•	 vykonává státní správu v rozsahu obec-

ního úřadu obce s rozšířenou působností 
podle zákona č. 449/2001 Sb., o mysli-
vosti, ve znění pozdějších předpisů,

•	 vydává lovecké lístky, schvaluje plány 
chovu a lovu pro uživatele atd. 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Holíček, DiS., 
549 439 831, miroslav.holicek@tisnov.cz.

Vodní hospodářství:
•	 vykonává státní správu v rozsahu 

obecního úřadu a obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodo-
vodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů,

•	 tzn. u příslušných referentů je mož-
né si vyřídit např. povolení pro stav-
bu studny, čistírny odpadních vod, 
rybníků; řeší ochranu vodních toků, 
záplavová území, povolují vodovody 
a kanalizace apod. s ohledem na vod-
ní zákon,

•	 speciální stavební úřad pro povolová-
ní vodních děl (vodoprávní úřad).  

Zodpovídá: 
Ing. Jan Kazda, tel. 549 439 835, 
jan.kazda@tisnov.cz; 
Ing. Jiřina Čechovičová, tel. 549 439 833, 
jirina.cechovicova@tisnov.cz.

Rybářství:
•	 vykonává státní správu v rozsahu 

obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností podle zákona č. 99/2004 Sb., 
o rybníkářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochraně moř-
ských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství), 
ve znění pozdějších předpisů, 

•	 vydávání rybářských lístků, NEVY-
DÁVÁ povolenky k lovu (ty vydává 
Místní organizace Moravského rybář-
ského svazu),

•	 řeší přestupky na úseku rybářství.
Zodpovídá: Ing. Jan Kazda, tel.  
tel. 549 439 835, jan.kazda@tisnov.cz. 

Zemědělský půdní fond:
•	 vykonává státní správu v rozsahu 

pověřeného obecního úřadu a obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů,

•	 investoři staveb ve spádové oblasti 
si zde vyřídí odnětí ze zemědělského 
půdního fondu (podklad pro stavební 
povolení a územní řízení) apod.

Zodpovídá: Ing. Milena Valentová, tel.  
549 439 834, milena.valentova@tisnov.cz.

Ochrana přírody:
•	 vykonává státní správu v rozsahu po-

věřeného obecního úřadu a obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů; v působnosti obecního 
úřadu povoluje kácení dřevin, pozasta-
vuje omezení nebo zákaz kácení dře-
vin, ukládá náhradní výsadbu,

•	 např. vydává závazná stanoviska k zá-
sahu do významných krajinných prvků.

Zodpovídá: Ing. Milena Valentová, tel.  
549 439 834, milena.valentova@tisnov.cz.

Ochrana ovzduší:
•	 vykonává státní správu v rozsahu 

obecního úřadu a obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností podle 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
ve znění pozdějších předpisů,

•	 mimo jiné vydává závazná stanoviska 
pro činnosti, při nichž může vznikat 
znečištění ovzduší.

Zodpovídá: Ing. Martina Staňková, tel.  
549 439 814, martina.stankova@tisnov.cz.

Odpadové hospodářství:
•	 vykonává státní správu v rozsahu 

obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; v působnosti obecního úřa-
du ukládá právnickým a podnikajícím 
fyzickým osobám pokuty za porušení 
povinností uložených zákonem o od-
padech a stanovuje opatření a lhůty 
pro zjednání nápravy v případě poru-
šení povinností uložených zákonem 
o odpadech.

Zodpovídá: Ing. Martina Staňková, tel.  
549 439 814, martina.stankova@tisnov.cz.

S čím se na Odbor ŽP neobracet:
•	 hlásit černé skládky či znečištění veřej-

ného prostranství v katastru Tišnova 
(řeší Odbor správy majetku a investic),

•	 platit poplatky za komunální odpad 
(řeší Odbor finanční),

•	 hlásit zatoulaná zvířata (řeší Odbor 
správy majetku a investic),

•	 se žádostmi o povolenky k lovu ryb 
(vydává Místní organizace Moravské-
ho rybářského svazu).
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Jubileum bývalého starosty Petra Fruhwirta
Miroslav Pavlík

Tišnov má za dobu svého trvání ce-
lou galerii starostů. Někteří se zapsali 
do jeho historie, někteří upadli v zapo-
mnění. K těm prvním určitě patří letoš-
ní jubilant a emeritní starosta Tišnova 
Ing. Petr Fruhwirt, který stál v čele měs-
ta v bouřlivých devadesátých letech. Kre-
dit Petra Fruhwirta byl mimo jiné dán 
také tím, že jeho otec MUDr. Fruhwirt 
byl váženým tišnovským občanem, který 
byl loni za svou celoživotní práci lékaře 
a za činnost v odboji jmenován in memo-
riam čestným občanem města Tišnova.

Petr Fruhwirt prožil nádherný život se 
všemi peripetiemi, které k životu neod-
dělitelně patří. Své dětství strávil v rod-
ném domě na Dvořáčkově ulici, která 
byla centrem dětských her a v zimě nád-
hernou sanicí dětí z dalekého okolí.

Válečný rok 1942 tragicky pozname-
nal život rodiny, protože strýc MUDr.
Vališ z Kuřimi byl umučen v Mauthau-
senu. V roce 1944 složil úspěšně přijí-
mací zkoušky na tišnovské gymnázium. 
Po válce se zapojil do obnovené činnos-
ti Junáka až do jeho zákazu. Ale skautem 
zůstal srdcem po celý život.

Bolestným se pro něho stal rok 1952, 
kdy byl zatčen jeho otec, který byl 
za údajnou protistátní činnost odsouzen 
k jedenácti letům vězení a ztrátě majet-
ku. Toho roku Petr Fruhwirt právě ma-
turoval. I když měl samé výborné, cesta 
ke studiu mu byla uzavřena díky určitým 
místním osobám. Dostal na vybranou: 
buď pracovat jako dělník v papírně, nebo 
na stavbě Vírské přehrady. Měl však také 
trochu štěstí. Po absolvování základní vo-
jenské služby unikl pozornosti a dostal 
se na Vysokou školu zemědělskou. Této 
možnosti využil, a tak se stalo zeměděl-
ství na 30 let jeho životním osudem.

Rok 1968 znamenal pro Petra Fru-
hwirta obnovení skautského hnutí. Pra-
coval jako vedoucí střediska Junáka. 
Protože byl kvůli této činnosti několikrát 
předvolán na MNV, raději z obavy per-
sekuce rodiny zničil všechny doklady 
o činnosti Junáka v Tišnově.

Čas rychle ubíhal a nutno připome-
nout, že velkou oporu v životě našel 
ve své ženě, dětech a vnoučatech. Uveď-
me také, že v lékařské tradici jeho otce 
pokračovala jeho sestra Pavla a rovněž 
jeho dcera, známá tišnovská dietoložka 
MUDr. Veronika Pozděnová.

Když byl skauting po roce 1989 ob-
noven, Petr Fruhwirt už nechtěl začínat 
znovu. Lákala ho komunální politika. 
Protože celý život prožil v tomto městě, 
rozuměl mu, a tak měl hlavu plnou plánů, 
co by se  dalo změnit. Již v roce 1990 kan-
diduje za Občanské fórum do městského 
zastupitelstva. Byl zvolen, ale výzvu, aby 
se ujal funkce starosty, odmítl. Stále se cí-
til víc být zemědělcem.

Funkci starosty přijal až v roce 1994 
a vykonával ji do roku 2002. Zmapo-
vat léta starostování však není úkol leh-
ký, protože být starostou, to je úvazek 
na 24 hodin denně. Jedním z prvních 
velkých úkolů bylo dokončit rozestavě-
ný penzion pro seniory, neboť stavba se 
prodražila a bylo nutno sehnat peníze 
na její dokončení. Penzion byl postaven 
a stal se chloubou města. Velkým otazní-
kem byl také osud tišnovské nemocnice, 
kterou chtěl okres zrušit. Stálo to nemálo 
úsilí a vyjednávání, aby byla nemocnice 
zachráněna nejenom pro Tišnov, ale také 
pro dalších čtyřicet tisíc obyvatel Tiš-
novska. Nakonec se podařilo nemocnici 
od MUDr. Kuthana odkoupit a dostala se 
do majetku kraje.

Petr Fruhwirt se však podílel na řadě 
dalších akcí ve městě. Třeba na úpravě 

Švehlova pomníku, na hudebním festiva-
lu Concentus Moravie se zpěvačkou Mag-
dalenou Koženou, na akcích v letním kině 
(„A zase se v Tišnově zpívá“), dnech hud-
by na tišnovském náměstí, opravě Jam-
borova domu a mnoha dalších.

Kromě jiného bylo třeba řešit ve městě 
také bytové problémy. Sem patří výstavba 
nové městské části tzv. „Hony za Kukýr-
nou“. Nové povinnosti přibyly poté, co 
bylo město pověřeno pravomocemi 3. 
stupně. Tak se stal Tišnov vlastně znovu 
okresním městem.

Dnešní podobu dostavby radnice be-
rou lidé, jakoby zde stála odjakživa. V le-
tech 1995–2002 získalo město několik 
nových pozemků a také vyrostl mimo jiné 
Penny Market. Byl odkoupen tzv. Müllerův 
dům, který se stal významným kulturním 
centrem.

Vymezený prostor pro tento text nedo-
voluje obsáhnout všechno. Ale doplňme  
ještě alespoň to, že Ing. Petr Fruhwirt, 
emeritní starosta, oslaví 18. května své 
osmdesátiny. Tak hodně zdraví do dal-
ších let a hodně společných snů! A co na-
psat závěrem? Snad to, že osobnost Petra 
Fruhwirta je potvrzením toho, že politika 
není o stranách, ale o lidech.
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Informace k volbám do Evropského parlamentu
Jiří Dospíšil, vedoucí odboru správních a vnitřních věcí

Volby do Evropského parlamentu se 
budou na území České republiky konat 
ve dnech 23.	a	24.	května	2014.	

Právo volit
Právo volit na území ČR do Evropské-

ho parlamentu má každý občan ČR, kte-
rý alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, a občan jiného členského státu 
EU, který alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 
dnů přede dnem voleb přihlášen na úze-
mí České republiky k pobytu a do 13. 5. 
2014 požádal o zápis do seznamu voličů 
(dále jen „volič“), pokud u něj nenastala 
překážka výkonu volebního práva. Ka-
ždý volič, státní občan České republiky, 
prokáže ve volební místnosti svou totož-
nost a státní občanství České republi-
ky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým či 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem.

Voličský průkaz
V případě, že volič bude ve dny voleb 

v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu 
sociální péče nebo v obdobném ústavu 
a zařízení či v policejní cele, v místě vý-
konu vazby nebo v místě výkonu trestu 
odnětí svobody, může požádat prostřed-
nictvím správce příslušného zaříze-
ní o zápis do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu v místě to-
hoto zařízení, a to do 3. 5. 2014. V tom 
případě bude vyškrtnut ze seznamu vo-
ličů do Evropského parlamentu v místě 
trvalého bydliště. Proto doporučujeme 
požádat o zápis do seznamu voličů do Ev-
ropského parlamentu jen v případě, po-
kud má volič jistotu, že před volbami 
nebude ze zařízení propuštěn, v opač-
ném případě požádat o vydání voličské-
ho průkazu.

O vydání voličského průkazu je nutno 
písemně či osobně požádat u obecního 
úřadu v místě, kde je volič hlášen k tr-
valému pobytu, nejpozději dne 8. května 
2014 do 16.00 hodin. Pokud bude žádost 
o vydání voličského průkazu zaslána poš-
tou nebo doručena příslušnému úřadu ji-
nou osobou než voličem, musí být podpis 
žadatele úředně ověřen. Žádost o volič-
ský průkaz lze zaslat také elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem 
žadatele nebo prostřednictvím datové 
schránky žadatele. Voličské průkazy bu-
dou vydávány od 8. 5. 2014. U Městské-
ho úřadu Tišnov lze o vydání voličského 
průkazu požádat v budově nám. Míru 

346 (budova nad poliklinikou), přízemí, 
dveře č. 116 (Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 
549 439 774).

Upozornění na zvláštnost těchto 
voleb

Po termínu 13. 4. 2014, kdy byly zane-
seny do seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu údaje ze stálého 
seznamu voličů, tedy údaje o občanech, 
kteří mají právo volit do Evropského par-
lamentu na území města Tišnova, nelze 
do seznamu voličů dopisovat, až na násle-
dující výjimku. Pokud volič změní v obdo-
bí od 14. 4. do 21. 5. 2014, kdy se uzavírají 
seznamy voličů, místo trvalého bydliště 
v rámci území ČR, bude ze seznamu voli-
čů v místě původního bydliště vyškrtnut. 
Má-li zájem volit do Evropského parla-
mentu,  musí si u obecního úřadu v mís-
tě původního bydliště požádat o vydání 
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro tyto volby, které předloží nejpozději 
21. 5. 2014 do 16.00 hodin obecnímu úřa-
du v místě nového bydliště nebo ve dny 
voleb okrskové volební komisi v místě 
nového bydliště, kde musí současně pro-
kázat své právo volit ve volebním okrsku 
(zejména občanským průkazem s odděle-
ným rohem a potvrzením o změně místa 
trvalého pobytu nebo novým občanským 
průkazem s aktuálními údaji). 

Hlasování
Hlasovací lístky budou doručeny voli-

čům do místa jejich trvalého pobytu, a to 
nejméně 3 dny před volbami.

Voliči hlasují ve volební místnosti vo-
lebního okrsku podle místa svého trva-
lého bydliště. Zde uvádíme příslušnost 
do volebních okrsků v Tišnově:
Okrsek	č.	1
•	 je volební místnost  v budově Mateř-

ské školy – Horova 960
•	 pro voliče s adresou trvalého poby-

tu: Brněnská 198, 276, 498, 800, 824,  
909, 916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, 
Hanákova – celá, Hradčanská – celá, 
Jamborova – celá, Mahenova – celá, 
Mánesova – celá, Mrštíkova – celá, 
Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, 
Těsnohlídkova – celá, Trnec – celá, 
U Lubě – celá, U Pily – celá

Okrsek	č.	2
•	 je volební místnost v budově restau-

race FIPO – Hornická 1698    
•	 pro voliče s adresou trvalého poby-

tu: Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 
791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, 

Erbenova – celá, Halasova – celá, 
Hornická 950–953, 957, 1519–1530, 
1698, Horova – celá

Okrsek	č.	3
•	 je volební místnost v budově Základní 

školy – Smíškova 840
•	 pro voliče s adresou trvalého poby-

tu: Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 
264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 
292, 305, 320, 352, 381, 406, 421, 
472, 488, 700, 701, 727, 728, 767, 
841, 1569, Chodníček – celá, Dob-
rovského – celá, Dvořákova – celá, 
Havlíčkova – celá, Hornická 468–471, 
899–901,    Hřbitovní – celá, Husova – 
celá, Hybešova – celá, Hynka Bíma – 
celá, Kvapilova – celá, Máchova – celá, 
Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, 
Na Rybníčku – celá, Purkyňova – celá, 
Revoluční – celá, Riegrova 212, 285, 
302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 
390, 397, 399, 425, 707,  Smetanova 
– celá, Smíškova – celá, Vrchlického – 
celá, Wagnerova – celá

Okrsek	č.	4
•	 je volební místnost v budově Městské-

ho kulturního střediska – Mlýnská 152
•	 pro voliče s adresou trvalého pobytu: 

Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–159, 
170, 185, 196, 231, 232, 252, 260, 
286, 325, 475, 792, 1887, Cáhlovská 
– celá, Červený mlýn – celá, Dvořáč-
kova – celá, Halouzkova – celá, Ja-
náčkova – celá, Jungmannova – celá, 
Karasova – celá, Klášterská – celá, 
Koráb – celá, Kostelní – celá, Mlýnská 
– celá, Nádražní – celá,  Na Kopečku 
– celá, Na Loukách – celá, Na Za-
hrádkách – celá, nám. Komenského 
– celá, nám. Míru – celá, Neumann-
ova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov 
– celý, Pod Květnicí – celá, Procházko-
va – celá, Ráboňova – celá, Radniční 
– celá, Trmačov – celá, U Humpolky 
– celá, U Náhonu – celá, U Střelnice – 
celá, U Svratky – celá, U Tratě – celá, 
Za Krétou – celá, Za Mlýnem – celá 
z k. ú. Tišnov  
Čísla popisná větší než 1000 a men-
ší než 1500 jsou domy z katastrální-
ho území Předklášteří. Tito občané 
hlasují v Předklášteří (zejména ul. 
Za Mlýnem).

Okrsek	č.	5
•	 je volební místnost v budově Gymná-

zia Tišnov – Na Hrádku 20  
•	 pro voliče s adresou trvalého poby-

tu: Bezručova – celá, Černohorská 
– celá, Drbalova – celá, Družstevní – 
celá, Jiráskova – celá,  Kukýrna – celá,  
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Třiďme nadále tak dobře
Václav Drhlík, oddělení komunálních služeb

Občané Tišnova obsadili v roce 2013 
ve výtěžnosti třídění plastů, nápojových 
kartonů, papíru a skla skvělé 2. místo 
v kraji. Dle statistik společnosti Ekokom, 
a. s., nás v kategorii měst nad 2 000 oby-
vatel překonal těsně jen Vyškov. Tišnov 
dominuje především v komoditách pa-
pír a sklo, i když v plastech došlo v Tišno-
vě meziročně k nárůstu množství o 10 %. 
Tabulka přibližuje výtěžnost třídění jed-
notlivých komodit, tedy množství v kilo-
gramech, které průměrně vytřídí občan 
za rok.

Jen pro srovnání, směsného odpa-
du zůstává stále mnoho. Průměrně ulo-
žil občan do popelnice, kontejneru či 
na sběrný dvůr 248 kilogramů směs-
ného odpadu! Dle průměrné skladby 
domovního odpadu zůstává v tomto 
množství předaného směsného odpa-
du ještě alespoň 50 % tříditelných slo-
žek komunálního odpadu (papír, plasty, 
sklo, kov, bioodpad a další)! Apelujeme 
proto na občany, kteří ještě netřídí, aby 
pomohli s tříděním a spolupodíleli se 
tak na možnosti snížení místního po-
platku za odpad pro všechny občany.

Jen pro představu v roce 2013 činily 
náklady na svoz a likvidaci směsného od-
padu 4 mil. Kč. Za svoz vytříděného od-
padu zaplatilo město „jen“ 0,55 milionu 
korun a současně obdrželo od autorizo-
vané obalové společnosti za toto vytřídě-
né množství odpadu 1,05 milionu korun! 
Nezbývá než dodat, že třídění má smysl. 

Velký dík patří občanům, kteří svě-
domitě přijali třídění nové komodity 

bílého (čirého) skla. Podařilo se ho vy-
třídit 34,76 tun/rok, což je téměř tře-
tina z celkového množství skla. Bílé 
sklo je lépe obchodovatelné a lépe 
recyklovatelné.

Při třídění papíru žádáme občany 
a obchodníky, aby velké kartonové kra-
bice rozložili a vložili do kontejneru 
nebo v případě většího množství odvezli 
na sběrný dvůr. Vhození velké nerozlože-
né krabice do kontejneru omezí možnost 
třídění dalším občanům. Položení kra-
bic vedle kontejnerů také není vhodné 
a dává pak vzniknout drobným černým 
skládkám. Pro takovéto rozměrné papí-
rové obaly bude sloužit velkoobjemový 
kontejner na papír, který bude v květnu 
nově umístěn u ZŠ nám. 28. října. Roz-
měrné rozložené krabice tak bude mož-
né uložit nejenom na sběrném dvoře, ale 
i do tohoto kontejneru.

Již třetím rokem se mohou občané 
zapojit do motivačního pytlového sbě-
ru plastů. Zaregistrovalo se už přes 500 
rodin. V roce 2013 bylo tímto způsobem 
vytříděno 17 436,6 kilogramu plastů. 
Za tyto plasty byla občanům dle předa-
ného množství započítána úleva v cel-
kové výši 69 746,20 Kč. Do pytlů můžete 
třídit takové plasty a nápojové kartony, 
které vhazujete běžně do žlutých kon-
tejnerů ve městě. Pytle nemusí být žlu-
té barvy, ale je třeba, aby byly průhledné 
o objemu přibližně 120 litrů. Do pytlové-
ho sběru nepatří plasty větších rozměrů, 
jako jsou židle, bazény, boby apod., ty je 
nutné předat pouze na sběrném dvo-
ře. Dále sem nepatří hračky s kovovými 
částmi ani plasty odmontované z elek-
trozařízení, ta je nutné vytřídit komplet-
ní na sběrném dvoře nebo do červených 
kovových kontejnerů ve městě.

Pytlový sběr plastů je prováděn je-
denkrát měsíčně, vždy první pondělí 

v měsíci, a to v celém městě a místních 
částech. Pytle s plasty je možné odvézt 
i na sběrný dvůr. Aktuálně můžete zhléd-
nout na internetových stránkách města 
ve složce Potřebuji vyřídit / Komunální 
služby, kolik odpadu jste vytřídili za prv-
ní čtyři svozy roku 2014. V případě, že 
objevíte nesrovnalost, se prosím dostav-
te na oddělení komunálních služeb MěÚ 
Tišnov k jejímu dořešení.

Sběr bioodpadu probíhá do konce lis-
topadu vždy v pátek v sudých týdnech. 
Zkuste třídit kromě posečené trávy i bio-
odpad z domácností, podivíte se, jaké je 
to množství. V roce 2013 bylo takto vytří-
děno bezmála 250 tun bioodpadu. Nadá-
le platí, že bioodpad, který zrecyklujete 
kompostováním na vlastním pozemku, je 
ekonomicky i ekologicky nejpřijatelnější.

Za rok 2013 se podařilo vytřídit ne-
uvěřitelných 40 886 kilogramů textilu. 
Nově byly přidány kontejnery na textil 
na ulici Dlouhou a za prodejnu Albert. 
Celkem máme ve městě již 7 těchto kon-
tejnerů. Kromě textilu můžete do nich 
můžete vytřídit i obuv a hračky. Dalších 
několik tun textilu předali občané v rám-
ci humanitárního sběru pro Diakonii 
Broumov, děkujeme.

Město Tišnov se v Jihomoravském 
kraji umístilo také na 3. místě ve sbě-
ru elektrozařízení a získalo tak finanční 
dar ve výši 15 000 Kč od společnosti Ase-
kol s. r. o. Elektrozařízení a další odpad 
můžete předat na sběrném dvoře města, 
který spolu s ostatními službami v odpa-
dovém hospodářství pro město provozu-
je společnost KTS Ekologie s. r. o., u níž lze 
také objednat kontejner na odvoz většího 
množství suti, zeminy či velkoobjemové-
ho odpadu (p. Kala, tel. 734 857 097).

Děkujeme těm občanům, kteří svědo-
mitě třídí odpad. 

Květnická 1610–1620, 1717–1724, 
Lomnická – celá, Na Hrádku – celá, 
nám. 28. října – celá, Nerudova – celá, 
Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 
25, 270, 281, 310 - 312, 318, 321, 323, 
324, 332, 431–435, 676, 677, 686, 
Sv. Čecha – celá, Tyršova – celá

Okrsek	č.	6
•	 je volební místnost v budově Základní 

školy – nám. 28. října 1708
•	 pro voliče s adresou trvalého pobytu: 

Dřínová – celá, Králova – celá mimo 
č. p. 1742, Květnická 1621–1640, 
Osvobození – celá

Okrsek	č.	7
•	 je volební místnost v budově bývalé 

školy – Jamné 28
•	 pro voliče s adresou trvalého pobytu 

v místní části Jamné
Okrsek	č.	8
•	 je volební místnost v budově Kultur-

ního domu – Hajánky 23
•	 pro voliče s adresou trvalého pobytu 

v místní části Hajánky a Hájek
Okrsek	č.	9
•	 je volební místnost v budově Domu 

s pečovatelskou službou (penzion), 
Králova 1742

•	 pro voliče s adresou trvalého poby-
tu: Dlouhá – celá, Formánkova – celá, 
K Čimperku – celá, Králova 1742, Ma-
rie Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, 
Ranného – celá, Valova – celá.

Další informace k volbám lze 
získat	na	tel.	MěÚ	Tišnov: 
549	439	713	nebo	549	439	777.

Tišnov JMK ČR
Papír 28,6 19,4 18
Plasty + NK 8,9 6,7 9,7
Sklo (bílé + 
směsné)

15,1 9,7 11
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Park pod kostelem
Václav Drhlík, oddělení komunálních služeb

Projekt parku pod kostelem po loňské 
rekonstrukci opěrných zdí pokračuje asa-
nací některých stromů v části Na Hrádku. 
Stejně jako při Regeneraci zeleně na síd-
lišti Pod Klucaninou bylo za pokácené 
provozně nebezpečné stromy vysazeno 
ještě více mladých, vhodně vypěstovaných 
stromů, budou také pokácené provozně 
nebezpečné stromy v lokalitě Na Hrád-
ku nahrazeny 79 stromy. Vězte, že ani 
nám nečiní kácení stromů žádnou ra-
dost. Chceme-li však zpřístupnit občanům 
novou parkovou plochu, bylo nezbytné 
provést na základě dendrologického prů-
zkumu pokácení provozně nebezpečných, 
suchých či poškozených stromů. Podél 
chodníku Na Hrádku bude vysazeno v ro-
zumné vzdálenosti od památné aleje 13 
lip a tento chodník tak získá oboustran-
nou lipovou alej. Další stromy budou vy-
sazeny v ploše parku. 

V současné chvíli je dokončena doku-
mentace pro územní rozhodnutí. Občané 
budou s touto dokumentací seznámeni 
do konce dubna v prostorách vestibulu 
radnice a na webu města. Již na podzim 

letošního roku je plánováno zahájení re-
alizace východní části parku, tedy ploch 
„Na Hrádku“ a „Velká zahrada“, v rozpoč-
tu města je na tuto část vyčleněno 5 milio-
nů korun. Vznik západní části parku, která 
bude napojena na náměstí Míru, je naplá-
nován na rok 2015.

Objekty, které budou v rámci této in-
vestice řešeny, jsou stručně popsány dle 
jednotlivých ploch takto:  
Na Hrádku

Lokalita Na Hrádku je v současnosti 
jediná veřejně přístupná parková plocha 
navazující na starý hřbitov. Stávající chod-
ník při lipovém stromořadí bude rekon-
struován včetně osvětlení. Terénní zlom 
s náletovými dřevinami přiléhající k chod-
níku bude upraven výstavbou kamenné 
gabionové opěrné zídky. 
Velká zahrada

Plochy původních zahrad lemují ze zá-
padní strany parkový prostor Na Hrádku. 
V horní části území je navrženo umístění 
parkoviště určené především pro návštěv-
níky sousedícího hřbitova. Jižním směrem 
od parkovací plochy je navržen drobný 

objekt technického zázemí parku. Jedno-
duchá obdélníková přízemní budova bude 
obsahovat veřejné toalety a technické zá-
zemí pro správu parku. Na objekt nava-
zuje zpevněná terasa pro umístění letní 
zahrádky s přilehlou plochou dětského 
hřiště. V jižní části území je navržen vý-
tvarně pojatý vyhlídkový altán, ze kterého 
se otevírá výhled na siluetu historického 
města včetně Květnice. V dolní jihozápad-
ní části parku je využit terén pro umís-
tění parkového extensivního amfiteátru. 
Všechny hlavní uzlové body parku jsou 
vzájemně propojeny chodníky a kompo-
zičními průhledy. 

Nově navržené chodníky pokryje ka-
menná „divoká mozaika“, podružné komu-
nikace v příznivém terénu budou pouze 
mlatové s betonovými nášlapnými prvky. 
Pro zajištění ideální provázanosti jednot-
livých lokalit bude vytvořen pěší koridor, 
který zajistí provozní propojení hlavní 
plochy parku s prostorem farské zahrady, 
potažmo s přilehlým sadem. Na vytipova-
ných hlavních tazích bude zbudováno ve-
řejné osvětlení. 

Práce v předjaří aneb Proč se lavičky neopravují v zimě
Václav Drhlík, oddělení komunálních služeb

V posledním čísle Tišnovských novin 
se zastupitel Jan Schneider vyjádřil ke sta-
vu mobiliáře na veřejném prostranství. 
Dovolím si zareagovat a informovat o vy-
braných sezónních pracích, které jsme 
v období vegetačního klidu udělali.  

Organizační složka města Úklid a údrž-
ba zahrnuje pracovníky, kteří zajišťují 
údržbu veřejných prostranství. V letošní 
mírné zimě, kdy bylo pouze 9 zásahů zim-
ní údržby, mohli tito pracovníci vykonávat 
celou řadu činností, jež v běžné mrazivé 
zimě provádět nemohou. 

Věnovali jsme se především plánova-
nému kácení stromů a klučení keřů. Takto 
byla vyčištěna okolí cest na Stanoviskách, 
u Hradčanského nádraží, za penzionem, 
dále plochy v ulici Olbrachtova, v areálu 
koupaliště a v okolí hřbitova v Šatanech 
(nový hřbitov). Probírku porostu jsme 
udělali také v okolí hřiště za ZŠ nám. 28. 
října a na dalších jednotlivých místech 
ve městě. Významné kácení jsme zajisti-
li vlastními pracovníky i Na Hrádku, kde 
byly pokáceny provozně nebezpečné stro-
my. Toto kácení souvisí s realizací plánova-
ného parku Pod kostelem. Ve zmíněných 
místech bude na druhé straně chodníku 

oproti památné aleji lip vysazena mladá li-
pová alej o 13 stromech. Dalších bezmála 
60 stromů bude vysazeno v ploše budou-
cího parku.

Kromě pravidelných úklidů ve městě 
jsme zlikvidovali několik drobných čer-
ných skládek na Trnci a provedli úklid 
v okolí bunkru v prostorách za bývalou ci-
helnou. V březnu byly zahájeny jarní řezy 
keřů a již 12. března započalo jarní zame-
tání chodníků a komunikací.

Od 15. března připravujeme dětská hři-
ště na sezónu, vyměňuje se písek, opravu-
jí se prvky a na hřišti za ZŠ nám. 28. října 
jsme kompletně spravili oplocení hřišť.

Vyřešili jsme od začátku roku několik 
desítek podnětů občanů, týdně se po van-
dalech opravuje několik dopravních zna-
ček a odpadkových košů. Byla zahájena 
plánovaná postupná oprava laviček u ná-
draží a zrenovovali jsme prodejní stánky 
na Tišnovské trhy. Již jsme dali do pořád-
ku 15 nejhorších míst na chodnících, drob-
né opravy budou pokračovat i v dalších 
dnech a měsících.

Kromě 159 vysazených stromů na síd-
lišti Pod Květnicí jsme dosadili 35 třešní 
do letité třešňové aleje na Stanoviskách, 

byly vysazeny okrasné třešně na ulici Ji-
ráskova a ve druhém dubnovém týdnu 
vysadíme ještě dalších 7 stromů na jed-
notlivá místa v Tišnově.

Rád bych touto cestou poděkoval za-
stupiteli Janu Schneiderovi, který nepří-
mo ocenil v posledním čísle Tišnovských 
novin mou práci na realizaci úpravy pro-
stranství v okolí kostela. Velice si této oje-
dinělé pochvaly vážím. Lavičky budou, jak 
bylo plánováno, osazeny v jarních měsí-
cích, nikoliv nesmyslně začátkem roku. 
Zmíněný vandaly poničený odpadkový 
koš byl již opraven v rámci každodenních 
úkolů. Stalo se tak již potřetí. Nejsem si vě-
dom, že bych od minulého vedení obdržel 
v lednu pokyn k jeho opravě. O průběžné 
údržbě laviček jsem se již zmínil.

Na závěr si dovolím připomenout, že 
veškeré podněty k opravám či zkrášlení 
veřejného prostranství města mohou ob-
čané zasílat na e-mailovou adresu sluz-
by@tisnov.cz nebo využít telefonní číslo 
549 439 830 či se osobně stavit na odděle-
ní komunálních služeb MěÚ Tišnov. Jelikož 
Tišnovské noviny vychází jednou za měsíc, 
je uvedená cesta vhodnější pro rychlé vy-
řešení Vašich podnětů. 
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Rada města Tišnova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

vyhlašuje  KONKURZ na pracovní místo

řEdITElE/řEdITElKy PříSPěVKOVé ORgaNIZacE MěSTa 
MaTEřSKá šKOla, TIšNOV, HOROVa 960

Požadavky:
•	 předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností 

ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 
znění,

•	 znalost školské problematiky a předpisů,
•	 organizační a řídicí schopnosti.

K přihlášce přiložte:
•	 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 

vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání / maturitní 
vysvědčení),

•	 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe 
včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, po-
tvrzení zaměstnavatelů atd.), 

•	 strukturovaný profesní životopis, 
•	 písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 

normostran,
•	 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
•	 originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způ-

sobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 
měsíců).

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:   
1. 8. 2014.
Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Horova – neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 16. 5. 2014  na  
adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov. 

Poděkování komunálním službám města Tišnov
Rada města Tišnova

Nemůžeme nenapsat pár řádků ke člán-
ku v Tišnovských novinách, kde se zastu-
pitel Jan Schneider nechvalně vyjadřuje 
o práci Ing. Václava Drhlíka, vedoucího 
oddělení komunálních služeb.  V tomto 
případě se musíme jednoznačně postavit 
za jeho práci i za práci zaměstnanců orga-
nizační složky. S tvrzením o laxním pří-
stupu nesouhlasíme. Ing. Drhlík je člověk, 
který pracuje i nad rámec svých povinnos-
tí, v tom nám dá leckterý Tišnovan za prav-
du. Jde o odborníka na svém místě. Jedná 
se o velmi aktivního pracovníka, který se 
zasloužil o výsadbu i údržbu abnormálního 
množství zeleně v našem městě a v tomto 
duchu pokračuje i s projektem Regenerace 
zeleně vybraných lokalit města Tišnov, kdy 
město dosahuje na dotaci v částce více jak 
7 milionů korun. Zároveň Ing. Drhlík při-
nesl Tišnovu milionové finanční prostřed-
ky ve formě různých dotací, které zařizoval 
nebo se na nich alespoň značnou měrou 
podílel. Jen pro představu se jedná o dota-
ce na malotraktor, štěpkovač, podkop, mul-
čovač, kompostéry a nádoby na bioodpad. 
Z těch významnějších nutno ještě připome-
nout nákup traktoru John Deere, svozového 
vozu Bonetti, mostní váhy nebo velkoobje-
mového kontejneru, kdy získal pro město 
celkovou částku více než 4 miliony korun. 

Díky jeho aktivnímu přístupu a práci 
se městu podařila i rekonstrukce parčíku 
u kostela, která mu byla zadaná ve 2. po-
lovině září 2013. Hodnotíme to jako 
rychlou a kvalitně odvedenou práci. A la-
vičky u kostela? Jsou již instalované a zde 
nutno podotknout, že dřevěné lavičky se 
neinstalují v zimních měsících z důvodu 
běhu záruční lhůty a ani Ing. Drhlík ne-
mohl předpokládat letošní abnormálně 
mírnou zimu. 

Organizační složka Úklid a údržba 
města, kterou řídí Ing. Drhlík, uspoří Tiš-
novu každoročně více než 850 000 korun, 
a to jen za sečení trávy ve stejné četnosti 
oproti minulosti, kdy byla tato práce za-
dávána soukromým firmám. A co se týká 
samotné údržby a úklidu města, probíhá 
naprosto standardním způsobem. Musí-
me ovšem konstatovat, že vždy je prostor 
pro zlepšování, a kdo čeká dokonalost, 
na veřejném prostranství se jí prostě ni-
kdy nedočká. Vždy na jednom konci po-
tkáme poničenou lavičku, vysypaný 
odpadkový koš nebo třeba odhozené pa-
píry či nedopalky. 

Na tomto jediném příkladu za všech-
ny je vidět, že není třeba bojovat proti 
nešvarům, které jsou v zaměstnancích 
radnice, ale proti nešvarům místních 

či přespolních vandalů. Buďme, pro-
sím, všichni všímaví a pomozme si na-
vzájem město udržovat a hlavně chránit 
před vandaly, kteří se zde bohužel občas 
vyskytují. 

MĚSTO TIŠNOV 
nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

vyhlašuje

VÝBěROVé říZENí
pro obsazení funkcí:

VEdOUcí OdBORU 
STaVEBNíHO řádU

VEdOUcí OdBORU 
ÚZEMNíHO PláNOVáNí

REFERENT OdBORU 
ÚZEMNíHO PláNOVáNí

Popisy pracovních pozic a požadavky 
na kandidáty najdete na www.tisnov.cz 
v sekci Volná místa a na úřední desce 
města Tišnov. 
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Zasvitlo na staré časy?
Radovan Klusák

Vážení čtenáři Tišnovských novin, 
jsem rád, že Vás mohu touto cestou opět 
oslovit. Jak jsem slíbil, věnuji se i nadá-
le některým rozpracovaným projektům. 
Nebudu jen mlčet a přihlížet, jak svou 
práci zastupitele prezentoval v minulém 
čísle TN pan místostarosta Ing. Svoboda.

Ve věci záměru výstavby kancelářské 
budovy na ulici Mrštíkova je řízení po-
zastaveno a čeká se na dopracování pro-
jektu, týkajícího se především likvidace 
odpadních vod. Připojit budovu na od-
vodňovací potrubí končící v potoku Lubě 
není opravdu dobrý nápad.  

Zato v lokalitě Hony za Kukýrnou se 
podle dostupných informací čile doháně-
jí prohřešky minulosti. Po několika letech 
se dodatečně zajišťují souhlasy uživatelů 
elektrických přípojek s jejich výstavbou. 
Nejprve položím přípojky a pak někdy 
vyřídím otravné papíry. Zřejmě běžný 
postup. Radost ze změny ve vedení měs-
ta v této lokalitě šla až tak daleko, že pou-
hé dva dny po odvolání rady města se 
na ulici Valova rozsvítilo veřejné osvětle-
ní. Nebylo by na tom nic špatného, kdy-
by nejprve došlo ke konkrétní dohodě 
s městem, které je vlastníkem sítě, k níž 
bylo osvětlení na pokyn developera při-
pojeno. Svérázné počínání… Nejednalo 
se snad o černý odběr?

Nyní bohužel budu reagovat na úvod-
ní slovo pana místostarosty Ing. Součka. 
Nejprve jsem byl potěšen, že si pan mís-
tostarosta a lídr ODS v Tišnově přece jen 
přečetl náš volební program. Kdyby tak 
učinil již na počátku volebního období, 
nemusel se nám v prosinci 2010 na zase-
dání zastupitelstva po hlasování ve věci 
nesouhlasu s výstavbou bioplynové sta-
nice vysmívat, že jsme první strana, kte-
rá za pouhý měsíc naplnila svůj volební 
program. Zbylá část textu mne poněkud 
zaskočila. Budu se věnovat té zaměřené 
na dopravu. Tato část našeho volebního 
programu byla opravdu náročná. Bylo 
to téměř jako začínat na zelené louce. 
Na kostkovou část ulice Brněnská neby-
lo ani po více jak dvaceti letech zpracová-
no nic. Na ulici Černohorskou a Riegrovu 
zrovna tak. Tyto dvě ulice však mají jedno 
společné, a to potřebu kruhové křižovat-
ky. Od toho se odvíjí vše další. Na kruho-
vou křižovatku Riegrova, Černohorská, 
Dvořákova byla vypracována studie 
ve čtyřech variantách již v roce 2006, ale 
po celé volební období až do roku 2010 
se situace nikam neposunula. Paradox-
ně v tomto období byl jedním z radních 
i pan Ing. Souček.  Nejdále byl projekt 

propojení mezi nádražím a mostem 
do Předklášteří. V roce 2008 byla zpraco-
vána dokumentace pro územní rozhod-
nutí. Postupoval jsem tedy takto:
•	 V roce 2011 došlo k dohodě se SÚS 

na dopracování dokumentace k pro-
pojce nádraží–Předklášteří, až po sta-
vební povolení. Podle posledních 
informací se snad koncem letošního 
roku začne se stavbou. Zmíněná pro-
pojka odvede alespoň část těžké do-
pravy z centra města. 

•	 V roce 2012 došlo k dohodě na zpra-
cování studie na ulici Brněnská.

•	 V roce 2013 byla vybrána jedna va-
rianta kruhové křižovatky Riegrova, 
Černohorská, Dvořákova.

•	 V lednu 2014 jsme se dohodli se svaz-
kem vodovodů a kanalizací na zařa-
zení ulic Tyršova a Riegrova do plánu 
oprav. To je velice důležitá informace 
i pro SÚS, aby ulici Riegrovu zařadila 
do svého plánu oprav. 
Doufám, že jsem obavy pana mís-

tostarosty rozptýlil. Navíc mám dob-
rou zprávu. SÚS připravuje v květnu 

vyhlášení veřejné zakázky na dodavate-
le stavební dokumentace pro ulice Br-
něnská, Riegrova, Černohorská včetně 
kruhové křižovatky. Bylo by tedy naiv-
ní domnívat se, že jedna schůzka staro-
nového vedení rázem postrčila všechny 
projekty týkající se krajských komu-
nikací v Tišnově tak významně kupře-
du. Domnívám se, že šlo ze strany pana 
Ing. Součka opět jenom o žert, stejně 
jako v roce 2012, kdy veřejnost informo-
val o První tišnovské kolejové hromad-
né dopravě (TN 4/2012).

Závěrem chci poděkovat bývalé ve-
doucí Odboru kultury a školství paní 
Bc. Marii Ježkové za profesionálně odve-
denou práci pro město Tišnov. Součas-
ně jsem přesvědčen, že výpověď, kterou 
od staronového vedení obdržela, je ve-
likou chybou. Šikovných lidí si na úřadě 
máme vážit,  a ne se jich zbavovat, byť je 
přijalo předchozí vedení. To stejné platí 
i o již odešlé Mgr. Silvii Otiepkové, vedou-
cí Odboru kancelář starosty a tajemníka 
a právničce města.

Čtenářům přeji krásné májové dny.
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Reakce na článek v minulém čísle
Anna Procházková, Trnec 1756

Chtěla bych zareagovat na článek bý-
valého starosty pana Schneidera, že veřej-
né prostranství je „jakousi bolavou patou 
města“. 

Já za sebe mu děkuji, že v krátké době, 
během čtrnácti dnů po mé žádosti dopisem, 
nechal opravit asfaltové chodníky na ulici 
Trnec, které byly rozřezány kvůli zavádění 

„kabelovky“ do domů zhruba před patnác-
ti lety, časem vznikly rýhy hluboké pět cen-
timetrů, člověk si málem vyvrátil kotník 
a nikoho to asi nezajímalo, i když se v Tiš-
novských novinách dost psalo o špatných 
chodnících v Tišnově. V ten čas vandalové 
zároveň vysklili telefonní budku na Trnci 
a jednoho večera vyhodili lavičku z čekárny 

na Trnci doprostřed silnice, takže řidičům 
hrozilo nemilé překvapení. 

Ani jsem nečekala tak rychlou reakci ze 
strany vedení města, náhodou jsem byla 
doma, když četa pracovníků přišla, opra-
vila chodníky, telefonní budku a přikotvila 
lavičku v čekárně na autobusové zastávce 
Trnec. Děkuji.

Mýty a pravda o lokalitě Hony za Kukýrnou
Jiří Němec, stavitel

Pan Schneider, coby bývalý neúspěš-
ný starosta města, se charakterizoval 
namísto jednání šířením účelově podá-
vaných informací, zkreslených ve pro-
spěch svého zájmu. K tomuto účelu 
využíval jak Tišnovské noviny, tak i např. 
Parlamentní listy. Na způsob svého vy-
stupování již doplatil neúspěšným pů-
sobením ve vedení města, v jehož závěru 
demagogicky napadal jak předchozí ve-
dení (jehož byl mimochodem také čle-
nem), tak i soukromé subjekty, které se 
nemalou měrou podílely na rozvoji měs-
ta Tišnova. Považuji za nutné, abych re-
agoval na některé výroky a občanům 
předložil, namísto stejné rétoriky jako 
pan Schneider, skutečná čísla, uvádějící 
věc na pravou míru.

Výrok (Parlamentní listy 17. 2. 2014): 
„Za největší problém považuji neprůhled-
né financování rozvojové lokality Hony 
za Kukýrnou, kterou vlastní soukromý de-
veloper a investuje zde do výstavby byto-
vých a rodinných domů. Město v minulosti 
podpořilo rozvoj tohoto developerského 
projektu asi 60 miliony z veřejných pro-
středků, většinou formou výkupu veřej-
ných ploch a komunikací…"

Z vyhodnocení skutečných čísel je 
zřejmé, že město Tišnov se od roku 2006 
formou odkupů, vybudovaných komu-
nikací a veřejných ploch podílelo na tzv. 
developerském projektu společnosti 
Němec Jiří stavitel s. r. o. částkou 18,2 
milionu korun, zatímco stavební firma 
investovala částku ve výši 28,2 milionu 
korun. 

Pouze v tomto projektu se dosud vy-
budovalo 206 bytových jednotek, v nichž 
našlo bydlení téměř 500 nových občanů 
města. Za každého občana města obdrží 
městská pokladna téměř 10 tis. korun ze 
státního rozpočtu za rok. Návratnost in-
vestice města byla tedy méně než 5 let 
a navíc se bude dále snižovat, neboť stá-
vající infrastruktura umožní bez dalších 

investic výstavbu 110 nových bytových 
jednotek. Podotýkám, že náklady na vy-
budování jednoho metru komunikace 
jsou více jak desetkrát nižší než nákla-
dy vynaložené na opravy ulic Družstev-
ní a Jiráskovy, realizované v nedávné 
minulosti.

Pokud tedy město investovalo ony 
„obrovské“ prostředky do lokality Hony 
za Kukýrnou, jak neustále nepodloženě 
tvrdil J. Schneider a někteří jeho radní 
to po něm slepě papouškovali, bohatě se 
mu to vyplatilo a vyplácet do budoucna 
bude. 

Další Schneiderův výrok, blížící se ve-
řejné pomluvě, je pak tento: „Dosavadní 
zažité postupy, kdy se investovaly veřej-
né prostředky do soukromých projektů, 
tak byly ohroženy. Ostatně, už jsem za-
znamenal, že právě majitel této stavební 
společnosti je jednou z osob, která za pře-
kvapivým odvoláním může stát.“

I když opatrný Schneider jméno nevy-
slovil, všichni v Tišnově vědí, že se jed-
ná o Jiřího Němce, který v lokalitě Hony 
za Kukýrnou staví v současnosti bytové 
domy. Pomýlenost pana Schneidera vy-
plývá již ze samotného pojmu „investo-
vání veřejných peněz do soukromých 
projektů“. Protimluva spočívá v tom, že 
se jedná o výstavbu infrastruktury, která 
je následně předána do majetku města 
buď zcela zdarma, nebo za zlomek poři-
zovací ceny, a slouží výhradně veřejnosti.

Zde se plně a nechutně obnažují ma-
nýry mladého sociálního demokrata 
ukázat na (třídního) nepřítele, osobu 
úspěšnou, a vzbudit podezření a závist, 
ze které je jen krůček k nenávisti. Ale 
u Schneidera nelze jednoznačně určit, 
zda se jedná pouze o závist, nebo ne-
návist ke „kapitalismu“, či zda pan bý-
valý starosta plní jen svou roli dobře 
manipulovatelné figurky v rukou jiných 
mocných stavebních firem. A nejsou to 
tišnovské firmy, kdo pravidelně „umí 

vysoutěžit“ zadání města, šitá na míru. 
Městské zakázky tak pravidelně mohou 
dostávat firmy, které dokáží být náležitě 
„uznalé a štědré“ při dotacích do měst-
ské pokladny a na různé „kulturní“ akce, 
jež lze případně následně využívat při 
politické prezentaci vlastní osoby. 

Nejlepší cestou k vyvrácení těch-
to domněnek by bylo zveřejnění vý-
běrových řízení včetně vyhodnocení 
koncových čísel s uvedením všech více-
prací a vedlejších nákladů na akce reali-
zované vedením města řízeného panem 
Schneiderem.  

Bohužel se zdá, že panu Schneiderovi 
dochází jak argumenty, tak i velká téma-
ta. Je sice pravdou, že získal v petici proti 
odvolání vedení města celých 170 hla-
sů z počtu necelých 9 000 občanů měs-
ta, na druhé straně ale pravděpodobně 
poztrácel při odchodu z radnice dokla-
dy o korupčním jednání, které sliboval 
zveřejnit.

Nepěkný konec neúspěšného politika 
rámuje již jen jeho ubohá snaha, kterou 
předvedl v minulém vydání TN člán-
kem „O rozbité lavičce a jiných věcech“ 
s pyšným podtitulkem „Krátké zamyšle-
ní bývalého starosty Jana Schneidera nad 
špatným stavem veřejného prostranství 
a jeho příčinou“. Nesmyslně zde napadá 
jednoho z nejpracovitějších městských 
úředníků, evidentně zapomínaje, že už 
není obávaným tišnovským bossem, pes-
kuje zde člověka, který má vzdělání, in-
teligence a životních zkušeností víc než 
bývalý starosta se svými místostarosty 
dohromady. Na internetových stránkách 
města na svoje zoufalé volání, proč ne-
jsou instalovány lavičky v parku u kos-
tela, dostává pragmatickou odpověď: 
v zimě je nesmysl lavičky instalovat. 

Na úplný závěr se nabízí nerudovská 
otázka: „Kam s ním?“ Jinými slovy tole-
rovat urážky, pomluvy a napadání a lito-
vat, nebo netolerovat a žalovat?
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Studenti lyžovali v alpách
Ondřej Pokorný, 3. A

Je to tady! Konečně se našel dostateč-
ný počet nadšenců, aby naše gymnázium 
mohlo uspořádat lyžařský zájezd do ra-
kouských Alp. Volba padla na středisko 
Lachtal v Nízkých Taurách (Štýrsko). Už 
samotné parametry areálu slibovaly zá-
žitek – převýšení 600 metrů, 10 lanovek 
a 35 kilometrů sjezdovek. Zbývalo už je-
nom vyrazit.

Jak se za okny autobusu měnila kra-
jina, vzrůstaly obavy, jestli bude na čem 
lyžovat. I kolem naší ubytovny se jenom 
sem tam válely poslední ostrůvky sně-
hu. Pohled na zasněžené sjezdovky ale 
všechny pochybnosti rozpustil. Postup-
ně jsme prozkoumávali všechny trasy, 
a že bylo z čeho vybírat. Každý si při-
šel na své, a když se o slovo hlásil hlad, 

zalezli jsme do některé ze čtrnácti hos-
půdek. V lyžování se pokračovalo až 
do pozdního odpoledne, pak přišel čas 
nabrat síly skvělou večeří a dobrým 
spánkem.

Určitě si příští rok tuto akci nenechám 
ujít, jen si musím přibalit více opalova-
cího krému – na horách je totiž opravdu 
krásně.

Přehlídka jazykových dovedností
Alena Jankovská, učitelka

Ve čtvrtek 27. března se na naší ško-
le uskutečnila již tradiční akce s názvem 
Přehlídka jazykových dovedností. Tuto 
přehlídku naše škola pořádá pravidelně 
téměř dvacet let a za tu dobu doznala růz-
ných proměn. V podobě, kterou jste měli 
možnost zhlédnout letos, ji prezentujeme 
od loňského školního roku. 

A co je vlastně na takové přehlídce k vi-
dění? V prostředí naší velké tělocvičny se 
zatemnělými okny se na opravdovém pó-
diu osvětleném divadelními reflektory 
a ozvučeném šikovnými zvukaři amatéry 
střídají vystoupení skupinek žáků z první-
ho i druhého stupně. Letos bylo na progra-
mu celkem 18 vystoupení s písničkami, 

básničkami a divadelními představeními 
v anglickém, německém a ruském jazyce. 
Vystupující děti si to zjevně užívaly a i je-
jich rodiče v publiku se, soudě podle po-
tlesku a spontánních reakcí, dobře bavili.

Takže pokud jste ještě na naší přehlíd-
ce nebyli, neváhejte a příští rok si ji určitě 
nenechte ujít.

les trochu jinak – žáci 5. a na Jezírku
Jana Křížová, učitelka

Jezírko je středisko environmentální 
výchovy nacházející se v malebném pro-
středí lesů mezi brněnskými městskými 
částmi Soběšice a Útěchov. Ve dnech 7. 
až 10. 4. 2014 se stalo dočasným domo-
vem pro 27 dětí, které netrpělivě očeká-
valy program nazvaný Co se děje v lese. 

V průběhu pobytu si žáci upevnili a dopl-
nili vědomosti o lese, získali nové znalosti 
a prozkoumali živočichy žijící v tomto pro-
středí. Studium probíhalo ve skupinkách, 
tak jako každodenní hry na protažení těla 
a utužení dětského kolektivu. Po získá-
ní mnoha poznatků žáci pomocí fantazie 

vytvářeli svůj les s vystižením jeho důleži-
tého významu pro člověka.

Po čtyřech dnech jsme se vraceli zpět 
ke svým rodičům plni nových poznatků 
o lesním prostředí, učením formou her, 
vlastním výzkumem, ale i upevněním 
vztahů mezi dětmi samotnými. 

ZŠ Smíškova

ZŠ nám. 28. října
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SOŠ Fortika

Se studenty na Kypru v rámci projektu comenius
Dana Syslová, koordinátorka projektu

Ve druhé polovině března 2014 se pět 
studentů a dva učitelé SOŠ Fortika zúčast-
nili v rámci programu Comenius – partner-
ství škol v pořadí již čtvrté schůzky, která 
se konala na Apostolos Varnavas Lyceu 
v jižní části Nikósie, hlavního města Kypru.

Program jsme zahájili prezentacemi 
studentů o jednotlivých zemích a part-
nerských školách a také prezentacemi 
souvisejícími s tématem projektu, tento-
krát o udržitelném rozvoji a péči o život-
ní prostředí ze strany jednotlivce, státu 
a v globálním měřítku. Typické potraviny 
z jednotlivých zemí jsme představili bě-
hem již tradiční Global Village.

Na Kypru jsme měli možnost sezná-
mit se s provozem školy, poznat ales-
poň trochu životní styl kyperských Řeků 
a ochutnat kromě ryb snad všechno, co 
kyperská kuchyně nabízí. Různá masa 
vystřídal především typický sýr challou-
mi připravený na několik způsobů.

Součástí bohatého programu byla 
návštěva historické vesničky Lefkara 
na úpatí pohoří Troodos, která proslula 
svou typickou výšivkou a výrobky z te-
paného stříbra. Ze starověkých památek 
jsme viděli amfiteátr Kourion a zbytky 
staré římské vily s mozaikami, navštívíli 
jsme Limassol, největší přístav na Kyp-
ru s nádhernými plážemi a promenádou. 
Spatřili jsme několik pravoslavných kos-
telů a mešit.

Naši hostitelé nám kromě starově-
ké historie nezapomněli ukázat ani ná-
sledky nedávné turecké okupace z roku 
1974, jejímž výsledkem je až do součas-
nosti rozdělení Kypru na dvě části – se-
verní tureckou a jižní řeckou včetně 
hlavního města Nikósie. Při procházce 
„zelenou linií“, tedy kolem hranice mezi 
severní a jižní Nikósií, a při návštěvě 
hřbitova, kde jsou pohřbeny oběti turec-
ké invaze, jsme si uvědomili, jak hluboce 

tato událost zasáhla do života mnoha 
z našich kyperských přátel.

I přesto schůzka probíhala ve velmi 
pozitivním duchu, hostitelé byli neuvě-
řitelně milí a pohostinní, takže nikomu 
z nás se nechtělo zpátky domů. Doufej-
me, že v podobném duchu bude koncem 
května i poslední projektová schůzka 
v polském Elblagu nedaleko Gdaňska, 
kde s našimi projektovými partnery osla-
víme Den Evropské unie připomenutím 
typických kulturních odlišností každé 
země v rámci sjednocené Evropy.

Popřejme závěru našeho projektu 
hodně zdaru a našim studentům chuť 
pracovat na dalších podobných.

Jaro na Sš a Zš Tišnov
Jiřina Skočíková, učitelka

Stejně jako byl samotný rozjezd školní-
ho roku včetně podzimních a zimních mě-
síců na SŠ a ZŠ Tišnov zpestřen řadou akcí, 
tak se i nynější jarní období nese v podob-
ném duchu. Pro žáky a studenty pravidel-
ně připravujeme různorodý program, jehož 
funkce však není pouze vzdělávací, ale často 
se snoubí i s vítaným odlehčením běžného 
školního dne.

Než se však přeneseme do nového roku 
2014 a do výčtu akcí, jež s sebou přinesl, 
rádi bychom zde poděkovali panu Milanu 
Fryčkovi za jeho účast na besedě konané 
14. listopadu 2013 v rámci projektu Příbě-
hy bezpráví, do něhož se naše škola zapojila. 
Jako pamětník druhé světové války a váže-
ný host besedy zprostředkoval žákům tře-
tího ročníku a také žákům nástavbového 
studia řadu neocenitelných postřehů včet-
ně prezentace osobních zkušeností z tohoto 
období.

Jen samotný přelom zimy a jara přine-
sl hned několik zajímavých akcí. Počátkem 
února školu navštívila paní Mgr. Lenka Cupa-
lová z pedagogicko-psychologické poradny 
v Brně a za přispění interaktivního progra-
mu nastínila žákům oboru ošetřovatel/ka 
problematiku užívání drog a s ní se pojící ne-
gativní dopady na jedince a jeho okolí.

Mezi únorové akce se řadí také ces-
ta žáků na sever naší republiky do závodu 
Hyundai Nošovice, v němž za doprovodu 
zasvěceného výkladu zhlédli jednotlivé 
provozy. Exkurze v této moderní automo-
bilce byla prvním bodem cestovatelského 
dne, po jejímž absolvování následovala ná-
vštěva pivovaru Radegast.

Co si lze představit, řekne-li se „zrození 
stroje“? Možná ne hned, ale po akci pořáda-
né SŠ a ZŠ Tišnov by již na dvě stě dětí z růz-
ných základních škol bylo schopno tuto 
otázku zodpovědět. Projekt přinesl dětem 
možnost zúčastnit se zajímavých aktivit, jež 
se pojí se vznikem robota, od počátečních 
nákresů přes následné měření součástek až 
po samotné rozpohybování nového stroje.

Významným oddílem v aktivitách ško-
ly jsou také odborné soutěže, do nichž se 
žáci aktivně zapojují. Jednou z nich je sou-
těž s názvem Automechanik JUNIOR, jíž 
se zúčastnili žáci oboru mechanik opravář 
motorových vozidel. Zde dostali možnost 
prověření svých opravárenských dovednos-
tí na teoretické i praktické úrovni.  Ve stej-
ném duchu nás začátkem dubna očekává 
soutěž Automobileum ve Slavkově.

Svou školu, město Tišnov i celý kraj bu-
dou naši žáci reprezentovat na mezinárodní 

soutěži svářečů O zlatý pohár Linde, kde 
již tradičně patříme mezi favority, a dále 
v Soutěži odborných dovedností opravá-
řů zemědělských strojů v Soběslavi kona-
né počátkem května. Zde, stejně jako mladí 
automechanici, dostanou budoucí opraváři 
možnost zúročení svých dosavadních zna-
lostí. Jistě stojí za zmínku, že v loňském roce 
se v této celostátní soutěži umístila SŠ a ZŠ 
Tišnov na krásném pátém místě.

A abychom dostáli kulturnímu vyžití, 
podnikli jsme se studenty nástavbového 
studia návštěvu Moravské galerie v Brně. 
Tam na ně čekal výukový program zaměřu-
jící se na jednotlivé umělecké slohy od rané 
gotiky až po barokní umění. Žáci navštívili 
expozici uměleckých památek a následně 
mohli sami popustit uzdu své kreativitě při 
tvorbě koláží v místním ateliéru. A o tom, 
že divadlo nekouše, jsme se měli možnost 
přesvědčit v rámci představení Divadélka 
pro školy z Hradce Králové. Hlavní prota-
gonisté velmi osobitou a zábavnou formou 
seznámili žáky s jednotlivými dramatický-
mi žánry, a to v nejednom případě dokonce 
za přispění samotných diváků z řad žactva.

Z každé akce jsou k dispozici zajíma-
vé fotografie, které můžete zhlédnout 
na webových stránkách školy.
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Noc s andersenem v tišnovské knihovně
Marie Šikolová, knihovnice

Městská knihovna Tišnov se zapojila 
do mezinárodního projektu k podpoře 
dětského čtenářství Noci s Andersenem. 
V pořadí již čtrnáctá akce se konala v pá-
tek 4. dubna pod záštitou Klubu dětských 
knihoven SKIP a Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR. Celkem 16 
vybraných dětí přivítal nečekaný dopis.

„Milé děti, posílám Vám pozdrav z po-
hádkové říše, kde jako pohádkář žiji té-
měř 200 let. Vím, že den mých narozenin 
oslavují děti na celém světě. Dokonce se 
sejdou v mnoha knihovnách a školách, 

aby prožily dobrodružnou noc plnou čte-
ní pohádek, soutěží, her a překvapení. 
Jaká bude Vaše noc v tišnovské knihov-
ně, to záleží jenom na Vás. Ne každý totiž 
může vidět, jak ožívají pohádkové posta-
vy společně s kouzelnými předměty. Ale 
bude-li to Vaše přání, rád Vám je splním. 
Váš Hans Christian Andersen.“

Pěkná slova uvedla děti do pohádko-
vé noci a současně navodila atmosféru 
tajemství a snění. S nadšením jsme za-
hájili pestrý program a plni velkého oče-
kávání jsme sledovali blížící se magickou 

hodinu. Úderem jedenácté se ze tmy 
ozvaly zvuky flétny a rozsvícená lampič-
ka v zahradě přilákala pohádkové bytos-
ti – Sněhovou královnu, Malou mořskou 
vílu, Pastýřku, a dokonce očekávaného 
spisovatele Hanse Christiana Anderse-
na. Pohádkář si dlouho s dětmi vyprávěl 
o psaní, přátelství, dětství i o tom, proč 
žije v pohádkové říši.  Zvoneček noční ná-
vštěvu ukončil, děti se rozloučily a plné 
dojmů se připravily ke spánku. Usínaly 
jak jinak než s pohádkou.

Turnaj v dominionu
Jiří Tomaňa – předseda Odyssea Tišnov, 
Monika Chlupová Fruhwirtová – peda-
gog DDM Tišnov

Občanské sdružení Odyssea Tišnov 
uspořádalo na konci března v Domě dětí 
a mládeže turnaj v populární stolní hře 
Dominion. Byl to už třetí ročník turnaje 
pořádaného v Tišnově, který je součástí 
kvalifikace do celorepublikového šam-
pionátu v Dominionu. I přes lákavé ceny 
byla letošní účast nižší než v roce před-
chozím. Svou daň si jistě vybralo i krás-
né počasí, které lákalo spíše k venkovní 
procházce než k hracímu stolu. Rádi by-
chom poděkovali všem hráčům za účast, 
členům Odyssea Tišnov a dobrovolníkům 
za pomoc při přípravě turnaje a v nepo-
slední řadě DDM Tišnov za poskytnutí 
prostor.

domeček informuje

Florbalový turnaj 
týmů ddM Tišnov

V neděli  27.	4.	2014	od	9.00 se v tě-
locvičně na ZŠ Smíškova uskuteční flor-
balový turnaj týmů DDM v kategoriích 
mladších a starších. Přijďte podpořit své 
kamarády a vytvořit jim tu správnou tur-
najovou atmosféru!

Pohádkový les 
v Tišnově

Milé děti, rodiče, babičky a dědečko-
vé, připravili jsme pro Vás ke Dni	 dětí	
tradiční a oblíbenou nedělní vycház-
ku pohádkovým lesem. Po cestě potkáte 
pohádkové postavy a zvířátka, které pro 
Vás mají nachystané různé hádanky, sou-
těže, úkoly i odměny. Těšíme se na Vás!

Kdy:	 neděle	 1.	 6.	Na trasu můžete vy-
cházet průběžně mezi	10.–13. hodinou.
Kde:	na	Klucanině	– začátek je u tišnov-
ské nemocnice, konec na Sychráku.
Vstupné: 30 Kč (pouze děti).

Dům dětí a mládeže
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Bezpečné místo pro rodinu
V rámci celoroční kampaně Sítě ma-

teřských center 2014 byl měsíc duben 
v Rodinném centru Studánka věnován té-
matu Bezpečné místo pro rodinu = rodi-
na v komunitě, rodina a životní prostředí, 
kterému se každoročně věnujeme v růz-
ných obměnách od roku 2005. Pravidel-
né vyhodnocování odstraňování bariér 
ve městě jsme rozšířili o diskusi o ekolo-
gickém chování – nakládání s odpady, vy-
užívání obnovitelných zdrojů, udržitelný 

rozvoj atd. a možnosti zlepšení osvěty 
v této oblasti. V rodinném centru třídí-
me odpad, tj. máme koše na papír, plasty, 
sklo, bioodpad. Informujeme návštěvníky 
o možnostech třídění odpadu v Tišnově 
či o možnostech snížení zátěže na život-
ní prostředí, např. používáním látkových 
plen. Účastníme se projektu Recyklohra-
ní aneb Ukliďme si svět. Recyklohraní 
je školní recyklační program pod zášti-
tou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit 

znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace 
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost 
se zpětným odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení.

Naším cílem je vnímat životní prostře-
dí jako mnohovrstevnatou problematiku 
a pokusit se společně hledat cesty k jeho 
zlepšení ve městě s ohledem na děti. Má-
te-li v této oblasti návrhy na zlepšení 
u nás v Tišnově, napište nám na e-mail 
studanka@atlas.cz.

Studánka sportuje
Monika Krištofová, koordinátorka RC Studánka

12. dubna se na hřišti TJ Sokol v Tyršo-
vě ulici konala akce Studánka sportuje aneb 
Sportuje celá rodina. Ve spolupráci s Atle-
tickým klubem AK Tišnov, Lesním rodin-
ným klubem na Tišnovsku a Muzeem města 
Tišnova – Müllerův dům jsme připravili 
sportovní a naučná stanoviště. Úkoly plnili 
spolu s dětmi i jejich rodiče. Bylo milé po-
zorovat nadšení rodičů, s jakým se do úkolů 
pustili. Na každém ze sedmi stanovišť ob-
držela rodina obrázek vztahující se k lesu 
a na závěr měla uhodnout, k čemu obrázky 
patří. Lesním tématem jsme chtěli navázat 

na Den Země, který každoročně připadá 
na 22. dubna. Ing. Lucie Entlerová připra-
vila na akci ochutnávku pestrého zdravé-
ho mlsání. Pro děti jsme měli nachystané 
i odměny. Děkujeme dalšímu partnerovi 
akce, a to Místní akční skupině Brána Vyso-
činy, která akci finančně podpořila. Součástí 
dne byla prezentace této organizace. Děku-
jeme našim aktivním rodičům a spolupo-
řadatelům za přípravu i organizaci, při níž 
nám přálo opravdu krásné slunečné poča-
sí. Naše poděkování patří rovněž TJ Sokol 
za poskytnutí zázemí na hřišti.

INZERCE
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Velikonoční 
výstava 
Jana Wildová, ředitelka

Ve středu 9. dubna se v prostorách 
domu s pečovatelskou službou na Králo-
vě ulici konala tradiční velikonoční vý-
stava. K vidění a k zakoupení byly různé 
výrobky z rukou seniorek, seniorů i dal-
ších vystavovatelů. Téměř 120 návštěv-
níků si prohlédlo velikonoční dekorace 
z různých materiálů – keramické, háč-
kované, patchworkové, vyšívané, korál-
kované nebo drátované. Zaujaly také 
výrobky ze společné tvořivé dílny senio-
rů z DPS, zejména košíky ze splétaného 
papíru. Děkujeme všem účastníkům, při-
spěvatelům i návštěvníkům. 

Jak jsme pozorovali noční oblohu
Jana Wildová, ředitelka

Ve čtvrtek 13. března po sedmé hodině 
večerní vyrazila skupina seniorů do Brna 
na Kraví horu do hvězdárny a planetária 
pozorovat noční oblohu. Nejprve si všich-
ni mysleli, jak je krásně jasno, ale ukáza-
lo se, že svítící měsíc zdárné pozorování 
trochu kazí. Přesto však byli všichni nad-
šeni a vraceli se plni nových poznatků 
a dojmů.

Průvodce zajímavě povídal o dění 
na obloze a ve vesmíru, o planetách, je-
jich měsících, hvězdách, souhvězdích 
i hvězdokupách, o vzdálenostech vesmír-
ných těles, jejichž světlo k nám letí i mi-
liony let, a průběžně přenastavoval dva 
pozorovací dalekohledy, jeden zrcadlový 
a druhý čočkový.

Škoda jen že jsme nemohli uspo-
kojit všechny zájemce o zájezd, neboť 
jsme byli omezeni kapacitou návštěvní-
ků na pozorovací terase. Je tedy možné, 
že bychom z důvodu velkého zájmu tuto 
velmi zdařilou a zajímavou akci na pod-
zim zopakovali.

Aby Vám však již nic neuniklo a vše 
jste věděli co nejdříve, sledujte webové 
stránky Centra sociálních služeb Tišnov 
www.css.tisnov.cz.

A tady přinášíme dojmy jednoho 
z účastníků:

„Zájezd na hvězdárnu byl dobře při-
pravený. Pracovníci objednali autobus 
a oblohu bez mraků, a tak mohl na střeše 
hvězdárny instruktor bohatě rozkládat 

rukama, kde je která hvězda, kam se 
máme podívat, jak je to daleko a co tam 
je. ‚A tamhle je Jupiter, je na něj namí-
řený náš dalekohled, a kdo chce, může 
se na něj podívat.‘ Ještě jsem se nikdy 
do hvězdářského dalekohledu nedíval. 
Hned jsem se šel podívat a byl jsem zdě-
šený. Největší planeta, a v dalekohledu 
je stříbrný flíček o velikosti 3 mm. Před-
stavoval jsem si, že si Jupiter pořádně 
prohlédnu, tak jako si dalekohledem pro-
hlížím srnce na Květnici. Svatá prostoto, 
úplně jsem zapomněl na astronomické 
vzdálenosti. Ze zájezdu jsem se vrátil po-
učený, a kdykoliv se podívám na oblohu, 
připadám si maličký.“ Igor Tejkal

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 
Králova 1742, 666 01 Tišnov

vyhlašuje

VÝBěROVé říZENí
pro obsazení pracovní pozice

PRacOVNíK V SOcIálNícH SlUŽBácH: ZáKladNí VÝcHOVNá 
NEPEdagOgIcKá ČINNOST V SOcIálNě aKTIVIZaČNícH SlUŽBácH PRO 

SENIORy a OSOBy SE ZdRaVOTNíM POSTIŽENíM (V SaS)

Popis pracovní pozice:

•	 organizace aktivit SAS (exkurze, vý-
lety, výstavy, tvůrčí dílny, ruční prá-
ce, cvičení apod.), 

•	 účast na akcích SAS, vedení aktivit, 
doprovod seniorů na akcích,

•	 zpracování a naplňování standardů 
kvality sociální služby,

•	 zjišťování zájmu seniorů, navrhová-
ní nových aktivit, 

•	 vedení evidence týkající se SAS, 
včetně sledování financí v SAS, 

•	 příprava podkladů pro dotace a pro 
vyhodnocení služby.

Požadavky:

•	 vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., 
nejlépe SŠ vzdělání s maturitou 
v pedagogickém oboru + akredito-
vaný kurz pracovníka v sociálních 
službách,

•	 znalost standardů kvality sociálních 
služeb,

•	 dobrá znalost práce s PC,
•	 ŘP skup. B,
•	 morální bezúhonnost,
•	 kladný vztah k cílové skupině klientů,

•	 komunikativnost, samostatnost, 
schopnost jednat s lidmi, loajál-
nost a časová flexibilita, kreativní 
myšlení, 

•	 nástup možný od 1. 6. 2014 nebo 
dle dohody.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu 
určitou.
Před uzavřením pracovní smlouvy do-
loží vybraný uchazeč originál výpisu 
z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 
měsíce a ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku k výběrovému řízení a struk-
turovaný životopis zašlete do 22. 5. 
2014 písemně na adresu: 
Centrum sociálních služeb Tišnov, pří-
spěvková organizace, Králova 1742, 
666 01 Tišnov.
E-mailem na adresu: info@css.tisnov.cz.

Podrobnější informace: Ing. Mgr. Jana 
Wildová, tel.: 549 410 310.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit 
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu.
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Oblastní charita Tišnov 
Pavla Caudrová

Dne 15. března 2014 se v Kině Svrat-
ka uskutečnilo pro dobrovolníky a ko-
ledníky Oblastní charity Tišnov filmové 
představení Kocour v botách. Úvodní 
slovo měli představitelé zúčastněných 
organizací – ředitelka Oblastní charity 
Tišnov Ing. Marcela Dvořáková, Mgr. Bar-
bora Kulhánková, manažerka Místní akč-
ní skupiny Brána Vysočiny a Ing. Marek 
Batelka, vedoucí svazu Junák. V proslovu 
poděkovali za práci dobrovolníků a ko-
ledníků, za jejich úsilí a čas, který nezišt-
ně věnují.  Zdůraznili, jak velmi si váží 
jejich pomoci, zvláště v dnešní době, kdy 
je třeba, abychom nezůstávali lhostejní 

k ostatním, kteří žijí okolo nás nebo v ji-
ných zemích světa.

Pomoc potřebným není jen záležitostí 
okruhu několika lidí, ale měla by být věcí 
nás všech. „Díky za Vaše nadšení a ote-
vřené srdce. Tříkrálová sbírka není jen 
o získávání finančních prostředků. Ko-
ledníci přinášejí do domovů poselství ra-
dosti, lásky a pokoje. Lidé již čekají a těší 
se na Vaši návštěvu. Přijměte velké díky 
za Vaši pomoc při vytváření společného 
díla,“ zaznělo tam. 

Před zahájením promítání zpestřily 
program děti svým vystoupením, v němž 
recitovaly básně a zazpívaly. V rámci 

akce v předsálí kina prezentovaly činnos-
ti a propagační materiály Oblastní chari-
ty Tišnov a MAS Brána Vysočiny. Pro tuto 
příležitost organizace vytvořily společný 
dárkový předmět – dárkově balená mýdla.

Filmové představení Kocour v botách 
se dětem i dospělým dobrovolníkům moc 
líbilo a potěšilo je i následné občerstvení.

Na akci se spolupodílely jako pořada-
telé Oblastní charita Tišnov, MAS Brána 
Vysočiny, Městské kulturní středisko Tiš-
nov, Kino Svratka, Římskokatolická far-
nost Tišnov, Junák, Svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Květnice Tišnov a Koral 
s. r. o. Tišnov. 

Vzdělávací projekt pro zaměstnance cSS
Jana Wildová, ředitelka

Od 1. listopadu 2013 uskutečňujeme 
projekt Vzděláváním ke zvyšování kvali-
ty pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi, 
CZ.1.04/3.1.03./A7.00183, financovaný 
z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky.  Celková finanční podpora 
činí 1 085 694,40 Kč a projekt je plánova-
ný do 30. června 2015. Naším partnerem 
je Centrum sociálních služeb Kuřim, se kte-
rým dlouhodobě spolupracujeme zejména 
při naplňování povinného dalšího vzdělá-
vání našich zaměstnanců.

Součástí projektu jsou vzdělávací ak-
tivity, do kterých bude zapojeno 24 za-
městnanců obou organizací. Proškoleny 
budou dvě sociální pracovnice a 22 pra-
covnic v sociálních službách.

Projekt má za cíl přispět k úspěšné-
mu sociálnímu začleňování klientů (se-
niorů a osob se zdravotním postižením) 
do společnosti a k zachování jejich soci-
álních vazeb na přirozené prostředí, ro-
dinu a přátele prostřednictvím rozvoje 
profesních kompetencí pracovníků Cent-
ra sociálních služeb Tišnov a Centra soci-
álních služeb Kuřim.

Jeho naplňováním získáme ucelený, 
komplexní a dlouhodobý systém další-
ho vzdělávání, odpovídající potřebám 
zaměstnanců. Společné vzdělávání ža-
datele a partnera umožňuje zvýšit nejen 

ekonomickou efektivitu, ale díky výměně 
zkušeností mezi pracovníky také kvalitu 
znalostí a dovedností.

V současné době (duben 2014) máme 
za sebou už vzdělávání v oblasti stan-
dardů kvality sociální služby, kurz práce 
s klienty s demencí nebo nácvik manipu-
lace s nepohyblivými klienty. V průběhu 
projektu budou navíc přispívat ke zvyšo-
vání odbornosti pracovnic kurzy zamě-
řené na komunikaci s klienty, na metody 
sociální péče a péče o klienty, komuni-
kační a manažerské dovednosti a osob-
nostní rozvoj.

Z besedy Příběhy léků
Jana Wildová, ředitelka

Ve čtvrtek 27. března přijel pan Tomáš 
Cikrt, bývalý mluvčí ministerstva zdravot-
nictví,  představit seniorům svoji knihu 
„Příběhy léků“ a debatovat o lécích. Bese-
da, stejně jako kniha, byla zahájena struč-
ným připomenutím historie farmacie, 
dále jsme se dověděli zajímavosti o vzniku 
a výrobě léků a na závěr jsme získali i cen-
né praktické rady. Věděli jste například, že 
dva z pěti lidí neužívají své léky správně? 

Jako bonus dostal každý účastník be-
sedy knihu Příběhy léků, kterou zá-
jemcům pan Cikrt rád podepsal. V ní je 
možné si podrobněji přečíst o všech té-
matech, která byla předmětem besedy. 
Příběhy léků je také možné si stáhnout 
na www.olecich.cz. Zde můžete mimo jiné 
zjistit, jaká je výše doplatku u Vašeho léku, 
jaký lék obsahuje stejnou účinnou látku, 
zda je lék na předpis a další informace. 

Oblastní charita Tišnov
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Holocaust v Tišnově 1941–1945 – Kellnerovi
Z projektu STOlPERSTEINE 2014
Miloš Sysel

Tradiční nadání Židů pro obchod 
a bankovnictví se vyvozuje z jejich pod-
řízeného postavení v období středověku. 
Na území Čech nebylo postavení  Židů 
do konce 11. století nijak „reglemento-
váno“ (právně upraveno). Židé, podobně 
jako němečtí osadníci, byli považováni 
za svobodné cizince. Tato situace se zhor-
šila s nástupem křižáckých tažení, během 
kterých docházelo k prvním masovým 
vraždám Židů. Papež Inocenc III. v roce 
1215 potvrzuje segregační omezení Židů 
z roku 1179. Židé jsou od této chvíle 
„servi camerae regiae“ – služebníky krá-
lovské komory i jeho majetkem. Je jim za-
kázáno obdělávat a vlastnit půdu, musí 
žít ve vyhrazených ghettech, nesmí vy-
konávat řemesla s výjimkou pro potřeby 
Židů v ghettech žijících. Jejich oděv musí 
být označen žlutým kroužkem. Povole-
ným zdrojem obživy se stává půjčování 
peněz na úrok, po celý středověk křes-
ťany opovrhovaná činnost. Snad se zde 
z nutnosti opravdu zrodilo jejich pozdější 
nadání pro obchod a bankovnictví.

Také v Tišnově byla většina Židů ob-
chodníky. Asi nejbohatší židovská rodina 
v tehdejším Tišnově byli Kellnerovi. Je-
jich obchod na ulici Jungmannově, který 
měl průčelí až v dnešní ulici Janáčkova, 
byl zároveň maloobchodem i velkoob-
chodem. Jakob Kellner (narozen 14. 3. 
1873) zaměstnával v té době několik lidí, 
měl k dispozici nákladní automobi-
ly i řidiče. Zboží vozil do svých skladů 
z nádraží a také rozvážel drobnějším ob-
chodníkům po Tišnově a okolí.

Dnes tu najdeme restauraci, v jejíchž 
sklepních prostorách je pramen vody 
s kamenným rezervoárem, některými 
pokládaný za rituální lázeň – mikvi. Ale 
za dob Kellnerova obchodu se zde prý 
snad jen chladily „sodovky“ v letních mě-
sících. Je tu i další restaurace, dva ob-
chody, vinárna. Na stěně domu směrem 
k Jungmannově ulici je umístěna pamětní 
deska na židovské obyvatele.

Pan Oldřich Zelinka (1921) vzpomíná, 
že Kellnerovi měli jediného syna. Byl vel-
mi nadaný klavírista a hrával na různých 
slavnostech. „Aby bylo účetně všechno 
v pořádku, naúčtoval pan Kellner za ka-
ždé hraní syna pořadatelům třeba 20 Kč. 
Na těch trval. Ale vzápětí jim poskytl dar 
třeba 500 Kč. Takový on byl. Dvacet korun 
chtěl a vzápětí 500 Kč dal.“ (O. Zelinka)

Jejich syn byl těžce nemocný. Údaj-
ně trpěl leukémií, jak vzpomíná paní 
Ochrymčuková. „Jeho otec tehdy prý 

vypsal odměnu 1,5 miliónů korun, kdo 
jeho syna vyléčí a zachrání mu život.“ (O. 
Zelinka)

V boji se zákeřnou chorobou nepo-
mohly ani na tu dobu tak velké peníze. 
Nakonec zemřel. „V jednom pokojíku měli 
Kellnerovi takový malý oltářík s jeho fo-
tografií, svítilo tam věčné světlo. Vždycky 
jsme s klukama zvědavě přes okno naku-
kovali dovnitř.“ (O. Zelinka)

Různé zboží Kellnerův obchod rozvá-
žel po okolí, ale mnozí drobní obchodníci 
si pro ně i jezdili do Tišnova. „Bydleli jsme 
tenkrát v Herolticích. Tatínek dostal povo-
lení na drobný obchod, kde prodával tzv. 
nutné zboží – mouku, cukr, petrolej... Čas 
od času zapřáhl do vozu kravky, mě posa-
dil na kozlík vedle sebe a jeli jsme. Byl to 
tenkrát výlet na celý den. Vždycky jsem se 
na tu jízdu do Tišnova těšila, protože pan 
Kellner mi pokaždé dal nějaké sladkosti, 
cukrový špalek, lízátko...“ (paní Pavlíková, 
1919) 

„Kellnerovi byli velmi šetrní. Ale po-
dobně jako Stránští byli zase mecená-
ši kultury, ve školách rozdávali poukázky 
na nákup zboží v hodnotě 50 Kč těm nej-
chudším dětem.“ (O. Zelinka). 

„Paní Kellnerová – to vám byla taková 
velká paní, nosila obrovskou sukni s vel-
kou kapsou vpředu, kam všechno dávala.“ 
(paní Ochrymčuková)

„Sedávala na obyčejné bečce, ani ne 
na židli. Počítala peníze, účtovala. Nic jí 
neuniklo.“ (O. Zelinka). 

Po smrti syna byl u nich zaměstnán 
synovec Otto Zeisel z Lomnice. Snad 
jim měl trochu nahradit ztrátu vlastní-
ho syna. „Byl to veselý a přející mládenec. 
Když k němu chodily nakupovat děti, tak 
třeba při vážení mouky, když se Kellnero-
vá nedívala, vhodil do pytlíku s moukou 
pětikorunu, aby nám chudým přilepšil.“ 
(O. Zelinka)

Ze známých zaměstnanců z Tišnova 
u Kellnerů pracoval pan Svánovský, který 
se o obchod staral i po odvlečení Kellne-
rů do Terezína, kdy byla celá živnost Kell-
nerů pod německou nacistickou správou 
komisaře Binara. O obchod se staral ješ-
tě i pár let po válce. „Zaměstnanci měli 
společné obědy v prostorách, kde byla 
nálevna, kde se říkalo U Kače. Zde hlavně 
v pondělí a v pátek sedávali na ‚svých‘mís-
tech zemědělci a drobní obchodníci z oko-
lí, kteří jezdili ke Kellnerům pro zboží, 
popíjeli kořalku a mastili karty. Nauči-
li se tu zastavovat i koně a voli, kterým 
se říkalo andělé, papírenských povozů. 

Ti při cestě na nádraží automaticky sami 
od sebe zastavili před Kellnerovýma a če-
kali, až se kočí náležitě posilní kořalkou. 
Kořalka se tenkrát nalévala přímo ze 
sudů.“ (O. Zelinka)

Asi na začátku války či těsně před ní se 
do Tišnova na Jungmannovu 355 přistě-
hovali jejich příbuzní. Bratr Alfred Kell-
ner (narozen 29. 7. 1883, hutní správce 
ve výslužbě) se svou manželkou Hele-
nou (rozená Hauselová, narozena 26. 9. 
1888) a slepou sestrou Terezií (narozena 
8. 9. 1890).  Terezie bydlela v podnájmu 
u Jakuba Kellnera v Jungmannově ulici č. 
86 Tišnov.

Stejně jako ostatní židovské obyvate-
le Tišnova i je 4. 4. 1942 čekal transport 
do Terezína. Hedvika Kellnerová (roz. Ze-
islová, nar. 13. 1. 1888), manželka Jako-
ba Kellnera, zahynula ještě v Terezíně 9. 
10. 1942. Její manžel Jakob odjel trans-
portem Dz 318 do Osvětimi, kde zahy-
nul. Alfred Kellner transportem Ap 459 
a jeho žena Helena Ap 460 do Rejowie-
ce. Slepá sestra Terezie Kellnerová trans-
portem By 428 do Osvětimi. Všichni byli 
zavražděni.
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Marian Melichor langiewicz
Tomáš Rybníček, vedoucí Muzea města Tišnova

V roce 2013 uplynulo 150 let od ně-
kolikatýdenního nedobrovolného pobytu 
generála Mariana Langiewicze, diktáto-
ra polského Lednového povstání r. 1863, 
v městě Tišnově. 

Toto výročí bude připomenuto slav-
nostním odhalením generálovy busty 
a související výstavou v Muzeu města 
Tišnova. Záměr vznikl na základě občan-
ských iniciativ (především JUDr. Martina 
Chutného) a města.

Připravovanou kulturní akcí chce-
me připomenout nejen tuto významnou 
osobnost evropských dějin, ale i úzké 
česko-polské vztahy a vzájemnou pod-
poru v pohnutých časech 19. století.  
Po pádu tzv. Bachova absolutismu stá-
li Češi před otázkou dalšího směřová-
ní úsilí o dosažení národní svébytnosti. 
Radikální a ozbrojený odpor Poláků 

proti ruské, pruské i rakouské nadvládě 
byl ve své době obdivovaným aktem – 
přerostl v polské Lednové povstání a in-
spiroval politicky aktivní Čechy. Zejména 
mladší generace si přála reformy. Díky 
těmto sympatiím proudily z Čech, Mo-
ravy a Slezska zbraně, střelivo, léky, ale 
také peníze na podporu povstání i jeho 
obětí. V Českých zemích našly útočiš-
tě tisíce jeho účastníků. Řada povstalců 
byla na našem území nedobrovolně drže-
na v rakouských internačních táborech. 
Všem Polákům se Češi snažili pomáhat. 

Více informací o revolučních udá-
lostech 19. století a osobnosti generála 
Mariana Langiewicze se dozvíte na vý-
stavě v Muzeu města Tišnova v termínu 
25. 5. – 24. 8. 2014. Jeho busta bude slav-
nostně odhalena 24. května v 15 hodin 
v prostorách pasáže Centrum na náměstí 

Komenského 146. Výstava bude zahájena 
v Müllerově domě v 16 hodin téhož dne. 

Tišnov a… Jaroslav Hašek
Josef Ondroušek

V povídání o Pavle Křičkové jsem 
představil tišnovského historika Jana 
Hájka. Měl jsem to štěstí, že jsme dva-
náct roků byli kolegové, byli jsme členy 
redakční rady Tišnovského kulturního 
zpravodaje Naše Tišnovsko, později jen 
Tišnovsko. Těšil jsem se na každé jedná-
ní redakční rady. Popravdě řečeno, spíš 
na to, co následovalo po jednání. Pan Há-
jek vyprávěl různé historky, všechny ve-
lice zajímavé. Přesvědčovali jsme ho, aby 
to „hodil na papír“. Někdy se nám to po-
dařilo, a tak vznikla i zpráva o návště-
vě slavného spisovatele Jaroslava Haška 
v našem městě: 

„Z věrohodných na sobě nezávislých 
svědectví a ústních podání je mně zná-
mo, že Jaroslav Hašek navštívil Tišnov 
ještě na podzim roku 1921, brzy po svém 
ubytování v Invaldově hostinci v Lipni-
ci u Německého Brodu. V Tišnově poblíž 
nádraží měl delší jednání v Hallově knih-
tiskárně, tehdy dobře technicky vybavené 
a prosperující. Společníkem na této ces-
tě mu byl malíř Jaroslav Panuška, se kte-
rým navštívili chvalně známou restauraci 
U Borovičků. Zde šenkoval pivo sám pan 
Borovička, povoláním sládek, který do-
vedl voňavou bukovou špacetkou hustou 
pivní pěnu vytvarovat nejen do výšky, ale 

i do lákavého, bizarního tvaru. ‚Co ve skle-
nici, to nad sklenicí,‘ říkával.

Restaurace u Borovičků se nacháze-
la poblíž rodného domu spisovatele J. F. 
Karase, s kterým se Hašek z Prahy znal 
a který mu ji vřele doporučil. Bylo mu 
také známo, jakým hanebným způsobem 
byl spisovatel Karas ze svého rodného 
Tišnova starorakušáckou radnicí vyhoš-
těn. Nedivme se proto, že na požádání 
jednoho z členů zde shromážděné míst-
ní honorace, v níž dožívali také oni staří 
zkostnatělí byrokrati, aby k nim o svém 
díle promluvil, odpověděl třemi slovy, 
a to po haškovsku.“

INZERCE
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Označení zvířat čipem

K čemu je to dobré?
•	 Když se Vám pes nebo kočka ztratí, 

zvyšuje se pravděpodobnost, že se 
Vám opět vrátí. U nalezených zvířat se 
čtečkou čipů kontroluje, zda jsou zví-
řata očipovaná, a podle čísla čipu lze 
dohledat majitele.

•	 Každý čip musí být zaregistrovaný 
v nějakém registru čipovaných zvířat. 

•	 Plánujete-li cestovat se svým zvíře-
cím miláčkem do zahraničí, musí být 
očipovaný, aby mu mohl být vystaven 
cestovní pas pro zvířata v zájmovém 
chovu tzv. Pet pas.

Jak čip vypadá?
•	 Je to malý kovový váleček s rozměry 

od 1,5 do 12 centimetrů. 

Kolik čipování stojí?
•	 Označení zvířete čipem a vystavení 

Pet pasu Vás vyjde na 600–700 Kč. Sa-
motné označení čipem stojí přibližně 
o 200 Kč méně.

Jak a kam se čip zvířeti aplikuje?
•	 Aplikuje se speciální jehlou do podko-

ží, na levou stranu krku. Většina psů 
i koček vpich snáší bez problému, do-
konce často lépe než běžné očkování.

•	 Čip nezpůsobuje alergickou reakci.
•	 Někdy se může stát, že čip v podkoží 

putuje a poté jej čtečkou nalezneme 
pod krkem, v podpaží, někdy i ve sla-
bině zvířete.

INZERCE
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Svaz tělesně 
postižených
Květa Menšíková, Svaz tělesně 
postižených

Místní organizace Svazu tělesně 
postižených Tišnov měla 19. břez-
na svou výroční členskou schůzi. 
Letos se sešlo téměř 40 členů v pěk-
ném prostředí tišnovské radnice. 
Jsme rádi, že MěÚ Tišnov nám umož-
ňuje se zde scházet. Také přítom-
nost vedoucího odboru sociálních 
věcí Mgr. Michala Kudláčka svědčí 
o zájmu o naše invalidní důchodce. 
Rádi jsme jej mezi sebou přivítali, 
měli jsme tak možnost pobesedovat 
o problémech, které naši členové 
mají. I další účastník našeho jednání 
p. Nejezchleb informoval o možnos-
tech, jak přispět k zlepšování život-
ního prostředí. Naši členové se také 
seznámili s plánovanými akcemi 
na rok 2014. Věříme, že i v letošním 
roce nám bude poskytnuta dotace 
od města Tišnov a budeme tak moci 
uskutečnit několik zájezdů pro naše 
důchodce za přijatelnou cenu. Těší-
me se na další setkání se všemi, kteří 
chtějí aktivně prožívat svůj důchodo-
vý věk.

Tišnovští zahrádkáři hodnotili loňský rok
Jan Kašparec

Výroční členská schůze tišnovských 
zahrádkářů, přesněji členů Českého za-
hrádkářského svazu, základní organizace 
Tišnov, která se konala v minulém měsí-
ci, přinesla zhodnocení činnosti zahrád-
kářů v  roce 2013 a stanovila úkoly pro 
rok letošní.

Jak uvedl ve zprávě o činnosti za uply-
nulý rok předseda Josef Zavřel, orga-
nizace má celkem 201 členů, polovina 
z nich se svému koníčku věnuje ve dvou 
zahrádkářských osadách u Besénku, 
ostatní ve svých zahrádkách, sadech 
a zahradách.  

Jak dále zmínil ve své zprávě Josef Za-
vřel, organizace zahrádkářů vyvíjí aktiv-
ní činnost a je jednou z nejaktivnějších 
v rámci územní rady Brno-venkov Čes-
kého zahrádkářského svazu. Dokladem 
je i to, že tišnovské organizaci v loňském 
roce udělila ústřední rada stříbrnou 
medaili Za zásluhy o rozvoj zahrádkář-
ství. Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj 

zahrádkářství na schůzi převzali Ing. Mi-
loslav Drbal a Ing. Josef Závišek.

Nejen pro členy, ale i pro širokou ve-
řejnost slouží lisovna ovoce. O loňské 
sezoně v lisovně Tišnovské noviny již 
přinesly zprávu, a tak jen ve stručnos-
ti zopakujme. Loni se začalo lisovat 17. 
srpna, poslední den provozu byl 9. listo-
pad, v tomto období byla lisovna v pro-
vozu 23 dnů. Za tu dobu vedoucí lisovny 
Petr Beneš se svými spolupracovníky ob-
sloužili 328 zákazníků a bylo zpracová-
no více než 14 tun ovoce (přesně 14 298 
kg). V průměru je to na jeden lisovací den 
618 kg a na jednoho zákazníka 43 kg. 

Mezi kulturní akce, o které je velký 
zájem, patří zájezdy. Pro členy byly loni 
uspořádány celkem tři.  

Letošní rok je pro tišnovskou zahrád-
kářskou organizaci jubilejní – uplyne 80 
roků od jejího založení. Tomu také odpo-
vídá plán činnosti pro letošní rok. Chys-
tají se odborné přednášky a besedy, dále 

mimo jiné tak dva zájezdy. Na říjen je 
naplánována výstava ovoce a zeleniny, 
na této výstavě by měli mít svoji expozi-
ci i včelaři, chovatelé a další organizace. 
Tato akce bude vyvrcholením jubilejního 
roku. K tomuto výročí již byl vydán sbor-
ník. Vyšel po deseti letech a hodnotí tedy 
poslední desetiletí činnosti tišnovské or-
ganizace zahrádkářů.

Po oficiálním ukončení výroční člen-
ské schůze následovala diskuze ve sku-
pinkách. Diskutovalo se hlavně o tom, jak 
se vypořádat s novými problémy, které 
se na zahradách objevují, jako nemoci, 
škůdci a tak dále.

Ještě je třeba uvést, že občerstvení pro 
účastníky výroční členské schůze již tra-
dičně připravily žákyně tišnovské střední 
školy a základní školy. Tišnovští zahrád-
káři dlouhodobě spolupracují s touto 
školou díky pochopení ředitele Ing. Ru-
dolfa Maška a učitelského sboru. 

alík – třídíme hliník 2014
Soňa Kappelová, 1. Brďo Tišnov Gingo

Brontosauří dětský oddíl 1. BRĎO Tiš-
nov Gingo pořádá další ročník soutěže 
ve sběru vytříděného hliníku. 12. května 
budeme od 16 hodin v oddílové klubov-
ně (budova DDM) hliník vážit a následně 
vyhodnotíme nejlepší třídiče. Tradičně 
vyhlašujeme kategorii velkých a malých 
kolektivů.

Ti, kteří nepotřebují soutěžit a chtě-
jí pouze vytříděný hliník odevzdat, ho 
můžou během celého roku nosit do tiš-
novské ekoporadny, každou středu od 14 
do 18 hodin.  

Co všechno se sbírá?
Vše hliníkové, např. nápojové plechov-

ky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly 
od měkkých sýrů, paštik atd., zavařovací 
víčka, tuby od léčiv;  nádobí a příbory, ža-
luzie, stanové konstrukce, lehátka apod.

Vytříděný hliník by měl být očištěný 
od zbytků potravin a zbaven nehliníko-
vých prvků.

Co	do	hliníku	nepatří?
Fólie spojené s papírem nebo plastem 

– obaly od žvýkaček, pytlíky od kávy, po-
lévek, obaly od arašídů, plastová plata 
od léků, krabice od trvanlivého mléka atd.

Výtěžek z odevzdaného hliníku bude 

stejně jako v loňském roce použit v rám-
ci celoroční činnosti našeho oddílu – 
www.brdo-gingo.wz.cz. V minulém roce 
jsme vybrali celkem 330 kilogramů hliní-
ku, což nám vyneslo částku 6 000 korun, 
která je výrazným přispěním do oddílo-
vého rozpočtu. 

Děkujeme všem, kteří třídí s námi.
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Skautský dům otevřen. a co dál?
Petra Šmardová, vůdkyně dívčího oddílu Jiřičky Tišnov

V sobotu 12. dubna jsme společně 
s více než stovkou návštěvníků oficiálně 
otevřeli skautský dům. Uběhl rok a mě-
síc, kdy jsme vstoupili do tohoto domu 
a naše představy byly velmi rozporupl-
né. V sobotu jsme si tento okamžik při-
pomněli, a to skrze videa, fotografie 
i vzpomínání mnoha rodičů, přátel a dal-
ších příznivců. Nebyla opomenuta po-
moc mnoha těchto lidí a pomocníků, bez 
nichž by se nám to nepodařilo. Při nástu-
pu na dvoře jim z rukou vůdce našeho 

střediska byl předán děkovný list spolu 
s naším tradičním poděkováním skrze 
slova: „Hmmmm, umí!“ K tomuto oka-
mžiku byli přizváni i zástupci města Tiš-
nov, kterým vděčíme za velkou podporu.

Důvodů k této oslavě jsme měli více. 
Tím prvním bylo samotné otevření 
Skautského domu, ve kterém se mohou 
naplno konat schůzky. Druhý důvod je 
schválení dvou dotací. V březnu nám byla 
schválena dotace z Jihomoravského kraje 
na rozvoj materiálně technické základny 

mimoškolních zájmových aktivit dětí 
a mládeže, a to v plné výši 200 000 Kč. 
Dále jsme získali mimořádnou do-
tac z rozpočtu města Tišnova ve výši 
200 000 Kč. Z obou dotací budou zapla-
ceny dokončovací práce uvnitř domu 
(koupelna, podlahy a zabezpečovací sys-
tém), zateplení objektu a úprava okolí.

V ten den nám přálo i počasí. Dou-
fejme, že štěstí nás neopustí a za rok se 
dočkáme dalšího posunu ke stabilní zá-
kladně pro naši činnost.

INZERCE
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Kopaná Tišnov–Podolí 2:0 a tribunky
Jaromír Pacek

Třikrát a dost, to bylo malé předsevze-
tí před prvním jarním zápasem mužů AFK 
Tišnov ročníku 2013/2014 na Ostrovci. 
Tři předchozí prohry se Sokolem Podolí 
strašily fotbalovou veřejnost Tišnova.

Povedlo se , a tak jsme i sjistou dávkou 
štěstí konečně nad tímto soupeřem zvítě-
zili. Radost nevšednímu počtu diváků za-
jistil Milan Fic z penalty a Tomáš Smolík 
po průniku a nezištné přihrávce Martina 
Chlupa. Už den předtím se dařilo i našim 
dorostencům, kteří porazili Kuřim 4:2. 
Všechny naše branky vstřelil na více fron-
tách fotbalových bojující Vojta Juříček.

Co je ale dál nutno připomenout k po-
slednímu březnovému fotbalovému ví-
kendu Tišnova? Pár věcí se od podzimu 
změnilo. Mám na mysli tolik populární 
tišnovské tribunky na východní a západ-
ní straně. Kdysi sloužily na malém hřišti 

za sokolovnou. Nové úložiště nakonec na-
šly v areálu AFK Tišnov. Východní tribunka 
měla určitou dobu vyhovující stav, západní 
dvě byly ohodnoceny jako ruiny, tedy ne-
schopné provozu. Ale přesto je pár nad-
šenců, kaskadérů v důchodu, s povděkem 
využívalo. Sem tam i nějaký pád zakusili, 
ale vše přežili a přišlo fotbalové jaro 2014.

Jak v Jiříkově vidění byli fanoušci. Tri-
bunky dostaly nový kabát, kompletní ge-
nerální oprava se podařila, východní 
a spojené obě západní září novotou. Takže 
hodnocení ze strany TJFTF prvního jarního 
klání na Ostrovci je ve všech směrech klad-
né. Poděkování patří nejen trenéru Marti-
nu Pilnému, asistentu Zdeňku Smrkalovi,  
celému fotbalovému kolektivu za tři body, 
ale i vedení AFK Tišnov v čele s Karlem Po-
hankou za oživení a zpříjemnění prostředí 
fotbalového stánku na Ostrovci.

Pohár mládeže 
Jihomoravského 
tenisového 
svazu
Zdeněk Kunický

Na konci března se konalo slav-
nostní vyhlášení ankety Kanáří nadě-
je JTS za rok 2013 a vyhlášení deseti 
nejlepších klubů oblasti JTS v práci 
s dětmi a mládeží Pohár mládeže 
2013. Akce se uskutečnila v Domě 
pánů z Lipé na náměstí Svobody 
v Brně. Během programu vystoupi-
li Hana a Petr Ulrychovi a večerem 
provázel Zbyněk Loucký (moderátor 
rádia Petrov). Součástí této akce bylo 
vystavení Davis cupu i pro širokou 
veřejnost.

Kanáří nadějí JTS za rok 2013 byli 
vyhlášeni Magdaléna Pantůčková 
a Evžen Holiš (oba TK Agrofert Pros-
tějov). Prostějov si odvezl i prvenství 
v Poháru mládeže JTS. Další v pořa-
dí byly TC BRNO, Zlín, TC-MJ Brno, 
Spartak Jihlava, ŽLTC BRNO, Znojmo, 
TK Tilia Brno a Uh. Hradiště. SK Te-
nis Tišnov byl jako poslední vyhod-
nocený na 10. místě, což je pro klub 
velký úspěch. Hodnoceno bylo kolem 
devadesáti klubů z celé jižní Moravy 
a Tišnov se v „top desítce“ drží ně-
kolikátým rokem. Letos byla anke-
ta podporována firmou Amer Sports 
Wilson, která je i partnerem tišnov-
ského tenisu.

Turnaj mužů v hale na Ostrovci
Zdeněk Kunický

Poslední turnaj halové sezóny, který 
pořádal Sportovní klub Tenis Tišnov, byl 
v kategorii mužů. Termín o prvním dubno-
vém víkendu se stal tradicí a mnoho hráčů 
bere tuto akci jako přípravu na nadcháze-
jící jarní mistrovská utkání. I v letošním 
roce počet přihlášených převýšil 40 hrá-
čů s kvalitním obsazením turnaje. Letoš-
ní brzký příchod jara však mnoha hráčům 
umožnil přejít na venkovní dvorce o dost 
dříve, než je obvyklé. Hráči tedy nechtěli 
přecházet zpět do haly, kde jsou jiné pod-
mínky. Více jak polovina se jich odhlásila 
během týdne před turnajem a jejich koneč-
ný počet zůstal na 19. Účast Zdeňka Koláře 
(TK Bystřice nad Pernštejnem), který zví-
tězil v halovém přeboru MČR dorostenců, 
však slibovala kvalitní tenis. Zdeněk má 17 
let a je odchovancem bystřického tenisu. 
První zkušenosti s tenisem dospělých sbí-
ral už ve starším žactvu a to bylo znát hned 
od prvního kola. Perličkou na turnaji byl 
rozdíl padesáti let mezi nejmladším a nej-
starším hráčem. Karel Raab (1949), který 
pravidelně jezdí po turnajích mužů po celé 
ČR, však nestačil v prvním kole na domá-
cího Dominika Kučeru (1997). Nejmlad-
ším hráčem byl Dominik Křipský (1999), 
který si vylosoval do prvního kola svého 
o rok staršího bratra Filipa a ve třech se-
tech mu podlehl. Z domácích sedmi hrá-
čů do druhého kola ještě postoupil Róbert 
Halas a mezi osm nejlepších se probojoval 
Zdeněk Kunický. Domácí dvojice Zdeněk 

Hrabálek, Dominik Křipský postoupila 
do finále ve čtyřhře, kde nestačila na prv-
ní nasazené, Nejedlého s Doleželem. Se-
mifinálová utkání byla v barvách hráčů 
TC BRNO – Nejedlého, Doležela, Kašpara 
a Belatky. Všichni jmenovaní se také potka-
li ve finále čtyřhry, které nabídlo vyrovna-
ný souboj. Utkání vyvrcholilo závěrečným 
supertiebreakem, ve kterém vítězná dvo-
jice musela odvracet jeden mečbol.  Finá-
lové utkání dvouhry se odehrálo v pondělí 
v hale TC BRNO. Pro zranění bohužel nedo-
hrál Kašpar a první nasazený hráč Nejedlý 
se tak mohl radovat z vítězství. 

Další utkání, která se odehrají na Ostrov-
ci, budou už na čtyřech venkovních dvorcích. 
V dubnu se členům podařilo díky příznivé-
mu počasí odklidit halu a dvorce projdou 
důkladnou úpravou. 1. května zahájí sezonu 
hráči klubu prvním mistrovským utkáním 
a celý květen a červen jsou víkendy vyhraze-
ny pro osm družstev SK Tenis Tišnov.

Tenisová školka 
– začátečníci
Vážení rodiče, tenisová školka pro 
nové zájemce začíná od 23. 4. v 17.00 
v areálu SK Tenis Tišnov na Ostrovci 
a bude se konat každé pondělí a stře-
du  od 17 do 18 hod. Na trénink je 
potřeba tenisová raketa (možnost za-
půjčení), sportovní oblečení, teniso-
vá obuv (s hladkou podrážkou!), pití 
a švihadlo. Podrobné informace se 
dozvíte na www.tenis-tisnov.cz nebo 
na telefonních číslech 777 245 244 
(Zdeněk Kunický), 732 638 831 
(Martina Seyfertová). Na Vaše děti se 
těší kolektiv trenérů.
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Dne 2. května 2014 to bude 12 let, co 
nás navždy opustila naše milovaná man-
želka, maminka a babička paní EVA PILNÁ.
Stále vzpomíná manžel, synové s rodinami 
a přátelé.

Dne 4. května to bude první smutný rok, 
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, 
obětavý táta, skvělý bratr a kamarád pan 
ZDENĚK	PTÁČEK. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpo-
mínku děkuje sestra Marie s rodinou.

Dne 1. dubna uplynul první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, babička a prababička paní  
ALŽBĚTA	BÁRTOVÁ. Za tichou vzpomín-
ku děkuje syn, dcera a vnučky s rodinami.

Dne 22. dubna uplynulo 9 let, kdy nás na-
vždy opustila naše manželka, maminka 
a babička paní EMÍLIE	DRÁBÍKOVÁ. Za ti-
chou vzpomínku děkují manžel a dcery 
s rodinami.

Dne 25. dubna uplynulo 27 roků, co od nás 
navždy odešel náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček pan MILOSLAV	 ŠTĚRBA.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děku-
je manželka a dcera s rodinou.

Kdo zůstal v srdci, ten neodešel…
Dnes 16. května si připomínáme 5. vý-
ročí úmrtí mého milovaného man-
žela, tatínka, dědečka, bratra pana 
STANISLAVA	 SVOBODY. Stále s láskou 
vzpomíná manželka, dcery s rodinami 
a rodina Vejpustkova.

Dne 23. května uplyne první smutný rok 
od úmrtí pana ANTONÍNA	 KLOUDY. 
S láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Dne 25. dubna uplynulo 10 let, kdy nás 
opustil pan FRANTIŠEK	KLÍMA. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn.

Dne 13. dubna to byl první smutný rok, co 
nás navždy opustila naše maminka a ba-
bička paní LUDMILA	VÁLČÍKOVÁ. Tichou 
vzpomínku věnují dcery Andrea a Ludmila 
s rodinou a syn Karel. 

Dne 1. května uplyne deset smutných 
roků, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
syn a bratr pan MICHAL	ŽÍLA. Čas plyne, 
bolest zůstává. Za tichou vzpomínku děku-
jí rodiče a sestra.
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 ° Pronájem	bytu	2+1	v	Tišnově, 
Jamborova, 2. patro, CP 53 m2, volné 
6/2014. 5 500 Kč/měsíc + inkaso. 
Tel. 732 518 128.

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

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

 ° Pronajmu	dlouhodobě	chatu 
k bydlení čistotnému pánovi. 
Tel. 723 194 099.

 ° Chtěli	byste	podnikat?	Nemáte 
kapitál ani produkt? Nabízíme 
možnost vlastního podnikání s našimi 
produkty včetně know-how. 
Možné také jako forma přivýdělku. 
Tel. 605 787 427.

 ° Věnuji	za	odvoz	2	ořech.	skříně 
a gauč. Tel. 603 91 85 48.

 ° Pronajmu	byt	2+1	v	Drásově. 
Pěkný, zrekonstruovaný, se zahrád-
kou. Volný od 1. června. Nájem dle 
dohody. Volejte na tel. 773 243 127.

 ° Pronajmu	byt	2+1	v	Tišnově	pod 
Klucaninou. Cena 6 000 Kč + inkaso, 
tel. 724 556 874. 

 ° Prodám	svažitý	pozemek	450	m2 
s ovocnými stromy a terasami na pěs-
tování zeleniny u potoka v zahrádkářské 
osadě Lomnička. Cena 100 Kč za 
1 m2. Tel. 725 782 941.

 ° Město	Tišnov	nabízí	k	pronájmu 
volné nebytové prostory v prvním patře 
objektu č. p. 2 na ulici Brněnská v Tiš-
nově. K pronájmu je volné celé první 
patro, rozdělené na dvě části, každá se 
samostatným vstupem. Pronajmout 
je možné obě části nebo samostatně 
kteroukoliv část z nich. Výměra levé 
části je 117,35 m2, výměra pravé 79,31 
m2. Prostory jsou vhodné především 
k využití pro komerční účely (obchodní 
činnost, služby pro občany, kanceláře 
apod.). Bližší informace jsou uvede-
ny ve zveřejněných záměrech města 
ze dne 7. 10. 2013 a 14. 3. 2014 nebo 
je obdržíte na Odboru správy majetku 
a investic MěÚ Tišnov, tel. 549 439 852, 
e-mail monika.svobodova@tisnov.cz. 
Prohlídka prostor je možná po dohodě 
kdykoliv. 
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