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Pamětní plaketa k uctění odbojářů
ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015.
Foto: Denisa Ondrová

OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
8. května 2015, Skalička
Foto: Denisa Ondrová

OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
9. května 2015, Tišnov
Foto: Denisa Ondrová

OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
9. května 2015, Kino Svratka
Foto: Denisa Ondrová

Vážení přispěvovatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme Vás, abyste dodávali příspěvky tohoto typu
nejpozději týden před řádnou uzávěrkou. Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle.
Také Vás prosíme, abyste veškeré materiály dodávali pouze v elektronické podobě.
Příští uzávěrka bude 15. června 2015 ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.
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Radnice infORmuje
Rozhovor s karlem součkem
Roman Skřepek
Ing. Karel Souček, nar. 1957, je rodilým
občanem města. Navštěvoval zde základní školu a gymnázium, v roce 1983 vystudoval VUT v Brně. V zastupitelstvu působí
již čtvrté volební období, je neuvolněným
místostarostou. Od roku 1993 až do současnosti má v Tišnově vlastní �irmu, která
se zabývá geodézií. Zajímá se o sportovní
rybolov a rekreační cyklistiku.
Jste radním, který se věnuje problematice
investiční výstavby, územního plánu, pozemkům a nebytovému hospodářství. Co je
v těchto oblastech ve městě nového?
V letošním roce byla z hlavních investičních
akcí zahájena modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba záchytného parkoviště
v ulici Na Loukách. Tyto akce v celkové hodnotě 21,5 milionu korun mají plánovaný termín ukončení 31. července 2015. Dobrou prací
dodavatelské firmy a Odboru investic a projektové podpory se možná podaří ukončit tyto
stavby v dřívějším termínu. Dále realizujeme
modernizaci sběrného dvora a výstavbu kompostárny v celkové hodnotě 21 milionů korun.
Tento projekt obsahuje výstavbu montované haly na prvotní třídění odpadů, související přípojky vody, elektřiny a zpevněné plochy
vč. automatické vjezdové brány. Projekt kompostárny řeší výstavbu zpevněné plochy pro
kompostování bioodpadu. Vyprodukovaný
kompost bude následně využíván pro potřeby
města v rámci údržby veřejné zeleně. Na všechny tyto akce jsou čerpány dotace ve výši 80 až
90 % celkových nákladů.
Ve městě se opravuje i řada dalších objektů, jak to vypadá s jejich dokončením?
Těšíme se na to, že do letošních letních prázdnin budou dokončeny tři významné akce. Ty
spočívají v zateplení, nových oknech a fasádách
budov polikliniky, Městského kulturního střediska a Základní umělecké školy. Jsem přesvědčen, že opravy těchto budov opět o něco zlepší
vzhled našeho města. Ten budou moci ocenit
jak občané, tak i návštěvníci města v letošní letní sezóně.

V lokalitě Za Mlýnem se údajně připravuje
výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikací. V jaké fázi je nyní tento projekt?
Přípravné práce budou zahájeny již v červenci, ale po dohodě s dodavatelem budou hlavní
práce započaty až v závěru letních prázdnin,
tak aby nedošlo k narušení sezóny na letním
koupališti. Vzhledem k tomu, že koupaliště
prošlo v loňském roce významnou rekonstrukcí, bylo by škoda, kdyby se stavební práce negativně projevily v jeho bezprostředním okolí.

V oblasti výstavby bytů a rodinných domů
se často mluví o lokalitě Hony za Kukýrnou
jako o oblasti, kde je stále možné vyvíjet
stavební aktivitu. Jak se město staví k dalšímu rozvoji této lokality?
Rada města Tišnova začátkem května tohoto roku vyhlásila výběrové řízení na zakázku
s názvem „Zpracování územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou“. Tato studie v návaznosti
na nyní zpracovávaný územní plán vyřeší podrobnější využití území o ploše cca 17 hektarů.
Vybraná urbanistická firma navrhne v tomto
území využití veřejných prostranství, vč. budoucího parku, řešení veřejné dopravní infrastruktury a způsob uspořádání zástavby,
vč. maximální výškové hladiny. Odhadovaná
hodnota této studie je 500 tisíc korun a termín předání je konec roku 2015. Laicky řečeno, smyslem vypracování této územní studie je
stanovení konkrétních podmínek pro další výstavbu tak, aby se lidem, kteří již v lokalitě bydlí, nijak nezhoršila kvalita bydlení a nedošlo
k necitlivým zásahům do krajiny. Věříme, že se
jedná o účelně vynaloženou investici, která se
nám do budoucna vrátí v podobě spokojenosti
občanů.
Sbíráte zkušenosti i v některých okolních
městech, abyste při rozvoji města aplikovali dobrou praxi, která se již jinde osvědčila?
V posledním týdnu měsíce dubna se zástupci vedení města a vedoucí pracovníci některých odborů zúčastnili motivačně poznávací
návštěvy města Litomyšl. Dvoudenní návštěvu s náročným, ale zajímavým programem
připravili manželé Chvílovi z Tišnova. Toto
město v posledních dvaceti letech využívalo
práce významných českých architektů a prošlo

významnou změnou jak v oblasti architektury,
tak obnovy historických památek a využití veřejného prostoru. Doufám, že by některé nápady a realizace, které jsme zde mohli zhlédnout,
mohly najít uplatnění i v našem městě. Stejně
tak nové poznatky, které jsem si přivezl z olomoucké konference „Města s dobrou adresou“,
kterou pořádala Asociace měst pro cyklisty
a jejímž hlavním tématem bylo řešení cyklodopravy ve městech.

Teď jste mi napověděl i předposlední otázku. Jak by se tedy mohla zlepšit dopravní
infrastruktura pro cyklisty v Tišnově?
Rozhodně musíme pracovat na dokončení cyklostezky, která bezpečně propojí střed města
s nově zrekonstruovaným koupalištěm a naváže na dlouho zamýšlenou cyklotrasu podél
řeky Svratky s názvem „Od hradu Veveří k hradu Pernštejnu“. Jedním z nejbližších počinů
bude výstavba cyklostezky vedoucí souběžně
s přeložkou krajské komunikace mezi železničním přejezdem a nádražím v Tišnově, která umožní bezpečný výjezd z města směrem
na Předklášteří a Štěpánovice.

Chystáte se letos na dovolenou na kolech?
Pokud mi vydrží zdraví, chtěli bychom s manželkou o prázdninách zopakovat cestu po Dunajské cyklostezce z Pasova do Vídně. Tímto
také přeji příjemně strávenou dovolenou všem
čtenářům Tišnovských novin.

Foto: Roman Skřepek

Městské kulturní středisko informuje

Úřední hodiny redakce Tišnovských novin
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás informovat, že díky personálním změnám
v Městském kulturním středisku bude
redakce Tišnovských novin s účinností
od 1. června 2015 otevřená pro veřejnost
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v těchto úředních hodinách:

pondělí: 9–17 hod.
středa: 8–16 hod.

Děkujeme za pochopení a těšíme se
na Vaše příspěvky.

Tišnovské noviny

Radnice infORmuje
Městské kulturní středisko informuje
vážení přátelé a zájemci o vylepení plakátů
na našich výlepových plochách,
již několikrát se stalo, že byly doneseny
plakáty o jiných rozměrech, než mají příslušné formáty. Tímto Vás chceme upozornit, že nebudeme takové plakáty přijímat
z důvodu možného přelepení vedlejších již
nalepených plakátů.
Zároveň bychom Vás rádi informovali, že
výlep plakátů je možné zarezervovat na tel.

čísle 549 410 211 každý všední den v pracovní době Turistického informačního centra. Plakáty lze dodat až poslední pracovní
den v týdnu do 14.00 hod. Po tomto čase
rezervace propadají a plakáty nemusí být
přijaty a následně umístěny. Vylepují se každou neděli ve večerních hodinách.
Děkujeme za pochopení.

Povolené rozměry:

A1:
A2:
A3:
A4:

594 x 841 mm
420 x 594 mm
297 x 420 mm
210 × 297 mm

Odbor kancelář starosty a tajemníka

areál na Ostrovci se začíná měnit
Roman Skřepek, vedoucí OKST
Ve dnech 4.–6. května 2015 proběhla demolice rozsáhlého areálu na Ostrovci. Tento
areál, který město nedávno získalo od Českých drah, byl již od devadesátých let minulého století nevyužívaný a postupem času se
z něj stalo torzo totalitní architektury. V posledních letech, poté co z něj již nebylo co odcizit, se stal výhradně baštou bezdomovců.
Problematická byla již i statika budovy. Objekty musely být pod neustálým dohledem
městské i republikové policie, a radnice proto
měla za úkol najít rychlé řešení problému, aby
na pozemku, potažmo v budovách, nedošlo

k nějaké nešťastné události.
Situace se zásadně změnila, když proběhla na základě iniciativy vedení města schůzka se zástupci Hasičského záchranného sboru
z Výcvikového zařízení Tišnov. Během ní bylo
navrženo, aby byl zchátralý areál využit k výcviku hasičů, kteří provádí vyhledávání, vyprošťování a záchranu osob ze zavalených
objektů, zemní práce, vyprošťování uvázlé
nebo havarované techniky apod.
Spolupráce nabrala velmi rychle poměrně
jasné obrysy, a tak již v dubnu došlo ke konkrétní dohodě mezi HZS a zdejší radnicí. Práce, naplánované původně na celý týden, se
specialistům podařilo zrealizovat během

necelých tří dnů. Po jejich ukončení byl areál
zcela srovnán se zemí. Vzhledem k tomu, že
je skutečný zásah záchranných složek bez potřebného výcviku obtížný, hasiči ocenili spolupráci s městem. To zase oproti plánu ušetřilo
nemalé finanční prostředky, které by musely
být v případě běžné demolice odborným firmám zaplaceny.
Práce pochopitelně nejsou ukončeny, v následujících měsících bude probíhat postupné
třídění materiálů a likvidace sutin. Již nyní se
však začíná uvažovat o budoucím využití areálu. O průběhu prací a záměrech města budeme i nadále informovat.

Foto: Roman Skřepek

memoriál ivo medka – výzva ke spolupráci
Zveme Vás na IX. ročník závodu horských
kol (Memoriál Ivo Medka), který se uskuteční
v neděli 14. června 2015 od 12 do 19 hodin
v prostorách parkoviště u nového hřbitova
v Tišnově. Pořadateli akce jsou město Tišnov
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a Inspiro – středisko volného času. Více informací můžete najít na http://mim.tisnov.cz/.
Uvítáme účast dobrovolníků, kteří by jako
pořadatelé zajišťovali dohled na trati závodu.
Nabízíme pořadatelské tričko, občerstvení

a vlídné zacházení. Zájemci se mohou přihlásit do 5. června 2015 na tel. č. 549 439 813,
případně přes e-mail michaela.ksicova@tisnov.cz.
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Radnice infORmuje

POzvánka
Město Tišnov pořádá s Hasičským záchranným sborem Tišnov

„den s integrovaným záchranným systémem“
v sobotu 13. června 2015 v areálu školicího střediska HZS JmK
v Tišnově na ulici Cihlářské.
Program:
08.30 oficiální zahájení, seznámení s programem
09.00 soutěž družstev mladých hasičů v požárním sportu
10.00 ukázka hašení ručními hasicími přístroji
a hašení starou ruční koňskou stříkačkou
10.30 ukázka vyproštění osob z havarovaného automobilu
11.00 ukázka hašení pěnou
12.00 ukončení programu

Během celé akce si lze také prohlédnout současnou moderní hasičskou techniku, stánek Policie ČR a stanoviště zdravotnické záchranné
služby a sanitek. Pro děti bude k dispozici „domeček“ na hašení vodou
a další doprovodný program, včetně občerstvení.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Foto: archiv SDH Tišnov

Výběrové řízení
MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce:

vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Popis pracovní pozice:
– řízení činností a procesů daného odboru
– odpovědnost za organizační složku Úklid a údržba města
Tišnova
– odpovědnost za odpadové hospodářství
– odpovědnost za bytové a nebytové hospodářství
– odpovědnost za komunální služby
(údržba veřejné zeleně a místních komunikací, úklid města)
– odpovědnost za pozemkovou agendu
– správa veřejné zeleně

Požadavky:
– ukončené VŠ vzdělání
– znalost zákonů ve veřejné správě (zejména zákon č. 128/2000
Sb., o obcích; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
– dobrá uživatelská znalost práce s PC
– řidičský průkaz sk. B
– morální bezúhonnost
– organizační a řídící schopnosti podmínkou
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi,
loajálnost a časová flexibilita, důslednost

Nástup dle dohody, nejlépe ihned.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelně MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 8. června 2015
do 17.00 hod. na adresu Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, a to v zalepené obálce s textem:
„Výběrové řízení – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních
služeb – NEOTEVÍRAT“.

– V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
OP, datum, podpis a telefonní spojení.
– K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, motivační dopis,
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas
s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
– Osoby narozené do 1. prosince 1971 dále doloží: předpoklady
dle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon určitých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační
osvědčení a čestné prohlášení).
– Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
– Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Radnice informuje
Odbor správy majetku a komunálních služeb
Vyhodnocení ankety – Tišnovské trhy
Eva Zavřelová, Václav Drhlík
Dne 26. března 2015 byla zveřejněna anketa k Tišnovským trhům a tato byla ukončena ke dni 18. dubna 2015. Jejím cílem bylo
zjistit názor na případné rozšíření Tišnovských trhů i o některý pracovní den v týdnu,
ale také získat podněty, co by se dalo změnit
či vylepšit na současné podobě trhů. Ankety
se zúčastnilo celkem 254 respondentů. Z výsledku ankety vyplývá, že 222 dotázaným vyhovuje konání trhů v sobotu dopoledne a jen
22 dotázaným se sobotní termín nehodí.
Z odpovědí dále vyplývá, že 99 respondentů

nestojí o jiný než sobotní termín. Rozšíření
trhů na další pracovní den v týdnu by, dle získaných výsledků, uvítali dotázaní nejčastěji
ve středu (67 hlasů) nebo v pátek (52 hlasů) v odpoledních hodinách. O ostatní všední dny byl již zájem minimální. Z výsledku
je patrný zájem o konání trhů v některém
ze dnů v týdnu alespoň u části respondentů,
a to především nakupujících. Dle průzkumu
konaného u prodejců je však zájem naprosto minimální. Prodávající totiž nejsou schopni zajistit v široké škále své produkty na jiný
prodejní den v týdnu, než je sobota. Někteří nedokáží pokrýt zvýšenou poptávku ani

na celé sobotní dopoledne a po prodeji všech
produktů předčasně odjíždí. Prodejci při
průzkumu zmiňovali velký problém s parkováním v centru města v pracovních dnech.
Z výsledku vyplývá, že je 175 dotázaných
celkově spokojených se současným stavem
Tišnovských trhů a nic by na nich neměnili.
Tišnov je navíc jedno z mála měst, která již
několikátou sezónu úspěšně pořádají farmářské trhy pravidelně každý týden. Většina
měst pořádá farmářské trhy v mnohem nižší
četnosti.
Město Tišnov děkuje všem respondentům
za jejich odpovědi.

rodinných rekreací, rodinných i firemních
oslav, srazů spolužáků, dětských besídek, silvestrovských pobytů, dále pro školy v přírodě,
sportovní soustředění, adaptační pobyty apod.
Kapacita objektu pro ubytování čítá 32 lůžek včetně sociálního zařízení. Stravování
je vlastní, k dispozici plně vybavená kuchyně (veškeré nádobí, spotřebiče). Parkovat lze
na místě. Areál je možné pronajmout na celý
týden či víkend.

Ke sportovnímu a kulturnímu programu můžete využít hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal, travnaté fotbalové hřiště, přírodní ohniště,
venkovní zastřešené posezení, společenskou
místnost sloužící mimo jiné jako jídelna.
Využijte příznivé ceny za pronájem ubytování. Podzimní měsíce jsou ještě částečně volné.
Bližší informace naleznete na webu www.
tisnov.cz, na telefonu 549 439 852 nebo na e-mailu lenka.klusakova@tisnov.cz.

Ubytování LT Brumov – poslední volné termíny
Václav Drhlík

Areál Letního tábora Brumov se nachází
na pomezí Českomoravské a Drahanské vrchoviny asi 40 kilometrů severně od Brna. Celý
komplex leží na slunné stráni u lesa zhruba deset minut chůze od malebné vesničky Brumov
u Lomnice.
Místo je ideální pro pobyt v přírodě, turistiku, sběr hub, pro pořádání školních výletů,

TiŠnovskÝ Hyde Park

Podpořte petici „Zachraňme Zahrádku U Palce“
Jan Pernica za iniciativu Zachraňme
Zahrádku U Palce
Máte rádi Zahrádku U Palce, chodíte si
v létě s přáteli posedět do krásného prostředí pod Květnicí? Líbí se Vám Den hudby a další koncerty, které se zde konají?
Pokud Vám záleží na zachování tohoto
cenného kulturně-historického místa, podpořte iniciativu „Zachraňme Zahrádku
U Palce“, a to prostřednictvím podpisu elektronické nebo papírové petice. Tím získáme
mandát pro jednání s představiteli města,

ŠKOLY

kteří pak mohou vyvíjet iniciativu v zájmu
zachování areálu jako veřejného, nikoliv soukromého místa. Zahrádce U Palce hrozí uzavření a výstavba bytových jednotek, kterou
plánuje nový majitel domu Pernštýn.
Velmi si vážíme dosavadní podpory, které se nám dostalo prostřednictvím sociálních
sítí, stejně jako mnoha dalších pozitivních
ohlasů a nápadů, jak by mohl být dům Pernštýn více využit pro veřejnost.
Prosíme o podporu i nadále, teprve Váš podpis petice bude mít skutečnou
váhu při jednání o osudu celého objektu.

Elektronickou verzi petice najdete na adrese:
http://www.petice24.com/zachranme_zahradku_u_palce, papírovou verzi je možné
podepsat přímo na Zahrádce a v Café U Palce
a hlavně na koncertě The Tap Tap, který se
zde uskuteční 29. května od 19 hodin.
O dalších akcích a místech, kde bude možné petici podepsat, Vás budeme průběžně
informovat na Facebooku a na webových
stránkách http://www.zachranmezahradku.cz/, kde bude také ke stažení podpisový
arch.

ZŠ nám. 28. října
Literární a výtvarná soutěž Slavkovské memento
Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou vyhlásily v letošním školním roce
6/2015

literární a výtvarnou soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky středních škol s názvem Slavkovské memento 2015. Soutěž byla zaměřena

na 70. výročí ukončení 2. světové války.
Žáci naší školy se soutěže zúčastnili a některým se podařilo ve velké konkurenci škol
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získat za své práce ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v historickém sále
slavkovského zámku 28. dubna 2015. A kdo
z našich žáků si do Slavkova jel pro ocenění?
Ve výtvarné soutěži získala cenu Hamanová Kateřina z 9. A za kresbu s názvem

Životní změny.
V literární soutěži byli odměněni tři žáci.
Čestné uznání obdržela Vašíčková Barbora
(9. C) za práci s názvem Příběh mého dědečka a Jedlička Jakub (7. A) za práci s názvem
Deník Jana Jedličky. Velkým úspěchem bylo

Pavlína Koumarová, žákyně 9. A

stanovištích jsme získávali body, které se pak
sečetly. A já musím říct, aspoň za sebe, že jsem
v určitých situacích naprosto pohořela.
V dalších dvou částech jsme si mohli prohlédnout nejen vybavení vozu záchranné služby, ale také nám byl předveden zásah. Přijeli
k nám dva záchranáři. Jeden z nich nám ukazoval vybavení záchranky a její činnost při nějakém zranění. Vše názorně předvedl na našem
spolužákovi. Odpovídal na naše dotazy a mluvil
o svých nejzajímavějších případech. Dozvěděli
jsme se hodně věcí o tom, jak záchranka funguje a co všechno je ve vozidle k dispozici. Druhý záchranář si s námi zopakoval především
teorii, například jsme si připomněli, na která čísla zavolat, jak funguje záchranný systém
a dispečink.
Podle mého názoru se nejednalo o nějaké
promarněné dopoledne a určitě jsme se jen tak
„neulili“ z vyučování. Naopak pro nás bylo velmi přínosné. Do situací, o kterých jsme hovořili, se můžeme dostat každý den a měli bychom
proto alespoň něco málo vědět o tom, jak je řešit. Vždyť často i naše pomoc může zachránit
lidský život.

První pomoc

Dne 4. května se na naší škole uskutečnil
program první pomoci. Skládal se ze čtyř částí.
První byla věnována resuscitaci, o níž nám
přednášeli mladí medikové. Co bychom dělali
s člověkem, který nedýchá? Jak bychom si počínali s člověkem v bezvědomí? Je nějaký rozdíl
v resuscitaci malého dítěte a dospělého člověka? Jak probíhá resuscitace tonoucího? Na tyto
a samozřejmě více případů jsme se zaměřovali.
Nastávající lékaři nám vysvětlovali, jak resuscitovat, co všechno udělat, a hlavně nám předváděli, jak to udělat správně. Následně jsme si
postup vyzkoušeli.
Další část se týkala úrazových situací. Po celé
místnosti byli lidé s naaranžovanými úrazy. Jak
bychom zareagovali, kdybychom uviděli člověka s poraněnou hlavou? Nebo s popáleninou?
Jak bychom se zachovali, kdybychom spatřili člověka se záchvatem, s krvácením z nosu
nebo s bolestmi břicha? Do těchto situací jsme
se museli vžít a poradit si s nimi. Nějak zareagovat. Tato část byla hodně akční a projevila se
zde i naše psychická připravenost. Na různých

3. místo, které získala Blahoňovská Lenka
za svou báseň o holokaustu.
Všem oceněným blahopřejeme a doufáme, že je neopustí chuť výtvarně a literárně
tvořit.

Foto: Petra Seberová

ZŠ Smíškova
Baumat Cup
– florbalové turnaje
Věra Dvořáčková, zástupkyně pro 2. stupeň
Na přelomu března a dubna se odehrály
hned čtyři florbalové turnaje, které pořádala ZŠ
Smíškova ve spolupráci s Gymnáziem Tišnov
a za finanční podpory firmy Baumat Ing. Josefa Kavalce.
Nejdříve proběhl turnaj nejmladších žáků
1. stupně, kde se sešla čtyři družstva. Po velmi
hezkých zápasech, v nichž byl již u těch nejmenších vidět zájem o tento sport, musely o konečném pořadí dokonce rozhodovat nájezdy.
Konečné pořadí:
1. místo ZŠ Kuřim, Jungmannova
2. místo ZŠ, MŠ Lomnice
3. místo ZŠ Tišnov, Smíškova
4. místo ZŠ, MŠ Drásov
Na druhém místě se do svých hokejek
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opřely týmy mladších žáků.
I zde byly k vidění velmi kvalitní výkony. Sešlo se osm družstev a bojovalo se do posledních sekund.
Konečné pořadí:
1. místo ZŠ, MŠ Drásov
2. místo Gymnázium Tišnov
3. místo ZŠ Tišnov, 28. října
4. místo ZŠ Tišnov, Smíškova
5. místo ZŠ Tyršova, Kuřim
6. místo ZŠ, MŠ Lomnice
7. místo ZŠ, MŠ Dolní Loučky
8. místo ZŠ Strážek

O tom, že si tento sport nachází stále větší
oblibu i mezi dívkami, svědčí počet osmi týmů
v turnaji.

ZŠ ZaHRAda

Konečné pořadí:
1. místo ZŠ, MŠ Drásov
2. místo ZŠ Tišnov, 28. října
3. místo ZŠ Tišnov, Smíškova M
4. místo Gymnázium Tišnov
5. místo ZŠ Kuřim, Tyršova
6. místo ZŠ, MŠ Dolní Loučky
7. místo ZŠ Tišnov, Smíškova B
8. místo ZŠ, MŠ Žďárec

hodlo ani prodloužení, ale až nájezdy, dopadlo
konečné pořadí následovně:
1. místo ZŠ Tišnov, Smíškova
2. místo ZŠ Tišnov, 28. října
3. místo Gymnázium Tišnov
4. místo ZŠ, MŠ Drásov
5. místo ZŠ Strážek
6. místo ZŠ, MŠ Lomnice
7. místo ZŠ, MŠ Žďárec

Pedagogové mají tedy bohatství materiálu pro
tvorbu. Nutno podotknout, že setkávání s rodiči bude pokračovat a snad bude nadále tak
podnětné jako doposud.
Rádi bychom Vám, čtenářům Tišnovských
novin, náš pedagogický tým představili několika větami blíže.
Petra Večeřová – systematická zooložka
a ekoložka s pedagogickým minimem, v současnosti studentka speciální pedagogiky.
Ve své práci se zaměřuje na environmentální vzdělávání, kromě toho by ráda do ZaHRAdy vnesla badatelskou výuku, kritické myšlení
a volnou přírodu.
Anna Černohlávková – vystudovala speciální pedagogiku, výtvarnou a dramatickou výchovu. Původně je z Brna, postupně koření
na Tišnovsku. Šest let doprovází děti v Lesním
rodinném klubu. Do ZaHRAdy přichází s touhou učit se co nejvíce v přírodě, tvořit a hrát si.
Jana Mokrá – povoláním pedagožka pro MŠ,
volný čas, 1. stupeň a speciální pedagogika, lektorka divadla a tance. Ve své práci se zaměřuje

na rozvoj kreativity a inteligence těla. Do ZaHRAdy chce přinést umění, tvorbu, pohyb
a sounáležitost.

K poslednímu turnaji nastoupila florbalová
elita, tudíž starší žáci. Rok od roku se zlepšuje kvalita a vyrovnanost týmů. Soutěž ve florbalu bývá tou nejvíce obsazovanou ze školních
sportů, takže postup do dalších kol není jistotou, ale je každým rokem těžší a těžší. Po velmi
vyrovnaných zápasech, kdy několikrát neroz-

Všem účastníkům děkujeme, že si našli čas
a chuť přijet, a doufáme, že se nám podaří tuto
tradici udržet i v dalších letech.
Ing. Josefu Kavalcovi děkujeme, že jsme
mohli ocenit všechny přítomné sportovce.
Všem pak přejeme, ať jim láska k florbalu
vydrží co nejdéle.

Co nového v ZaHRAdě?
Za ZaHRAdu Jana, Anna, Petra a Milan
Již dávno není tajemstvím, že v Tišnově
vzniká komunitní škola, která je hravě nazvaná
ZaHRAda. Ačkoli se blíží konec školního roku,
rodiče, děti a pracovníci ZaHRAdy upírají své
myšlenky k začátku toho nového. A i když to
na povrchu ještě není vidět, pod vrstvou hlíny
to už praská, koření a ožívá.
Minulý týden proběhla první schůzka rodičů a pedagogického týmu. Z nejasných obrysů
se vynořily tři tváře pedagogů, učitelek-průvodkyň, kterými jsou Petra Večeřová z Drásova,
Anna Černohlávková z Chytálek a Jana Mokrá
z Nedvědice. Jelikož má být škola komunitní
a spolutvořena pedagogy, podpůrným týmem,
rodiči i dětmi, bylo na setkání velmi živo. Pedagogové od rodičů čerpali náměty a nápady pro
výuku. Rodiče se nabízeli, s čím vším mohou
materiálně, ale také fyzicky pomoci. Nezapomnělo se ani na strachy a obavy, které mohou
vytanout na mysli a se kterými je potřeba pracovat stejně jako s očekáváními a tužbami.

SŠ a ZŠ Tišnov

Aby toho nebylo málo, podařilo se nám
na pondělí 15. června od 19.00 domluvit s našimi přáteli z divadelního souboru Brnkadla benefiční představení jejich veleúspěšné komedie
„Mátový nebo citrón“, které se bude konat
ve velkém sále MěKS. Vstupné bude dobrovolné, jste srdečně zváni.
Zároveň máme přislíbeno, že nás na přelomu srpna a září, tedy na začátku školního roku,
přijedou se svým koncertem podpořit naši
další přátelé, v Tišnově již dvakrát vystupující
Čokovoko.
Poslední věc, kterou bychom v našem článku rádi zmínili, je, že se uvolnila dvě místa v ZaHRAdě. Jedna z rodin, která se na tvorbě naší
školy od počátku podílela, se rozhodla přestěhovat nedaleko Litoměřic, proto můžeme její
místa nabídnout. Pokud Vás ZaHRAda zajímá,
určitě se ozvěte.

Střední škola a Základní škola Tišnov informuje
Milan Fiala, zástupce ředitele pro ZŠ
Jedním z témat, která jsou v současné době
ve společnosti hodně diskutovaná, je potřeba integrace a vytváření inkluzívního prostředí ve školách. Ne vždy je však toto inkluzívní
vzdělávání vhodné pro všechny. Zejména žákům s lehkým nebo středně těžkým mentálním
postižením, ale také s poruchami učení a chování či autismem nemusí vzdělávání ve velkých kolektivech běžných ZŠ vyhovovat. Právě
tyto děti z Tišnova a jeho okolí mají možnost
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se vzdělávat ve Střední škole a Základní škole Tišnov, jejíž částí je i základní škola zaměřená na zmiňované žáky. Menší třídy s počtem
do 14 žáků umožňují vytvoření potřebných
podmínek. Zkušený, stabilní kolektiv speciálních pedagogů má k dispozici veškeré potřebné zázemí a vybavení počínaje informačními
technologiemi, na kterých se žáci učí, jak obstát
v dnešním technickém světě, až po keramickou dílnu, ve které rozvíjí manuální zručnost
a představivost. Našim žákům rovněž poskytujeme poradenské služby při řešení školní

neúspěšnosti, jejich integraci, prevenci sociálněpatologických jevů, volbě povolání atd. V případě, že se to jeví jako vhodné, doporučíme
rodičům spolupráci s dalšími poradenskými
zařízeními a odbornými institucemi. Pokud
máte pocit, že pobyt a vzdělávání v běžné základní škole nedokáže naplnit Vaše očekávání
a přizpůsobit se specifickým potřebám Vašeho dítěte, můžete se obrátit na pracovníky
školy a celou problematiku s nimi konzultovat. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č.
601 367 202.
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Jak se studuje obor „ošetřovatel-ošetřovatelka“ na SŠ a ZŠ Tišnov
Denisa Zemánková, studentka 2. ročníku
oboru ošetřovatel/ka
Na začátku září roku 2013 jsme usedli
do lavic na Střední škole v Tišnově, abychom
během tříletého studia získali vědomosti
a dovednosti potřebné ke složení závěrečné
učňovské zkoušky v oboru ošetřovatel, ošetřovatelka zaměřené na zdravotnictví a sociální služby. Většina nevěděla, co nás čeká.
Vyučující nás nenechali dlouho lenošit, téměř od prvního dne se spustil kolotoč informací o naší budoucí přípravě na zvolené
povolání. Novinkou pro nás bylo rozdělení
rozvrhu hodin na sudý a lichý týden. Každý týden jsme měli dva dny odborné praxe.
Odborný výcvik byl pro nás nezkušené žáky
velkou a zajímavou novinkou.

Každým dnem jsme získávali nové informace o tom, jak k pacientům přistupovat, jednat s nimi a pečovat o ně.
Postupně byly dovybavovány učebny tak,
abychom si vše mohli prakticky vyzkoušet

a lépe zapamatovat. Do naší třídy přibylo veškeré potřebné vybavení pro praktickou výuku, jako například postele pro
pacienty, noční stolky, stolky na jídlo, figuríny, zdravotnický materiál, výukové
plakáty o anatomii člověka apod. Mimo
praktickou výuku jsme absolvovali studium běžných předmětů, jako je matematika,
český jazyk, anglický jazyk, chemie, fyzika
aj. K našemu studiu patří i odborné předměty: somatologie, klinická propedeutika,
psychologie, komunikace. Celý rok se samozřejmě neskládal pouze ze studia ve třídě, ale i z různých kulturních akcí, návštěv
kina, divadelních představení a zajímavých
exkurzí na různá zdravotnická pracoviště
související s naším oborem. Příjemným vytržením ze školních povinností bylo také to, že
velká část naší třídy tvořila úvodní taneční
vystoupení na školou pořádaném Zemědělském plese. Tento školní rok pak byl završen
dvoudenním výletem naší třídy do Lednicko-valtického areálu a Pivovaru Černá Hora.
Po krásných dlouhých prázdninách jsme

Regionální hry České speciální olympiády Brno
Milan Fiala, zástupce ředitele pro ZŠ

Když jsme zjistili, že se 12. května 2015
budou na stadionu Moravské Slávie Brno konat 1. regionální hry České speciální olympiády, neváhali jsme ani chvíli, vyplnili
přihlášku a začali pilně trénovat. A vyplatilo
se. Ráno jsme sice přijeli na stadion s ne zcela jasnými představami, vždyť jsme na takové velké akci s celorepublikovou účastí ještě
nebyli, ale s přibývajícím časem bylo čím dál

naskočili do rozjetého vlaku druhého ročníku studia. Čekaly nás velké změny. Od října
roku 2014 ve dvou dnech odborného výcviku máme povinnou praxi ve zdravotnických
zařízeních jak na Tišnovsku, tak i v Brně.
Můžete se s námi setkat v Nemocnici Tišnov, Centru sociálních služeb Tišnov (Penzionu Tišnov), Domově seniorů Předklášteří,
Chráněném bydlení Skryje, Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, Hospici sv. Alžběty v Brně. Zde si osvojujeme pod odborným
dohledem dovednosti související s výkonem
našeho budoucího povolání. Po prázdninách
nás čeká poslední rok a závěrečné učňovské
zkoušky. A potom? Možná další nástavbové
studium, možná nástup do zaměstnání.

Od letošního roku je možné získat výuční list v oboru ošetřovatel/ka formou
ročního zkráceného studia. Je určeno těm
z Vás, kteří již vlastní výuční list nebo složili
maturitu a chtějí si rozšířit kvalifikaci. Bližší informace získáte na www.skolatisnov.cz
nebo tel. 549 410 076.

tím jasnější, že domů rozhodně s prázdnou
nepojedeme. Našich šest závodníků se představilo v šesti disciplínách, a to běh na 100 m,
800 m, 1 500 m, štafeta 3 x 100 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. V konkurenci
dalších 120 účastníků získala naše výprava
po vyčerpávajících výkonech čtyři první, čtyři druhá a tři třetí místa. Všem zúčastněným
patří poděkování za snahu a přání ještě lepších výsledků v příštím klání.
Finále na 100 m, foto: Milan Fiala

Gymnázium Tišnov

Stále se rozvíjí partnerská spolupráce tišnovského gymnázia
a Gymnázia Vojtecha Mihálika
Barbora Holubová, učitelka
Gymnázium Vojtecha Mihálika se nachází
na Slovensku ve městě Seredi, které je partnerským městem Tišnova. Spolupráce mezi
Gymnáziem Tišnov a zmíněnou slovenskou
školou byla zahájena již před několika lety.
Nejdříve probíhaly projektové práce v rámci
mezinárodního programu Comenius, později bylo realizováno několik vzájemných studentských výměn a uskutečnilo se několik
sportovně zaměřených setkání, v rámci nichž
měli žáci partnerských škol příležitost změřit své síly na poli sportovním. Partnerská
6/2015

setkání jsou opakovaně umožněna díky finanční podpoře ze strany MěÚ Tišnov.
V tomto školním roce byla opět zorganizována studentská výměna žáků obou škol.
Na podzim odcestovala skupina deseti českých dětí v doprovodu dvou učitelů na Slovensko. Žáci byli ubytováni ve slovenských
rodinách, slovenská škola připravila pro své
návštěvníky zajímavý program.
Jsme rádi, že jsme měli příležitost oplatit
svým slovenským partnerům pohostinnost.
14. až 15. května 2015 navštívila skupina
jedenácti slovenských dětí a dvou pedagogů Tišnov a naši školu. Kromě již tradiční

procházky naším městem byla do programu
hostů zahrnuta návštěva vybraných míst
v Brně. Prohlídka Tišnova i Brna byla doprovázena průvodním slovem českých žáků. Dětem se velmi líbila návštěva zoo. Slovenští
žáci se zúčastnili majálesu tišnovského gymnázia. Byli nejenom přihlížejícími diváky, ale
též se zapojili do programu svým připraveným vystoupením.
Akce, realizované v rámci partnerské
spolupráce, jsou pozitivně hodnoceny žáky,
rodiči i učiteli obou spřátelených škol. Děkujeme MěÚ Tišnov za finanční podporu těchto
aktivit.
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Vavříny našich studentů
Jana Rohlínková, učitelka
Druhé pololetí je ve školách ve znamení
vyšších kol nejrůznějších soutěží – oborových
vědomostních, ale také sportovních a uměleckých. Také naši studenti do mnohých z nich postoupili a vybojovali přední příčky. Vytváří tak
škole velmi dobré jméno a sami sobě připravují startovní pole pro další odborná studia.

Dařilo se následujícím studentům:
–– Jaroslavu Stránskému ze septimy v krajském kole chemické olympiády, kat. A i kat.
B, v obou získal první místo a postupuje
do celostátního kola. Zároveň se umístil
na 12. místě krajského kola fyzikální olympiády, kat. A a v téže olympiádě na 6. místě
kat. B. V nedávných dnech získal ještě 5.
místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, v oboru chemie.
–– Martinu Petru Tlustošovi ze 3. B nejprve
v okresním a následně i v krajském kole
SOČ, oboru historie, kde získal 1. místo
a postupuje do celostátního kola.
–– dvojici Jakub Červinka a Matěj Hlaváč ze
septimy, kteří získali v krajském kole SOČ,
oboru biologie 2. místo a také postupují
do celostátního kola.
–– Adamu Špačkovi z oktávy, který získal 2.
místo v okresním kole SOČ, oboru historie.
–– Martinu Blechovi ze sexty, který vybojoval

ZUŠ

––

––
––
––

––

––

––

––

––

––

3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, kat. D.
Mirku Pavelkovi z tercie, který získal 5.
místo v krajském kole dějepisné olympiády,
v okresním kole Pythagoriády, kat. 8. ročník obsadil 1. místo.
dějepisnému týmu (Adam Špaček – okt.,
Martin Petr Tlustoš – 3. B, Martin Blecha –
sext.) při získání 6. místa v krajském kole
dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR.
Natálii Bartošové ze sekundy v okresním kole konverzační soutěže v aj, kat. IB,
ve které získala 2. místo.
Petru Findurovi z kvarty v okresním kole
konverzační soutěže v aj, kat. IIB, ve které
získal 3. místo.
Petře Pikulové z kvinty v okresním kole
konverzační soutěže v aj, kat. IIIA, ve které
získala 3. místo.
úspěšnými řešiteli krajského kola matematické olympiády, kat. Z9 se stali Mirek Kozumplík, Eliška Otáhalíková (oba z kvarty).
Janu Mačákovi, který je úspěšným řešitelem krajského kola matematické olympiády, kat. C.
Ondřeji Němcovi z tercie v okresním kole
Pythagoriády, kat. 8. ročník – získal 1.
místo.
Janu Křehlíkovi z primy v okresním kole
Pythagoriády, kat. 6. ročník – získal
6. místo.

–– Filipu Wagnerovi z tercie v okresním kole
soutěže Matematický klokan – 1. místo.
–– Josefu Macků ze sekundy v okresním kole
soutěže Matematický klokan – 3. místo.
–– Lukáši Cikovi ze 2. B v okresním kole soutěže Matematický klokan – 3. místo.
–– Anně Francové ze sexty, která se umístila
v krajském kole olympiády z čj na 6. místě.
–– Kamile Kopecké ze septimy, která postoupila do národního kola České lingvistické
olympiády.
–– sportovnímu družstvu v krajském finále
v basketbalu středních škol v Kyjově, kde
obsadilo 2. místo.
–– družstvu dívek v okresním kole atletické
soutěže Pohár rozhlasu, kde vybojovaly
2. místo.
V oblasti uměleckých soutěží a přehlídek
gymnázium vzorně reprezentuje školní pěvecký sbor Gloria Cantate, který dosáhl hned dvou
úspěchů:
–– v celostátní soutěži sborů gymnázií Gymnasia Cantant umístění v bronzovém
pásmu
–– v celostátní soutěži mládežnických sborů
o Cenu Vítězslava Nováka ve Skutči se sbor
umístil ve stříbrném pásmu
Všem studentům za vzornou reprezentaci
děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v celostátních kolech.

Aprílový koncert ZUŠ Tišnov 2015
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru
Aprílový koncert Základní umělecké školy
Tišnov se konal dne 22. dubna 2015 tradičně
ve velkém sále Městského kulturního střediska Tišnov. Zaznělo 21 čísel hudby především
vážné, ale i populární a lidové. Celkovým trváním skoro dvě a půl hodiny včetně přestávky patřil koncert v rámci školního roku
2014/2015 k těm nejdelším. Uplatnily se nástroje smyčcové, dechové, bicí a také klavír.
Ke slovu přišla i komorní hra.
Z žáků školy je nutno vyzvednout zejména
hráčky na více hudebních nástrojů – multiinstrumentalistky. Violoncellistka Saša Floriánová ze třídy Heleny Ruszové zahrála hlavní
téma z baletu Labutí jezero od P. I. Čajkovského, jako klavíristka se představila se svojí učitelkou klavíru Marií Kučerovou hrou na čtyři
ruce (F. Mendelssohn-Bartholdy: Píseň beze
slov). Terezie Škopíková ze třídy Olgy Spilkové zahrála na saxofon (C. François, J. Revaux: My Way) a jako host, absolventka ze
třídy Heleny Bočkové, i na flétnu. S Terezií
si zahráli v triu flétnistka Eliška Kohoutková
6/2015

– také ze třídy Heleny Bočkové – a klavírista
Jan Trecha ze třídy Kamily Dubské. Zdařile
předvedli populární skladby (Wouter Andre
de Backer, který je více znám jako Gotye: Somebody That I Used to Know; A. Silvestri: Forrest Gump) za uměleckého vedení učitelky
Dubské.
S uspokojením nutno doplnit, že Jan Trecha ve stejném sále před nedávnem završil
své studium II. stupně ZUŠ Tišnov absolventským klavírním recitálem. Gratulujeme!
Klarinetistka Petra Sklenářová ze třídy
Olgy Spilkové zaujala přesvědčivým uměleckým výkonem v písních (J. Herman: Hello, Dolly!; G. Bizet: Habanera z opery Carmen). Také
Petra hraje na několik hudebních nástrojů,
což se do jejího výkonu promítlo kladně. Výše
zmíněné téma od P. I. Čajkovského mohlo publikum posoudit ještě jednou, tentokrát při
hře na saxofon Richarda Cvrkala, opět ze třídy Olgy Spilkové. Richard, ověnčený několika čerstvými tituly vítěze soutěže MŠMT ČR,
prokázal svoji vynikající formu i v další skladbě (Traditional: Wade in the Water). Za dramaturgický počin lze považovat zařazení

Pařížského koncertu Moritze Moszkowského.
Klavíristka Leona Zapletalová ze třídy Jitky
Zavřelové se tohoto výrazově obtížného díla
zmocnila s plným prožitkem, v dynamicky
minuciózním podání.
Pěvecký sbor ZUŠ Tišnov za řízení učitelky Dany Morysové a za klavírního doprovodu
Jitky Zavřelové zaujal vtipně sestaveným pásmem písní lidových a umělých i využitím dětských bicích nástrojů. Sbor přivyká vícehlasu,
což ho opravňuje k novým a smělejším cílům.
(Snad znovu i v žánru duchovní hudby?)
V podobně pochvalném tónu by bylo možné pokračovat ještě dlouho. Výtvarný obor
školy vedený učitelkou Zuzanou Randuchovou se postaral o optimisticky jarně laděnou
výzdobu sálu. Pedagožka Kamila Dubská, zástupkyně ředitele ZUŠ Tišnov, na místě vyzvedla soutěžní i jiné úspěchy žáků a žákyň
školy z poslední doby. Ve všech těchto případech nutno doplnit opětovné – gratulujeme! S úspěchy žáků se lze seznámit podrobně
na stránce http://www.zustisnov.cz/. A samozřejmě i s dalšími novinkami ze života
školy.
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Ostatní zařízení
RC Studánka
Poděkování RC Studánka
Monika Krištofová, koordinátorka
RC Studánka připravilo na úterý dne 12.
května 2015 dárek ke Dni matek. Jednalo se
o dopolední akci na studánkové zahradě, na níž
se maminky společně s dětmi vydaly do říše
pohádek a snů, kde plnily různé úkoly. Vedle
příjemného posezení, během něhož si pochutnaly na kávě, čaji a výborných zákuscích z Ráje
cukroví z Cukrářství Dolní Loučky, si maminky
mohly zkusit záludný vědomostní kvíz. Rovněž
měly možnost si prohlédnout a zakoupit dětské
anglické knihy z nakladatelství Usborne. Akci
přálo krásné slunečné počasí. Naše poděkování patří výše uvedenému cukrářství za darované zákusky a Vitar s. r. o. za věcné sponzorské
dárky. Děkujeme.
Dne 15. května 2015 odstoupila ze své funkce statutárního zástupce RC Studánka Mgr. Miroslava Vyplašilová. Dovolte mi za RC Studánka
jí poděkovat za její několikaleté působení v našem spolku a za cenné připomínky a podněty
ke studánkovým aktivitám. Děkujeme.

RC Studánka připravuje:
Relaxaci a imaginaci

Přijďte si odpočinout po náročném pracovním
vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity
osvěžení, uklidnění a štěstí.
Kdy? 4. června 2015 v 19.00
Kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
Lektoruje: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová –
psycholožka, lektorka Školy lásky v rodině
h.kubecova@seznam.cz,
mob.:
E-mail:
736 607 320. Je nutné přihlásit se předem.
S sebou: karimatku, deku, polštářek, popř. teplé ponožky
Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“.
Je finančně podpořena z dotačního
programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV.

ke Dni dětí Duhovou pohádku
Kdy? v pátek 5. června 2015 v 16.00 (cca 40
minut)
Kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
Určeno pro rodiče s dětmi. Maňásková pohádka o třech bratrech, kteří se díky duhovým
kouzlům své tety víly naučí pomáhat jeden druhému a pochopí, že každý člověk je jedinečný.
Hraje: Jarka Vykoupilová (lektorka Školy lásky
v rodině, pohádkový projekt Navlnce).
Poté bude následovat pro rodiče workshop
o sourozeneckých konstelacích. Určeno i pro
náhradní rodiče (adopce, pěstounská péče).
Pro děti bude zajištěno hlídání.
Uvedená aktivita je součástí projektu „Se
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Studánkou o krok napřed“. Je finančně podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV.
Uvedená aktivita je součástí
projektu „Kulturní akce pro rodiny s dětmi“ a je realizována
za finanční podpory města Tišnova.

pro velký zájem opakování
kurzu První pomoc u kojenců,
batolat a dětí do šesti let
Kdy? v sobotu 20. června 2015 v 9.00
(do 13.00)
Kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
Seminář poskytuje praktické rady a postupy
první pomoci a je zaměřen především na řešení akutních stavů miminek a dětí v domácím
i venkovním prostředí.
Témata kurzu: přístup k bezvědomému dítěti, dušení cizím tělesem, resuscitace, krvácení,
úrazy hlavy, popáleniny, opařeniny, volání záchranné služby a další. Kurz je veden zejména
prakticky s možností probírané věci si vyzkoušet, za pomoci různých videí, obrázků a dalších
materiálů. Po semináři bude dále možné zodpovídat dotazy účastníků.
Cena: 150 Kč
Lektorka: Lucie Škodová (28 let) je vystudovanou zdravotnickou záchranářkou a učitelkou, lektoruje první pomoc. Pracuje s dětmi
ve skautském oddíle (i s předškoláky), je bývalá zdravotní sestra brněnské nemocnice.
Zájemci o kurz nechť se nahlásí do 15. června 2015. Kapacita semináře je 15 účastníků. Přihlásit se lze na tel.: 777 706 721 nebo
na studanka@atlas.cz. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. Cena podle počtu přihlášených
dětí (cena 30 až 50 Kč za 1 dítě na hodinu).

seminář ROVNÝ neznamená
STEJNÝ

Kdy? úterý 2. června 2015 v 9.30 (do 12.30)
Kde? RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Pro koho: široká veřejnost
Lektorka: Mgr. Rut Kolínská (zakladatelka
hnutí mateřských center v České republice).
V roce 1988 stála u zrodu ekologického sdružení Pražské matky, v roce 1992 prvního mateřského centra v Praze, v roce 2002 založila Síť
mateřských center v ČR, jíž je první prezidentkou. Je nositelkou ceny Žena Evropy 2003 a ocenění Sociálně prospěšná podnikatelka 2006.
Při semináři bude zdarma zajištěno hlídání
Vašich dětí.
Počet a věk hlídaných dětí i potvrzení své
účasti nahlaste do 29. května 2015 na e-mail
liba.beranova@tiscali.cz.
Občerstvení bude zajištěno.

Seminář je financován z ESF prostřednictvím
OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

debatu Mýty a pravdy
o domácím násilí
Je pravdou, že domácí násilí není běžným jevem, ale týká se jen několika málo rodin? Že
lze snadno rozpoznat vztah, ve kterém k domácímu násilí dochází? Opravdu je domácí násilí spojeno jen s alkoholem, výbušnou povahou
a nejvíce se s ním setkáme u sociálně slabších
vrstev? Přijďte si vyslechnout skutečná data
a statistiky o domácím násilí a získat dostatek
informací, které Vám mohou pomoci správně
domácí násilí rozpoznat a případně řešit.
Kdy? ve čtvrtek 18. června 2015 od
9.30 (do 11.00)
Kde? v poradenské místnosti RC Studánka
Debatou Vás provede HR konzultantka
Bc. Michaela Mořická z GIC Nora, o. p. s.
Hlídání dětí bude zajištěno, jejich počet
a věk i svou účast nahlaste do 12. června 2015
na e-mail liba.beranova@tiscali.cz.
Občerstvení bude zajištěno.
Poradenství je financováno z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

přednášku Komunikace
s dětmi aneb Proč to
neumíme
Kdy? v sobotu 29. srpna 2015 od 13.00
(do 16.00)
Kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov
Na přednášce se mimo jiné dozvíte desatero
komunikace aneb 10 zákonů výchovy.
Lektorka: dr. Lidmila Pekařová působí 33
let v klinické psychologii. Přednáší pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Je 17 let
primářkou Rehabilitačního oddělení Hamzovy
léčebny Luže-Košumberk.
Zájemci se mohou hlásit už nyní na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo
přímo v RC Studánka. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“.
Je finančně podpořena z dotačního
programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV.
Aktivita je součástí projektu „Studánka – místo pro rodičovský růst“. Je spolufinancována Jihomoravským krajem.

Tišnovské noviny

OsTaTní zařízení
Inspiro připravuje
Pohádkový les
Milé děti, rodiče a prarodiče, opět pro Vás chystáme ke Dni dětí tradiční a oblíbenou nedělní vycházku pohádkovým lesem. Po cestě potkáte
pohádkové postavy a zvířátka, které pro Vás mají připravené různé hádanky, soutěže, úkoly i odměny. Novinkou bude občerstvení uprostřed
cesty u Vašich oblíbených lanových překážek. Vstupné 50 Kč (pouze děti).
– neděle 31. května 2015, na trasu můžete vycházet průběžně od 9.30
až do 13.00 a vyhnout se tak prvním velkým frontám na startu.
– na Klucanině, začátek je u tišnovské nemocnice, konec na Sychráku.

Bratislava nejen pro děti

Sobota 6. června v 6.30 odjezd od Inspira (Riegrova 312, Tišnov)
Dopoledne návštěva zoo a Dinoparku, odpoledne netradiční zážitková prohlídka centra Bratislavy a nejvýznamnějších kulturních památek
s průvodcem, ve 14.30 až 16.00 h plavba výletní lodí po Dunaji s výhledy na dominanty Bratislavy k hradu Devín, kde je možná individuální prohlídka. Návrat do Tišnova asi ve 20.30. Cena pro děti do 15 let
550 Kč, dospělí 680 Kč. V ceně je autobus, služby průvodce, vstupné
do zoo a Dinoparku a lodní lístek.

Pirátská plavba a Zoo Hodonín

Sobota 13. června v 8.00 odjezd od Inspira (Riegrova 312, Tišnov)
Dopoledne návštěva naší nejmladší a nejmenší zoo, která se ale pyšní
například chovem vzácných bílých lvů nebo žraloků. Po poledni odplouváme z přístaviště po řece Moravě (Baťově kanálu) na lodi Konstancie
na ,,pirátskou plavbu“ za pokladem. V průběhu dobrodružné plavby se
děti naučí to nejdůležitější pro tuto profesi: určit levobok a pravobok,
práci s lodním lanem, pirátský pokřik a další.
Návrat do Tišnova asi v 17.30. Cena pro děti do 15 let 380 Kč, dospělí 430 Kč. V ceně je autobus, služby průvodce, vstupné do zoo a lodní lístek. Přihlášky a bližší informace: Petr Horák, tel. 777 906 580, e-mail
hor.petr@seznam.cz.

INZERCE

volná místa
Vážení rodiče, babičky a dědečci, milé děti a žáci základní školy,
máme ještě volná místa na táboře pro rodiny s dětmi i žáky bez
rodičů. Tábor se koná v malebném údolí řeky Bobrůvky v areálu
Lesního penzionu Podmitrov. Ubytování v penzionu nebo chatkách.
Cena od 1 000 do 3 700 Kč (dle věku a typu ubytování).

INZERCE

Přihlášky a informace:
Monika Chlupová, tel. 730 193 594,
e-mail: chlupova@svcinspiro.tisnov.

Firma Steinhauser, s.r.o. v Tišnově přijme

brigádníky – studenty pro dlouhodobější brigádu (6 týdnů a více)

•
•

nabídka práce od června do září 2015
následná možnost brigády po celý rok
Podrobné informace na telefonu 549 410 163.
Životopisy zasílejte na adresu:
Steinhauser,s.r.o., Karasova 378, Tišnov 66601
e-mail: stursova@steinhauser.cz

6/2015

pomáháme lidem
vést zdravější život
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Ostatní zařízení
Inspiro
Ohlédnutí za školním rokem v Inspiru
Lucie Borková
Inspiro (dříve DDM Tišnov) je školskou
příspěvkovou organizací města, která se zaměřuje na zájmové vzdělávání dětí, mládeže
i dospělých, nabízí aktivní trávení jejich volného času. Zájmové vzdělávání probíhá pravidelnou činností jednou týdně – zájmové
útvary pro děti a dospělé (taneční a pohybové, rukodělné, kreativní, sportovní, počítačové). Svou činnost Inspiro v průběhu školního
roku 2013/2014 rozšířilo o řadu nových zájmových útvarů (Florbalová tréninková skupina; Zumba; Přežij v přírodě; Tancuj, tancuj,
vykrúcaj; Hejbárna; Africké bubnování; Módní návrhář; Tvořivý freestyle; Záchranář;
Ametyst a Křišťálek – mineralogické kroužky; Ježura; Fotokurz). Zájmové útvary realizujeme nejen v Tišnově, ale také v Dolních
Loučkách, Katově, Olší, Doubravníku a Železném. Pro školní rok 2014/2015 je skutečný dosažený výkon 1 152, tedy o výkon 215
vyšší než ve školním roce 2013/2014. Což
znamená, že kroužků a táborů se zúčastnilo
o 215 žáků a studentů více.
Ve školním roce 2013/2014 jsme reagovali na vyšší počet žáků prvních tříd a připravili kroužky speciálně pro prvňáčky. S tím
souvisí, že pedagog vyzvedl žáky v družině,
dovedl je do Inspira na zájmový útvar a poté
je opět odvedl zpět do družiny. Tuto službu
si rodiče velmi pochvalují, protože jim jejich pracovní možnosti brání ve vodění dětí
z družiny na zájmový útvar a zpět.
Kromě hlavní činnosti vyvíjí Inspiro i další a příležitostnou činnost zájmového vzdělávání. Tou je především osvětová a informační
činnost. Do této kategorie patří výukové programy pro mateřské, základní a střední školy,
které jsme na podzim 2014 zařadili do naší

nabídky. Na základě analýzy potřeb jsme zjistili, že je o výukové programy mezi pedagogy
na Tišnovsku značný zájem, což se projevilo i v poptávce tohoto produktu. Ve školním
roce Inspiro realizovalo přes 40 výukových
programů pro školy, kterých se zúčastnilo
přes 1 000 žáků. Mezi další činnosti zájmového vzdělávání patří kurzy a semináře pro
dospělé – PC kurzy pro seniory.
Příležitostnou činností se rozumí akce pro
veřejnost, exkurze, soutěže a turnaje, vycházky nebo výlety. Stali jsme se partnerem města Tišnov při pořádání akcí pro tišnovskou
veřejnost. Na nich jsme většinou zajišťovali
program pro děti a mládež (Trhové slavnosti; Hody; Rybářské slavnosti; Vánoční trhová
slavnost apod.). Dále proběhly dva florbalové
turnaje, kterých se zúčastnily týmy z Tišnova i okolí, bowlingové turnaje nejen pro děti,
ale i pro rodinné dvojice a mnoho dalšího.
Nyní máme před sebou ještě dvě naše největší akce, na které jste zváni – Pohádkový les
(31. května) a Jízdu zručnosti na Memoriálu
Ivo Medka.
V táborové činnosti jsme nabídli pestrou
nabídku pobytových (Tábor pro rodiče s dětmi Podmitrov; Vltava – splutí řeky; Sportovní
tábor s cyklistikou; Vranice – stanový tábor)
i příměstských táborů. Příměstské tábory
probíhaly nejen o letních prázdninách, ale
také o jarních a podzimních.
Jako jedna z mála organizací podobného druhu v ČR se Inspiro zapojilo do pilotáže systému interního auditu. Učinili jsme tak
proto, abychom zlepšovali procesy vedoucí
ke spokojenosti klientů (žáků a rodičů, ostatních účastníků).
Ve školním roce 2013/2014 se naší činnosti podílelo osm interních zaměstnanců,
70 externích spolupracovníků a 20 dobrovolníků. V tomto školním roce jsme se zaměřili

na vzdělávání externích pracovníků, proběhla řada seminářů s pedagogickou, ale i psychologickou tematikou. Na podzim roku
2014 byl v Inspiru realizován akreditovaný
kurz Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, tedy pedagogické minimum.
Pod vedením lektorky Lucie Borkové byli
proškoleni externí pedagogičtí pracovníci,
aby splňovali kritéria dle zákona o pedagogických pracovnících.
Na jaře 2015 se příspěvková organizace
přejmenovala z Domu dětí a mládeže Tišnov
na Inspiro – středisko volného času Tišnov.
Jedná se pouze o změnu názvu, status i zaměření organizace zůstávají stejné.
Dům dětí a mládeže Tišnov je ve městě významnou institucí, která se podílí jak na vzdělávání dětí, žáků i dospělých,
tak na společenském životě jednotlivců, skupin a rodin.
Již nyní připravujeme nabídku zájmové
činnosti, tedy kroužků na příští školní rok.
Opět přijdeme s řadou novinek a doufáme, že
Vás naše nabídka zaujme a bude inspirovat.
Školní rok 2015/2016 zahájíme 1. října. Novinkou bude přihlašování online, které spustíme 7. září, o podrobnostech o přihlašování
budete informováni na našem webu, Facebooku a mailem.

V každém týdnu se děti mohou těšit na jinou
celotáborovou hru. Fantazii, týmovou spolupráci, radost z pohybu nebo toleranci a komunikaci, to vše vedoucí na příměstských
táborech u dětí rozvíjí.

z následujících:
1.–3. 7. Indiánské léto
7.–10. 7. Robin Hood
13.–17. 7. Zlatá hokejka
20.–24. 7. A je to!
27.–31. 7. Záchranář
10.–14. 8. Stopařův průvodce po Galaxii

Některé příměstské tábory jsou již zcela zaplněny, ale stále si můžete vybrat

Podrobnosti o všech táborech jsou k přečtení na webových stránkách Inspira (www.
svcinspiro.cz). Rodiče mohou o prázdninách
v klidu pracovat, o jejich děti bude postaráno
profesionálně a zábavnou formou. Snažíme
se, aby děti netrávily svůj volný čas na ulicích
nebo doma u počítače.

Za pestrou nabídkou aktivit stojí tým interních pracovníků i řada těch externích
a mnoho dobrovolníků, kteří nás podporují a pomáhají. Vnímám, že všichni spolupracovníci tuto činnost dělají s radostí a srdcem.
Všem tímto děkuji za spolupráci, vážím si
jejich času a energie, kterou věnují práci
s dětmi a pro děti. Přeji radostné a pohodové prožití prázdninových měsíců a v příštím
roce se těším opět na spolupráci.

Vypravte svoje děti za prázdninovým dobrodružstvím!
Lucie Borková
Volejbal, florbal a bowling nebo prázdniny s Indiány, Robinem Hoodem nebo agentem
007. Přemýšlíte, co budou Vaše děti podnikat
o prázdninách? Vyzkoušejte oblíbené příměstské tábory Inspira! Letos poprvé jsou pro Vaše
děti připraveny příměstské tábory po dobu celých letních prázdnin.
Příměstský tábor trvá jeden týden (pondělí
až pátek) a dítě je možné přihlásit na libovolný počet dní. Každý den začíná tábor v 8 hodin ráno a končí v 16 hodin. Program je pečlivě
připravený, aby na sebe navazoval a gradoval
a aby byl pro děti pestrý, zajímavý a plný her.
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Na tábor Inspira se tak mohou vypravit
i děti, které nechtějí spát mimo domov. Mnoho
dětí nechce být od rodičů odloučeno na delší
dobu, na příměstském táboře mají jistotu odpoledního návratu domů. To jim přináší větší
pohodu a na druhý den se více těší.

Tišnovské noviny

OsTaTní zařízení
Centrum sociálních služeb
z oslavy dne matek
Jana Wildová, ředitelka
V úterý 12. května jsme v Centru sociálních služeb oslavili Den matek. Stává se
pěknou tradicí, že k tomuto svátku přijely nejenom maminkám popřát brněnské umělkyně, členky Uměleckého souboru Janáčkovy
opery Lenka Malinková a Marie Sedláčková
a Věra Bakalová. Na klavír zahrál pan František Kratochvíl. V jejich podání zazněly známé

smyslů plná zahrada

operní, operetní a muzikálové melodie, střídané uměleckým přednesem. Přes krásné
počasí venku za okny se jídelna téměř zaplnila svátečně oblečenými seniorkami a seniory, kteří si mohli vychutnat nejenom umění.
Jedna z obyvatelek domu s pečovatelskou
službou totiž napekla bez nároku na odměnu nebo zveřejnění výborné koláčky a přispěla tak k příjemné pohodě všech přítomných.
Děkujeme.

Koncert ke svátku matek, foto: Markéta Prokopová

Jiřina Frýbová
Pod tímto názvem se skrývá hlavní expozice letošní jarní Flory Olomouc, kterou jsme
hned v první den jejího konání, 23. dubna,
navštívili díky CSS Tišnov.
Slunečný den, paní M. Prokopovou a M.
Špirkovou dobře zorganizovaný program,
klidný a vstřícný řidič ČSAD P. Plachetka přispěli k pohodově strávenému času. Na své
si mohl přijít každý. K vidění bylo množství
jarních květin, hlavně narcisů, hyacintů, nezvykle aranžovaných květů hvězdníku, balkónovek za velmi příznivé ceny, dále řada
cibulí a hlíz květin, na které jen tak nenarazíte. Pastvou pro oko byla i spousta nakvetlých
pěnišníků a azalek, bohatý sortiment okrasných i užitkových keřů, konifer i ovocných
stromků. I tady dojem „umocňovaly“ přijatelné ceny.
Ke koupi bylo zboží z mnoha stánků prodejců, jejichž sortiment ani nelze vyjmenovat, a to nemluvím o vůni klobásek, salámů,
uzeného masa, langošů, trdelníků a nevím
čeho ještě, které se nedalo odolat.

My jsme se odměnili občerstvením na cestě domů U Bonaparta a spokojeni jsme se
vrátili do svých domovů.
Věřím, že akce takto organizované,

Flora Olomouc, foto: Markéta Prokopová

opravdu platilo „člověk člověku vlkem“, bylo by
to pro lidskou „smečku“ jedině přínosem.
Zajímavé poznatky a příběhy jsme vyslechli nejenom o životě vlků, ale také o životě samotného přednášejícího, pana Monte Kvasnici.
Zúčastnil se několika horolezeckých výprav
na Kavkaz, Pamír, Karpaty, do Alp, na Sibiř
nebo Kamčatku. Sledoval vlky žijící poblíž indiánských vesnic uprostřed lesů i vlky na rumunském sídlišti.
Během času stráveného v CSS ani zdaleka
nezaznělo vše, co by nám pan Monte Kvasnica mohl předat. Můžeme si tedy najít některý
z jeho příspěvků v časopisech, jako je Pes, přítel člověka, Dobrodruh, Svět psů, Lidé a země,
nebo si přečíst knihy Krajina s vlky, Vlci

přicházejí s větrem, Jantarové oči, Běh s ,,vlky“
aneb Canicross, Zátiší s hadem a doufat, že nás
někdy opět navštíví, aby nám povyprávěl, co se
děje u vlků.

zohledňující možnosti seniorů, nalákají i více
obyvatel CSS.

z přednášky s odborníkem na život vlků jaroslavem monte kvasnicou
Jana Wildová, ředitelka

Dne 30. dubna 2015 ve 14 hodin se uskutečnila v jídelně DPS Králova nevšední přednáška.
Přijel si s námi popovídat pan Jaroslav Monte
Kvasnica, známý publicista, odborník na život
vlků a propagátor canicrossu a dogtrekingu.
Přivedl s sebou také svou zvířecí kamarádku,
vlčici.
Dověděli jsme se mnoho zajímavého o životě vlků. Jak žijí, jak se rozmnožují, jak je možné vlka ochočit a vycvičit, čím se vlci od sebe
odlišují a mnoho dalšího. Málokdo z nás si asi
uvědomoval, jak je vlastně vlk důležitý pro
ekosystém a jak může přírodě prospívat. Také
nám pan Monte Kvasnica vysvětlil, že kdyby

6/2015

Pan Monte Kvasnica a jeho vlčice,
foto: Markéta Prokopová
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OsTaTní zařízení
Čas pro sebe
Chraňte svůj hlas, je Vaší součástí!

úterý 2. června 2015, 15.30–20.30
Hlasový workshop pod vedením MgA. Kamily Zenklové

Warm-up festival Hudbou
pro UNICEF Koncert multižánrové
kytarové hudby

5. června 2015 v 19.00 na Dvorku
Peter LUHA – skladatel, zpěvák a instrumentalista. Petrův unikátní styl hry na kytaru
vychází z mixu klasických a různých netradičních kytarových technik (slap, tapping, perkusní hraní) na elektrické i akustické kytaře. „Jeho

muzika se nedá popsat, musí se vidět a hlavně
slyšet na vlastní oči a uši. Nejenže fantasticky
hraje i zpívá, ale dokáže svým charismatem
strhnout obecenstvo. Takové talenty se často
nerodí.“ BGCZ.net
Vstupné 99 Kč, předprodej v Klenbách. Výtěžek poputuje na podporu aktivit UNICEF.

Opět je otevřen „DVOREK“ –
hledáme pomoc

Jelikož jsme prostor vytvořili vlastními silami a z vlastních zdrojů, nechceme jej nechat
otevřený bez dozoru. Hledáme proto ochotné
pomocníky, kteří by na dvorku dělali „dozor”

sPOlky a sdRužení

Continuum Vitae
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Klenby

V Klenbách si stále můžete dopřát pohodovou kávu v chládku. Dosáhli jsme již počtu
šedesáti místních tvůrců, jejichž práce u nás
můžete najít. Děkujeme všem tvořílkům a tvořilkám za radost, kterou poskytují skrze svá
díla druhým.

Pro další informace sledujte www.casprosebe.cz, náš facebookový profil nebo si o ně napište na casprosebe@centrum.cz.

STP Tišnov

spolek continuum vitae vydává svůj
první almanach Tišnoviny, jiný pohled
Před dvěma lety bylo řečeno – DOST!
Už žádné lomení rukama, vzdychání, nářky
po hospodách a nadávání „na ty nahoře“.
Podívat se na věci nově a s nadhledem. To
byl prvotní nápad.
A název?
Když nové zprávy jsou noviny, pak noviny
z Tišnova jsou Tišnoviny. (Nebo TIŠNOViny?)
Od prvního nápadu uplynulo letos v únoru 24 měsíců, stejně tak od spuštění internetového magazínu Tišnoviny – jiný pohled
(6. června 2013). K tomuto dvouletému výročí
jsme se rozhodli z nejzajímavějších článků vydat tištěný almanach. Jsou v něm shrnuty naše
aktivity za poslední dva roky – články z historie
a vlastivědy Tišnovska.
U zrodu Tišnovin stál spolek Continuum
Vitae. Také on slaví letos druhé výročí svého
trvání. Sv. Kliment u Lipůvky, beseda o portálu Porta coeli, projekt STOLPERSTEINE o holocaustu Židů v Tišnově, historie rodů Mundy
a Vittinghof z Předklášteří, připomenutí 100 let
od narození významného rodáka z Tišnova geologa dr. Vladimíra Josefa Procházky, procházky s Procházkou pod vedením RNDr. Drahoše
Šikuly po Květnici a pod vedením Mgr. Martina
Golce do Býčí skály, spolupořádání předvolební
debaty v komunálních volbách 2014 a semináře o lokálních médiích letos, podíl na přípravách oslav 70 let od konce II. světové války,
účast na objevech tišnovské šibenice, výstava
a přednáška o hrdelním právu v Tišnově, přednášky a debaty s Mgr. Martinem Golcem, Ph.D.,
Mgr. Alešem Flídrem, Erikou Bezdíčkovou ze
Židovské obce Brno a naposledy pořádaná beseda se studentem Itřetího ročníku Gymnázia

(stačí třeba i hodinku). Nenechte se odradit,
je-li brána zavřená, klíče naleznete u obsluhy
v Klenbách.

Tišnov o partyzánech na konci války na Tišnovsku... To je jen stručný nástin činností našeho
spolku. Radim Tichý pro nás za dva roky natočil na dvě desítky krátkých filmů, které uvádíme
na Tišnovinách v sekci Tišnovská 10.
Smysluplné činnosti je za uplynulé dva roky
opravdu hodně a zdaleka nekončíme!
Co chystáme?
– v neděli 7. června 2015 ve 14.00 s Mgr. Alešem Flídrem komentovanou prohlídku „Barokní gotika ambitu Porta coeli“
– dokončení filmů s pamětníky II. světové války
– výstava o tišnovském skautingu, který byl
založen přesně před 80 lety
– náznakovou rekonstrukci základů tišnovské
šibenice
– projekt Cesty hrdelního práva v Tišnově.
– a další zajímavosti z našeho regionu
Přijďte s námi oslavit 23. června v 17.00
hodin do Kina Svratka naše dvouleté
narozeniny!

pořádá pro své členy i ostatní zájemce
ve středu 3. června

celOdenní zájezd

na zámek Vranov nad Dyjí, do Znojma,
muzea motorismu ve Znojmě.

Odjezd: v 8.00 hod. od Podhorácké
restaurace se zastávkami U Šťávů,
u pošty, Penny a aut. zastávky
pod Klucaninou.

Závazné přihlášky a dotazy na tel.:
722 264 021.

Cena dopravy:
pro členy 150 Kč, pro nečleny 200 Kč.
INZERCE

KVĚTNICE, stavební bytové
družstvo Tišnov
vyhlašuje výběr. řízení pro obsazení
funkce:

samOsTaTný Technik
Požadavek:
vzdělání SŠ tech. směru / znalost práce
s PC, ŘP sk.B / komunikativnost
samostatnost / spolehlivost
schopnost pozitivně jednat
Nástup: dle dohody, nejlépe od 1. 6. 2015
Přihlášku zasílejte na adresu:
info@sbd-kvetnice.cz, tel. : 549 415 535
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Svaz tělesně postižených Tišnov
Jeskyně blanických rytířů a zámek Kunštát
Ludmila Cvrkalová
Bájná hora Blaník skrývá svá tajemství i blanické rytíře. Ale my jsme je viděli
ve středu 22. dubna v jeskyni Rudka u Kunštátu s mnoha dalšími sochami vytesanými
z pískovce. Do Rudky a do Kunštátu směřoval
zájezd, který uspořádal pro své členy a další zájemce Svaz tělesně postižených Tišnov.
Kunštát je především známý keramickými
trhy konanými každoročně na náměstí. Ale
kdo se podívá od kostela nahoru, uvidí zámek. Tam jsme se vypravili a viděli zahrady,
park, upravený příkop, který nebyl a není
vodní, a krásné okolí, které se stále upravuje.

Prohlídka zámku s množstvím obrazů, loveckých trofejí a nábytku i příjemný výklad
nás zaujaly. Na závěr našeho výletu nechyběla procházka náměstím a občerstvení. Celé
odpoledne bylo krásné, slunečné počasí a se
sluncem v duši jsme se v pořádku vrátili zpět
do Tišnova. V pátek 22. května se uskutečnil
zájezd pro labužníky do Ivančic na slavnosti chřestu, pro milovníky hereckého umění p. Vladimíra Menšíka do místního muzea,
prostě zájezd pro všechny, kteří už to doma
znají a chtějí ve společnosti svých vrstevníků
strávit pěkné odpoledne.
Foto: Květa Menšíková

Za sebevědomé Tišnovsko

Propagace města lepší než billboard...
Miloš Sysel s přispěním spolku
Za sebevědomé Tišnovsko
Do středověkých měst se vcházelo
městskými branami, které byly vsazeny
do hradeb. Příchozí mohli být kontrolováni ozbrojenou hlídkou, za vstup na trhy se
mohly vybírat peníze. Brána byla opravdovým vchodem do vnitřního města, a proto na ní byly často znatelné některé prvky:
městský znak, šlechtické erby, upozornění,
varující znamení a nápisy.
S postupem času došlo ke stržení hradeb,
brány, pokud se zachovaly, přestaly sloužit
svému účelu, některé byly dokonce zbourány, protože svým úzkým vstupem přestaly vyhovovat čím dál tím větším dopravním
prostředkům.
V moderní době, zvláště za socialismu,
byly před městy, ale i vesnicemi často instalovány podivné betonové skulptury, které
nic nevypovídaly o životě v daném místě, ale
o tom, jak si vede KSČ nebo že se Sovětským
svazem budeme na věčné časy...
Jak je to dnes kupříkladu u nás v Tišnově?
Při příjezdu k Tišnovu mohou řidiči vidět spoustu billboardů, ale jen jeden z nich
využívá město k propagaci svých akcí
a pozoruhodností.
Dalším vstupem, dalo by se říct svou podobou nejvíce se podobající městské bráně,
je podchod na vlakovém nádraží.
Tišnovské nádraží má dvě plnohodnotná nástupiště, mnoho návštěvníků přijíždí
do Tišnova právě vlakem.
Co je čeká?
Temný, špatně osvětlený a chaoticky posprejovaný tunel. Někdo může namítnout,
že podchod není v majetku města. Ale běžný
6/2015

návštěvník získává první dojem po příjezdu
do Tišnova při pohledu na tento podchod. Je
první vizitkou, kterou návštěvník při vstupu
do města vnímá.
Ale co argumentaci – proč investovat
peníze do výmalby nádražního podchodu
– otočit? Proč ne, když se tím získá k propagaci města obrovská plocha stěn, chtělo by
se říct jednou provždy?
Této iniciativy se chopil spolek Za sebevědomé Tišnovsko a formou veřejné výzvy
oslovil výtvarnou veřejnost. Porotou třinácti občanů Tišnova byl nakonec vybrán
výtvarný návrh Vladimíra Kiseljova, jehož
umělecký styl je nezaměnitelný a který má
už za sebou podobný projekt na nádraží
v Brně-Řečkovicích.
Do ideového libreta výtvarného řešení
podchodu v Tišnově sám uvedl:
Návrh nástěnné malby v podchodu vlakového nádraží Tišnov
Hlavní myšlenkou mého konceptu je vytvořit pozitivní prostor, který výtvarně originálně ukazuje dominanty Tišnova, Květnice
a Předklášteří (složené v malbě často z krystalů nerostů z podzemí Květnice) s postavami výletníků a zároveň ukazuje na východech
k nástupištím na Brno a Prahu výjevy z těchto
měst.
Nástěnná malba je na všech stěnách podchodu, na stropě a i na malé části podlahy,
které dohromady propojuje. Její příběhy se
volně přelévají přes rohy stěn, stropu a podlahy, které opticky zaoblují a činí tak příjemnějšími a útulnějšími. Na vyplňování ploch
mezi mými linkami budu na některých místech (šikmé boční stěny u některých schodišť
na nástupiště) rád spolupracovat s dalšími
dobrovolníky, které byste vybrali.

Na stěnách budou také namalovaná zvířata, která na Tišnovsku žijí. Nástěnná malba zahrnuje celkový pohled na město Tišnov
mezi Květnicí a Klucaninou, z dalších dominant Tišnova radnici, kašnu na náměstí, morový sloup, rozhlednu na Klucanině,
erb Tišnova, románský portál „Porta coeli“
z Předklášteří aj.
Přehlednost orientace v podchodu bude
zvýšena tím, že šikmé boční stěny u schodišť na nástupiště na Brno nebo Prahu budou opatřeny výjevy z těchto měst, do kterých
cestující směřuje nebo z nich přijíždí. Bude to
tedy třeba silueta Petrova a Špilberku, kašna
Parnas, hodiny na náměstí Svobody, Pražský
hrad a Petřín s Karlovým mostem, socha sv.
Václava na Václavském náměstí aj.
Barevnost výjevů ponechává dost místa
pro bílé plochy podmalby, aby byl podchod
dostatečně světlý, ale zároveň přidává jasné
barvy (modrá nebe a vody, zelená trávy, zlatá
a růžová). Časté budou barvy modrá a zlatá,
které jsou v erbu Tišnova.
Autor má za sebou více než 70 samostatných výstav maleb (Berlín, Edinburgh, Florencie, Lipsko, Vídeň, Bayreuth, Praha – Galerie
kritiků, Bratislava, Brno – Wannieck a Adam
Gallery aj.) a osm velkých nástěnných maleb (Edinburgh, Florencie, Praha, Brno aj.).
Od roku 2013 také spolupracuje s Filharmonií
Brno a od roku 2014 s Plzeňskou filharmonií.
Loni dvakrát vystupoval v přímém přenosu
České televize s živou malbou (10. 10. Tečka
páteční noci a 21. 11. Dobré ráno).
Zbývá jen věřit, že tento dobrý nápad
ve stupni pokročilé rozpracovanosti město Tišnov pochopí jako jeden z kroků ke své
propagaci. S minimem vložených městských
finančních prostředků.
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Stejně tak doufejme, že vstříc této iniciativě vyjde i ředitelství Správy železniční
dopravní cesty, kterému město Tišnov zaslalo dopis podporující iniciativu spolku
Za sebevědomé Tišnovsko a výběr Vladimíra Kiseljova. Občané mohou tuto spolkovou
iniciativu podpořit formou peněžních darů,
které budou určeny výhradně k výše uvedenému účelu na základě darovací smlouvy. Číslo účtu je: 210347344/0300 (ČSOB),
do zprávy pro příjemce připište své jméno,
aby bylo možné dary přiřadit a vystavit darovací smlouvy.
Také je možno se podílet na umělecké výmalbě pod vedením autora! Máte-li zájem,
pošlete přihlášku elektronicky na adresu
sebevedome@tisnovsko.eu nebo klasicky
v papírové podobě do Ekoporadny Tišnovsko, nám. 28. října 28, 666 01 Tišnov. Zde
můžete také osobně v provozní době Ekoporadny každou středu od 14 do 18 hod. získat
podrobnosti o termínech. Nezapomeňte připojit svůj kontakt.
V návaznosti na termínech uskutečnění instalace nových elektronických tabulí v podchodu Správou železniční dopravní
cesty se předpokládá provedení výmalby během června.
Foto: archiv V. Kiseljova

Kultura
Petr Bortlík devadesátiletý
Irena Ochrymčuková
U některých lidí léta přibývají a okolí to
vůbec nevnímá. Zejména u těch aktivních
a tvůrčích. Když si pak jejich věk uvědomíme,
s úžasem přijímáme například skutečnost, že
akademickému sochaři Petru Bortlíkovi ze
Štěpánovic bude 1. června 2015 neuvěřitelných 90 roků.
Mapovat jeho práci, tvorbu a aktivity je
radostný, ale obtížný úkol. Je to okruh velmi košatý: sochařství, restaurování, podobizny k pamětním deskám, medailérské práce
a vydávání publikací s historickým a uměleckohistorickým obsahem. Ke svým tématům
přistupuje Petr Bortlík s velkou dávkou pokory a pečlivého shledávání údajů, ale i s typickým poloúsměvem v přátelsky soustředěném
pohledu. Jako by tím pohledem odkrýval temperament svého slováckého původu (narodil se totiž ve Starém Poddvorově v okrese
Hodonín).
Výtvarná tvorba se stala Petru Bortlíkovi nejprve předmětem studia, později povoláním a zůstala jeho celoživotním tvůrčím
naplněním. Už od raného dětství prokazoval
nevšední výtvarné nadání, nejen kreslířské, ale
i schopnost plasticky pracovat s materiálem.
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Sochařskou prvotinou se staly dvě hlavy loutek, když Petr prožil okouzlení loutkovým divadlem. Další inspirací pro talentovaného
chlapce byla nesporně i výtvarná chrámová
díla, se kterými se setkával. V naplňování životních snů se opřel o kvalitní školu: ať to byly
začátky v Hroznové Lhotě, pak na Škole uměleckých řemesel v Brně studium u prof. Lichtága, kdy poznal keramiku a medailérství, nebo
konečně pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová s autoritou prof. Bedřicha Stefana
a zásadním vlivem Otakara Španiela. Bortlíkovou diplomovou prací z roku 1952 je socha
„Agronom z Podluží“.
V roce 1952 spojil Petr Bortlík svůj život
s keramičkou a malířkou Věrou Leščenkovou
(v roce 2009 tato nevšední žena zemřela).
Všechny děti manželů Bortlíkových zdědily výtvarné nadání a jemné pocitové vnímání, které
pak samostatně projevily a uplatnily. S rodinou
souvisí i to, že Bortlíkovu práci samostatného
výtvarníka na nějaký čas vystřídala nutnost
stálého zaměstnání, a to v Ústředí uměleckých
řemesel. Nicméně od konce 70. let 20. století
pracoval jako sochař a restaurátor kamenné
a štukové plastiky.
Na kvalitní španielovskou realistickou tradici navázal Petr Bortlík ve své sochařské

tvorbě, hlavně v portrétech významných osobností, přátel a rodinných příslušníků. Příkladem je podobizna novináře Josefa Lieberzeita
umístěná na pamětní desce na Základní škole v Předklášteří, stejně tak busta regionálního spisovatele Josefa Uhra pro pamětní desku
na škole v Borači. K pomníku před školu v Rájci-Jestřebí vznikla podobizna učitele Oldřicha
Blažka. V Zastávce u Brna je součástí pomníku
portrét Františka Bendla.
Vytvořil návrh pro pomník Bedřicha Smetany v Praze, v Čebíně důstojně stojí Bortlíkův
Rudoarmějec. Soubor domovních znamení pro
město Havířov představuje dekorativní polohu
prací, dva figurální reliéfy vznikly pro výzdobu
budovy ČSAD v Bratislavě.
Jeho výstavní výčet je rovněž bohatý: tento
umělec vystavoval sochařské kresby a drobné komorní plastiky v Domě pánů z Kunštátu
v Brně, několikrát v brněnském Domě umění,
předkládal své práce na společných výstavách
členů KPVU v Tišnově. S malířem Bedřichem
Valou vystavoval na radnici v Tišnově, s Karlem Formánkem v Kulturním domě v Kuřimi, společně s manželkou Věrou Bortlíkovou
v Bystřici nad Pernštejnem a v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. V Tišnově ještě
v Galerii Jamborův dům v letech 1998, 2004
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a 2010, roku 2007 v galerii Diana s manželkou a synem Pavlem, také na Výtvarném létě
v Železném.
Značnou část práce Petra Bortlíka tvoří restaurování památek, nejvíce přirozeně v okrese Brno-venkov a Brno-město, ale i v okresech
Blansko, Vyškov, Znojmo a Zlín.
Z nejvýznamnějších můžeme jmenovat
raně gotický portál chrámu Porta coeli v Předklášteří, další závažnou prací je restaurování sochařské výzdoby z druhého desetiletí
20. století na památníku Mohyla míru u obce
Prace. Velmi náročnou akcí bylo restaurování
pozdně gotického souboru plastik „Getsemanská zahrada“ v Modřicích.
V Tišnově restauroval Petr Bortlík nelehkou cestou mariánský sloup sochaře Josefa
Břenka. Obdobné restaurované sloupy je třeba
jmenovat v Blučině a v Líšni, sloup Nejsvětější
Trojice a zajímavě cestující soubor sedmi soch
před kostelem v Židlochovicích. Oříškem byly
i dvě Křížové cesty, v Dolních Kounicích a v Rosicích, obě v havarijním stavu. Restaurátorské
působení sochaře Bortlíka zaznamenáváme
na zámcích jižní Moravy, ať už to byl Vranov
nad Dyjí se svou štukovou výzdobou, vítězným

obloukem a kaplí, nebo plastiky v parku
a hlavní portál zámku Vizovice. Daly by se vyjmenovat desítky dalších barokních soch.
Restaurování je vysoce odborná práce, náročná na znalosti teoretické, technologické, je
třeba mít cit pro tvarosloví každého díla. Základem je přesné určení stavu a pracovního
postupu, celý proces se dokumentuje až do závěrečné zprávy. Prodloužení životnosti památky a obnovení jejího estetického vyznění jsou
záměrem, který se v plné míře dařilo naplnit
i sochaři-restaurátorovi Petru Bortlíkovi, díky
jeho vysoké odbornosti a pracovní poctivosti.
V posledním desetiletí se můžeme setkávat s medailérskými pracemi Petra Bortlíka.
Používá obtížnou techniku nízkého medailového reliéfu, přesně plasticky odstupňovanou reliéfní skladbu s využitím světelných
kontrastů. Kromě techniky je samozřejmostí
zachycení podoby portrétovaného včetně snahy o vystižení povahových rysů. Jak říká sám
umělec: „Dobrý portrét řekne o člověku všecko.“ Pro svá zpodobnění si vybírá známé osobnosti z kultury, hlavně z literární a výtvarné
sféry, ale i vědce. Můžeme jmenovat malíře Josefa Jambora, Maxe Švabinského, jazykovědce

Františka Trávníčka, dále Aloise Krále – objevitele Demänovských jeskyní, učitele Leopolda
Mazáče, spisovatele Františka Karase, Boženu
Němcovou, Karla Havlíčka Borovského…
Medailérské motivy jsou uplatněny i v rozsáhlejších pracích, a to na pamětních deskách,
kdy zpravidla kombinuje bronz s leštěnou žulou. Nejprve to byla pamětní deska na škole
ve Žďárci věnovaná spisovatelce a filozofce
Anně Pammrové, ostatně členem Společnosti
Anny Pammrové je Petr Bortlík od jejího založení. Jamborův dům v Tišnově zdobí malířova pamětní deska, další deska byla pořízena
básníku Petru Bezručovi. Na rodném domě
ve Střemchoví je umístěna pamětní deska
známému astronomovi Antonínu Mrkosovi,
v Malhostovicích deska JUDr. Jaroslavu Pospíšilovi, ve Vohančicích malířce Zdence Ranné-Samsonové. Jako příležitostné byly raženy
medaile s podobiznami Anny Pammrové, Josefa Jambora, Oldřicha Blažka, Bohuslava Reynka, Jaroslava Seiferta, Jakuba Demla, Františka
Bílka a Otokara Březiny. Dále vznikly medaile
na počest sochaře Ladislava Martínka, básníků Oldřicha Mikuláška, Františka Halase,
Viktora Dyka, Jana Skácela, Jana Zahradníčka a rovněž Věry Bortlíkové. Pamětní medaile vznikla ke 100. výročí stavby nové radnice
v Tišnově.
Medailérská tvorba Petra Bortlíka je zastoupena ve sbírkách Národního muzea
v Praze, kde v roce 2009 vystavil své práce,
Moravského zemského muzea, Podhoráckého
muzea. Je členem Asociace umělců medailérů
České republiky.
Ale s panem Bortlíkem jsme se setkali též nad jeho pracemi jiného druhu, kterými dává najevo svůj pevný, i když neokázalý
vztah ke Štěpánovicím, kde žije a pracuje. Vydal drobné publikace o místním knihovnictví,
o dějinách školy a zatím asi pracovně nejnáročnější knihu o dějinách obce, všechny s bohatým fotografickým doprovodem. Kulturní
život v obci obohatil svými výstavami, obvykle společně s manželkou Věrou. Z jeho mnoha
společensko-kulturních aktivit je třeba zmínit
zápis místních stavebních kulturních památek
do celorepublikového seznamu a prosazení
pamětní desky obětem 1. světové války. V roce
2013 vydal Petr Bortlík publikaci o restaurování portálu Porta coeli.
Na závěr podotýkám, že je třeba obdivovat
také neutuchající aktivní, přátelský a skromný přístup k životu, který je panu Bortlíkovi
vlastní.
Přeji akademickému sochaři Petru Bortlíkovi za sebe, za muzejníky a jistě i za mnoho
ostatních jeho příznivců do dalších let dobré
zdraví, jistou ruku a stálou, pro tohoto umělce tak typickou jiskru v očích, které hledí stále
dopředu, k další práci, na kterou se těšíme.
Foto: Pavel Smékal
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Kultura
Tišnovské kino v létě
Ondřej Kaláb a tým Svratky
Ani v horkých měsících nepřijdete o možnost zajít rovnou z koupaliště, od rybníka či
ze zahrádky do Kina Svratka nebo do letního
kina. Nabízíme stručný přehled chystaných
filmů a akcí.

Červen bude patřit zejména dětem. Na začátku měsíce má premiéru výpravná pohádka Sedmero krkavců s Martou Issovou
v hlavní roli. Pohádku Boženy Němcové
o sestře, která se vydá vysvobodit z prokletí svých sedm bratrů, režírovala Alice Nellis
(např. Tajnosti, Revival). Jak režisérka prozradila v jednom z rozhovorů, v tomto žánru
je to její debut a pustila se do něj mimo jiné
proto, že pohádkami v současné době žije
i v soukromí – hltají je její malé děti.

Na konci června zaplesají všichni fanoušci Mimoňů, protože se do kin chystá stejnojmenný film a podle ukázek to vypadá, že se
podobně jako u Ovečky Shauna budou bavit
malí i velcí. Ještě univerzálnější, věkově neomezený bude nový film od předního animátorského studia současnosti Pixar (např.
Ratatouille), který bude u nás uveden v půli

července a pod názvem V hlavě se v něm
s humorem podíváme do mysli dospívající
dívky Riley a její rodiny. Jako v každém z nás
se i v členech této rodinky perou a hádají
o místo v Řídícím centru jejich hlav emoce:
Radost, Hněv, Smutek, Znechucení a Strach.
Která z nich se nakonec projeví navenek, záleží na momentální formě každé z nich.

Pro dospívající i dospělé chystáme u příležitosti vysvědčení na konci června seriálový maraton (Přátelé / Teorie velkého
třesku / Arrow), o němž se bude hlasovat
na začátku května na webu kina, Facebooku
a ve foyer.

Fanoušky akčních filmů čeká nový Terminátor, Jurský svět i komiksový Ant-man,
romantici si přijdou na své výpravnou adaptací slavného románu Daleko od hlučícího
davu a ženy se uvolní při noční projekci Bez
kalhot II (Magic Mike XXL), před níž se bude
degustovat alkoholický nápoj podle tajného receptu. Na své si během léta ale přijdou
i příznivci komedií (např. Ted 2) a samozřejmě Filmového klubu Tišnov (např. Slepá).
Kdo nezapomněl na kouzlo kina pod hvězdami, dočká se retro přehlídky „Celuloidový

Tišnov“, skládající se ze dvou víkendových
akcí v letním kině. V červenci nostalgii promítání z pásu připomenou československé
prvorepublikové romantické komedie, v srpnu klasické české pohádky. U obou akcí budou mít vstup zdarma všichni, kdo přijdou
v kostýmech ladících žánrově k dotyčným
filmům.
Fungující 35mm promítačky v tišnovském „letňáku“ se staly časem opravdovou
raritou, která se v digitální současnosti většinou již nikde nepoužívá. Je možné, že příští rok nebudou fungovat ani u nás. Proto
umožníme zdarma všem divákům, aby se
ve skupinkách před, během či těsně po projekci zašli podívat do chodby našeho „muzea-promítárny“, odkud uvidí tišnovské
35mm promítače v akci. Věřte, že převíjení
pásů, výměna, nasazování a spouštění celuloidových kotoučů ve správný moment jsou
dovednosti, které vyžadují um a přesnost,
zážitkem však je už jen vidět v provozu staré
promítačky. Je to, jako byste dnes viděli jet
na dráze parní lokomotivu.
Těšíme se na setkání v létě, i s novou
krásnou fasádou budovy kamenného kina
a nápisem!

Umělecký kovář Jaroslav Zelený vystavuje v Domově sv. Alžběty na Žernůvce
Miroslav Pavlík
Unikátní výstava představující dílo uměleckého kováře Zeleného patří právem k těm
nejatraktivnějším, které nyní probíhají v našem regionu. Expozice uměleckého kovářství
jsou spíše výjimkou a není bez zajímavosti, že již zahájení této výstavy se zúčastnilo
přes šedesát příchozích. Jaroslav Zelený zde
vystavuje originální obrazy, tepané do mědi,

které jsou výsledkem jeho činnosti za posledních několik let. Jedná se o miniaturní
mistrovské práce, ke kterým dozrála jeho
tvorba.
Kromě obrazů a plastik je zde k vidění
několik fotografií zobrazujících jeho monumentální tvorbu, která prezentovala naši republiku také na světových výstavách Expo
např. v Montrealu, Bruselu a jinde. Řada
jeho realizovaných plastik je rovněž součástí

exteriérů např. v Brně, Dukovanech, Přibyslavi a jinde.
Součástí výstavy, která je pořádána
ve spolupráci s KPVU v Tišnově, je také kolekce obrazů jeho dcery Ivety Vráželové-Zelené. Jako vyučená zlatnice dokazuje
i v obrazech své výtvarné cítění.

všech, kteří vystoupení připravovali, neboť
samotná jména by zabrala nemálo řádků.
Alespoň výčet školek, škol a všech, kteří si
ochotně ukrojili ze svého volného času, aby
nám ostatním zpříjemnili volné dny.

jednota – Éirihg, Muzeum Brněnska – pobočka Podhorácké muzeum Předklášteří, Lesní rodinný klub na Tišnovsku, Spolek pro
komunitní vzdělávání Hnízdo, Královničky, Oblastní charita Tišnov, Centrum sociálních služeb, skupina historického šermu
Victorius, Divadlo Prkno, Záchranná stanice dravých ptáků v Rajhradě, včelař Josef
Permedla, Český svaz chovatelů, zahrádkáři
z Tišnova a Cimbálová muzika Tomáše Zouhara. Dík patří i zvukařům a moderátorům.

Výstava potrvá až do konce června a je
otevřená od 9 do 17 hodin.

Celkem 461 vystupujících za školní rok 2014/2015, Tišnovské trhové slavnosti
Monika Chlupová Fruhwirtová,
koordinátorka TS MěKS

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
poděkovala 461 účinkujícím ze školek, škol,
organizací, spolků, sdružení i jednotlivcům,
kteří s velkou chutí a ochotou nacvičili, vystoupili, přijali pozvání, prezentovali se či
pořádali aktivity pro děti a veřejnost ve školním roce 2014/15 na čtyřech trhových slavnostech pořádaných naším městem.

Dne 18. října to byla Podzimní úroda, 30.
listopadu Adventní jarmark škol, 28. března
Jarní ptačí slavnost a 16. května Rodinná trhová slavnost. Promiňte, že neuvádím jména
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Byla to MŠ Horova, MŠ Humpolka, MŠ
Květnická, MŠ Sluníčko, ZŠ nám. 28. října,
ZŠ Smíškova, ZŠ Zahrada, ZŠ Deblín, ZŠ Dolní Loučky, MŠ a ZŠ Drásov, MŠ a ZŠ Žďárec,
ZŠ a SŠ Tišnov, ZUŠ Tišnov – TOM BAND
a Žesťový kvartet Jaroslava Halouzky, Dětský domov Tišnov, Rodinné centrum Studánka, Inspiro – středisko volného času Tišnov
(dříve Dům dětí a mládeže Tišnov), Ekoporadna Tišnovsko, Katolická vzdělávací

Děkujeme všem a přijměte, prosím, pozvání na další slavnosti ve školním roce
2015/2016 pořádané městem Tišnov
a Městským kulturním střediskem v Tišnově.
Tišnovské noviny

Městská knihovna
INZERCE

Akce Městské knihovny Tišnov
Oddělení pro dospělé čtenáře
POZOR! UZAVŘENÍ KNIHOVNY – revize fondu
Oznamujeme našim čtenářům a uživatelům, že v době od 7. července do 31. července 2015 bude knihovna pro veřejnost uzavřena
z důvodu provedení revize knihovního fondu.
Podle knihovního zákona (257/2001 Sb.) musí vést provozovatel
knihovny evidenci knihovního fondu, která umožňuje kontrolu jednotlivých záznamů a zaručuje jejich nezaměnitelnost. A právě k ověření
souladu evidenčních záznamů o jednotlivých dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize, a to
jednou za 5 let, pokud knihovní fond nepřesahuje sto tisíc knihovních
jednotek. Znamená to každou knížku vzít do ruky a zrevidovat.
Na své čtenáře se budeme těšit opět v pondělí 3. srpna.

Knihovna poskytuje právní informace

Prodáváte auto? Pronajímáte byt? Potřebujete sepsat smlouvu?
Chcete znát svá práva? Právě pro Vás jsme připravili přístup do databáze Codexis. Co to je? Komplexní právní systém pokrývající problematiku národní legislativy a legislativy EU. Obsahuje právní předpisy včetně
novelizací, judikaturu a navíc má velice příjemné uživatelské rozhraní.
Další službou, kterou Codexis poskytuje, jsou vzory smluv a podání.
Představuje tak jedinečný informační zdroj pro všechny fyzické i právnické osoby, které chtějí mít své rozhodování založené na přesném, aktuálním a především úplném právním zázemí. V knihovně jej mohou
6/2015

zájemci využít v souvislosti s novým občanským zákoníkem a změnami dalších souvisejících zákonů.
Codexis a mediální databázi Anopress budete mít přístupné na jednom místě a zdarma.

Salonky

Centrum EDEN
18. června 2015
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu Salonky exkurzi
do Centra Eden v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem. Vyrazte s námi
na Vysočinu do ráje. V Horácké vesnici poznáte život našich předků.
V Panském dvoře se dozvíte, jak se vaří pivo, vyrábí mošt nebo bylinkové mýdlo a co všechno umí zvířata na statku. Svět živlů, to je Ekopavilon. Na závěr bude připravena malá ochutnávka piva.
Sraz účastníků: 9.15 před budovou vlakového nádraží (odjezd v 9.30)
Vstupné: 90 Kč (včetně komentovaného výkladu)
Zájemci se musí přihlásit osobně v knihovně nebo telefonicky na čísle
549 121 001-4.

Oddělení pro děti a mládež

Vítání prvňáčků mezi čtenáře knihovny
22. června 2015
Pěkné uvítání mezi čtenáře knihovny čeká všechny prvňáky ze ZŠ
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měsTská knihOvna
Smíškova, ZŠ 28. října a ZŠ z Předklášteří. Tradiční již šestý ročník této
akce proběhne za příznivého počasí v přilehlé zahradě. Během dopoledne vystoupí Nedvědický pěvecký sbor Petry Glosr Cvrkalové Cvrčci a zahrají dětem pohádku O Budulínkovi. Prvňáčkům bude předán
památný čtenářský deníček a nově přihlášeným i čtenářský průkaz
do knihovny. Děti budou odcházet nejen s pěkným kulturním zážitkem,
ale i dalším motivujícím dárkem od nás. V letošním roce jsme se připojili k projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků „Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáka“ a všichni naši prvňáčci obdrží knihu spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vhrsti „Odemyky zamyky“.
Na tuto mimořádnou akci zveme rodiče i prarodiče.

Revize
Od 7. 7. dO 31. 7. 2015
bude knihOvna uzavřena
Chystáte se na dovolenou?
Nezapomeňte si přijít pro dobré knihy!
V červenci bude v knihovně probíhat REVIZE KNIHOVNÍHO
FONDU.
Opět se na Vás budeme těšit v pondělí 3. 8. 2015.

hisTORie
s úctou a vděčností
Irena Ochrymčuková
V sobotu 9. května 2015 se v sále tišnovského Kina Svratka shromáždily téměř dvě
stovky lidí, aby důstojně vzpomněly na padlé, popravené a umučené odbojáře z období
protektorátu a II. světové války, z let 1939
až 1945. Pořadateli byly: město Tišnov, obce
Předklášteří, Skalička a Šerkovice, Městské
kulturní středisko Tišnov, Podhorácké muzeum – pobočka Muzea Brněnska, Svaz bojovníků za svobodu, Continuum Vitae, o. s.,
a Komise pro kulturu a cestovní ruch. Vzpomínkovou slavnost uspořádaly jako další
z akcí k 70. výročí konce II. světové války,
byla to vlastně první část, druhá se bude konat 28. října. Na sobotní veřejné shromáždění byli pozváni příbuzní odbojářů, do jejichž
rukou byly předány pamětní plakety. Téměř

všichni pozvání přijali, na samém začátku
akce se objevili i ti, kteří původně nezareagovali, jejich místa však zůstala pro jistotu
rezervována.

Předávání plaket bylo doprovázeno kulturním programem: tři části Smyčcového
kvartetu F dur Antonína Dvořáka zazněly
v precizním podání Kvarteta města Brna,
Žesťové kvarteto Jaroslava Halouzky fanfárou pořad otevíralo a uzavíralo, verše a prózu našich básníků citlivě přednesli Barbora
Dobišarová a Jonáš Florián, dokumentární
filmy Radima Tichého a sdružení Continuum
Vitae zapůsobily svou autentičností. V průběhu slavnosti pomáhali také studentka
a student Univerzity obrany v Brně, přítomna byla delegace skautů.
Čísla z organizačních kuloárů: odbojářů

Památná boží muka ve štěpánovicích
Petr Bortlík
Jednou z nejvýznamnějších a nejstarších
dochovaných památek na štěpánovickém katastru jsou Boží muka nacházející se na začátku obce po pravé straně, přicházíme-li
od Předklášteří. Umístění ovšem není původní. Ještě asi před 85 lety stála na straně opačné před domkem č. 33. Zde údajně překážela
rozšíření cesty a za své vzala také stará lípa.
Boží muka jsou zhotovena z hrubozrnného červeného pískovce pocházejícího z lomu
nedaleko Drásova. Lom poskytl již ve 13. století kámen při stavbě cisterciáckého kláštera
v Předklášteří. Na celé stavbě byl hojně využit
včetně unikátního portálu Porta coeli. V současné době se v lomu už netěží.
Boží muka mají čtvercovou profilovanou patku. Z ní vyrůstá osmihranný dřík,
na horním konci s profilovanou hlavicí. Na ní
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sedí opět čtvercový kubus se čtyřmi výklenky. V nich byly na plechu namalovány obrazy svatých – možná čtyř evangelistů. Obrazy
působením dlouhého času a povětrnostními
vlivy již zcela zmizely. Na přední straně je vytesáno vročení 1706. Čtyřhranný kubus uzavírá kamenná stříška, na které je upevněn
bohatě kovaný dvojramenný kříž. Popsaná
Boží muka jsou zapsána v seznamu chráněných památek.

Nabízí se otázka, kdo byl zřizovatelem této
památky. Téměř s jistotou lze říci, že osada
Štěpánovice to nebyla. Ta měla na začátku
17. století necelých 200 obyvatel, z toto 10
sedláků, 13 chalupníků a mlýn. Chalupníci
byli většinou tkalci a ti měli pro peníze hluboko do kapsy. Sedláci na tom nebyli o mnoho lépe. Jako nejpravděpodobnější se zdá, že
Boží muka dal vybudovat klášter cisterciaček
v Předklášteří, pod který Štěpánovice náležely od roku 1593 do roku 1782, kdy císař Josef

z Tišnova, Předklášteří, Skaličky a Šerkovic
bylo pro tento den vybráno 41, pozvání přijalo 28 příbuzných, ještě v pátek bylo nezjištěných 6 kontaktů.

Ihned po skončení sobotní akce začala příprava na druhou část. V den státního
svátku 28. října budou vzpomenuti odbojáři nepřesně zařazení v literatuře, stejně jako
přijdou někteří příbuzní, kteří se na 9. května omluvili. V den výročí založení Československé republiky připomeneme také
příslušníky zahraničních vojenských jednotek a odbojáře z obcí v okolí Tišnova. Budeme rozkrývat osudy dalších žen a mužů,
kteří položili život za svobodu své a naší
země. Scénář bude obdobný a doufáme, že
také toto následující setkání se stane záležitostí široké veřejnosti.
II. rušil kláštery. Do zrušení kláštera měli štěpánovičtí občané povinnost robotní a odváděli nejrůznější poplatky. Klášterní kostel se
po roce 1782 stal kostelem farním a Štěpánovice k němu byly přifařeny.

Boží muka na kraji obce Štěpánovice jsou
téměř 310 let stará. Dřívější generace měly
tuto památku ve velké úctě a každý rok se
konalo na sv. Marka procesí s modlitbami
za dobrou úrodu. Dělo se tak až do roku 1948.

V průběhu času bylo třeba památku podle
potřeby restaurovat. V roce 1975 se ujal restaurátorské práce akademický sochař Petr
Bortlík. Další práce provedla v roce 2009 restaurátorka Mrázová.
Je chvályhodné, že se i současné obecní
zastupitelstvo Štěpánovic stará o údržbu památek, které obec má, aby je i další generace
dostaly v dobrém stavu.
Tišnovské noviny

Historie
Stodesáté výročí železnice Tišnov – Žďár nad Sázavou
Josef Pavlík
Železniční trať Tišnov – Žďár nad Sázavou
letos oslaví stodesáté výročí. Propojila chybějící spojení Brna přes Vysočinu s Prahou.
Navázala na již postavené úseky Brno–Tišnov a Německý Brod (dnes Havlíčkův Brod)
a umožnila spojení moravského a českého
centra. Tuto myšlenku nacházíme již v 60.
letech 19. století. Vlastní stavba železniční
tratě Tišnov – Žďár nad Sázavou přes Nové
Město na Moravě byla zahájena 30. června 1903 a uskutečnili ji za pouhé dva roky.
Stavba vedla složitým terénem, byla doprovázena intenzivní prací a dobrou organizací. Pracovalo se denně jedenáct hodin.
Stavbou byla pověřena firma doubravnického

podnikatele Ing. Osvalda Životského (9. září
1832 – 21. května 1920), který byl známý jako
výborný stavitel železničních drah. Leopold
Mazáč v publikaci Doubravník (1972) o něm
mimo jiné píše:
„Šlo o firmu ryze českou, jak o tom svědčí
mecenášské dary českým institucím a studentům, které štědře podporovala. Ing. O. Životský byl členem význačných vědeckých institucí
a majitelem mnoha záslužných řádů. Ve službách bratří Kleinů bylo za jeho spolupráce
postaveno 900 km drah. Jako samostatný podnikatel postavil za 24 let 552 km drah. Je to výkon
jistě úctyhodný se zřetelem k tehdejší mechanizaci, která měla k dispozici jen malé lokomotivy
a lokomobily na čerpání vody…“
I když se jeho otec s rodinou odstěhovali

do Rosic, syn Ing. O. Životský na Doubravník nikdy nezapomněl. Obecní zastupitelstvo
Doubravníku jmenovalo 10. března 1905 rodáka O. Životského čestným občanem, na rodném
domě č. 13 (hned vedle školky) mu byla odhalena 28. srpna 1910 pamětní deska. Poslední roky
trávil Ing. O. Životský v Luhačovicích ve vlastní
vile, kde zemřel, a pochován je v Rosicích.
Provoz na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou
byl podle úřední vyhlášky zahájen 23. června
1905, slavnostní otevření se konalo v neděli 25. června 1905. Spisovatel a rodák z Podolí (Borač) Josef Uher (1880–1908) začal psát
soubor povídek z prostředí stavby a životů
„bratránků“, které zde poznal. Pro nemoc cyklus nedokončil, publikováno bylo jen několik
povídek.

se znovu pouštěl do útoku.
Já jsem seděl na svahu asi půl kilometru
od cíle náletu. Jeden Šturmovik při obletu Květnice náhle změnil směr a natočil se ke mně.
Viděl jsem, jak mu při letu šlehají z křídel plameny, a přímo proti mně. Vedle mě něco žuchlo
na zem, ale nic víc se nestalo. Letoun rychle vyrovnal směr a pokračoval dál kolem Květnice.
Dopadů kolem mě bylo víc, pravděpodobně to
byla střepina tříštivé bomby od nádraží.
Při tom se stále ozýval strašný rachot kulometů a kanonů. Z lesa náhle vyběhla skupina
srnců a zmateně pobíhala po mýtině. Já jsem
zůstal ještě asi dvě hodiny na svahu Květnice,
když jsem spatřil, jak se od Deblína blíží eskadra letadel. Napočítal jsem jich čtrnáct. Byl to
typ Douglas-Invader. Očekával jsem, že zase
začne nálet, a rychle jsem spěchal k velké skále, kde jsem se ukryl a která mě chránila. Brzy

nato začal hrozný rachot dopadajících bomb.
Když nálet přestal, šel jsem zase na jižní
svah a díval se na Tišnov. Město ale bylo zahalené do mračna prachu, které se rozptýlilo
až za nějakou chvíli, a já jsem konečně spatřil
náš dům, o který jsem měl velké obavy. Naštěstí zůstal nepoškozený a moji rodiče a sestra
nebyli zranění. Mezi obyvateli města však panovaly obavy, aby nedošlo v noci k dalšímu náletu. Mnoho lidí proto odešlo přespat do lesů.
Já jsem také přespal u lesa na Květnici, ale ráno
jsem byl dost prochladlý.
Bombardování způsobilo výpadek elektrického proudu. Výhoda Tišnova byla v tom, že
město mělo vlastní elektrárnu a za přibližně týden skončily všechny opravy drátů elektrického vedení. Opět svítilo světlo a konec války už
se blížil.
Druhá část, pokračování příště

v Břeclavi jako vychovatelka, ale zůstala
v rodném kraji. Vykonala zkoušku způsobilosti pro mateřské školy a byla ustanovena
učitelkou v mateřské škole v Tišnově. Podle
záznamů jejího otce sídlila tehdy mateřská
škola v budově hospodářské školy a později
U Maternů.
Ludmila Mazáčová se s nadšením a elánem mládí plně věnovala učitelskému povolání, které doplňovala iniciativně samostudiem.
V letech 1955–1956 absolvovala jednoleté
studium pro učitelky mateřských škol a hned
nato tříleté studium defektologie na Vyšší pedagogické škole v Brně. Od 1. září 1956 byla
ustanovena ředitelkou Mateřské školy s celodenní péčí v Tišnově. Měla nesmírně ráda
děti, jejich svět snů a drobných radostí i starostí. Snad proto to byl podnět k napsání

pedagogického čtení Pohádka jako výchovný činitel, které úspěšně přednesla a obhajovala v krajském kole. Své zkušenosti ráda
předávala. Pracovala v okresním a krajském
pedagogickém sboru. Měla rozepsaný rukopis Lidové a klasické umění na mateřské škole. S tišnovskými dětmi ráda představovala
na výstavách jejich výtvarné práce. Sama také
malovala, milovala hudbu a zpěv, sportovala. Byla všestranně talentovaná. Od desíti let
však byla alergická na včelí bodnutí, což se jí
stalo osudným.
Posmrtně byla jmenována vzornou učitelkou (1958), na jejím rodném domě
v Doubravníku byla později odhalena její busta, kterou vytvořila sochařka Anna Hladíková-Milerová. Od narození paní učitelky Ludmily
Mazáčové letos uplynulo osmdesát pět let.

Bombardování Tišnova 25. dubna 1945
Podle vzpomínek pamětníka sepsal Josef
Meduna.

Toho dubnového dne se už blížila fronta
od Brna a já jsem šel na Květnici. Když jsem
dorazil na jižní nezalesněný svah, zpozoroval jsem několik přilétajících sovětských letadel. Byly to Šturmoviky, jednomotorové
silně pancéřované bombardéry používané
na hloubkové útoky. Němci ale měli na nádraží
pancéřový vlak a zahájili palbu. Měli takzvaná
protiletadlová čtyřčata, což byly čtyři kulomety
ráže 2 cm seřazené do čtverce chráněné přední pancéřovou deskou. Těmito kanóny zahájili
Němci palbu. Šturmoviky se seřadily za sebou
a vrhaly se střemhlav na německý vlak, pálily
na něj, spouštěly malé tříštivé bomby, které vybuchovaly. Každý letoun po střemhlavém náletu pokračoval dále okolo Květnice a po obletu

Paní učitelka Ludmila Mazáčová (1930–1957)
Josef Pavlík

Drobnou vzpomínkou připomínám osud
paní učitelky v mateřské škole Ludmily Mazáčové, rodačky z Doubravníku, která tragicky
zemřela na bodnutí včely, když ji ani lékařská
pomoc nezachránila. Po celý život tuto tragédii těžce nesl její otec, řídící učitel Leopold
Mazáč (1902–1997). Svědčí o tom četné zachované doklady a rozsáhlý rukopis nazvaný
Naše Liduška (200 stran). Hned druhý den
po narození dcery do svých záznamů píše:
„Krásný slunečný den tě vítá, děťátko naše!“
Liduška, jak jí rodiče říkali, měla šťastné dětství. Do obecné školy chodila v Doubravníku,
do měšťanky v sousední Nedvědici. Potom
absolvovala v Brně rodinnou školu. Po ukončení měla nastoupit do Dětského domova
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Den Země
Jak jsme slavili Den Země
Žáci 6. ročníku ZŠ a MŠ Václava Havla
Žďárec
V pátek 24. dubna 2015 jsme ve škole měli
Den Země. Žáci druhého stupně jeli objednaným autobusem na Vírskou přehradu. Tam
jsme se rozdělili na dvě skupiny – 6. a 7. ročník šel na exkurzi do úpravny vody, 8. a 9.
ročník přímo na přehradu. Naši skupinu prováděl zaměstnanec úpravny. Vyprávěl nám,
jak se voda čistí, co do ní musí přidávat a jak
si vyrábí UV záření. Celá prohlídka byla velmi
zajímavá, protože jsme se dozvěděli mnoho
nových informací. V řídící místnosti stálo veliké akvárium s rybičkami, do něhož proudila
voda z přehrady. Pokud by se do ní dostaly jedovaté látky, rybičky by lekly. Další program

Den Země na ZŠ Smíškova
Dagmar Zacpalová, učitelka dějepisu
Na naší škole se letos opět konal Den
Země. Protože právě na toto období připadlo 70. výročí konce 2. světové války,
rozhodli jsme se tentokrát navštívit místa spojená s válečnými událostmi v našem
kraji. V pondělí 20. dubna si třídy druhého
stupně „rozebraly“ své mladší spolužáky
ze 4. a 5. ročníku a pěšky, vlakem nebo autobusem vyrazily na různá místa na Tišnovsku. Na některé z dětí čekali pamětníci nebo
znalci místních válečných událostí, jinde role
průvodců zastaly samy starší děti za pomoci
učitelů.
Jedna skupina osmáků se spolu s páťáky
ocitla u partyzánského památníku ve Skaličce, aby si připomněli prostřednictvím
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následoval ve škole. Dívali jsme se na pořad
o zpracování a recyklaci odpadů a soutěžili
jsme na téma Znáš svoji školu? Také jsme uklízeli ve Žďárci. Hrabali jsme park u kostela, zametali na náměstí, čistili kašnu a upravovali
hřiště.
Žáci 2. a 4. ročníku jeli do Tišnova na naučnou stezku na Klucanině. Děti na naučných tabulích poznávaly stromy, ptáky, rostliny, stopy
zvěře a hmyz. Z tišnovské rozhledny byl krásný výhled na celé okolí. Výlet jsme zakončili
sladkou zmrzlinou.
Žáci 1., 3. a 5. ročníku vytvářeli plakáty o třídění odpadů a hráli hry s ekologickou
tematikou.
Příjemně strávený den jsme zakončili opékáním špekáčků.

poutavého vyprávění pamětníka pana Krapky tragédii, která se tam odehrála v únoru
1945. Němci tehdy postříleli nebo pozatýkali naše a sovětské partyzány ukrývající se
v okolních lesích, ale i jejich pomocníky ze
Skaličky a okolí.
Další skupina dětí – opět spojené 8. a 5.
třídy – zamířila do Šerkovic k hájence. Tam
na ně čekal dr. Zacpal z Podhoráckého muzea a vylíčil jim tragédii, která se zde před
70 lety odehrála. Tehdy byla vyzrazena předem dohodnutá schůzka partyzánů z oddílu Jermak a 3. úderné roty ze Skaličky,
která se měla konat právě v šerkovické hájence, a Němci opět zabíjeli a zatýkali. Mnozí ze zatčených skončili svůj život v plynové
komoře koncentračního tábora Mauthausen stejně jako Boženka Škrabálková. Její

Foto: Jana Jakešová

pomník u sokolovny navštívili žáci 6. ročníků v rámci mapování míst spjatých s válkou v Tišnově. Zastavili se u stolpersteinů
věnovaných památce tišnovských Židů i
u pomníku obětem obou světových válek
na náměstí 28. října. Při této příležitosti
děti zavítaly také do Podhoráckého muzea
v Předklášteří a se zájmem si prohlédly výstavu o konci války na Tišnovsku doprovázenou opět výkladem doktora Zacpala.
Obě třídy čtvrťáků v doprovodu žáků
9. B a sedmáků se vydaly po stopách drážky, která vedla k tunelům u Dolních Louček,
Lubného a Níhova, kde za války existovala německá továrna na výrobu stíhaček Messerschmitt Diana. V krajině děti nacházely

Foto: Dagmar Zacpalová
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pozůstatky nejrůznějších staveb, ať už náspy
samotné úzkorozchodné železnice, nebo základy baráků, v nichž bydleli dělníci a které
sloužily jako sklady nebo dílny pro Dianu.
Bylo to pátrání velmi dobrodružné, protože řadu staveb nelítostně pohlcuje příroda
a také proto, že někde místo lávky byl jen
brod přes potok...
Žáci 9. A zamířili na pole pod Tišnovem,
kde se v dubnu 1945 zřítil americký bombardér. Došli k pomníčku nedaleko současného sídla hasičů, který tuto událost

připomíná. Mohli porovnat současnou podobu těchto míst se záběry, které předtím viděli v dokumentárním filmu. Den Země jsme
zakončili o pár dnů později ve škole. Při projektových hodinách žáci převedli svoje zážitky i znalosti do „papírové“ podoby. Vytvořili
za pomoci dobových fotografií i vlastních fotek ze současnosti zdařilé a velmi nápadité
plakáty o jednotlivých místech a válečných
událostech. Plakáty budou na stěnách školních chodeb k dispozici všem ostatním zájemcům o toto období naší historie. Děti si

uvědomily, že 2. světová válka se neodehrávala jen na vzdálených válečných frontách,
ale že se týkala také míst, kde dnes žijí a kde
žili jejich předkové. Velký dík patří všem dospělým, kteří je při poznávání válečné minulosti našeho kraje rádi provázeli. A také
tvůrcům poučné a zajímavé putovní výstavy o 3. úderné rotě připravené obcí Skalička,
kterou jsme měli celý týden k dispozici přímo v naší škole. Pochvala samozřejmě náleží
i všem zvídavým dětem.

Michaela Walsbergerová, třídní učitelka
2. třídy ZŠ Deblín

Na zahradě máme díky mužské práci a dětskému nadšení nový herní prvek –
smyslovou stezku. Koho to více zajímá, ať
přijde a zkusí si ji projít. Rozšířili jsme školní zahradu, doplnili ji o bylinky darované

rodinou Krajčovou a pohodový den si užili
u táboráků.

I přes nejisté počasí se do akce zapojilo
na 20 nadšených ekologistů (ti, kterým vadí
povalující se odpadky), z nichž dva přijeli až
z České. Kromě každoročních účastníků akce
(zástupců spolku Za sebevědomé Tišnovsko,
dětí z tišnovského dětského domova a dalších stálých příznivců ekologických aktivit)
se zapojili i lektoři tišnovské jazykové školy
ZUZU Zuzka a René. Ti mimochodem během
úklidu naučili děti z domova anglické písni,

která byla součástí kulturního programu při
závěrečném táboráku s opékáním špekáčků.
Celkově bylo naplněno 30 pytlů odpadků,
z nichž některé byly vytaženy přímo z koryta řeky.

Deblínští druháci sázeli stromky

V pondělí 13. dubna jsme šli sázet stromky. Sportovní oděv, batoh, S+P, pláštěnku.
Náš zápis z deníčku. Počasí se nám vydařilo
a mohli jsme přes kopec přejít do lesa, kde
mráz a vichřice nadělaly paseku. Čekal nás
hajný polesí Deblín pan Ing. Fučík a adjunkt
pan Ing. Springer. Děti si mohly zkusit sázet
smrk ztepilý, v lese si užít otevřený prostor
a s větrem v zádech se vrátit do školy.
Děkujeme Lesům města Brna za možnost prožít den v lese a poznat, jak se o něj
pečuje.
Lesy města Brna nám tuto aktivitu nabídly v rámci Lesní pedagogiky, která je stále
častěji využívaná nejen naší školou. Deblínští druháci, kteří tento rok pracují na ročníkovém projektu „Sad a zahrada“, dokázali,
že ani v lese se práce nebojí. Porovnali práci
v lese a na zahradě.
V pátek 24. dubna proběhla celoškolní
oslava Dne Země, jak jinak než prací. Škola
se zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Jednotlivé třídy se poté, co společně vymyslely přání pro naši Zemi, vydaly
do okolí školy a Deblína. V úklidu jim pomáhali i místní obyvatelé. První třídy a druháci zůstali v bezprostřední blízkosti školy
a za podpory žáků osmé a deváté třídy sbírali odpadky a nosili větve do kontejneru
na bioodpad. Odměnou jim byly pohybové
a přírodovědné aktivity.

Smyslový chodník,
foto: Michaela Walsbergerová

Jaký byl Den Země 2015
Lenka Floriánová, Ekoporadna Tišnovsko

V sobotu dne 18. dubna 2015 uspořádala Ekoporadna Tišnovsko za materiální
a finanční podpory Městského úřadu Tišnov (Odbor správy majetku a komunálních
služeb) oboustranné čištění břehů Svratky od veškerých odpadků v úseku od mostu u firmy Steinhauser v Tišnově až po most
v Březině.
6/2015

Závěrem jen znovupoděkování všem zúčastněným a přání, aby pořádek, který jsme
na březích Svratky zanechali, vydržel co
nejdéle.
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Medobraní na včelnici v Tišnově
Josef Permedla
Pokud včelstva něco donesou, první vytáčení medu připadá na měsíc červen a to druhé na červenec. Ano, to jsou ty dva měsíce
v roce – medobraní. Zkusme si povědět, jaké
druhy medů za 27 let včely na včelnici v Tišnově vyprodukovaly. Většina z nich pochází
z květů ovocných stromů, dřínek, vrb, pampelišek, javorů, pámelníku, akátu, maliníku,
ostružiníku, lip a květů zemědělských plodin,
řepky, hořčice, svazenky, ostropestřce, pohanky, slunečnice, ale také lučních květů. Jsou to
medy květové. Ty méně zastoupené jsou medy

Foto: Josef Permedla
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medovicové. Producenty jsou různé druhy
mšic, červců na jehličnatých a listnatých porostech v lesích, zahradách a parcích.
Ekonomika provozu včelaře spočívá především v produkci medného výnosu včelstva.
Jeho hodnota tvoří pro včelaře 20 % a 80 %
pro společnost za opylovací činnost včel.
Zavíčkované plásty medu od horní loučky
ke spodní. Ano, to je ten med, který je zaručeně kvalitní. Květové medy krystalizují rychle,
ty medovicové pomaleji. Spotřebitel říká, med
zkrystalizoval a těžko se rozpouští, je tedy falšován cukrem. Krystalizace medu rovná se
vysoká kvalita. Med není znehodnocen ani falšován! To poznáme bez chemické analýzy. Zahřátím medu dlouhodobě nad 45 °C docílíme
trvale tekutého stavu, med je znehodnocen.
Podívejme se, jaké byly medy v jednotlivých letech, z pohledu jeho množství a složení, a jak vypadá rozbor medu na včelnici.
Medy převažují květové smíšené. Medovicové
medy byly v letech 1990, 1993, 1994 a 2013.
Typický květový rok byl 2012 a naopak 2013
byl medovicový. Co do množství převýšil rok
2011 vysoko průměr včelnice a za ním se řadí
rok 2004, 2013 a 1996. Naopak léta 1991,
1993, 1995, 2001, 2005 byla nejchudší. Ostatní roky se drží průměrného výnosu.
Zákazník chce dobrý med. Pod slůvkem
dobrý si každý z nás představí ten svůj chuťově vysněný med. Slovo kvalita je podle mého
něco jiného. Tu můžeme zjistit rozborem, pokud spotřebitel nevěří, krystalizace rovná se
vysoká kvalita.
V období let 2006–2014 byl med z včelnice podrobován rozborům a bylo dosaženo 11
certifikátů Český med pro různé druhy medů.
Všechny zaslané vzorky splnily přísnou normu jakosti č. ČSV 1/1999. Kvalita českého
medu a jeho specifický charakter jsou dány

Foto: Josef Permedla
vysoce specifickou flórou a vegetací na území
ČR.
Medobraní je zážitkem především pro děti,
ty cucají voští po odvíčkování medu a rády
ochutnávají. Med pro malovčelaře je hlavním
zdrojem příjmu. Včelař musí nejen dokrmit
včelstva, ale musí mít na celý provoz včelnice
a její obnovu. Když to v některém roce nevyjde, nevadí, je to přece koníček.
Tento článek jsem poslal do TN 1. května. Předpověď na letošní rok: I v tomto roce
skončí snůška včel předčasně, bude nedostatek medu. To se týká včelstev, která včelař
nedostal do medníků 1. května. Chovatelský
včelařský rok bude dobrý.

Atletika
Střípky z atletiky
Stříbrná Havlátová
na mistrovství
Jihomoravského kraje
V neděli 17. května se v Břeclavi sešli nejlepší starší žáci jižní Moravy. Z tišnovských
atletů nejvíce zazářila Markéta Havlátová, která vybojovala stříbro v běhu na 800 m časem
2:32,59. Dále postoupila do finále na 60 m,
kde doběhla šestá (8,54 s). Čtyři centimetry
chyběly k bronzu Vojtovi Duškovi v dálce (545
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cm), dále skončil 11. na 60 m (8,08 s). Osmý
ve výšce skončil Petr Havlát (140 cm), 15.
na 60 m (8,41 s) a 16. na 150 m (20,39 s).

Pavel Špaček na maratónu
v Paříži

Na největším evropském a třetím největším
maratónu na světě nastoupil tišnovský borec Pavel Špaček, který v konkurenci 41 503
závodníků z celého světa Evropou počínaje a konče Japonskem, Mexikem a spoustou

dalších exotických zemí vyběhl na trať, která
startovala na Champs Élysées, pokračovala
dále kolem Louvru, Bastily, Eiffelovky, katedrály Notre-Dame, kurtů Roland Garros s cílem
u Vítězného oblouku. Pavel v dresu Atletického klubu Tišnov doběhl v čase 4:45:10.

Brněnský půlmaratón

Brno, jako každé velké město, pořádalo
svůj půlmaratón s dalšími atraktivními disciplínami, jako jsou štafety a dílčí běh na 10 km.
Tišnovské noviny
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Z tišnovských běžců se s půlmaratónem poprali Pavel Bortlík 1:30:24 (76.) a Jaroslav
Kundrát 1:46:08 (332.). Dále vyrazila ženská
štafeta (Jíchová, Smetanová, Vojtová, Hrubešová), která doběhla čtvrtá (1:45:04). Báječný
den zažila Petra Seberová, jež vyhrála kategorii žen na 10 km (46:49).

No Men Run, Nové Město
na Moravě

Štafetový běh čtyřčlenných družstev
na 88 km určený jen pro ženy, kdy každá členka běží dva úseky, se uskutečnil v sobotu 25.
dubna 2015. Nemohly chybět běžkyně z Tišnova. Družstvo s názvem „Atletický klub AK
Tišnov – Rolling Women“ ve složení Petra Seberová, Katka Smetanová, Iva Jíchová a Danča
Vojtová se s kopcovitou tratí, která vedla z Nového Města na Moravě do Velké Bíteše, poprala více než se ctí. De facto půlmaratónová
porce pro každou členku, absolvovaná během
jednoho dne, notně zvedla jejich sebedůvěru
ve vlastní síly a v konkurenci 19 týmů doběhly
čtvrté! V tomto závodě dosáhly několika nej.
Největší věkový průměr, nejlepší individuální
běžkyně (Petra) a trička s nejhezčím nápisem.

II. liga družstev

Tišnovská ekipa soutěžila v týmu AHA

Karate

Vyškov v 1. kole II. ligy, které proběhlo ve Vyškově v sobotu 16. května. Sebera s chutí vyrazil na 110 m př. (17,88 s) a doběhl třetí!
Jíchová byla na 100 m př. (14,97 s) desátá. Vojtová se umístila dvanáctá na 400 m (74,37 s).

Schody na AZ Tower

Nejvyšší budova v České republice AZ Tower, která se tyčí v Brně do výšky 111 m

Tým AK Tišnov – Rolling Women na No Men
Runu zleva Jíchová, Smetanová, Vojtová, Seberová, foto: Martin Sebera
a která má 631 schodů, se stala v neděli 17.
května svědkem závodů do schodů. Přes 300
účastníků se rozhodlo vyběhnout, vystoupat
nebo vychvátat 30 pater. Odvahu na krátký
a intenzivní výkon sebral M. Sebera, který doběhl šestý v kategorii M40 v čase 3:55,20.

Nejen schopnosti, ale i vědomosti
Dominika Fialová a Hana Zemanová, dvě
studentky VUT FSI Brno, byly společně s dalšími čtyřmi studenty VUT vybrány pro reprezentaci školy v karate na Mezinárodním
akademickém mistrovství ČR v Olomouci (8.
května 2015).
Společně s Ivanou Hordějčukovou (VUT
FAST) vyhrály v kategorii kata team ženy nad
VŠB TU Ostrava. Kata team je soutěžní disciplína, kde tři závodníci/závodnice tvořící
tým společně a synchronně cvičí vybranou
sestavu (kata) a na závěr prokážou znalost
bojového umění tím, že předvedou nacvičený
boj se soupeřem (bunkai).
V kategorii jednotlivců vyšlo úvodní

rozlosování lépe Haně Zemanové, kterou
porazila jen reprezentantka Slovenska (MU
Brno) Dorota Balciarová, a umístila se tak
na pěkném třetím místě.
Dominika Fialová a Hana Zemanová trénují v oddíle Sokol karate Tišnov pod vedením
Petra Jůzy, kde své zkušenosti navíc předávají začátečníkům, se kterými cvičí dvakrát týdně. Celý oddíl se nyní připravuje na zkoušky,
na jejichž konci čeká úspěšné karatisty další
stupeň technické vyspělosti. Nový nábor členů se uskuteční opět na konci září.
Bližší informace o činnosti oddílu
na www.sokolkaratetisnov.xf.cz.

Foto: Radek Babička

Fotbal

Fotbalová hádanka v Podolí – šest, nebo deset?
Jaromír Pacek
První a také poslední společná autobusová výprava TJFTF a hráčů AFK Tišnov v jarní části fotbalového ročníku 2014/15 se
uskutečnila v sobotu 9. května 2015 a mířila
6/2015

do Podolí. Obec s 1 250 obyvateli na jižních
svazích Drahanské vrchoviny východně
od Brna a místní fotbalové hřiště Sokola byly
cílem v boji o body ve 20. kole I. B třídy. Domácí byli nabuzeni sérií pěti výher po sobě,
hosté z Tišnova už dokonce devíti vítězstvími

v řadě. Naši poslední prohru jsme utržili
v podzimním 10. kole v Rájci-Jestřebí 3:4.
Mezitím jsme na pomyslné fotbalové lopatky poslali doma Bohunice B 4:1, Medlánky 1:0, Letonice 3:0, Rousínov B 4:1, Vyškov
B 3:1 a venku Bohdalice 2:0, Svratku 3:0,
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Čebín 3:1 a Řečkovice 6:0. Náš Momo (Mohamed Traoré) se bezpečně usadil na první
příčce tabulky střelců s 22 brankami. Za domácí Podolí si v těch posledních pěti zápasech velice dobře vedl Havel, Lazar, Daněšek,
Svoboda, Poláček.

To všechno dávalo nádech urputného
boje, z naší strany ale stále bez zraněného
Petra Čoupka. První minuty při nás stálo veliké štěstí, přečkali jsme počáteční tlak domácích a postupně se dostávali více do hry. Ani
zranění Martina Koloce v 15. minutě na tom
nic nezměnilo. Náš tlak narůstal, ale domácí
brankář Kukleta byl vždy připraven. Podolí hrozilo nebezpečnými brejky, naštěstí nás
v brance podržel bezchybný Tomáš Kyjovský.

Když se od Drahanské vrchoviny blížily
tmavé mraky a zápas se již chýlil ke svému
závěru, snad nikdo nevěřil, že ještě vůbec
padne nějaká branka. Časomíra sdělovala, že probíhá 89. minuta zápasu. Tlak našeho celku vrcholil a jeho vyústěním byl tvrdý
zákrok na pronikajícího Ladislava Hansla

Kynologický klub

do pokutového území. Rozhodčí bez rozpaků
ukázal na značku pokutového kopu. Momo
však s klidem Angličana, i když se narodil
v Guineji, penaltu bezpečně proměnil. Výbuchy neskonalé sportovní radosti hráčů a fanoušků Tišnova byly na místě. Uplynuly tři
minuty a rozhodčí uzavřel další fotbalovou
bitvu na moravském poli v Podolí. Tři body
pro Tišnov byly na světě. Z pohledu dosavadních vzájemných šesti zápasů v I. B třídě šlo
o naše teprve druhé vítězství a první na půdě
Sokola Podolí.

V čem má kopaná v Podolí proti Tišnovu něco navíc? Jsou to především tři fotbalová hřiště, dvě zatravněná a jedno umělé.
Ale mají tu i zajímavou funkci mezi pořadateli – rozhlasového sportovního komentátora. Je jím pan Oldřich Toman. V jedné ruce
mikrofon, v druhé nezbytné podklady a informace, nejen sestavy, trenéři, rozhodčí,
střídající hráči, ale celý průběh komentuje
slovem a jemu vlastním šarmem. I věhlasný
bývalý sportovní komentátor Vít Holubec
(† 8. června 2013) by před panem Tomanem

složil hlubokou poklonu.

To bylo malé odbočení od povedeného vystoupení našich fotbalových borců v Podolí. Aby té fotbalové radosti právě v ty slavné
májové dny nebylo málo, zmiňme i vystoupení našeho dorostu následující den v Bučovicích. Pod vedením Jarka Panovského porazil
domácí celek 4:2 brankami Panáčka a Vejrosty. Za příznivé konstelace jsou schopni
zvítězit nad kýmkoliv, jen aby jich byl vždy
dostatečný počet na hřišti.
Povedla se bitva o důležité body (muži
i dorost), další napoví již sehrané zápasy
a nejbližší domácí utkání mužů 7. června
2015 s Bohdalicemi v 16.30 hod. a předzápas
dorostu se Slavkovem ve 14.15 hod.

Uhádli jste fotbalovou hádanku v nadpisu tohoto příspěvku? Ano, správné číslo je deset! Právě tolik po sobě jdoucích
výher vybojovalo mužstvo mužů AFK Tišnov
po 20 kolech ročníku 2014/15. Bude série
pokračovat?

Grado 2015
Michal Hajda
I letos náš kynologický klub pořádal závod
dle zkoušky ZOP a ZPU1, a to ve třech kategoriích. Celkem se zúčastnilo 16 závodníků.
Ačkoliv bylo počasí sychravé, psovodům nevadilo a psi to mají raději než sluníčko. První část se odehrála na Stanoviskách, protože
na stopování je potřeba hodně místa. Cviky

poslušnosti a ty speciální se už ale odehrávaly na našem cvičáku. Rozhodčí na nás byli dva,
a tak to pěkně odsýpalo. Výkony byly asi jako
plemena psů různorodé. Přiblížilo se poledne,
tedy čas oběda. Ten je na cvičáku takové připomenutí starých časů díky hliníkovým příborům. A pak dlouhé čekání na výsledky. Než se
to spočítá, vypíše, to je věčnost. Vyhlášení se
neslo ve veselém duchu, bylo navíc podpořeno

vtipkováním obou rozhodčích. Ti šťastnější si
odnesli krásné ceny, ti méně šťastní velkou
motivaci do dalšího závodu.
Na závěr bych rád poděkoval pořadatelům,
závodníkům, městu Tišnovu za podporu kynologického sportu přidělením dotací na provoz a činnost našeho klubu a potravinám A-Z
paní Matouškové za věcné dary do závodu.

Kynologové mezi
nejlepšími sportovci
města Tišnova za rok
2014
Michal Hajda

Foto: Dominika Kompanová
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I v letošním roce byli mezi vyhlášenými dva
zástupci našeho klubu, a to Stanislav Klouda a Michal Hajda. Samotný akt se uskutečnil
v obřadní síni tišnovské radnice dne 21. dubna 2015. Zahájení se ujal Mgr. Martin Sebera.
Po jeho krátkém proslovu, ve kterém zmínil
důležitost sportu i jeho nedílnou součást při
tvoření zdravé společnosti, přišlo samotné vyhlášení panem starostou Bc. Jiřím Dospíšilem.
Každý vyhlášený dostal upomínkové předměty a pamětní list. Poté byli pozváni k občerstvení a diskusi se zástupci města.
Je sympatické, že si zástupci Tišnova všímají sportovních aktivit klubů ve svém městě.
Tišnovské noviny
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Pétanque
Chladné koulení
Miloš Buček
3. květen 2015 byl sice na první pohled
v květu, ale zato poměrně studený. Zřejmě právě proto se na XII. ročníku turnaje v pétanque
v Tišnově pod Květnicí sešly jen tři desítky
hráčů. Celý turnaj byl tak trochu soubojem
hráčů z Tišnovska a z Brna. S příchodem avizované studené fronty museli hráči postupně
přidávat kapuce, další vrstvy oblečení a vhod
přišly i teplé nápoje. Po dvaceti osmi hrách
bylo dobojováno a rozhodnuto.
Vítězem letošního ročníku Petunie se stala

již tradiční účastnická dvojice domácích hráčů David Olbort a René Oulehla. I přes katastrofickou porážku v prvním kole 13:0 dokázal
brněnský pár Křičková, Pepfer dalšími třemi výraznými vítězstvími obsadit konečné
druhé místo. Na tuto pozici se však probojovali až po finálovém rozhozu s další dvojicí Olbort otec a syn, kteří nakonec získali bronzové
trofeje.
Kdo by se chtěl k účastníkům letošní Petunie přidat, má možnost již 20. června na tradičním turnaji v Šerkovicích.

Foto: Miloš Buček

Jachting

Tišnovský jachtař Jakub Halouzka mistrem ČR v jachtingu
Jiří Halouzka
Na Nových Mlýnech se od 8. do 11. května
konala tradiční Pálavská regata, která byla mistrovstvím republiky pro třídu Laser Radial
a Českým pohárem pro ostatní třídy. Radial je
předtřídou olympijské Laser Standard a závodu se zúčastnilo přes 100 lodí z pěti zemí.
První den vál pouze slabý proměnlivý vítr, přesto se hlavnímu rozhodčímu
Karlu Lukschovi podařilo uskutečnit tři
rozjížďky. Třídu Laser Radial vedl ze 45 startujících Jiří Halouzka. Další tři rozjížďky se

RŮZNÉ

odjely v sobotu již za středního větru. V radialech bylo čelo velmi vyrovnané a na prvních
třech místech měli bratři Halouzkové a David Bezděk shodně 16 bodů, jen o bod za nimi
skončila na čtvrtém místě Markéta Audyová.

Neděle byla největrnějším dnem. Závěrečné tři rozjížďky za větru kolem 8 m/s přinesly
i celou řadu převržení a rozhodly o konečném
pořadí. Jakub Halouzka vybojoval titul mistra
republiky a dorostenecký titul jen těsně o bod
před Markétou Audyovou a před třetím Jiřím
Halouzkou.

Foto: Eva Skořepová

Dotyk II. – dobrovolnictví
Jste nezaměstnaní nebo v důchodu a máte dostatek volného času? Anebo si chcete po práci jen vyzkoušet něco
nového?
S obnovou občanských iniciativ, kterou přinesl rok 1989, přišel i rozvoj dobrovolnických
aktivit. Abychom se však v této oblasti mohli přiblížit zemím na západ od našich hranic,
je potřeba ještě ujít řádný kus cesty. Jen velmi
těžko se můžeme srovnávat například se Severní Amerikou, kde existovala komunita vzájemně se podporujících občanů ještě dříve, než
byla vytvořena centrální vláda. První osadníci, kteří do Ameriky přijeli, se snažili vybudovat společnost založenou na principech, kde
vzájemná pomoc a dobrovolnost byly velmi
významnými složkami. Dobrovolnictví zde dodnes tvoří přirozenou součást života.
U nás byla nositelem „dobrovolnických“
aktivit v dřívějších dobách především církev.
6/2015

V 19. století potom vznikla celá řada spolků
a organizací, které byly založeny na dobrovolné pomoci, a tato spolková činnost se ještě
rozvinula po vzniku Československa. Německá okupace a vznik socialistického státu však
znamenaly na dlouhou dobu útlum pro občanské aktivity, který trval až do 80. let minulého století.
Každý krok, který nyní na cestě k obnově
uděláme, je stavebním kamenem nové společnosti, společnosti založené na demokratických principech a morálních hodnotách, kde
jsou tyto dobrovolné občanské aktivity považovány za samozřejmost. Prvním krokem tak
může být právě Vaše zapojení se jako dobrovolník v rámci místní komunity.
Pokud se i Vy rozhodnete, že byste chtěli věnovat kousek svého volného času ve prospěch někoho druhého, zapojte se jako
dobrovolník v organizaci DOTYK II, o. p. s.,

která pomáhá lidem s chronickým duševním
onemocněním schizofrenií a dětem s poruchami autistického spektra.
V současné době hledáme lidi, kteří by byli
ochotní docházet za uživateli služeb sociální
rehabilitace a pomoci nám vyplňovat jejich
volný čas. Vaše pomoc může být jednorázová,
na různých akcích, které v průběhu roku pořádáme, nebo trvalejší, kdy budete docházet
za člověkem, který se kvůli svému onemocnění cítí osamělý a uvítá Vaši společnost.
Během výkonu dobrovolnické činnosti můžete uplatnit svoje dovednosti, zájmy a koníčky, pokud jste výtvarně nebo hudebně
nadaní, rádi využijeme Váš potenciál při realizaci možných aktivit. Ale také stačí doprovodit
uživatele našich služeb při procházce po městě, případně společně posedět v kavárně.
Dobrovolník v žádném případě nenahrazuje
práci placeného personálu, ale je společníkem
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Různé
a kamarádem pro lidi, jejichž možnost navazování sociálních kontaktů je omezena nebo
kteří se v důsledku nemoci ocitají na hranici
sociální izolace. Naše sociální služby poskytujeme terénní formou, proto uvítáme v naší
organizaci i zájemce o dobrovolnictví z celého

Jihomoravského kraje.
Tyto činnosti jsou dobrovolné a bez nároku na finanční odměnu, tou Vám však může
být člověk, který se na Vás bude při každém
Vašem příchodu těšit. Při této činnosti můžete také získat nové zkušenosti v práci s lidmi

a v práci v sociální oblasti vůbec.
Pokud Vás článek zaujal, kontaktujte nás
na tel. 774 969 877, e-mailu info@dotyk2.
cz nebo navštivte naše internetové stránky
www.dotyk2.cz, kde najdete informace o dobrovolnictví u nás v DOTYKu.

Pavel Vejrosta, starosta Nedvědice

které byly v podhradí/lesoparku vybudovány počátkem 19. století. Parkoviště mohou
návštěvníci využít rovněž jako východisko
do okolí hradu, které je protkáno mnoha kilometry cest a pěšin, na nichž je rozmístěna
řada odpočívadel s posezeními a informačními tabulemi. Turisté tak mohou objevit
zajímavá místa v blízkém i širším okolí Pernštejna a mohou na Nedvědicku strávit více
času než jen dobu nezbytně nutnou k vlastní
prohlídce hradu.
Slavnostní otevření parkoviště a jeho
uvedení do rutinního provozu proběhly
ve čtvrtek 23. dubna 2015. Milé události se
zúčastnilo asi 50 pozvaných hostů, promluvili
starostové Nedvědice, Tišnova a Bystřice nad

Pernštejnem, stavbu ocenil ředitel územního
pracoviště Národního památkového ústavu
z Kroměříže, její průběh popsal zástupce stavební firmy a vlastní akt uvedení parkoviště
do provozu provedl kastelán hradu pan Zdeněk Jakub Škrabal výstřelem z historického
děla.
Projekt nového parkoviště je jednou
z mnoha aktivit/investic, kterou se městys
Nedvědice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a správou hradu Pernštejn
snaží dlouhodobě přispívat k podpoře a rozvoji turistiky a cestovního ruchu na Nedvědicku a v širším měřítku v prostoru mezi
Tišnovem a Bystřicí nad Pernštejnem.

hrad Pernštejn má nové parkoviště
Podmínky pro parkování aut návštěvníků
hradu Pernštejna se s přibývajícím počtem
motorových vozidel stávaly dlouhodobě neúnosnými. Prostor, kde auta dosud parkovala,
přestával dostačovat kapacitně, nevyhovoval ani z důvodů estetických a hygienických.
Přibližně 16 tisíc aut, asi tisícovka motocyklů
a k tomu stovky aut personálu správy hradu,
tamní restaurace a další – toto množství vozidel nejenže dlouhodobě devastovalo prostor
před branou na prvním hradním nádvoří, ale
především narušovalo povrch a ohrožovalo
statiku historického kamenného mostu přes
Smrčecký potok. Městys Nedvědice jako provozovatel parkoviště po dohodě se správou
hradu a Národním památkovým ústavem připravil projekt nového parkoviště. Ten získal
finanční podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod a stavbu po dokončení výběrového řízení provedla v období
duben 2014 až leden 2015 brněnská firma
Ekostavby nákladem 17,3 mil. Kč. Parkoviště
pro 91 osobních aut a šest autobusů vzniklo v podhradí při silnici směr Věžná. Parkující
návštěvníci se odtud na hrad dostanou po cca
900 metrů dlouhé přístupové cestě, která je
částí naučné stezky a je rovněž jednou z několika revitalizovaných historických pěšin,

Foto: Petra Zbořilová

nakupujte či prodávejte na www.charitativniaukce.cz
a podpořte projekt ﬁnancování obědů sociálně slabým školákům
Potřebujete rozšířit okruh zákazníků?
Chcete zpeněžit nepotřebné věci?
Není Vám lhostejný osud sociálně slabších dětí?
Nabídněte v charitativních aukcích dětské
oblečení, šperky, knihy, elektroniku. Na své si
přijdou všichni, kdo se zabývají ruční výrobou

POděkOvání

a chtějí své produkty zpeněžit. Zapojit se můžou i firmy, které vyřazují techniku a nahrazují ji moderní. Sami si určíte, kolik procent
z výtěžku aukce darujete Světýlku. Prodávající automaticky obdrží potvrzení o výši daru.
Veškeré příjmy z prodeje jdou na transparentní účet a budou v tomto období použity

Dovolte, prosím, abych tímto vyjádřila velké poděkování vedení města Tišnova – starostovi panu Bc. J. Dospíšilovi, panu Ing. T. Komprsovi,
paní PhDr. I. Ochrymčukové, paní PaedDr. P. Kappelové i dalším za krásné, důstojné i pro nás smutné uspořádání vzpomínkového setkání k 70.
výročí ukončení 2. světové války, které se konalo dne 9. května 2015
v Tišnově v zaplněném sále Kina Svratka. Děkuji! Zdenka Patloková
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na financování teplých obědů ve školních jídelnách pro sociálně slabé děti.
Přijďte prodávat a nakupovat k nám!

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedoucímu Odboru sociálních věcí
panu Mgr. Michalu Kudláčkovi, DiS., a jeho kolektivu, že se dobře starají o nemocné starší lidi. Pan Kudláček je vstřícný a na každého bez výjimky velmi milý. Dále bych chtěla pochválit paní Kateřinu Smetanovou
z Odboru správy majetku a komunálních služeb za práci s lidmi a slušné jednání. Mária Sárkőziová

Tišnovské noviny

vzPOmínáme
Dne 6. června nastane 9. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní KVĚTOSLAVY BARTOŇKOVÉ.

Dne 26. května jsme vzpomenuli 100. výročí
narození naší milé maminky, babičky
a prababičky paní MARIE BENDOVÉ.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami
a snacha s rodinou.

Dne 2. června uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan MIROSLAV BENEŠ.

Dne 22. května uplynulo šest smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek
a dědeček pan JIŘÍ HABART.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 11. června uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil můj tatínek
pan ZDENĚK KOPŘIVA.

Dne 28. června vzpomeňte s námi 12 let,
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan VOJTĚCH KROUFEK.

Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Všem, kdo ji znali a vzpomněli s námi, děkujeme.

S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Synové a vnoučata s rodinami

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera s přítelem.

S láskou manželka a děti s rodinami

Dne 31. května 2015 uplyne jeden rok od doby,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn,
strýc a bratr JAN THOMAIER ve věku
nedožitých 20 let. S bolestí v srdci vzpomíná otec
a sestry Jana a Veronika s rodinami.

Dne 26. května uplynul první smutný rok,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček pan ROSTISLAV ŠPAČEK.
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera
s rodinou.

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým zesnulým manželem
ING. ILJOU KREJČÍM.
Jana Krejčová

°
°
°
°

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Tišnově,
může být i před rekonstrukcí.
Tel.: 777 847 101.
Zaměstnám řidiče na HPP,
zkušenosti s rozvozem zboží, vhodné
pro ženy i aktivní důchodce. Pick-up.
Tel.: 775 125 148.

Přijmeme barmanku/barmana
do K Plus Club Tišnov, informace pan
Kašpar. Tel.: 776 627 666, 608 885 444.

Sběratel z Vysočiny koupí obraz
od Josefa Jambora, popřípadě další
krajináře z Vysočiny. E-mail:
romansablik@seznam.cz, tel.: 776 043 056.

6/2015

°

°

Děkujeme všem, kdo si vzpomněli.

NA TOMTO MÍSTĚ MOHLA BÝT
I VÁŠE VZPOMÍNKA, PODĚKOVÁNÍ, INZERÁT
Lze podávat v úřední hodiny na Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská
152, tel. č. 777 706 714, e-mail: noviny@kulturatisnov.cz.

Koupím pozemek
(zahradu, nevyužívaný prostor a podobně)
či ruinu o rozměrech 10 x 10 m a více. Pro
stavbu vlastního rodinného domku.
V klidném místě v Tišnově či Předklášteří.
Nabídněte. Zaplatím až 750 t., spěchá.
Tel.: 776 705 365.

Hledám parťačku do ženské kapely.
Nálada hudby (pro představu):
Sestry Steinovy, ČokoVoko, Jananas.
Vítán zpěv plus nástroj (piáno, kytara...),
nápady na melodie.
Nadšení je důležitější než hudební vzdělání.
Tišnov a okolí.
dakasal@centrum.cz

°
°
°
°
°

AGROAD s. r. o. se sídlem v Kuřimi,
hledá SKLADNÍKA na HPP.
Info na tel.: 541 264 970.
Karel Pavlíček, kamenické práce,
tel.: 604 310 243.

Koupím, případně pronajmu chatu
se zahrádkou v okolí Tišnova.
Kontakt: 606 530 788.
Prodám dr. byt 2+1 v Tišnově,
možno ihned převést do OV.
Tel.: 777 557 081. Realitky, nevolat!

Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Tišnově,
platba v hotovosti. Tel.: 704 769 022.
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inzeRce

společnost se zahraniční účastí zabývající se výrobou vyztužených plastů (kompozitů) se sídlem v Tišnově hledá vhodné kandidáty na pozici:

Pracovník následného opracování kompozitů

Popis pozice
Pracovník následného opracování kompozitů je pracovník vykonávající
činnosti s pomocí strojů a nástrojů, kterými upravuje vyrobené profily.
Obsluhuje příslušná zařízení, kontroluje správnost provedených úprav,
připravuje výrobky pro balení a expedici. Práce je ve dvousměnném
osmihodinovém provozu.

Požadavky
– Střední vzdělání s výučním listem, praxe není požadována, je ale
výhodou
– Zdravotní způsobilost pro směnování
– Fyzická způsobilost k manipulaci s profily

Operátor výrobní linky

Popis pozice
Operátor výrobní linky je pracovník schopný řádně vykonávat příslušné aktivity při výrobě na linkách, přípravě linek, kontrole průběhu výroby, kontrole kvality a měření vyrobených profilů,
případně jejich ukládání, balení nebo přepravě k dalšímu opracování
v rámci společnosti. Práce je v nepřetržitém provozu.
Nabízíme
– příspěvek na stravování, osobní ohodnocení
– 5 týdnů dovolené, stabilní zaměstnání
– nástup možný ihned
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Požadavky
– Střední vzdělání s výučním listem, praxe není požadována
– Zdravotní způsobilost pro nepřetržitý provoz a 12-ti hodinnové
směny

Pokud Vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj životopis
na adresu společnosti Za mlýnem 5, k rukám paní Němcové případně
emailem nemcova@gdpkoral.com
Tišnovské noviny

TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR - ZÁVĚREČNÝ KONCERT KPH
13. května 2015, velký sál MěKS
Foto: Denisa Ondrová

RODINNÁ TRHOVÁ SLAVNOST
16. května 2015, náměstí Míru
Foto: Michal Beneš

Byt DB 1+kk Tišnov, novostavba
CP 40,5 m2, ul. Dlouhá
1,199.000,- Kč

Byt OV 2+1,Kuřim, ul. Bezručova čtvrť
CP 68 m², 2. NP, cihla
1,499.000,- Kč

Pronájem 2+1 Tišnov, ul. Halasova
CP 58 m², 5. patro, výtah, klidné místo
9.500,- Kč/měsíc včetně inkasa

Stavební pozemek Železné
CP 845 m², IS v dosahu, klidná lokalita
1,350.000,- Kč

Byt OV 1+1 Tišnov, ul. Jamborova
CP 33 m², 1. NP, plast. okna, dům po revit.
680.000,-Kč

Pronájem 1+1, Tišnov, ul. U Humpolky
CP 34 m², 3. patro,
7.000,- Kč/měsíc vč. inkasa

RD 3+kk, Hradčany, Čebínská
nízkoenergetický, zateplený RD, CP 680 m²,
3,199.000,- Kč

Pronájem bytu 4+kk, Hradčany
CP 74 m² , 2. patro, volné od 1.8.2015
10.000,- / měsíc včetně energií

Byt OV 2+1 Tišnov, ul. Halasova
CP 58 m², 3.NP, lodžie, výtah
1,190.000,- Kč

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

Pronájem 1+1, Tišnov, Králova
1.NP, částečně zařízený, volné ihned
7.500,- Kč / měsíc včetně energií

Byt 1+1 v OV, Tišnov, Králova
2. patro, CP 36 m2 , lodžie, plast. okna
850.000,- Kč
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