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Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli
na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka
Foto: Michal Beneš
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HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ FESTIVALU CONCENTUS MORAVIAE
Tišnov
Foto: Michal Beneš

OTEVŘENÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ
U NOVÉHO HŘBITOVA
Foto: Michal Beneš

KONCERT MARIANA VARGY V TIŠNOVĚ
Velký sál MěKS
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 20. 7. 2015 ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky odevzdávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.
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Radnice informuje
Červnový pozdrav starosty města
Milí Tišnováci,
po čase vás opět zdravím na stránkách našeho zpravodaje. Nemyslím, že „slovo starosty“
by mělo být v každém čísle Tišnovských novin.
Mojí prioritou je, abyste prostřednictvím médií
města (tedy nejen novin, ale také televize a internetu) dostávali co nejaktuálnější a nejobjektivnější informace ze všech možných zdrojů.
Snad se to po provedení určitých změn začíná
dařit. Dovolím si vás tedy prostřednictvím Tišnovských novin oslovovat v každém čtvrtletí
s postřehy k aktuálním tématům.
Co se nedaří, co mne trápí:

Dopravní komplikace
O neutěšenosti situace u tišnovského nádraží
a dopravních komplikacích zejména při cestování směrem do Brna se není třeba dlouze
rozepisovat. Vím, že se to dotýká každý den
mnoha z nás. Dobrá zpráva je, že stavba nového
parkoviště a rekonstrukce dopravního terminálu probíhají podle plánu. Pokud jde o cestování do Brna, nezbývá než se obrnit trpělivostí,
komplikace přečkat a těšit se na komfortnější
cestování po dokončení všech nutných rekonstrukcí. Děkuji vám za pochopení, vaši trpělivost a věřím, že po prázdninách již bude lépe.

Problémy způsobované přerušením
dodávek elektrické energie

Není mi lhostejné, že místní občany a podnikatele tu a tam překvapí neohlášené přerušení dodávky elektřiny. Ze zákona je povinností
dodavatelské firmy informovat své zákazníky
o plánovaných výpadcích. Městský úřad tuto
povinnost nemá. V rámci možností se snažíme doručená oznámení zveřejňovat na úřední desce, Facebooku či v Tišnovské televizi.
V této souvislosti jsem na vedení společnosti E.ON Česká republika zaslal dopis, v němž
apeluji na nutnost dodržování této povinnosti.
Současně na jiném místě tohoto vydání Tišnovských novin naleznete návod, jak si lze nechat
potřebné informace zasílat na mobilní telefon
SMS zprávou nebo elektronicky na e-mail.
Z čeho mám radost, co se nám povedlo:

Koupě pozemku v centru města
Zastupitelstvo schválilo dne 18. května 2015
odkup pozemku navazujícího na současné

parkoviště naproti vchodu do sokolovny. Je to
plocha skýtající do budoucna možnost tolik potřebného rozšíření parkovacích míst. Jedná se
o první krok, který bezesporu přispěje k řešení neutěšené dopravní situace v centru města.

Oslavy 70. výročí konce
2. světové války

Mám velkou radost, že oslavy tohoto výročí
proběhly v našem městě mimořádně důstojně a na úrovni, která nemá v okolních městech srovnatelné velikosti obdoby. Všem, kteří
se na organizaci oslav podíleli, děkuji za skvěle
odvedenou práci.

Hony za Kukýrnou

Možná jste zaznamenali březnovou informaci o projednání a ujištění ze strany jednatele společnosti Němec Jiří stavitel s. r. o., že
na pozemcích sousedících s nově zamýšlenou
komunikací ve směru k obcím Lomnička a Železné hodlá do budoucna budovat výhradně
zástavbu rodinných domů, a nikoliv domů bytových, ačkoliv stávající územní plán by takovou výstavbu připouštěl. Jedná se bezesporu
o dobrou zprávu a důkaz, že je dobré se snažit
nejprve jednat a dohodnout. Dalším pozitivním
krokem je jistě rozhodnutí rady města o zadání
zpracování územní studie, která by měla regulovat budoucí rozvoj v tomto území. Současně
se orgány města zabývají otázkami budoucího
vybudování biokoridoru, parku či hřiště v této
lokalitě.

Podpora sportu, kultury,
volnočasových, prorodinných
a zájmových aktivit, sociálních
služeb
Myslím, že naše město je výjimečné tím, jak
jsou jeho obyvatelé aktivní. Svoji činnost v něm
vyvíjí spousta spolků, žije zde mnoho skvělých
lidí, kteří nesedí doma a zapojují se do dění
ve městě. Je na místě, aby vedení Tišnova takovou aktivitu podporovalo. Letos bylo na základě návrhu jednotlivých komisí přiznáno
žadatelům celkem 74 dotací ve výši 2 242 000
korun. Nepochybuji o tom, že to jsou správně
vynaložené peníze!

Plnění programového prohlášení
koaličních stran

Na webu města v sekci „úřad“ pod odkazem
„informace“ naleznete tabulku s přehledem
průběžného plnění programového prohlášení.
Tato tabulka je pravidelně aktualizována. Máte
tedy možnost kdykoliv zkontrolovat, zda nám
práce jde od ruky.
Přeji vám pohodové letní dny.
Jiří Dospíšil
starosta města

Nemocnice Tišnov

Na květnovém jednání zastupitelstva města
jsem předložil návrh stanoviska k plánované
rekonstrukci zdejší nemocnice. Není pochyb
o tom, že současné sídlo nemocnice si rekonstrukci zaslouží. Zastupitelstvo však doporučilo investorovi, jímž je Jihomoravský kraj,
upravit původní záměr zejména po stránce řešení dopravy a parkování, odpovídajícího vstupu do Klucaniny apod. V této souvislosti bylo
rovněž doporučeno zkvalitnění poskytované
lékařské služby první pomoci. Předložený návrh byl zastupiteli jednomyslně schválen a následně jsem toto stanovisko města zaslal vedení
Jihomoravského kraje i Nemocnice Tišnov.

Foto: Roman Skřepek

Odbor kancelář starosty a tajemníka

Rozhovor s Václavem Šikulou
Roman Skřepek
Ing. Václav Šikula, nar. 1957, je rodilým Tišnovákem. Navštěvoval zde základní školu
a po absolvování Střední zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem vystudoval
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v roce 1982 Vysokou školu zemědělskou
v Brně. V zastupitelstvu působí druhé volební období, poprvé byl zvolen již v devadesátých letech, nyní je radním a prvním
místostarostou města. Na úřadě působil téměř 13 let jako tajemník, poté pracoval v oblasti finančního poradenství. Dlouhodobě se

zajímá o život města a společenské dění.
Do působnosti prvního místostarosty patří
veřejný pořádek a bezpečnost, doprava, komunální služby, životní prostředí a bytové
hospodářství. Daří se Vám naplňovat Vaše
předsevzetí?

Tišnovské noviny

Radnice informuje
Ano, oblastí je více, práce je různorodá, denně řeším nové podněty. Velmi pozitivní je pro
mě spolupráce a otevřená komunikace s kolegy
ve vedení města. Po půl roce působení na radnici rád konstatuji, že předsevzetí o spolupráci,
transparentnosti a otevřenosti vůči občanům,
zastupitelům i zaměstnancům městského úřadu se snažíme plnit a snad se nám to i daří.
Před rokem vznikla v Tišnově městská policie, jaké jsou s ní podle Vás dosavadní
zkušenosti?
V průběhu svého dřívějšího působení v Tišnově jsem vnímal potřebnost městské policie spíše negativně. Jednak to bylo kvůli dobré
spolupráci se státní policií, která má v Tišnově pracoviště, a potom díky negativním zkušenostem některých moravských i českých
měst. Institut inspektora veřejného pořádku
jsem podporoval, jeho potřebnost se v minulosti potvrdila. Možnost zřízení městské policie
tzv. na zkoušku s možností ročního vyhodnocení jsem uvítal. Hned od prvního dne po nástupu na radnici jsem musel v rámci mně svěřené
kompetence její činnost sledovat, koordinovat i hodnotit. Výsledek je zcela pozitivní. Své
místo v řešení denních problémů naše dvojice
strážníků jasně obhájila. Není to jen uniformou,
ale hlavně lidským faktorem. Mě samotného až
tak neohromují statistiky, soustředím se především na jejich každodenní pracovní činnost
v terénu a jsem překvapen, čím vším se zabývají a s jakými problémy našich občanů se setkávají. Jsem rád, že jejich práce pomáhá lidem
operativně přímo, ať už jsou to případy s volně
pobíhajícími zvířaty, sousedské neshody, nebo
pravidelné kontrolně-bezpečnostní akce v dopravě. Hodnocením působení městské policie
se také zabývá Komise bezpečnosti a kriminality, která má opravdu silné obsazení. Její členové jsou nabiti zkušenostmi a znalostmi z praxe.
Věřím, že občané snahu zajistit lepší pořádek
ve městě ocení a status městské policie tím získá další příznivce.
S veřejným pořádkem často souvisí i navazující problém s úklidem veřejných prostor.
Je v této oblasti co zlepšovat?
Určitě ano. Dokonce si troufnu říci, že zde nebude asi nikdy splněno. Jsou lokality, kterých
si občané všímají více, my jim věnujeme zvýšenou pozornost (kostel, nádraží), a stejně
znovu přijímáme kritické připomínky i hodnocení. Vyzývat občany ke spolupráci pomáhá,
ale těch, kteří nám práci mnohdy až nesmyslně přidávají, jaksi neubývá. Někdy si myslím, že
jde jen o hloupé schválnosti. Zde bych rád poděkoval všímavým občanům, kteří nelení a své
poznatky z terénu nám sdělí. To, že se jedná
o společný problém nás všech, je sice fráze, ale
spolupráci s občany prostě potřebujeme. Někdy to trochu bolí, když reagujeme na oprávněné připomínky, ale stojíme o to.
I letos pokračuje v některých místech
údržba veřejné zeleně a osazování nových
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dřevin. Jaké lokality jsou nyní na řadě?
V letošním roce bylo v jarních měsících vysazeno na sídlišti Pod Květnicí víc jak 150 mladých
stromů v rámci II. etapy projektu „Regenerace
zeleně…“. Právě zde probíhá výsadba více než
5 000 keřů. V podzimních měsících plánujeme
dosadit mladé alejové stromy na ulici Tyršovu
a pokračovat v dosadbě třešňové aleje na Stanoviskách. První část živého plotu bude obnovena na Kukýrně. V rámci investičních akcí
bude v letošním roce u nádraží vysazeno kolem 60 stromů a téměř 700 keřů. V příštích letech budeme dbát především na zálivku, péči
a výchovné řezy u nově vysazených stromů.
Stromy a keře plánujeme vysadit také na sídlišti u Humpolky, a to ze strany od komunikace.
Kromě výsadby a zajištění údržby veřejné zeleně samozřejmě plánujeme i další úpravy týkající se chodníků i veřejného osvětlení.
Nedávno město zakoupilo pozemek naproti budově městského úřadu na ulici Riegrova. Naznačíte alespoň, jaký s ním má město
záměr?
Problém parkování v centru města vidím jako
naprosto zásadní. I pro budoucí řešení celého
centra města i náměstí je třeba v první řadě
řešit dopravu a s tím spojené parkování aut.
A k tomuto dlouhodobému problému v letošním roce přibyla rekonstrukce dopravního
terminálu, nutnost uvolnění prostor před nádražím ČD k výstavbě záchytného parkoviště
a další dopravní omezení spojené s investicemi. Jsem rád, že došlo k dohodě s majitelem
pozemku bývalé tržnice o možnosti jejího zpřístupnění a využití pro cca 35 aut. Je to řešení
dočasné, ale velmi žádoucí. Trvalé řešení může
poskytnout nově zakoupený pozemek na ulici
Riegrova. V současné době dochází k majetkovému převodu na město. Využití tohoto pozemku by mělo v budoucnu zásadně přispět
k řešení dopravní situace v centru města. Studie, kterou připravíme, nám naznačí, jaké možnosti zde máme.
Máte na starosti i životní prostředí. Připravuje se ve městě něco nového i v této
oblasti?
V oblasti životního prostředí, do kterého zahrnujeme samozřejmě i uvedenou oblast veřejné
zeleně, bude také v letošním roce dokončena
rekonstrukce sběrného dvora a výstavba malé
kompostárny, především pro potřeby zpracování surovin z údržby veřejné zeleně. Plocha
sběrného dvora bude zpevněna a kontejnery,
kam se odpad ukládá, budou zastřešeny. Vyroste zde i hala na prvotní roztřídění a skladování vytříděných složek odpadu. Nově tak
budou občané moci na sběrném dvoře předat
odpad, aniž by měli strach ze zašpinění obuvi.
Usilovně pracujeme na novém systému při svozu odpadu, při kterém budeme prioritně monitorovat množství svezeného odpadu od každé
nemovitosti.
Jak funguje v Tišnově přidělování

Foto: Roman Skřepek
městských bytů?
Doposud se pronájem bytů řídil pravidly, která
schválilo Zastupitelstvo města Tišnova v roce
2009, kde je mimo jiné jednou z hlavních podmínek pro přidělení bytu z majetku města
Tišnova nejméně jeden rok trvalého pobytu
v tomto městě. Tišnov má ve svém vlastnictví
cca 160 bytů, z nichž by mohlo být asi 40 určeno k prodeji. Ročně se uvolní cca 10 bytů, což
neskýtá velký prostor při rozhodování o přidělení, proto je snaha vyhovět zejména obyvatelům s trvalým pobytem. V současné době
probíhá aktualizace pravidel pro přidělování
bytu z majetku města Tišnova, z podmínky trvalého pobytu se ustupovat nebude, zpřísněno bude postižení při odmítnutí nabízeného
bytu, nová pravidla budou vyvěšena na webu
města. Přidělení bytu se řídí dobou podání žádosti a posouzením sociální situace žadatele,
rozhodnout o pronájmu bytu není snadné. Ač
jsou po žadatelích požadovány doklady o příjmu, doložení bezdlužnosti vůči městu Tišnovu,
přesto se stává, že byt dostane žadatel, který
potom neplatí. Bytová komise se neustále snaží o zjištění co nejvíce informací o žadatelích
o byt, aby se dlužníkům předcházelo. Dle mého
názoru máme ustanovenou velmi kvalitní bytovou komisi, jejíž závěry převážně respektujeme, odvádí dobrou práci, stejně jako úředníci,
kteří mají tuto problematiku na starosti.
Jak bude první místostarosta trávit letošní
léto?
Letošní dovolená bude pro mne po delší době
první, kdy si vydechnu a odpočinek si vychutnám. A také první, kdy se budu zase rád
a s chutí vracet do práce. Volný čas chci věnovat rodině, vnoučatům a užívat si léta a dobré
pohody.
To ostatně také přeji všem občanům města
Tišnova.
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MěKS informuje
fotosoutěž (z) města Tišnova „lidé, které potřebujeme“
Jan Brdíčko, MěKS
Rádi fotíte?
Máte rádi naše město?
Nebojíte se soutěžit?
Pokud ano, pak přesně pro Vás Městské kulturní středisko vyhlašuje letní fotografickou

soutěž. Tematicky je vymezena názvem „Lidé,
které potřebujeme“. Zároveň se však musí jednat o fotografie týkající se Tišnova.
Přihlášku a podrobná pravidla soutěže je
možné stáhnout na internetových stránkách
MěKS a na stránkách města Tišnova. Účastníci se mohou do fotosoutěže přihlásit od 1.
7. 2015 do 31. 8. 2015. Účast v soutěži je

Tišnovské noviny nově nabízí výhody pro inzerenty
Víte, že se Tišnovské noviny roznáší
do přibližně čtyř tisíc domácností a prodávají se v pěti obchodech v Tišnově a na dalších
místech v Borači, Lomničce a Šerkovicích?
Inzerce v Tišnovských novinách tak nemůže nikoho minout. Pro inzerenty jsme nově
připravili zvýhodněný inzertní balíček, který kombinuje reklamu v Tišnovské televizi
a v Tišnovských novinách. Noviny nově nabízí také množstevní slevu na inzerci.

Od června je změněná i cena inzerce
v Tišnovské televizi. Inzerenti nyní zaplatí 100 Kč za každý vysílací den nebo 500 Kč
za jeden týden vysílání.
Případné grafické úpravy inzerce stojí
100 Kč.

Více informací o inzerci v Tišnovské televizi najdete na webové stránce televize
www.tisnov.cz/ttv/reklama.

podmíněna zasláním přihlášky a max. tří fotografií na e-mail produkce@kulturatisnov.cz
nebo doručením přihlášky a CD s fotografiemi na sekretariát MěKS. Slavnostní vyhlášení
a ocenění vítězů proběhne v rámci oslav svatováclavských hodů. Plánovaným výstupem
soutěže je též vydání kalendáře města Tišnova
2016.
Typ inzerce

Sleva

plošná inzerce
ve 2–5 číslech TN a v TTV

5% sleva

plošná inzerce
ve 3–5 číslech TN

5% sleva

plošná inzerce
v 6 a více číslech TN a v TTV
plošná inzerce
v 6 a více číslech TN

15% sleva

10% sleva

Odstávky, uzavírky a přestavby

uzavření průtahu kuřimí
Od 18. června 2015 došlo k významným dopravním omezením v souvislosti s rekonstrukcí pozemních komunikací v Kuřimi. Investorem
rekonstrukce vozovky a dalších souvisejících
zařízení (přechody, autobusové zastávky atd.)

je Správa a údržba silnic JmK. Již od 15. června 2015 probíhá výluka vlaků na trase mezi
Brnem a Kuřimí, která významně ovlivňuje
plynulost přepravy mezi Brnem a Tišnovem.
I když možných tras pro cestování do/z Brna

je více, apelujeme na Vaši trpělivost, důsledné
dodržování dopravního značení a pokynů Policie ČR. Podrobnější a aktuální informace, vč.
výlukových jízdních řádů najdete na stránkách
www.tisnov.cz nebo www.kurim.cz.

Bohumil Malášek, Policie ČR
Nemálo problémů a svízelných situací musí
očekávat řidiči, kteří dojíždí do Brna z Tišnovska a Svitavska. Od čtvrtka bude pro stavební práce na inženýrských sítích uzavřena
Tyršova ulice v Kuřimi. Páteřní komunikace
pro průjezd městem ve směru do Brna, po níž
projedou denně tisíce automobilů, bude uzavřena do konce září. Hlavní objízdná trasa pro

veškerou dopravu v obou směrech bude vedena Kuřimí ulicí Legionářskou a Blanenskou
na křižovatku se silnicí R43 spojující Svitavy
s Brnem. Již tak přetížená komunikace bude
nápor dalších automobilů zvláště v dopravních
špičkách jen stěží zvládat. V oblasti Kuřimi tedy
musí řidiči počítat se zdržením a kolonami. Pro
šoféry směřující do Brna z Tišnovska se nabízí objízdná trasa z Kuřimi přes Jinačovice, Kníničky a Bystrc. Svízelnou situaci navíc násobí

opravy na železničním koridoru mezi Kuřimí
a Brnem. Autobusy nahrazující osobní železniční dopravu budou mít ale výjimku a budou moci
projíždět stavbou. Policisté budou na dopravu ve městě a okolí ve zvýšené míře dohlížet.
Zvláště v dopravních špičkách, pokud to bude
nutné, jsou připraveni řídit dopravu na křižovatkách ručně. I tak nabádají řidiče, aby na cestu vyráželi s dostatečnou časovou rezervou,
byli trpěliví a měli pro celou akci pochopení.

Vzhledem k množícím se stížnostem
na nedostatečnou informovanost veřejnosti
o plánovaných odstávkách elektrické energie distribuované společností E.ON Česká
republika, s. r. o., upozorňujeme občany Tišnova na možnost získávání potřebných informací o odstávkách přímo na internetových
stránkách této společnosti http://www.eon.

cz/cs/domacnosti/zakaznicky-servis-elektrina/planovane-odstavky-elektriny-dom.
shtml. Na nich se lze bezplatně zaregistrovat
a nechat si potřebné informace zasílat na mobilní telefon SMS zprávou nebo elektronicky
na e-mail.
Tímto sdělením si také dovolujeme upozornit, že město Tišnov není v žádném

smluvním vztahu se společností E.ON, ze
kterého by vyplývala povinnost informovat veřejnost o odstávkách elektrické energie. Smluvní vztah uzavírá společnost E.ON
s jednotlivými občany (zákazníky), je tedy
jen na nich, jaké obchodní podmínky (včetně informovanosti o odstávkách) si společně
stanoví.

i na objízdných trasách musí řidiči počítat s komplikacemi a kolonami

zasílání informací o pravidelných odstávkách elektrické energie
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Radnice informuje
Výstavba splaškové kanalizace v lokalitě Za Mlýnem
Václav Drhlík
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize
Brno-venkov, provoz Tišnov jako budoucí provozovatel stokové sítě budované ve Vaší obci
předkládá všem občanům informaci o způsobu
provádění a následné kontrole napojení kanalizačních přípojek.

Hlavní kritéria pro napojení
nemovitosti

Splaškové a dešťové odpadní vody musí být
v nemovitosti důsledně odděleny. Do splaškové
přípojky smí být připojena pouze voda z WC,
koupelen, prádelen a kuchyní. To znamená,
že do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných ploch a dvorků apod. Dále pak do této
kanalizace nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť. Dle tohoto požadavku má každá
nemovitost zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Vlastní
napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci
bude dle zpracovaného projektu kontrolováno
a bez potvrzení o správném provedení nebude
nový způsob odkanalizování stavebním úřadem zkolaudován.

Popis procesu připojování

V rámci výstavby splaškové kanalizace pro
veřejnou potřebu jsou současně budovány (dle
projektové dokumentace domovních přípojek)
odbočky pro napojení jednotlivých nemovitostí, vyvedené mimo těleso komunikace (dodávka stavby). Vlastní dopojení splaškové přípojky
si zajišťuje vlastník nemovitosti sám na své náklady. Stavbu přípojky je třeba zadat odborné
stavební firmě.

Nová splašková přípojka
V předstihu, před dokončením splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba
připravit rozdělení odpadních a dešťových
vod v nemovitosti a zajistit vyvedení přípojky z nemovitosti. Pokyn k vlastnímu propojení
na novou splaškovou kanalizaci (resp. vytaženou domovní odbočku) bude vydán po vydání
souhlasu s předčasným užíváním stoky nebo
její kolaudací a vlastní zprovoznění přípojky
bude možné až po vydání úplného souhlasného stanoviska s kontrolou přípojky. Na přípojce
splaškové kanalizace musí být, dle výkresové
dokumentace dodané ke stavebnímu povolení, osazena kontrolní šachtička o min. průměru 415 mm. V případě, že splaškové a dešťové
vody z nemovitosti nebudou odděleny, nebude

7/2015

vystaven doklad o kontrole, a na novou splaškovou kanalizaci nebude možné tuto přípojku
napojit.

Kontrola kanalizační přípojky
před zásypem

Každý vlastník nemovitosti, která se napojuje na veřejnou kanalizaci, je povinen před
zásypem zhotovené splaškové kanalizační přípojky kontaktovat pracovníky VAS, a. s., provoz Tišnov a požádat o provedení kontroly.
V případě, že pracovníky VAS, a. s., nebo pověřeným pracovníkem obce nebudou zjištěny
závady bránící v užívání kanalizační přípojky,
bude žadateli vydán doklad (viz níže). Doklad
o provedení kontroly nebude vydán pro přípojky částečně nebo zcela zasypané. Je nutno
jej předložit stavebnímu úřadu s oznámením
o dokončení stavby a započetí jejího užívání.
Součástí kontroly splaškové kanalizační přípojky nebude část provedená dodavatelem
hlavní stavby (stoky a odbočky vč. revizních
nebo kontrolních šachtiček, pokud tyto budou součástí dodávky stavby). Výše zmiňovaná
kontrola pracovníky VAS, a. s., nebo jí pověřeným pracovníkem obce se týká úseku, který si
bude zajišťovat majitel nemovitosti. Kontrolováno bude zejména napojení revizní šachtičky, stavebnětechnické provedení trubní
části, propojení na domovní kanalizaci, oddělení splaškových a dešťových vod a fyzické zrušení a odpojení stávajících jímek a septiků.

Doklad o kontrole kanalizační
přípojky – částečná kontrola
kanalizační přípojky

Provede se na části potrubí přípojky, která dosud není propojena s vnitřní domovní
kanalizací a toto propojení bude provedeno
později. Pracovníci VAS, a. s., nebo jí pověřený
pracovník obce přizvaní ke kontrole před zásypem potrubí vydají doklad „o částečné kontrole kanalizační přípojky“. Po propojení vnitřní
domovní kanalizace s novou kanalizační přípojkou je třeba ke kontrole právě tohoto místa
opět přizvat pracovníky VAS, a. s., nebo jí pověřeného pracovníka obce, a pokud nebudou
shledány žádné závady, bude vydán majiteli
nemovitosti doklad „o úplné kontrole kanalizační přípojky“. Současně bude vyplněn formulář sloužící jako podklad k vyhotovení smlouvy
o odvádění odpadních vod a proveden jednoduchý zákres skutečného provedení kanalizační přípojky.

Doklad o kontrole kanalizační
přípojky – úplná kontrola

kanalizační přípojky
Provede se u kompletně zhotovených přípojek, tj. funkční propojení vnitřní domovní
kanalizace s venkovní splaškovou kanalizací
pro veřejnou potřebu v úseku od napojení domovní kanalizace po konec vysazené odbočky
nebo osazené revizní šachtičky dodané v rámci stavby splaškové kanalizace. Pracovníci VAS,
a. s., nebo jí pověřený pracovník obce provedou
celkovou kontrolu kanalizační přípojky včetně místa fyzického propojení domovní kanalizace s novou kanalizační přípojkou, a pokud
nebudou shledány žádné závady, bude vydán
majiteli nemovitosti doklad „o úplné kontrole
kanalizační přípojky“. Současně bude vyplněn
formulář sloužící jako podklad k vyhotovení
smlouvy o odvádění odpadních vod a proveden
jednoduchý zákres skutečného provedení kanalizační přípojky.

Plastové materiály vhodné
k provedení splaškové
přípojky

VAS, a. s., jako budoucí provozovatel kanalizace ve Vaší obci doporučuje v případech, kdy
jsou v projektové dokumentaci splaškové kanalizační přípojky navrženy plastové trubní
systémy, dodržovat při jejich použití následující typy:
–– potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní
třída) SN 6 kN/m² – používat pouze v případech uložení potrubí přípojky v nepojížděných plochách, jako jsou zahrádky,
chodníky apod.
–– potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní
třída) SN 8 kN/m² – používat v případech
uložení potrubí přípojky v pojezdových plochách, jako jsou např. vjezdy, průjezdy, parkovací stání apod.

Není vhodné používat potrubí s nižší vrcholovou pevností (pevnostní třída) nižší než
SN 6 kN/ m². Dodržením výše uvedeného doporučení lze do budoucna předejít v mnoha
případech znehodnocení kanalizační přípojky,
ke kterému může dojít např. vlivem jejího propadení nebo jiného poškození.
Kontroly kanalizačních přípojek (nebo jejich částí) před zásypem bude provádět provozní středisko VAS, a. s., provoz Tišnov nebo
jí pověřený pracovník obce. Prosíme o nahlášení uvažované kontroly vždy alespoň jeden pracovní den předem.

S případnými dotazy se můžete obrátit na VAS, a. s., provozní středisko Tišnov, tel.
549 410 203 (Milada Schneiderová a Pavel
Přikryl).
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Výběrové řízení
MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV vyhlašuje VýBěRoVé říZENí pro obsazení pracovního místa

investiční referent (referent Odboru investic a projektové podpory)
Popis pracovní pozice:
– organizace poptávkových a výběrových řízení na projektovou
přípravu a realizaci investičních akcí města (znalost zákona
o veřejných zakázkách)
– organizace předprojektové, projektové přípravy a vlastní
realizace investičních akcí města
– vedení evidence uzavřených smluv o dílo a kontrola jejich
dodržování

Požadavky:
– SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání – technického zaměření
– znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích; zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů)
– znalost občanského zákoníku
– dobrá znalost práce s PC
– ŘP skup. B
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, obchodní uvažování, kreativní schopnosti
– nástup dle dohody, nejlépe ihned

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová
třída 9-10.
ZáJEMCI SE MohoU PřIhLáSIT Do 30. 6. 2015
– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 30. 6. 2015 – do 14.00 hod.,
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent odboru
investic a projektové podpory – 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,
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky
dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV vyhlašuje VýBěRoVé říZENí pro obsazení pracovního místa

investiční referent (referent Odboru investic a projektové podpory)
na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Popis pracovní pozice:
– organizace poptávkových a výběrových řízení na projektovou
přípravu a realizaci investičních akcí města (znalost zákona
o veřejných zakázkách)
– organizace předprojektové, projektové přípravy a vlastní
realizace investičních akcí města
– vedení evidence uzavřených smluv o dílo a kontrola jejich
dodržování

Požadavky:
– SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání, nejlépe technického zaměření
– znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích; zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů)
– znalost občanského zákoníku
– dobrá znalost práce s PC,
– ŘP skup. B
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, obchodní uvažování, kreativní schopnosti
– nástup dle dohody, nejlépe ihned
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9-10.

ZáJEMCI SE MohoU PřIhLáSIT Do 20. 7. 2015
– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 20. 7. 2015 – do 17.00
hod., a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent oIPP, na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti
– 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,
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi
přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Radnice infORmuje
MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV vyhlašuje VýBěRoVé říZENí pro obsazení pozice

referent Odboru dopravy (zkušební komisař, technik)
na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Popis pozice:
– posuzování a schvalování odborné způsobilosti k řízení silničních
motorových vozidel
– posuzování technické způsobilosti vozidel
– zabezpečování zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská
oprávnění a další
Požadavky:
– min. VOŠ vzdělání s maturitní zkouškou
– znalost zákonů v oboru a ve státní správě vítána
(důraz na z. č. 500/2004 Sb., z. č. 361/2000 Sb., z. č. 168/1999
Sb.)
– řidičský průkaz sk. C+E a T podmínkou, sk. D vítán
– znalost práce na PC
– morální bezúhonnost
– samostatnost, komunikativnost, flexibilita
– schopnost jednat s lidmi
– zkouška ZOZ vítána, jinak nutnost absolvování do 18 měsíců
po nástupu

ZáJEMCI SE MohoU PřIhLáSIT Do 30. 6. 2015
– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 30. 6. 2015 – do 14.00 hod.,
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent odboru
dopravy (zkušební komisař, technik) – 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,
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky
dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová
třída 9-10.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV vyhlašuje VýBěRoVé říZENí pro obsazení pracovního místa

referent Odboru životního prostředí

na dobu určitou (po dobu dlouhodobého uvolnění pro výkon funkce)
Popis pracovní pozice:
– výkon působnosti vodoprávního úřadu ve správním obvodu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích
– výkon působnosti orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
(ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve správním
obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
– výkon působnosti orgánu státní správy rybářství ve správním
obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů
Požadavky:
– VŠ vzdělání – v oboru životního prostředí, popřípadě stavebního
směru
– znalost zákonů a příslušných vyhlášek v oboru a ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb.; zákon
č. 254/2001 Sb.; zákon č. 274/2001 Sb.; zákon č. 183/2006 Sb.;
zákon č. 334/1992 Sb.; zákon č. 99/2004 Sb.)
– výborná znalost práce s PC
– ŘP skup. B
– morální bezúhonnost
– flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi
– praxe ve státní správě vítána
– zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců

od nástupu
– Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění, platová třída 9. Nástup dle dohody, nejlépe
od 1. 9. 2015.
– nástup dle dohody, nejlépe ihned

ZáJEMCI SE MohoU PřIhLáSIT Do 30. 6. 2015
– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 30. 6. 2015 – do 14.00 hod.,
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent odboru
životního prostředí – 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,
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi
přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

7/2015
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Radnice infORmuje
MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV vyhlašuje VýBěRoVé říZENí pro obsazení pozice

referent Odboru správních a vnitřních věcí

Popis pracovní pozice:
– zajišťování chodu podatelny Městského úřadu Tišnov
– zajišťování poskytování služeb v rámci systému Czech POINT
– vidimace a legalizace – plnění úkolů obecního úřadu obce
s rozšířenou působností stanovené v § 4, písm. a) a b) zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) v platném znění

Požadavky:
– SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
– znalost zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích); zákona č. 500/2004
Sb. (správní řád); zákona č. 21/2006 Sb. (o ověřování), vše ve znění pozdějších předpisů
– všeobecná znalost veřejné správy, zejména agend obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
– praxe ve státní správě výhodou
– oprávnění provádět vidimaci a legalizaci vítána
– znalost práce na PC (zejména Word, Excel, internet, e-mail)
– morální bezúhonnost

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 8. 2015.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

v platném znění, platová třída 7.
ZáJEMCI SE MohoU PřIhLáSIT Do 30. 6. 2015
– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 30. 6. 2015 – do 14.00 hod.,
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent odboru
správních a vnitřních věcí – NEoTEVíRaT“
– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
– k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis,
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky
dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV vyhlašuje VýBěRoVé říZENí pro obsazení pracovního místa

referent Odboru územního plánování

(na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou)
s pracovní náplní pořizování územně analytických podkladů a práce v Gis

Popis pracovní pozice:
– pořizování územně analytických podkladů (ÚAP)
– průběžná aktualizace ÚAP, odpovědnost za správnost jejich
obsahu a aktuálnost
– zajišťování a poskytování digitálních dat projektantům,
databázové produkty využitelné pro ÚPP
– zajišťování správnosti obsahu, údržba a aktualizace dat a datová
báze GIS
– zajišťování aktualizace grafických a negrafických dat GIS
– zajišťování správy výkresů a datových skladů GIS
– provádění správy datové části serveru GIS
– zajišťování kontroly aktualizovaných dat GIS v terénu
– provádění databázové operace GIS dle požadavku pracovníků
jednotlivých odborů MěÚ Tišnov

Požadavky:
– VŠ vzdělání nejlépe v oboru územní plánování nebo stavebního
směru
– znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebního řádu; včetně prováděcích
vyhlášek k uvedeným zákonům)
– zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců
od nástupu
– vynikající znalost práce na PC a práce v aplikaci ArcMap
– morální bezúhonnost
– ŘP skup. B

– komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita
a schopnost jednat s lidmi
– nástup dle dohody, nejlépe 1. 9. 2015
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.
ZáJEMCI SE MohoU PřIhLáSIT Do 20. 7. 2015
písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 20. 7. 2015 – do 17.00 hod.,
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent odboru
územního plánování – 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,
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky
dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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RADNICE INFORMUJE
Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnov
Vítání nových občánků města Tišnova 2015
Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti
Rady města Tišnova
Dne 22. května 2015 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené v druhé polovině roku 2014:

Ondřej Bartl * Tereza Skoumalová *
* Karin Čelechovská * Adam Kovařík *
* Ema Navrátilová * Adam Chromý * Ondřej Kappel *
* David Kadlec * Max Zavřel * Veronika Blechová *
* Matyáš Crha * Noemi Kyzlinková * Eliška Venerová
* Jana Ježová * Martin Tocháček *
*

Sport

*

Dne 12. června 2015 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené
začátkem roku 2015:
* Veronika

Masopustová * Kateřina Majtánová *
* Anna Balabánová * Alena Tomečková *
* Huy Hai Hoang * Patrik Ondrák *
* Václav Růžička * Šimon Ansorge * Jakub Brtnický
* Michael Štěpánek * Laura Sperátová *
* Klára Večeřová * Marián Pařízek *
* Lukáš Procházka * Linda Cempírková *

*

Další slavnostní obřady vítání občánků se budou konat na podzim 2015.

Otevření workoutového
hřiště v Tišnově
Roman Skřepek
Dne 14. června 2015 proběhlo slavnostní otevření workoutového hřiště u nového
hřbitova v Tišnově. Na tomto typu hřišť se
posiluje za využití váhy vlastního těla. Otevření se uskutečnilo u příležitosti IX. ročníku závodu horských kol Memoriál Ivo
Medka. Namísto klasického stříhání pásky zahájili provoz starosta Tišnova Jiří
Dospíšil a radní pro sport Martin Sebera
poměrně netradičně. Oba se nezalekli přítomnosti profesionálů ze skupiny Workout
Brno a před jejich zraky i očima desítek
přihlížejících předvedli něco málo ze svých
sportovních dovedností. Hned poté se ujali prezentace pozvaní profesionálové, kteří ukázali přítomným, jakými způsoby lze

Foto: Roman Skřepek
nově vybudované hřiště využít. To je otevřeno široké veřejnosti a věříme, že pomůže

TiŠnovskÝ Hyde Park

zvyšovat fyzickou kondici nejen mladé generace, ale všech věkových skupin.

Vyjádření ODS Tišnov – Zahrádka U Palce
Ing. Bc. Karel Souček ml.
„Zachraňme Zahrádku U Palce…“, ale
před čím? Principy svobody občanů a nedotknutelnosti soukromí, jak se zdá, přestávají
být v Tišnově důležité. Jako členové liberálně
konzervativní strany, která vždy hájila a hájí
svobodu v naší zemi, nemůžeme souhlasit se
šikanou a nesmyslnými snahami určovat svobodným občanům, jak nakládat se svým soukromým majetkem. Přestože se mnohým z nás
Zahrádka U Palce líbí, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s nátlakem na soukromého vlastníka
v souladu s naším přesvědčením, principy a názory našich voličů.

7/2015

• Mnoho našich tišnovských spoluobčanů jistě uvítalo záměr investora a vlastníka domu
na Pernštýně vystavět ve dvoře bytový dům,
který při dobrém architektonickém řešení umožní zachování bydlení v centru města
a opravu historické budovy. Ne všichni byli
spokojeni s hlasitými produkcemi na Zahrádce U Palce. Je neoddiskutovatelné, že svoboda
každého končí tam, kde začíná svoboda druhého, a každý má nárok na klidné žití ve svém
domově.
• Město Tišnov disponuje několika vlastními
místy a prostorami, kde mohou i soukromí
organizátoři kulturních akcí pořádat produkce, např. MěKS nebo areál letního kina.

• Považujeme za velmi nehospodárné utratit
minimálně 15 000 000 Kč z městského rozpočtu na nákup a rekonstrukci historického
domu, kterou plánuje i jeho současný vlastník, jen pro zachování venkovního posezení.
Čili sečteno a podtrženo. Je otázka, zda petice, která je nátlakovou akcí na prodej nebo
směnu soukromého majetku, není přímo:
• proti demokratickým principům, na kterých
je naše společnost postavena?
• proti svobodě občanů Tišnova?
• proti nedotknutelnosti soukromého
vlastnictví?
• nesmyslným plýtváním městskými
prostředky?
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TiŠnovskÝ Hyde Park
Reakce na ODS
Za petiční výbor Jan Pernica, David Olbort
Dovolte, abychom jako členové iniciativy
Zachraňme Zahrádku U Palce reagovali na příspěvek ODS Tišnov a uvedli tak na pravou
míru některé skutečnosti a připomínky, které
zde zazněly.
Jak se můžete přesvědčit v petici, naší snahou není jakýkoliv nátlak ani ohrožení demokratických principů nebo nedotknutelnosti
soukromého vlastnictví, ale možnost vyjádřit svůj názor a vzbudit tak zájem širší tišnovské veřejnosti o tento unikátní prostor a jedno
z posledních míst starého Tišnova.
V prvé řadě nelze hovořit pouze o zachování

ŠKOLY

posezení na zahrádce. Zahrádka má právě
ve spojení s historickým objektem potenciál nabídnout širokou škálu budoucího využití
s možností rozšíření o další celoroční aktivity
pro občany, rodiny s dětmi a seniory.
Co se týká ostatních kulturních míst Tišnova, budeme rádi, pokud naše iniciativa vzbudí
větší obecný zájem o další kulturně-společenská místa a přispěje tím k celkovému zvelebení
kulturního života celého Tišnovska a efektivnímu využívání městského majetku.
Průběžně vedeme úspěšná jednání
s představiteli města Tišnova a samozřejmě i s majitelem objektu o budoucím využití,
který k celému záměru přistupuje s velikou

vstřícností a ochotou.
Žádné stížnosti na hlasitou produkci nejsou evidovány, naopak svoji podporu nám
do dnešního dne vyjádřilo mnoho občanů, kteří bydlí v těsné blízkosti Pernštýna. Je zřejmé,
že je kulturní život v tomto místě nikterak neobtěžuje a nenarušuje tak jejich „klidné žití“.
Představitelům města jsme prezentovali
varianty řešení, které by nepoškodily ekonomické zájmy majitele, výrazně nezatěžovaly
rozpočet města a současně umožnily rozvoj
kvalitního bydlení v centru města Tišnova.
Jakékoliv další názory a podněty uvítáme
na e-mailové adrese zachranmezahradku@
protisnov.cz

MŠ Humpolka
Psí návštěva v Mateřské škole U Humpolky
Děti a paní učitelky z Mateřské školy
U Humpolky
Dne 18. května 2015 do naší mateřské
školy v dopoledních hodinách přišli za dětmi
na školní zahradu dva pejsci se svými páníčky
– psovody z Kynologického klubu v Tišnově.
Dorazil pan Vladimír Bracek s fenkou Miou
a paní Iva Rybičková s fenkou Sherry.
Vzájemně jsme se pozdravili, pejsci
po svém „haf“, protože to jinak ani neumí, samozřejmě na povel „štěkej“. Psovodi nám pak
představili svoje psí miláčky, řekli nám, kolik
mají roků, co jsou zač a jakou mají povahu, co
zvládli za zkoušky, pochlubili se i štěňátky.
Pan Bracek dětem vždy řekl, co budou pejsci cvičit, a pak následovala ukázka.
Předvedli dětem společnou chůzi u nohy
i s obraty, pak obraty na místě – vpravo, vlevo, čelem vzad, také povely: sedni, lehni,
vstaň. Potom následovalo odložení za pochodu ve všech variantách: lehni, sedni, stůj.
Pak Sherry chvíli odpočívala pod stromem,
kde měli pejsci nachystanou misku s vodou, kdyby měli žízeň. Mia se šla pochlubit,
jak nosí pánečkovi aport – dřevěnou činku.

Vždy seděla u nohy a čekala, až dostane povel po odhození činky. Když zaznělo „aport!“,
utíkala a činku vždy donesla. Pak následoval
přeskok tam a zpět přes překážku, kterou si
pan Bracek sám doma vyrobil, a pak přeskok
znovu pro odhozenou činku. Mia měla radost,
že vše umí, a mohla si potom pohrát za odměnu s balónkem.
Posléze bylo dětem vysvětleno, co je to
revír. Pan Bracek měl malou zástěnu, kterou
Mia rychle obíhala, a když si pan Bracek nasadil kousací rukáv na ruku, Mia ukázala, jak se
do takového rukávu správně kousá. Dále jsme
viděli i pravý psí kolotoč. Mia se zakousla
znovu do rukávu a na povel „drž!“ se dvakrát
otočila. Držela rukáv a vlála vzduchem s nataženým ocasem a děti asi tiše záviděly. Ne rukáv, ale Miin kolotoč. Na závěr mohly děti dát
Mie za odměnu pamlsky a pohladit si ji. Ta se
tvářila velice důležitě a spokojeně.
Nakonec jsme poděkovali za ukázku výcviku a Mia se s námi rozloučila třemi haf.
Paní Rybičková se s Sherry a s dětmi zatím přesunula do třídy a tam jim vysvětlovala
teoreticky i prakticky, co je to „canisterapie“.
Každý si mohl Sherry nejen pohladit, ale i si

Foto: učitelky MŠ U Humpolky
na ni sednout a lehnout nebo poslechnout,
jak jí tluče srdíčko. Děti si to s ní moc pěkně
užívaly.
Oběma psovodům a hlavně pejskům moc
děkujeme za návštěvu a všichni se těšíme, až
za námi zase někdy přijdou a ukáží nám, co
nového se naučili.

ZŠ Smíškova
Poslední sportovní úspěchy ZŠ Smíškova
Věra Dvořáčková, zástupkyně ředitele
Atletika je základem každého sportu. Bez
rychlosti, síly a vytrvalosti se neobejde žádný
sportovec. A i proto je ve školních sportovních
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soutěžích atletika vrcholem sezóny.
Žáci ZŠ Smíškova si již pravidelně poměřují své výkony ve školních kolech, ve kterých
jsou vybírání reprezentanti školy. 1. stupeň
pořádá Přebor čarodějnice Agáty a 2. stupeň

klasický atletický přebor. Už tady jsou k vidění kvalitní výkony a panuje zde správná sportovní atmosféra.
Prvním vážným prověřením sil s ostatními
školami je Pohár rozhlasu.
Tišnovské noviny

ŠKOLY
Z okrskového kola postoupila tři družstva.
Bohužel družstvu mladších žáků utekl postup
o pár bodů, což ale neznamená, že jejich výkony nebyly dobré.
Úroveň družstev v okresním kole byla tento rok docela vysoká, což je dobře, protože
atletika v posledních letech nabírala spíše
klesavou tendenci. Jsme proto velmi rádi, že
můžeme říct – tři družstva, tři poháry. Družstvo mladších žákyň si odvezlo stříbro, starší
chlapci a dívky bronzový pohár.
Pro tuto kategorii je květen obzvlášť náročný, protože vedle Poháru rozhlasu soutěží
ještě v Atletickém čtyřboji. I přes velký počet
závodů a únavu soutěžících se podařil naší
škole historický úspěch, neboť obě družstva
vyhrála okresní kolo a postoupila do krajského kola v Břeclavi. I tam dokázala posbírat
poslední síly, obdivuhodně zabojovat a navýšit celkové body za výkon. Starší dívky se

probojovaly ve vyrovnaném souboji na krásné 3. místo a chlapci získali 6. místo.

Třešničkou na dortu je postup z prvního
místa v okrskovém kole Atletického trojboje,
který je určen pro děti 1. stupně. Okresní kolo
se uskutečnilo 19. června a pro nás byla radost sledovat mladé talenty a jejich radost ze
sportu.

Všem sportovcům naší školy děkujeme
za jejich výkony během celého školního roku.
Byl to rok velmi úspěšný a plný sportovních
radostí i zklamání. Odcházejícím žákům přejeme, ať jim láska ke sportu a radost z pohybu
vydrží co nejdéle, a s ostatními se už teď těšíme na novou sportovní sezónu.
Přejeme krásné prázdniny plné slunce, odpočinku a pohody.

Foto: Věra Dvořáčková

Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“ na ZŠ Smíškova
Kristýna Janásová, psycholožka Centra
Korálek na ZŠ Smíškova

Dne 15. května jsme v Brně účastí na slavnostním vyhlášení soutěže Bezpečně v kyberprostoru zakončili několikaměsíční školní
projekt. Jeho cílem bylo přiblížit žákům nebezpečný fenomén dnešní doby zvaný kyberšikana. Ve spolupráci s metodičkou prevence
Mgr. Andreou Špačkovou byli do této problematiky detailně zasvěceni především
žáci 7. a 8. ročníků. Ve skupinkách pracovali na plakátech a videoklipech popisujících
konkrétní případy kyberšikany, přičemž byly
některé náměty údajně inspirovány skutečnými událostmi. Porota složená z řad pedagogů i samotných žáků následně autorům
nejvydařenějších prací z obou kategorií udělila hodnotné ceny. Hotové výtvory byly k vidění v prostorách školy a líbily se natolik,

že je ocenila také odborná komise soutěže.
Největšího úspěchu dosáhl videoklip chlapců z 8. C s názvem Happy Slapping, který si
odnesl cenu za nejlepší zpracování (odkaz
na oceněný videoklip je přístupný z webových stránek školy).
V rámci projektu byly v letošním školním roce proškoleny všechny třídy II. stupně
a obě páté třídy. Žáci byli poučeni o znacích
a rizicích šikany i kyberšikany, bylo jim sděleno, kam se obrátit o pomoc a také jak před
těmito jevy ochránit sebe nebo své blízké.
Na závěr bych ráda poděkovala všem,
kteří se na projektu podíleli, jmenovitě pak
Městské knihovně v Tišnově, která pomohla
s informovaností žáků formou cyklu přednášek. Současně gratuluji všem oceněným příspěvkům a jejich autorům i autorkám děkuji
za výborné pracovní nasazení.

SŠ a ZŠ Tišnov

Jak se studuje obor mechanizace a služby na SŠ a ZŠ Tišnov
Dominik Kovář, žák 3. ročníku oboru
mechanizace a služby
Když jsem se v 9. třídě rozhodoval, kam
jít studovat, volba padla na SŠ a ZŠ Tišnov
na obor mechanizace a služby. Jedním z hlavních důvodů pro mě byla dobrá dopravní dostupnost školy. Tehdy jsem ještě netušil, že
mě bude studium oboru bavit, a to tak moc.
V té době kolovaly mezi lidmi mylné představy, že tato střední škola je na mnohem
horší úrovni než ostatní střední školy. Opak
je pravdou. Naše škola si v ničem nezadá
s ostatními středními školami. Nechápu, proč
7/2015

lidé z Tišnova a okolí jezdí studovat podobné
obory do Brna, když na naší škole mohou získat stejně kvalitní vzdělání.
Mechanizace a služby jsou čtyřletý studijní obor s technickým zaměřením zakončený
maturitou. Po ukončení studia se mohou absolventi uplatnit v zemědělství, kovovýrobě,
opravnách a servisech, v obchodech se zemědělskou technikou.
Mohou rovněž pracovat jako řidiči zemědělské techniky a nákladních automobilů
nebo pracovat jako svářeči. Ve studiu mohou
pokračovat na vysoké nebo vyšší odborné
škole.

V oboru mechanizace a služby se učíme
sedm všeobecných předmětů a sedm odborných předmětů, např. motorová vozidla,
zemědělské technologie, strojnictví, servis
a opravy a další. Na učení je toho občas docela hodně, ale s trochou snahy a domácí přípravy se to dá zvládnout i s dobrými
výsledky.
Jednou za čtrnáct dní máme šest hodin
praxe. Je to sice velmi málo, což vidím jako
jediný nedostatek tohoto oboru, ale i přesto se lze hodně naučit. Opravujeme motorová vozidla, zemědělskou techniku a občas
něco rozebereme. Velmi mě bavilo, když jsme
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například vyměňovali spojku nebo rozebírali
a zase skládali motor tak, aby fungoval.
Každý ročník uzavírá v červnu třítýdenní
provozní praxe. V prvním ročníku jsme byli
v Zetoru, kde jsme se účastnili přímé výroby např. na CNC strojích. Podle mého názoru
šlo získat hodně zkušeností, jak to v takové firmě chodí. Ve druhém a třetím ročníku
absolvujeme kurzy svařování v prostorách
školních dílen. Jde o svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře (MAG) a svařování plamenem.
Další velkou výhodou je možnost získání
řidičského oprávnění skupiny B, T, C.
Pro zájemce z řad studentů školy nabízí
několikrát do roka firma Biso Schrattenecker
zdarma servisní školení na obsluhu a servis
moderní zemědělské techniky převážně
od firmy New Holland. Je to skvělá příležitost

pro ty, kteří se o tuto moderní techniku zajímají. Po absolvování školení navíc obdrží
účastníci certifikát o jeho absolvování.
Občas jezdíme na zajímavé exkurze.
V letošním roce to bylo například do automobilky Hyundai, Škoda nebo do Muzea zemědělské techniky v Čáslavi.
Díky našemu skvělému kolektivu, především současnému druhému ročníku, není
o zábavu nouze. Studium mě velmi baví a doporučil bych ho. Poslední dva roky však náš
obor trpí nedostatkem studentů, díky němuž
se minulý rok neotevřel. Osobně nechápu,
proč o tento obor není zájem.
Ve školním roce 2015/2016 otevíráme
1. ročník oboru mechanizace a služby. V současné době máme ještě volná místa ke studiu. Pokud máte zájem o bližší informace,
kontaktujte vedení školy (tel. 549 410 076).

Milan Fiala, zástupce ředitele pro ZŠ, SŠ
a ZŠ Tišnov

uskutečnilo 3. června 2015 v Brně na stadionu
Moravské Slávie, zajistil postup do celorepublikového finále. Jihomoravský kraj reprezentovala na těchto závodech šestičlenná výprava, mezi
nimi také žák 9. ročníku Střední školy a Základní školy Tišnov, Jakub glosr. Nezalekl se
soupeřů a ve velké konkurenci ještě dokázal
zlepšit svoje nejlepší výkony a stal se nejúspěšnějším chlapeckým zástupcem Jihomoravského kraje. Jeho celkové vystoupení na tomto
klání je nádherným zúročením jeho snahy, cílevědomosti a touhy po úspěchu. Po právu mu
tak patří pochvala za reprezentaci nejen naší
školy, ale i celého regionu a přání dalších úspěchů. Poděkování náleží samozřejmě také všem

MŠ Sluníčko
Poděkování
Zavadilovi
Chtěli bychom se touto cestou vyjádřit
ke dni otevřených dveří 14. dubna 2015
na MŠ Sluníčko, který zde opravdu probíhal
tak, že jsme se mohli projít po celé školce
a podívat se, kam jsme chtěli.
Ochotně a upřímně nám paní ředitelka
Konečná i celý kolektiv MŠ Sluníčko zodpověděly všechny dotazy a působily na nás
profesionálním a zároveň i příjemným
dojmem.
Moc děkujeme.

cesta k úspěchu – národní ﬁnále 49. ročníku atletického čtyřboje

Ve dnech 10.–12. června 2015 se v Ústí
nad Orlicí uskutečnilo národní finále 49. ročníku atletického čtyřboje žáků základních
škol praktických v disciplínách běh 60 m, běh
1 500 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Probojovat se až do tohoto finále znamenalo nejprve se umístit v okresním kole
této soutěže a zajistit si postup do kola krajského. To se podařilo našim čtyřem žákům
– Dianě Horváthové, Sáře Horváthové, Nico Valentovi a Jakubu Glosrovi. Posledně jmenovaný
si pak svými výkony v krajském kole, které se

Gymnázium Tišnov

Foto: Pavla Klimová
vyučujícím, kteří se na jeho přípravě podíleli.

majáles gymnázia v Tišnově 2015
Marie Chalupová Veličková, učitelka
V klidu nedělního odpoledne znovu prožívám nad čerstvými fotografiemi páteční
slunečný den 15. 5. 2015. Všímáte si těch tří pohádkových pětek v datu? Karel IV. a jeho hvězdáři by to lépe nevymysleli. Planety byly naší
mládeži nakloněné, slunečné počasí podtrhovalo radostnou náladu a ve všech třech budovách,
kde sídlí třídy našeho gymnázia, to od rána vřelo. Kostýmy, rekvizity, improvizované hlediště,
ozvučení, stan a pulty pro kapelu TOM Band, to
vše bylo v pořádku v 8.30 na hřišti mezi budovami gymnázia a mohl se rozjet nacvičovaný
a dlouho očekávaný program jednotlivých tříd
a soutěže při volbě krále, prince a princezny letošního majálesu.
A bylo se na co dívat! Krásná vystoupení
jednotlivých tříd se střídala v rychlém sledu se
soutěžemi vybraných kandidátů a s hudebními
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čísly přizvané třináctičlenné kapely TOM Band,
v níž hraje osm studentů gymnázia pod odborným vedením pana učitele Cecavy a pana učitele Falty, kteří s námi ochotně jako ostatně
celá ZUŠ v Tišnově spolupracují. Po vyhlášení prince a princezny na dalších pět let – stali
se jimi František Florián ze sekundy a princezna Prasomila z kvarty, kterou nebyl nikdo jiný
než student Tomáš Holub, krásně nalíčený, namaskovaný a nabitý smyslem pro situační humor – se pokračovalo ve volbě krále majálesu.
Všechno studentstvo a vyučující v publiku byli
součástí mnohých čísel, takže se nikdo nenudil.
Svou krátkou, vtipně zdramatizovanou pohádkou Popelka přispěli i gymnazisté ze slovenské
Seredi a sólovou písní New York naše vyučující,
rodilá Američanka Chloe Weiser.
Celý program měl výbornou choreografii,
diváci se bavili od začátku do konce, byli vtahováni do programu a zároveň měli vybrat tři

nejlepší čísla tříd, což bylo opravdu velmi těžké, protože nikdo z vystupujících, včetně třídních učitelů, kteří se namaskovali do kostýmů
spolu se svými třídami, nic neponechal náhodě. Králem byl, po vyčerpávajících soutěžích fyzických i praktických, a dokonce i po prokázání
schopností v oboru ducha jako v době antiky,
zvolen student 2. B Tomáš Votýpka. Pan ředitel
mu na krátký čas při pasování propůjčil mnohé
pravomoci.
Za nejlepší číslo třídních programů považovala porota i publikum vystoupení 1. B
„Z pohádky do pohádky“. Studenti spolu s třídním, tentokráte vodníkem panem Ing. Hortem,
který své dušičky ze třídy pečlivě opatroval
po celý den v hrníčcích přímo na svém těle,
předvedli své vystoupení znovu před radnicí.
Škoda že odpoledne na náměstí nemohli z prostorových důvodů zopakovat své „vodní číslo“
také výborní kvintáni a nápadití sextáni, kteří

Tišnovské noviny
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představovali v příslušných dresech aktuálně
při právě probíhajícím hokejovém mistrovství
světa zápas hokejových mužstev. Chválili jsme
jednomyslně vystoupení všech tříd, včetně
těch, na které se už odpoledne na tišnovském
náměstí z časových důvodů nedostalo. Po dopolední smršti vyrazily odpoledne kostýmované třídy z Hrádku průvodem po městě s nově
zvoleným králem, princem a princeznou s celým komonstvem v čele směrem k radnici a tam
veselí za přihlížení tišnovské veřejnosti pokračovalo. Zbývalo, aby si král vybral z devíti navrhovaných královen pouze jednu jedinou. No
a bitva o nejvyšší post po boku krále začala
znovu. Po úporném boji ducha i těla všech navrhovaných královen si vybral král dívku ze sexty Leonu Zapletalovou, která ohromila přímo
akrobatickým číslem a tím získala přízeň krále i mnoha přihlížejících diváků. Král tak získal
ženu i moc vyhlásit nová nařízení pro své studentské království. Byl tak dojat a překvapen
svými novými povinnostmi a zodpovědností, že
byl jeho projev poněkud nesouvislý a byla jen
škoda, že si pro nedostatek času nemohl vybrat
svého mluvčího, jak se na hlavu království patří. Náladu, pastvu pro oči i uši přihlížejících dětí
a dospělých všech věkových kategorií opět zajišťovala kapela TOM Band a studenti s country

tanci, tanečním vystoupením z filmu Pomáda,
kreací siláků a bojovníků ze Zélandu, baletním
špičkovým tancem z Labutího jezera, při němž
oslňovali svými tanečními pohyby i kostýmovaní hoši.
Hodinu a půl dlouhý program uběhl v rychlém tempu jako voda, radovali se z něj účinkující i přihlížející. Na krásném dni a jeho
programu měla vedle studentů veliký podíl trojka nadšených vyučujících, Mgr. Renata
Kloubová, Mgr. Hana Daňková a Mgr. Marcela

Julie Sikorová

ve fyzikální učebně probíhala přehlídka moderních elektronických zařízení, laboratoř
biologie byla vybavena několika mikroskopy
se vzorky v podobě prasečích orgánů a před
učebnou studentky ochotně měřily návštěvníkům krevní tlak. Pro milovníky humanitních
věd byly ve třídách k vidění dějepisné, politologické i cizojazyčné písemné práce žáků.
Během prohlídky školy měli lidé možnost občerstvení a setkání se stávajícími kantory.
Jako doprovodný program ku příležitosti
oslav proběhla dopoledne i odpoledne akademie. Na tuto akci bylo třeba koupit vstupenku ve škole, samotná akademie již probíhala
v nedaleké sokolovně. Různé druhy tance, recitace, divadlo, bojové sporty, hra na hudební

nástroje – to vše bylo v sálu sokolovny k vidění. Několik desítek žáků v řádech týdnů pracovalo na tvorbě této dvouhodinové show.
Dominantní část ovšem zaujímal pěvecký
sbor gymnázia s několika představeními plnými zpěvu a tance pod taktovkou paní Mgr. Glosr Cvrkalové.
Slavnostní den provázela nejen dobrá nálada, ale i nádherné počasí. Propracovaný
program vyloudil úsměv na rtech nejednoho
diváka, potěšil i ředitele školy, který 95. výročí
označil za jedno z nejpovedenějších.
Nám nezbývá než pogratulovat k významnému jubileu a popřát škole dlouhého trvání. Doufejme, že za dalších pět let proběhnou
oslavy neméně vydařené.  

ale též tišnovské veřejnosti v sobotu 6. června
2015, a to dokonce dvakrát. Jednou dopoledne a podruhé ve 14 hodin odpoledne. S podivem, přes velké vedro, byla obě představení
hojně navštívena tišnovskou veřejností, bývalými profesory a studenty. Z této návštěvy
měli pochopitelně organizátoři i vystupující
velkou radost, protože vynikající atmosféra
a potlesk publika byly výrazem ocenění práce jednak jejich, čili studentské, jednak i práce učitelů.
Při čtvrteční zkoušce, které jsem se také
účastnil, byla ještě jednotlivá čísla programu

dosti sevřená, studenti nevěděli, jak pracovat
na tak velikém divadelním jevišti. Po zhodnocení zkoušky, připomínkách k výkonům
a po posledních režijních úpravách už v pátek a v sobotu, při představeních pro studenty gymnázia i pro veřejnost, vše klaplo
na jedničku.
Celou akademii v sobotu zahájil úvodním projevem ředitel Gymnázia Tišnov pan
Mgr. Karel Švábenský, který zdůraznil hlavně činnost školy a její význam v regionu,
potom přivítal jednoho z významných bývalých studentů tohoto vzdělávacího zařízení,

Vašíčková, která nesla na svých bedrech organizaci celého zdařilého Majálesu 2015 a která si
i se studenty v kostýmech jako mnoho dalších
třídních zatancovala. Za svůj projev se nemuseli stydět ani dopolední moderátoři z nižšího
gymnázia František Florian a Natálie Bartošová a zvláště pak Bára Lahodová a Štěpán Špaček
z vyššího gymnázia, kteří nás provázeli programem celý den. Děkujeme všem za přípravu tak
pěkného zážitku!  

Foto: archiv gymnázia

Oslavy k 95. výročí gymnázia v Tišnově

Gymnázium Tišnov dne 6. června 2015
uspořádalo oslavy výročí 95 let od svého založení. Prostory školy byly otevřeny široké
veřejnosti, čehož využili nejen bývalí učitelé, ale i například ředitel zdejšího učiliště,
starosta města, dokonce i JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, který
s úsměvem zavzpomínal na svá školní léta
ve zdejších lavicích.
V jednotlivých třídách byly možnosti nejrůznějšího vyžití – v chemické laboratoři žáci
v bílých pláštích předváděli všelijaké efektní
pokusy, v „bylinkárně“ se nabízela možnost
ochutnat rozmanité druhy bylinných čajů,

Gymnaziální Akademie 2015
Vladimír Chalupa

Gymnázium v Tišnově slavilo devadesáté páté výročí založení. Při této příležitosti
uspořádalo k oslavě svého půlkulatého výročí slavnostní studentskou akademii, kterou se
studenty gymnázia a jejich dlouho připravovanými čísly režírovala Mgr. Jana Rohlínková. Ne že by byla sama, pomáhali jí také další
učitelé školy a někteří z nich se zúčastnili
i veřejného vystoupení na pódiu v tišnovské
sokolovně, kde byla akademie představena
nejenom studentům školy v pátek 5. června,
7/2015
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jihomoravského hejtmana pana JUDr. Michala Haška, který byl přítomen a v krátkém
proslovu akademii pozdravil a zavzpomínal
na svá tišnovská studentská léta.
Program začal pochopitelně zpěvem nově
vzniklého studentského sboru, který vede
teprve druhým rokem Mgr. Petra Glosr Cvrkalová, ta se mimo jiné podílela na většině pěveckých představení na akademii. Myslím, že
svoje sbormistrovské i dirigentské schopnosti předvedla v plném rozsahu a je pro sborový
zpěv gymnazistů opravdu velkým přínosem.
Do této drobné zprávy nelze pochopitelně zařadit všechna vystoupení studentů a hodnotit
je, ale některá lze tzv. vypíchnout a upozornit
na ně. Například se mi velmi líbila bezvadná
recitace studentky sekundy Natálie Bartošové, výborný byl i projev dalšího sekundána,
recitátora Františka Floriána. František si se
svým přece jenom náročným textem opravdu
pohrál. Škoda že jsme literárních textů neslyšeli více. Nelze nezmínit ani čísla pohybová,
která nastudovala se studentkami Mgr. Jana
Wágnerová, baletní a taneční vstupy, hudebně-dramatická čísla, poprvé i stínové divadlo spojené s písní, ukázky bojových umění
a opět hudební vstupy sólistů, hlavně vynikajícího klavíristy Jana Trechy, i dvou milých
výškově rozdílných saxofonistů, primána Richarda Cvrkala a oktavána Ondry Pokorného, o kterých určitě v Tišnově ještě za několik
roků uslyšíme s tím, že studovali na zdejším
gymnáziu a hudbě se učili v místní Základní
umělecké škole, která je vlastně líhní budoucí tišnovské kultury. Tito dva jakoby symbolizovali předávání štafety starších a končících
studentů gymnázia do rukou nejmladších,
nastupujících.
Ještě chci vyzdvihnout odvahu členů profesorského sboru, kteří vstoupili do akademie
skoro spontánně. Úvod jedné scénky, která

Pomoz, ale mysli na sebe!

nesla název Hříšný tanec po dvaceti letech,
obstarali na přání svých studentů komickým důchodcovským dialogem směřovaným
k výročí gymnázia i k probíhající akademii
Mgr. Marie Chalupová Veličková i její partner
na jevišti RNDr. Ivan Miovský. Potěšilo mě, že
tito dva kantoři pochopili radost ze studentské hry a na jejich číslo o hříšném tanci, jež
připravila a nacvičila kvartánka Tereza Sýsová, přistoupili po svém. Nutno ještě podotknout, že do výroby kostýmů se v mnoha
případech zapojily maminky a babičky vystupujících, a pro nás diváky tak byla jednotlivá
vystoupení mladých i pastvou pro oči.
Závěrem lze shrnout, že akademie se
povedla, byla režijně velmi dobře řízena,
profesionální osvětlovači i zvukaři úzce spolupracovali s režií téměř celý týden při jevištních zkouškách. Také výzdoba jeviště a celého
sálu Mgr. Ivy Bahenské byla přiměřená oslavě a neviditelná práce dalších učitelů, kteří

Foto: archiv gymnázia
v zákulisí spolupůsobili s vedením akademie,
je nepřehlédnutelná a nedocenitelná. Největší dík patří samozřejmě všem účinkujícím
studentům a všem učitelům i absolventům
devadesát pět let mladého Gymnázia Tišnov.
Gaudeamus!
Na závěr bych ještě rád připomněl, že ředitelství Gymnázia Tišnov vydalo k oslavě
95. výročí Gymnázia Tišnov Sborník 2010
až 2015, který textově připravil PhDr. Vojtěch Hanus. Obsahuje řadu článků od učitelů
i studentů, je také opatřen velkým množstvím
dřívějších i současných fotografií, i grafická
výzdoba zahrnuje spoustu výtvarných prací studentů. Myslím, že sborník v knihovně
nezabere tolik místa a za delší dobu bude
výborným a hledaným dokumentem o gymnáziu v létech 2010–2015.
Přeji vám pěkné prázdniny.

Jana Wágnerová, učitelka
Téměř v závěru školního roku se žáci druhých ročníků a sexty zúčastnili projektu „Pomoz, ale mysli na sebe!“, jehož cílem je začlenit
první pomoc do výuky na středních školách
s důrazem na praktickou výuku život zachraňujících úkonů. Poskytování první pomoci by
nemělo vést k dalším poraněním nebo ztrátám
na životech, ale k racionální a účelné pomoci
tam, kde je to možné.
Během dvoudenního kurzu žáci získali teoretické i praktické znalosti při poskytnutí první
pomoci při bezvědomí, vnějším i vnitřním krvácení, tepelném poranění, poranění pohybového aparátu atd. Žáci si za odborného dohledu
záchranářů zdravotnické záchranné služby
JmK prakticky vyzkoušeli, jak postupovat při
kardiopulmonální resuscitaci.
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Ročníkový klavírní recitál Hany Bartoňkové
Zdeněk Vašíček, učitel ZUŠ Tišnov
Ve čtvrtek 14. května 2015 si v koncertním
sále ZUŠ Tišnov na své konto připsala (první)
ročníkový klavírní recitál Hana Bartoňková, žákyně 2. ročníku I. stupně ze třídy učitele Zdeňka Vašíčka. Nemnohé žákyně školy, které zde
dosud měly recitál, svým věkem osm let předběhla. Recitálový program Haničky zahrnul deset skladeb hudebního klasicismu. Výběr právě
tohoto hudebního slohu nebyl náhodný. Klavír

tehdy totiž zcela nahradil svým významem varhany v jejich dosavadní výsostné pozici „královského nástroje“. Jména skladatelů – van
Beethoven, Clementi, Diabelli, Haydn, Hummel,
Koželuh a Vaňhal – zůstanou Haničce v paměti
jistě ještě dlouho. Vždyť některé ze skladeb nacvičovala a postupně „pilovala“ skoro celý školní rok! Zahrála nejen sólově, ale také čtyřručně
v partech primo. S Haničkou spolupracovala její
starší sestra Anežka, žákyně 2. ročníku II. stupně ze třídy téhož učitele, v partech secondo.

Anežka měla recitály už tři, pokaždé s jiným
programem. Uvidíme, zda se Hanička časem pokusí svou sestru počtem recitálů dohnat.
Průvodního slova, které sestavil učitel, se
ujali sourozenci Adriana a Richard Nečasovi,
žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Tišnov
pod vedením učitelky MgA. Berit Hönigové. Mezioborová spolupráce na škole opět přinesla své
ovoce.
Haničko, vítej v „Klubu recitálistů“!
Gratulujeme.

Hedvika Jebáčková, Alžběta Zavřelová i již zmíněná Markéta Gelnarová, která nadto zaujala
vyspělým frázováním a agogikou v Preludiu C.
Francka. Gabriela Humpolíková bude po úspěšné přijímací zkoušce od září 2015 studentkou
varhanního oboru Konzervatoře Brno, za což
si i se svou paní učitelkou zaslouží blahopřání.
Varhaník Pavel Chutný exceloval v Motu ostinatu P. Ebena, když dílo takříkajíc vystavěl.
Hosty koncertu byly žákyně z pěvecké třídy
Dagmar Fišerové, flétnové třídy Jany Havelkové a hobojové třídy Libora Bartoníka. Aneta Zavřelová zahrála na příčnou flétnu Suitu h moll
J. S. Bacha. Další žákyně se představily jako
multiinstrumentalistky. Jana Lavičková úchvatně interpretovala dvě Ave Maria: jedno od F.
Schuberta (hra na hoboj), jiné od G. Cacciniho
(zpěv). Hedvika Jebáčková vedle hry na varhany zaujala v Sonátě d moll od A. Corelliho (hra
na příčnou flétnu), podobně varhanice Alžběta
Zavřelová v Sonátě d moll J. Ch. Pepusche (hra
na zobcovou flétnu). Připojily se i paní učitelky Jebáčková (hra na varhany a příčnou flétnu)
a Havelková (hra na příčnou flétnu). Jdou svým

žákům a žákyním příkladem a tak to má být.
Přednesená díla Elgara a Ebena, Cacciniho
melodicky kouzelné Ave Maria i všechny skladby pro flétnu za doprovodu alla flauto rejstříkovaných a přitom zvukově plasticky odstíněných
varhan lze na pozadí dosavadního repertoáru
hudebního oboru školy považovat za dramaturgický přínos. Vedle interpretačního výkonu protagonistky výrazně přesáhla úroveň ZUŠ i řada
dalších žákovských výkonů (Eben, Franck, Corelli, Pepusch, obě Ave Maria).
S jedinou výjimkou byl na koncertě, v němž
lze vidět svého druhu dramaturgický klenot,
zastoupen interpretačně jen ženský rod. Ten,
kdo chodil pravidelně na akce hudebního oboru
ZUŠ Tišnov a měl možnost srovnání, musel ono
nedělní odpoledne na koncertě v tišnovském
kostele uznat následující: varhanní třída paní
učitelky Silvie Jebáčkové (spolu s hosty) patří
dnes k tomu nejlepšímu, co hudební obor ZUŠ
Tišnov může nabídnout.
Jaké dosud nesplněné ideály zbývají škole
do budoucna? Už jen absolventský multiinstrumentální či multioborový recitál!

Absolventský varhanní koncert duchovní hudby ze ZUŠ
Zdeněk Vašíček, učitel ZUŠ Tišnov

Neděle 31. května 2015 odpoledne byla
plná slunce. Kdo se šel projít do přírody, jistě
neudělal chybu. Neprohloupil ovšem ani ten,
kdo zavítal do tišnovského kostela sv. Václava
na koncert varhanní třídy paní učitelky Silvie
Jebáčkové a hostů. Posluchači obsadili většinu
lavic.
Protagonistkou koncertu byla absolventka
Tereza Štěpánková. Předmět hra na varhany završila po čtyřletém studiu II. stupně ZUŠ Tišnov.
Hned od počátku upoutala spolehlivým tempometrorytmickým cítěním, které posluchače takříkajíc „vtáhlo“ do hrané hudby. V Koncertu pro
varhany G. F. Händela uplatnila důmyslné rejstříkování využívající ozvěny. Jako citlivá komorní spoluhráčka se osvědčila v Ave Maria od G.
Cacciniho. Spolu se žákyní Markétou Gelnarovou se ujala varhanního Koncertu pro čtyři ruce
a nohy E. Elgara, zahraného s překypující mladistvou svěžestí.
Ve varhanních preludiích J. S. Bacha si vedly velmi dobře žákyně Gabriela Humpolíková,

Tanec je radost,
radost je tanec
Josef Permedla

Taneční koncert ZUŠ Tišnov pod vedením
paní učitelky Markéty Chlubné vždy patří k nezapomenutelným zážitkům v závěru školního roku.
Tato akce se uskutečnila 22. května 2015 v Kině
Svratka. Děti předvedly to, co se naučily v průběhu roku, svůj temperament a energii mládí ve čtrnácti tancích. Nejen pestrost úborů, ale
i složení skladeb tanců patřily k velice úspěšným.
Byli jsme svědky jejich výkonů, na kterých má
podíl především paní učitelka. Za její trpělivost
a obětavost jí patří poděkování. Závěrem přeji
souboru další úspěchy, hodně síly, nápadů v jeho
další činnosti a budeme se znovu těšit na vystoupení v tom novém tanečním roce 2016.
7/2015

Foto: Josef Permedla
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OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
RC Studánka
Poděkování RC Studánka
Monika Krištofová, koordinátorka

RC Studánka děkuje všem aktivním rodičům, kteří nám během celého školního roku pomáhali s chodem centra a vedli aktivity pro rodiče
s dětmi. Budeme rádi, pokud se k nám od září přidáte i vy. Těšíme se
na vás!

Informace o prázdninovém provozu Rodinného
centra Studánka

V měsících červenci a srpnu bude ve Studánce omezený provoz. Volná
herna bude otevřená každé úterý a čtvrtek dopoledne (kromě 28. a 30.
7.) od 9.00 do 12.00. Aktivity pro rodiče s dětmi budou probíhat ve středu dopoledne od 9.30 hod. v tělocvičně. Více informací o kroužcích najdete na www.studanka-tisnov.cz.

Kroužky

datum

čas

lektorka

Broučci

22. 7.

9.30–10.15

Katka Hromčíková

Broučci

Zpívánky
Kulíšci

Kulíšci

Zpívánky

Kulíšci

Broučci

8. 7.

15. 7.
29. 7.
5. 8.

12. 8.

19. 8.

26. 8.

9.30–10.15

9.30–10.15

9.30–10.15

9.30–10.15
9.30–10.15

9.30–10.15

9.30–10.15

Helena Výšková

Jarmila Cibulková
Helena Novotná
Iva Šikulová

Jarmila Cibulková
Helena Novotná

Tereza Skřepková

Jezírko (péče o děti při RC Studánka)
Jak a kdy se přihlásit?

Ještě je stále možné přihlašovat se do Jezírka. Děti přijímáme do naplnění kapacity. Pokud uvažujete o využití péče v Jezírku, kontaktujte
nás co nejdříve. Může se stát, že v průběhu školního roku budeme mít
již plno a nebudeme vás moci přijmout. Prosíme ty, kteří mají zájem
o každodenní péči od září 2015, aby se přihlásili do 30. 6. 2015! Kontaktujte paní Blanku Mahelovou (blanka.mahelova@seznam.cz, telefon 775 050 558), podrobnosti naleznete na našich webových stránkách
www.studanka-tisnov.cz.
Nový ceník platný od září 2015

DOCHÁZKA

polodenní
(7–12 nebo 11–16)

pravidelně 4 dny v týdnu

3 100 Kč/měs.

pravidelně 5 dní v týdnu

pravidelně 3 dny v týdnu

pravidelně 2 dny v týdnu

pravidelně 1 den v týdnu

nepravidelná docházka

mimo pracovní dobu

3 500 Kč/měs.

2 500 Kč/měs.
1 700 Kč/měs.
900 Kč/měs.
250 Kč/den

celodenní
(7–16)

5 200 Kč/měs.

4 500 Kč/měs.

3 600 Kč/měs.

2 600 Kč/měs.

1 400 Kč/měs.
400 Kč/den

70 Kč/hod

stravné:
– 50 Kč/den (svačina 10 Kč, oběd 30 Kč, svačina 10 Kč, pitný režim)
– 40 Kč / polodenní strava
– měsíční stravné při celodenní docházce cca 1 000 Kč
Jezírko je zařízení školkového typu pro děti od 2 do 5 let. Nabízíme
péči s pravidelným denním programem a aktivitami vedoucími k rozvoji
dětí po všech stránkách. Vycházíme z principů Školy lásky v rodině. Důraz klademe na individuální přístup k dětem a známé, bezpečné a laskavé prostředí. O děti pečují proškolené pečovatelky.
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Naším cílem je co nejvíce vyjít vstříc poptávce rodičů a zajistit flexibilní péči o jejich děti. Můžete proto přihlásit děti na každodenní, pravidelnou (např. 2 nebo 3 dny v týdnu), nepravidelnou nebo též polodenní
docházku. Přijímáme děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště a zaměstnanost rodičů až do naplnění naší kapacity.
Provoz, včetně stravy (oběd + 2 svačiny, pitný režim), je zajištěn každý všední den od 7.00 do 16.00, v případě potřeby i déle (platí se dle
taxy mimo provozní dobu, tj. 70 Kč/hod). Po domluvě je možné přijmout
i děti mladší 2 let. Podmínkou je individuální péče v prvních adaptačních týdnech. Dále nabízíme individuální péči v domácím prostředí, péči
o nemocné děti nebo vyzvedávání dětí ze školních zařízení. Ceník individuální péče naleznete na našich webových stránkách.

RC Studánka vás srdečně zve na:
Relaxaci a imaginaci

Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí.
Kdy? 27. 8. 2015 v 19.00
Kde? tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
Lektoruje: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová – psycholožka, lektorka Školy lásky v rodině
E-mail: h.kubecova@seznam.cz, mob.: 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.

přednášku
Komunikace s dětmi aneb Proč to neumíme
Co se dozvíte?
Desatero komunikace aneb 10 zákonů výchovy
Učíme dítě se rozhodovat? Vedeme rozhovory v klidu? Používáme
správné výrazy? Umíme edukovat a krokovat, vychováváme empatii? Posilujeme v dětech zodpovědnost? Podporujeme v dětech
zdravou touhu? Umějí děti psát dopisy?
Kdy? v sobotu 29. 8. 2015 od 13.00 do 16.00
Kde: tělocvična RC Studánka Tišnov, Riegrova 318
Lektor: 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.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 25. srpna, nejlépe na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. Cena 20 Kč za dítě.
Uvedená aktivita projektu se Studánkou o krok napřed je
finančně podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV a je spolufinancována Jihomoravským krajem.

RC Studánka připravuje

–– oslavu studánkových narozenin v pátek 4. 9. 2015 odpoledne
–– ocenění Řád dětského úsměvu
V letošním roce bude RC Studánka opět udělovat na oslavách narozenin Řád dětského úsměvu. Jedná se o ocenění společnostem či organizacím, které jsou přátelské rodinám s dětmi. Každý subjekt je hodnocen
podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout. Platí tato základní kritéria: bezbariérový přístup, vstřícnost rodině, čisté, zdravé a nekuřácké prostředí, ohleduplnost k životnímu prostředí,
vstřícnost zaměstnavatelů k zaměstnancům s malými dětmi. Víte o někom, koho v tomto směru ocenit? Formulář „Návrh na ocenění“ a více
informací naleznete na našich webových stránkách www.studanka-tisnov.cz. Prosíme, abyste své podněty zaslali do 10. 8. 2015. Děkujeme.
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Inspiro připravuje

Florbalový turnaj

za tým organizátorů Ivana Kroutilová
V neděli 24. května se v obou tělocvičnách ZŠ Smíškova uskutečnil florbalový turnaj pořádaný Inspirem ve spolupráci se ZŠ Smíškova. Turnaje se zúčastnili hráči a hráčky z florbalových kroužků Inspira,
týmy ze ZŠ Smíškova a ZŠ 28. října. Celkem se ve dvou kategoriích sešlo
55 dětí, tj. 10 týmů. Na hřišti se bojovalo o každý vstřelený gól a mnohdy to byly boje urputné.
I přes chybějící tribunu pro diváky se u mladší kategorie nakonec
sešlo velké množství fanoušků, kteří hlasitě fandili a vytvářeli tu správnou turnajovou atmosféru. Na týmy na 1. až 3. místě čekaly krásné věcné ceny, které nám do turnaje věnovala firma Stylesport, čímž jí touto
cestou moc děkujeme. Vítězové obou kategorií si navíc odnesli pohár.
V každé kategorii byla také udělena cena rozhodčího, a nebylo tomu
tak jen u vítězného týmu. Starší kategorii v turnaji ovládli borci ze ZŠ
28. října před ZŠ Smíškova, která brala 2. a 3. místo. V mladší kategorii první tři místa obsadili inspiráci. Blahopřejeme vítězům, děkujeme
všem organizátorům, kteří pomohli turnaj nachystat, a již se těšíme
na další florbalové klání.

Jízda zručnosti
za organizátory Ivana Kroutilová
V neděli 14. června pořádalo Inspiro Jízdu zručnosti pro děti, která
byla součástí Memoriálu Ivo Medka. I přes horké počasí nakonec dorazilo více než 50 závodníků. Rozdělení do třech věkových kategorií absolvovali trať s osmi překážkami, které prověřily jejich cyklistické dovednosti.
K celkovému času se připočítávaly trestné body za neúplné či neúspěšné
projetí překážky. Odměnou pro tři nejlepší v kategorii byly hodnotné věcné ceny. Pro nejmenší závodníky byla nachystána baby dráha, kterou nejmenší závodníci projeli v kočárku, na koloběžce či odrážedle.
Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám
pomohli.
Těšíme se na další ročník.

Výsledky květnového turnaje
mladší kategorie
1. místo Wolfenstein (Filip Sojka, Tomáš Pařízek, Michal Černošek,
Marek Vojáček)
2. místo Chytráci (Martin Bednář, Radek Košinár, Dan Mikulica, Tomáš
Brázda)
3. místo Buldozeři (Marek Starý, Ondřej Černý, Jakub Novák, Drahoš
Skalník)
4. místo Smrťáci

starší kategorie
1. místo Dvacetosmička  (Marek Lapčík, Dušan Pavelka, Katka Mannová, Michal Bauer, Petr Havlát, Jakub Berka, Jiří Klusák)
2. místo Brácha team B (Michal Bednář, Adam Kolář, Honza Dufek,
Martin Kavalec, Dominik Gorner)
3. místo Brácha team A (Jiří Konečný, Petr Pokorný, Štěpán Fabula,
Vojtěch Smutný, Tomáš Pokorný)
4. místo Ich bin Zdenda
5. místo Bestius Týmus
6. místo Čtrnáct
Foto: Libor Novotný

kategorie 11 až 15 let
hoši 	dívky
1. Patrik Suchánek
1. Barbora Jelínková
2. Marek Starý
2. Barbora Síbková
3. Aleš Dokládal
3. Lucie Benešová

Foto: Libor Novotný

Celkové pořadí
kategorie 5 až 7 let
hoši	dívky
1. Jakub Kopečný
1. Alexandra Mašková
2. Petr Chlup
2. Tereza Bartoňová
3. Tomáš Zámečník
3. Katka Nováková

Kategorie 8 až 10 let
hoši	dívky
1. Lukáš Krištof
1. Adéla Drábková
2. Vojta Ondráček
2. Nikola Kopečná
3. Jakub Novák
3. Alena Štveráčková
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Centrum sociálních služeb
Sluníčková zábava
Ludmila Cvrkalová, Naděžda Kšicová
Ve čtvrtek 28. května 2015 proběhla v jídelně DPS Králova Sluníčková zábava.
A jak název sám napovídá, většina účastníků ,,splnila“ podmínku a byla k vidění
sluníčka pletená na halenkách, háčkovaná
ve vlasech nebo jen vystřihovaná z papíru.
Většina účastníků přišla i v krásných letních
barvách žluté a oranžové.
Program byl pestrý, již před samotným zahájením zábavy nám přišly se svým

doprovodným programem Jarní pozdrav zazpívat a zatančit děti z MŠ Sluníčko.
K poslechu a tanci nám zahrála oblíbená
Malá kapela z Tišnova, která snad nikoho nenechala v klidu a přímo lákala k tanci. Díky
příjemné hudbě a bohatému občerstvení
jsme si užili krásné a opravdu usměvavé sluníčkové odpoledne.
Již teď se těšíme na další program pořádaný na DPS Králova.
Sluníčková zábava, foto: Markéta Prokopová

SPOLKY A SDRUŽENÍ

Brďo Tišnov Gingo
Vyhodnocení soutěže Alík – třídíme hliník 2015
Soňa Veverka Kappelová, vedoucí oddílu 1.
Brďo Tišnov Gingo
Vedoucí tišnovských Brďat letos 11. května
vyhodnotili nejlepší školy, třídy i rodiny, které
nasbíraly za uplynulý rok nejvíce hliníku.
Kdo nechtěl soutěžit, mohl svůj hliník donést jen tak do klubovny nebo do tišnovské
ekoporadny, odkud jsme si jej vyzvedli a pečlivě vytřídili.
Ocenění ve velkých kolektivech jsou:
1. místo ZŠ a MŠ Dolní Loučky – 93 kg
2. místo MŠ Horova – 63 kg
3. místo třída 5. A ZŠ Smíškova – 24 kg
4. místo třídy 2. A a 2. B ZŠ Smíškova – 23,6 kg

Continuum Vitae

Malé kolektivy – rodiny
místo rodina Havlíčkova – 17 kg
místo Šnek a Troll Pánkovi – 16 kg
místo rodina Juračkova – 10 kg

Celkově i s hliníkem z ekoporadny jsme letos vybrali cca 300 kilo hliníku, který odevzdáme ve sběrně kovů a získané peníze použijeme
na činnost našeho oddílu.
Děkujeme také sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěže, byli to:
Potraviny LIMADRO A-Z Centrum Tišnov,
Mouka Tišnov, Zelenina a ovoce „u nádraží“, Pizza BarBar, Cukrárna Diana, Městské kulturní
středisko – Kino Svratka.
Děkujeme všem dětem, pedagogům

i rodinám, kteří se do třídění hliníku zapojili.
Příští rok v květnu budeme opět hliník vybírat.
Ti, kteří se pravidelně zúčastňují našeho vyhodnocení, většinou už vědí, jak rozpoznat hliník. Ti, kteří jej anonymně nosí
například do ekoporadny a nejsou s námi
v kontaktu, mají často mezi hliníkem i plechové obaly od nápojů, čajové kalíšky s voskem a kovovými středy nebo lesklé plastové
obaly např. od kávy. Někdy je těchto věcí více
než samotného hliníku, což nám přidělává
spoustu práce s dodatečným vytříděním.
Do příštího roku chystáme jednoduchý manuál pro všechny, kteří hliník třídí, abychom
ušetřili pro nás složité a náročné přebírání
pytlů.

Barokní gotika ambitu Porta coeli
Miloš Sysel
Mít na svět jiný pohled. Toto krédo, které
mají internetové Tišnoviny v názvu, se snaží
spolek Continuum Vitae již dva roky důsledně
naplňovat. V neděli 7. června od 14.00 hodin
spolek uspořádal prohlídku ambitu kláštera
Porta coeli. Zasvěcený výklad obstaral Mgr. Aleš
Flídr z Filozofické fakulty MU Brno. Asi šedesátka návštěvníků se dozvěděla nejnovější poznatky ze stavebního vývoje kláštera, kdy byly
mnohé prvky dodnes pokládané za gotické
v minulosti překryty stavebními a uměleckými
zásahy v baroku. Pro mnohé zasvěcené do krás
kláštera to bylo velkým překvapením. Podobně
jako první beseda o portále baziliky Nanebevzetí Panny Marie před dvěma roky, kterou náš
spolek Continuum Vitae také pořádal.
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Foto: Miloš Sysel
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sPOlky a sdRužení
Čas pro sebe
Opět je otevřen
dvorek
– hledáme pomoc
Jelikož jsme prostor vytvořili vlast-

ními silami a z vlastních zdrojů, nechceme jej nechat otevřený bez dozoru.
Hledáme proto ochotné pomocníky,
kteří by na dvorku dělali „dozor” (stačí třeba i hodinku). Nenechte se odradit, je-li brána zavřená, klíče naleznete
u obsluhy v Klenbách.

kulTuRa

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.

Spolek psychologických služeb

Spolek psychologických služeb poskytuje
bezplatné odborné psychologické poradenství a včasnou intervenci dětem a jejich rodičům při potížích na úrovni rodiny, při trávení
volného času nebo v rámci školní docházky.
Objednání na telefonu nebo e-mailem.
Mgr. Kateřina Smutná – tel.: 608 747 102
Mgr. Milan Růžička – tel.: 604 923 723

E-mail: tisnov@spolek-psychologickych-sluzeb.cz
Web: www.spolek-psychologickych-sluzeb.
cz
Pracovna: náměstí Míru 114, 666 01 Tišnov

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

Pocta Oldřichu kothbauerovi
Irena Ochrymčuková
V neděli 7. 6. 2015 v 17 hodin proběhla
v obřadní síni tišnovské radnice malá slavnost, další z akcí k 70. výročí konce II. světové
války. Nejprve se konalo vyhodnocení a předání cen literárně-výtvarné soutěže žáků tišnovských základních škol, kteří zpracovávali
válečný námět.
Hlavním bodem programu byl ale křest
nové knihy. Autorem je Ludvík Horčica, který
již napsal řadu článků a knih o historii první
a zejména druhé světové války. Tematice protinacistického odboje se věnuje i tentokrát,
kniha nese název: Oldřich Kothbauer a Legionářsko-zbrojovácká odbojová skupina Tišnov. Oldřich Kothbauer, který se narodil 10.
6. 1905, technický úředník Zbrojovky, byl
za účast v odboji proti nacismu zatčen 24. 8.
1939 a umučen ve Waldheimu 28. 8. 1942.
Program byl zahájen i zakončen poslední písní Karla Hašlera z koncentračního tábora, zazněly verše, které proti válce napsal
Jacques Prévert. Pořadatelé představili autora i hlavní postavu publikace. Na křtu knihy se podíleli: dcera Oldřicha Kothbauera
paní Jitka Hochmanová, místostarosta města

Tišnova Ing. Tomáš Komprs, Ing. Milan Fryčka za organizaci ČSBS a Miloš Sysel za spolek Continuum Vitae. Ludvík Horčica obdržel
Pamětní kříž II. stupně Československé obce
legionářské.
Pro návštěvníky akce se také poprvé promítal dokumentární film Radima Tichého
a Miloše Sysla o Oldřichu Kothbauerovi.
Na samý závěr slavnosti se uskutečnila autogramiáda knih Ludvíka Horčici.

Pořádající instituce: město Tišnov, Městské kulturní středisko Tišnov, Podhorácké
muzeum – pobočka Muzea Brněnska, Svaz
bojovníků za svobodu, spolek Continuum Vitae, Komise pro kulturu a cestovní ruch.
Kniha Oldřich Kothbauer a Legionářsko-zbrojovácká odbojová skupina Tišnov autora Ludvíka Horčici je v prodeji v tišnovském
knihkupectví paní Raškové.
Foto: Denisa Ondrová

Tišnovská ha-kapela slavila krásné mladé narozeniny. Patnáctiny
Vladimír Chalupa

Je to radostné výročí pro všechny zúčastněné mladé lidi, kteří před patnácti lety
vstupovali do Ha-kapelky učitele hudby
pana Ladislava Havlíka, který vlastně způsobil vznik, můžeme říci této dnes už známé
7/2015

prestižní mladé tišnovské kapely. Opravdu
si s obdivem všimněme, s jakou úžasnou
schopností se tento kantor-muzikant stal
i kapelníkem a vedl své hudbou nadané žáky
ke společné práci v Ha-kapele. Přiznám se,
že podrobnosti vzniku tohoto milého, kvalitního a stále známějšího souboru neznám,

ale panu Havlíkovi jsem už několikrát říkal,
že jeho práce s jednotlivými studenty byla
a je důležitá, ale sestavení souboru mladých
lidí, kteří pod taktovkou učitele mohou spolupůsobit na jevišti, kde musí dávat pozor jeden na druhého jednak mezilidsky a jednak
v souhře z notových zápisů, je podstatným
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Kultura
momentem spolupráce i spoluhry v kapele.
Ještě musím zmínit, a to nejsem žádný muzikolog, že pan učitel Ladislav Havlík pro své
studenty i pro Ha-kapelu svojí vynikající odbornou erudicí připravil spoustu krásných
originálních aranží skladeb, které jsou přístupny pro mladé studenty umělecké školy v Tišnově a které s pečlivostí připravuje
dodnes.
Oslavný Patnáctinový koncert se uskutečnil v sále opět vyprodané tišnovské sokolovny. To svědčí o velkém zájmu tišnovského
publika o hudbu, kterou Ha-kapela produkuje. Nebudeme zmiňovat jednotlivé skladby, ale nálada v sále byla při některých z nich
opravdu plná radosti z muziky, kterou Ha-kapela předváděla. Moderátor a zpěvák Jan
Brdíčko vedl koncert velmi vtipně a zpěvem
v italštině, francouzštině i v anglických textech vede soubor do světa nebo zpočátku alespoň do Evropy. Jeho sestra Zuzana Brdíčková
se se svým zpěvem od Jana neodchyluje, ba
naopak jako studentka JAMU se svému bratrovi přibližuje i v pasážích jazykových. Co se
týče její hry na flétnu, je třeba pochválit její
odborný muzikantský růst.
Vynikající výzdoba jeviště sokolovny udělala z koncertu nádherný a radostný večer, ze

kterého posluchači určitě odcházeli s písněmi
na rtech. Dalším velmi milým překvapením
Ha-kapely bylo představení nových nástupců a pokračovatelů současných členů souboru, které opět vtipně komentoval Jan Brdíčko,
když představil vlastně nedávno narozená
miminka s jejich maminkami. Na jevišti se objevila Anička Brdíčko s maminkou Evou, Mikulášek Motejl s maminkou a také Patriček
Pařízek se svojí mámou. Všechna nemluvňata
s maminkami sklidila velký potlesk a zařazení tohoto čísla by si snad žádná profesionální
kapela nemohla dovolit. Dovolila si to pouze
ta naše, tišnovská Ha-kapela. Za zmínku stojí připomenout, že Ha-kapela přijala do svého
středu i mladého trumpetistu Aleše Cecavu.
Dalším milým překvapením večera bylo
představení hostů Ha-kapely. Vít Šnévajs spolupracuje s kolegy již delší dobu a na tomto
koncertu se představil jako uznávaný sólista na kytaru, Čestmír Ondráček se blýskl se
svým barytonovým saxofonem a Maťo Kolárik s vynikajícím trombónovým vystoupením.
Dalšími sólistkami ve slavnostním programu
byly půvabné tanečnice ze skupiny Jazz Team
z klubu Danza Brno, které svým tancem doprovázeným Ha-kapelou, v moderní choreografii, vtipně vkomponovaným do programu

večera přispěly k jeho oživení.
Tentokrát nemám výtku ke zvukařům, protože vokály byly sladěny s kapelou a opětné
stolové uspořádání parteru má pochopitelně
svůj význam při koncertech, kdy publikum
odchází za občerstvením a celý večer pojímá
jako přátelské posezení při živé hudbě svých
muzikantů.
Závěrem lze říci, že koncert byl příjemný
a milý pro diváky a že i účinkující měli ze svého vystoupení radost. Stálo by za úvahu, aby
město Tišnov pomohlo vytvořit z Ha-kapely
tišnovský městský hudební soubor, který by
mohl být využíván i k reprezentaci Tišnova.
Měsíc červen 2015 byl opravdu měsícem
oslavným, jak pro Ha-kapelu, která slavila 15.
výročí svého založení, tak pro Gymnázium
Tišnov, které vzpomínalo 95. výročí vzniku.
Domnívám se jako krátkodobý obyvatel Tišnova, že toto město může být se svým kulturním vývojem spokojeno, jenom neusnout
na vavřínech. Mladí kulturní Tišnováci ale určitě nenechají své umělecké ambice padnout
a budou se dál snažit o budoucí růst kultury
ve městě.
Také Ha-kapele přeji příjemné prázdniny
a úspěšné letní koncerty a Romanu Havlíkovi
zvlášť radost ze hry na svůj saxofon.

Boris Klepal

do prostředí pozdněgotického chrámu zcela přirozeně, její vertikální linie jsou natolik určující, že zatlačují do pozadí i nezbytné
barokní zdobení. Nástroj působí dojmem,
že stojí na svém místě odjakživa, i když je
o 200 let mladší než samotný kostel.
Mimořádnost doubravnických varhan nespočívá pouze v jejich stáří, ale především
v tom, že se dochovaly prakticky v původním stavu. Dočkaly se sice mnoha neodborných až surových zásahů při průběžné údržbě
a ladění a zle v nich řádil červotoč, ale přesto
byly ještě v roce 2007, kdy restaurátor Dalibor Michek zahájil jejich rekonstrukci, podle jeho vlastních slov „v hratelném stavu“.
Byly to ale poslední záchvěvy v agónii, které se naštěstí podařilo zabránit, takže mohly
být v roce 2013 v rámci festivalu Concentus
Moraviae slavnostně uvedeny znovu do provozu. Hrál na ně tehdy vedoucí souboru

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon,
sláva to byla veliká a zážitek silný. Včera provedl na Výmolovy varhany v rámci letošního
ročníku Concentu Moraviae svůj recitál Jos
van Immerseel a byl naprosto úchvatný – bez
slavnostních ceremonií zůstalo veškeré místo jen pro hudbu a dostalo se jí interpretace
vskutku aristokratické.
Jos van Immerseel je všestranný hudebník, dirigent a hráč na klávesové nástroje, jeden z předních představitelů tzv. historicky
poučené interpretace staré hudby. Jeho program v Doubravníku se rozkročil hodně zeširoka, od italské a anglické renesance přes
Bacha až po Mozarta. Přesto působil večer
kompaktním dojmem a Immerseelův uměřený styl sjednocoval stylově rozdílné kompozice, přičemž s barokní důsledností střídal
„afekty“ jednotlivých čísel. Jejich střídání ale
nespočívalo v dramatických změnách tempa
nebo dynamiky, ale především v neuvěřitelně
vynalézavé práci s rejstříky. Každou skladbu
charakterizovala její základní barva – střídala
se světlá a temná –, od které se odvíjely další
zvukové varianty, proplétání a čitelnost hlasů
připomínaly vynikající vokální ansámbl.
Celý text si můžete přečíst na stránkách
Brno – město hudby: http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/jos-van-immerseel-aristokrat-u-kralovskeho-nastroje.

Jos van Immerseel. Aristokrat u královského nástroje

V Doubravníku se před několika lety podařilo dát dohromady čtyři a půl milionu
korun na opravu unikátních varhan těsně
před jejich úplným zničením. Teď se městys
s 808 obyvateli dočkal koncertu, jaký by mu
mohla závidět kterákoliv světová metropole.
Varhany v kostele Povýšení svatého Kříže v Doubravníku jsou mimořádné stejně
jako kostel sám. Na pěkný kostelík lze narazit na cestě po našem venkově v každé druhé vesnici, ale doubravnický kostel v sobě
ukrývá rodinnou hrobku Pernštejnů a Mitrovských. Je zřetelně výstavnější, než je v našich venkovských poměrech běžné, a jeho
druhou vnitřní dominantu proti hlavnímu oltáři tvoří nástroj varhanáře Jana Výmoly dokončený pravděpodobně v roce 1761. Skříň
varhan z období pozdního baroka zapadá

Foto: Jiří Sláma
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kulTuRa
koncert Petera luhy
v Turistickém
informačním centru
si koupíte i lístky
do divadla
Eliška Špačková
Všem příznivcům kultury v Tišnově
a okolí jsme slíbili, že rozšíříme prodej vstupenek na kulturní akce v Turistickém informačním centru. Do sbírky
prodejních portálů tak kromě TICKET ART, TICKETSTREAM, vstupenek
do Kina Svratka a vstupenek na kulturní akce v některých okolních obcích
nově přibyly i vstupenky Národního divadla Brno (NdB).
Věříme, že jsme vám udělali radost
a že se tato služba ujme jako v případě prodeje ostatních portálů. Přejeme
všem příjemné kulturní léto.

Lenka a Jan Křehlíkovi
Přijde nám, že ještě málo lidí ví o Dvorku
v centru Tišnova. Je to prostor nedávno vytvořený lidmi z občanského sdružení Čas pro sebe.
Díky nim se zde mohlo v pátek 5. června uskutečnit vskutku nevšední vystoupení slovenského kytaristy.
Na koncert jsme se těšili. Přestože jsme Petera Luhu neznali, dali jsme na doporučení organizátorů. Takřka rodinné prostředí příchozí
vybízelo k uvolněné atmosféře. Byly nachystány kulaté stoly se svíčkami k posezení v přátelském kroužku i lavičky pro diváky, kteří chtěli
být co nejblíže k muzikantovi. Než jsme se usadili, koupili jsme si ve stánku občerstvení, naše
děti zatím obsadily prolézačku.
Dočkali jsme se a rozezněly se první tóny.
Vlastně nejdříve to byly zvuky, beatbox, který
udal skladbě rytmus. Peter Luha si ho nahrál
a vzápětí do této zvukové smyčky přidával další a další kytarové motivy. Když už bylo naše
posluchačské ucho nasyceno lahodnou kytarovou skladbou, zazněl příjemný výrazový zpěv.
A úžas nad touto hudbou nekončil, protože se
postupně rozezněly snové vícehlasy z jedné

zobcové flétny.
Peter Luha působil uvolněně a pohodu
dokázal přenést i na nás diváky. Hrál autorské skladby inspirované cestami Španělskem
a Francií i světově známá díla od Beatles,
Queen, Johnnyho Cashe, Leonarda Cohena. Odnesli jsme si nejen podepsané CD, ale i zážitek
z virtuózní kytarové hry světové úrovně. Jenom nám přišlo líto, že někteří naši kamarádi
o tento koncert přišli. Organizátorům festivalu Hudbou pro UNICEF i sdružení Čas pro sebe
děkujeme a přejeme jim i nám další podobná
hudební potkání.
INZERCE

měsTská knihOvna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TIŠNOV
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ZAVŘENO - Revize
3. srpna – 28. srpna 2015
PO

800 – 1100

1200 – 1800

ST

800 – 1100

1200 – 1800

www.mktisnov.cz
mktisnov@seznam.cz
7/2015

tel: 549 121 001-5

21

HISTORIE
Vzpomínky na konec války I
podle vzpomínek pamětníka sepsal Josef
Meduna
Na začátku května 1945 Němci hromadně utíkali od Brna přes Tišnovsko na západ.
Na Kukýrně u kašny měli polní kuchyni a vařili pro projíždějící oddíly. Jednou přijelo auto
s důstojníky, kteří okamžitě začali na osazenstvo kuchyně křičet, ti všichni naskákali do aut
a rychle odjeli. Kuchyně i se zařízením zůstala
opuštěná.
Na náměstí projížděly tanky s prchajícími
vojáky. Vedle silnice byl dlouhý chodník dlážděný plochými dlaždicemi. Jeden z tanků sjel
pásem ze silnice na chodník a po celé délce
drtil dlaždice. Viděl jsem, jak se posádka tanku ohlédla, všimla si, co způsobuje, a smála
se tomu. Když odjely poslední oddíly, vyhodili

Na kraji vzpomínky
Josef Pavlík

Na hřbitově ve Žďárci u Tišnova je pochována spisovatelka Anna Pammrová ve společném
hrobě s dcerou Almou. Letos připadají dvě výročí A. Pammrové: 155 let od jejího narození
INZERCE

Němci do vzduchu most přes Svratku spojující Tišnov a Předklášteří a taky most přes řeku
Loučku za Předklášteřím.
Když od Brna přijížděly sovětské oddíly, vítala je děvčata v krojích. Vojáci však rychle pokračovali dál. Na náměstí je přivítali zastupitelé
města a zvali je na radnici. Sovětský důstojník
se objevil ve věži radnice a mluvil k davu shromážděnému na náměstí: „Nechť žije bratrsky
národ čechoslovacký!“ A lidi na náměstí skandovali: „Ať žije Stalin!“
Kvůli zničeným mostům ale nemohly sovětské oddíly pokračovat v cestě a rozhodly se, že
přes Svratku vytvoří brod tím, že se strhnou
stěny břehů, a to hned v noci. Byla výzva, aby
i občané pomohli. Já jsem vzal krompáč a lopatu a šel jsem v noci pomáhat stavět brod. Když
jsem se brzy ráno vracel domů, zastavil mě
a 70. výročí úmrtí. Anna Pammrová se narodila 29. června 1860 v Jinošově (v hraběcí myslivně), zemřela 19. září na samotě u Žďárce
u Tišnova. Její neteř Alma Křemenová, učitelka
ve Velkém Meziříčí, nechala na pomník vyrýt
verše A. Pammrové:

sovětský voják na ulici v místě, kde je dnes Muzeum města Tišnova. Stěžoval si, že nemá kde
spát. Objal jsem ho kolem ramen a řekl mu, že
může spát u nás. Šli jsme spolu kousek po ulici,
ale on na mě zničehonic zamířil pistolí a křičel:
„Davaj časy, dám civil pistol!“ Říkal jsem mu,
že jsme je se slávou vítali, a oni se chovají takto. Pak se jakoby zastyděl, ale hned na mě zase
přitlačil pistoli a řval: „Davaj časy!“ Tak jsem
mu dal svoje náramkové hodinky. Byly značky Mercedes a ciferník v noci svítil. Rus po hodinkách skočil, jako kdyby to byl elixír života,
a rychle spěchal pryč. Doma jsem o svém zážitku nic neřekl, protože všichni byli nadšení, že
konečně přišlo osvobození, a já jsem jim nechtěl kazit radost.
Třetí část, pokračování příště

„Kráso dne! Nádhero noci!
Paprsku tvůrčí, sílo tajemná,
v tebe chci proměnit sebe.“
Na mramorové desce je uveden prostý nápis:
Anna Pammrová, spisovatelka

Firma Steinhauser, s.r.o. v Tišnově přijme
do hlavního pracovního poměru na pozici:

pracovník sanitace

•
•

pracovník masné výroby
pracovník balírny
Jedná se o třísměnný provoz.
Vyučen nebo praxe v potravinářství výhodou.
Nástup ihned.

pomáháme lidem
vést zdravější život
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Nabízíme:
– stabilita a zázemí prosperující společnosti
– motivující finanční ohodnocení
– možnost odborného a profesního růstu

Podrobné informace na telefonu 549 410 163.
Životopisy zasílejte na adresu:
Steinhauser, s. r. o., Karasova 378, Tišnov 666 01
e-mail: stursova@steinhauser.cz
Tišnovské noviny
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29. 6. 1860 – 19. 9. 1945
a ostatky dcery Almy, 1889–1906
Po rozchodu s manželem Františkem Krohem žila nejdříve v dřevěném srubu, později za pomoci přátel v postaveném domku
blízko letního sídla paní Havlové, matky Václava Havla, prezidenta (krátce chodil do školy
ve Žďárci). Paní Havlová patřila mezi ty, kteří
Pammrovou podporovali. Pammrová na samotě žila těžký a odříkavý život. Jen občas zašla
do Žďárce nakoupit nejnutnější základní potraviny. Těžce nesla smrt dcery Almy v roce
1906 i odchod syna Františka do Ameriky, když
předtím pracoval půl roku v Tišnově jako příručí a poté dva a půl roku bezplatně praktikoval na poště. Bolestně nesla smrt rodičů (otec
1903, matka 1921). Světlým bodem v jejím

životě byla korespondence s Otokarem Březinou, se kterým se poprvé setkala v Jinošově
a podruhé až v roce 1925 v Tasově.
Mezi nemnohé přátele, kteří spisovatelku
navštívili na samotě, patřil i tišnovský akademický malíř Karel Formánek (1907–1992),
kterého jsem požádal o vzpomínku na Annu
Pammrovou. Odpověděl mi dopisem 5. června
1991:
„Vážený pane,
k osobnosti vzácné spisovatelky pí Anny Pammrové musím uvést mé romantické nevšední
osobní seznámení při mých malířských toulkách
Žďáreckem v okolí Víckova a Havlova v roce
1934.
Od té doby jsem ji stále pravidelně navštěvoval a o prázdninách u ní v podkroví bydlel
a z Brna jsem jí opatřoval věci, o které požádala.

Spisovatel Josef Soukal a Borač
Josef Pavlík

Jedním ze zapomínaných moravských autorů devatenáctého a počátku dvacátého století je národní buditel, spisovatel, učitel Josef
Soukal (1. 11. 1852 Podměstí u Proseče – 5.
6. 1928 Tišnov). Borač byla jedním z několika jeho kantorských zastavení. Stalo se tím
nejdelším, neboť trvalo 34 let a zahrnovalo rovněž jeho nejplodnější literární období. Do Borače u Tišnova přišel brzy poté, co
byl 20. února roku 1888 jmenován nadučitelem v této obci. Na důchod do Tišnova odchází v roce 1922. Tam se mu podařilo získat
stavební místo a pomocí stavebního družstva
postavit domek. I v důchodovém věku se čile
zúčastňoval tišnovského veřejného života.
Literární tvorba a publicistická činnost
za jeho boračského působení dosáhly rozmachu a kvality. Napsal zde mnohé své práce, vydal knížky pro děti i dospělé, metodické
příručky pro učitele, přispíval do mnoha časopisů, náměty čerpal ze svého nejbližšího
prostředí a okolí, spolupracoval s mnoha tehdejšími edicemi – Česká knižnice, Moravská
bibliotéka a další. V Borači psal verše, povídky, přispíval do kalendářů, ročenek, sborníků,
čítanek, byl čilým překladatelem z němčiny,

Měli jsme spolu mnoho zajímavých, někdy
až nekonečných rozhovorů a velmi bohatou
korespondenci.
Je pravdou, že jsem jí ilustroval její alegorii
‚Odezva z lůna stvoření‘ a chystal jsem se ilustrovat její první román ‚Anti‘. Bohužel k tomu již
nedošlo, poněvadž v roce 1945 zemřela.
Velká čest její památce!
V dopise se nedá o mých dlouhodobých stycích a bohaté spolupráci hovořit, jistě to také
dobře pochopíte.
Se srdečným pozdravem
Formánek, akad. malíř“
Daleko šířeji a podrobněji se budou životu
a dílu spisovatelky A. Pammrové věnovat akce
Společnosti Anny Pammrové. Můj příspěvek je
jen vzpomínkou.

polštiny, srbochorvatštiny. Jeho příspěvky nacházíme také v krajanských časopisech.
Z knižních děl tohoto období vyšly Z dávné
minulosti, Proslovy a deklamace, Z luhů a lesů
(pověsti), Z kroniky předků, V jařmu nepřátelském a další. Pro učitele byly publikovány knihy Výklady básní k Jursovým čítankám
či Učivo ze zeměpisu hvězdářského pro školy obecné a další. Mnohé práce byly vydány
v Moravské bibliotéce.
Josef Soukal vedl rozsáhlou korespondenci s mnoha osobnostmi tehdejšího českého
kulturního života, což samo o sobě zasluhuje
pozornost. V boračské škole měl ve třídě talentovaného budoucího spisovatele, rodáka z Podolí (dnes Borač), Josefa Uhra (1880–1908),
o němž vydal v Moravské bibliotéce Ze života
Josefa Uhra. 15. března 1901 v Borači zemřela Josefu Soukalovi jeho první žena Růžena Pavalová, učitelka a rodačka z Kutné Hory. Byla
také literárně činná. Psala povídky, přispívala do časopisů, podepisovala se vlastním jménem nebo používala pseudonym R. Potocká.
Josef Soukal se oženil podruhé 15. dubna 1902
s učitelkou ručních prací Evou Hejtmánkovou.
Josef Soukal byl dobrým učitelem, kterému nebyla lhostejná sociální situace v rodinách žáků. V kronice čteme, že s učitelským

pomocníkem Fr. Jeřábkem uspořádal slavnost
vánočního stromku a z výtěžku 53 zlatých a 15
krejcarů koupil chudým dětem oděvy, boty
a školní potřeby. Obdobně se váže vzpomínka
na výlet do Vafkovce na svátek Cyrila a Metoděje 5. června 1893, kde školní děti vystoupily
s programem na slavnosti, kterou fotografoval místní fotograf, a sbírka byla opět využita
pro chudé děti. V roce 1893 se boračská škola
prezentovala na národopisné slavnosti v Tišnově a Josef Soukal při té příležitosti vystavil
celkem 18 svých vydaných knih. Josef Soukal
o tom ve školní kronice píše:
„Osmého srpna 1893 žáci boračské školy
předvedli obecenstvu královničky (národopisný tanec zdejšího kraje), výbor výstavy uctil
všecky děti naší školy pivem a dal je doprovodit svou hudbou ze školy až k hostinci, kde
na ně čekaly povozy…“
Mnoho dalších vzpomínek a drobných příběhů se váže k boračskému pobytu Josefa Soukala, o jehož díle mimo jiné hezky psal Karel
Fic (Naše Tišnovsko, listopad 1972, s. 130-1)
v příspěvku Spisovatel a buditel.
Život Josefa Soukala byl vrchovatě naplněn
pedagogickou, literární a publicistickou prací.
Významnou úlohu na této cestě sehrál boračský pobyt.

třináct roků. Dívka měla v nohách střepiny. Naštěstí pán, který přišel chvíli před nimi, měl
příruční lékárničku, a tak jí zranění alespoň obvázal. Jak jsem se dozvěděl, muž s lékárničkou
byl prý dentista. Po náletu jsme já, Milan Římsa a Jirka Vejrosta, tři kluci z domu, za pomoci
toho pána nesli dívku položenou na prostěradle do nemocnice, která byla zřízená v budově,
kde je dnes obecní úřad vedle polikliniky. Tam
jí rány převázali a odvezli ji nákladním autem

do nemocnice v Novém Městě. Její maminku
autem nevzali, a tak se vydala pěšky. Později
jsem se dozvěděl, že to byly manželka a dcera
herce Františka Kliky z Brna. Jejich další osudy
mi ale nejsou známy.
Hrozný pohled byl na německé vojáky, které
dováželi prý od nádraží. Vzpomínám si na jednoho, který ležel na nosítkách v nemocnici
hned vpravo nad schody a měl rozbitý celý zadek a celý zalitý v krvi hrozně řval bolestí. Bylo

Moje zážitky z konce války. Svým potomkům bych je nepřál
Vzpomínky Karla Krejčího sepsal pan
Roháček

Po několika dnech jsem se 20. dubna 1945
jel podívat ze Štěpánovic domů do Tišnova. Postavil jsem venku kolo a šel domů, kde jsem se
chvíli zdržel. Vtom ale začal nálet, byly to stíhačky, hloubkaři. Všichni z domu byli ve sklepě,
přišel další muž a chvíli za ním žena, která spíše
donesla, než dovedla děvčátko staré přibližně
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to v místě, kde je dnes čekárna na řidičské průkazy. Když jsem si byl nedávno měnit řidičský
průkaz, vzpomněl jsem si na to a vojáka jsem
tam viděl. Ten to nemohl přežít.
Po návratu domů přišel další nálet a to měli
při sobě jeho obyvatelé Trnkova domu i dům
samotný všechny svaté. Jedna bomba přeletěla
dům a padla na Brněnské, druhá do ústí Dvořákovy ulice a Brněnské a třetí bomba, která
nevybuchla, spadla do zahrady vedle domu. To
bylo velké štěstí, bomba byla domu nejblíže.
Obyvatelé domu jej museli opustit, protože to
mohlo bouchnout. Naši šli do Předklášteří, kde
spali pod provizorním stanem u Troubných,
a já jel kolem vody do Štěpánovic. U Mašků
na mě zírali jako na zjevení a pak mi vysvětlili,

že mě někdo ze Štěpánovic viděl v nemocnici a tam jsem prý podlehl zranění. Hned po té
zprávě jel Tonda zjistit, jak to se mnou je, jenže
jsme se minuli, on jel po silnici a já podél trati.
Rodiče se sestrou šli potom na Nelepeč a já
přijel za nimi. Byli jsme u deputátnice na půdě
ve slámě. Chodili jsme se synem deputátnice
pozorovat z kraje lesa kolony německých vojáků prchajících směr Deblín. Kolona se na Žernůvce najednou zastavila, Němci postavili
na loučce stožárek s německou vlajkou, nanosili okolo různé věci jako psací stroje, deky a podobně. Všechno polili a podpálili. Nechali tam
i osobní auta, která také polili a zapálili, a potom odjeli. Tito byli poslední.
Druhý den jsme šli do Tišnova, kde už byla

sovětská armáda. Také jsme se opět nastěhovali domů. Na zahradě byl ruský voják se samopalem a dva tišnovští fašisté vykopávali
bombu, která tam dopadla. Potom přišel Cyril
Tureček, vyšrouboval z ní rozbušku a bombu
nám tam nechal. Mirek Hanák, se kterým jsem
se znal (jeho tatínek zahynul v koncentračním
táboře a je po něm pojmenována ulice v Tišnově), mě stáhl do národní stráže. Policie bylo
málo, armáda nebyla, tak založili tuto složku.
Hlídali jsme různé objekty, mívali také školení o zbraních a chodili dělat cvičnou střelbu
do parku, kde je dnes letní kino. Trvalo to asi
dva měsíce, pak vznikla naše armáda a národní
stráž byla zrušena.

Irena Ochrymčuková, Josef Zacpal

Na minulé téma navazují příběhy žen, starých
lidí a dětí, kteří se byli nuceni vyrovnat s absencí mužů produktivního věku. Instalace se
bude dělit na ukázku nepříliš majetné vesnické domácnosti s hospodářskými a domácími činnostmi v adventu a na její protiváhu
zámožnější měšťanské vrstvy s jejími aktivitami v zimě. K vidění budou i dobové předměty a vybavení domácnosti v době před sto lety
poukazující na výroční zvykosloví.
Chceme Vás tedy opět požádat o poskytnutí

a zapůjčení starých fotografií a upomínek
na I. světovou válku. Domníváme se, že se
o velkých dějinných událostech před sto lety
dá pojednat zcela osobním způsobem.
Ozvěte se nám na tel. čísle 549 412 293
nebo na e-mailový kontakt i.ochrymcukova@
muzeumbrnenska.cz.
Děkujeme za spolupráci.
Scéna loučení rodiny na začátku války,
foto: M. Holzapfel,
fotoarchiv Podhoráckého muzea

Před sto lety zasáhla válka každou rodinu

Vážení čtenáři tišnovští i mimo Tišnov bydlící, obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce na přípravě další části projektu k I. světové
válce. Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, realizuje v rozmezí let
2014 až 2018 rozsáhlý projekt věnovaný 100.
výročí událostí tohoto závažného válečného
konfliktu. Obsahem projektu v muzeu je výstavní a sbírkotvorná činnost. V první části se
na výstavě prezentoval začátek války a zejména mimořádný projev lidskosti – spontánní
zastavení bojů na první válečné Vánoce. Také
díky dopisnicím a předmětům, které nám zapůjčila veřejnost, jsme mohli vytvořit dvanáct
konkrétních příběhů o osudech vojáků. Tento osobní přístup se setkal s přátelským a srdečným přijetím u návštěvníků, pro děti to byl
bezprostřední krok do historických událostí.
Další část projektu se bude konat v muzeu od poloviny listopadu do začátku příštího
roku. Ukážeme vliv I. světové války na rodiny
vojáků v zázemí, a to na příkladu jednotlivých
rodin na Tišnovsku i jinde. Vedle muzejních
sbírkových předmětů a historických fotografií budou použity údaje ze psaných a tradovaných vzpomínek a rodinných památek.

PŘÍRODA
Bažant obecný z dalekých krajů
Josef Permedla
Bažant patří mezi nejpestřejší lovné ptáky naší přírody, která hostí mnohé druhy, jež
u nás nebyly původní, a přesto se zde dobře
aklimatizovaly. Bažant obecný na svém rozsáhlém areálu vytváří řadu poddruhů (uvádí
se 27 až 31), odlišujících se vzájemně zbarvením i stavbou těla. Všechny poddruhy se
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mezi sebou mohou plodně křížit. Nejznámější
je bažant obecný – obojkový (Phasianus colchicus torquatus) a bažant obecný kolchidský
– bezobojkový (Phasianus colchicus colchicus). Je to velký, pestře zbarvený pták z řádu
hrabavých.
Bažanti člověka odedávna fascinovali svým pestrým peřím. Již ve starověku byli
loveni i chováni pro chutné maso. K nám

do střední Evropy se dostali asi v 11. století.
Jako první je dovezli Řekové z území Kolchidy
v dnešní Gruzii. U nás se začíná tradovat bažantnictví a chov bažanta jako takové. Ze svého domoviště v Asii byl tedy člověkem uměle
vysazen do Evropy, Ameriky i Austrálie. Je využíván jako okrasný pták a lovná zvěř. Původně byli bažanti chováni pouze v bažantnicích
a vypouštěni v době honů, tímto způsobem se
Tišnovské noviny

PŘÍRODA
dostali i do volné přírody.  
Kohoutek od slepičky se liší ve zbarvení. Slepička má nenápadnou, béžovou nebo
světle hnědou barvu s tmavšími skvrnami
ve středu jednotlivých per. Břicho je světlejší,
na ocase jsou naznačeny nevýrazné proužky.
Kohout je zbarven velmi pestře. Jeho peří má
bronzový lesk, na hrudi až dočervena, proužky na ocase jsou tmavě hnědé a mnohem výraznější než u slepice. Zvláště nápadné je
zbarvení hlavy a krku, které je tmavě modré
až černé se zeleným nebo fialovým leskem.
Potrava bažanta je smíšená. Mláďata se
živí zejména hmyzem a dešťovkami, dospělí
jsou však spíše býložraví. Živí se plody, semeny i zelenými.
V dubnu bažantí slípky začínají snášku.
Slepice zakládá hnízdo na zemi uprostřed

vzrostlé vegetace a snáší 10 až 18 vajec. O zahřívání se stará výhradně sama. Kohout se již
o slepici ani mláďata nezajímá. Po 24 dnech
se líhnou bažantí kuřátka, která jsou nekrmivá. Znamená to, že si hledají potravu hned
po vylíhnutí sama.
V Evropě jsou jejich životním prostředím
především pole, houštiny na polních mezích
a malé remízky. Žijí také ve světlých lesích,
na pasekách a v okolí vodních ploch. V přírodě na Tišnovsku je můžeme spatřit jen ojediněle, jejich stavy jsou v současnosti nízké.
Na jaře se kohoutek prozradí svým „kodrcáním“, které ze sebe vyluzuje a je signálem nejen pro slepice, ale i pro ostatní kohouty, a tak
upoutá i naši pozornost. Díky bažantu je naše
příroda pestřejší a bohatší.
Foto: Josef Permedla

SPORT

Memoriál Ivo Medka
IX. ročník Memoriálu Ivo Medka
Roman Skřepek
Město Tišnov a Inspiro – středisko volného času Tišnov uspořádaly v neděli 14. června
2015 již IX. ročník závodu horských kol Memoriál Ivo Medka.  Akce proběhla i v letošním roce
za velkého zájmu veřejnosti, na čemž se podílel jak realizační tým, tak bohatý doprovodný

program, který byl určen pro děti i dospělé.
Jednotlivých závodů se letos zúčastnilo 89 příchozích v několika různých kategoriích, dalších
60 jezdců se zapojilo do nezávodní vyjížďky. Zájem byl i o jízdu zručnosti, kterou bsolvovalo více než 50 dětí. Organizátoři by rádi
touto cestou poděkovali všem spolupracovníkům a sponzorům, bez kterých by tak náročný
podnik bylo jen velmi obtížné uspořádat. Děkujeme proto jmenovitě: BB Cyklosport, Ministerstvo dopravy – BESIP, Elveko CZ, Vitar,
CykloSport Klepárník, Dětská hřiště Bonita,
Steinhauser, Jabara, YC Net, Gastroslužby Tomáš Plavec, TEPOS-HJ a Style Sport.

Výsledky závodů v jednotlivých kategoriích

Muži

1. VÁŇA Pavel, Setres MTB Morkovice
2. STRNAD Václav, Inkospor Team
3. CVRKAL Tomáš, GT Aspire

Muži nad 40 let

1. VESELOVSKÝ Vlastimil, Cyklo Kuřim
2. GOTTWALD Martin, C-Base Brno
3. PEGÁČ Radek, Atrex Brno

Muži nad 50 let

1. BALÁK Pavel, Moravec Team
2. SPÁČIL Leopold, Giant Brno
3. BALÁK Leoš, Moravec Team

Ženy

1. VALENTOVÁ Tereza, Sintesi Prima-Donna
2. OLBERTOVÁ Jana, Inkospor Team
3. DOSPÍŠILOVÁ Lucie, Tišnov Bikers
Foto: Roman Skřepek
7/2015

Ženy nad 40 let

1. MAŠKOVÁ Alena, Tišnov Bikers
2. VALENTOVÁ Věra, Šlapanice

Junioři

1. SUCHÁNEK Dominik, Dolní Loučky
2. BENEŠ Radek, Lomnice
3. POLÁK Marek, Mor. Knínice

Kluci 10

1. PAVLÍČEK Petr
2. VAGNER Vilém
3. KRIŠTOF Lukáš

Kluci 12

1. PADĚLEK Viktor
2. FIALA Oldřich
3. STARÝ Marek

Dívky 10

1. HANÁKOVÁ Lucie
2. DRÁBKOVÁ Adéla
3. MAŠKOVÁ Radka

Dívky 12

1. JELÍNKOVÁ Barbora
2. KREJČÍ Eliška

Kluci 14

1. SUCHÁNEK Patrik
2. POHANKA Martin
3. DOKLÁDAL Aleš

Kluci 16

1. CVRKAL Rudolf
2. CHOCHOLATÝ Filip
3. HRAZDÍRA David

Dívky 14

1. BENEŠOVÁ Lucie
2. HANÁKOVÁ Karolína
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Foto: Roman Skřepek

Fotbal
Kopaná – Kozel nestačil na AFK Tišnov
Jaromír Pacek
Vidina lehkého nabytí tří bodů v zápase s FC
Soběšice vzala za své už ve 13. minutě zápasu hraného 17. května 2015 na Ostrovci. Týden po těžce vydřených bodech v Podolí si ta
nepříjemná třináctka zasedla na náš celek. Tu
dobu ukazatel skóre sděloval, že hosté vsítili už
druhou branku, v naší kolonce na tabuli strašila nula.
Momo (Mohamed Traoré) za pár minut sice
snížil na 1:2, pokusy překonat dál brankáře
hostů se však nepovedly, do poločasu se stav
nezměnil.
Pochmurnou poločasovou přestávku trochu zpříjemnil z ničeho nic se v brance objevivší muž v civilu. Byl to bývalý brankář Sokola
Moravské Knínice Zdeněk Panovský, t. č. řidič
místní společnosti ČSAD. Hráči z naší lavičky prověřovali svoje i jeho schopnosti, diváci
uznale kvitovali gólmanovy zákroky. Pádům

na trávník ale bránilo civilní sváteční ustrojení
obětavce.
Přišel druhý poločas a s ním urputná snaha
našich kluků o zvrácení vývoje utkání. Jak už to
ale v tom fotbalovém světě bývá, z brejku dosáhli hosté třetí branky a pohled na časomíru
byl hrůzostrašný. To už hrozilo doslova zemětřesení v myslích domácích fandů, hosté jásali.
Nejdříve snížil Ladislav Hansl na 2:3, vyrovnání zařídil Momo a vítěznou branku tři minuty před koncem vstřelil opět Hansl. Hromada
těch, tu dobu rozradostněných spoluhráčů,
sdělovala, že ten dole, pravý hrdina zápasu, se
postaral o zisk tří bodů pro AFK Tišnov. Závěr
utkání, gratulace nebraly konce, smutní hosté zase nevěřili v pro ně tak žalostný fotbalový
výlet do Tišnova. Dohrávali sice bez vyloučeného hráče, nutno ale podotknout, že zlobili až
do 90. minuty.
Nejvíce asi tento výsledek mrzel už v záhlaví připomenutého Stanislava Kozla, autora

všech tří branek Soběšic. Tento soběšický kanonýr vstřelil v tomto soutěžním ročníku doposud 9 branek, z toho 4 právě Tišnovu. Stojí
za povšimnutí, že podzimní zápas v Soběšicích
jsme vyhráli 2:1 a tu jedinou branku domácích
nám vstřelil také Stanislav Kozel.
Historie vzájemných zápasů je zatím velice
úspěšná pro Soběšice. Během sledovaného období od roku 2002 jsme ze 14 vzájemných střetů vyhráli pouze tři, dále jsme zaznamenali 3
nerozhodné výsledky a 8 porážek.
Tento poslední zápas vejde jistě do fotbalové historie nejen tišnovské kopané. Svou
dramatičností, změnami průběžných stavů během celých 90 minut, díky vypjaté atmosféře
v ochozech, to všechno zdobilo utkání Tišnov
vs. Soběšice v 21. kole I. B třídy.
Lze už jen konstatovat, že ty čtyři trefy soběšického střelce do sítě tišnovské branky nestačily k zisku jediného bodu v soutěžním ročníku
2014/15.

cíl svěřenců Jiřího Hajského – výhra 2:1 a tři
body. V tu chvíli měly zelenou telefonní linky
směr Vyškov, kde domácí béčko MFK hostilo Svratku Brno, našeho nejbližšího souseda
na špici tabulky s odstupem pouhých dvou
bodů.
Další výbuchy radosti přišly po sdělení, že
domácí Vyškov B zvítězil 4:3. Náš náskok tím
narostl na pět bodů, do konce ročníku zbývala dvě kola. K jistému postupu už chyběl jediný bod. Vzájemné zápasy se Svratkou byly pro
nás příznivější – 6 bodů a skóre 5:0.
Zápas s Bohdalicemi měl ale další pikantní záležitost. Týden zpět utrpěl na půdě
Bohunic nepříjemné zranění náš jediný brankář Tomáš Kyjovský a jeho start proti Bohdalicím byl vyloučen. Došlo k úspěšnému

jednání s nedávnou oporou naší svatyně Petrem Brackem. Již úterní trénink na Ostrovci
nastínil jeho návrat do branky. Nová premiéra pro Petra dopadla na jedničku, svým výkonem pomohl ke čtrnáctému vítězství v řadě
po sobě jdoucích zápasů.
Jak v pohodové fotbalové pohádce byla nakonec první víkendová neděle na Ostrovci.
Věřím, že po vydání tohoto čísla novin bude
konečná a po letech i velkolepá pro AFK Tišnov. Nutno ale zmínit ten nejdůležitější faktor pro tišnovské fotbalové dění ročníku
2014/15. Bezesporu nejlepší střelec I. B třídy
sk. A Mohamed Traoré nejenže v tomto zápase přihrál na první branku, ale svou vítěznou
trefou si připsal na své konto úctyhodných jubilejních 30 branek.

Tišnovský Momo dal 30 branek!
Jaromír Pacek

Do zápasu s Bohdalicemi 7. června 2015
vstoupilo vedoucí mužstvo I. B třídy AFK
Tišnov s cílem zisku tří bodů a přiblížit se
lákavému postupu do vyšší třídy. Soupeře
z Vyškovska, v tabulce tu dobu na 11. místě
a počtem bodů o 34 méně než Tišnov, zase čekal další boj o udržení v soutěži.
Tento drastický rozdíl se ale anuloval,
do poslední minuty nebylo jisté, jak zápas
dopadne. Na naši vedoucí branku Ladislava
Hansla hosté odpověděli ve 44. minutě, poločas skončil 1:1. Druhý poločas nabídl nelítostný boj o rozhodující gól.
V závěru se opět ukázala nesmírná bojovnost našeho celku a „božský Momo“ naplnil
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Tenis
Krajské přebory – Kryštof Vítek skončil druhý!
Zdeněk Kunický
O víkendu 5.–6. června se nehrály tenisové soutěže družstev. Na programu byly krajské přebory dospělých v Uherském Hradišti
a staršího žactva v Jihlavě. Do Jihlavy jel o postup na MČR bojovat Kryštof Vítek a úkol to
nebyl vůbec jednoduchý, protože na přeboru
startovalo 51 hráčů. Kryštof postoupil mezi
osm nejlepších, kde narazil na prvního nasazeného Tomáše Šustáčka (TK Agrofert Prostějov) a v třísetové bitvě ho porazil výsledkem
4/6,6/4,6/3. V pondělním semifinále porazil
Kryštof Lukáše Vaculíka z Prostějova 6/3,6/2
a chystal se na finálový souboj proti Matyáši

Alanovi. Nastoupil na něj ve 12.40 a bohužel
se po prvním vyhraném gemu Kryštof dostal
do hypoglykémie. Od malička se léčí na diabetes. Vzal si čas na ošetření, který však nestačil
na regeneraci, a musel nastoupit. Soupeřovi
rodiče na požádání o odložení zápasu o nutnou dobu na uklidnění organismu reagovali
nekompromisně. Kryštof byl favoritem utkání a rozhodnutí soupeřových rodičů ho doslova dostalo do kolen. Pokusil se pokračovat
ve hře, ale bolesti hlavy a nemožnost pohybu ho po prohraném setu 2/6 donutily zápas
vzdát. Pro Kryštofa bylo velkým zklamáním
rozhodnutí soupeřových rodičů, kteří na pokračování zápasu trvali. Je to smutné, ale

snad je i takový úspěch jejich syna na úkor
Kryštofa těšil. Krajský přebor je pořádán pod
záštitou nadačního fondu Martina Foukala, který byl založen za účelem prohloubení
preventivní zdravotní péče o sportující mládež. Patronkou přeborů mládeže je dokonce
Lucie Šafářová. Někteří lidé však řadí úspěch
svých ratolestí před všechno, a dokonce ani
zdraví jim není přednější. Kryštof tak skončil
na krajském přeboru druhý a postup na MČR
si zajistil. Pro Tišnov je to velký úspěch a patří za něj velká gratulace. Stejně tak sourozencům Křipským, kteří na krajském přeboru
dorostu ve Zlíně získali ve čtyřhře 2. místo,
přičemž jim k vítězství chyběl jediný míč.

nastupuje ve složení Ondřej Čtverák, Dominik
a Filip Křipští, Dominik Kučera, Tomáš Stříteský, Karin Šafránková, Kamila Prudká a Klára
Dvořáčková. Dorost B se ve II. třídě zatím pro
velkou marodku na straně dívek nesešel v nejlepší sestavě a po pěti prohrách je v ohrožení
sestupu. Starší žactvo A nastupuje v lize pouze
s odchovanci klubu, převážně mladšími žáky
a na kontě má pět porážek. Jediným úspěšným
v týmu je Kryštof Vítek, ostatní sbírají zkušenosti do další tenisové kariéry. Starší žactvo B má za sebou čtyři porážky, ale všechny
mládežnické B týmy jsou stavěny hlavně proto, aby děti hrály a získávaly ke sportu kladný
vztah. Pro ně samotné jsou výsledky určitě důležité, ale mají před sebou ještě mnoho zápasů.
Mladší žactvo A prohrálo tři utkání těsně 4:5,

ale ve dvou zbývajících utkáních zvítězilo a v I.
třídě se drží ve středu tabulky. Béčko mladších
žáků má skóre 2:2. Velice se daří babytenistům
a minitenistům, kteří mají za sebou jen vítězná
utkání a soutěže vyhráli. Postoupili tím do závěrečného krajského finále, které se uskuteční
v září. Pro Tišnov je to velký úspěch, protože
poprvé postoupila obě družstva minitenis i babytenis. V době, kdy vyjdou Tišnovské noviny, budou mít před sebou týmy poslední kola
soutěží. V sobotu 27. června hraje A tým dospělých od 13.00 s HTK Třebíč B a v neděli
28. června dorostenecké áčko od 9.00 se Znojmem. Přijďte se podívat do areálu na Ostrovci a povzbudit týmy v boji o postup do divize
a o 2. místo v tabulce jihomoravské ligy.
Minitenisté, foto: Zdeněk Kunický

Výsledky soutěží družstev tenisu po pěti kolech
Zdeněk Kunický

Dospělí A v I. třídě zatím plní předsevzetí
a po pěti výhrách mají nakročeno zpět do divize. Na domácí půdě porazili Komín 8:1, Žabovřesky 9:0. Ve Znojmě zvítězili 8:1 a na Startu
v Brně 7:2. Nejtěžší utkání odehráli 13. června
na Ostrovci s týmem TC Brno D výsledkem 6:3.
Oba týmy byly v soutěži bez porážky a dá se
říci, že to bylo utkání o postup. Pokud Tišnov
v posledních dvou kolech nezaváhá, po roce
se opět vrátí do divize. Dospělí B hrají II. třídu. Byli v prvních dvou kolech oslabeni a nestačili na Slatinu 3:6 a TTK Esox 4:5. V Brně
na Kometě však nastoupili kompletní a vyhráli 7:2. V dramatickém utkání doma porazili Mosilanu Brno 5:4, ale tento víkend nestačili
na ČLTK Jihlavu a podlehli jí 2:7. V posledních
dvou kolech musí bodovat, protože soutěž je
tak vyrovnaná, že ani tři výhry nemusí stačit
na záchranu. Dorostenecké áčko potkalo v lize
hned na začátku nejsilnějšího soupeře ze Zlína,
který je posílen o hráče ze Slovenska, a podlehlo mu 2:7. Ve druhém kole se podařilo týmu
na kurtech TC Brno zvítězit 6:3. Třetí kolo proti TCMJ skončilo velmi těsným výsledkem 4:5.
V zápase jedniček týmu Křipského s Holišem
měl dokonce Dominik tři mečboly a celé utkání tak mohlo dopadnout opačným výsledkem.
Bohužel měl soupeř větší dávku štěstí a zvítězil. (Po zpracování výsledku vedoucím
soutěže se přišlo na chybné rozestavení
chlapeckých čtyřher soupeře. Po kontumaci jednoho výsledku tedy Tišnov zvítězil 5:4.) Z Uherského Hradiště si dorost odvezl
výhru 6:3 a v posledním utkání na domácích
dvorcích porazil tým ŽLTC Brno 7:2. Posunul
se tak na druhé místo v tabulce ligy, a pokud se
nestane něco neočekávaného, tak tam i zůstane. Když se to podaří, bude to jeden z největších úspěchů v historii tišnovského tenisu. Tým
7/2015
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SPORT
Cyklistika
Hajánecké kolečko se zdařilo
Jitka Malášková
Dne 30. května pořádal spolek Vinohrad
společně s CykloSport Klepárník cyklistický závod pro děti Hajánecké kolečko. Název přesně
vystihuje trasu závodu – jelo se opravdu okolo Hajánek, místní části Tišnova, trasa je sice
oválná, ale na svých cca 800 m je v některých
částech pro děti opravdu těžká. I přesto nám
na nultý ročník dorazilo 31 účastníků. Závod
byl rozdělený do několika věkových kategorií
a na holky a kluky. Ti nejmenší na kolech a odrážedlech závodili na hřišti, starší děti od 6 let
jeli jedno až tři kola okolo Hajánek. Akce se
obešla bez pádů a zranění, a tak jsme si za hezkého počasí závod krásně užili.
Všichni účastníci byli odměněni cenami
od sponzorů, asi polovina ještě vyhrála další
cenu v tombole. Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří nám přispěli na krásné ceny a občerstvení pro závodníky, všem organizátorům,
kterých bylo potřeba na zabezpečení trasy,
a účastníkům, bez kterých by pořádání takovýchto akcí nemělo smysl.

Akci sponzorovali: město Tišnov, Garko,
Truhlářství Bednář, Balák, papírnictví Besének,
Řeznictví Charlys, ManElektro, Karlova pekárna, manželé Jedličkovi, manželé Maláškovi,
J. Štulpa, M. Dvořáková.

Výsledkové listiny a více fotek najdehttp://osvinohrad.rajce.idnes.
te
na
cz/30.5.2015_Cyklozavod_a_detsky_den/.

Foto: Pavlína Pospíšilová

Rybaření

Rybářské závody mládeže 2015
Bohumil Kabeš
Tradiční rybářské závody mládeže se v letošním roce konaly 7. června na rybníku
v Předklášteří. Pořadatelem závodů byla místní
organizace MRS Tišnov.
K losování v 6.30 hodin se dostavilo v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů celkem
20 mladých rybářek a rybářů. Závodníci si během čtyřhodinového závodu vyzkoušeli své
rybářské dovednosti, které většinou získali
v rybářských kroužcích nebo pod vedením zkušenějších rybářů. Podle propozic mohli závodníci lovit dvěma způsoby: na položenou nebo
na plavanou. Zvítězil závodník, jehož součet
délek všech chycených a změřených ryb byl
nejvyšší.
Výsledky závodu:
1. Matěj Malásek
59 ryb
1 335 cm
2. Jan Rymeš
36
830
3. Hana Vlachová
25
634
4. Matyáš Žitník
25
569
5. Vojtěch Štulpa
22
526
6. Martin  Skoupý
22
382

Malá statistika:
Během závodů bylo uloveno 9 ks kaprů,
5 línů, 10 amurů a 272 ks ostatních druhů ryb,
převážně cejnů, cejnků, plotic, perlínů a karasů.
V průměru ulovil každý závodník 13 ryb.
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Všichni závodníci, nejen ti nejlepší, byli odměněni hodnotnými cenami, které věnovali
tradiční sponzoři: Gammarus Fishing Tackle
Hradčany, majitel obchodu s rybářskými potřebami na Brněnské ul. v Tišnově p. Miroslav Klein, MO MRS Tišnov a Mikrop Čebín a. s.
Sponzorům děkujeme za ceny a za propagaci rybářství mezi mládeží v našem regionu.
Velký dík patří také rozhodčím, kteří ulovené

ryby závodníkům měřili, zapisovali a dohlíželi
na hladký průběh a regulérnost soutěže.
Přeji všem rybářům úspěšnou sezonu
a na příštích závodech zase na shledanou!
Mladé zájemce o rybářský sport zvu do rybářského kroužku, který zahájí svoji činnost
v září 2015 opět na ZŠ Tišnov, nám. 28. října.

Foto: Bohumil Kabeš
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RŮZNÉ
Poradna Porta Tišnov změnila provozní dobu
Poradna Porta Tišnov poskytuje odborné
sociální poradenství lidem, kteří  z důvodu sociálního znevýhodnění nemají možnost vyřešit svoji nepříznivou sociální situaci, případně
je pro ně jiná pomoc nedostupná. Jedná se například o sociální potřebnost, akutní krizi, nedostatek informací či nedostatek finančních
prostředků, omezené nefungující zázemí a vztahy v rodině a nejbližší komunitě, neexistující či
narušené sociální návyky, závislost na systému
sociálních dávek.
Odborné sociální poradenství zahrnuje
tyto činnosti:
–– zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, zprostředkování navazujících

služeb (např. orgány místní správy a samosprávy, psycholog, lékař, advokát, ostatní
poskytovatelé sociálních služeb apod.) – telefonicky, písemně
–– sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblasti sociálních systémů
(zejm. soc. zabezpečení, soc. dávky a soc.
služby), v oblasti práva (např. majetkoprávní vztahy, exekuce, ochrana spotřebitele,
lidská práva) a v oblasti vzdělávání
–– pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při jednání s úřady a institucemi,
při obnovení nebo upevnění vztahů v rámci

Věra Dvořáková

V měsíci červnu dostanou zákazníci za každý nákup nad 200 korun žetony, které pak
na označeném místě za pokladní zónou vhodí
do hlasovacího zařízení.
A na co peníze chceme využít?
K výrobě dřevěných kostek pro děti v předškolních zařízeních a onkologickém ústavu
v Brně. Pokud Sociální rehabilitace ve Skryjích tento projekt vyhraje, bude grant použit

k nákupu dřevěného a obalového materiálu,
barev, štětců a drobného ručního nářadí. Kostky budou vyrábět klienti s mentálním postižením, pro které byla v Sociální rehabilitaci
ve Skryjích zřízena dílna, kde se učí opracovávat dřevěný materiál, natírat a vytvářet
hračky, kterými by mohli udělat radost našim
nejmenším.
Podpořte nás a my zase pomůžeme jiným.

sokolovny a také na výstavbě sportovní haly.  
Ze Šumavy se potom v roce 1993 odstěhoval
s rodinou do Kačice u Kladna. Tam se teprve
aktivně zapojil do činnosti Spolku evropských
bojových umění. Jezdil na vrhačské závody
po celé republice, sbíral ceny a diplomy. Propadl trampské turistice, a tak začal postupně
vrhat vším, co souvisí s trampováním. Nožem,
sekerkou, ale také oštěpem, tomahavkem, a dokonce kuchyňským nádobím. Původně to bylo
jen na bázi osadní zábavy, ale když zhlédl film
Sedm statečných, tak se po Britově vzoru trefoval i do sloupu.
Postupně se účastnil mnoha soutěží a přeborů u nás i v zahraničí. Nelze vyčíslit všechny
úspěchy, kterých dosáhl. Uveďme alespoň některé. Již v roce 2002 se stal vicemistrem ČR
v hodu sekerou a o dva roky později vicemistrem Evropy. V roce 2006 získává titul mistra
ČR a Evropy v Německu. (1. místo v hodu nožem na 5 m, 2. místo v hodu nožem za chůze, 2.
místo v hodu sekyrou na 4 m a 2. místo v hodu
sekyrou na 7 m.) Další tituly získává i v následujících letech. Když pročítáte některé certifikáty, které obdržel od agentury Dobrý den
Pelhřimov, tak vás mrazí. Např. vytvoření českého rekordu obsekání ženy sekerami. Ze vzdálenosti 410 cm dokázal obsekat svoji manželku
Ladu deseti hozenými sekerami, přičemž se
nejbližší ze seker zasekla pouhých 20 cm od jejího těla. Zajímavý je také Certifikát o vytvoření

českého rekordu vrhání hřebíků. Dokázal v průběhu 2.15 min vrhnutím zabodnout do dvou
3,5 m vzdálených terčů celkem 57 hřebíků
dlouhých 250 mm, přičemž mezi oběma terči
stála rekordmanova manželka. Nejbližší z hřebíků se potom zasekl pouhých 25 cm od manželčina těla. František Fery Olbort je také znám
z různých veřejných vystoupení. Zhruba před
deseti lety se rozhodl házet různými ostrými
a špičatými předměty. A tak na cíl létají vzduchem kovové talíře, naběračky, váleček na nudle, šroubovák a další.
Často také vystupuje na firemních akcích
a akcích pro děti i dospělé. V minulém roce se
předvedl v Tišnově v programu kynologického
klubu. Deset jeho rekordů je zapsáno v České
knize rekordů a kuriozit, kterou vydala agentura Dobrý den Pelhřimov. Znají ho však také televizní diváci. V roce 2005 vystoupil v pořadu ČT
Hodina pravdy. O dva roky později byl pozván
do pořadu Svět rekordů a kuriozit. Před pěti
lety se objevil v pořadu Dobré ráno s názvem
Na ostří nože. Mnozí také vzpomínají na jeho
loňské vystoupení v show Jana Krause.

rodiny, pracoviště, obce apod.
Sociální službu poskytujeme bezplatně,
individuálně a diskrétně.
Nová provozní doba:
pondělí:
8:00–11:30,
středa:
8:00–11:30,
pátek:
8:00–11:30

12:00–16:30
12:00–16:30

Kontakt:
Bc. Marie Vozdecká, DiS.
adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
tel.: 534 008 134, mobil: 731 453 275
e-mail: poradna@tisnov.charita.cz
web: http://www.tisnov.charita.cz

Hlasujte pro Sociální rehabilitaci Skryje

Sociální rehabilitace ve Skryjích se dostala
do finále projektu Tesco – Pomáháme s vámi.
V rámci této akce tak představíme svůj projekt,
na který je možné získat 50 000 Kč. Kdo tento
grant dostane, mohou ovlivnit všichni, kteří nakoupí v řetězci Tesco Tišnov nebo Boskovice
a budou hlasovat pro projekt, jejž upřednostní.

František Olbort očima Miroslava Pavlíka
Miroslav Pavlík

Potkali jsme se po letech ve westernovém
městečku na Šiklově mlýně. U vchodu do bludiště stála urostlá postava s bělostnými vousy,
v kovbojském a šerifskou hvězdou. Po těch letech jsem ho nepoznal, ale když se ozvalo „Ahoj
Mirku“, bylo vše jasné. A odpoledne jsem zhlédl
jeho vynikající vystoupení, ve kterém předvedl
své mistrovství vrhačského umění noži a sekerkami. Možná už mnozí vědí, o kom je řeč. Ano, je
to tišnovský rodák, který dosáhl věhlasu evropského rozměru, František Olbort, zvaný mezi
přáteli Fery (nar. 6. června 1950). V Tišnově vychodil základní školu a potom se vyučil v TOS
Kuřim kovomodelářem. Po základní vojenské
službě studoval dálkově při zaměstnání strojní
průmyslovou školu a poté nastoupil na pomaturitní studium na vysokou školu.   Již od mládí se věnoval sportu, hlavně turistice, známým
se stal jako vedoucí letních táborů na Brumově.
Na těchto táborech udivoval nejen dospělé, ale
hlavně táborníky svými dovednostmi, např. rád
předváděl práci s lasem a vrhání dýkou. Na tábory do Brumova jezdil ještě poté, kdy se odstěhoval z Tišnova na Šumavu, a to v roli hlavního
kuchaře až do roku 2005, kdy ze zdravotních
důvodů musel činnost na táboře ukončit.
Připomeňme také, že byl dlouhá léta
(1971 až 1988) členem výboru TJ Baník Tišnov a aktivně se podílel na opravách tišnovské
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A kdyby snad někdo chtěl jít ve stopách tohoto slavného tišnovského rodáka, tak si může
přečíst jeho dobré rady v knížce o házení nožem a sekerou, kterou sepsal ve spolupráci se
svojí ženou Ladou a Petrem Mánkem, také tišnovským rodákem.
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vzPOmínáme
Dne 19. července uplyne 11 smutných let,
co odešla naše milovaná manželka, maminka,
babička a sestra paní IRENa BERKoVá.
S úctou a láskou vzpomínají manžel, děti
s rodinami a sestra Hana.

Dne 15. 7. 2015 uplyne 1 rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička,
prababička paní aNNa fICoVá z Tišnova.
S láskou vzpomínají dcery a vnoučata
s rodinami.

Dne 2. července by oslavila 91 let naše maminka
a babička paní aNNa haBaRToVá.
S láskou v srdci stále vzpomínají synové
a vnoučata s rodinami.

Dne 29. června uplyne 25 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan JURaJ KERLIK.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka a dcery Eva a Zina s rodinami.

16. června uplynul první rok, co nám odešla naše
milovaná maminečka, paní MLčáKoVá oLga.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná zarmoucený manžel a celá rodina.
Byla jsi jediná na světě
nenahraditelná byla jsi
naše nejdražší milovaná
maminečka. S velkým M.

4. 7. uplyne dlouhých 11 let, co jsme se naposled
rozloučili s naším milým synem, manželem
a tatínkem DaLIBoREM oNDRoU.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
Rodiče, manželka a děti

12. července uplynou dva roky, co nás opustil milovaný tatínek
fRaNTIŠEK KoS. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou.
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Dne 11. 7. uplyne 10 let od úmrtí našeho syna,
manžela a tatínka pana PhDr. KaRLa fICE, CSc.
S úctou vzpomínají manželka, děti a sestry
s rodinami.

14. července tomu bude 8 let, kdy zemřel náš milovaný syn pan gažI MaRTIN. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají zarmoucení rodiče a celá rodina.

Dne 24. července vzpomeneme 11. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán,
pan MILoSLaV JELíNEK.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové
Miloslav a Pavel s rodinami.

1. července uplyne první výročí úmrtí mé matky
paní JINDřIŠKy MaCKŮ z Tišnova.
Vzpomíná dcera Ilona s rodinou.

Nikdy nezapomeneme na našeho drahého
JaRoSLaVa NEčaSE.
Dne 18. 7. uplyne šestý smutný rok od jeho úmrtí
a 25. 7. vzpomeneme jeho nedožitých 70 roků.
S úctou a láskou vzpomínají Marta, Jitka, Aleš,
Jan. Děkujeme všem, kdo vzpomíná s námi.

"Nic z toho krásného a dobrého cos učinil,
se neztratí. Všechno zůstane. Kdo v srdcích žije,
neumírá!"
Uplynul již rok od úmrtí pana aNToNíNa PaRoLKa, velkého sportovce, věrného Tišnováka,
vězně svědomí. 3. srpna 2015 by se dožil 83 let.
Stále s láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Dne 26. června vzpomeneme 7. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček pan aNToNíN hoRT.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcery Dagmar a Lenka
s rodinami.
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vzPOmínáme
Dne 20. června uplynul první rok od dne,
kdy nás navždy opustila moje manželka,
paní DaNa PoDaLoVá. Prosím všechny,
kteří mou manželku znali, aby jí věnovali
alespoň tichou vzpomínku.

Dne 17. července vzpomínáme na 5. smutné
výročí, co nás navždy opustila manželka,
maminka a babička paní JaNa ZahRaDNíKoVá.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Děkuje manžel.

Dne 27. 6. 2015 by se dožil 72 let náš tatínek a dědeček pan JaRoSLaV žáK.
S láskou vzpomíná Lukášek a Zuzka.

blahOPřání
NA TOMTO MÍSTĚ MOHLA BÝT

Dne 17. července oslaví náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan Stanislav Roháček 88. narozeniny. Hodně zdraví, pohody a elánu do dalších let
přejí dcera Věra a syn Slávek s rodinami.

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.

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

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Tišnově, může být
i před rekonstrukcí. Tel. 777 847 101

Úklidová firma přijme zaměstnankyni na úklid vlaků
v Tišnově na hlavní pracovní poměr (turnusová směna).
Požadujeme: dobrou pracovní morálku a zdravotní stav.
Informace na tel. 724 323 017.

Penzion červený Mlýn v Tišnově přijme kuchaře i číšníka

°
°
°
°

Prodám hrob v Tišnově na starém hřbitově. Tel. 603 778 360.
Pronajmu zděnou chatu u lesa s výhledem do okolí pro rodiny
s dětmi, 4–6 osob, obec Lipůvka, cena 4 400/týden.
Tel. 723 776 122
Sběratel z Vysočiny koupí obraz od Josefa Jambora,
popřípadě další krajináře z Vysočiny.
E-mail. romansablik@seznam.cz, tel.776 043 056

Prodám farní časopis „Cesta“ 1990-2010. Tel. 777 047 137

na HPP anebo brigádu. Bližší informace na tel.č. 603 812 787.

Prodám dr. byt 2+1 v Tišnově, možno ihned převést do oV.
Tel 777 557 081. Realitky, nevolat!
Karel Pavlíček, kamenické práce, tel.: 604 310 243.

Koupím menší byt (1+1, 2+1) v osobním vlastnictví v cihlovém
domě v Tišnově. Cena do 1 500 000 Kč.
Kontakt: BarbaraKantorova@seznam.cz, tel: 728 738 933.
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.
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Inzerce

SERVISNÍ PRÁCE NA CZT V LETOŠNÍM ROCE
Vážení odběratelé,

po ukončení topné sezóny byly již zahájeny první servisní práce na celém systému centrálního zásob-

ování teplem, proto bychom Vás rádi touto cestou informovali o provedených i dále chystaných činnostech.
V rámci servisní akce na předávacích stanicích vybavených výměníkem tepla bylo provedeno jejich

chemické vyčištění potřebné pro zachování jejich parametrů přenosu tepelné energie do zásobovaných

objektů. V rámci této dvoutýdenní akce bylo vyčištěno celkově 97 kusů výměníků. Průměrná doba čištění
jednoho výměníku činila přibližně 2 hodiny, což kladlo vysoké nároky na splnění předem daného har-

monogramu. Do každého objektu byly v dostatečném předstihu vyvěšeny informace s datem provádění

a předpokládanou dobou odstávky předávací stanice. Při tomto rozsahu prací způsobovaly i některé
zdánlivě drobné technické potíže pracovníkům provádějícím montážní práce v jednotlivých předávacích

stanicích časový posun v harmonogramu daného dne. V případě předávací stanice na ulici Marie Pavlíkové

došlo při montáži výměníku k prasknutí převlečné matice uchycující potrubí na výměník, a přes veškerou

snahu servisních techniků bylo nakonec nutné předávací stanici odstavit a opravu provést druhý den ráno.

Díky této havárii došlo ke znatelnému zdržení montážních prací zbývajících výměníků v daném dnu, kdy se
tyto protáhly přes noc do brzkých ranních hodin.

Touto cestou se omlouváme všem našim odběratelům na ulici Marie Pavlíkové a ulici Formánkové,

kterých se tato situace týkala a dodávka tepla nebyla obnovena v předem deklarovaném termínu uvedeném na výzvách.

V období mimo topnou sezónu se již další servisní činnost obdobného rozsahu vyžadující odstavení

předávacích stanic v celém městě neplánuje. Potřebný servis bude prováděn za provozu s možným krát-

kodobým odstavením jednotlivých předávacích stanic v předpokládaném rozsahu prací s max. délkou do 2
hodin. V případě rozsáhlejší plánované opravy budou uživatelé příslušného bytového domu předem infor-

mováni a konkrétní termín provedení bude vzájemně odsouhlasen.

Na sídlišti Hony za Kukýrnou proběhne v průběhu léta připojení nově budovaného bytového domu

Komfort II na ulici Dlouhá. Pro provedení teplovodní přípojky bude nutné omezit dodávku tepla v ro-

zsahu několika hodin potřebných pro provedení navrtávky potrubí páteřního rozvodu při sníženém
tlaku soustavy a vypnutých čerpadlech na centrální kotelně. O termínu budeme všechny naše odběratele

na Honech za Kukýrnou včas informovat. Práce budou probíhat v dopoledních hodinách tak, aby omezení

způsobená odstávkou byla minimální.

Děkujeme a přejeme klidné a pohodové léto.
Radek Sláma
Výkonný ředitel TEPLO T s.r.o.
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VÝSTAVA KARASOVA DIVADLA
Muzeum města Tišnova v Müllerově domě
Foto: Michal Beneš

MOMENTKA Z VÝSTAVY MICHAELY DVOŘÁKOVÉ
Galerie Jamborův dům
Foto: Denisa Ondrová
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