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Vážení spoluob-
čané, uprostřed 
prázdnin a času 
dovolených je těž-
ké psát o práci, 
přesto se poku-
sím Vás v několika 
větách informo-
vat o probíhajících 
i plánovaných ak-
cích v oblastech, 

které mám na starosti. Dosavadní velmi 
teplý a suchý průběh léta zbrzdil růst trávy 
na všech plochách, a tak probíhá pouze mul-
čování přerostlých houževnatých plevelů, 
které vystřelují z jinak vyschlého trávníku. 
Využíváme tohoto období k chemické likvi-
daci plevelů ve spárách chodníků a příd-
lažeb, následně bude probíhat zametání 
napadaných suchých květů a listí. Letošní 
údržbu v chráněných krajinných lokalitách 
na Sychráku a Ladě nad sídlištěm Květnice 
jsme po dohodě se Svazem ochránců příro-
dy rozdělili na dvě etapy – v dolní části luk 
proběhla senoseč v normálním termínu, 
v té horní necháme dozrát a vysemenit tra-
viny tak, aby byla zajištěna jejich přirozená 
obnova a současně umožněno rozmnožová-
ní hmyzu, především motýlů. Tato místa bu-
dou následně posečena na podzim. Právě se 
koná výběrové řízení na koupi profesionál-
ního sekacího traktoru, který pomůže při 
sečení trávy především v jarních měsících. 

Sledovali jsme několik strojů v akci. V poža-
davcích na nový traktor tak kromě výkonu 
nechybí též zvládnutí sečení mokré i vysoké 
trávy, včetně sběru a manipulace. 
Končí první etapa regenerace zeleně let-
ní prořezávkou vzrostlých stromů v oblasti 
sídliště Klucanina. Zálivkou v tomto suchém 
období se snažíme udržet zatím většinou 
dobře se ujímající nově vysazené stromy 
a keře. Přesto je už nyní vidět, že někte-
ré stromy bude muset dodavatelská firma 
na podzim znovu doplnit. Příští rok začne 
od zimy kácením starých a nevhodně umís-
těných stromů druhá etapa projektu na síd-
lišti Květnice.
Dalším rozšířením třídicího systému měs-
ta je umístění velkokapacitního kontejneru 
na sběr papíru na parkovišti pod ZŠ 28. říj-
na. Tento kontejner bude schopen pojmout 
i větší kusy rozložených lepenkových obalů, 
které jsou zvláště v centru města dlouhodo-
bým a nepříjemným problémem.
Velmi dobrou zprávou je informace ze SFŽP 
o poskytnutí dotace na naše dva projek-
ty z oblasti nakládání s odpady – výstavbu 
kompostárny a projekt modernizace sběr-
ného dvora, obojí v prostoru technických 
služeb. Kompostárna poslouží k likvida-
ci posekané trávy a listí z veřejných ploch 
a výstavbou nové haly pro budoucí třídění 
odpadů zlepšíme možnosti efektivního tří-
dění odpadů. Předpokládané náklady jsou 
ve výši asi 34 milionů korun, dotace byla 

přislíbena ve výši 85 % uznatelných nákla-
dů, tedy asi 28 milionů korun. V současné 
době zpracováváme dokumentaci pro usku-
tečnění obou projektů a připravujeme zadá-
ní výběrových řízení na dodavatele staveb.
Kromě běžné údržby dětských hřišť a spor-
tovišť rozsáhleji upravujeme hřiště Pod Klu-
caninou. Zejména malí návštěvníci a jejich 
rodiče se mohou těšit také na novou lano-
vou pyramidu, která obohatí dětské hřiště 
za ZŠ nám. 28. října.
Na letošní uskutečněnou rekonstrukci ka-
beláže nízkého napětí v ulicích Hornické 
a Horově navazuje město rekonstrukcí ve-
řejného osvětlení a výměnou chodníku. 
Vzhledem k příznivému vývoji hospodaře-
ní města jsme posílili prostředky na opravy 
chodníků o půldruhého milionu korun, aby 
mohla být obnovena síť chodníků včetně 
bezbariérových přechodů v podstatně vět-
ším rozsahu, než bylo původně plánováno. 
Nové chodníky budou ještě letos v ulicích 
Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova, 
Drbalova. Omlouváme se předem za drob-
ná dopravní omezení, která budou tyto prá-
ce provázet. Odměnou nám bude pohodlná 
chůze po nových chodnících.
Přeji Vám všem pohodové slunečné dny, 
mnoho radosti z nového koupaliště a pří-
jemné prožití dovolené.

František Svoboda, 1. místostarosta

Úvodní slovo

Vážení spoluob-
čané, s nástupem 
slunečného a tep-
lého letního počasí 
mohu s potěšením 
říci, že se nám po-
dařilo úspěšně 
a včas dokončit re-
konstrukci koupa-
liště, které je pro 
Vás od 1. červen-

ce denně otevřeno. Současně finišuje projekt 
zateplení objektů Centra sociálních služeb 
Tišnov – penzionu v celkové ceně 31 mili-
onů, který bude zrealizován do konce čer-
vence, a stejně tak úspěšně pokračují práce 
na dostavbě budovy ZŠ Smíškova. Od nového 
školního roku 2014/2015 budou žáci oběd-
vat již v nové moderní jídelně a pokrmy pro 
děti a pedagogy budou kuchařky připravovat 
v nově zrekonstruované kuchyni. Několik dal-
ších plánovaných investičních akcí odstartuje 
v příštích dnech. Proběhne dokončení rekon-
strukce ulice Družstevní v ceně 6 milionů ko-
run, zahrnující opravu kanalizace, vozovky 
a chodníků, a ve druhé polovině léta začneme 
s výstavbou nového přestupního terminálu 

neboli autobusového nádraží v hodnotě 9 mi-
lionů korun. Přestože mohou stavební práce 
v průběhu rekonstrukce omezit pohyb osob 
v prostoru před nádražím, po dostavbě cestu-
jící jistě ocení bezbariérový přístup, ochranu 
před deštěm a zejména pak pěkné nové pro-
středí. Rovněž v nejbližší době začne realiza-
ce projektu odstavného parkoviště u nádraží 
se stejnými finančními náklady 9 milionů ko-
run. Vybudování této plochy zvýší parkovací 
možnosti v přednádražním prostoru a sou-
časně zajistí větší bezpečnost chodců. Věřím, 
že všechny tyto investice budou pro Vás, ob-
čany Tišnova, přínosné a užitečné.

Chtěl bych Vám dnes také představit pi-
lotní fázi Elektronického úřadu. Tuto mobilní 
aplikaci si již dnes můžete instalovat na svém 
smartphonu. Umožní Vám rychlejší cestu 
k řešení problémů, které Vás v obci trápí, mů-
žete obratem poukázat na nepořádek, vanda-
lismus, poškození městského mobiliáře apod. 
Lze také naopak sdílet dobrý pocit z něče-
ho, co se Vám líbí nebo co bezvadně funguje. 
Pokud si tuto formu komunikace s úřadem 
oblíbíte, zavedeme ji v obci natrvalo. Více 
podrobností naleznete v tomto čísle Tišnov-
ských novin.

Kolik lidí, tolik názorů a totéž platí i u za-
stupitelů, kteří v minulosti měli a stejně tak 
dnes mají zájem na rozvoji města a spokoje-
ném životě jeho obyvatel. Konkrétní pohled 
na různé potřeby občanů a Tišnova může 
být u nich rozličný a stejně tak návrhy na je-
jich řešení. Pro někoho je směrodatná dob-
ře zvládnutá technologie moci, pro jiného 
je řízení města něco jako životní příběh. Po-
dle své vlastní filozofie si lidé vybírají různé 
formy jednání a řešení problémů a každý 
přistupuje k budování celku jiným způso-
bem. Každý žijeme ve svém vnitřním světě 
a máme zkreslený pohled na vlastní jedná-
ní, jen ze své perspektivy. Všichni také sub-
jektivně a pochopitelně považujeme svoje 
jednání za správné. Takto se na svoji práci dí-
váme všichni, přičemž je na ostatních lidech 
v našem okolí, aby náš přístup posoudili svý-
ma očima. Důležité je, aby se v danou chvíli 
shodovaly morální hodnoty očekávané větši-
nou společnosti s mravními hodnotami nás, 
volených zástupců. Víte Vy, jaký je ten správ-
ný pohled do budoucna?

Přeji Vám krásný zbytek léta.
Karel Souček, 2. místostarosta
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Představování úřadu – Finanční odbor
Představování úřadu – Odbor finanční
I po prázdninách pokračujeme v před-
stavování úřadu. Odbor, který je na řadě 
tentokrát, jsme nevybrali náhodně, 
od prvního července totiž rozšířil svo-
ji působnost o agendu školství (agenda 
i s referentkou byla přesunuta ze zanik-
lého Odboru kultury a školství), a tak je 
příhodné Vás s novou změnou seznámit.

Finanční odbor je jediný ryze žen-
ský kolektiv na celém úřadě. Vede jej  
Ing. Petra Jůzová (petra.juzova@tisnov.cz, 
549 439 815), která má na starosti rozpo-
čet města a řídí sedm referentek, z nichž 
každá spravuje určitou část agendy.

Na finančním odboru, který sídlí v prv-
ním patře budovy radnice, se můžete ob-
racet na referentky dle jejich specializace:
•	 Pokladna, mzdy – Miroslava 

Novotná (549 439 841, 
miroslava.novotna@tisnov.cz)

•	 Místní poplatky, pohledávky – 
Helena Marvánková (549 439 843, 
helena.marvankova@tisnov.cz)

•	 Poplatek za „komunální odpad“ – 
Jitka Halamová, DiS. (549 439 838, 
jitka.halamova@tisnov.cz)

•	 Závazky, platební styk – Hana 
Marvanová (549 439 842, 
hana.marvanova@tisnov.cz)

•	 Účetnictví, evidence majetku – 
Ing. Eva Švecová (549 439 840, 
eva.svecova@tisnov.cz)

•	 Účetnictví – Ing. Anna 
Sklenářová (549 439 839, 
anna.sklenarova@tisnov.cz)

•	 Školství – Ing. Božena 
Veverková (549 439 824, 
bozena.veverkova@tisnov.cz)

Finanční odbor působí především v sa-
mosprávě města: 

V samostatné působnosti: 
•	 Zajišťuje vedení účetnictví města včet-

ně organizačních složek v souladu 
s právními předpisy, zejména dle zá-
kona o účetnictví (komplexní účetní 
práce, výkazy města, vedení eviden-
ce majetku, inventarizace, výplaty ná-
hrad za pracovní cesty, zpracování 
a podání přiznání k daním, fakturace, 
vedení pokladny, evidence pohledá-
vek a závazků města, vymáhání pohle-
dávek města vzniklých v samostatné 

působnosti, výplata schválených pe-
něžních darů a dotací, sledování fi-
nančních vztahů města se státem 
a krajem, dobrovolnými svazky aj., 
hospodaření s peněžními fondy měs-
ta v rámci stanovených podmínek, 
poskytování metodické pomoci při 
vedení účetnictví u příspěvkových or-
ganizací města, komplexní mzdová 
agenda včetně agendy nemocenských 
dávek a nemocenského pojištění  za-
městnanců úřadu, členů zastupitelstva 
města, výborů zastupitelstva a ko-
misí rady města, evidence pojistné-
ho na sociální pojištění, důchodového 
a zdravotního pojištění, roční zúčto-
vání daně z příjmů ze závislé činnosti, 
zpracování vnitřních směrnic v oblasti 
vedení účetnictví a daní).

•	 Sestavuje a sleduje rozpočet měs-
ta (zpracovává rozpočtový výhled 
a návrh rozpočtu, informuje orgány 
města o plnění rozpočtu a navrhuje 
rozpočtová opatření, zpracovává zá-
věrečný účet města).

•	 Zajišťuje finanční management or-
ganizace – analyzuje finanční situaci 
města (optimalizuje využití bankov-
ních služeb, předkládá návrhy orgá-
nům města na optimální využívání 
finančních prostředků, vede evidenci 
smluv s finančními institucemi).

•	 Vykonává funkci tajemníka Finančního 
výboru Zastupitelstva města Tišnova.

•	 Zodpovídá za výkon zřizovatelských 
funkcí ke školským příspěvkovým or-
ganizacím zřízených městem Tišno-
vem (konkurz na ředitele školského 
zařízení, úpravy v rejstříku školských 
zařízení, zástupce ve školských ra-
dách ZŠ, řešení stížností na ředitele 
školských zařízení atd.).

•	 Spolupracuje se školami a školskými 
zařízeními jiných zřizovatelů na úze-
mí města Tišnova a s volnočasovými 
organizacemi ve městě.

•	 Vykonává funkci tajemníka Komise 
kulturní a školské a Komise pro děti 
a mládež Rady města Tišnova, admi-
nistruje řádné dotace města v oblasti 
kultury, volnočasových aktivit mláde-
že a ostatní zájmové činnosti.

V přenesené působnosti:
•	 Vybírá a spravuje poplatky dle záko-

na o místních poplatcích a dle pří-
slušných obecně závazných vyhlášek 

města (ze psů, z ubytovací kapacity, 
ze vstupného, za „komunální odpad“).

•	 Eviduje a vymáhá pohledávky dle zá-
kona – daňového řádu a vykonává 
funkci správce daně při vymáhání pe-
něžitých pohledávek města.

•	 Provádí cenové kontroly, ukládá, vy-
bírá a vymáhá pokuty za porušení ce-
nových předpisů dle zákona o cenách 
a působnosti orgánů ČR v oblasti cen 
dle zákona.

•	 Vykonává státní správu v rozsahu 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností podle školského zákona 
(statistika a rozpočtování škol a škol-
ských zařízení).

V souvislosti s náplní činnosti finančního 
odboru byste neměli přehlédnout:

Transparentní účty 
Město Tišnov na konci roku 2013 pře-

vedlo své účty na transparentní. Nabí-
zí tak všem lidem možnost nahlédnout 
do hospodaření města a vidět všechny 
příchozí i odchozí platby z bezhotovost-
ního styku. Nejsnáze dostupný odkaz 
na transparentní účty najdete na webo-
vých stránkách města www.tisnov.cz 
v sekci Aktuální informace.
Zajímavostí je, že město Tišnov bylo vů-
bec první obcí v Jihomoravském kraji, 
která transparentní účty zavedla. 

Rozklikávací rozpočet
Nově byla zprovozněna další webo-
vá aplikace, která poskytuje informace 
o správě svěřených prostředků státní-
ho rozpočtu. Tzv. rozklikávací rozpočet 
informuje o předpokládaných příjmech 
a výdajích schváleného rozpočtu a o jeho 
aktuálním plnění. Údaje jsou měsíčně 
aktualizovány. 
Dále má občan možnost využít informač-
ní portál Ministerstva financí České re-
publiky, tzv. Monitor – státní pokladna, 
který dává volný přístup k rozpočtům 
a účetním informacím všech úrovní stát-
ní správy a samosprávy. Nechybí tam in-
formace o hospodaření města Tišnova 
a jeho zřízených příspěvkových organiza-
cích v uplynulých obdobích. Data lze po-
rovnávat s jinými městy.

Odkaz na aplikace rovněž najde-
te na www.tisnov.cz v sekci Aktuální 
informace.

Líbí se vám fotky z obálky Tišnovských novin?
Více jich naleznete na www.tisnov.cz v sekci Fotogalerie nebo na Facebooku Tišnovské noviny.
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Dopravní omezení
Petra Vokáčová, odbor dopravy

Odbor dopravy upozorňuje na několik 
dopravních omezení:
•	 z důvodu stavby kanalizace v obci Že-

lezné bude v termínu od cca 10. čer-
vence do 30. září 2014 na silnici 
procházející obcí ve směru od Tišno-
va omezen provoz. Ten bude veden 
jedním jízdním pruhem a řízen svě-
telným signalizačním zařízením.

•	 rovněž bude z důvodu prová-
dění stavby kanalizace v obci 
Šerkovice v termínu od cca 10. čer-
vence do 30. září 2014 omezen pro-
voz na silnici procházející obcí. Bude 
veden jedním jízdním pruhem a řízen 
světelným signalizačním zařízením.

•	 k omezení silničního provozu do-
jde také v termínu od cca 7. červen-
ce do 24. září 2014 v městysu Drásov 
na silnici vedoucí z Drásova do Vše-
chovic z důvodu umístění posuvného 
pracovního místa v důsledku rekon-
strukce plynovodu.

Plánované odstávky napětí
6. 8. 2014, 7.30–9.15, vypnutá oblast na-

pájená z trafostanice s energetickým ná-
zvem Titex, ulice Wagnerova č. p. 830, 831, 
832, vodárenský objekt.

6. 8. 2014, 9.15–11.15, vypnutá oblast 
napájená z trafostanice s energetickým ná-
zvem Obnova. Ulice Havlíčkova, Majoro-
va mimo č. p. 763, Na Mlékárně, část ulice 
Wagnerova od křižovatky ulice Na Mlékár-
ně po křižovatku Brněnská – Na Rybníčku, 
část ulice Na Rybníčku od křižovatky s Br-
něnskou po křižovatku s Havlíčkovou, část 
ulice Dvořákova od křižovatky s Brněnskou 
po křižovatku s Vrchlického a část ulice Br-
něnská od křižovatky s Dvořákovou po kři-
žovatku s ulicí Na Rybníčku.

6. 8. 2014, 11.15–13.15, bez napětí 
bude část města napájená z trafostanice 
s energetickým názvem Hřbitov. Ulice Čer-
nohorská, Hynka Bíma, část ulic Tyršovy, 
Jiráskovy, Družstevní a Na Honech od Čer-
nohorské po Nerudovu, ulice Nerudova č. 
p. 477, 493, 551.

11. 8. 2014, 7.30–12.30, část města na-
pájená z trafostanice s energetickým ná-
zvem Kukýrna, tj. ulice Dlouhá, K Čimperku, 
Lomnická, Kukýrna, Polní č. p. 781 a 863, 
Formánkova, Drbalova, části ulic na Ho-
nech, Družstevní, Jiráskovy a Tyršovy mezi 
ulicemi Drbalovou a Nerudovou, ulice Ne-
rudova č. p. 478, 559, 738, 746, 770, 787, 
ulice Parolkova č. p. 1760 a zahrada.

Zateplování Centra sociálních služeb se blíží ke konci
Veronika Šebková, referentka oddělení investic

Zateplování objektu Centra sociálních 
služeb započalo v říjnu loňského roku. Prá-
ce měly trvat do října roku 2014. Vzhledem 
k tomu, že letošní zima byla velmi mírná, 
v revitalizaci komplexu se mohlo pokračo-
vat i v zimních měsících. Zhotovitel se tak 
dostal do předstihu oproti smluvenému ča-
sovému harmonogramu a s potěšením mů-
žeme sdělit, že veškeré práce budou hotové 
koncem července. Jistě si příjemně oddech-
nou klienti Centra sociálních služeb, když 
při pohledu z okna již neuvidí zasíťované 
lešení a nebude je budit hluk pracujících 
dělníků. Realizace tohoto projektu bude 
mít na klienty a provozovatele pozitivní 
dopad v podobě nižších finančních nákla-
dů na vytápění a zvýšení komfortu bydlení. 
Pomyslnou třešničkou na dortu je i vněj-
ší vzhled celého komplexu. Dodavatelem 
stavby je společnost VAŠSTAV, s. r. o. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
paní ředitelce Ing. Mgr. Wildové a panu 
Sáblíkovi za aktivní přístup a vynikající 
spolupráci.

Celkové náklady na realizaci projek-
tu činily téměř 32 milionů korun. Projekt 
byl podpořen finančními prostředky ze 
Státního fondu životního prostředí ve výši 
11 milionů. 

Tišnovské noviny se přestěhovaly
Vážení čtenáři, sídlo Tišnovských novin 
bylo 1. července 2014 přestěhováno z bu-
dovy Městského úřadu v Tišnově v ulici 
Radniční 14 do prostor Městského kultur-
ního střediska. Kancelář redakce Tišnov-
ských novin tedy nově naleznete v ulici 
Mlýnská 152, úřední hodiny budou každý 

den od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00. 
V případě nepřítomnosti zaměstnanců 
můžete inzerci podávat v kanceláři sekre-
tariátu Městského kulturního střediska 
(vedlejší vchod). Pro informace využijte te-
lefonní kontakt 777 706 714 nebo e-mail 
noviny@kulturatisnov.cz.
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

                      vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

INVEsTIčNÍ REFERENT 
(REFERENT ODDĚLENÍ INVEsTIC ODBORu sPRáVy majETku a INVEsTIC)

Popis pracovní pozice:
•	 organizace poptávkových a výběrových řízení na projek-

tovou 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,

•	 zpracování žádostí o dotace z Krajského úřadu, SFŽP, SZIF, 
MMR, MF, SFDI, SFRB,

•	 příprava podkladů a vedení agendy dotací,
•	 závěrečné hodnocení dotací.
Požadavky:
•	 SŠ nebo VŠ vzdělání – technického či ekonomického 

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 zá-
kon), 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, krea-
tivní 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, v platném znění.

ZÁJEMCI	SE	MOHOU	PŘIHLÁSIT	DO	4.	8.	2014 

•	 písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 
Tišnov 

•	 písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 4. 8. 2014,  
do 17.00 hod.

•	 v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, da-
tum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

•	 k přihlášce připojte strukturovaný	životopis,	prohláše-
ní	o	bezúhonnosti,	kopii	dokladu	o	nejvyšším	dosaže-
ném	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 mě-
síce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky	zasílejte	se	všemi	požadovanými	náležitostmi	
a	přílohami,	bez	nich	není	Vaše	přihláška	úplná	a	nemů-
že	být	zahrnuta	mezi	přihlášky	dalších	uchazečů	o	nabí-
zené	pracovní	místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.
V Tišnově dne 4. 7. 2014

Oprava mostku přes potok Besének
Veronika Šebková, referentka oddělení investic

V červnu byl opraven mostek přes 
potok Besének na trase cyklostezky 
Za Trmačovem. V současné době mo-
hou mostek plně využívat cyklisté i pěší. 
V rámci této akce budou ještě instalo-
vány zábrany proti padajícímu kamení, 
které se především při větších přívalo-
vých deštích dostává až na trasu cyklo-
stezky. S dodavatelem stavby, kterým je 
Vítězslav Maloň – Univerzální služby, 
jsme vytipovali tři kritická místa, která 
je třeba opatřit výše zmiňovanými zá-
branami. Současně jsme vybrali prostor 
pro další odpočinkové místo, které bude 
opatřeno srubovým posezením. Opra-
va mostku navazuje na loňskou akci, kdy 
byla rekonstruována celá trasa stezky. 
Celkové náklady na opravu cyklostezky 
činí více než milion a půl korun, z toho 

jedním milionem přispěl Jihomoravský 
kraj. Smutné je pouze to, že instalované 

přírodní posezení na trase bylo během 
několika málo měsíců zničeno vandaly. 
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

                                   vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice

REFERENT ODBORu sTaVEBNÍhO ŘáDu

Popis pracovní pozice:
•	 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 

studijním programu ve studijním oboru stavebního, archi-
tektonického či právnického směru nebo vyšší odborné 
vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru sta-
vebnictví či střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 
stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví dle § 13a 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebního řádu,

•	 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), 

•	 zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, jinak nut-
ná do 18 měsíců od nástupu,

•	 znalost práce s PC podmínkou,
•	 morální bezúhonnost,
•	 ŘP skup. B,
•	 komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, 

loajálnost a časová flexibilita,
•	 nástup dle dohody, nejlépe ihned.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění.

ZÁJEMCI	SE	MOHOU	PŘIHLÁSIT	DO	4.	8.	2014 
•	 písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 

Tišnov
•	 písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 4. 8. 2014,  

a to do 17.00 hod.

•	 v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, da-
tum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

•	 k přihlášce připojte strukturovaný	životopis,	motivač-
ní	dopis,	prohlášení	o	bezúhonnosti,	kopii	dokladu	
o	nejvyšším	dosaženém	vzdělání,	souhlas	s	nakládá-
ním	s	poskytnutými	osobními	údaji pro účely toho-
to 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 mě-
síce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky	zasílejte	se	všemi	požadovanými	náležitostmi	
a	přílohami,	bez	nich	není	Vaše	přihláška	úplná	a	nemů-
že	být	zahrnuta	mezi	přihlášky	dalších	uchazečů	o	nabí-
zené	pracovní	místo.

Na potřebné vybírali podvodníci
Apelujeme na občany, aby si vždy peč-

livě prohlédli listiny, kterými se prokazují 
osoby žádající příspěvek na různé sbírky 
pro potřebné, a v případě jakéhokoli pode-
zření neváhali a vyrozuměli městskou poli-
cii na tel. 603 577 252 nebo 549 439 858.

Na začátku července přijal strážník 
městské policie Miroslav Kettner podnět 
k prošetření toho, že na území Tišnova 

někteří lidé podvodně vybírají peníze 
na potřebné. Po krátké době se podařilo 
jednoho z podezřelých mužů vypátrat. Do-
konce se dal před strážníkem na útěk, ale 
nakonec byl dopaden. Bylo zjištěno, že se 
dotyčný přispívajícím lidem prokazoval lis-
tinou s logem vozíčkářů, která ale nebyla 
ani potvrzená razítkem. Případ si k došet-
ření přebrali republikoví policisté.

stavební práce opět vrací do mŠ
Veronika Šebková, referentka oddělení investic

Období prázdnin tradičně věnujeme ne-
zbytným opravám ve školských zařízeních. 
V loňském roce bylo v MŠ U Humpolky pro-
vedeno kompletní zateplení objektu. Bě-
hem těch letošních se uskuteční plánovaná 
rekonstrukce sociálních zařízení školky.

Současný stav nevyhovoval jak ka-
pacitně, tak ani z hlediska hygienických 
předpisů. Práce spočívají především v re-
konstrukci rozvodů kanalizace, vody 

a elektroinstalace v dotčených prostorách. 
Nové budou i keramické obklady, dlaž-
ba a budou nainstalovány nové zařizovací 
předměty. Dodavatelem stavby je společ-
nost Zásobování teplem s. r. o. Veškeré 
práce by měly být dokončeny v druhé po-
lovině měsíce srpna. Náklady na tuto akci 
činí více než milion korun. Pevně věříme, 
že děti zaujme barevné řešení jednotlivých 
záchodků, umýváren a výmalby.

Rekonstrukce 
ulice Družstevní
Veronika Šebková, referentka oddělení 
investic

V současné době je dokončeno výbě-
rové řízení na dodavatele stavby, kterým 
je společnost MERTASTAV s. r. o. Rekon-
strukce by měla začít v polovině srpna. 
Rekonstrukci ulice a veřejného osvětlení 
bude předcházet oprava vodovodu a ka-
nalizace, která bude plně v režii Svazku 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Před-
pokládaný termín dokončení stavebních 
prací je konec října. Náklady na rekon-
strukci činí zhruba deset milionů korun, 
z toho je závazek města zhruba šedesáti-
procentní a svazku čtyřicetiprocentní. 

V průběhu rekonstrukce dojde k úpl-
né uzavírce části ulice Družstevní, a to 
od Nerudovy ulice po Černohorskou. 

Prostřednictvím webových strá-
nek města Tišnova a Tišnovských novin 
Vás budeme informovat o průběhu této 
rekonstrukce. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Tišnově dne 4. 7. 2014
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Občané upozorní na problémy přes internet či mobil
Dagmar Rudolfová

Představte si, že se procházíte po městě 
a všimnete si, že je v parku rozbitá lavička. 
Vezmete telefon, vyfotíte ji a foto pošlete po-
mocí aplikace zodpovědným osobám i s ko-
mentářem. To není pohádka, ale skutečnost.

Od 1. srpna bude fungovat v Tišnově 
nová služba Elektronický úřad, která Vám, 
občanům, umožní aktivně se zapojit do fun-
gování obce. Budete moci jednoduše pomocí 
webové stránky www.elektronickyurad.cz 

upozornit na problémy, které se v obci vy-
skytují, jako například nepořádek, poškoze-
ný chodník či rozbité veřejné osvětlení. 

Správcem Elektronického úřadu v naší 
obci je Karel Souček st. z ODS Tišnov. Dou-
fáme, že se Vy, občané, díky Elektronickému 
úřadu více zapojíte do správy našeho měs-
ta. Vaše názory a připomínky jsou pro nás 
velmi cenné, proto ke každému podnětu 
budeme přistupovat zodpovědně. Všechny 

problémy se navíc budeme snažit vyřešit 
v co nejkratším termínu. Všechny podněty 
můžete navíc po přihlášení komentovat či 
sledovat stav jejich vyřízení. Elektronický 
úřad lze zobrazit v chytrém telefonu s ope-
račním systémem Android. V případě zjiště-
ní závady je tak možné přidat podnět ihned 
v terénu, čímž se zkrátí a urychlí cesta k od-
povědné osobě. Více o této nové službě na-
leznete na www.elektronickyurad.cz. 

Osadní výbor Hájek-Hajánky
Ladislav Kotouček, předseda OV Hájek-Hajánky

Žádáme o pomoc při hledání podkla-
dů pro návrh a tvorbu symbolů pro místní 
část Hájek-Hajánky. Při projednávání zápisu 
do kroniky pro naši místní část vznikla my-
šlenka, že i ona by mohla mít své symboly 
(znak a vlajku). Z kroniky jsme se dozvěděli, 

že kdysi samostatná obec Hájek měla i svoji 
pečeť. Symboly z této pečeti bychom chtěli 
pro tyto návrhy znaku využít a zachovat je 
tak i pro příští generace.

Proto se obracíme na Vás, čtenáře Tiš-
novských novin, spoluobčany a občany 

okolních obcí, kdo by měl jakoukoliv infor-
maci o této pečeti, nebo dokonce i její otisk, 
ozvěte se, prosím, na:
•	 telefon 733 564 047,
•	 e-mail: lad.kotoucek@seznam.cz.
Předem děkujeme za spolupráci.

Místní části

Názory občanů

Přijďte se zchladit na nově otevřené koupaliště
Prvního července byl po náročné rekonstrukci opětovně zahájen provoz tišnovského koupaliště.
Otevírací	doba:	pondělí – čtvrtek 9.00 – 20.00, pátek – sobota 9.00 – 21.00, neděle 9.00 – 20.00
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Gymnázium Tišnov

Neobyčejný příběh obyčejného člověka, nebo obyčejný 
příběh neobyčejného člověka?
Věra Dvořáčková, vedoucí předmětové komise TV

Projekt z místa, ve kterém žijeme.
Celý školní rok 2013/2014 se scházela 

skupinka žáků 7. a 8. ročníku ZŠ Smíškova, 
aby nasbírala informace o 50. letech v Čes-
koslovensku. Později jsme se blíže zamě-
řili na Tišnov a jeho okolí. Naším finálním 
úkolem bylo najít a zaznamenat příběh 
někoho, kdo byl v 50. letech perzekvo-
ván, protože nesouhlasil s tehdejším vlád-
noucím režimem. My jsme začali mapovat 
příběh tišnovského lékaře Petra Fruhwir-
ta. Několikrát jsme se setkali s jeho sy-
nem Ing. Petrem Fruhwirtem a povídali 
si o životním osudu jeho tatínka. Z našeho 

bádání vznikl krátký film, který jsme od-
jeli prezentovat do Prahy v rámci projek-
tu Příběhy bezpráví. Zde jsme společně 
s ostatními školami z celé republiky vy-
právěli příběhy těch, jejichž jména by ne-
měla upadnout v zapomnění.

Rádi bychom poděkovali panu Fruhwir-
tovi za čas, který nám věnoval, a za trpěli-
vost, kterou s námi měl. Doufáme, že bude 
příležitost prezentovat naši práci i později 
před širší veřejností.

Svému týmu děkuji za skvělou práci, 
kterou předvedl, a už teď se těším na další 
společný projekt.

hejtman zavzpomínal na maturitu v Tišnově
Silvie Čechová, studentka 

Při jedné z nedávných návštěv Tišnova 
zamířil hejtman Jihomoravského kraje Mi-
chal Hašek i na gymnázium, kde před lety 
také studoval. Dokonce neodolal a přihlí-
žel části maturitních zkoušek, které se prá-
vě konaly. Potom s nostalgií zavzpomínal 
na vlastní studia a popřemýšlel o základu, 
který mu gymnázium dalo pro jeho kariéru.

Cítíte	melancholii,	když	procházíte	zná-
mými	 chodbami?	 Rád	 si	 připomínáte	
časy	strávené	na	tišnovském	gymnáziu?

Určitě cítím. Nechtěl jsem, aby to byla 
nějaká strohá, úřední návštěva typu: z kra-
je přijel hejtman, je tu nějaká papalášská 
delegace. Poměrně neotřele jsem, hned 
na chodníku, začal panu řediteli tykat, pro-
tože veřejně říkám, že si tykáme roky a bu-
deme si tykat i dál, jako Karel a Michal, 
nikoli jako ředitel a hejtman. S časem se 
zkrátka funkce mění. Jsem hrdý na tišnov-
ské gymnázium a dávám to patřičně najevo 
i v pozici jihomoravského hejtmana. Pro-
šel jsem školou, podíval se do učeben, kam 
jsem i já chodíval, viděl ty změny, ale i mís-
ta, která zůstala téměř nedotčená. Nenechal 
jsem si ujít příležitost setkat se s učitelským 
sborem, jsou tu lidé, kteří si mě pamatu-
jí ještě ze školních lavic. Krátce jsem viděl 
maturitu a klobouk dolů. 

Proč?
Porovnával jsem rozdíl mezi současnou 

státní maturitou a tím, co jsme zažili my. 
V těchto dnech to bude dvacet let od mojí 
maturity. Vžil jsem se do role Vás, studentů, 

které maturita čeká, vzpomněl jsem si 
na svaťák, nástup na maturitní týden, do-
konce si vybavuji jednotlivé otázky, které 
jsem dostal. Doma mám schované i papí-
ry z potítka s razítkem gymnázia. A pak už 
jen ta výborná nálada po vyhlášení výsled-
ků a následné patřičné slavení. Gymnázium 
Tišnov považuji za kvalitní, které dobře při-
pravilo nejenom mě, ale jak mám možnost 
pozorovat, i další lidi pro studium na vy-
sokých školách. Nejen hejtman, ale i další 
významné funkce jako lékaři, vědci, podni-
katelé, ti všichni jsou dobrou vizitkou.

Co	byste	vzkázal	těm,	které	maturita	te-
prve	 čeká?	 Máte	 nějaký	 tip	 na	 překo-
nání	 nervozity,	 se	 kterou	 se	 jistě	 často	
setkáváte?	

To je u každého individuální věc, všem 
spolužákům, protože Vy jste moji spolužá-
ci, bych chtěl vzkázat, že maturita je velmi 
důležitá věc, je to práh a vstup do dospělos-
ti. A i když ta přísná maturitní komise vy-
padá, že chce potopit a hledat vše skryté 
v zákoutích našich mozkových závitů, není 
tomu tak vždy. Učitelé jsou tam často i pro-
to, aby s Vámi zrekapitulovali ty čtyři roky, 
pomohli a podpořili. Je třeba mít z matu-
rity přirozený respekt, není třeba se jí bát, 
ale důležitá je i zodpovědnost a správný 
přístup. 

Když	 se	 vrátím	 do	 Vašich	 studijních	
let.	 S	 politikou	 jste	 začínal	 poměrně	
brzy,	měl	 jste	už	na	gymnáziu	politické	
ambice?

Čisté politické ambice jsem ještě neměl, 
pro připomenutí, maturoval jsem v roce 
1994. Ale pravdou je, že už tehdy jsem cítil 
zájem o veřejné věci v místě mého bydliš-
tě, vedlejším Drásově, kde jsem zhruba v té 
době započal spolupráci s radnicí. Jednalo 
se o natáčení místního zpravodaje, který 
se jednou za čtrnáct dní vysílal místní ka-
belovkou. Dnes na to vzpomínám s velkou 
legrací. Politika mne oslovila až při studiu 
na právnické fakultě.

Jak	 byste	 se	 tedy	 charakterizoval	 jako	
žák?	 Sedával	 jste	 zde	 na	 potítku,	 býval	
jste	„průšvihář“		nebo	vtipálek?

Sám o sobě si nemyslím, že bych byl ně-
jakým zdrojem vtipů, ani ve třídě ani nyní, 
ale spíš si myslím, že jsem byl člověk, který 
se snažil dávat třídní kolektiv dohromady. 
Přišli jsme s pár nápady, třeba školní Miss. 
To byla úžasná věc. Když jsme to řekli panu 
řediteli poprvé, tak nám nevěřil, že to my-
slíme vážně. Nakonec se vše povedlo, akce 
byla fajn, oslovila celý Tišnov, my jsme byli 
šťastní, že dva dny chystáme Miss. Nebo 
zimní radovánky bez nového ústředního to-
pení, kdy se stály fronty k panu školníkovi, 
aby si vybral, kdo s ním půjde skládat uhlí. 
Pan profesor Hanus z okna volával: „Chlap-
ci, písemka!“  A my jsme pod okny házeli to 
uhlí do staré kotelny. Vybavuje se mi milion 
takových vzpomínek, které bych Vám mohl 
povídat, ale to si necháme zase do příštího 
rozhovoru.
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ZuŠ Tišnov v roce jubilea (1949–2014)
Zdeněk Vašíček, Ph.D., učitel hudebního oboru ZUŠ Tišnov

Dosažení šedesáti pěti let věku dnes 
většinou znamená pro jednotlivce od-
chod do důchodu. Šedesát pět let in-
stituce – Základní umělecké školy 
Tišnov – bylo v průběhu školního roku 
2013/2014 naopak podnětem ke zvý-
šenému pracovnímu úsilí. Vždyť insti-
tuce, která dosáhla takto požehnaného 
„věku“, je ještě mladicí! Čtyři obory školy 
(hudební, literárně-dramatický, taneční 
a výtvarný) se proto doslova předháněly 
ve svých aktivitách. Ať už jsou jejich síd-
la v budovách Tišnova, či jde o pobočky 
v Deblíně, Doubravníku, Drásově nebo 
Nedvědici. Rok 2014 byl zvolen „Ro-
kem české hudby“, začněme tedy právě jí 
a oborem, který je na škole tradičně tím 
největším.

Hudební obor ZUŠ Tišnov množstvím 
koncertů, besídek a vystoupení všeho 
druhu dosáhl dosavadního rekordu v po-
čtu 56. Na radnicích měst, ve výstavních 
síních i jim funkčně příbuzných prosto-
rách, v domech pro seniory, na soutěž-
ních i nesoutěžních pódiích škol, v kinech 
i pod širým nebem zněla hudba nejrůz-
nějších žánrů a obsazení. Včetně dvou 
absolventských koncertů, absolventské 
besídky a dvou samostatných recitálů 
žáků II. stupně. 

V listopadu 2013 proběhl integrova-
ný recitál – první svého druhu na škole. 
Klavírista Jan Trecha ze třídy MgA. Kami-
ly Dubské, zástupkyně ředitele školy, ho 
pod názvem Hudba v obraze ve spolu-
práci s Multimediálním oddělením ZUŠ 
Tišnov uskutečnil v tišnovském Müllero-
vě domě. Klavíristka Anežka Bartoňková 
ze třídy autora tohoto článku měla svůj 
v pořadí už třetí recitál – za standardní 
spolupráce s literárně-dramatickým obo-
rem ZUŠ Tišnov – v lednu 2014 (více viz 
TN č. 3/2014, s. 7).

Klavírista Petr Vašíček ze třídy učitel-
ky Bc. Bohuslavy Nedomové získal di-
plom za 3. místo v okresním kole Soutěže 
žáků základních uměleckých škol, vyhlá-
šené MŠMT ČR. Kolo proběhlo v břez-
nu 2014 na ZUŠ Střelice, čestné uznání 
tamtéž obdrželi další tři žáci ze ZUŠ Tiš-
nov. Kytarista Martin Pokorný ze třídy 
MgA. Jiřího Michálka obdržel 1. místo 
v krajském kole této soutěže v dubnu 
2014 v Blansku. Akordeonista Štěpán 
Konečný ze třídy učitelky Dany Morysové 
se zúčastnil dvou mezinárodních soutěží. 
V říjnu 2013 obdržel 6. místo na Coupe 

Jeunesse v Dunajské Stredě, v dubnu 
2014 mu přibylo 2. místo na Mezinárod-
ní akordeonové soutěži Ostrava.

Vrcholem výkonů sólistů byl Koncert 
Romana Czepy, který se uskutečnil 2. 
května 2014 v Městském kulturním stře-
disku Tišnov. Klavírista Roman Czepa 
absolvoval ZUŠ Tišnov ve třídě učitelky 
Tamary Vašíčkové (1999) a Konzervatoř 
Brno ve třídě profesorky Mgr. Evy Horá-
kové (2014). Svým náročným programem 
uchvátil publikum a přesvědčil, že nava-
zující studium na Hudební fakultě Aka-
demie múzických umění v Praze ve třídě 
doc. MgA. Františka Malého bylo v jeho 
případě tou nejpřirozenější volbou. Vyni-
kl také v komorní hře s pozvanými přáteli. 
Klavírista Roman Czepa – absolvent ZUŠ 
Tišnov – patří k uměleckým a studijním 
vzorům pro všechny naše žáky.

Hudební obor ZUŠ Tišnov se může po-
chlubit úspěšnou činností řady souborů.

Dnes již legendární Ha-kapela pod 
uměleckým vedením svého zakladatele – 
učitele Ladislava Havlíka – přispěla k ju-
bileu školy čtyřmi vyprodanými koncerty 
v RockStar Café Tišnov a dalšími koncer-
ty na nádvoří zdejšího barokního domu 
Na Perštejně i v Metro Music Baru v Brně 
(Pasáž Alfa, Poštovská 6). Zazněl jazz-
-rock, soul, retro-pop i latin jazz. (Více 
k souboru viz TN č. 1/2014, s. 10.) Ha-
-kapela si také tradičně zahrála na 6. roč-
níku charitativního multižánrového 
hudebního festivalu Hudbou pro UNICEF, 
zaměřeného na podporu očkovacích pro-
gramů a konaného v červnu 2014 v Let-
ním kině Tišnov.

Tom band pod uměleckým vedením 
učitelů MgA. Josefa Cecavy a Bc. Mirosla-
va Falty si (ve spolupráci s občanským 
sdružením Tigal) zahrál v březnu 2014 
s milými hosty – kapelou Z WOKNA ze 
ZUŠ Kuřim, přesněji z její pobočky ve Ve-
verské Bítýšce – na společném koncertě 
v tišnovském Kině Svratka. Zněly zde pop 
music a big beat. V dubnu 2014 v Kyjově 
Tom band získal 2. místo v krajském kole 
Soutěžní přehlídky pro jazzové a ostatní 
orchestry, vyhlášené MŠMT ČR.

Ve stejné soutěži, ale v jiné kategorii 
soubor Undistortion pod uměleckým ve-
dením učitele Mgr. Marka Kubáta obdržel 
1. místo s postupem. V ústředním kole 
v červnu 2014 v Litvínově získal stříbrné 

pásmo (přičemž zlaté mu uniklo o pou-
hé čtyři desetiny bodu). Undistortion se 
věnuje výhradně akustické hudbě. Hrají 
v něm: Eliška Kohoutková (příčná flétna), 
Hana Sklenářová (housle), Ondřej Chval-
kovský (kytara), Jan Mačák (keyboard), 
Michal Himmer (baskytara) a Kryštof Ku-
bát (cajon). Teprve jedenáctiletý Kryštof 
Kubát získal navíc zvláštní cenu poro-
ty za mimořádný instrumentální výkon. 
Iniciativní Marek Kubát vede také Baro-
cco aggiornato. V případě tohoto soubo-
ru jde o pravidelného účastníka hudební 
přehlídky Máme rádi baroko v Opavě. 
V březnu 2014 zde soubor předvedl dra-
maturgicky objevný výběr písní z barok-
ního Rovenského kancionálu, přičemž si 
publikum vytleskalo přídavek. Dlouho-
dobá spolupráce se žáky ze tříd učitelů 
Dagmar Fišerové (zpěv) a Jaroslava Ha-
louzky (dechové nástroje) znovu přines-
la své ovoce. 

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tišnov vy-
stoupil pod uměleckým vedením učitelky 
Dany Morysové vystoupil nejen na růz-
ných akcích na půdě školy, ale v prosin-
ci 2013 též s herci brněnského divadla 
Husa na provázku v představení Betlém 
v tišnovském Kině Svratka. V dubnu 2014 
sbor obdržel čestné uznání v nesoutěž-
ní kategorii Krajské postupové přehlíd-
ky školních dětských a středoškolských 
pěveckých sborů Jihomoravského kraje, 
která se konala v brněnském kulturním 
centru Semilasso.

Hrálo se též v lomnické synagoze a v 
chrámech. Například v prosinci 2013 
v tišnovském chrámu sv. Václava za-
znělo v nové hudební podobě Advent-
ní chrámové dílo. Stalo se tak za podílu 
výše uvedeného školního sboru i vzác-
ných hostů – Tišnovského pěveckého 
sboru a Žesťového kvarteta Jaroslava 
Halouzky (více viz TN č. 2/2014, č. 2, s. 
12). Žáci varhanního oddělení ZUŠ Tiš-
nov pod vedením MgA. Silvie Jebáčko-
vé – popřípadě za spolupráce s dalšími 
žáky a učiteli hudebního oboru školy 
– si zahráli na varhanních koncertech. 
V dubnu 2014 v chrámu sv. Václava jako 
předskokani v rámci tamního koncer-
tu Klubu přátel hudby, v květnu v témže 
chrámu během Noci kostelů a v červnu 
na samostatném koncertu duchovní hud-
by v chrámu sv. Mikuláše v Deblíně. Žáci 
varhanního oddělení hráli také na mších. 
Nejen v Tišnově, ale i v Deblíně, Lažán-
kách, Lomnici, Předklášteří a Uníně.
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Hudba má své místo i v tanečním obo-
ru ZUŠ Tišnov, který vede učitelka Mar-
kéta Chlubná. Letošní absolventky oboru 
zhlédly v září 2013 Čajkovského balet 
Labutí jezero v Národním divadle Brno 
a už v listopadu téhož roku navštívily 
tvůrčí dílny pořádané v rámci Dance Life 
Expo 2013 na brněnském výstavišti. Ty-
též absolventky a další žákyně II. stup-
ně se v dubnu 2014 zúčastnily Přehlídky 
scénického tance v Praze. Absolventky 
zde v kategorii Současný tanec získaly 
ocenění poroty za taneční číslo Apollo-
gize, v kategorii Klasický tanec (balet) 
za taneční číslo Labutě dokonce hlav-
ní cenu poroty. Žákyně II. stupně obdr-
žely za tanec Nothing else matters cenu 
poroty za pěkné provedení. Stalo se tak 
v konkurenci dvou desítek základních 
uměleckých škol z celé České republiky. 
V květnu 2014 se konala tradiční před-
stavení tanečního oboru ZUŠ Tišnov 
včetně absolventských výkonů. To zna-
menalo celkem 41 tanečních čísel, více 
než stovku účinkujících tanečnic a ta-
nečníků, jejich celoroční nácvik a také 
celoroční výběr a přípravu kostýmů. Po-
slední dvě věci ve spolupráci s žáky a ro-
diči. Vše ostatní – včetně průvodního 
slova na představeních – už paní učitelka 
tanečního oboru zvládla sama. Byl to je-
dinečný osobní výkon.

Literárně-dramatický obor ZUŠ Tiš-
nov pod vedením učitelky MgA. et Bc. Be-
rit Hönigové vzorně reprezentoval školu 
na Podzimní trhové slavnosti (Podzim-
ní úroda) v říjnu 2013 v Tišnově. Ně-
kteří z prodávajících na místě vyjádřili 
vděčnost za velmi milou atmosféru. Žáci 
oboru se v témže měsíci zúčastnili pohy-
bově herecké a improvizační dílny, která 
se konala na ZUŠ Jana Štursy v Novém 
Městě na Moravě. Pokračovala průběžná 
spolupráce oboru s dětským oddělením 
Městské knihovny Tišnov i s hudebním 
oborem školy. V dubnu 2014 proběhl 
v Městském kulturním středisku Tišnov 
Nejen absolventský večer žáků literárně-
-dramatického oboru. Zazněly zde básně, 
monology i dialogy, byla prezentována 
dvě autorská představení a dva mladí 
autoři z řad žáků četli své texty. Přelom 
května a června 2014 byl ve znamení 
ústředního kola Národní přehlídky lite-
rárně-dramatického oboru základních 
uměleckých škol České republiky, jež se 
konalo v Uherském Hradišti. ZUŠ Tiš-
nov tam reprezentovali sourozenci Saša 
a František Floriánovi. Ústřední kolo je 
charakteristické tím, že se na něm neu-
dělují jednotlivá místa. František se svojí 
povídkou Cesta banánů Alberta a Augus-
ta dnes patří mezi 30 nejlepších mladých 
autorů v České republice, jeho sestra 

Saša zase mezi 120 nejlepších recitáto-
rů. V červnu 2014 se obor podílel na (ne-
soutěžní) celostátní divadelní a recitační 
přehlídce nejlepších žáků Dětská scéna 
2014 ve Svitavách.

Výtvarný obor ZUŠ Tišnov, který vede 
učitelka Zuzana Randuchová, vystavoval 
výtvarné práce žáků ve spolupráci s Mu-
zeem Brněnska v areálu kláštera Porta 
coeli v Předklášteří u Tišnova. Děje se 
tak pravidelně již 20 let. Neformálními 
výstavními prostorami byly též chodby 
hlavní budovy ZUŠ Tišnov na Dvořáčko-
vě ulici 316. I zde bylo možné obdivovat 
námětovou pestrost a zralost dětských 
výtvorů. Žáci deblínské pobočky výtvar-
ného oboru školy se zúčastnili soutěže 
Dva světy, kterou pořádal Junior – Dům 
dětí a mládeže Brno (prosinec 2013 – 
únor 2014). V kategorii žáků šestých až 
devátých tříd se na 2. místě, uděleném jak 
odbornou porotou, tak přítomnou veřej-
ností, umístila Veronika Crhová. V květ-
nu 2014 se žáci výtvarného oboru školy 
tradičně zúčastnili Národní přehlídky vý-
tvarného oboru základních uměleckých 
škol České republiky, vyhlášené MŠMT 
ČR. Za kolekci prací získali cenu krajské 
poroty s postupem do ústředního kola. 
Toto kolo bude zakončeno celostátní vý-
stavou ve Šternberku (říjen 2014 – čer-
ven 2015).

Multimediální oddělení ZUŠ Tišnov 
pod vedením učitelky Mgr. Venduly Pu-
charové je součástí výtvarného oboru. 
Počítač se zde stává užitečným pomoc-
níkem při různých tvůrčích činnostech. 
V příjemném prostředí tišnovské kavár-
ny (Café „U mě“) v říjnu 2013 mělo od-
dělení vernisáž výstavy „My|Vy|Oni“, kde 
se veřejnost mohla seznámit zejména 
s dřívějšími žákovskými pracemi. Název 
výstavy odkazoval k portrétu, objevi-
ly se zde i klasické krajiny a abstrakce. 
Malý skupinový projekt Tichá pošta byl 
odvozen od známé dětské hry. U koláže 
byly klasické nůžky a lepidlo nahrazeny 
počítačem a grafickými programy. Multi-
mediální oddělení ZUŠ Tišnov také spo-
lupracovalo s hudebním oborem školy.

Umělecké výkony účinkujících živě 
ocenilo vždy početné publikum. Ne-
jde ovšem jen o výkony žáků, popřípa-
dě žáků společně s učiteli. Výrazná část 
učitelů ZUŠ Tišnov se může vykázat 
další uměleckou, lektorskou nebo pu-
blikační činností doma i v cizině, která 
přispívá k širšímu „osvětí“ či „vyzařová-
ní“ školy. Za všechny lze uvést MgA. Ka-
milu Dubskou a Jitku Zavřelovou (obě 
hra na klavír a cembalo) či Kateřinu Ma-
tisovou (hra na housle): jmenované jsou 

členkami Tišnovského komorního or-
chestru. Ze školních inovací sdružených 
s lektorskou a publikační činností je 
možné uvést spojení věcných předmětů 
s komunikací v cizím jazyce neboli CLIL 
(Content and Language Integrated Lear-
ning – více viz TN 2013, č. 3, s. 9).

Hladký průběh všech akcí by nebyl 
možný bez řídící a organizátorské prá-
ce ředitele ZUŠ Tišnov, jímž je Mgr. To-
máš Zouhar. Hráč na několik hudebních 
nástrojů, zpěvák, dirigent a umělecký 
vedoucí souboru Cimbálová muzika To-
máše Zouhara navazuje na plodný odkaz 
dosavadních ředitelů – hudebníků Ale-
še Smíška, Jany Pujmanové a MgA. Jaro-
míra Škáry (více viz TN 2014, č. 4, s. 9) 
i učitelů školy. Mezi další hlavní úkoly ře-
ditele patří stálé „dolaďování“ školního 
vzdělávacího programu a tvorba webo-
vých stránek školy (www.zustisnov.cz). 
Ty dnes využívají různých mediálních 
formátů k informacím o historii a životě 
školy, oborech a předmětech, souborech 
i projektech.

Rýsující se nový a časově náročný úkol 
– připravit pro absolventy školy video-
nahrávky jejich výkonů za celou dobu 
studia – přijal Mgr. Tomáš Zouhar také 
za svůj. Nikoho proto nepřekvapilo, když 
v roce jubilea ZUŠ Tišnov 1949–2014 
právě on znovu vyhrál konkurz na její-
ho ředitele. Spolu s gratulací lze vyslovit 
přání, aby školu do dalších let vedl po-
dobně úspěšně jako v jubilejním školním 
roce 2013/2014.

Závěrem tohoto – věcně rozhod-
ně ne zcela vyčerpávajícího – náhledu 
do práce ZUŠ Tišnov je nutno připojit 
upřímné poděkování. Rodičům a dalším 
rodinným příslušníkům za dohled nad 
cvičením svých ratolestí i za morální po-
vzbuzení při nelehkých cestách učitele 
a žáka za často vysněnými uměleckými 
metami. Školským a kulturním institu-
cím za spolupráci i prostor k prezentaci 
uměleckých výsledků školy. Představite-
lům města Tišnova spolu s dalšími přáte-
li, podporovateli a sponzory ZUŠ Tišnov 
za udržování a rozvoj jejích materiálních 
a technických standardů.

Ve všech případech i zde lze vyslovit 
– snad nikoli neskromné – přání: „Zacho-
vejte nám přízeň i nadále!“

MŠ Svatoslav má ještě dvě volná mís-
ta pro děti. Více informací na telefonu 
549 430 440 nebo 777 19 04 82. Škol-
né činí 200 Kč za měsíc.
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červnový zájezd do Polska
Saša Floriánová a Marie Kolaříková, studentky tercie

1.	 den: V neděli v sedm hodin ráno 
jsme vyrazili mikrobusem od tišnovské-
ho gymnázia s panem ředitelem Karlem 
Švábenským a rodilým polským mluvčím 
Józefem Wagnerem do polského města 
Sulejów. Cestou jsme se zastavili na pout-
ním místě Čenstochová, známém z histo-
rie třicetileté války i návštěvou papeže 
Jana Pavla II., který byl původem z Pol-
ska. Velice jsme si užili výstup na věž ta-
mějšího kláštera. 

Asi po devíti hodinách cesty jsme do-
razili na ubytovnu v lesíku poblíž Sulejo-
wa. Po tradičním polském jídle bigoši (= 
zelí s masem a buřtem) jsme se přesunuli 
k ohništi, kde jsme opékali špekáčky, zpí-
vali a seznamovali se s ukrajinskými stu-
denty, kteří byli velmi přátelští. 
2.	 den: Po brzkém budíčku jsme se 

rychle sbalili a vyrazili na další dlouhou 
cestu Polskem. Tentokrát trvala přes 
deset hodin. Po krátkém bloudění Wo-
linským národním parkem náš šikov-
ný řidič našel Kaštanovou ulici, ve které 
stála naše ubytovna. Po večeři jsme vy-
razili na cestu k moři tajuplným borem, 
připomínajícím Zapovězený les z pří-
běhů Harryho Pottera. Baltské moře je 
nádherné. Vykoupali jsme si nohy v osvě-
žující vodě a šli na ubytovnu spát.
3.	den: Spolu s ukrajinskými a polský-

mi kamarády jsme navštívili největší útes 
v Polsku, který je součástí Wolinského 
národního parku. Poté jsme šli do muzea 
na výstavu místní přírody v podobě desí-
tek vycpaných zvířat. Některým z nás to 
připadalo jako nedůstojný hřbitov zvířat. 
Následovala návštěva oblasti Zubrovisko, 
kde jsme viděli živé orly, jeleny, divoká 
prasata a zubry. 

Další zastávkou bylo přístavní měs-
to Meziústí, kde jsme navštívili muze-
um voskových figurín. Viděli jsme slavné 
osobnosti např. Baracka Obamu, Lady 
GaGa, Gandalfa atd. 

Prohlédli jsme si dva bunkry, z nichž 
v jednom byla za 2. světové války Něm-
ci vyvíjena střela V-3, která měla mít 
dolet z francouzského Calais až do Lon-
dýna, a navštívili jsme maják vysoký asi 
73 m s 287 schody a dosahem světla až 
20 mil. Při cestě málem došlo v mikro-
buse ke kanibalismu, jelikož jsme ne-
měli oběd. Plánovali jsme sníst plachou 
zvěř (= Jan Plachý), smažené blechy (= 
Martin Blecha), žabí stehýnka (= Libuše 
Čermáková, Libuška= ukrajinsky žába), 
zebru (Majda Kolaříková, jejíž smích 
nám připomíná zebří hýkání) a špačka 
na grilu (= Štěpán Špaček). Naštěstí řidič 

zastavil u supermarketu, takže všichni 
byli zachráněni. 
4.	 den: Po dlouhém rozchodu v Me-

ziústí jsme na lodi Adler Vineta od-
pluli do sousedního Německa. Plavba 
trvala půl druhé hodiny a nakonec jsme 
dorazili do původně lázeňského města 
Heringsdorf, které je známé rybářstvím. 
Viděli jsme nejhezčí vilu tohoto města, 
kterou zdobí mozaika složená asi z 22 ti-
síc kamínků a zobrazující koupajícího se 
císaře. Dále jsme si prohlédli památník 
Huga Delbrucka (slavného podnikatele) 
a 500 m dlouhé molo.

Mikrobusem jsme se vrátili do Polska 
a navštívili město Svinoústí. Ve zdejším 
Muzeu rybolovu se nám líbilo vybave-
ní námořních lodí, např. kompasy. Ještě 
jsme si prohlédli krásný starý evangelic-
ký kostel a vydali se trajektem na cestu 
zpět do Wolině.
5.	 den: Hned po snídani jsme jeli 

100 km do Štětína, krajského města, kte-
ré je zhruba stejně velké jako Brno. Je to 
krásné město s tak velkým množstvím 
památek, že jsme je ani všechny nestih-
li obejít. Prošli jsme se alejí Jana Pav-
la II. a navštívili jsme obrovský pomník 
tří orlů, z nichž každý váží 15 tun. 

Slyšeli jsme příběh o německém řez-
níkovi z Nebušova, který zavraždil asi 
60 lidí. Každé tělo zpracoval do uze-
nářských výrobků a jejich kosti vyhodil 
do rybníka Rualka, kolem něhož jsme 

také procházeli. Protože se o zmize-
lých lidech předpokládalo, že emigro-
vali na západ, dlouho je nikdo nehledal. 
Nejvíce času jsme však strávili ve štětín-
ském podzemí, které za války sloužilo 
jako protiletecký kryt a poté jako kryt 
protiatomový.
6.	den: Pátek pro nás byl odpočinko-

vým dnem. S našimi zahraničními přáteli 
jsme se vydali k Baltskému moři. Prochá-
zeli jsme se po pláži, radovali se z moře, 
nalezených mušlí a kamínků, což bylo 
velmi příjemné. Celý den jsme společně 
zakončili opékáním špekáčků, zpíváním 
písniček a hraním zajímavých a zábav-
ných her.
7.	 den: Ráno jsme se rychle sbali-

li a vyrazili zpět do Sulejowa. Na místě 
jsme navštívili gymnázium našich pol-
ských přátel a ubytovali se v blízkém 
kempu.
8.	 den: Ráno nás čekalo loučení 

s ukrajinskými kamarády. Potom jsme 
nasedli do našeho oblíbeného mikrobusu 
a vydali se na dlouhou cestu k domovu. 

Všichni jsme moc vděční za účast 
na této výpravě a možnost poznat kus 
polské přírody a kultury. Také si cení-
me setkání s polskými a ukrajinskými 
studenty. 

Tímto chceme poděkovat městu Tiš-
nov, našemu gymnáziu a všem, kteří se 
na přípravě této úžasné výpravy podíleli. 
Děkujeme!
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sportovní tábor s cyklistikou
Lucie Borková, ředitelka

Hned po vysvědčení odjelo 31 dětí 
na cyklistický sportovní tábor do krás-
ného prostředí Vysočiny. V RS Moravci 
si děti užily třináct krásných společných 
dnů. Nejezdilo se jenom na kole, ani ostat-
ní sporty nezůstaly pozadu. Na programu 
byly lanové aktivity a uzlování, základy 
lukostřelby, sebeobrana, výuka na lodích, 
triatlon, sportovní olympiáda a různá 

soutěžní klání. Díky kolům, které jsme vy-
užívali i jako dopravní prostředek, jsme 
se mohli podívat do strašidelného zám-
ku Draxmoor v Dolní Rožínce, navštívili 
jsme muzeum Tatry v Bystřici nad Pern-
štejnem či jsme se zúčastnili slavnos-
tí pernštejnského panství na Pernštejně 
a karnevalové show na Šiklově mlýně. 
V rámci teoretických přednášek se děti 

dozvěděly cenné rady o údržbě kola, tech-
nice jízdy a první pomoci v praxi. A jak už 
to na správném letním táboře chodí, ne-
chyběla ani noční hra a stezka odvahy, kte-
rou všichni úspěšně a bez obav prošli.

Děkujeme všem vedoucím, kteří se po-
díleli na programu, rodičům za spolupráci 
a důvěru a těšíme se opět na další cyklo-
prázdniny příští rok.

Včelí medvídci v říši pohádek
Monika Chlupová Fruhwirtová, lektorka

Táborovou sezonu DDM v Tišnově od-
startoval tradiční již 14. ročník tábora 
pro rodiče s dětmi ve věku od 0 do 12 let. 
Opět se konal v Lesním penzionu na Pod-
mitrově od 22. do 28. června. Počasí se 
odměnilo padesáti účastníkům svou vlíd-
nou, teplou i slunečnou tváří až na troš-
ku deště uprostřed týdne. Každoročně 
se na táboře setkávají táborníci s příbě-
hem, který je provází celý týden pobytu. 
Letošní ročník byl prolínáním pohádko-
vých postaviček ze známých večerníčků 
do říše hmyzu. Program byl koncipován 

tak, aby se malí i velcí táborníci dovědě-
li hravou formou několik poznatků o ži-
votě hmyzu, pohráli si spolu, odpočinuli 
si od každodenních povinností či vytvo-
řili něco málo na památku. Hlavním cí-
lem a přáním všech organizátorů ale 
byla spokojená a rozzářená očka malých 
čmeláčků i včeliček, navázání nových ka-
marádství mezi dětmi a sdílení rodičov-
ských zkušeností. 

Poděkování patří všem rodičům, kteří 
s námi jeli již poněkolikáté, ale i rodičům 
novým, kteří se nebáli vypravit se i s více 

dětmi na celý týden do neznáma. Dále 
i rodičům, kteří přijeli s dětmi jen tak 
na skok, protože již jejich pracovní vytí-
žení nedovoluje účastnit se tábora celý 
týden. Dík patří také vedoucím a v nepo-
slední řadě všem sponzorům, kteří vě-
novali věcné dárky či finanční hotovost. 
Veškeré dary i finanční prostředky byly 
použity na ceny pro děti a materiálové 
zabezpečení tábora.

Těšíme se na další společná setkávání 
na táboře či dalších našich akcích.
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Zveme Vás na oslavu 10. studánkových narozenin
Lenka Knechtová, statutární zástupkyně RC Studánka

RC Studánka Vás srdečně zve na osla-
vu 10. studánkových narozenin, která 
se bude konat v pátek 5. září odpoledne. 
Bude zajištěn pestrý program pro děti 
(skákací hrad, malování na obličej, tvo-
ření, divadlo, narozeninový dort). Může-
te se těšit i na koordinátorky Studánky 
z minulých let.

Pohled do minulosti: 
Původní název byl mateřské centrum, 

které bylo založeno na jaře 2004 aktiv-
ními maminkami z Tišnova a okolí. Mezi 
hlavní organizátorky prvních aktivit pat-
řily Hana Beránková a RNDr. Jana Koude-
lová. Maminky se scházely v prostorách 
domu dětí a mládeže, kde Studánka pla-
tila nájem. Zájem o nabízené programy 
organizované v dopoledních hodinách 

narůstal. Proto vedení města přistoupilo 
k rekonstrukci kotelny na ulici Květnic-
ké a v září 2006 se maminky přestěho-
valy do nově pronajatých prostor. Mohly 
tak začít realizovat programy pro rodiny 
s dětmi. Otevřeno bylo pět dnů v týdnu, 
nepravidelně i o víkendu. Většinu činnos-
tí zajišťovali služební maminky a vedoucí 
kroužků, kteří se bez nároku na finanční 
odměnu starali o každodenní provoz cen-
tra. Díky pestrému programu a různoro-
dosti akcí začali Studánku navštěvovat 
s dětmi i tatínci a prarodiče. Tak se sta-
lo z mateřského centra centrum rodinné. 
Aby udrželo kvalitní služby a mohlo se 
rozvíjet, museli jsme začít shánět finanč-
ní prostředky na zaměstnance, využí-
vat dotačních titulů, oslovovat sponzory 
a psát projekty. Poslední velkou změnou 

v historii Studánky bylo stěhování v led-
nu 2013 do zrekonstruované budovy 
na ulici Riegrova z důvodu realizace pro-
jektu Jsme si opravdu rovni a rovny? (ter-
mín realizace 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015) 
financovaného z ESF prostřednictvím 
OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Dodnes 
fungujeme jako nezisková organizace 
na principu dobrovolnické pomoci aktiv-
ních rodičů, kteří ve svém volném čase 
připravují aktivity pro ostatní, poskytují 
základní informace z prorodinné oblas-
ti, sledují a diskutují nové trendy v péči 
o děti. Být užitečný, pomáhat druhým 
a změna světa k lepšímu jsou hlavní dů-
vody, proč tady jsme již deset let.

Ocenění Řád dětského úsměvu
Monika Krištofová, koordinátorka RC Studánka

RC Studánka bude na letošních osla-
vách narozenin (v pátek dne 5. 9. 2014) 
opět udělovat Řád dětského úsměvu. 
Jedná se o ocenění společnostem či or-
ganizacím, které jsou přátelské rodi-
nám s dětmi. Každý subjekt je hodnocen 
podle možností, které ve své oblasti 
může nabídnout. Platí tato základní kri-
téria: bezbariérový přístup, vstříc-
nost rodině, čisté, zdravé a nekuřácké 
prostředí, ohleduplnost k životnímu 
prostředí, vstřícnost zaměstnavatelů 
k zaměstnancům s malými dětmi. Pokud 

víte o někom, koho v tomto směru oce-
nit, formulář „Návrh na ocenění“ a více 
informací naleznete na našich webových 
stránkách www.studanka-tisnov.cz. Své 
podněty, prosím, posílejte do 10. 8. 2014. 
Děkujeme.

Rodinné centrum 
studánka hledá 

Hledáme aktivní rodiče, vedoucí krouž-
ků a služební maminky, které vytváře-
jí zázemí pro návštěvníky a podílejí se 
na provozu centra.

Přijďte k nám do příjemného kolektivu 
a pěkného prostředí. 

Více informací na našich webových 
stránkách www.studanka-tisnov.cz

Domeček se připravuje na nový školní rok
Lucie Borková

Dům dětí a mládeže Tišnov se pil-
ně připravuje na nový školní rok, i když 
před sebou má o prázdninách ještě řadu 
příměstských táborů. Možná jste zvědaví, 
jaké kroužky Domeček otevře – budou to 
kroužky osvědčené, o které je mezi dětmi 
a mládeží zájem, ale i kroužky nové.

Z osvědčených kroužků budete moci 
vybírat z florbalu, plavání, bowlingu, 
lezce dobrodruha, sebeobrany, spor-
ťáčku, orientačního běhu, keramiky, fima, 
korálkování, mlsné vařečky, tvořílků, 

přírodovědného baobabu, hokusu poku-
su, modelářů, malého kutila, kytaránek, 
deskových her, žonglování a samozřejmě 
i tanečních kroužků skupiny Street Flava 
a dalších. 

Novinkami mezi kroužky pro letošní 
rok bude módní návrhářství, koně a jez-
dectví, mineralogie, latinské tance, bub-
nování, všudybyl – geocaching a výlety, 
multimedia atelier, tančení pro radost.

S celou nabídkou se budete moci se-
známit od září na www.ddm-tisnov.cz, 

na Facebooku, na nástěnkách v Domečku 
a základních školách nebo při návštěvě 
15. narozenin Domu dětí a mládeže Tiš-
nov, které se uskuteční v pondělí 1. září 
v čase 14 až 17 hodin v areálu DDM 
Tišnov.

Přihlašování do kroužků bude pro-
bíhat v týdnu 15.–19. září v kancelářích 
DDM Tišnov. Kroužky začínají 1. října. 
Těšíme se na Vás v následujícím školním 
roce.

Rodinné centrum Studánka
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Obětavý tišnovský fotograf michal Beneš
Zdeněk Jílek, Art Periscope

Michal Beneš se narodil 13. prosin-
ce 1980 a od té doby je stále obyvatelem 
Tišnova. O fotografování se začal váž-
ně zajímat v roce 2000, kdy si zakoupil 
svůj první analogový zrcadlový fotoapa-
rát. Potřebné zkušenosti získával z knih, 
časopisů, internetu a hlavně samotným 
fotografováním. 

Je to nenápadný a skromný člověk, 
jenž je podepsán (ale často i nepode-
psán) jako autor fotografií z téměř všech 
akcí, které se v našem regionu pořádají. 
Ať jsou to Tišnovské noviny nebo novi-
ny Infocentra Tišnov či další regionální 
periodika a výstavy. Již jsme si zvykli, že 
kromě obrázků z kultury dokáže nafotit 
i zajímavé momentky ze sportu, z příro-
dy a hlavně i z automobilových závodů, 
jejichž je velikým fanouškem.

A tak jsem se za Michalem Benešem 
vypravil a položil mu několik otázek pro 
článek do Tišnovských novin:

Chtěl	 bych	 se	 zeptat	 na	 Tvůj	 první	
opravdový	„profesionální“	začátek.

To si pamatuji skutečně přesně, proto-
že fotit výstavu fotografií takových cele-
brit, jako jsou Ljuba Krbová, Ondřej Neff, 
Jan Svatoš, Václav Šilha nebo Jiří Vepřek, 
to není každodenní záležitost. Bylo to 
2. února 2008, kdy společnost Art Peris-
cope měla v Jamborově galerii svoji první 
vernisáž. Byl to pro mě křest ohněm v ta-
kové krásné společnosti.

Takže	 spolupráce	 se	 společností	 Art	
Periscope	pokračovala	i	nadále?

Ano, protože jsem se stal dvorním 
fotografem všech jejích akcí a jenom 
v Jamborově galerii jich bylo celkem 18. 
Mezitím to bylo fotografování podkladů 
pro regionální kalendáře, které vydáva-
la tato společnost, dále pro knihu Tišnov 
v obrazech a slovech nebo Tišnovsko 
a betlémy. 

Samozřejmě	 že	 Tvoje	 činnost	 nebyla	
spojena	jenom	s	touto	společností.	Co	
dalšího	nám	můžeš	připomenout?

Obesílal jsem především fotosoutě-
že z automobilových závodů, kde jsem 
v roce 2008 získal druhou cenu v soutě-
ži vypsané pořadatelem závodů Barum 
Zlín a v roce 2009 to byla čtyři medailo-
vá umístění ve fotosoutěži pořádané in-
ternetovým portálem eWRC.cz. Rád také 
fotografuji koncerty hudební skupiny 
Pátá ruka a vše ostatní, co děje v našem 
regionu. 

A	 co	 výstavy,	 kde	 mohou	 Tišnované	
spatřit	Tvoje	fotografie?

První moji samostatnou výstavu 
uspořádala společnost Art Periscope 
u příležitosti mých 30. narozenin v ga-
lerii Jamborova domu, pravidelně vy-
stavuji na výstavách KPVÚ v Železném 
nebo letos u příležitosti hodů v obci 
Sentice atd. 

Čím	můžeš	v	budoucnu	 svoje	obdivo-
vatele	ještě	překvapit?

V roce 2011 jsem vstoupil do spolku 
tišnovských fotografů a od roku 2013 do-
dávám pravidelně svoje fotografie do Tiš-
novských novin. Mým snem je nafotit 
neobvyklou sérii fotografií o našem regi-
onu, ale téma si nechám zatím pro sebe. 
Nechte se překvapit. 

Budeme	se	těšit,	přeji	za	všechny	čte-
náře	 TN	 hodně	 zdraví	 a	 nezkalenou	
„čočku“.	

Příště nabídneme rozhovor s dalším za-
jímavým Tišnovanem, panem Tomášem 
Knechtem st.
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Filmový klub Tišnov
Ondřej Kaláb, vedoucí Kina Svratka

Do konce letošního roku jsme pro Vás 
přichystali pásmo snímků v rámci filmové-
ho klubu. Přinášíme jejich seznam s popisky. 
Bližší info o termínech sledujte v programu 
kina na každý měsíc.

srpen
Chlapectví

Časosběrný film u nás známe v podobě 
dokumentů Heleny Třeštíkové. Chlapectví 
je jedinečné tím, že specifický žánr přenáší 
na pole hraného filmu. Režisér Richard Lin-
klater natáčel od roku 2002 po dvanáct let 
každý rok se stejnými spolupracovníky část 
filmu o dětství a dospívání chlapce Masona 
v prostředí texaského Austinu. Jeho mladič-
ký představitel Ellar Coltrane tak doslova 
vyrůstá před očima diváka z dítěte v mla-
dého muže, proměňují se však i postavy 
z jeho okolí a samozřejmě také realita světa, 
v němž žijí. 

září
Magický	hlas	rebelky

Martě Kubišové, sedmadvacetileté pě-
vecké hvězdě populární hudby, byla komu-
nistickou mocí po ruské vojenské okupaci 
Československa v roce 1968 ukončena slib-
ná pěvecká kariéra. Důvodem byla prav-
děpodobně její píseň Modlitba pro Martu, 
která se stala protestsongem okupované 
země. Trojnásobná zlatá slavice a sexsymbol 
té doby se živila lepením pytlíků. Marta se 
stala symbolem, a to „jenom" tím, že pravda 
pro ni byla důležitější než pohodlná kariéra. 
Dokument Olgy Sommerové mapuje Marti-
nu pěveckou dráhu, její osobní a disidentský 
život i prostřednictvím filmových archivů.
Ida

Než se osmnáctiletá novicka Anna stane 
jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící 
příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla 
dosud ani tušení. Ukazuje se, že teta Wan-
da je bývalá zapálená komunistka a soudky-
ně, která v 50. letech posílala na smrt kněze 
a další odpůrce režimu. Nečekané setkání 
nasměruje Annu na cestu za odkrytím ro-
dinného tajemství, svého židovského pů-
vodu a svého pravého jména, Ida. Britský 
režisér polského původu, dvojnásobný drži-
tel ceny BAFTA, Paweł Pawlikowski se s Idou 
vrací do země svého dětství. Originální a po-
etický příběh hledání vlastní identity je mo-
derní poctou klasické kinematografii 60. let.

říjen
Místa

Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Nový film 
od tvůrců Pout. Dvěma devatenáctiletým 
klukům, Adamovi a Markovi, je jejich rodiště 

těsné, zároveň moc nevědí, co by se svými 
životy dělali. Do jejich světa vstoupí dcera 
místního prominenta Anna, vnese do něj 
tajemství a napětí, touhu. Postupně se před 
nimi odhalí temné proudy, které pod nud-
ně usedlým povrchem města existují. Annin 
otec má k dceři velmi ochranitelský vztah 
a získá pocit, že přátelství jeho dcery s Ada-
mem a Markem může být nebezpečné.
Nick	Cave:	20	000	dní	na	Zemi

Dvacetitisící den v životě Nicka Cavea 
začíná zvoněním budíku a končí procház-
kou po mořské pláži. Umělecky nesmírně 
tvůrčí a multifunkční osobnost – hudebník, 
skladatel, scenárista a romanopisec – se 
před divákem odkrývá v osobité, poetické 
mozaice. Hrané scény se střídají s reálný-
mi, nechybí ani vtipné momentky rozho-
vorů Cavea se spolupracovníky. Nick Cave 
se obrací přímo k divákovi a sdílí s ním 
názory na život, na svět, ale především 
na skládání písní a uměleckou kreativitu. 
Na devadesát pět minut se divák ocitá v ex-
kluzivní společnosti talentované a charis-
matické osobnosti.

listopad
Divoké	historky

Divácký hit letošního festivalu v Cannes, 
koprodukovaný bratry Almodóvary, je 
černá povídková komedie o šesti podo-
bách pomsty. Podvratný smysl pro humor 
a překvapivá rozuzlení spojují originálně 
vystavěné epizody, přibližující radikální 
proměnu civilizovaných občanů v nepřed-
vídatelně se chovající rozzuřené tvory. 
Maps	 to	 the	 Stars	 (pozn.:	 film	 dosud	
nemá	český	název)

Nový film Davida Cronenberga ukazuje 
stinnou stránku Hollywoodu. Rodina Wei-
ssových je typická hollywoodská dynastie: 
otec Sanford si vydělal jmění svépomoc-
nými příručkami, matka Christina se stará 

o kariéru jejich syna Benjieho, kterému je 
třináct a je dětskou hvězdičkou. Benjie se 
vrací z odvykacího programu, do kterého se 
přidal, když mu bylo 9, a jeho sestra Agatha 
byla nedávno propuštěna z léčebny, kde se 
léčila z pyromanie. 

prosinec
Frank

Netradiční, stylově výrazná tragikome-
die sleduje nadšeného, ale netalentovaného 
muzikanta Jona, který se ve snaze vymanit 
se z prostředí maloměsta připojí k alter-
nativní hudební skupině The Soronprfbs, 
ovládané excentrickým a citově labilním 
Frankem. Ten se skrývá za obrovskou pa-
pírovou hlavou, kterou z té vlastní nikdy 
nesundá. Michael Fassbender v hlavní roli 
snímku úspěšně uvedeného na letošním 
festivalu Sundance.
Sedmá	pečeť

Rytíř Antonius Block (Max von Sydow) 
se vrací domů do Švédska z křížové vý-
pravy proti bezvěrcům. Svou zem však na-
jde zpustošenou běsnícím mořem. Blocka 
navštíví Smrt a sdělí mu, že jeho dny jsou 
sečteny. Předtím ho ještě čeká jedna ša-
chová partie. Krásný film Ingmara Bergma-
na zahájí cyklus jeho zásadních děl v Kině 
Svratka. 

•	 úterý nebo čtvrtky v Kině Svratka
•	 s členskou průkazkou (à 60 Kč) sleva 

15–20Kč na film
•	 představení 2x měsíčně s výjimkou léta 
•	 klid – představení bez reklam a bez 

občerstvení
•	 přední artové novinky ze zahraničí 

i tuzemska
•	 před filmy krátký úvod absolventa fil-

mové vědy

Změna programu vyhrazena.

INZERCE
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Pollakovi
Z projektu sTOLPERsTEINE 2014 – holocaust v Tišnově 1941–1945

Miloš Sysel

Plánované vyvraždění Židů mělo být 
totální a bez výjimek. K těm však přece 
jen docházelo. K otrocké práci v němec-
kých průmyslových podnicích bylo po-
třeba čím dál tím více zdravých a silných 
jedinců. I když do německé říše směřo-
valy stále větší počty tzv. totálně nasa-
zených obyvatel Evropy nežidovského 
původu, pracovalo v německých pod-
nicích také mnoho mladých (zdravých) 
Židů. Pobočky průmyslových podniků 
byly budovány v blízkosti koncentrač-
ních táborů, jako byl například závod IG 
Farben Industrie, který výstavbu kon-
centračního tábora v Osvětimi dokonce 
financoval.

Staří, nemocní a postižení byli určeni 
k přímé likvidaci. Do této kategorie ne-
potřebných patřily i děti.

Na Dvořáčkově ulici č. 66 začátkem 
války také bydlely dvě holčičky, sedmi-
letá Naděžda a teprve čtyřletá Libuška 
Pollakovy.

„Naše rodina bydlela v čísle 65, hned 
nad domem Pollaků. Tahle krátká ulice 
byla velmi živá, protože z okolních domů 
se zde vždycky shromáždilo kolem de-
seti dětí. Zde na ulici jsme si hráli. Byli 
jsme tehdy téměř ve stejném věku. Původ-
ní dům rodiny Pollaků vypadá půdorys-
ně stejně, jen se změnily vchody a vnitřní 
dispozice. Rodina v domě bydlela spolu se 
svými příbuznými. Sestru první Pollakovy 
manželky si vzal doktor Nikolaj Ukrajin-
ský, který zde měl i svou ordinaci. Dole byl 
obchod s průmyslovým zbožím. Prodávala 
se zde juta, kůže, dratve, šídla...“ (Ing. Petr 
Fruhwirt * 1934) 

„V obchodě u Pollaka pracovali dva za-
městnanci, nějaký Zavřel od Deblína a pan 
Babušík, výborný tišnovský fotbalista. 
V obchodě se prodávalo všechno možné, 
pracovní oděvy a různé potřeby pro hos-
podářství, cajkovina, taková hrubá látka 
na výrobu pracovních oděvů. Pan Pollak 
byl jeden čas dokonce předsedou fotbalo-
vého klubu.“ (Oldřich Zelinka, * 1921)

„Alfred Pollak byl vždy velmi elegantní, 
krásně ostříhán a hladce oholen. Měl své-
ho dvorního holiče, pana Svobodu na Ja-
náčkově ulici.“ (Ing. Petr Fruhwirt * 1934)

V době války německé úřady vymezo-
valy perzekučními nařízeními židovským 
obyvatelům i dobu návštěvy „oficíny“, jak 
dokládá Nařízení okresního úřadu v Tiš-
nově, upravující návštěvní dobu pro Židy 
v holičstvích a kadeřnictvích ze dne 20. 
6. 1941, kde je uvedeno pod bodem 1:

„Židům se zakazuje s okamžitou účin-
ností návštěva holičských kadeřnických 
a vlásenkářských závodů mimo dobu od 15 
do 17 hodin. Přestupky tohoto nařízení se 
trestají pokutou od 10 K do 5 000 K, nebo 
vězením od 12 hodin do 14 dnů.“

Alfred Pollak byl 17. 2. 1942 jmeno-
ván Náboženskou obcí židovskou v Brně 
jejím důvěrníkem v soudním okrese Tiš-
nov. Jeho povinností bylo osobně tišnov-
ské Židy informovat o všech úředních 
nařízeních. Jako první se o nuceném vy-
stěhování Židů z Tišnova dozvěděl prav-
děpodobně právě on. Těžko si lze dnes 
představit, jaké myšlenky šly tehdy Alfre-
du Pollakovi hlavou.

V domě s rodinou Pollaků žila i po-
stižená, nejspíše trvale na lůžko 

upoutaná žena, Ema Pollaková. Byla to 
sestra Alfreda Pollaka, který byl zároveň 
jejím opatrovníkem. Na Naděždu s Libuš-
kou a postiženou Emu bohužel nacisté 
hleděli nejen jako na méněcennou a ne-
žádoucí rasu, ale navíc jako na nepotřeb-
né a nepoužitelné jedince.

„Na ten duben 1942 si docela vzpomí-
nám, kdy se tady před jejich domem něco 
divného dělo. Bylo tu přistavené jakési vět-
ší skříňové auto a do něj z domu vynes-
li a naložili postiženou Emu Pollakovou.“ 
(Ing. Petr Fruhwirt * 1934)

4. 4. 1942 byla odvlečena celá Polla-
kova rodina. Otec Alfred, jeho manžel-
ka a matka dětí Helena, postižená Ema 
a holčičky Naděžda a Libuška. Že od ro-
diny byla jako první odloučena Ema 
Pollaková, dokládá záznam z transpor-
tu Ap 454, kdy jím odjíždí z Terezína již 
18. 4. 1942.

Její cesta skončila smrtí pravděpodob-
ně již v ghettu Rejowiec.

O více než měsíc později, 25. 5. 1942, 
odjíždí zbytek rodiny Pollaků transporty 
Az 878, 879, 880 a 881do ghetta v Lubli-
nu. Zahynuli zde nebo ve dva kilometry 
vzdáleném koncentračním táboře Majda-
nek. I tento koncentrační tábor měl své 
plynové komory. Nedostatečně účinný 
oxid uhelnatý zde používaný k vraždění 
vězňů byl později nahrazen výrobkem již 
zmíněné IG Farben Industrie s názvem 
Cyklon B.

Přišel rok 1945 a osvobození, děti 
z ulice Dvořáčkovy povyrostly. Libuška 
a Naděžda Pollakovy mezi ně ale už ni-
kdy nepřišly.
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Tišnov a Zdeněk Štěpánek
Josef Ondroušek

Část svého života, i když velice malou, 
prožil v našem městě pozdější národ-
ní umělec herec Zdeněk Štěpánek (1896 
až 1968). Jeho otec byl správce tišnov-
ského lihovaru. Ve své knize vzpomínek 
s názvem Herec, která vyšla v roce 1961 
v nakladatelství Mladá fronta, vzpomíná 
na pobyt v Tišnově:

Z Tvrdošic jsme se tehdy odstěhova-
li do Hodějic, z Hodějic do Bystřice a pak 
až do Tišnova na Moravě. Ale ani v Tiš-
nově jsem nepocítil nic z toho, čemu se 
říká hřejivé teplo domova. Třeba jsem 
ještě nosil sukýnky a hrál si s panenkami, 
přece jsem nenašel pochopení ani poro-
zumění mezi tišnovskou dětskou havě-
tí. Sotva jsem se mezi nimi objevil, už se 
zdvihl divoký pokřik – čížek, čížek, čížek. 
Nestačil jsem ani utíkat před krupobi-
tím písku, kaménků, hlíny nebo brambor. 
Hrál jsem si tedy většinou sám a jednou 
jsem takto zažil báječné dobrodružství. 

Na dvoře lihovaru se objevil kočár. 
Skutečný kočár se skutečnými koňmi. Na-
jednou tam stál jako vyčarován nějakým 
zázračným čarodějem, bez pána i bez 
kočího. Rozumí se, že jsem si šel koníč-
ky pohladit aspoň po nohou a měl jsem 
bezmeznou radost z toho, že kůň zvedal 
poslušně nohu, kdykoliv jsem ho přes ni 
plácl. Naštěstí mne nikdo nehlídal, a tak 

jsem se mohl bavit podle libosti. Ale nic 
člověka nebaví věčně, a tak i mne tato 
zábava unavila. Opustil jsem koně, vle-
zl do kočáru, usadil se pohodlně na heb-
kých poduškách a za chvíli jsem šťastně 
usnul jako dudek spravedlivým dětským 
spánkem. Když jsem se probudil, viděl 
jsem, ke své ohromné radosti, že vedle 
mne sedí nějaký pán s cvikrem, na koz-
líku že sedí kočí a že jedeme. Pán se na 
mne usmál, pohladil mne a dal mi bon-
bón. To bylo báječné.

Bylo už značné šero, když kočár za-
stavil, kočí seskočil z kozlíku a pán vy-
stoupil. Tu se ozval trochu zvýšený hlas 
kočího: „A co s tím chlapcem?“ Pán se 
tvářil překvapeně: „Jak to, on není váš?“ 
„Ježíšmarjá,“ zaúpěl kočí, „já si myslel, 
že je váš!?“ Tak se na mne tito dobří lidé 
dívali jako na prázdný chlívek, z které-
ho jim někdo ukradl kozu. Konečně se 
mne pán, jenž byl, jak se později zjistilo, 
revidentem lihovaru, zeptal: „Čípak jsi, 
hochu?“ Když jsem jim to klidně, vesele 
a zdvořile vysvětlil, dostal jsem kornout 
bonbonů, kočí nějaké spropitné, pán se 
odporoučel a my s kočím osaměli.

„Co s tebou, kluku zatrachtilá,“ bručel 
kočí a drbal se za ušima. „Zpátky tě teď 
nepovezu. Víš co, budeš spát u nás.“ Mně 
to bylo úplně jedno, seděl jsem v kočáře 

jako hříbek a byl jsem naprosto spokojen 
se vším, co bylo, i s tím, co přijde. A když 
mne kočí posadil vedle sebe na kozlík, 
a dokonce mi půjčil do rukou opratě, 
byl jsem v sedmém nebi. V rodině kočí-
ho bylo pozdvižení. Měl šest dětí, a tak si 
snadno představíte tu manéž, v kterou 
se proměnila chudá, ale šťastná světnice 
mých hostitelů. Jedly jsme – všechny děti 
– z jedné mísy a chutnalo nám znamenitě. 
Spaly jsme, my děti, na takové široké pa-
landě v jednom klubku jako štěňata. Byl 
jsem tam doopravdy přešťasten, a druhý 
den jsem odjížděl do Tišnova s pláčem.

Doma ovšem byl poprask. Tam nespa-
li celou noc. Lidé prohledávali kdejakou 
žumpu, kádě, půdu, sklepy, kotle, prostě 
vše, co se zdálo být jen trochu podezřelé, 
že bych tam mohl spadnout. I rybáři měli 
pohotovost a lovili dlouhými bidly v řece 
– ovšem marně.

A tak když mne kočí dopoledne přive-
zl, mohl jsem skutečně přijít o život, jak 
mne všichni mačkali, objímali a vítali. 
I kočí měl jistě radost, protože když od-
poledne odjížděl zas domů, jen tak tak se 
udržel na kozlíku.

V Tišnově jsme byli jedno léto a jednu 
zimu.

V Tišnově vznikl nový mOsT
Jiří Dospíšil, předseda spolku

Vážení Tišnováci, vezměte, prosím, 
na vědomí zprávu o vzniku nového tiš-
novského MOSTu. Tento MOST sice není 
k vidění, nelze si na něj sáhnout ani se 
po něm projít, a přesto tu je. MOST nebyl 
postaven ze dřeva či oceli, přesto bude 
chtít spojovat. 

Dne 30. června byl založen Místní Ob-
čanský Spolek Tišnováků (MOST) jako 
dobrovolný a nezávislý svazek sdružu-
jící místní občany, kterým záleží na tom, 
jak se v našem městě žije a jak se tu 
bude žít. Stalo se tak téměř v tichosti, 
bez zájmu veřejnosti či médií, zato po tr-
vání tři čtvrtě roku poctivých příprav.

V založení spolku vidí jeho členové 
další vhodnou příležitost, jak se společ-
ně, kromě svých dosavadních pestrých 

aktivit, účastnit veřejného života a míst-
ní komunální politiky, která má vliv 
především na směřování města k jím vy-
tčeným cílům:

•	 Tišnov je samostatným a plně fungu-
jícím, upraveným, čistým a bezpeč-
ným městem.

•	 Veškeré instituce řízené a spravované 
městem jsou přátelské vůči občanům.

•	 Tišnov je místem, kde se nedaří 
korupci.

•	 Občané města Tišnova se aktivně 
účastní správy svého města.

Na ustavující schůzi byl předsedou 
spolku zvolen Bc. Jiří Dospíšil, místo-
předsedou pak Mgr. Martin Sebera, 

Ph.D. Členy výboru jsou také Zdeněk 
Kunický, Aleš Navrátil a Ing. Tomáš On-
dráček, Ph.D. Zakládajícími členy spolku 
jsou dále: Ludmila Cvrkalová, Ing. Li-
buše Čermáková, Ing. Václav Drhlík, 
Mgr. Pavla Hanusová, Martin Klouda, 
Mgr. Bc. Monika Krištofová, Mgr. Ma-
rek Kubát, MUDr. Veronika Pozděnová, 
Ing. Ladislav Steinhauser, Ing. Radim Ti-
chý a Mgr. Jana Wágnerová.

Jsme na začátku cesty. Potěší nás, 
když budete kroky spolku sledovat, ať 
už kritickým pohledem, či coby naši 
podporovatelé. Jednou ze zastávek 
na naší cestě budou také letošní říjnové 
komunální volby. 

Více informací o spolku naleznete 
na www.most-tisnov.cz.

Svazy a sdružení
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Zahrádkáři oznamují: začíná se lisovat
Josef Ondroušek

Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Tišnov zahájí 
v sobotu 16. srpna v lisovně na Wagne-
rově ulici lisování ovoce, a to jako ka-
ždoročně nejen pro své členy, ale pro 
všechny zájemce. Lisovat se bude každou 
sobotu od 7.30 do 11 hodin (podle po-
třeby i déle) a od 10. září i každou středu 

od 16 do 19 hodin (po telefonické domlu-
vě možno i dříve). Množství ovoce nad 
300 kg je možno objednat předem. Po-
platek za 1 kg vylisovaného ovoce je jako 
v předcházejících letech 2,50 Kč. Tato 
cena se daří udržovat díky dotacím, kte-
ré zahrádkářům každoročně poskytuje 
město Tišnov na provoz a údržbu lisovny. 

Další informace je možno získat u ve-
doucího lisovny Petra Beneše na čísle 
723 336 319, nejlépe ve večerních ho-
dinách. Aktuální informace o lisování 
budou také ve vývěsní skříňce zahrád-
kářské organizace v horní části náměstí 
Míru nad Řeznictvím u Bártů.

uzavření projektu Persefony
Persefona je brněnská organiza-

ce poskytující odborné sociální, práv-
ní a psychologické poradenství obětem 
domácího násilí, sexuálního zneužívání 
a znásilnění. 

Od roku 2009 poskytuje své služby 
také ve čtyřech poradenských místech 
mimo Brno, mezi které patří i Tišnov. 

V současné době jsme úspěšně ukon-
čili návazný projekt Přijdeme až k Vám 2 
– zlepšení místní dostupnosti služeb obě-
tem domácího násilí, znásilnění a sexu-
álního zneužívání. Projekt je financován 
z ESF prostřednictvím OP LZZ a stát-
ního rozpočtu ČR, který byl realizován 
od června 2011 do května 2014. 

Cílem projektu bylo především 

podpořit ty oběti násilí nebo znásilně-
ní, které jsou omezeny věkem, zdravot-
ním stavem, sociální izolací, počtem dětí 
či dalšími překážkami, které jim ztěžují 
vyhledání pomoci nebo dojíždění za služ-
bou do většího města. Tento cíl projek-
tu byl mimo jiné naplňován stabilizací 
a rozšířením služeb právního a terénního 
sociálního poradenství v Tišnově, Ivanči-
cích, Slavkově u Brna a Židlochovicích.

Celkově tak bylo v rámci Jihomorav-
ského kraje za dobu trvání projektu 
podpořeno více než 600 osob v podobě 
osobních, telefonických a e-mailových 
konzultací. 

I přes ukončení finanční podpory 
z projektu vnímáme díky zájmu klientů 

i spolupracujících odborníků jako důleži-
té zachovat službu odborného sociálního 
poradenství v Tišnově i do budoucna. 

Zájemci o službu i stávající klienti tak 
mohou po předchozí telefonické nebo 
e-mailové domluvě, kde bude upřesně-
no místo a čas konání konzultace, služby 
Persefony v Tišnově i nadále využívat.

Kontakty:
Mobil: +420 737 834 345
Tel.: +420 545 245 996
Web: www.persefona.cz
E-mail: poradna@persefona.cz
 domacinasili@persefona.cz

Projekt CZ.1.04/3.1.02/67.00033 Přijdeme až k Vám 2 – zlepšení místní dostupnosti služeb obětem domácího násilí, znásilnění a se-
xuálního zneužívání je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Informace a poděkování
Květa Kučerová, předsedkyně Územní organizace diabetiků Tišnov

Letos na podzim uběhne již 20 let 
od vzniku Územní organizace diabeti-
ků Tišnov. Jsme rádi, že můžeme stá-
le navazovat na tak dlouhou tradici. 
Ve velmi těsné spolupráci s diabeto-
ložkou MUDr. Pozděnovou a její zdra-
votní sestrou Jitkou Sloukovou, které 
odvádí nemalý kus práce pro diabetiky. 
Pořádáme přednášky s paní doktorkou 
a vždy poslední středu v měsíci se koná 
přednáška diabetologické sestry. Zde 
se můžete dotázat na vše, na co v ordi-
nacích není čas.

Diabetes je jedním z nejrozšířeněj-
ších onemocnění současnosti, které 

odráží jak nedostatečnou aktivitu, tak 
nevhodné stravování. Riziko onemoc-
nění karcinomem je u diabetiků vyš-
ší. Zejména i riziko onemocnění jater 
a slinivky břišní.

Všechny naše akce jsou finančně ná-
ročné. A proto jsme vždy vděčni za fi-
nanční podporu městu Tišnovu, bez 
níž se naše organizace neobejde. Za to 
mu patří velké poděkování. 

O své činnosti si vedeme kroniku 
a fotodokumentaci. Naší poslední akcí 
před prázdninami byl prospěšný edu-
kačně-preventivní pobyt v Dolních 
Dunajovicích, kterého se zúčastnilo 

34 členů. Pobyt se líbil, cvičilo se, jelo 
se do bazénu v Pasohlávkách, byl výlet 
na Pálavu.

Máme výhodu, že spolupracujeme 
se školenou a velmi schopnou cvičitel-
kou, takže zapojit se může každý. 

Na podzim (2.–5. října) chystáme 
menší rekondiční pobyt v hotelu Pavla 
u Nového Města na Moravě.

Na závěr našeho malého příspěv-
ku patří poděkování za pořádání všech 
prospěšných akcí všem členům výboru.
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Blízké jídlo na Tišnovsku
Kateřina Rezková, spolek Za sebevědomé Tišnovsko

Čtvrtek odpoledne. Beru košík, tašku, 
děti a vyrážíme pro naši týdenní dávku 
čerstvé biozeleniny. Na dvoře zdravíme 
další rodiny, chvíli si povídáme, děti po-
bíhají a já z přepravek vybírám dle roz-
pisu zeleninu. Šest petrželí, šest mrkví 
a stejně tolik cibule s natí, dvě velké cu-
kety, červené řepy a dva patisony, jedna 
kapusta, jedna oranžová hokaido, dva 
voňavé česneky a ještě odvažuji 400 
gramů fazolek. Mňam, oblíbili jsme si 
dělat je jen tak na pánvi na másle, jak 
nám vzkazovala jejich pěstitelka.

Odškrtnu své jméno v tabulce a dí-
váme se s Janou, která má dnes výdej 
na starost, kdo z naší skupiny komuni-
tou podporovaného zemědělství Tišnov 
ještě nepřišel. Snad to zbývající do šesti 
hodin stihnou. Já s téměř sedmikilovým 
nákladem odcházím uvařit večeři. Když 
přidám vajíčka od sousedů a mléko 
z vedlejší vesnice, bude to jídlo z ryze 
místních potravin. Hurá. 

Komunitou podporované země-
dělství, v Čechách tzv. kápézetky, 
jsou skupiny spotřebitelů, kteří se 
domluví s blízkým ekozemědělcem 

na dlouhodobém odběru zeleniny. Pro-
dukci si celou předplatí před začátkem 
sezony. Sdílí tak s pěstitelem riziko ne-
úrody a pomáhají mu vykrýt počáteční 
náklady. Podpoří ekologické hospoda-
ření v malém měřítku, které je šetrné 
ke krajině. Na oplátku si členové kaž-
dý týden na určeném místě vyzvedáva-
jí svůj podíl čerstvé zeleniny a ovoce. 
Zemědělce mohou kdykoliv navštívit, 
vítáno je pracovní zapojení a pomoc se 
sklizní. Společně s pěstitelem plánu-
jí, které plodiny a v jakém množství se 
vysadí. 

V České republice existuje přibliž-
ně 10 kápézetek, zejména v okolí Prahy 
a Brna, další na severní Moravě a v Čes-
kých Budějovicích. Tišnovská skupina 
funguje druhým rokem a je napojená 
na rodinnou farmu Pospíšilových, kte-
rá se nachází nedaleko Velké Bíteše 
v Holubí Zhoři. Sezona běží od června 
do Vánoc. Loni byly vzhledem k opoždě-
nému jaru první dodávky skromné. Zato 
v srpnu jsme podíly ani nemohli unést. 
Letos jsou zatím dávky menší kvůli su-
chu, ale přesto jsme si užili skvělé bioja-
hody a hrášek. Co bude podíl obsahovat, 

se dovídáme přes e-mail dva dny dopře-
du. Když má paní Pospíšilová čas, přidá 
doušku o dění na poli nebo nějaký re-
cept. Přeci jen některé plodiny držíme 
v rukou poprvé, například dlouhou ze-
lenkavou dýni stočenou do kruhu. 

V malé obci Blahoňov u Dolních Lou-
ček vzniká další typ komunitou pod-
porovaného zemědělství, komunitní 
farma, kterou si provozují sami její čle-
nové. Do budoucna plánuje chov zvířat, 
ovocný sad a vlastní med. Dobrá příle-
žitost, jak si opatřit kvalitní jídlo, které 
nemuselo cestovat tisíce kilometrů.

Co nedodá kápézetka”, dodají sobot-
ní trhy, které patří důrazem na lokálno 
v České republice k ojedinělým úkazům. 
Nenarazíte tu na zboží s nejasným pů-
vodem, překoupené z velkoobchodů. 
Když si občas nejsem jistá, jak je to tře-
ba s rajčaty nebo okurkami nabízenými 
už koncem června, přeptám se přímo 
prodejců. Jsou ze Znojemska, od ra-
kouských hranic, a ochotně mi vysvět-
lí, jak to dělají, že k nám mohou přivézt 
svou zeleninu o hodně dříve, než vyros-
te u nás.

Tenisté mají dvě medaile z mistrovství republiky
Zdeněk Kunický

V termínu od 8.–13. 7. se v areálu te-
nisového oddílu TK Most odehrálo MČR 
mladších žáků.

Kryštof Vítek, který se připravuje 
na tenisových dvorcích v Tišnově na Os-
trovci, si účast vybojoval nejen druhým 
místem na krajském přeboru, ale také 
svou pozicí na celostátním žebříčku 
(9. místo). 

Skvělá forma Kryštofa dovedla mezi 
osm nejlepších v turnaji, kde nastou-
pil proti Martinu Krumichovi z I. ČLTK 
Praha (4. místo na CŽ). Po prvním leh-
ce prohraném setu 1:6 se Kryštof zve-
dl a ve zbývajících dvou sadách nedal 
soupeřovi šanci a zvítězil 6:2, 6:3. V se-
mifinálovém souboji Kryštof nestačil 
na svého stálého partnera do čtyřhry 
Jaroslava Šmédka a po boji prohrál 5:7, 
6:1 a 3:6. Šmédek poté vyhrál i finále 

nad Kristiánem Kubíkem a stal se pře-
borníkem republiky.

Ve čtyřhře pár Vítek, Šmédek pat-
ří k nejlepším v republice a s menšími 
problémy si vybojovali postup do finále, 
kde je porazila výborně hrající dvojice 
Svrčina, Jurajda z Prostějova. Pro Kryš-
tofa Vítka je stříbro ze čtyřhry a bronz 
ze dvouhry velký úspěch a udělal ra-
dost nejen sobě, ale i tišnovským tre-
nérům Martině Seyfertové a Zdeňkovi 
Kunickému.

Od 17. 7. Kryštof startuje za tým TK 
Agrofert Prostějov na MČR družstev 
ve Zlíně. Prostějov patří vždy mezi favo-
rity soutěží družstev mládeže, držíme 
Kryštofovi palce, aby se mu podařio zís-
kat trofej i v soutěži družstev.

Sport

Na fotografii je Kryštof Vítek, 3. místo na MČR. 
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soutěže tenisových družstev dohrány
Zdeněk Kunický

Radost i zklamání. Tak nějak by se dal 
hodnotit víkend 21.–22. 6., kdy se na teni-
sových dvorcích v Tišnově odehrály závě-
rečné boje v soutěžích družstev. Družstvo 
dospělých „A“, které startovalo v divizi, 
mělo před posledním utkáním nejhorší po-
zici v tabulce a před sebou soupeře z Blan-
ska, kterému patřilo 2. místo. S jednou 
výhrou v soutěži bylo i družstvo Brno-Bo-
sonohy,, které s Tišnovem prohrálo 7:2, 
ale překvapivě porazilo TK Uh. Hradiš-
tě 5:4, a tak bylo na skóre před Tišnovem 
v tabulce o jeden jediný zápas. Před sebou 
měly Bosonohy tým TCMJ Tenis z Brna, 
což byl další z adeptů na sestup z divi-
ze, ovšem s nejlepším zápasovým skóre. 
Tišnované celý rok jezdili v plné sestavě 
a všechny zápasy odehráli v plném nasa-
zení, které u mnoha jiných družstev chy-
bělo. Byl to hlavně tým TCMJ, který divizi 
degradoval na něco, o čem se dá hovořit 
jen jako o nejvyšší soutěži vedenou JmTS. 
V posledním zápase, i když věděl, že může 
tým Tišnova poslat do I. třídy, opět nena-
stoupil kompletní a v rozhodujícím utkání 
vzdal čtyřhru ve prospěch týmu z Bosonoh 
na konečných 5:4. V tu chvíli se ještě do-
hrávalo utkání na Ostrovci mezi Tišnovem 
a Blanskem. Po dvouhrách byl výsledek 3:3 

a Tišnov musel vyhrát všechny tři čtyřhry, 
pokud se chtěl v soutěži udržet. Ve vyrov-
nané čtyřhře dívek děvčatům bohužel ne-
vyšel tiebreak druhého setu. I přesto, že 
Tišnov nakonec utkání s Blanskem vyhrál 
5:4, o jediný zápas a se dvěma výhrami nad 
týmy z Bosonoh a Blanska soutěž neudr-
žel a definitivně tak opustil divizi. V příštím 
roce bude hrát I. třídu JmTS. Za družstvo 
nastupovali: Radim Barták, Petr Nepustil, 
Dominik Křipský, Zdeněk Hrabálek, Zde-
něk Kunický, Martina Seyfertová, Dominika 
Hrabalová a Petra Holešovská.

V odpoledních hodinách měl po zkla-
mání áčka úplně jiný cíl tým dospělých „B“. 
Ten hrál o postup do II. třídy s STK Okříšky, 
které doposud neprohrály. V jejich řadách 
nastoupil i Jaroslav Bulant, který hrával 
dlouhá léta extraligu za tým Jihlavy. Tišnov 
však nezaváhal a výhrou 9:0 postoupil jed-
noznačně do II. třídy. Tým „B“ nastupoval 
v sestavě: Filip Křipský, Dominik Kučera, 
Tomáš Havlát, Martin Klouda, Petr Křip-
ský, Jan Horna, Michaela Jurčáková, Kamila 
Prudká a Dominika Hrabalová.

Sobota byla příznivá také pro tým star-
ších žáků, kteří měli poslední šanci udr-
žet ligu, pokud se jim podaří porazit tým 
z Lanžhota. Výsledkem 6:3 si zachránili 

účast v nejvyšší soutěži i v příštím roce, což 
je velmi potěšující. Tým byl ve složení To-
máš Stříteský, Kryštof Vítek, Matyáš Vítek, 
Jakub Goldman, Filip Kružík, Libuše Čer-
máková a Klára Dvořáčková

V neděli nastoupil dorost „A“  k posled-
nímu utkání v I. třídě proti TC Brno „B“ 
a byl už jasným postupujícím do ligy, své 
prvenství potvrdil vítězstvím 9:0. Celou 
soutěž ovládli hráči: Ondřej Čtverák, Filip 
a Dominik Křipští, Dominik Kučera, To-
máš Havlát, Karin Šafránková a Kamila 
Prudká, s takovým přehledem, že konečné 
skóre na zápasy hovoří ve prospěch Tišno-
va 54:9. Pro Tišnov je to obrovský úspěch 
a poté, co se starší žactvo udrželo, bude mít 
Tišnov dva týmy v nejvyšších soutěžích. 
Dorost „B“ skončil v II. třídě na 4. místě a je 
potěšující, že v příštím roce budou doros-
tenecká družstva nastupovat ve stejných 
sestavách a obě budou hrát o přední místa 
v soutěžích.

Mladší žactvo se dvěma výhrami udrže-
lo I. třídu a v příštím roce budou ve stejném 
složení hráčů usilovat o postup do ligy.

Babytenisté skončili v I. třídě na 2. mís-
tě, když nestačili pouze na tým z Blanska, 
a minitenisté obsadili ve stejné soutěži 
3. místo.

INZERCE

Družstvo dospělých „A“, zleva: Zdeněk Kunický, Radim Barták, Zdeněk 
Hrabálek, Petr Nepustil, Dominik Křipský, Dominika Hrabalová, Marti-
na Seyfertová a Petra Holešovská.

Postupující tým do ligy dorost „A“, zleva: trenér Zdeněk Kunický, Domi-
nik Křipský, Karin Šafránková, Kamila Prudká, Dominik Kučera, Filip 
Křipský, Ondřej Čtverák, Tomáš Havlát a kapitán Petr Křipský st.
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korespondenční štafety – Děti z Tišnova 7. v čR!
Martin Sebera

Na 200 štafetových týmů z 50 atletic-
kých klubů z celé České republiky jed-
notlivých věkových kategorií soutěžilo 
ve třech různých štafetách: běžecké, pře-
kážkové a slalomové. Jak má štafeta vypa-
dat a probíhat, bylo uveřejněno na webu 
atletikaprodeti.cz, včetně termínu usku-
tečnění a odeslání výsledků. Zápolení se 
mohla zúčastnit družstva dětí ne starších 
11 let, konkrétně byly vypsány věkové 
skupiny: atletická přípravka (rok naro-
zení 2003–2004), atletická minipříprav-
ka (2005–2006) a atletická školka (2007 
a mladší). Atletický klub Tišnov vyslal 
do boje hned čtyři štafety ve složení:
•	 AK Tišnov 1: Vojtěch Blažek, Hana 

Blažková, Matyáš Hutař, Kryštof Kli-
meš, Vladimír Kočvara, Ondřej Nečas, 
Vincenc Skoumal, Jiří Vemola, Magda-
léna Kundrátová

•	 AK Tišnov 2: Roman Budai, Ondřej 
Cacek, Ondřej Černý, Matěj Kotrhonz, 
Jakub Marek, Jakub Pařízek, Petr 
Pavlíček, David Sobek, David Talanda, 
Valentýna Veselá 

•	 AK Tišnov 3: Klára Cacková, Jonáš Jed-
lička, Natálie Mazálková, Jakub Novák, 
Kateřina Marie Nováková, Jakub Sova 

•	 AK Tišnov-Gepardi: Tomáš Brázda, 
Tobiáš EKl, Jaromír Foltýn, Jan Have-
lek, Saša Mašková, Anetka Seberová, 
Klára Šafaříková, Adam Vala, Natálka 
Wágnerová, Alex Zavřel

Umístění: 
atletické	přípravky
•	 běžecká: 25. místo AK Tišnov 1. 

(2003)
•	 slalomová: 22. místo AK Tišnov 1. 

(2003)
atletické	minipřípravky
•	 běžecká: 23. místo AK Tišnov 2. 

(2005)
•	 slalomová: 16. místo AK Tišnov 2. 

(2005)

atletické	školky
•	 běžecká: 7. místo AK Tišnov 3. (2008), 

27. AK Tišnov-Gepardi (2007) 
•	 překážková: 20. místo AK Tišnov-Ge-

pardi (2007) 
•	 slalomová: 22. místo AK Tišnov-Ge-

pardi (2007)

Příměstské atletické soustředění
Martin Sebera

Celkem 32 dětí, čtyři trenérky a jedna 
pomocná síla zajišťovaly v prvním týd-
nu letošních prázdnin příměstské atle-
tické soustředění. Děti přišly do areálu 
ZŠ nám. 28. října v 8 hodin ráno a v 16 ho-
din si je rodiče zase vyzvedávali. Po celý 
týden byl zajištěn bohatý program za-
hrnující sportovní aktivity z atletiky, 
gymnastiky a her. V polední pauze je vy-
střídala poznávačka fauny a flóry, kres-
lilo se na trička, vybarvovaly se obrázky, 
ale i poslouchaly pohádky a učila se první 
pomoc. Odpoledne byly v plánu vycházky 
na Květnici, na Sychrák, na rozhlednu, kde 
se hledaly poklady či plnily další drob-
né úkoly. Dvě svačiny, oběd a pitný režim 
umožňovaly dětem i trenérům neumdlé-
vat a absolvovat celý program v maxi-
mální míře. Celý týden probíhal jako 
Olympiáda čtyř družstev, pro která si děti 

samy zvolily jména. A tak se v jednotlivých 
disciplínách, kde nechyběl běh na 60 me-
trů, skok do dálky, hod míčkem, běh 
na 200 metrů, štafeta 8 x 200 metrů, obří 
slalom na Sychráku, překážková dráha, 
letní biatlon, a ve fotbalu, florbalu, vybíje-
né, brännballu udělovaly body družstvům 
Rychlé šípy, Rychlé stíhačky, Atleti a Modří 
tygři. A v tomto pořadí se družstva umís-
tila v olympiádě. Bez ohledu na pořadí 
dostali všichni diplom a medaili. Po vy-
hlášení vítězů se poslední den uskutečnily 
již jen netradiční hry, kdy po absolvování 
jednotlivých stanovišť děti sbíraly žeto-
ny, které jim umožnily nákup v provizor-
ním butiku. A tak bylo vidět asi nejdravější 
plnění úkolů a zároveň přemýšlení, zda 
nasbírat více žetonů a vyměnit je za hod-
notný tovar, nebo jít do kvantity drobných 
dárečků, vždy však s časovou tísní, neboť 

ostatní děti měly mírně odlišnou strategii 
vydělávání a utrácení žetonů.

Že se akce vydařila, konstatovali i ně-
kteří rodiče. Jedni s tím, že samy děti se 
těšily na další ráno, kdy zas mohou vy-
razit, někteří pak informací o kvalitním 
a dlouhém spánku dětí od odpoledne 
toho dne do rána dne příštího. Dalším 
atributem bylo okamžité mizení svačin 
a obědů, počet přidávajících si nášup 
se den ode dne zvětšoval. Nakonec tre-
néři také dobře spali, vždy s pocitem 
dobře vykonané práce. Mírné kázeň-
ské prohřešky byly řešeny domluvou či 
domluvou s cvičením. Jinými slovy pár 
dřepů a kliků bylo netradiční odměnou 
nejaktivnějším dětem.

Celou akci perfektně připravily Alena 
Mašková, Míša Jurčáková, Petra Seberová 
a Veronika Patzelová. Děkujeme.

Na fotografii zleva Jan Kopečný a Jakub Ondriska
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memoriál muDr. Vališe
Konec roku vždy patří závodům v Ku-

řimi. V kategorii dětí jsme uspěli hned 
několikrát, v kategorii ženy 45+ si pak 
pro bronz vystoupal objev letošní sezó-
ny Daniela Vojtová. Ale shrňme všechny 
výsledky:
•	 0–6 let: 11. Matyas Sebera
•	 7–9 let: 4. Natálie Mazálková, 9. Ane-

ta Seberová
•	 7–9 let: 3. Ondřej Cacek, 6. Roman 

Budai, 7. Petr Pavlíček, 8. Jakub Ma-
rek, 23. Bruno Pacher

•	 10–11 let: 6. Magda Kundrátová, 11. 
Sára Horváthová

•	 12–13 let: 9. Adrian Horváth
•	 14–15 let: 2. Dušan Pavelka, 3. Milan 

Habán
•	 14–15 let: 1. Markéta Havlátová, 3. 

Diana Horváthová
•	 dospělí: 23. Jaroslav Kundrát
•	 dospělí: 3. Daniela Vojtová, 5. Ivana 

Jíchová

Absolutorium si zaslouží Bruno 
Pacher, který hned po startu upadl 
a s do krve odřenými koleny závod do-
končil. Pořadatelé si toho všimli a Bruno 
byl při ošetření dodatečně odměněn.

mistrovství moravy a slezska 
staršího žactva

Markéta Havlátová obsadila v novém 
osobním rekordu na 800 m (2:33,47) 
8. místo na žákovské „Moravě“. 4. místo 
ze štafety 4 x 300 m si odváží bratr Mar-
kéty Petr Havlát.

Olomouc, 3. kolo I. ligy družstev 
mužů a žen

Na třetí kolo odcestovalo do Olomou-
ce trio Pavelka, Ondriska, Kopečný. Lu-
káš Pavelka urval 9 bodů za 7. místo 
na 110 m př. (15,91 s), 6. na 400 m př. 
(60,74 s). Poprvé v I. lize bodoval Jakub 

Ondriska na 100 m (11,71 s, 8. místo) 
a poprvé si „B“ finále nejkratšího sprintu 
zkusil Jan Kopečný (12,22 s a 12. místo). 
Celkově to Vyškovu stačilo jen na 7. mís-
to z 8 zúčastněných družstev.

Olomouc, medaile z mistrovství 
moravy a slezska

Lukáš Pavelka na Mistrovství Moravy 
a Slezska v Olomouci vybojoval bronzo-
vou medaili v hodu kladivem (32,06 m). 
Dále obsadil 4. místo na 110 m př. 
(15,98 s). V kategorii juniorů je sed-
mým nejrychlejším na Moravě Jakub On-
driska (11,73 s) a 8. doběhl na 200 m 
(24,50 s). V kategorii dorostenců se 
do finále neprobojoval Jan Kopečný 
na 100 m (12,25 s) a na 200 m doběhl 
sedmý (26,02 s). Kopečný s Ondriskou 
si pak spravili chuť v juniorské štafetě 
4 x 100 m, kde si v barvách Vyškova do-
běhli pro stříbro!

Tišnovští lukostřelci – oddílová soutěž
Václav Kappel, Lukostřelecký oddíl TJ Sokol Tišnov

Na konci června uspořádali tišnovští 
lukostřelci otevřenou oddílovou soutěž. 
I přes deštivé počasí nakonec přišlo 18 
střelců. Utkali se v disciplínách, jako je 
královská ústupovka, terénní okruh, 
střelba na pohyblivý cíl a další. Nejvíce 
bodů mezi dospělými získali na 1. mís-
tě Václav Kappel, 2. Tomáš Borek, 3. Mi-
chal Raus. Nejlepší děti byly: 1. Martin 

Müller, 2. Magdaléna Hutařová, 3. Lukáš 
Čtveráček.

Pokud je pro Vás překvapením, že je 
v Tišnově lukostřelecký oddíl, tak nej-
spíš proto, že fungujeme teprve od led-
na tohoto roku. Za tu dobu však už 
máme 40 členů, střelnici pod letním ki-
nem (kde střílíme každý čtvrtek a nedě-
li od 18.00), jezdíme na soutěže po celé 

republice a už máme i nějaká ta medai-
lová umístění. Se svým střeleckým sta-
novištěm jsme byli např. na některých 
dětských táborech v okolí nebo na hu-
debním festivalu Hudbou pro UNICEF. 
Pokud by někoho lukostřelba zajímala, 
může se na nás určitě obrátit.

aFk Tišnov – svratka Brno
Jaromír Pacek

Nový soutěžní ročník a s ním i tišnov-
ský fotbalový kolotoč se rozjíždí druhý 
srpnový víkend. Mužská část, hrající I. 
B třídu, zajíždí do Černé Hory, která se 
po ročním působení v OP Blansko vrací 
zpět do vyšší třídy.

Ale už další neděli 17. srpna přiví-
tá Ostrovec v 16.30 Svratku Brno. Tento 
fotbalový klub vznikl v roce 2007, byl za-
ložen po dohodě dvou fotbalových spo-
lečenství s velmi dlouhou tradicí, a to 
FK FC Žabovřesky (oficiálně od roku 
1920) a FC Komín (od roku 1932). S tím-
to soupeřem nás spojují vzájemné sou-
boje od ročníku 2008/09. Bilance je pro 
nás velmi příznivá – z dvanácti zápasů 7 
výher, 1 remíza a 4 prohry. A právě před 
rokem, také prvním utkáním loňského 
ročníku na Ostrovci, nás Svratka přehrála 

a porážka 1:2 strašila dlouho.
Nový soutěžní ročník I. B třídy mužů 

má čtyři nové soupeře našich barev. Kro-
mě již zmíněné Černé Hory jsou tu vítě-
zové nižších soutěží Bohunice B, Vyškov 
B a sestupující z I. A třídy Soběšice.

Největší změnu u AFK Tišnov tvo-
ří post trenéra mužů. Martina Pilného 
střídá Jiří Hajský, který v minulé sezóně 
velice úspěšně trénoval Blansko, hrají-
cí divizi D. Jméno nového trenéra je spo-
jováno se Zbrojovkou Brno. V ročníku 
1977/78 ve svých 25 letech získal s ko-
lektivem vedeným Josefem Masopustem 
titul mistra ČSSR. V té době už měl za se-
bou reprezentaci v dorostu ČSSR, ČSSR 2 
a 23 a též i ČSSR B.

S Jiřím Hajským přichází do Tišno-
va i jednadvacetiletý Mohamed Traoré, 

bývalý guinejský fotbalový útočník. Tra-
oré po nešťastném loňském prvoligovém 
utkání Ostrava–Brno musel ze zdra-
votních důvodů opustit ligový kádr 
Zbrojovky.

Celému vedení a hráčům AFK Tišnov 
přeje TJFTF spolu se všemi fanoušky 
hodně sportovního štěstí, bojového du-
cha a naplnění cílů daných nejen pro ten-
to ročník.

Závěrem je tu i pozvání na již zmíně-
nou neděli na náš dorost, hrající I. A třídu 
JMKFS. Ve 14.15 nastoupí proti Vojkovi-
cím. Celé fotbalové tažení AFK Tišnov 
ročníku 2014/15 – přípravka, žáci, do-
rost a muži bude opět nabídnuto formou 
malých informačních letáčků na celou 
sezónu právě v den zápasu Tišnov vs. 
Svratka 17. srpna.
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Posílení stability dodávek tepla z nové kotelny
Josef Vrba, jednatel společnosti TEPLO T

Vážení občané města Tišnova, 
v minulém roce společnost TEPLO T 

po více než třech letech práce úspěšně do-
končila realizaci nové kotelny s označe-
ním K 56 na Honech za Kukýrnou při ulici 
Černohorská. Kotelna je osazena nejmo-
dernější technologií kombinované výroby 
elektřiny a tepla (kogenerační jednotkou). 
S ohledem na časté dotazy a projevený zá-
jem ze strany občanů Tišnova bych Vám 
rád krátce tento projekt představil.

Nová kotelna K 56 je v pořadí šestým 
zdrojem na výrobu tepla v centrálním sys-
tému zásobování teplem v Tišnově. Insta-
lovaný tepelný výkon 1 018 kW zajišťuje 
potřebnou stabilitu dodávek tepla pro stá-
le rostoucí sídliště Hony za Kukýrnou 
a částečně také pro sídliště Pod Květnicí.

Ptáte se, co to je kombinovaná výro-
ba elektřiny a tepla (kogenerační jed-
notka)? Technologie kogeneračních 
jednotek umístěných v kotelně K 56 je 
jednoduše řečeno spalovací motor s ge-
nerátorem na výrobu elektrické ener-
gie umožňující současně vyrábět teplo 
a elektrickou energii. Elektrická energie 

vyráběná generátorem je dodávána 
do elektrizační soustavy a vzniklé teplo 
získané z procesu spalování paliva je v pl-
ném rozsahu dodáváno přímo do rozvo-
dů centrálního zásobování sídliště Hony 
za Kukýrnou.

Co je použito jako palivo? 
Pro zajištění ekologického provozu 

je palivem zemní plyn. Technologie od-
vodu spalin kogenerační jednotky je vy-
bavena nejmodernějším katalyzátorem 
spalin, který zajišťuje velmi vysokou úro-
veň ekologie provozu. Emise CO2 jsou zce-
la minimalizovány, a to až na roční úroveň 
rovnou 250 kilometrů ujetých v automo-
bilu na benzin se spotřebou 7 l/100 km. 
Viditelný efekt kouřícího komína tak způ-
sobuje obsah vody ve spalinách a teplota 
venkovního vzduchu (v těchto dnech je 
provoz kotelny téměř nezaznamenatelný, 
teplota spalin je během získávání tepla 
snižována ze 700 °C na 100 °C na výstupu 
z komína).

Právě vysoká úroveň ekologie pro-
vozu kogeneračních jednotek a úspory 
v primárním palivu jsou důvodem pro 

nasazování kogeneračních jednotek. Ten-
to trend je dlouhodobě podporován prak-
ticky ve všech státech Evropy. 

Nová tišnovská kotelna s kogenerací se 
s ohledem na svoji technologickou úro-
veň, kvalitu a způsob provedení dokon-
ce probojovala až do finále mezi projekty 
roku, a to již v dvanáctém ročníku ankety 
Projekt roku, kterou každoročně vyhlašu-
je Teplárenské sdružení České republiky. 

I když se nakonec tento projekt ne-
dostal mezi vítěze, chápeme to jako po-
tvrzení toho, že kombinovaná výroba 
elektrické energie a tepla i v Tišnově je 
správnou cestou.

Velmi důležité je, že projekt nové ko-
telny navazuje na dlouhodobé plány 
v Tišnově a počítá s napojením dalších plá-
novaných bytových domů na ulici Dlouhá 
a umožní napojení objektů Centra sociál-
ních služeb (penzionů), kde jsou stávající 
zdroje tepla ve zcela havarijním stavu. 

A co je pro naše zákazníky nejdůleži-
tější? Ekonomika provozu kogeneračních 
jednotek dlouhodobě zajišťuje snižování 
stálých nákladů v ceně tepla. 

Zajímavý přírodní úkaz
Karel Krejčí

Prvního července tohoto roku nave-
čer lehce poprchalo a nic nenasvědčovalo 
tomu, že by se blížila bouřka. Lidé byli již 
doma, většinou za spuštěnými žaluziemi. 
Podle toho se také liší výpovědi pozorova-
telů. Snad jedinou anomálií mohl být vět-
ší černý mrak směrem k Březině. Náhle asi 
ve 20.40 se ozval ohlušující výbuch, vypa-
dl elektrický proud a byl přerušen televiz-
ní signál. Protože bydlím pod Sychrovem, 
měl jsem dojem, že výbuch zněl odtud. 
Po vyhlédnutí z okna nic nenasvědčovalo 
nějaké mimořádné události, jen se prudče-
ji spustil déšť. Tišnov tonul ve tmě. Po chví-
li jsem se šel podívat k rozvodné desce, byl 
vypnutý elektrický chránič. Po jeho zapnu-
tí se v domě opět rozsvítilo a elektrické 
spotřebiče pracovaly normálně.

Teprve druhý den se událost částečně 
vysvětlila. Do silnice ulice Revoluční mezi 
protějšími domy 726 a 618 uhodil kulový 
blesk, koule, z níž po nárazu vytryskl svě-
telný gejzír. Přihodilo se to před domem 
č. 726, kde se náhodně dívala přes zavře-
né okno část rodiny paní profesorky Bílé. 
Snad byla událost sledována i z okolních 
domů. V protějším domě pana Zden-
ka Helýska došlo k poškození satelitní 

antény a drobného příslušenství. Spolu-
bydlící také uvádí, že byl jeden z výbojů 
zachycen hromosvodem. Vše bylo rychle 
opraveno přivolaným odborníkem. Došlo 
však také k poruše plynového ohřívače, 
který by bez včasného zásahu způsobil 
požár.

Každý blesk kulový či obyčejný má 
postranní chapadlovité výboje, kterým 
se říká bratříčci, ty již nemají tak vyso-
kou energii a způsobují jen menší škody. 
I po hlavním úderu většinou nezůstávají 
žádné stopy. V blízkosti úderu v rozvod-
né skříni byly poškozeny pojistky kabelo-
vého rozvodu.

Sám jsem kulový blesk viděl jednou, 
bylo to v únoru a vybuchl ve vzduchu. 
Jejich proměnlivost je tak veliká, že se 
dosud nepodařilo věc objasnit. Snad se 
při určitém tvaru výboje mohou dostat 
elektrony do rotace a vytvořit tak ma-
lou sluneční soustavu. Kulový blesk kon-
čí buď náhle výbuchem a může způsobit 
i mechanickou destrukci (proražení zdi), 
nebo se obyčejně koule za sršení elek-
trického výboje podobného oblouku při 
svařování postupně zmenšuje, až zmizí.

Popis jiného případu z Tišnovska jsem 

dostal od spolupracovníka z ústavu, kde 
jsem pracoval. Ing. Urbánek, starý mláde-
nec a trochu podivín, je již jistě po smrti. 
Byl milovníkem přírody a snad ještě před 
vznikem Pionýra jezdil s dětmi na let-
ní tábory, děti mu říkaly Trpaslíčku. Byl 
inteligentní, měl praxi ve Francii. Jeho 
mnohé příhody zde nemohu pro odliš-
né téma rozebírat. Občas se pochlubil, že 
bral vedoucí dívčích oddílů, kterým bylo 
zima, do svého spacího pytle. Byl také mi-
lovníkem kopretin. Když je jednou trhal 
na louce před Štěpánovicemi, byl slunný 
den, a na drátech telegrafního vedení se 
náhle objevila světelná sršící koule, veli-
kosti fotbalového míče, a posunovala se 
po vedení. Zmenšovala se, až bez zvuko-
vého efektu zanikla.

Je také popsán případ, že se kulo-
vý blesk každý rok vracel a dodržoval 
stejnou trasu. Jednou se podařilo změ-
řit energii kulového blesku, když uho-
dil do kovové vodní nádrže umístěné 
na podstavci na zahradě, a to z jejího ob-
jemu a doby, za jakou voda vyvřela.

Ani kniha Tajemství kulového blesku 
nepřináší vysvětlení a poslední kapitola 
má nadpis Záhada trvá.
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Na zámku v Lomnici mučili podezřelé 
Jiří Vymětalík

Mám rád historii i tajemné příbě-
hy, tak není divu, že jsem v pátek tři-
náctého června zavítal do Lomnice. 
Na zámku byly připraveny noční pro-
hlídky s detektivní zápletkou a tajupl-
ným názvem Zločin v Lomnici. Již před 
začátkem akce bylo před zámkem shro-
mážděno velké množství lidí a hlavně 
dětí. Jakmile zvony z kostela Navštíve-
ní Panny Marie odbily klekání, z bal-
konu nad vstupní branou nás uvítala 
zámecká paní. Poté se otevřela brána 
a davy lidu zaplnily arkádové nádvoří. 
Tam bylo připraveno občerstvení a ná-
vštěvníci byli rozčleněni do skupin. Jed-
na zůstala, druhá se přesunula na zadní 
nádvoří, kde se chystalo divadlo pro 
děti. Třetí skupina se provázena ko-
morníkem vydala na prohlídku zámku. 
Vlastní prohlídka začala velmi zostra. 
Již na schodišti do prvního patra palá-
ce nás uvítal křik dvou rozrušených slu-
žebných. Utíkaly ze služby tak nakvap, 
že ani mzdu nechtěly. Na chodbě si vel-
mi nahlas vylévala své nešťastné srdce 
sama paní hraběnka. A to jsem ještě ne-
tušil, že se za chvíli sám stanu součástí 
tohoto prapodivného dramatu. V bývalé 
knihovně si dvě mladé dámy s černými 
závoji svěřovaly svá milostná trápení. 

Byly to vzlykající a vzrušené hraběcí 
dcery. Započav s jednou rozhovor, chtěl 
jsem ji utěšit, dotyčná zájem opětovala 
a obtáčejíc mě svým boa, vložila mi ja-
kýsi lístek za úbor. 

Poté se naše skupinka posunula 
do sálu, kde pro změnu dva mladí muži 
s brokovnicí a vínem dumali nad způ-
sobem, jak se zbavit hraběte, který ne-
přál jejich libůstkám. Po chvíli jsme 
vyšli na chodbu, kde se ozval srdceryv-
ný křik pokojské nevěstící nic dobrého. 
Jedno srdce právě dotlouklo. V poko-
ji seděl na židli pan hrabě v cylindru 
s hrudníkem proklátým dvěma velkými 
noži. Pak to šlo rychle. Objevil se poli-
cajt a pendrekem všechny shromáždil 
v zámecké kapli. Jenže v tomto půvab-
ném gotickém svatostánku z patnácté-
ho věku nebyla připravena bohoslužba, 
ale vyšetřování onoho strašného mor-
du. Vyšetřovatel nás nejprve podezíral 
všechny, leč brzy zjistil, že jsem údajně 
ve spojení s jednou z hraběcích dcer. Byl 
jsem šacován a v záňadří mi objevili lís-
tek se vzkazem. Na něm mladá hraběn-
ka děkovala příjemci za to, že ji zbavil 
tyrana, který nepřál její lásce. Z ničeho 
nic jsem se stal hlavním podezřelým, 
ba dokonce mluvili o spolupachatelství. 

Poté to pokračovalo ráz na ráz. Byl jsem 
spoután a odveden do mučírny. Kat 
s pacholkem mě svázali a napnuli na že-
břík. Počali skřipec utahovat, prova-
zy se mi zařezávaly do rukou a nohou, 
obratle se natahovaly a klouby praska-
ly. Ač jsem trpěl jako boží syn, přihlíže-
jící lidé z toho měli atrakci. Mručeli jak 
na divadle, zatímco mně bylo do úst lito 
laciné víno a strojeny další způsoby tor-
tury. Nakonec bylo rozhodnuto, že budu 
sťat sekerou… 

Zachránila mě zcela nečekaná sku-
tečnost. Popravčí sekeru někdo ukradl! 
Kvapný rozsudek nemohl být vykonán 
a já byl propuštěn. Vyvázl jsem s rys-
kou na krku – tam měl dopadnout ka-
tův nástroj – a zažil si na vlastní kůži 
kus středověku. Inu tehdy bylo mučení 
a poprava stejně vzrušující podívanou 
jako dnes fotbal nebo koncert. Naštěs-
tí na nádvoří právě šťastně končila po-
hádka Jak šlo tele do světa a chvíli nato 
už zněly krásné tóny muziky. Inu akce 
to byla zdařilá a pořadatelům nezbývá 
než popřát jen tak dál. Ačkoliv nevím, 
jak to vlastně dopadlo a kdo byl pravým 
viníkem. Na závěr bych jenom dodal: je 
mnoho dramat, ale také veseloher. 

	° Koupím	staré	hračky,	fotografie,	
součástky, celé motocykly, automobily 
a vše, co patří k motorismu 20.–80. let. 
Tel. 776 65 58 42.

	° Prodám	palivové	dřevo.	
Tel. 608 065 337.

	° Pronajmu	25 m2	nebytového	prostoru	
v Tišnově, ul. Koráb. Tel.: 603 474 607.

	° Nabízím	k	pronájmu	byt	3+1,	ulice	
Halasova. Panelový byt, 1. podlaží 
s výtahem. Plocha 74 m2 + balkon. 
Sklep, prádelna, sušárna a kočárkár-
na. Volný ihned. Cena 10 500 Kč včet-
ně inkasa. Tel. 774 620 901.

	° Pronájem	zařízeného	nového	bytu	
3+kk v Tišnově, 3. patro, balkon, sklep.
Nájem 9 500 Kč. Volný od 1. 9. 2014. 
Tel. 724 025 983.

	° Koupím	byt	v	Tišnově	o	velikosti		
1+1 nebo 2+1, může být i k rekon-
strukci. Platím hotově. 
Tel. 732 814180.

	° Pronajmu	1+kk,	TV,	internet,		
koupelna, zařízený kuchyň. kout, au-
tomatická pračka. Cena pro 1 osobu 
5 900 Kč, 2 osoby 8 500 Kč. Cena je již 
se službami, nic se nedoplácí.

	° Koupím	vojenské	věci	z	2.	světové	
války. Např. přilby, uniformy, bodáky, 
vyznamenání, knihy, fotografie. 
Tel. 723 539 270.



Vzpomínáme
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Dne 6. července jsme vzpomněli na 18. vý-
ročí úmrtí mého manžela Ing. MIROSLAVA	
JUREČKY. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka Vilma s rodinou.

Dne 25. července to bylo 15 let, co zemřel 
pan LEOPOLD	 NĚMEC. Děkujeme za ti-
chou vzpomínku. Manželka, syn a dcery 
s rodinami.

Dne 21. července uplynul smutný rok, kdy 
nás navždy opustil milovaný manžel, bra-
tr a strýc pan FRANTIŠEK	DVOŘÁK. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje 
manželka Květoslava a celá rodina.

14. července uplynulo sedm smutných 
let od úmrtí našeho syna pana MARTINA		
GAŽIHO. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 14. srpna by se dožil 66 roků pan 
PAVEL	ŠENKÝŘ z Heroltic. S láskou vzpo-
mínají a za tichou vzpomínku děkují man-
želka a dcera s rodinami.

Dne 11. srpna uplynou tři roky, co nás 
opustila paní JOSEFA	HEJMALOVÁ z Hero-
ltic. Za vzpomínku děkují dcera a vnučky 
s rodinami.

Dne 8. července uplynulo 13 let od úmr-
tí pana JOŽKY	 HRBOTICKÉHO. S úctou 
na něho vzpomíná manželka Marie, dcera 
Martina a syn Tomáš. V tomto roce by se 
dožil 60 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

„Kytičku květů na tvůj hrob dáme, se slzami 
v očích stále vzpomínáme“
Dne 21. srpna uplynou dva roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek pan LADISLAV	HAVLÍK. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují manželka a synové s rodinami.

Kdo zůstal v srdci, ten neodešel.
Dne 2. srpna uplyne první smutný rok, 
kdy nás opustil pan FRANTIŠEK	TOMEK. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 10. srpna uplyne 25 let od úmrtí pana 
JANA	VYKYPĚLA. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Manželka Jitka a dcera Jarka 
s rodinou.

Dne 10. srpna uplynulo 13 let od chvíle, kdy nás navždy opus-
til milovaný syn, bratr a strýc pan IVAN	HANSKUT. Za tichou 
vzpomínku děkuje maminka jménem celé rodiny.

Dne 17. července jsme vzpomněli 
na 4. smutné výročí, co nás navždy opus-
tila manželka, maminka a babička paní 
JANA	 ZAHRADNÍKOVÁ. Stále vzpomínají 
manžel a děti s rodinami. Dne 26. srpna vzpomeneme 16. výročí úmrtí mého manžela 

pana Mgr. BOHUSLAVA	 JAŠKA. Kdo jste jej znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Manželka Věra s rodinou.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 20. června s naší ma-
minkou paní OLGOU	MLČÁKOVOU, za květinové dary a proje-
vy soustrasti. Děkuje manžel s rodinou.

Dne 6. července 2014 by se dožila 90 roků naše drahá, milá ma-
minka paní MARIE	KUKLOVÁ. Stále s láskou vzpomíná vnučka 
Simonka a dcery Marie, Ludmila a Zdeňka s rodinami.
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