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Z kanceláře místostarosty
Na  svém  zářijo- 

vém zasedání schvá- 
lilo  zastupitelstvo 
členství  ve  sdru-
žení  měst  a  obcí 
s  názvem Asociace 
měst  pro  cyklisty. 
Vznik  sdružení  byl 
vyvolán  nutností 
spojit  města  pod-
porující  cyklistic-

kou  dopravu  a  uskutečňovat  kroky,  které 
povedou ke zlepšení podmínek v této oblas-
ti. Dne 16. 9. 2013 vstoupilo do této asociace 
tedy i město Tišnov, které je tradičním účast-
níkem celostátních cyklokonferencí a na zá-
kladě  generelu  cyklodopravy  z  roku  2004 
se dlouhodobě  snaží  realizovat opatření  ve-
doucí  ke  zvýšení  podílu  cyklistické  dopravy 
na území města.
Mezi  hlavní  cíle,  které  si  Asociace  stano-

vila  při  svém  založení  v  červenci  letošního 
roku, patří výměna zkušeností s řešením kon-
krétních problémů, hledání dobrých příkladů 
v  zahraničí,  výchova  odborníků  na  dopravu 
nebo motivace svých obyvatel ke změně do-
pravního chování. Důležitá bude také změna 
legislativních předpisů, které brzdí města při 
budování  nové  bezpečné  a  někdy  i  levnější 
infrastruktury. 

Město může  rychle  a  za málo  peněz  po-
moci k bezpečné jízdě na kole těm, kteří ne-
jsou či nemusí být závislí jen na automobilu. 
Samostatný  pruh  pro  cyklisty  v  rámci  zjed-
nosměrnění  části  ulice  Brněnská  tomu  je 
dobrým  příkladem.  Přestože  cyklistická  do-
prava nedosahuje v Tišnově v současné době 
odpovídajícího  podílu  na  dopravě,  je  v  ní 
skryta zatím nevyužitá rezerva, kterou město 
hodlá při řešení dopravních problémů využít. 
Aktivní  členství  v  asociaci může  tomuto  cíli 
významně pomoci.
Pro  cyklisty  je  také určena  jedna  z mno-

ha letošních investic města. Byť se již nejed-
ná o samotné centrum města, cyklisté budou 
moci od příští sezony využívat také nově bu-
dovanou  cyklostezku  za  Trmačovem.  Cílem 
tohoto projektu je zajištění bezpečného prů-
jezdu  cyklistů  mezi  městem  Tišnov  a  obcí 
Předklášteří  s  vazbou  na  další  úseky  cyklo-
stezek.  Zejména  se  jedná  o  odklon  cyklistů 
z frekventované silnice směrem na Štěpáno-
vice. Práce spočívají v terénních úpravách stá-
vající vyježděné cesty, zejména v odstranění 
náletových  rostlin,  rozšíření  a úpravě  stáva-
jícího profilu cesty, včetně odvodnění, opravy 
zábradlí u tratě ČD a obnovy nátěru stávající 
lávky. Na trase bude vybudováno  i odpočin-
kové místo.  Povrch  cyklostezky  bude  z  vět-
ší  části  tvořen  z  mlatové  konstrukce,  jen 

na  začátku  cyklostezky  (ul.  Trmačov)  bude 
použit povrch asfaltový z důvodu jediné mož-
nosti  pro  otáčení  automobilů.  Celkové  ná-
klady na tuto akci jsou ve výši cca 1,4 mil Kč, 
přičemž 1 mil  Kč  tvoří  dotace  z  Jihomorav-
ského kraje.
Pokud  jsem  předchozími  řádky  zaujal 

čtenáře,  kteří  mají  v  oblibě  jednostopé  ne-
motorové  dopravní  prostředky  a  rádi  tráví 
svůj volný čas na čerstvém vzduchu, pak ná-
sledující  slova  budou  určeny  pro  ty  občany 
a milovníky Tišnova,  co  se  spíše  věnují  čet-
bě. V současné době je totiž v závěrečné fázi 
příprava  dlouho  připravované  velké  knihy 
o Tišnově. O historii města od počátků osídle-
ní přes první písemnou zmínku až po součas-
nost, o přírodě Tišnova a jeho okolí, ale také 
o životě a díle vybraných osobností města. To 
vše se budete moci dočíst na minimálně sed-
mi stech stranách knihy, jež bude připravena 
stát  se  klenotem Vašich  knihoven  na  přelo-
mu měsíce  listopadu  a  prosince.  Zapište  si, 
prosím, do  svých kalendářů a nezapomeňte 
na koupi  ideálního dárku. Než však nadejde 
tento  zimní  čas,  užívejme  si  plnými  doušky 
krás přicházejícího podzimu.

Poklidné říjnové dny přeje
Marek Babák 
místostarosta

Úvodní slovo starosty
Tišnov má za se-

bou  další  význam-
nou  kulturní  akci. 
V  době,  kdy  píšu 
tyto  řádky,  však 
příprava  tradičních 
Václavských  hodů 
teprve  vrcholí.  Vě-
řím,  že  program, 
který si město spo-
lečně s dalšími orga- 

nizátory připravilo, uspokojil každého a snad 
i  počasí,  které  nám  v  posledních  dnech  při-
pravuje  různá  překvapení,  se  na  svátek  sv. 
Václava  umoudřilo  a  vykouzlilo  nám  krásný 
den, jak tomu bylo v letech minulých. Ostatně 
počasí nyní bude náš hlavní „partner“, přede-
vším  na  něm  totiž  bude  záležet,  kolik  práce 
se ještě podaří do konce tohoto roku v našem 
městě udělat. První etapa oprav na ulic Druž-
stevní  a  Jiráskova  je  v  plném  proudu,  pra-
covníci  stavební  firmy  se  po  vydařené  letní 
sezóně  vrátili  také na  koupaliště,  kde pokra-
čuje částečná rekonstrukce areálu. Revitalizo-
vané mateřské  školy  už  čeká  jen  symbolické 
přestřihnutí pásky. V těchto dnech se zahaju-
jí práce na komplexním zateplení domu s pe-
čovatelskou  službou,  mnohokrát  slibovaná 

dostavba  základní  školy  Smíškova  je  před 
ukončením  výběrového  řízení  na  dodavate-
le.  Množství  oprav  ještě  čeká  několik  budov 
v  majetku  města,  proběhne  výsadba  zeleně 
na  ulici  Brněnská,  výraznou  změnu  by mělo 
prodělat  také  dosud  nepříliš  vábné  zákoutí 
v parčíku u kostela. O mnoha těchto akcích se 
podrobně dočtete na stránkách říjnového čísla 
Tišnovských novin.
Rozvoj  města  však  nereprezentují  pouze 

investice  aktuální.  Velice  důležité  je  systema-
ticky  se připravovat  také na  ty  budoucí.  Tedy 
strategicky plánovat. Tento proces není jedno-
duchý, možná z tohoto důvodu tak naše město 
o  přípravě  strategického  plánu  svého  dalšího 
rozvoje  v  minulosti  nikdy  neuvažovalo.  Jsem 
rád, že se i tento  dluh podařilo napravit a naše 
město  se  v  letošním  roce  zařadilo  do  zástu-
pu  velkého  množství  samospráv,  které  tímto 
způsobem  kvalifikovaně  předvídají  možnosti 
dalšího rozvoje města ve všech možných oblas-
tech. Hlavním cílem projektu je tvorba zásadní 
koncepce  rozvoje  až  po  rok  2020. Dokument 
vzniká  za  účasti  volených  zástupců,  odbor-
né veřejnosti, proběhlo také rozsáhlé dotazní-
kové  šetření mezi  obyvateli města  a  firmami. 
Hlavní část dokumentu pak zpracovává odbor-
ná  firma. Do budoucna by nám měl usnadnit 

plánování investic a rozvoje města,  nemělo by 
tedy docházet k výrazným výkyvům ve směřo-
vání města, které mohou být někdy způsobeny 
například  častou  obměnou  volených  zástup-
ců. Projekt,  jehož hodnota přesahuje 1 milion 
korun a na který se podařilo zajistit dotaci Ev-
ropského sociálního  fondu ve výši  asi 0,8 mi-
lionu  korun,  by  měl  být  ukončen  v  prosinci 
tohoto roku. Už nyní je možné dílčí výstupy sle-
dovat na internetových stránkách města a také 
na stránkách Tišnovských novin.
Koncem tohoto měsíce čekají celou naši re-

publiku volby do Poslanecké sněmovny. Sotva 
skončila  předvolební  kampaň  prezidentská, 
je tu další. A v příštím roce jich bude dokonce 
několik, neboť nás čekají hned troje volby. Ne-
nechte  se  tedy  touto  vyčerpávající  „masáží“ 
příliš vyčerpat nebo dokonce odradit od účas-
ti  ve  volbách.  Jistě  si  každý  z  široké  nabídky 
volebních programů vybere to, co  je  jeho srd-
ci  a  politickému  přesvědčení  nejbližší.  Pokud 
čtení Tišnovských novin nebo účast na některé 
z mnoha kulturních a společenských akcí, které 
se v našem městě budou v měsíci říjnu konat, 
poslouží  jako  určité  odreagování,  budu  tomu 
velmi rád.
Příjemné říjnové dny vám přeje

Jan Schneider



Radnice informuje 

02 Tišnovské noviny

Vyjádření k situaci „Hony za Kukýrnou“
Jan Schneider

Jak  již  bylo  předesláno  v  srpno-
vém  čísle  Tišnovských  novin,  připravil 
jsem  vám,  čtenářům  a  občanům  měs-
ta,  stručný  komentář  na  téma  sporu 
mezi  městem  Tišnov  a  společností  Ně-
mec  Jiří  stavitel  s. r. o.,  to  abychom  pře-
dešli  šíření  spekulací  a  nepravdivých 
informací  do  chvíle,  než  se  tato  kau-
za, ať  již dohodou či sporně soudní ces-
tou,  vyřeší.  Mezi  uvedenými  subjekty 
byly  v  minulosti  schváleny  Zastupitel-
stvem města  Tišnova  a  posléze  uzavře-
ny  smluvní  vztahy  týkající  se  výstavby 
bytových  jednotek a  infrastruktury v  lo-
kalitě  „Hony  za  Kukýrnou“.  Předmětem 
smluv  týkajících  se  ulice  Dlouhá,  Marie 
Pavlíkové, Valova a „Za DPS“ jsou závazky 
společnosti  Jiří Němec  stavitel  s. r. o.  vy-
budovat  infrastrukturu a  závazky města 
úplatně  převzít  infrastrukturu,  veřejné 
prostranství či veřejné osvětlení. Podsta-
ta problému však  spočívá  ve  skutečnos-
ti,  že  město  Tišnov  disponuje  právním 
rozborem,  který  zpochybňuje  platnost 
smluv  a  činí  existující  práva  sporná.  Je-
likož smlouvy byly uzavřeny  již  za účin-
nosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, považujeme 
za důležité prověřit, zda byl dodržen po-
stup  dle  §  6  odst.  1  zákona  o  veřejných 
zakázkách, tedy zda byly dodrženy zása-
dy  transparentnosti,  rovného  zacházení 
a  zákazu  diskriminace,  a  zároveň  inter-
ní Pravidla pro zadávání veřejných zaká-
zek malého  rozsahu  schválených  Radou 
města  Tišnova  na  schůzi  č.  10/2007  ze 
dne 23. 5. 2007. Co se týče budoucí kup-
ní smlouvy (ulice Marie Pavlíkové), z  je-
jího  předmětu  nevyplývá,  jaká  plocha 
veřejného prostranství má být vykoupe-
na a  jakým způsobem budou stanoveny, 
případně  doloženy  pořizovací  náklady, 
a tudíž zde z důvodu neurčitého vymeze-
ní  předmětu  smlouvy  lze  namítnout  její 
absolutní neplatnost.  Je zcela  logické, že 
podnikající  společnost  hájí  své  obchod-
ní zájmy stejně jako je povinností vedení 
města plnit roli řádného hospodáře a há-
jit  zájmy  města.  Obdobné  developerské 
projekty  zpravidla  neuplatňují  přístup 
úplatného  převodu  a  obvykle  převádí 
veřejná prostranství,  komunikace,  chod-
níky,  parkovací  státní  a  veřejné  osvětle-
ní  za  symbolickou  částku.  Je  to  i  z  toho 

důvodu, že město se o všechna tato pro-
stranství  a  infrastrukturu  následně  sta-
rá,  pečuje,  provádí  opravy  a  údržbu 
z vlastních zdrojů ke spokojenosti svých 
obyvatel  a  plní  tak  nadále  povinnos-
ti  vlastníka.  Tento pohled  zastává  i  sou-
časné  vedení  radnice  a  snaží  se,  byť  je 
to leckdy zdlouhavé, se soukromým sub-
jektem  dohodnout.  Není  v  zájmu města 
poškodit  soukromý  subjekt  ani  bloko-
vat rozvoj města, nýbrž narovnat sporné 
vztahy po právu. Vzhledem k podání ža-
loby o stanovení povinnosti uzavřít kup-
ní smlouvu na  jednu část  lokality  „Hony 
za  Kukýrnou“,  podanou  společností  Ně-
mec Jiří stavitel s. r. o. jako jedním ze ža-
lobců, je otázkou blízké budoucnosti, zda 
za dané situace bude právní rozbor, kte-
rým disponuje současné vedení, správný 
či mylný. Tak  či onak  je  to právě  soudní 
rozhodnutí, které může pomoci vnést po-
řádek  do  předmětných  smluvních  vzta-
hů.  Město  Tišnov,  prokáže-li  se  právo 
na  straně  žalobce,  je  připraveno  sporné 
smlouvy plnit, do té doby je však jeho ve-
dení  povinno  v  pochybnostech nenaklá-
dat s prostředky veřejných rozpočtů. 

Výměna starého typu řidičských průkazů
Zdeněk Hvízdal, vedoucí odboru dopravy

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich vý-
měnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.) 

Uvedená výměna se vztahuje na následu-
jící typy řidičských průkazů: 

Typ 7  (vydáván  od  1.  5.  2004,  datum 
platnosti  je  vyznačeno na  přední  straně 
řidičského průkazu)

Typ 6Kde si mohu vyměnit ŘP?

Na určeném pracovišti  obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností  (Městský 
úřad, Magistrát města), příslušného po-
dle místa trvalého pobytu na území Čes-
ké republiky. 

Co musím mít s sebou? 

• „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte 
na pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností

• platný doklad totožnosti (občanský 
průkaz, pas)

• průkazovou fotografii o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm

• ŘP, který podléhá povinné výměně.

Kdy mně bude vydán nový ŘP?

Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podá-
ní  žádosti,  příp.  do  5  pracovních  dnů 
od podání žádosti po úhradě správního 
poplatku 500 Kč. 

Kolik mě to bude stát?

Povinná  výměna  ŘP  je  osvobozena 
od  správního  poplatku,  vyjma  vydání 
ŘP  ve  lhůtě  kratší,  tj.  do  5  pracovních 
dnů od podání žádosti (viz výše - správ-
ní poplatek 500 Kč).
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Starosta města Tišnova

                                      vyhlašuje  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa
TajEmNÍK mĚsTsKÉHO ÚŘadu TišNOV

Popis pracovní pozice:
• Plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zákona č.128/2000 
Sb., o obcích,

• komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměst-
nanců obce, 

• zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění 
přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním 
obvodu města Tišnova, obce s rozšířenou působností,

• řízení a koordinace činnosti úřadu,
• zabezpečování konání jednání Rady města Tišnova a Zastu-
pitelstva města Tišnova, a další.

Zákonné požadavky na uchazeče (dle § 4 a § 5 záko-
na č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků, ve znění pozdějších předpisů):
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým po-
bytem v České republice, který ovládá český jazyk, 

• způsobilost k právním úkonům, 
• trestní bezúhonnost, 
• ovládání jednacího jazyka, 
• splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpo-
klady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační 
osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle toho-
to ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 
1971, 

• minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezprostředně 
předcházejících jmenování do funkce: 
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b)  při  výkonu  správních  činností  v  pracovním  poměru 
k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní 
správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného 
celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. 

Další požadavky na uchazeče:
• Vysokoškolské vzdělání,
• znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy a z per-
sonální oblasti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 312/2002, 
o úřednících územně samosprávných celků; zákon č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů; zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád),

• zpracování a následné obhájení vlastní Koncepce řízení 
úřadu, vč. termínu možného nástupu do funkce, 

• pokročilá znalost Microsoft Office - Word, Excel, Power po-
int, Internet, e-mail,

• řidičský průkaz skupiny “B”,
• znalost světového jazyka výhodou (AJ, NJ)

Specifické požadavky na znalosti a dovednosti:
• efektivní komunikace,
• orientace na cíl,
• řídící schopnosti (schopnost řídit a rozhodovat pod tlakem),
• strategické myšlení,
• aktivní přístup k řešení problémů.

Specifické požadavky na schopnosti a vlastnosti 
pro výkon pozice:
• systematický přístup,
• analytické schopnosti,
• sebeřízení,
• time management.
• Zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců 
od nástupu.

Platové  podmínky  se  řídí  nařízením  vlády  č.564/2006  Sb., 
o  platových  poměrech  zaměstnanců  ve  veřejných  službách 
a správě, v platném znění, platová třída 12. 

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na po-
datelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 11. 10. 2013 – 
do 12.00 hod. na adresu:
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT - Výběro-
vé řízení – tajemník úřadu“

Náležitosti přihlášky jsou:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní přísluš-
nost, místo  trvalého pobytu,  číslo občanského průkazu,  tele-
fonní spojení, datum a podpis. 

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis,
• vlastní Koncepci řízení úřadu - v rozsahu max. pět normo 
stran, vč. termínu možného nástupu,

• motivační dopis,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 

než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským stá-
tem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek 

k diplomu (vysvědčení nebo dodatek, nemusí být ověřeno),
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji 
pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

• osvědčení podle § 4 odst. l (nebo čestné prohlášení o jeho 
vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smys-
lu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění 
(neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže 
být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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informace k volbám 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jiří Dospíšil, vedoucí odboru správních a vnitřních věcí

Termín voleb:
pátek  25.  října  2013  (14:00  –  22:00  hod.)  a  sobota  26.  října 
2013 (08:00 – 14:00 hod.)
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
- má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18  let a nenastala u něho překáž-
ka výkonu volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém 
je zapsán ve stálém případně zvláštním seznamu voličů, anebo 
na voličský průkaz v kterémkoliv volebním okrsku.
Přenosná volební schránka
Volič může  požádat  ze  závažných,  zejména  zdravotních,  důvo-
dů  předem MěÚ  Tišnov  (tel.č.:  549439711)  a  ve  dnech  voleb 
okrskovou volební komisi o umožnění hlasování mimo volební 
místnost - do tzv. přenosné volební schránky (pouze v územním 
obvodu okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena).
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou doručeny voličům do místa trvalého po-
bytu, vzhledem ke zkráceným lhůtám nejpozději 1 den před 
konáním voleb – tj. do 24. 10. 2013. 

Voličský průkaz
Voliči,  kteří  nebudou  v  termínu  voleb  doma,  mohou  využít 
možnosti hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém vo-
lebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním vo-
lebním okrsku v zahraničí. 
Na Městském úřadě v Tišnově je možné obdržet či přímo vypl-
nit žádost o vydání voličského průkazu na Odboru správních 
a  vnitřních  věcí  -  evidenci  obyvatel  u  paní  Ing.  Dagmar Dvo-
řákové v přízemí budovy na nám. Míru 346, dv.  č. 116  (tel.  č. 
549 439 774).
Nejjednodušším způsobem je požádat o vydání voličského 
průkazu osobně. V tomto případě obecní úřad o žádosti voli-
če po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém 
veškeré  potřebné  údaje  uvede;  o  vydání  voličského  průkazu 
osobním podáním lze požádat až do okamžiku uzavření stálého 
seznamu, tj. do 23. října 2013 do 16.00 hodin.
Žádost v listinné podobě je třeba opatřit úředně ověřeným 
podpisem voliče. Písemná žádost musí být doručena nej-
později do 18. října 2013.

informace
Další informace k volbám lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/volby.aspx, webových stránkách 
města www.tisnov.cz v sekci „Aktuální informace“, nebo je možné se s dotazem obrátit přímo na MěÚ Tišnov na tel. č. 549 439 713, 
549 439 777.

sídla volebních okrsků a příslušnost voličů – stejné jako u minulých voleb:
Volební okrsek č. 1 – volební místnost v bu-
dově Mateřské školy – Horova 960 
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Brněnská 198, 276, 498, 800, 824, 909, 916, 
1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanákova – celá, 
Hradčanská – celá, Jamborova – celá, Maheno-
va – celá, Mánesova – celá. Mrštíkova – celá, 
Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těsnohlíd-
kova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, U Pily 
– celá;
Volební okrsek č. 2 – volební místnost v bu-
dově restaurace FIPO – Hornická 1698 
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 
1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, Ha-
lasova – celá, Hornická 950 – 953, 957, 1519 
– 1530, 1698, Horova – celá;
Volební okrsek č. 3 – volební místnost v bu-
dově Základní školy – Smíškova 840
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Alšova  –  celá,  Brněnská  184,  262,  264,  268, 
271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 
381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 
767, 841, 1569, Chodníček – celá, Dobrovské-
ho – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, 
Hornická 468 – 471, 899 – 901, Hřbitovní  – 
celá,  Husova  –  celá,  Hybešova  –  celá,  Hynka 
Bíma – celá, Kvapilova – celá, Máchova – celá, 
Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na Ryb-
níčku  –  celá,  Purkyňova  –  celá,  Revoluční  – 
celá,  Riegrova 212,  285,  302,  313,  331,  335, 

340, 348, 389, 390, 397, 399, 425, 707, Sme-
tanova – celá, Smíškova – celá, Vrchlického – 
celá, Wágnerova – celá;
Volební okrsek č. 4 – volební místnost v bu-
dově  Městského kulturního střediska – 
Mlýnská 152
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Brněnská 2 – 4, 6, 7, 9 – 11, 147 – 159, 170, 
185, 196, 231, 232, 252, 260, 286, 325, 475, 
792, 1887, Cáhlovská – celá, Červený mlýn – 
celá,  Dvořáčkova  –  celá,  Halouzkova  –  celá, 
Janáčkova – celá, Jungmannova – celá, Karaso-
va – celá, Klášterská – celá, Koráb – celá, Kos-
telní  –  celá, Mlýnská  –  celá, Nádražní  –  celá, 
Na Kopečku – celá, Na Loukách – celá, Na Za-
hrádkách  –  celá,  nám.  Komenského  –  celá, 
nám. Míru – celá, Neumannova – celá, Ostro-
vec – celá, Pejškov – celý, Pod Květnicí – celá, 
Procházkova – celá, Ráboňova – celá, Radnič-
ní – celá, Trmačov – celá, U Humpolky – celá, 
U Náhonu – celá, U Střelnice – celá, U Svratky 
– celá, U Tratě – celá, Za Krétou – celá, Za Mlý-
nem – celá z k.ú. Tišnov; 
Čísla  popisná  větší  než  1000  a  menší  než 
1500 jsou domy z katastrálního území Před-
klášteří.  Tito  občané  hlasují  v  Předklášteří 
(zejména ul. Za Mlýnem).
Volební okrsek č. 5 – volební místnost v bu-
dově Gymnázia Tišnov – Na Hrádku 20 
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Bezručova  –  celá,  Černohorská  –  celá, 

Drbalova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – 
celá, Kukýrna – celá, Květnická 1610 – 1620, 
1717 – 1724, Lomnická –  celá, Na Hrádku – 
celá, nám. 28. října – celá, Nerudova – celá, Pa-
rolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 25, 270, 
281, 310 – 312, 318, 321, 323, 324, 332, 431 
– 435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – celá, Tyršo-
va – celá;
Volební okrsekč. 6 – volební místnost v bu-
dově Základní školy – nám. 28. října 1708
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Dřínová – celá, Králova – celá mimo č.p. 1742, 
Květnická 1621 – 1640, Osvobození – celá;
Volební okrsek č. 7 – volební místnost v bu-
dově bývalé školy – Jamné 28
pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v místní části Jamné;
Volební okrsek č. 8 – volební místnost v bu-
dově Kulturního domu – Hajánky 23
pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v místní části Hajánky a Hájek;
Volební okrsek č. 9 – volební místnost v bu-
dově Domu s pečovatelskou službou (býva-
lý penzion) – Králova 1742
pro voliče s adresou trvalého pobytu:
Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čimper-
ku  –  celá,  Králova  1742,  Marie  Pavlíkové  – 
celá, Na Honech – celá, Ranného – celá, Valova 
– celá.
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Prezentace výsledků demografické studie 
a dotazníkového šetření obyvatel města Tišnova 
Miriam Jedličková, vedoucí projektové kanceláře MěÚ Tišnov

Dne  29.  srpna  2013  se  na  MěÚ  Tiš-
nov konala v pořadí druhá schůzka pra-
covních  skupin  strategického  plánu 
týkající  se  projektu  Operačního  progra-
mu  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost  reg.č. 
CZ.1.04/4.1.01/89.00031  pod  názvem 
„Tvorba  strategického  plánu  pro  měs-
to  Tišnov“.  Nově  vznikající  plán  rozvo-
je  města  bude  pořízen  jako  dokument 
dlouhodobé  koordinace  veřejných 
a  soukromých  aktivit  demografické-
ho,  ekonomického,  sociálního,  kulturní-
ho  a  ekologického  charakteru  na  území 
města Tišnova. 
V tomto kontextu byla na schůzce pre-

zentována  „Demografická  studie  a  pro-
gnóza  vývoje  obyvatel“  zpracovaná  pro 
projekt  firmou  Tomáš  Soukup  –  Výzku-
my Soukup. Studie zpracovává maximum 
dostupných dat o obyvatelstvu za účelem 
prognózování  vývoje  počtu  a  struktury 
obyvatel.  Vývoj  počtu  obyvatel  předsta-
vuje  nezbytný  podklad  především  pro 
plánování  budoucích  kapacit  MŠ  a  ZŠ, 
zdravotnictví a sociálních služeb. Výsled-
ky studie  lze využít  i pro plánování vol-
nočasových  aktivit  (kultury  a  sportu). 
Prognóza byla zpracovaná odděleně pro 
muže  i  ženy  po  jednotkách  věku  s  vý-
chozí  věkovou  strukturou  k  30.  6.  2012 

a  s horizontem prognózy do  roku 2027. 
S  výsledky  studie  se  můžete  kdykoliv 
blíže  seznámit  na  webových  stránkách 
města  www.tisnov.cz  v  sekci  Dokumen-
ty  města/Strategický  plán  pod  názvem 
dokumentu „Demografická studie a pro-
gnóza vývoje obyvatel“. 
Dalším bodem schůzky pracovní  sku-

piny bylo seznámení se s postupem pra-
cí  a  vyhodnocení  výsledků  srpnového 
dotazníkového šetření, které se uskuteč-
nilo  formou ankety pod názvem „Dotaz-
ník pro hodnocení potřeb a spokojenosti 
obyvatel  Tišnova“.  Anketu  vyplnilo  185 
respondentů,  z  toho  103  v  elektronic-
ké a 82 v papírově podobě. Anketa byla 
zaměřena  na  zjišťování  potřeb  obyva-
tel  města  Tišnova  a  následně  na  analý-
zu  spokojnosti  obyvatel  s  jednotlivými 
aspekty.  S  prací  a  výsledky  se  můžete 
seznámit  také  na  výše  uvedené  adrese 
webových stránek pod názvem „Průzkum 
mezi obyvateli města Tišnova“. 
Třetím  výstupem  a  bodem  pro-

jednávaných  témat  schůzky  byla  pre-
zentace  SWOT  analýzy.  Na  základě 
informací z předchozích analytických vý-
stupů  bylo  definováno  5  okruhů,  které 
představují relativně ucelená témata, a to 
fyzické  prostředí  a  urbanistický  rozvoj; 

infrastruktura a vybavenost; místní eko-
nomika;  sociální  soudržnost  a  bezpeč-
nost  a  správa  města.  Smyslem  SWOT 
analýzy  byla  identifikace  hlavních  roz-
vojových  faktorů  působících  na  rozvoj 
města  Tišnova  v  každém  problémovém 
okruhu.  Ucelený  dokument  SWOT  ana-
lýzy naleznete na již uvedené adrese pod 
názvem „ A4. SWOT analýza“.
Pro  „živý“  obsah  nově  vznikajícího 

strategického  dokumentu  je  také  klíčo-
vé zapojení občanů, odborníků, úředníků 
a  politiků  tak,  aby  dokument  obsahoval 
reálné  analýzy  a  strategie.  K  dosažení 
tohoto  cíle  probíhají  v  současnosti  pra-
covní  schůzky  cílových  skupin  problé-
mových  okruhů.  Jejich  hlavní  náplní  je 
analýza  klíčových  problémů  a  sledování 
žádoucích  směrů  dlouhodobého  vývoje, 
zájmů  a  zdrojů  řešení  jednotlivých  pro-
blémů tak, aby město prosperovalo  jako 
celek.  Na  webové  adrese  města  www.
tisnov.cz/cs/mesto/dokumenty-mesta/
strategicky-plan.html  naleznete  všech-
ny dokumenty související s probíhajícím 
procesem  vzniku  tohoto  strategického 
dokumentu a informace o dalších krocích 
k dosažení cílů projektů. 

upozornění městského úřadu
Libuše Suchánková, odbor kancelář tajemníka a starosty

Vzhledem  k  množícím  se  stížnostem 
na  nedostatečnou  informovanost  veřej-
nosti  o  plánovaných  odstávkách  elek-
trické energie distribuované společností 
E.ON Česká republika, s. r. o. upozorňuje-
me občany Tišnova na možnost získávání 
potřebných  informací  o  odstávkách  pří-
mo na internetových stránkách této spo-
lečnosti  www.eon.cz/cs/domacnosti/
zakaznicky-servis-elektrina/planovane-
-odstavky-elektriny-dom.shtml.  Na  nich 

se  lze  bezplatně  zaregistrovat  a  nechat 
si potřebné informace zasílat na mobilní 
telefon  SMS  zprávou  nebo  elektronicky 
na e-mail. 
V případě, že nejste zákazníkem spo-

lečnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ob-
racejte se na přímo na vašeho dodavatele.
Tímto  sdělením  si  však  také  dovolu-

jeme  upozornit,  že  město  Tišnov  není 
ve  smluvním  vztahu  se  žádnou  společ-
ností  poskytující  distribuci  a  dodávku 

elektrické energie, ze kterého by vyplýva-
la povinnost  informovat veřejnost o od-
stávkách.  Smluvní  vztah  uzavírají  tyto 
společnosti  s  jednotlivými  občany  (zá-
kazníky).  Je  tedy  pouze  na  nich,  jaké 
obchodní  podmínky  (včetně  informova-
nosti o odstávkách) si společně stanoví. 
Pokud však město Tišnov obdrží jaké-

koliv oznámení o odstávkách, zveřejňuje 
je na úřední desce.

Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu města Tišnova.
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mobilní sběr odpadu
Oznamujeme  všem  občanům  města 

Tišnova  a místních  částí  Pejškov,  Jamné 
a Hájek-Hajánky, že budou opět po měs-
tě a obcích dle rozpisu v úterý, ve středu 
a  ve  čtvrtek  umísťovány  velkoobjemové 
kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Plán přistavení velkoobjemových 
kontejnerů
• 8. 10. 2013  ul. Černohorská, 
ul.Janáčkova

• 9. 10. 2013  ul. Kvapilova, parkoviště 
u Pošty 3

• 10. 10. 2013 ul. Drbalova, U Humpolky
• 15. 10. 2013 parkoviště ul.Polní, ul. 
Erbenova

• 16. 10. 2013 ul. Mrštíkova, ul.Klášter-
ská (u závor)

• 17. 10. 2013 ul. Na Hrádku (u hřbito-
va), ul.Purkyňova (nemocnice)

• 22. 10. 2013 Pejškov (u zastávky), 
ul.Brněnská (u pily)

• 23. 10. 2013 Kukýrna (u ordina-
ce p. Stalmachové ), Jamné (na návsi 
a „U Vlachů“)

• 24. 10. 2013 ul. Za mlýnem, Hajánky
• 29. 10. 2013 ul. Halasova , ul. Králova 
(na konci)

• 30. 10. 2013 ul. Dlouhá (u křižovatky 
s Lomnickou)

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

Za  velkoobjemový  odpad  lze  pova-
žovat  odpad,  který  vzhledem  k  jeho 
rozměrům  nelze  uložit  do  vlastních  od-
padových  nádob  (popelnic,  kontejnerů). 
Jsou to především skříně, sedací soupra-
vy, koberce, železo aj.. Pokud je to možné, 
prosíme o maximální snížení objemu to-
hoto odpadu. U skříní se jedná o rozmon-
tování, s kterým může pomoci  i obsluha 
u  kontejnerů.  K  přistaveným  kontejne-
rům  je  možné  donést  i  velkoobjemové 
elektrozařízení,  které  podléhá  zpětné-
mu odběru (chladničky, sporáky, televize, 
monitory aj.) a které město odebírá prio-
ritně na sběrném dvoře. Respektujte pro-
sím pokyny obsluhy, děkujeme.

Z  bioodpadů  lze  ke  kontejneru  odlo-
žit  pouze  větve  z  ořezu  stromů  a  keřů, 
které  je  také  možné  celoročně  uložit 
na  sběrném dvoře,  kde  se dále  štěpkují. 
Ostatní  bioodpad  ze  zahrad  a  z  domác-
ností  doporučujeme  nejlépe  komposto-
vat  na  vlastních  zahrádkách nebo uložit 
do zapůjčené pravidelně vyvážené nádo-
by na bioodpad nebo větší množství bio-
odpadu odvést přímo na sběrný dvůr. 

Cyklostezka dočasně uzavřena
Silvie Peřinová, oddělení investic

Upozorňujeme  obyvatele  Tišnova,  že 
od  17.  9.  2013  na  dobu  cca  dvou měsí-
ců budou prováděny opravné a udržova-
cí  práce  na  společné  stezce  pro  chodce 
a cyklisty „za Trmačovem“. Stezka začíná 
za posledním domem v ul. Trmačov, vede 
podél železniční trati a končí u lávky přes 
vodoteč Besének.

Upozorňujeme,  že  z  důvodů  bezpeč-
nosti  bude  stezka  uzavřena.  V  provozu 
nebude  ani  točna  na  konci  ul.  Trmačov, 
protože bude využívána pro účely stavby.
Uvedené omezení bude řádně označe-

no.  Děkujeme  za  pochopení  a  omlouvá-
me se za případné komplikace.

sbírka textilu a ošacení
Město  Tišnov  ve  spolupráci  s  Diako-

nií Broumov a společností KTS Ekologie 
s.r.o.  vyhlašuje  podzimní  humanitární 
sbírku. Od 21. 9. do 12. 10. 2013 můžete 
v pytlích či krabicích předat neznečiště-
né ošacení a  textil na sběrný dvůr, Wág-
nerova 1543, Tišnov.
Sběrný  dvůr  je  otevřen  v  pracov-

ní dny od 7.00 do 15.00 hod.,  v pondělí 
do 16.30. Můžete využít také sobot 21. 9., 
28.  9.,  5.  10.  a  12.  10.,  kdy  je  otevřeno 
od 8.00 do 12.00 hod. Mimořádně bude 
sběrný dvůr otevřen i ve svátek v sobotu 

28. 9. Sbírku si poté převezmou dopravci 
z Diakonie Broumov. 
Můžete  darovat  letní  a  zimní  oblečení 

(dámské, pánské, dětské),  lůžkoviny, pro-
stěradla,  ručníky,  utěrky,  záclony,  látky 
(min. 1 m²), peří, péřové a vatové přikrýv-
ky, polštáře, deky a nepoškozenou obuv.
Pro potřeby humanitární sbírky nelze 

přijmout: znečištěný a vlhký textil, elekt-
rospotřebiče,  ledničky,  televize, nábytek, 
počítače,  jízdní  kola,  lyže,  dětské  kočár-
ky, matrace, koberce – ty se transportem 
znehodnotí. 

Změna vedení hlavní silnice
Upozorňujeme  všechny  řidiče  a  obyva-
tele  Tišnova  na  změnu  dopravního  zna-
čení  (a  přednosti  v  jízdě)  na  křižovatce 
ulic  Brněnská,  Dvořákova  a  U  Hum-
polky  v  Tišnově.  Nově  je  hlavní  silnice 

vedena z ulice Brněnská ve směru od Trn-
ce na ulici U Humpolky směrem k Penny 
marketu.
Žádáme všechny řidiče, aby v uvedené lo-
kalitě dbali zvýšené opatrnosti.

Plošná deratizace
V rámci prevence proti přemnožení pot-
kanů  a  časového  sjednocení  deratizač-
ních zásahů, které zvyšují účinnost těchto 
opatření,  vyhlašuje  Město  Tišnov  ploš-
nou deratizaci od 1. 10. do 31. 10. 2013.
O  provedení  deratizace  podejte 

prosím  zprávu  oddělení  komunálních 
služeb Města Tišnova osobně nebo na tel. 
549 439 851.
Deratizační práce provádí  f. Praiznerovi, 
tel. 723 244 840.

Změna otevírací doby hřbitovů
Oznamujeme  návštěvníkům  tišnov-
ských  hřbitovů,  že  období  svátku  pa-
mátky  zesnulých  bude  od  30.  10.  2013 
do  6.  11.  2013  prodloužena  otevírací 
doba hřbitovů do 21.00 hodin. 

Poté, jako obvykle přes zimní měsíce, bu-
dou hřbitovy uzavírány v 18.00 hodin. 
Na  Štědrý  den  24.  12.  bude  otevřeno 
do 24.00 hodin.

aktualizace ROP
Ministerstvo životního prostředí zaha-

juje  koncepci  „Aktualizace  Regionálního 
operačního  programu  regionu  soudrž-
nosti Jihovýchod pro období 2007–2013.“ 
Tato koncepce bude podrobena zjišťova-
címu řízení podle § 10d zákona o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí.
Do  oznámení  lze  nahlédnout  v  Infor-

mačním  systému  SEA  na  internetových 

stránkách  portal.cenia.cz/eiasea/view/
sea100_koncepce  pod  kódem  koncepce 
MZP166K nebo na Městském úřadu Tiš-
nov na odboru  správy a majetku u paní 
Kateřiny Smetanové v úřední hodiny –po, 
st 7–17 hod, pá 7–12 hod.
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Tišnov si bere úvěr na podporu investic do školství 
a sociálních služeb
Zdeňka Kárná

Tišnovské  městské  zastupitelstvo 
schválilo  smlouvu  o  poskytnutí  úvěru 
ve výši 52 miliónů.
Zvýšené  množství  investic,  které  si 

v Tišnově na letošní a příští rok napláno-
vali, vyžaduje  také zvýšené čerpání pro-
středků z rozpočtu města. Zastupitelstvo 
proto  v  září  schválilo  uzavření  smlouvy 
o  poskytnutí  úvěru.  Vybrané  investice, 
mezi které patří revitalizace dvou budov 
mateřských škol, revitalizace domu s pe-
čovatelskou  službou  a  dostavba  základ-
ní školy, budou finančně dokryty úvěrem 
ve výši 52 milionů korun. „Město Tišnov 
díky dobrému hospodaření disponuje po-
měrně velkou finanční rezervou, která by 
velkou  část  investic  umožnila  realizovat 

bez využití úvěru. Tyto volné prostředky 
se  nám  ovšem  podařilo  velice  výhodně 
uložit na termínovaný účet, proto  je pro 
nás v tuto chvíli paradoxně mnohem vý-
hodnější čerpat prostředky půjčené,“ vy-
světlil starosta Jan Schneider. Město totiž 
své  volné  prostředky  uložilo  na  vkla-
dový  termínovaný  účet,  jehož  aktuální 
úročení je cca 2,6 %. Proti tomu jsou pod-
mínky úvěru více než výhodné, prostřed-
nictvím  elektronické  aukce  se  městu 
podařilo vysoutěžit úrokovou sazbu, kte-
rá aktuálně činí cca 1,11 %. „Na všechny 
akce se nám také podařilo získat dotace, 
v případě revitalizací budov z Operační-
ho  programu  Životní  prostředí,  výbor-
nou  zprávou  je  také  poskytnutí  dotace 

z  Regionálního  operačního  programu 
na  rozšíření  základní  školy  Smíškova. 
S tou jsme při výběrovém řízení na úvěr 
dokonce  ani  nepočítali,“  doplnil  staros-
ta.  Město  tak  bude  nyní  stát  před  vol-
bou,  zda díky  tomu vyčerpat pouze část 
smluvených  úvěrových  prostředků  nebo 
s  bankou  vyjednat  částečnou  změnu 
účelu  čerpání  úvěru,  díky  které  bychom 
mohli  použít  peníze  na  jiné  investiční 
akce. „Myslím, že například výstavba ka-
nalizace  v  lokalitě  Za  mlýnem,  jejíž  ab-
sence  místní  obyvatele  značně  trápí  už 
několik desítek let, by byla vhodnou vol-
bou,“ konstatoval Schneider.

Rekonstrukce městských objektů v roce 2013 
Eva Jelínková, vedoucí odboru správy majetku a investic

mš sluníčko v novém kabátě
Mezi zdárně dokončené investiční akce 

letošního  roku  patří  „Komplexní  zateple-
ní MŠ Sluníčko“. Stavební úpravy spočívaly 
ve výměně oken a dveří a v zateplení ob-
vodového  pláště  včetně  střechy.  Náklady 
činily  3,6 mil.  Kč.  I  na  tuto  rekonstrukci, 
která se uskutečnila v letních měsících, se 
nám  podařilo  získat  dotaci  z  Operačního 
programu Životní prostředí. Zhotovitelem 
byla společnost BAUMAT, spol. s r.o. se síd-
lem v Brně. Celková spolupráce se zhotovi-
telem byla na dobré úrovni, veškeré práce 
byly provedeny včas a v dobré kvalitě. 
K  vyřešení  barevného  provedení  fasá-

dy byl do akce povolán nejenom zkušený 
architekt, ale i místní děti s paní učitelkou. 
Kreativita a nápaditost dětí neznala hranic 
a vzniklo mnoho krásných návrhů. A světe 
div se, architekt ostrouhal, vyhrála barev-
ná představa dětí, ve které dominuje bar-
va  slunce,  žlutá.  No,  jak  jinak,  když  jsme 
ve Sluníčku.

dům na Brněnské ulici č. p. 2
Dvoupodlažní  budova  s  podkrovím  se 

nachází  v  řadové  zástavbě  poblíž  cent-
ra města, nyní  tam sídlí obchody, kavárna 
a solárium. V rozpočtu města na rok 2013 
byla  vyčleněna  částka  1,5 mil.  Kč  na  jeho 
rekonstrukci.
V červenci došlo k výměně oken v zad-

ní  části  objektu  směrem  do  dvora.  Stáva-
jící  dřevěná  okna  a  dveře  byla  vyměněna 
za  okna plastová. Následovat  bude  výmě-
na dřevěných oken do ulice za okna histo-
ricky  obdobná  se  zachováním  původního 
vzhledu, dále  rekonstrukce uliční  části  fa-
sády opět s důrazem na zachování historic-
ky cenného členění a celková rekonstrukce 
ústředního vytápění všech prostor.
Při rekonstrukci fasády dojde k omeze-

ní provozu chodců v  tomto místě. Průběh 
rekonstrukce dále částečně omezí i provoz 
v  objektu.  Dobu  omezení  provozu  se  bu-
deme snažit zredukovat na dobu nezbytně 
nutnou.

Zateplení Css Tišnov zahájeno
V loňském roce se nám podařilo získat 

dotaci  ze  Státního  fondu  životního  pro-
středí v  celkové výši 12,3 mil. Kč na  za-
teplení  Centra  sociálních  služeb na ulici 
Králova.
Letošní  rok  jsme  věnovali  projekto-

vé  přípravě  a  zdlouhavému  a  poměrně 
náročnému  výběru  dodavatelské  firmy. 
Konečně 2. září 2013 byla s vítězem ten-
dru,  společností VAŠSTAV s. r .o., uzavře-
na smlouva o dílo a vlastní rekonstrukce 
byla zahájena. Stavební práce se dotknou 
zejména  provozu  budovy  i  života  tam-
ních nájemníků.
Vzhledem  k  velkému  rozsahu  celé 

investice,  bude  stavba  pokračovat 
i  v  příštím  roce.  Předpokládaný  termín 
dokončení je říjen 2014. Náklady dosáh-
nou 33,5 mil.Kč.

Název akce celkové náklady z toho úvěr z toho vlastní zdroje z toho dotace

Zateplení MŠ Sluníčko 4,9 2,9 0,0 2,0

Zateplení MŠ U Humpolky 3,7 2,5 0,0 1,2

Zateplení CSS 29,0 16,8 0,0 12,2
Nástavba ZŠ Smíškova 43,0 30,0 13,0 0,0 (22 ROP + 2 OPŽP)*

celkem 80,6 52,2 13,0 15,4 (39,4)

* Tišnov bude na tuto akci čerpat dotaci z ROP a OPŽP 
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Čestné občanství města Tišnova letos obdrží 
pět osobností
Aneta Nejezová, odbor kultury a školství

Zastupitelstvo města Tišnov na svém 
posledním zasedání 9. září odsouhlasilo 
pět letošních nominací na čestné občan-
ství města Tišnov. Jak jsme již informo-
vali  v minulém čísle,  tato  jména vzešla 
z  ankety  mezi  obyvateli  města.  Čestné 
občanství  se  uděluje  jednotlivým  oso-
bám  jako projev úcty za zásluhy o roz-
voj  města  a  propagaci  jeho  čestného 
jména. Níže je v krátkých medailoncích 
představíme. 
„Faktem je, že naposledy město udě-

lilo čestná občanství v roce 1996. V té-
mže  roce  shodou  okolností  rozhodlo 
poprvé  také  o  zrušení,  a  to  konkrét-
ně  v případě bývalého komunistického 

prezidenta  Klementa  Gottwalda  a  mi-
nistra  Zdeňka  Nejedlého,"  podotkl  sta-
rosta města Jan Schneider. A právě také 
skutečnost,  že  Tišnov  dlouhých  sedm-
náct  let  žádnou  osobnost  takto  neoce-
nil,  byla  důvodem  anketu  uspořádat. 
„Věřím,  že nás  tento krok posune ales-
poň symbolicky opět o kousek dál. Oce-
nit  ty,  jejichž  přínos  pro  město,  ať  už 
přímý,  či nepřímý,  je nezpochybnitelný, 
by mělo  být  povinností  každého  vede-
ní," doplnil starosta. 
Letošní  slavnostní  předávání  titulů 

se  bude  konat  28.  října  při  příležitosti 
oslav 95. výročí vzniku Československa. 
V  listopadovém  vydání  Tišnovských 

novin  ještě představíme čtyři osobnos-
ti,  kterým  bude  ve  stejný  den  udělena 
cena města  za významnou a  záslužnou 
činnost  v  různých  oblastech  společen-
ského života.

Současní držitelé čestných občanství:
Filip Dvořáček, Benedikt Neumann,  Jan 
Hanuš,  Petr  Sekora,  Jan Oderský,  Fran-
tišek  Müller,  František  Navrátil,  Alois 
Jirásek, Jan Máša, T. G. Masaryk, Edvard 
Beneš, Jaroslav Kvapil, Josef Jambor, Jo-
sef  František  Karas,  Alois  Král,  Vasil 
Romančenko,  Marie  Pavlíková,  Miloš 
Wasserbauer, Emanuel Ranný, Vladimír 
Sedlák.

Phdr. Karel Fic, Csc. 
in memoriam za celoživotní přínos pro oblast kultury, vlastivědy a nářečí na Tišnovsku.

Karel Fic se narodil v roce 1946 v pat-
náct  kilometrů  vzdáleném  Drahoníně, 
ale většinu života prožil v Tišnově. Městu 
a jeho okolí věnoval podstatnou část své 
badatelské  práce  i  volného  času,  kdy  se 
aktivně zajímal o společenské dění, ať už 
historické či současné.
Jméno Karla Fice a jeho celoživotní vě-

decká  práce  budou  vždy  spojeny  s  dia-
lektologickým oddělením Akademie  věd 

České  republiky.  Tam  nastoupil  v  roce 
1969  po  absolvování  Filozofické  fakulty 
na  Masarykově  univerzitě,  kde  studoval 
český  jazyk a historii. Věnoval se přede-
vším  moravským  dialektům  a  po  celou 
dobu  svého  působení  na  akademickém 
pracovišti se podílel na zpracovávání Čes-
kého jazykového atlasu,  stěžejního  díla 
české bohemistiky. Zároveň byl i koordi-
nátorem prací  za  českou  stranu  pro  vy-
tvoření  Slovanského  jazykového  atlasu 
v mezinárodní spolupráci. 
Jeho  zaujetí  pro  moravská  nářečí 

vyústilo  v  publikování  mnoha  popisů 
místních  dialektů.  Příspěvky  s  nářeční 
tematikou  publikoval  ve  vlastivědných 
sbornících  (např.  Tišnovsko)  a  rovněž 
v domácích i zahraničních odborných ča-
sopisech a sbornících. Věnoval se i mluvě 
mladé  generace  ve  městech,  zkoumal  ji 
na základě speciálního dotazníku. 
Svoje vědomosti a zkušenosti předával 

dále mladším generacím, dlouhodobě to-
tiž externě působil na Pedagogické fakul-
tě Masarykovy univerzity v Brně. Doktor 
Fic však dbal i na popularizaci. O probu-
zení  širšího  zájmu  o  naši mateřštinu  se 
zasloužil  zejména  v  70.  letech  řadou  ja-
zykových zrcátek pro deník Rovnost. Sou-
borně jsou obsažena v publikaci O češtině 
každodenní (Praha 1984). Spolupracoval 
i s Českým rozhlasem.
Fic  nezapomínal  ani  na  historii.  Svůj 

historický,  vlastivědný  i  jazykový  zájem 

soustředil  především  na  rodnou  obec 
a rodný kraj. V roce 2003 vyšly podrob-
né Dějiny Drahonína  s přehledem všech 
rodů.  Ve  spolupráci  s  Josefem  Zacpa-
lem  vznikla  také  kniha  Vlastivěda kraje 
od Pernštejna k Veveří (1999),  kde  kro-
mě  souhrnných  kapitol  o  přírodě,  his-
torii,  životě  a  jazyce  najdeme  i  lexikon 
obcí Tišnovska a abecední soupis nejvý-
znamnějších  osobností  daného  regionu. 
Pověsti a příběhy z Tišnovska pak uspo-
řádal v knize Z kraje od Pernštejna k Veve-
ří (1995, 1996).
Doktor  Karel  Fic  zemřel  v  roce  2005 

po krátké a těžké nemoci.

Ukázky nářečí horského typu:
(z  knihy  Vlastivěda  kraje  od  Pernštejna 
k Veveří)

Ale já, jednó sme take šli dum, šak vuna 
šla take a manžél múj, a slepice sem mňela 
duma, vite. A jak sme přicházeli g dumo, 
vone chodere bele hotečeny aš tam navr-
cho na tem kupco nad našéma. Jak mňe 
hoslešele chodere promlovit, vite, tag vone 
leťele za mnó. Mňe jih belu tak lítu. Laža-
ny, žena, nar. 1901

Bél starostó. A bél pjekňe doma, na voj-
no nemusél. A vúbec sedlácí, ti bili vječinó 
doma. Ti vječí. A malí museli na vojnu. 
A von ze svího chlíva dobitek nedávál, ale 
co mňele manžele na vojňe, na téch to vi-
máhál. Drahonín, žena, nar. 1904
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mudr. Petr Fruhwirt 
za osobní statečnost při pomoci účastníkům druhého a třetího odboje a lékařský věhlas. 

Petr  Fruhwirt  se  narodil  27.  6.  1902 
v jihomoravské vesnici Mikulovice u Zno-
jma  jako  jedno  z  deseti  dětí,  rodina  byla 
hluboce věřící. Ve škole byl pracovitý a ne-
obyčejně  nadaný  žák,  na  přímluvy  pana 
učitele proto šel na gymnázium do Morav-
ských Budějovic.  Jeho rodiče však museli 
kromě něj  živit  i  další  nezaopatřené děti 
a  nemohli  jej  plně  podporovat,  přivydě-
lával  si  tedy  kondicemi  z  latiny  a  mate-
matiky. Chtěl se stát lékařem. Na studiích 
na brněnské Masarykově univerzitě  opět 
dával  kondice,  pracoval  na  pitevnách 
a  praktikoval  u  zubního  lékaře,  jen  aby 
měl  peníze  a mohl  dokončit  studia.  Jako 
obyvatel Sušilových kolejí se začal zajímat 
o  spolkový  život  a  tak  se  zapojil  do  ak-
tivní  činnosti  katolických  vysokoškolá-
ků.  Doktor  Fruhwirt  byl  vždy  otevřeně 

praktikující  katolík.  Křesťanská  výcho-
va mu dopomohla  k pokoře,  skromnosti, 
obětavosti  pro  druhé  a  také  k  vytrvalos-
ti.  Po  ukončení  studií  sbíral  zkušenosti 
v  brněnských  nemocnicích.  V  roce  1930 
zahájil  samostatnou  praxi  v  Tišnově.  Byl 
vyhledáván  jako  praktický  i  zubní  lékař, 
o pacienty neměl nouzi. Kromě diagnózy 
a léčby uměl pomoci i milým slovem a po-
chopením,  proto  se  stal  velmi  oblíbenou 
osobou.
Petr Fruhwirt nesl velmi těžce okupaci 

naší  vlasti  nacistickým Německem.  Když 
mu  v  koncentračních  táborech  zmize-
la řada známých a přátel z Tišnovska, byl 
to další důvod, proč se zapojit do odboje. 
Jako lékař poskytoval své lékařské služby 
odbojovým skupinám. Po válce udělil pre-
zident  republiky  Fruhwirtovi  partyzán-
skou medaili 1. stupně.
Po  nástupu  komunistů  v  únoru  1948 

nastalo v Československé republice obdo-
bí temna. Doktor Fruhwirt, známý v širo-
kém okolí  svými názory,  se opět postavil 
do odboje, ošetřoval zraněné při přestřel-
ce,  a  tím  podporoval  protistátní  živly. 
Praktiky  Státní  bezpečnosti  ho  však  do-
stihly a v roce 1952 byl zatčen a poté od-
souzen k  jedenácti  letům  těžkého žaláře, 
ztrátě  jmění,  ztrátě  občanských  práv,  zá-
kazu  lékařské  činnosti  a  pokutě.  Po  šes-
ti  letech  jej  podmínečně  propustili  kvůli 
zhoršenému zdravotnímu stavu. Postupně 

se z „neškodného“ zubního  laboranta vy-
pracoval zpět na zubaře a  lékaře s plnou 
čekárnou  pacientů.  Léta  strávená  v  kri-
minálech  na  něm  však  zanechala  stopu 
a o několik málo let později, v roce 1966, 
zemřel na infarkt. 

Řekli o něm:
syn Petr Fruhwirt, bývalý starosta Tiš-

nova: „Byl příkladem statečného a čestné-
ho člověka, jehož téměř celá životní dráha 
patřila službě lidem.“
Josef  Brázda  z  Doubravníku,  politický 

vězeň:  „Nejtěžší  operaci  provedl  ve  své 
ordinaci v zimě 1945 na  těžce zraněném 
Stevanu Mihajloviči, kterého k němu při-
vezli  jeho  spolubojovníci  na  popud  Bo-
ženky  Škrabálkové  z  Tišnova  ještě  téže 
noci  na  saních.  Sotva  jeho  žena  Valerie 
a pomocnice v domácnosti Marie Audyo-
vá odstranily zakrvácenou slámu a plátna, 
ozvalo  se zabouchání na venkovní dveře. 
Přede dveřmi stáli muži v kožených kabá-
tech a dožadovali se rozmluvy s doktorem 
Fruhwirtem.  Jen duchapřítomností  a  sta-
tečností Marie Audyové, která prohlásila, 
že doktor  je  někde u porodu  a  ona neví, 
kdy se vrátí, unikl doktor Fruhwirt gesta-
pu  a  následně popravě. Dveře  se  zavřely 
a chvějící se skalpel v jeho ruce se poma-
lu zklidňoval a on ukončil zdárně operaci 
za asistence své ženy Valerie.“ 

mudr. František Kuthan
in memoriam za zásluhy o rozvoj a věhlas města založením a provozováním vodoléčebného sanatoria

František  Kuthan  se  narodil  v  březnu 
roku 1862 v Krahulově u Třebíče jako prvo-
rozený syn z devíti dětí. O dvacet let pozdě-
ji maturoval s vyznamenáním na gymnáziu 
v  tehdejším  Německém  Brodu.  Poté  na-
stoupil  na  pražskou  univerzitu  na  stu-
dium  medicíny.  Praxi  po  promoci  získal 

na interně a očním oddělení v Praze, poté 
i  na  interně  i  chirurgii  v Brně,  tam mimo 
jiné  u  tišnovského  rodáka  MUDr.  Katho-
lického.  Doktor  Kuthan  se  později  pře-
stěhoval do Tišnova i s ženou Dobruškou, 
rozenou Odstrčilovou. Měli spolu dva syny, 
Stanislava a Františka mladšího. Z obou se 
rovněž stali významní lékaři.
Poté, co byl Tišnov v roce 1895 prohlá-

šen za klimatické místo se studenými  láz-
němi,  rozhodl  se  doktor  Kuthan  o  čtyři 
roky  později  postavit  na  severozápadním 
úpatí lesa Klucanina sanatorium a vodolé-
čebný ústav. Hlavní budova dle návrhu ar-
chitekta Karla Huga Kepky byla postavena 
za pouhý rok. Byla tak založena stavba, kte-
rá výrazně ovlivnila rozvoj města a pomoh-
la  jeho propagaci. V sanatoriu byly  léčeny 
choroby  nervové,  vnitřní  a  výměny  látek. 
Vyhledávaly  je  i  známé  osobnosti  spole-
čenského života, např. František Halas, Max 
Švabinský či Jaroslav Kvapil (ten si Tišnov 
velmi oblíbil).

Doktor  Kuthan  však  kromě  sanatoria 
věnoval čas i veřejnému životu. Byl ve ve-
dení města  a  více  než  dvacet  let  působil 
i ve Spořitelně města Tišnova, kde se rov-
něž zasloužil o její rozkvět a hospodářský 
vzrůst. Spořitelna poté mohla podporovat 
rozvoj města a různorodé stavební či kul-
turní činnosti.  
František  Kuthan  zemřel  na  začát-

ku roku 1944 po zlomenině nohy v krčku 
a následném zápalu plic. Nedožil se tak ze-
státnění  jeho sanatoria, které sice po jeho 
smrti připadlo synům, ale o tři roky později 
jim bylo odebráno a zestátněno. V padesá-
tých letech se ze sanatoria stala nemocnice 
s péčí v oborech interny a neurologie.
Po listopadu 1989 byl potomkům dok-

tora  Kuthana  majetek  navrácen.  Ti  ale 
v roce 2000 areál věhlasného Kuthanova 
sanatoria,  kde  dnes  sídlí  nemocnice  zři-
zovaná Jihomoravským krajem, odprodali 
do vlastnictví státu. 
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Bohuš sedlák
in memoriam za celoživotní přínos pro oblast kultury a vlastivědy v Tišnově a jeho podíl na založení 
tišnovské knihovny.  

Narodil  se  1.  ledna  1880  v  Tišnově 
do  rodiny  soudního  úředníka.  Od  roku 
1922  do  1938  působil  jako  první měst-
ský knihovník.  Jeho maminka  léta  vedla 
tišnovský  hostinec U Hammingerů.  Tam 
Bohuš Sedlák měl možnost poznat mno-
ho  významných  osobností,  kterým  poté 
zpříjemňoval  pobyt  ve  městě.  Mnohým 

dělal i průvodce, dramatik a režisér Jaro-
slav Kvapil jej při pobytech v Tišnově na-
zýval svým „příručím“.
Sedlák  byl  publicista,  dlouhá  léta  re-

digoval regionální týdeník Náš kraj a při-
spíval  do  řady novin  včetně brněnských 
Lidových novin. Měl rád kulturu a zába-
vu. Přátelil se s mnoha osobnostmi z řad 
literátů či herců a přivedl  je  i do rodné-
ho města. Díky němu si do Tišnova také 
našly  cestu  a  rády  se  vracely  některé 
osobnosti  tehdejšího  kulturního  živo-
ta,  jako  třeba  Jiří  Mahen  nebo  Rudolf 
Těsnohlídek.
Je autorem knihy V závětří Květnice o ži-

votě,  osobnostech  a  svérázných  postavič-
kách města  Tišnova  (kniha  je  k  dispozici 
mimo jiné i v tišnovské knihovně). Napsal 
také publikaci 40 let Sokola v Tišnově. 
Od  roku  1946  působil  Bohuš  Sedlák 

deset  let  jako  okresní  archivář.  Zemřel 
v  rodném Tišnově  v  roce  1957,  bylo mu 
tedy 77 let. 

Řekli o něm:
Marie  Pavlíková,  herečka  činohry 

a  operety,  rodačka  z  Tišnova  (přepis 
z  pořadu  České  televize  Na  kus  řeči,). 
„Nejlépe  z  Tišnováků  zpíval  Bohuš  Sed-
lák,  měl  nádherný  bas.  Nikdy  však  bo-
hužel  nevystupoval  veřejně,  neboť  trpěl 
velikou trémou. Bohuš Sedlák, když měli 
do Tišnova přijet Burianové (bratři Emil 
a Karel  –  významní  zpěváci,  pozn.  red.), 
obešel všechny hospody a upozornil hos-
tinské,  že  musí  mít  pro  ně  připraveno 
vždy nejlepší víno. To se jim muselo nalé-
vat ze zvláštního soudku, který byl určen 
jen pro tyto vzácné hosty.“ 
Karel Fic: „Bylo pro Tišnov první polo-

viny dvacátého století  štěstí,  že  se našel 
člověk, který lásku k svému městu dovedl 
zúročit i na poli drobné vlastivědné prá-
ce. Ta má pro svou prostupnost mnohdy 
dalekosáhlejší dopad než velké projekty 
renomovaných  dějepisců…“  (z  doslovu 
knihy V závětří Květnice)

prof. Karel Vachek 
za dlouholetý přínos dokumentárnímu filmu

Dokumentární  režisér  a  filmový  peda-
gog přišel na svět v roce 1940 v Tišnově, le-
tos tedy oslavil třiasedmdesáté narozeniny. 
Karel Vachek studoval na přelomu pa-

desátých  a  šedesátých  let  minulého  sto-
letí režii hraného filmu na pražské FAMU. 
Školu  absolvoval  půlhodinovým  filmem 
Moravská  Hellas,  reportáží,  kterou  na-
hlížel  pod  povrch  slavností  ve  Strážnici. 
Za snímek získal uznání na Mezinárodním 
filmovém  festivalu  v  Karlových  Varech. 
Vzápětí  však  prezident  Antonín  Novotný 
film  zakázal,  na  znovuuvedení musel  če-
kat až do porevolučních let. 

Další  Vachkův  dokument  Spříz-
něni  volbou,  natočený  v  roce  1968, 
zachytil události čtrnácti dnů, které před-
cházely  na  jaře  1968  volbě  českosloven-
ského prezidenta. Film získal Velkou cenu 
na Mezinárodním  filmovém  festivalu  do-
kumentárních  filmů  v  Karlových  Varech 
a dvě hlavní ceny na mezinárodním festi-
valu  filmového  dokumentu  v  německém 
Oberhausenu v roce 1969. 
V období normalizace v 70.  letech Va-

chek nemohl z politických důvodů v Čes-
koslovensku  natáčet,  a  proto  odešel 
do  exilu  do  Francie  a  USA.  Kvůli  nemoci 
své ženy se v polovině 80. let vrátil a pra-
coval v tišnovské sodovkárně jako řidič.
Od roku 1990 začal znovu natáčet dal-

ší  dokumenty.  Například  základ  tetralo-
gie Malý kapitalista,  jež mapovala změny 
české společnosti od porevolučních let až 
do přelomu století. Ve stejném roce reži-
sérovu  tvorbu  ocenila  porota  berlínské-
ho  festivalu,  když  mu  udělila  cenu  Zlatá 
kamera.
Za své filmy byl dvakrát (2000 a 2002) 

oceněn  v  kategorii  Nejlepší  český  doku-
mentární film roku na Mezinárodním fes-
tivalu  dokumentárních  filmů  v  Jihlavě. 
Tam v  roce 2010 získal  i  Cenu za přínos 
světové  kinematografii.  Ve  stejném  roce 
Vachek slavil své sedmdesáté narozeniny 
a  organizátoři  Mezinárodního  filmového 

festivalu v Karlových Varech pro tuto pří-
ležitost vytvořili kompletní retrospektivní 
pásmo jeho tvorby.
Od  roku  1994  je  profesor  Vachek  pe-

dagogem  Katedry  dokumentární  tvor-
by FAMU, od roku 2002 i jejím vedoucím. 
Jeho  studenty  jsou mladí  nadějní  filmaři 
jako například Vít Klusák a Filip Remun-
da (tvůrci dokumentu Český sen o půso-
bení reklamy na český lid). Právě oni pod 
vlivem  Vachkova  učení  letos  natočili  do-
kument  o  novodobých  prezidentských 
volbách Spřízněni přímou volbou.

Vachek o filmu Spřízněni volbou:
„Drama,  do  kterého  nezasahujeme,  jako 
to  činí  politikové  a  novináři,  jsme  sle-
dovali  a  kontaktně  obrazem  i  zvukem 
zaznamenali, abychom pak nemuseli ko-
mentovat  či  lyricky  kamuflovat  nepří-
tomnost faktů. Zaznamenávat v reálných 
proporcích,  soustředit  se  ve  větší  míře 
na  neoficiální  projevy  sledovaných  re-
prezentantů  uprostřed  událostí,  jejichž 
oficiální  ráz  je  dán  již  jejich  politickou 
povahou.“

Řekli o něm:
Vladimír Tupáček: „Kontroverzní tvůr-

ce – dokumentarista filozofického ražení, 
jehož filmy mají buďto své zaryté přízniv-
ce, nebo odpůrce.“
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Návštěva v Kynologickém klubu Tišnov
Ivana Prášková, učitelka

Členové  Kynologického  klubu  Tišnov 
připravili pro žáky naší školy pestrý pro-
gram.  V  samotném úvodu  se  děti  dozvě-
děly důležité informace o tom, jak pečovat 
o pejsky a  jak se k nim chovat, aby ome-
zily  riziko napadení  ať už  vlastním nebo 
cizím psem. Nechyběla ani názorná ukáz-
ka,  jak se zachovat, pokud už pes zaútočí 
nebo se k útoku chystá.

Nejvíce se dětem líbily ukázky výcviku 
psů. Psovodi se svými psy předvedli prů-
běh výcviku, počínaje od malého štěňátka, 
kdy se štěně hravou a nenásilnou formou 
připravuje na další výcvik, získává důvěru 
ve svého pána, aby pak společně dokáza-
li předvést takové výkony, jaké jsme mohli 
sledovat u  jejich starších kamarádů. Bylo 
vidět, že zvířata cvičení baví, mají radost 

z každé pochvaly svého psovoda a těší se 
na  pamlsek,  který  je  na  konci  každého 
úkolu čeká. 
Mnohokrát  děkujeme  všem,  kteří  si 

na nás udělali čas, a věříme, že nám získa-
né informace pomohou najít tu správnou 
cestu životem spolu s našimi čtyřnohými 
přáteli.

Vycházka Klucaninou
Kolektiv Mateřské školy, Tišnov, Horova - Na paloučku

20.  září  se  starší  děti  naší  Mateřské 
školy, Tišnov, Horova mohly vydat na vel-
mi příjemnou poznávací vycházku lesem, 
kterou pro naše děti pomohli uspořádat 
a  realizovat  pracovníci  Lesů  České  re-
publiky  (LČR),  jmenovitě pan  Špaček  se 
svými  kolegy.  Program  byl  velmi  pečli-
vě naplánován a připraven. Hned po na-
šem společném setkání pod lesem se děti 
rozdělily  do  tří  skupin  a  každá  skupina, 
pod vedením  jednoho  či  dvou pracovní-
ků  a  paní  učitelky,  vyrazila  jiným  smě-
rem  do  lesa  na  Klucanině.  Na  počátku 
cesty  si  děti  prohlédly  a  osahaly  různé 
druhy  paroží  a  kožešin,  získaly  zajíma-
vé  informace o práci myslivců a  lesníků, 
zjistily, jak se pečuje a stará o les a lesní 
zvěř. Dál  jednotlivé skupiny mohly vyra-
zit do terénu. Cestou děti čekalo několik 
zastavení  na  zajímavých  místech.  První 
z nich bylo pod korunami stromů a bylo 
provázeno povídáním o lese - co všechno 

v něm můžeme vidět a najít, o stromech, 
jaký mají pro nás význam a k čemu slou-
ží.  Děti  také  rozeznávaly  a  hádaly,  co 
všechno může být  ze dřeva,  a  zjišťovaly, 
jak  nás  dřevo  provází  životem  od  naro-
zení až do stáří. Cestou do kopce si děti 
také prohlédly  lesní  školku, místo, které 
zasáhl menší požár, a hádaly názvy stro-
mů a keřů. 
V  posledním  zastavení  byly  pracov-

níky  LČR  připraveny  různé  pohybové 
a  interaktivní hry, u kterých se děti pro-
běhly, pobavily, procvičily postřeh a svou 
paměť.    Závěrem  děti  čekaly  zvířecí 
hádanky. 
I  přes  chladnější  a  vlhké  počasí,  kte-

ré  panovalo,  se  dětem  vycházka  líbi-
la  a  za  svou  vytrvalost  a  účast  získaly 
od pracovníků LČR velmi pěkné a užiteč-
né  dárky  v  podobě  knížek,  omalovánek 
a  dětských  her.  Děti  na  čerstvém  vzdu-
chu a vlastním prožitkem získaly mnoho 

informací o lese, jeho zákonitostech, roz-
manitosti a také o povolání a poslání lidí, 
kteří o naše lesy pečují. 
Vycházka  byla  v  mnohém  inspirující 

a motivující k aktivnějšímu zájmu o pří-
rodu,  zejména k  její  ochraně  a pomohla 
tím naplňovat  jeden z bodů hlavních zá-
měrů a vizí našeho školního vzdělávací-
ho programu: vést děti k lásce k přírodě 
a ochraně životního prostředí a klást dů-
raz na bezprostřední kontakt s přírodou, 
na jejím pozorování a poznávání.
Od  nás,  zaměstnanců  MŠ  Horova 

Na paloučku, patří proto velký dík panu 
Špačkovi  a  jeho  kolegům,  kteří  pro  děti 
dobrovolně a cíleně organizují  tyto pod-
nětné  výlety  naší  krásnou  Klucaninou. 
Naší  vzájemné  spolupráce  si  velmi  vá-
žíme  a  těšíme  se  na  společná  setkávání 
i do budoucna!

INZERCE
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Osmadvacítka oslavila třicet

Vernisáž 
Gabriela Tillhonová, učitelka
Oslavy  zahájila  výstava  fotografií  bý-

valého  žáka  školy  MUDr.  Jana  Greguše. 
On sám uvedl výstavu velmi stručně slo-
vy:  „Tady  jsou  fotky,  na  stole  chlebíčky, 
ať se vám tu  líbí.“ O to víc řekly  jeho fo-
tografie, které zachycovaly zvířata, příro-
du i lidské tváře. Ke zhlédnutí byly nejen 
tradiční  fotky,  ale  i  obrázky  zpracované 
s  využitím  zvláštních  efektů,  které  jim 
dodávaly své osobité kouzlo. 

módní přehlídka
Barbora Kulhánková, učitelka
Součástí  programu  oslav  byla  módní 

přehlídka  společenských  modelů  z  díl-
ny módní návrhářky paní Pavly Klimešo-
vé  z  České Třebové. Modelkami  se  staly 
samy paní učitelky, které pilně trénovaly 
správnou chůzi  a  choreografii.  Při před-
vádění  modelů  se  na  vlastní  kůži  pře-
svědčily,  že  být  modelkami  není  vůbec 
lehké, už proto,  že v den D od rána hla-
dověly. Celé vystoupení se povedlo a ne-
malé  množství  diváků  je  při  závěrečné 
promenádě odměnilo vřelým potleskem. 
Že všichni pracovali v dobré pohodě a zá-
roveň s plným nasazením, vyplývá i z ná-
sledujících perliček:

Zkouška modelů
Modelka:  „Šaty  jsou  moc  pěkné,  ale 

nevím, jestli je budu předvádět, ten horní 
díl mi nějak nesedí.“
Návrhářka:  „Máte  ho  oblečený  na-

opak, paní učitelko, ramínko, které patří 
za krk, máte kolem pasu.“

Generálka
Modelky:  „Převlékárna  v  infocentru 

je dobrá, ale není tam zrcadlo. Co s tím?! 
Ani nebudeme vědět, jak vypadáme."
Paní ředitelka: „Já doma zrcadlo mám, 

klidně  ho  přivezu.“  Kdo  šel  v  den  oslav 
v ranních hodinách kolem školy, mohl vi-
dět,  jak paní ředitelka vchází do budovy 
v  doprovodu  svého manžela,  který nese 
zrcadlo v dřevěném rámu,  téměř větším 
než on sám. Nevěříte? Přijďte se podívat 
do školy, ještě dnes tam stojí – to zrcadlo.

Přehlídka
Modelka:  „Co  mám  dělat?  Moje  boty 

má na nohou Eva, která teď předvádí. Jak 
se stihnu přezout, když jdu hned po ní?“ 
Vedení školy má nyní velké obavy, že uči-
telky-modelky využijí nabídek světových 
modelingových agentur a místo učení za-
čnou dobývat přehlídková mola.

školní diskotéka alias hard party
Oskar Vaněk z 8. A
Když  jsme  se  s  kamarády  dozvěděli 

o „dětské diskotéce“, tak jsme si říkali, že 
tam určitě budou „malý děti” z 1. stupně 
a bude to „opruz”. Nakonec jsme se však 
rozhodli diskošku navštívit  a  začaly vel-
kolepé přípravy v podobě vybírání vhod-
ného outfitu a hairstylu. 
Když  jsme  dorazili  na  místo  urče-

ní, zmocnilo se nás milé překvapení. Byl 
tam  pult  s  různými  barevnými  reflekto-
ry, strojem na dým a skvělým DJ, o jehož 
vynikajících  schopnostech  jsme  se  záhy 
přesvědčili. První půl hodiny bylo světlo, 
tudíž jsme se k tanci spíš nutili, ale poz-
ději, když se setmělo, se parádně rozjela 
skvělá hard party! DJ nás dokázal rozpo-
hybovat  a  dostat  na  parket  písničkami 
od Gangnam Stylu až po „Žijeme len raz“, 
takže to byly úžasný tři hodiny tancování. 
Ještě  štěstí,  že  jsme mohli průběžně do-
plňovat pitný režim.
Skvělý večer plný zážitků s kamarády 

zakončil velkolepý ohňostroj, který jsme 
s úžasem všichni sledovali. Doufám, že si 
to brzy zopakujeme.

školní diskotéka
Katka a Julča ze 7. A
Školní diskotéka, která se uskutečnila 

dne  6.  9.  2013,  se  velmi  povedla.  Kona-
la se k 30. výročí založení naší milované 
školy.  Všichni  se  dobře  bavili  a  výbor-
ně vybraná hudba udělala dobré pozadí 
celému  večeru.  K  diskotéce  bylo  skvěle 
vybrané osvětlení  i  kouřové efekty,  přes 
které  nebylo  vidět  na  krok.  Tuto  oslavu 
všichni uvítali. Po párty jsme se přesunu-
li ven podívat  se na nádherný pestroba-
revný  ohňostroj.  Oslava  narozenin  naší 
školy se rozhodně povedla. 

dětský jarmark
Eva Brázdová, učitelka
V sobotu 7. 9. jsme šli všichni „za ško-

lu“.  Na  hřišti  se  totiž  konal  jarmark  pro 
děti  mladšího  školního  věku.  Sešlo  se 
tu  velké množství  návštěvníků  i  učitelů, 
kteří se podíleli na programu. Děti moh-
ly soutěžit na osmi stanovištích – skáká-
ní v pytlích, slalom s míčkem, hod na cíl 
a  další.  Za  každý  splněný  úkol  obdržely 
děti  malou  odměnu.  Současně  si  moh-
ly pochutnat na cukrové vatě a nazdobit 
vlastní  perník  polevou.  Rozesmáté  obli-
čeje  odcházejících  návštěvníků  svědčily 
o příjemně stráveném dopoledni. Odmě-
něni jsme byli i my učitelé – paní ředitel-
ka nás pozvala na guláš!

Věnuj počítač 
a pojeď do ZOO
Lenka Dufková, učitelka

Ve školním roce 2013/2014 pro nás 
Recyklohraní  opět  připravilo  nabitý 
program,  který  se  týká  nejenom  sběrů 
elektrozařízení a baterií, ale i dalších te-
maticky zaměřených úkolů. Novinkou je 
výjezdní program Recyklace hrou. Děti 
pochopí, že recyklací dnes už dokážeme 
vysloužilému  zařízení  dát  další  šanci, 
jak posloužit lidem i přírodě.
První  naší  aktivitou  je  kampaň  za-

měřená  na  zpětný  odběr  vysloužilých 
počítačů s názvem „Věnuj počítač a po-
jeď do ZOO“.  Sběr  použitých  starých 
nefunkčních  počítačů  je  organizován 
na ZŠ nám. 28. října od 2. 9. do 15. 11. 
2013. Pokud v tomto termínu přinesete 
do školy nepoužitelný počítač, získáme 
díky Vám 40  bodů do  celoroční  ekolo-
gické soutěže. Již předem děkujeme.

Poděkování
Martina Halouzková, za rodiče

Děkujeme za příjemně strávené sobotní 
dopoledne na „sportovním“  jarmarku pro 
děti,  pořádaným na počest  30.  výročí  za-
ložení ZŠ nám 28. října. Sluníčko nám přá-
lo,  děti  soutěžily  a měly  radost  z  odměn 
za každý splněný úkol. Milým zpestřením 
i pro dospělé bylo vystoupení skupiny his-
torického šermu Victorius a ukázka práce 
kovářské dílny pana Volánka. Žádné z dětí 
se také nemohlo nabažit zdobení perníků 
cukrovou  polevou  a  od  tohoto  stánku  se 
doslova a do písmene „odlepit“.

INZERCE
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Gymnázium, Tišnov  
získalo dotaci z fondů Eu
Karel Švábenský, ředitel

V roce 2012 byla v  rámci Regionálního 
operačního programu NUTS  II  Jihovýchod 
(dále  ROP)  v  oblasti  podpory  3.4  Veřejné 
služby  regionálního významu vypsána vý-
zva pro podávání žádostí se zaměřením Za-
řízení  pro  vzdělávání  včetně  technického 
zařízení pro výuku. Vybrané projekty  jsou 
pokryty z 85 % z ROPu a 15 % poskytuje Ji-
homoravský kraj. Na tišnovském gymnáziu 
se již řadu let snažíme posílit právě výuku 
technických a přírodovědných oborů, a tím 
směřovat naše absolventy na vysoké školy 
právě tohoto zaměření. Po takových odbor-
nících  je  totiž  stále větší poptávka, najdou 
dobré uplatnění v praxi a netvoří klientelu 
úřadů práce.
Na  škole  proto  vznikla  pracovní  skupi-

na složená z učitelů fyziky, chemie a biolo-
gie,  která  sestavila  prvotní  představu,  jak 
by  měla  nově  rekonstruovaná  pracoviště 
v učebnách a  laboratořích vypadat. V sou-
ladu  se  zásadami  zákona  o  veřejných  za-
kázkách  pak  byly  vybrány  odborné  firmy 

na  zpracování  projektové  dokumentace 
a vlastní  žádosti. První úspěch znamenalo 
již  získání  souhlasu  zřizovatele  školy,  kte-
rým je  Jihomoravský kraj, k vlastnímu po-
dání žádosti. Díky velkému úsilí všech členů 
pracovní skupiny i vybraných firem se po-
dařilo  žádost  doladit  a  v  požadovaném 
červnovém termínu 2012 podat. V  září  se 
pak  tišnovské  gymnázium  objevilo  v  se-
znamu  institucí,  které  byly  Regionální  ra-
dou NUTS II Jihovýchod vybrány k realizaci 
projektu.
Další  etapu  představovalo  vyřešení  ad-

ministrativních úkonů potřebných pro po-
depsání vlastní smlouvy, především získání 
úvěru  na  předfinancování  celé  akce.  Úkol 
ztížený koncem funkčního období zastupi-
telstva JMK, které škole už nestihlo potřeb-
né souhlasy schválit, a nové zastupitelstvo 
kraje začalo fungovat až koncem roku 2012. 
Nakonec se však vše potřebné podařilo do-
vést do zdárného konce a počátkem ledna 
2013  byla  podepsána  s  Regionální  radou 

smlouva,  která  pro  školu  znamená  přínos 
4,5 miliónu  Kč,  z  toho  více  než  3,8 milió-
nu Kč dotuje ROP a 676 tisíc Kč Jihomorav-
ský kraj. Takřka 90 % z toho činí investiční 
náklady na potřebné stavební úpravy a vy-
bavení  moderní  měřicí  a  demonstrační 
technikou. Po schválení investičního zámě-
ru a zadávacích podmínek byla vypsána ve-
řejná soutěž na výběr dodavatele. V letních 
měsících 2013  se  tak menší  budova  gym-
názia  proměnila  v  jedno  velké  staveniště. 
Mezi nejdůležitější zásahy patří kompletní 
výměna  osvětlení,  nové  podlahy,  nábytek 
a především vybavení moderní měřicí a de-
monstrační  technikou. Koncem srpna byly 
všechny práce dokončeny.
Od  podzimu  se  tedy  žáci  tišnovského 

gymnázia učí přírodovědné předměty v re-
konstruovaných učebnách s přístroji, které 
odpovídají  trendům poslední doby. K vyu-
žití  chceme přitom pozvat  i  žáky a učitele 
škol tišnovského regionu a zvýšit tím popu-
laritu školy i počet zájemců o studium.

INZERCE
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Knihy mého srdce oslaví 10. výročí
Marie Šikolová, dětské oddělení MěK Tišnov

Blíží  se  10.  ročník  projektu  na  podpo-
ru  čtenářství,  který  se  koná  každoročně 
v měsíci  listopadu ve  spolupráci Městské 
knihovny  Tišnov  a  Základní  školy  Smíš-
kova. Ráda bych připomněla pár slovy vý-
znam projektu  „Knihy mého srdce“, který 
letos oslaví 10. výročí a jehož název napo-
vídá, že je zaměřen především na čtenáře. 
První ročník se uskutečnil na podnět Ale-
ny Adamcové  v  roce  2004  a  byl  věnován 
švédské  spisovatelce  Astrid  Lindgrenové. 
Společně  v  duchu  autorčiných  myšlenek, 
„že nemáme nic lepšího než knihu a že je 
důležité a nutné, abychom se naučili vytvá-
řet fantazijní představy“, jsme sestavili pro-
gram,  jehož součástí byly besedy o životě 
a díle spisovatelky, výtvarné a dramatické 
lekce,  soutěžní  testy,  společná  čtení  a  žá-
kovské výstavy. První  ročník nás všechny 
příjemně  překvapil  dobrým  výsledkem, 
který  se  projevil  nárůstem  nových  čte-
nářů  a  hlavně  kladným  postojem  ke  kni-
ze.  Rozhodli  jsme  se  každoročně  projekt 
opakovat, a to vždy v měsíci  listopadu, se 
snahou představit i jiné významné autory 
dětské  literatury.  V  dalších  letech  nás  in-
spirovali Josef Lada (2005), Václav Čtvrtek 
(2006),  Ondřej  Sekora  (2007),  František 
Nepil  (2008),  Helena  Zmatlíková  (2009), 
Martina Drijverová (2010) a Alena Ježková 
(2011) a Jiří Trnka (2012).
Stalo  se  tradicí,  že  v  se  v dětském od-

dělení konala pro žáky 1.–5. tříd celá řada 
akcí,  které  rozvedly  téma  hravou  podo-
bou. Učitelé z 1. stupně a školní družiny se 
s nadšením zapojili  žáky do nabídnutého 
programu,  který  nadále  rozvíjeli  ve  ško-
le.  Společnými  silami  jsme  docílili  toho, 
že každý ročník měl skvělou a neopakova-
telnou atmosféru. Velké poděkování patří 

především učitelce Aleně Adamcové, díky 
níž  projekt  začínal,  a  která  ho  obohatila 
řadou zajímavých podnětů. Další poděko-
vání si zaslouží Petra Křížová, která v roce 
2009 převzala iniciativu za školu, a učitel-
ky prvního stupně i družiny Petra Kappe-
lová, Markéta Svobodová, Rita Váchová, Jiří 
Antoš, Dana Navrátilová, Lenka Šmardová, 
Marie  Špačková,  Ivana  Prášková, Marcela 
Pařízková, Eva Krajčovičová a Romana Na-
vrátilová.  Vzdělávacím  programem  jsme 
zpopularizovali  dětem  celou  řadu  vyni-
kajících spisovatelů a  jejich knih. Stalo se 
samozřejmostí, že si žáci mezi sebou o ne-
jednom  příběhu  povídali.  Každoročně  se 
v  rámci  projektu  uskutečnilo  kolem  25 
akcí, do kterých se zapojilo na 600 dětí.
Velkým  přínosem  se  stala  výtvarná 

podpora Mileny Strakové a Libora Baláka. 
Připravovali  pro  společné  malování  děti 
velkoformátové  obrázky,  které  zaručily 
projektu  profesionální  výtvarnou  podo-
bu. Výtvarné činnosti si děti velmi oblíbily, 
umožnily jim totiž, aby se aktivně podílely 
na výzdobě, díky níž se knihovna každoroč-
ně  proměňovala 
v pohádkové místo.
Další  zajímavá 

spolupráce  se  roz-
běhla se ZUŠ v Tiš-
nově. Pod vedením 
Berit  Hönigové 
předvedli  žáci  lite-
rárně  dramatické-
ho  oboru  nejednu 
zdařilou  scénku 
a  svým  vystoupe-
ním zpestřili  a do-
plnili  řadu  besed. 
Vše  se  zájmem 

sledovali i rodiče, rádi zavítali na vybrané 
akce a na závěrečné společné čtení připra-
vovali sladké pohoštění.
Díky  cílené  výchově  si  děti  do  své  pa-

měti uložily nejednu knihu a nejednu my-
šlenku.  S  jistotou  můžeme  říci,  že  děti 
z Tišnova i v pozdějším věku vnímají veli-
ce kladně prostředí dětské knihovny a čas-
to si ji spojují s nevšedním zážitkem.
A  na  co  se  naši  čtenáři  mohou  těšit 

ve  výročním  roce?  Desátý  ročník  bude 
tvořit  průřez  všemi  lety,  proto  se  ve  vý-
běru objeví více témat, která budou aktu-
ální  několik  měsíců.  Slavnostní  zahájení 
10.  ročníku  bude  1.  listopadu  a  vystoupí 
v  něm  Nedvědický  pěvecký  sbor  Petry 
Gloser Cvrkalové s pásmem pověstí z oko-
lí hradu Pernštejna. Dalšími milými hosty 
budou spisovatelky Alena Ježková a Marti-
na Drijverová. A čím budeme čtenáře moti-
vovat? Snad ani nepřekvapíme, že knihou, 
předčítáním,  divadlem,  zpěvem  i malová-
ním. Držte nám palce, abychom malé čte-
náře nezklamali a jako vždy na závěr řekli: 
„Tento ročník se nám skvěle vydařil“. 

Knihy mého srdce zahájí 
10. ročník 
1. 11. 2013 v 8.30, 9.30 a 10.30
Zveme  vás  na  slavnostní  zahájení  10.  ročníku  společné-

ho projektu na podporu dětského  čtenářství  s názvem Knihy 
mého  srdce,  který  se  každoročně  realizuje mezi  Měk  Tišnov 
a Základní školou Smíškova. Oblíbený a originální projekt od-
startujeme vystoupením Nedvědického pěveckého sboru. Cvrč-
ci pod vedením sbormistrině Petry Glosr Cvrkalové představí 
pásmo pověstí a písní okolo hradu Pernštejna žákům 1.–3. tříd. 
Nenechte si ujít představení malých herců a zpěváků. 
Všechny pořádané akce  jsou přístupné veřejnosti, zejména 

maminkám či  tatínkům na mateřské dovolené,  „hlídacím“ ba-
bičkám a dědečkům s vnoučaty a všem, kteří mají čas a chuť 
zhlédnout zajímavé programy. 
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Předškolka Ptáčata
Do  předškolky  Ptáčata  začalo 
od  2.  9.  2013  docházet  15  nových  dětí 
zaměstnaných  rodičů,  kteří  neumísti-
li  své  dítě  do  mateřských  školek.  Oteví-
rací doba je celoročně (od září do srpna) 
od 6.30 do 16.30 a o děti se starají 3 pe-
čovatelky  vyškolené  akreditovaným  kur-
zem. V průběhu  roku děti  i  rodiče  čekají 
akce – Mikuláš, vánoční besídka, karneval, 
mnohá  výtvarná  tvoření  a  výrobky,  ná-
vštěva zahradní železnice v Drásově, jízda 
na koních a návštěva ekofarmy na Kalech, 
návštěva knihovny, návštěva hasičů, poli-
cistů,  kadeřnice,  program  Zdravé  Pětky, 

program Hasík, focení dětí a mnohé další. 
Již  nyní  je  možné  přihlásit  dítě  do  přijí-
macího  řízení  na  školní  rok  2014–2015. 
Zápis dětí do předškolky proběhne v květ-
nu  2014.  Podmínkou  zapsání  dítěte  je 
zaměstnanost rodiče, velká pravděpodob-
nost nepřijetí  dítěte do MŠ od  září  2014 
a  v  případě  soukromých  firem  potvrze-
ní o přijetí de minimis (např. státní školy 
a nemocnice de minimis nedodávají).
Kontakt:  PhDr.  Libuše  Beranová,  mana-
žerka předškolky, 777 706 722,
liba.beranova@tiscali.cz

máme Řád dětského úsměvu 
Tomáš Rybníček, vedoucí Muzea města Tišnova

Muzeu  a  kavárně  v Müllerově  domě 
byl udělen Řád dětského úsměvu.
Toto  milé  ocenění  jsme  převza-

li  v pondělí 2. 9. 2013 z  rukou Moniky 
Krištofové  z Rodinného  centra  Studán-
ka.  Všechny  nás  to  upřímně  potěšilo, 
neboť naším cílem je ukázat všem, tedy 
i  našim  nejmenším,  že  pobyt  v  muzeu 
neznamená nezáživnou nudu, ale může 
být  i  zábavný.  Proto  se  snažíme  vytvo-
řit  příjemné  zázemí  rodičům  i  dětem. 

Samozřejmostí  jsou  bezbariérové  pří-
stupy  do  celého  muzea  i  takové  drob-
nosti jako je například přebalovací pult.
Zatímco  rodiče  si  mohou  přečíst 

denní  tisk  a  vychutnat  doušek  lahod-
né kávy nebo čaje, jejich ratolesti ocení 
dětský koutek se spoustou hraček, pas-
telkami  a  spoustou  jiné  zábavy.  V  let-
ních měsících  se  tyto  aktivity  rozšiřují 
i  před  muzeum,  kde  najdete  zahrádku 
s pískovištěm. 

V  sortimentu  kavárny  jsou  zahrnu-
ty i Fair trade výrobky a produkty v Bio 
kvalitě. 
Každý měsíc připravujeme pro hosty 

muzea i výhodné menu. Aktuální infor-
mace  najdete  na  našich  internetových 
stránkách  www.mekstisnov.cz  nebo 
na Facebooku.
Děkujeme  všem  našim  příznivcům 

a těšíme se na vaši návštěvu.

Vánoční 
dárky pro děti 
z dětských 
domovů 
Lenka Knechtová, statutární zástupce 
RC Studánka

Rodinné  centrum  Studánka  ve  spolu-
práci  s  Dětskými  domovy  v  Tišnově 
a Vranově připravilo projekt,  jehož cí-
lem  je nákup dárků pod vánoční  stro-
meček pro děti z dětských domovů.
Popis projektu:
Každé  dítě  z  dětského  domova  si  na-
píše  svoje přání. Přání bude umístěno 
od 7.  října 2013 na papírovém vánoč-
ním  stromečku  v  Rodinném  centru 
Studánka, Riegrova, Tišnov .
V Rodinném centru Studánka  si  vybe-
rete  Vám  blízký  dárek.  Zakoupíte  ho, 
zabalíte a přinesete zpět k nám do kon-
ce listopadu 2013.
Na  začátku  prosince  dárky  vyzvedne 
Ježíšek, aby je v pravý okamžik předal.
Děti  mají  jednoduchá  přání,  která 
zvládnete splnit. 
Kdy  můžete  přijít:  pondělí  až  pátek 
9.00  –  16.00,  nebo  si  můžete  návště-
vu domluvit na tel. 604 871 943, popř. 
e-mailu studanka@atlas.cz.
Možná  chcete  podpořit  dobrou  věc, 
ale váháte, aby Vaše finanční prostřed-
ky pomohly. Na náš projekt se můžete 
spolehnout!Ocenění Řád dětského úsměvu 

Rodinné centrum Studánka v rámci oslav 
9. narozenin udělilo jako již tradičně kaž- 
dým  rokem  ocenění  těm,  kteří  poskytují 
služby přátelské rodinám. Zejména si ce-
níme  bezbariérovosti,  nekuřáckého  pro-
středí,  příjemného  a  milého  personálu 

tolerantního  k  dětem,  dětského  koutku 
a prorodinných aktivit. Z mnoha nomino-
vaných  se  odborná  komise  složená  pře-
devším  z  aktivních  maminek  rodinného 
centra a dvou zastupitelek města Tišnova 
rozhodla ocenit Řádem dětského úsměvu 

na  Tišnovsku  následující  organizace: 
Sportovní  klub  Temis  Tišnov  a Müllerův 
dům – kavárna a muzeum, Za  sebevědo-
mé Tišnovsko, o. s. 
Více  informací o ocenění a důvodech na-
leznete na www.studanka-tisnov.cz.

jezírko
Potřebujete si něco vyřídit nebo nakoupit? 
Zajít na úřad nebo k lékaři? Zajistíme také 
hlídání  sourozenců  za  zvýhodněnou  cenu 
v době návštěvy našich dopoledních krouž-
ků pro rodiče s dětmi.
Nabízíme každodenní nebo občasnou péči 
o děti v malém dětském kolektivu.
 Jezírko je zařízení školkového typu pro děti 
od 2 do 5 let. 
O děti pečují zkušené pečovatelky.

Provoz, včetně stravy, je zajištěn každý vše-
dní den od 7.00 do 16.00.
Pro  děti  jsou  předem  připraveny  tvořivé, 
výtvarné, hudební,  sportovní  či didaktické 
aktivity. V areálu RC Studánka je k dispozici 
dětské hřiště.
V případě  zájmu kontaktujte  koordinátor-
ku hlídání Blanku Mahelovou: 775 050 558, 
blanka.mahelova@seznam.cz. 
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senioři změřili své síly v olympijském klání
Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov

V  Centru  sociálních  služeb  Tišnov  se 
letos  konaly  první  Letní  olympijské  hry. 
Od  začátku  srpna  jsme  v  CSS  žili  olym-
pijskou  myšlenkou.  V  tvořivých  dílnách 
se  vyráběly  potřebné  rekvizity,  sháněly 
se pomůcky, pekly medaile. Ve vestibulu 
se objevovaly zajímavosti o olympijských 
ceremoniálech nebo panely s informace-
mi o jednotlivých sportech a významných 
sportovcích,  kteří  v  nich  reprezentují 
Českou republiku. Obyvatelé i návštěvní-
ci domu s pečovatelskou službou zvěda-
vě očekávali, co za akci je čeká. Tušili, že 
se asi nepředpokládá, že by sjížděli divo-
kou vodu nebo běhali přes překážky, ale 
v tom, jak budou vypadat olympijské dis-
ciplíny,  neměli  úplně  jasno  do  poslední 
chvíle. 
Týden před olympiádou už bylo mož-

né usuzovat, že půjde především o legra-
ci. Ve vestibulu „vzplál“ olympijský oheň 
– zcela bezpečný, vyrobený z papíru. 
Ve čtvrtek 29. srpna ve 13.30 byly let-

ní  olympijské  hry  slavnostně  zahájeny 

Jednotlivé závodní disciplíny byly pojaty 
spíše nevážně a přizpůsobeny tak, aby je 
měli možnost zvládnout opravdu všichni. 
Takže místo hodu oštěpem se házelo šip-
kou  na  terč,  místo  cyklistického  závodu 
museli  závodníci  šlapat  tři minuty  jízdy 
na  rotopedu  a  kajak  nahradila  papírová 
lodička,  kterou  bylo  nutné  přefouknout 
přes  dětskou  vaničku.  V  podobném  du-
chu  bylo  upraveno  všech  osm  disciplín, 
takže  si  účastníci  zkusili  také  tenis,  fot-
bal, košíkovou nebo střelbu. 
Každý závodník obdržel startovní číslo 

a průkazku, do které  se  razítkem potvr-
zovalo  absolvování  jednotlivého  sportu. 
Při  plnění  úkolů  šlo  zejména  o  zábavu, 
takže  žádný  olympionik  neměl  problém 
zvládnout  všechny  disciplíny.  Pomáhala 
jim také sportovní divácká kulisa. 
V závěru přišlo na řadu vyhlášení vý-

sledků.  Stupně vítězů byste však hledali 
marně. Zvítězili všichni, proto také dosta-
li medaili z perníku a diplom nejlepšího 
sportovce. 

Ohlasy  od  zúčastněných  seniorů  byly 
pozitivní:
„Strávili jsme příjemné odpoledne.“
„Děkujeme za podobné akce.“
„Poprvé jsem házela šipkou na terč.“
„To jsem si ani nemyslela, že ten rotoped 
zvládnu.“
„Takhle jsem se dlouho nepobavila.“
„ A kdy bude příští akce?“ 
Za CSS slibuji, že určitě podobné spor-

tovně zábavné akce budou. Doufáme,  že 
příště  bude  aktivní  účast  seniorů  ještě 
hojnější.
Všem,  kteří  se  podíleli  na  přípravě 

a  úspěšném  průběhu  akce,  chci  podě-
kovat za pomoc a za nadšení,  se kterým 
k akci přistoupili. 
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Osmdesáté výročí první tišnovské rozhledny
Miroslav Pavlík

„Dovolujeme  si  Vás  uctivě  zváti,“  sto-
jí  na  pozvánce  Klubu  čs.  turistů,  odboru 
v Tišnově, „ku otevření rozhledny na Klu-
canině v neděli 15. X. 1933 s programem: 
V 10 hod koncert městské hudby na ná-
městí.  Ve  14  hod  průvod  na  rozhlednu 
a v 15 hod proslovy a předání rozhledny 
veřejnosti. Potom koncert městské hudby 
za  osobního  řízení  kapelníka  A.  Sigmun-
da.“ A na  levé  straně pozvánky  je kresba 
rozhledny od Josefa Jambora.
Tolik  pozvánka,  ale  to  nejhlavnější 

na pozvánce nebylo. Totiž, že k slavnostní-
mu otevření  rozhledny byl  pozván  tehdy 
nejpopulárnější  filmový herec Vlasta Bu-
rian, který v  té době hostoval v Brně. Že 
přijel do Tišnova, byla především zásluha 
hoteliéra  Ant.  Frankeho,  který  byl  tehdy 
čelným  funkcionářem  Zemského  cizinec-
kého svazu v Brně.  Jeho zásluhou se sta-
la  také oblíbená vyhlídka nad Brabcovou 
pilou „U jelena“, kde byl osazen bílý jelen 
vyřezaný ze dřeva.
Burian byl známý nejen jako herec, ale 

také  jako  výborný  hráč  tenisu  a  v mládí 
také  jako  fotbalový  brankář.  Pro  širokou 
tišnovskou veřejnost sehrál exhibiční teni-
sový zápas se svým sparingpartnerem Sí-
bou, bývalým tenisovým reprezentantem.

Na  slavnostní  oběd měl  být  pochopi-
telně  smažený  řízek.  Burian  však  řízky 
neměl  rád.  A  tak,  když mu  oznámili,  že 
na  oběd  bude  řízek,  prý  odpověděl:  „To 
já nežeru.“ Jeho paní, která ho do Tišno-
va  doprovázela,  však  hostitelům  pora-
dila, že ho nejlépe uctí buřty s cibulí. Ty 
potom  narychlo  zaopatřil  pan  Jaroslav 
Darmopil z Korábu a prý, i když byly pře-
octované, Burian si je pochvaloval.
Výstup  na  rozhlednu,  kterou  postavil 

tišnovský  tesařský  mistr  Šťasta,  zachy-
til  filmovou  kamerou  dentista  Jan  Crha. 
Na  tento  slavnostní  okamžik  vzpomíná 
historik  Jan Hájek,  který  se  osobně  celé 
akce  zúčastnil:  „…  stál  jsem  v  blízkosti 
Vlasty Buriana, který byl obklopen činov-
níky  tišnovského  klubu  turistů  a  teh-
dy  pronesl  Burian  onu  památnou  větu 
„A máte tady výtah?“, a pak všem udive-
ným doplnil „Tak leda z matriky“.
Burianova  návštěva  byla  velkou  kul-

turní  událostí,  stejně  tak  jako  otevření 
rozhledny.  Bohužel,  v  závěru  II.  světové 
války,  kdy  se  fronta  blížila  k  Brnu,  byly 
ničeny  všechny  trigonometrické  věže 
a  rozhledny  ze  strategických  důvodů. 
Tento osud stihl také tišnovskou rozhled-
nu,  kterou  odborně  rozebrali  tišnovští 

tesaři. Mezi nimi byl  také pan Kovář,  te-
sař z Družstevní ulice, a podle jeho vyjád-
ření byla již rozhledna v zádlabech shnilá 
a  vstup  na  ni  už  nebyl  bez  rizika.  Roz-
hledna byla vystavěna z borového dřeva 
a čas udělal své.

desáté výročí otevření nové tišnovské rozhledny
Eva Fuchsová, občanské sdružení Rozhled na Tišnov

Už jsem si zvykla, už se tolik nedivím, 
když  zvednu  třeba na  „Riegrovce“ hlavu 
a uvidím na kopci Klucanina obnovenou 
rozhlednu. Opravdu je tu! Už 10 let je tu. 
Uskutečněný sen pár nadšenců. Opravdu 
stojí a slouží Tišnovákům i návštěvníkům 
města k procházkám a výhledům na měs-
to a krásné okolí.
Zpočátku  šlo  jen  o  hrstku  nadšenců, 

pak se přidali podporovatelé, město Tiš-
nov, řada firem z Tišnova i okolí a hlavně 
občané města Tišnova. Díky všem těmto 
velkým i drobným dárcům, kteří pomohli 
financovat  stavbu  třeba  jen zakoupením 
„své“ cihly se podařilo zrealizovat výstav-
bu  nové  rozhledny  na  místě,  kde  stála 
původní už zničená dřevěná věž vybudo-
vaná KČT v roce 1933.
Mám  vždy  velkou  radost,  když  vidím 

na  vyhlídce  návštěvníky.  Jsem  ráda,  že 
si mohou vyjít na rozhlednu v  jakémko-
liv čase a dni roku a vždy  je pro ně roz-
hledna  otevřená  a  dovolí  jim  shlédnout 

do  tišnovského údolí. Mám  radost,  že  si 
někdo  vyšlápnul  na  kopec  získat  nad-
hled,  místo  toho,  aby  seděl  u  televize 
a baštil chipsy.
Ten šťastný nápad obnovit  rozhlednu 

se  zrodil  v  hlavách  několika  dobrovol-
níků,  kteří  založili  v  roce  2001  občan-
ské sdružení Rozhled na Tišnov, v letech 
2002 a 2003 zajistili finanční prostředky 
ve výši 3,3 mil. Kč a zrealizovali za účas-
ti tišnovských stavebních firem výstavbu. 
Rozhledna byla slavnostně otevřena dne 
11. října 2003. V roce 2010 byla převede-
na na Město Tišnov.
Občanské  sdružení  splnilo,  co  si  dalo 

do  vínku  –  obnovit  na  kopci  Klucanina 
rozhlednu a chystá se letos ukončit svou 
činnost.  Poslední  obohacení  rozhledny, 
které chystá, je umístění dvou tabulí s fo-
tografiemi  staré  rozhledny  a  fotografie-
mi  z  výstavby  rozhledny nové  v  prvním 
patře.
K  10.  výročí  připravilo  občanské 

sdružení Rozhled na Tišnov svoji posled-
ní akci. U příležitosti turistického pocho-
du Tišnovská padesátka, organizovaného 
KČT,  povedou  dvě  trasy  přes  rozhlednu 
a  tam  si  budou moci  účastníci  pochodu 
zakoupit  almanach  vydaný  při  otevření 
rozhledny, pohlednice se starou nebo no-
vou rozhlednou případně mapu vyhlídek 
z rozhledny. Odpoledne od 14 do 16 ho-
din  bude  zajištěn  odvoz  méně  pohybli-
vých  spoluobčanů  autem  na  rozhlednu, 
aby se  i oni mohli  rozhlédnout po svém 
kraji.  Zájemci  se  mohou  hlásit  na  tel.: 
605  152  354  do  11.  10.  2013.  A  večer 
bude možné  spatřit  od  19  do  23  hodin 
nasvícenou rozhlednu.
Občanské  sdružení  děkuje  všem,  kdo 

se zasloužili o obnovu rozhledny, a přeje 
rozhledně do dalších let mnoho návštěv-
níků s životním nadhledem.
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Nejste na to sami
Jana Kosmáková, Oblastní charita Tišnov

Lidský věk se prodlužuje a spolu s vě-
kem  přibývají  člověku  zdravotní  potíže. 
Stárnutí je dlouhodobý proces, soubor ne-
zvratných  tělesných  i  psychických  změn. 
Časem  začínáme  pozorovat  postupně  je-
jich nárůst. Dochází k poklesu schopnos-
tí  a  výkonnosti,  klesá  psychomotorika 
a  celková  vitalita  organismu,  podstatně-
ji se zhoršuje paměť, zrak, sluch, narůstá 
nesoběstačnost,  mění  se  rytmus  spánku 
a  bdění,  dochází  k  dezorientaci  i  v  dříve 
známém  prostředí.  Jinak  fyzicky  třeba 
zdráv,  potřebuje  takový  člověk  postupně 
neustálou péči.
Následně  se mění  situace  celé  rodiny. 

Právě  rodina a partneři přebírají  roli pe-
čujících a tato péče jim zabírá veškerý čas. 
Nezúčastněný  si  nedokáže  představit,  co 
to je žít 24 hodin denně, 365 dnů v roce, 
s vážně nemocným člověkem.
Péče  klade  veliké  nároky  neje-

nom  na  fyzickou  i  psychickou  odol-
nost  blízkých,  ale  výrazně  zasahuje  také 

do  rodinných  vztahů.  I  když  členové  ro-
diny  pečují  o  svého  blízkého  s  láskou, 
mění  se  jejich  životní  priority,  hodnoty, 
cíle. Pečující se s novou situací vyrovnáva-
jí stejně obtížně  jako nemocný. Proto po-
třebují rodinní příslušníci posílit vědomí, 
že na vše nejsou sami, potřebují někoho, 
kdo by naslouchal  a podal 
pomocnou  ruku.  Mnohdy 
potřebují  chvíli  odpočinku 
od neustálé a náročné péče 
o  nemocného.  Vnitřně  se 
cítí  izolováni,  dostávají  se 
do bludného kruhu stresu, 
smutku,  beznaděje,  vyčer-
pání  a  vlastních  zdravot-
ních problémů.
Je zde řešení  - snažit se 

tento bludný kruh přerušit, 
narušit  stereotyp  žití,  na-
slouchat  zkušeným odbor-
níkům. Pomoci Vám mohou 
pracovníci  Pečovatelské 

služby Oblastní charity Tišnov, kteří s Vámi 
situaci  vyhodnotí,  podpoří  Vás,  ukážou 
možné  cesty,  pomohou  s  potřebnou péčí 
o blízkého. Navštivte nás na adrese Rábo-
ňova 116 v Tišnově nebo nás kontaktujte 
na telefonním čísle 731 626 074. Věřte, že 
na vše nemusíte být sami.
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Lhostejnost k prevenci nepatří…
Květa Kučerová, svaz ÚO dia Tišnov

Tišnovští  diabetici  hodnotí  svoji  čin-
nost  –  pořádání  jednodenních  výletů  pro 
své členy i nečleny.
Na  první  jarní  den  zpravidla  děláme 

vycházky,  ale  tentokrát  jsme  naplánovali 
výlet do nedalekého Rajhradu u Brna a po-
kračovali do Oslavan. Malá exkurze do na-
šeho  okolí  byla  příjemným  zpestřením 
dlouhé zimy. Náš výlet měl za cíl účastníky 
poučit a při společném obědě se pobavit.
Těšili jsme se na památník písemnictví 

v Rajhradě, kde je druhá největší knihovna 
v republice (má 18 tisíc knih) po Strahov-
ském  klášteru  v  Praze.  Expozice  v  Raj-
hradě  nabízí  nejvýznačnější  osobnosti 
literatury na Moravě, jsou zde vidět oprav-
dové unikáty.
Po  obědě  jsme pokračovali  do  nedale-

kých Oslavan, kde jsme navštívili muzeum 
hornictví  a  energetiky,  které  je  umístěno 
v oslavanském zámku a na nás  zde  čekal 
úžasný  průvodce,  bývalý  důlní  inženýr. 
V  zámku  dříve  sídlila  vojenská  posádka 
a bylo tam i skladiště vojenského materi-
álu.  Našli  se  dva  nadšenci  v  Oslavanech, 
kteří  tento  zámek  s  pomocí města  dávají 
dohromady.
Také  jsme  se  dozvěděli,  že  tamní  doly 

byly uzavřeny po 125 letech. Zajímavá in-
formace byla,  že na  západ od nás  se  tyto 
zdroje  zakonzervují,  ale  u  nás  se  zasy-
pou, zruší a těžba se velmi těžko obnovuje. 
Zhlédli jsme také výstavu ptactva, které se 
v této lokalitě zdržuje, a velmi nás překva-
pil dotaz průvodce, zda víme, proč kukač-
ka klade vajíčka do cizího hnízda- kukačka 
se živí žlutými housenkami, které jsou pro 
její mláďata jedovatá, a tak naklade vajíčka 
jiným ptákům do hnízda.
Další  výlet  byl  v  dubnu  do  jader-

né  elektrárny  Dukovany.  Nejdříve  jsme 

navštívili  jadernou  elektrárnu,  kde  jsme 
byli  objednaní  na  určitou  hodinu.  Tro-
chu nás zklamalo, že jsme se nemohli po-
dívat  na  některá  pracoviště,  protože  tam 
platí  velmi  přísná  bezpečnostní  pravidla, 
ale  chápali  jsme,  že  nás  nemohou  pustit 
k reaktoru.
Dozvěděli  jsme  se  spoustu  zajímavých 

věcí kolem výroby elektrické energie. Také 
nás zajímalo v souvislosti s jadernou havá-
rií v japonské Fukušimě, zda může nastat 
tato situace i v České republice. Bylo nám 
sděleno,  že  země  EÚ  provozující  jaderné 
zařízení  se  dobrovolně  připojily  k  zátě-
žovým  testům.  Cílem  bylo  prokázat míru 
odolnosti elektráren vůči seismickým, zá-
plavovým a povětrnostním jevům. Testem 
prošly  obě  české  jaderné  elektrárny,  jsou 
schopny  zvládnout  i  vysoce  extrémní  ha-
varijní stav, aniž by došlo k ohrožení. Bez 
testu  by  jaderné  reaktory  ani  nedostaly 
licenci. 
Po cestě zpět jsme udělali malou zastáv-

ku v pivovaru v Dalešicích, kde byly nato-
čené Postřižiny. Pivo měli opravdu dobré. 
Výlet jsme ukončili prohlídkou vodní elek-
trárny  na  přehradě  v  Dalešicích,  která  je 
zdrojem vody pro jadernou elektrárnu.
V květnu jsme jako každý rok uskuteč-

nili  ozdravný  pobyt  a  již  podruhé  zavíta-
lo  šestatřicet  lidí  nemocných  cukrovkou 
do  krásného  městečka  Bystré  u  Poličky 
na rekondičně-edukačním pobytu. 
Letos  jsme  pobyt  rozšířili  o  vycházky 

a  poznávání  dalších  zajímavostí  o  tomto 
kouzelném  kraji.  Navštívili  jsme  soused-
ní Hartmanice,  kde  stojí  kaplička  sv.  Jana 
Nepomuckého  a  jsou  tam  uloženy  ostat-
ky bývalých majitelů zámku. Výlet na tam-
ní  zámek  nebyl  tak  radostný  (i  když  má 
krásný  anglický  park),  protože  zde  žije 

asi 120 postižených mladých lidí. Jsou ale 
veselí  a  pracovití.  Vyrábí  ozdobná mýdla, 
keramiku,  svíčky,  dárkové  předměty. Dal-
ší dny jsme absolvovali výlet na hrad Svo-
janov  a  pak  krásný  výlet  do  Smetanovy 
Litomyšle.
Každý den  jsme využívali hotelový ba-

zén a  cvičili  jsme s naší úžasnou cvičitel-
kou Martičkou Skoumalovou tai-ji.
Velice jsme litovali,když se přiblížil ko-

nec našeho pobytu.
Rekondice  je  užitečná,  ale  edukace  je 

primární – pacient může mít drahé  inzu-
líny a vybavení,  ale když po deseti  letech 
neví,  proč  si  měří  glykemii,  tak  mu  pří-
liš  nepomůžeme.  V  současné  době  lékař 
nemůže  věnovat  hodinu  času  na  edukaci 
jednotlivého  pacienta.  Edukaci  zajišťuje 
naše  územní  organizace  každou poslední 
středu  v  měsíci  kvalifikovanou  diabeto-
logickou  sestrou.  Účast  cvičitelky  a  zdra-
votnického  personálu  si  hradí  Územní 
organizace z vlastních zdrojů. 
Domnívám se, že posoudíme-li náklady 

a  výsledný  efekt,  je  přínos  těchto  společ-
ných  rekondičních  pobytů  nesporný.  Jed-
ná  se  o  levné  akce,  které mají minimální 
nároky na personál,  léky a zdravotnickou 
techniku. Motivuje pacienty, vede ke zlep-
šení zdravotního stavu.
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit po-

děkování zastupitelstvu města za sponzor-
ský dar, který nám umožní další fungování 
a činnost. Další poděkování za peněžní pří-
spěvek  patří městysu  Drásova  obcím  Če-
bín a Svatoslav, odkud také máme členy.

9.  října ve 14 hodin bude pro  širokou 
veřejnost beseda s firmou Wellion (vý-
měna glukometrů, baterií zdarma).

Zájezd do slavkova a na mohylu míru
Květa Menšíková, Svaz tělesně postižených

V úterý 3. září slunce sice nezářilo, bylo 
pod  mrakem,  spadla  i  nějaká  kapka,  ale 
po  obědě  se  počasí  umoudřilo  a  plný  au-
tobus  členů  Svazu  telesně  postižených 
a  dalších  zájemců  jel  na  půldenní  zájezd 
do Slavkova a na Mohylu míru. Nově ote-
vřená expozice Napoleon – Austerlitz v bý-
valé  konírně  nás  nadchla.  Velké množství 
exponátů a doprovodný audovizuální pro-
gram, možnost vyzkoušet si pušky, se kte-
rými  se  bojovalo,  a  vidět  předměty,  které 
doposud  nebyly  nikde  vystaveny  –  to  byl 
opravdu  zážitek.  Historicky  je  s  bitvou 

u Slavkova spojen první mírový památník 
v  Evropě Mohyla míru,  naše  další  zastáv-
ka. Kdo tam byl před několika lety, dnes by 
se divil. Muzeum je moderně uspořádáno, 
několik  videoprojekcí  přibližuje  návštěv-
níkům slavnou bitvu a atmosféru té doby. 
Když jsme vyšli z muzea, krásně svítilo slu-
níčko a zpříjemnilo procházku k autobusu. 
Řidič pan Jílek nás bezpečně dovezl domů 
a tak i přespolní stihli po šesté hodině ve-
černí  odjezdy  autobusů  i  vlaku.  Odpoled-
ní  zájezdy  nám  seniorům  vyhovují,  takže 
v nich hodláme podle zájmu pokračovat.    

Ozdravné pobyty
Svaz  postižených  civilizačními  choro-
bami  Brno-venkov  nabízí  ozdravné 
pobyty – tak zvané vánoční. Pobyty bu-
dou  víkendové.  Vedoucí  všech  pobytů 
Emílie Krčmová, telefon: 534 009 920, 
mobil: 607 242 138.

8. 11. – 11. 11.  Penzion Vrchovina, 
Nové Město na Moravě, cena 2100,- Kč,

15. 11. – 18. 11.  Penzion Vrchovina,
Nové Město na Moravě, cena 2100,- Kč,

22. 11. – 25. 11.  Hotel Pavla,
Vlachovice u Sýkovce, cena 2300,- Kč.
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Ohlédnutí za včelařským rokem 2012/2013
Josef Permedla 

Nový včelařský rok začal slibně s mla-
dou  výkonnou  matkou  ve  včelstvu.  Tou-
to větou jsem před rokem ukončil článek 
v  TN.  Co  přinesl  včelařský  rok  2012/13 
a jaký byl? Tyto matky odvedly v nepřízni-
vém období února a března 2013 skvělou 
práci.  Ale  teď  pěkně  od  začátku.  Průběh 
podletí – začátek včelařského roku, podzi-
mu a zimy byl pro včelstva příznivý. První 
malý  prolet  včel  byl  31.  ledna  a  1.  úno-
ra  2013,  kdy  denní  teplota  vystoupila 
na  8  –  10°C  a  včelstva  začala  plodovat. 
Zimní vyšetření na roztoče v únoru, bylo 
na včelnici  s  č. 0. Březen patří ke včelař-
skému předjaří, byl chladný a tak příroda 
vykazovala  jen nepatrný  rozvoj. Aprílový 
duben,  vždy  patří  k  těm  měsícům  roku, 
kdy zahyne mnoho létavek. Je způsobeno 
náhlou změnou počasí během dne, střídá-
ním  slunce,  deště,  větru,  tety  stručně  ta-
kové klasické aprílové počasí. Za takovéto 
situace se včely nestačí vrátit do bezpečí 
svých  příbytků.  Jarní  prohlídku  včelstev 
šlo vykonat až po větším proletu, kdy den-
ní  teploty  vystoupily  nad  10 °C  a  to  bylo 

možné  8.  –  10.  4.  2013,  tedy  o  tři  týdny 
později  než  v  předešlých  letech.  Matky 
kladly vajíčka a včelstva tvořila jarní gene-
race. Včelstva s mladými matkami odved-
ly  dobrý  start  do  nadcházejícího  období 
včelařského  jara.  Ať  to  byly  ty  loňské  či 
předloňské,  starší  ve  včelstvech  nemám. 
Nebylo  znát  zpoždění  v  rozvoji  způsobe-
né nepřízní počasí až na  trubčí populaci. 
Duben patří k měsíci, ve kterém včely dě-
lají včely, tedy k bouřlivému rozvoji. Musí 
být  v  nadcházejícím  období  připravena 
plně využít  snůšku. Včelařské  jaro se da-
tuje  rozkvětem  třešně  ptačí.  V  této  době 
se  nasazuje  první  medníkový  nástavek, 
aby  včelstva  mohla  nad  plod  tvořit  prv-
ní medné zásoby. Do rozkvětu jabloní, by 
včelstvo  mělo  obsednout  tři  nástavky  tj. 
27 plástů  rámkové míry 24×39 a  to  sku-
tečně  stihly  i  letos.  Asi  v  druhé  polovině 
květenství  řepky  je  třeba  nasadit  čtvrtý 
nástavek, tedy druhý medníkový. Včelstva 
rozkvětem  akátu  vstoupila  do  léta.  Roz-
květem  lip  do  období  včelařského  roku 
–  plného  léta,  po  jejím  odkvětu  nastalo 

podletí  a  konec  včelařského  roku  –  me-
dobraní.  Včelstva  ve  dvou  spodních  ná-
stavcích  tvoří  plod  a  ve  dvou  horních 
med.  Letošní  rok  včelám  nepřálo  počasí 
ve  sběru  nektaru,  ale medovice  bylo  do-
statek.  Podle  toho  vypadl  medný  výnos, 
který  byl  nadprůměrný,  díky  medovico-
vému  medu.  S  chovem matek  letos  bylo 
započato  o  deset  dní  později  pro  nedo-
statek  trubců ve včelstvech,  tedy 4. květ-
na. Do 20. srpna včelstvům byly sundány 
medníky, provedeno ošetření proti rozto-
či  a  do  konce  měsíce  doplněny  cukerné 
zásoby. Na dvou nástavcích  takto připra-
vená  včelstva  v  podletí,  vstoupila  do  no-
vého  včelařského  roku  s  novou  nadějí… 
Pokud  včelstva  něco  donesou  tak  první 
vytáčení  medu  připadá  na  měsíc  červen 
a to druhé na měsíc červenec. Včelař musí 
o  včelstva  pečovat  celý  rok,  tedy  i  v  tom 
zdánlivě klidném období podzimu a zimy. 
Ošetřit proti roztoči, přípravou a údržbou 
včelnice, tak aby jaro včelaře nezaskočilo 
nepřipraveného.

INZERCE
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Chov zakrslých králíčků
Klára Němcová, zvěrolékařka  

Obliba  zakrslých  králíčků  stoupá 
a  stejně  tak  přibývá  i  králičích  pacientů 
ve  veterinárních  ordinacích.  Ráda  bych 
se podělila o pár postřehů z praxe.
    Na začátku trocha teorie z králičího 

života.  Králíci  se  průměrně  dožívají  6-7 
let, ale znám i jedince žijící 10 až 12 let. 
Pohlavní dospělost nastupuje u samičky 
ve 4-6 měsících a u samečka v 5-7 měsí-
cích. Březost trvá 29 až 33 dnů a králice 
kojí mláďata 4-7  týdnů. Dospělý  zakrslý 
králíček váží většinou do 2 kg.
Klec pro králíčka má stát na místě bez 

přímého slunce a bez průvanu.  Jako po-
destýlka  je  dobrá  kukuřičná  drť,  hrubé 
hobliny nebo lisovaný papír s přídavkem 
Aloe.  Písek  určený  pro  kočičí  toaletu  či 
jemné piliny jsou nevhodné, protože jsou 
prašné a dráždí citlivé králičí oči. Mohou 
vyvolat až zánět spojivek.
Většina králíčků  je čistotná a vykoná-

vá  svou potřebu do klece na  jedno mís-
to, takže je můžeme pod dozorem nechat 
pobíhat  i  po  bytě.  Pod  dozorem  proto, 
aby nepřekousali elektrické šňůry či ne-
sežrali jedovatou pokojovou květinu.
Základ krmení tvoří seno a voda. Tolik 

oblíbené směsi  zrní a  sušených pochou-
tek  králík  nepotřebuje!  Nadbytek  zrní 
a  málo  sena  vyvolává  zdravotní  potíže, 
které často končí až smrtí králíčka. Lepší 
je  obohatit  jídelníček  čerstvým  ovocem 
(např.  jablko) a zeleninou (např. mrkev) 
a  zrní  podávat  pouze  výjimečně  (1-2x 
týdně čajovou lžičku, jako pamlsek).
Kromě  trávících  problémů  je  důsled-

kem zrnin přerostlý a obézní králík. Seno 
je  zdrojem  potřebné  vlákniny  pro  zdra-
vou  střevní  mikroflóru,  pro  správnou 
střevní mobilitu,  je prevencí vzniku  tri-
chobezoárů žaludku a střev) a malokuze 
(špatné  obrušování  zubů  s  následným 
přerůstáním.) 
V  kleci  nesmí  chybět  větvička  ovoc-

ného stromu sloužící k obrušování zubů. 
Králíčkům totiž zuby celoživotně rostou 
a  nemají-li možnost  okusování  tvrdého 
předmětu,  dochází  k  jejich  přerůstání. 
Poté  je potřeba krátit  zuby uměle nebo 
je  i  dokonce  vytrhnout.  K  obrušování 
zoubků  napomáhá  i  již  zmíněné  seno 
a tvrdý chleba (ne rohlík- nadýmá!)
I  když  žije  králíček  v  bytě  ve  měs-

tě,  doporučujeme  jej  naočkovat  proti 
moru  a  myxomatose.  Tyto  nemoci  pře-
náší bodavý hmyz a může dojít k přenosu 
od zajíce z pole či králíků chovaných v ne-
daleké venkovní králíkárně. Obě nemoci 
jsou bez vakcinace pro králíčka smrtelné.

Pouštíte-li králíčka volně po bytě, pra-
videlně  sledujte  délku  jeho  drápků,  aby 
nedošlo  k  jejich  zatržení  či  zalomení 
o koberec  apod. Zkušený  chovatel může 
zvládnout  zastřihování  sám,  ale  kvů-
li  nebezpečí  zastřihnutí  a  následného 
krvácení  je  lepší  nechat  drápky  zkrátit 
u veterináře.
Zdravý  králíček  má  čisté  lesklé  oči, 

čistý nos a  jeho okolí,  suché chlupy pod 
bradou a nedrbe se (občasné podrbání se 
je normální).  Při  pohledu do uší nevidí-
me strupy a šupiny mazu, okolí análního 
otvoru  je  čisté  a  bobky  jsou  formova-
né  (denní  trus  je  suchý  a  kulatý,  noční 
trus  naopak  měkký  až  mírně  mazlavý, 
je bohatý na vitamíny a králíčci jej často 
požírají).

INZERCE
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sté výročí úmrtí Vladimíra josefa Procházky
Martin Golec, archeolog, historik a speleolog

Koncem října roku 2013 uplyne již sté 
výročí  od  předčasného  úmrtí  talentova-
ného  geologa,  rodáka  z  Tišnova,  Josefa 
Vladimíra Procházky.  Jeho  životní  příběh 
je  svědectvím ohromné  lásky  k  vědecké-
mu  poznání,  pilného  studia  a  hluboké-
ho  oddání  problematice  poznání  zemské 
kůry.  Za  svého  života  dosáhl  vynikají-
cích  výsledků  a  nebylo  falešným  hodno-
cením  nad  jeho  rakví  z  úst  jeho  kolegů, 
že  odchází  jeden  z  nejlepších  vědců  své 
epochy. Jeho život naplňovalo pilné studi-
um, které mu ale  také, díky  jeho subtilní 
až plaché povaze přinášelo nemalou  trý-
zeň  a  hmotný  nedostatek.  Absence  pro-
středků, v době jeho dočasného odchodu 
z univerzitního a ústavního prostředí, mu 
podlomilo zdraví.
Vladimír  Josef  Procházka  nejdříve  na-

vštěvoval  obecnou  školu  v  Tišnově,  ná-
sledovala  německá městská  reálná  škola 
v  Brně.  Po  maturitě  roku  1882  si  odbyl 
jednoletou  vojenskou  službu.  V  letech 
1883–1884  studoval  vysokou  němec-
kou školu v Brně s cílem stát se učitelem 
na  střední  škole.  Studie přerušil  a přešel 
do  Prahy  na  českou  filosofickou  fakul-
tu  české  univerzity  v  Praze,  kde  setrval 
do  roku  1888.  Jeho  později  trvalý  zá-
jem  o  geologii  byl  ovlivněn  hlavně  jeho 
pražským  učitelem  vynikajícím  geolo-
gem  J.  Krejčím.  Pro  prohloubení  praktic-
ké  geologie  působil  v  letech  1888–1893 
v  muzeu  Říšského  geologického  ústavu 
ve Vídni a pak dva roky v Museu králov-
ství Českého v Praze. V letech 1895–1901 
působil  jako  asistent  na  technice  v  Pra-
ze  u  prof.  A.  Slavíka.  V  roce  1901  odjel 
do Tišnova, kde se sedm let živil pouze li-
terárními pracemi. Nicméně láska k oboru 
jej  neopustila.  Roku 1904  se  stal  členem 
Komise  pro  přírodovědecké  prozkoumá-
ní Moravy. V roce 1908 se stal redaktorem 
přírodovědné  části  časopisu  Moravské-
ho  zemského  muzea.  Bohatá  byla  jeho 
činnost  překladatelská,  mj.  pro  potřeby 
pedagogické.  Jeho  návrat  do  vědecké  in-
stituce se váže k roku 1909, od roku 1912 
se  pak  stal  kustodem geologicko-paleon-
tologického oddělení dnešního Moravské-
ho  zemského  muzea  (dříve  Františkova 
musea) v Brně. Zde přepracoval, roztřídil 
a  popsal  většinu  sbírkového  materiálu. 
Sbírky rozhojnil vlastními početnými sbě-
ry, které podnikal („létáním“) na svém mo-
tocyklu po Moravě.  S  úsměvem a klidem 
slaňoval do propastí a pouštěl se do pod-
zemních labyrintů jako by šlo o „procház-
ku“.  Roku  1910  byl  jmenován  docentem 
pedologie na české technice v Brně. V roce 

1912 se stal docentem geologie, paleonto-
logie a nauky o ložiskách. Jeho bohatá pe-
dagogická činnost na univerzitách v Brně 
a Praze nabyla vrcholu velkým množstvím 
přednášek.
Svému rodnému kraji a  jeho milované 

Moravě zanechal řadu prací, které slouži-
ly jako podklady pro rozvoj průmyslu (též 
praktická  geologie).  Postupně  se  věno-
val  užitkovým  a  průmyslovým horninám 
–  kaolínu,  magnesitu,  ohnivzdorným  hlí-
nám,  železným  rudám,  petroleji  (naftě), 
uhlí nebo tuze. Věnoval se kamenným lo-
mům obecně. Dále publikoval práce mine-
ralogické – o zlatu, diamantech, vltavínech 
nebo meteoritech. Četné byly jeho dobro-
zdání  (posudky) hydrologické, vyžadova-
né městy a obcemi při stavbách vodovodů 
a  vodáren.  Zabýval  se  vodopisem,  např. 
šaratickou  minerálkou.  Zajímal  jej  sta-
vební  materiál  památek  rodného  kraje. 
Zvláštní  pozornost  věnoval  geologické-
mu přehledu Tišnovska. Krásné výsledky 
jeho  mravenčího  studia  byly  geologické 
mapy Moravského krasu  (1899), Moravy 
a  Slezska  (1901),  Čech  (1908)  a  pak  ce-
lého  Rakouska-Uherska  (mapa  vložena 
do textu). Četné jsou jeho články popula-
rizační v dobových denících. Z vědeckého 
hlediska můžeme uvést, že Procházkovou 
největší  zálibou  byla  problematika  mio-
cénu (třetihor), kterému věnoval zvláštní 
pozornost.  Nutno  též  uvést,  že  vždy  nej-
více  preferoval  práci  muzejní  před  prací 
vědeckou. Rozsáhlá byla jeho vědecká pu-
blikační činnost. Avšak vědecká poctivost 
a rozsáhlé muzejní aktivity vedly Procház-
ku k odkládání dokončení řady textů, jeho 
pozůstalost  obsahovala  111  nedokon-
čených  rozsáhlých  prací,  pro  které  prů-
běžně  sbíral  nové  podklady.  Díky  jeho 
brzkému  skonu  zůstaly nevydané  lexiko-
ny geologie, mineralogie, práce o zkame-
nělinách  nebo  slibné  dílo  o  Moravském 
krasu.  V. J. Procházka  stál  před  jmenová-
ním  profesorem  vysokého  učení  v  Brně. 
Jeho  neúnavná  práce  a  pilné  studium 
bylo zmařeno skrytou srdeční vadou. Svo-
ji daň  si  vybrala  jeho pilná práce dlouho 
do noci, práce o nedělích a období finanč-
ní  tísně  při  tišnovském  pobytu  v  letech 
1901–1909. Oddanost vědě jej vedla také 
k fotografii, která znovu neblaze působila 
na jeho tělesnou schránku, chemikálie mu 
přivolaly další zdravotní potíže na sklon-
ku  života.  V. J. Procházka  –  vědec,  snílek 
a  vrozený  pesimista  naposledy  vydechl 
dne 30. října roku 1913 v pouhých 51 le-
tech na vrcholu svého vědeckého poznání. 
Svoji  knihovnu  o  2000  svazcích  odkázal 

brněnské technické vysoké škole. 
Procházkova pohřbu se zúčastnily davy 

místního  obyvatelstva,  deputace  z  Brna, 
mezi  nimiž  byl  zvláště  zastoupen  profe-
sorský  sbor  české  techniky.  Dlouhý  byl 
kondolenční  seznam  počínající  ministry, 
představiteli  univerzit,  vědeckých  insti-
tucí a mnoha osobnostmi celého mocnář-
ství, až po osobnosti Tišnova. Rovněž byl 
zastoupen Vědecký klub z Brna a také Pří-
rodovědecký klub (funguje dodnes), jehož 
jeskynní  sekce  pro  výzkum  Moravského 
krasu byl ředitelem. A zde můžeme mezi 
jinými  tématy  nalézt  Procházkův  odkaz 
dnešku. Byl to on, kdo do vědeckého svě-
ta uvedl dnes tak známý název Moravský 
kras (předtím, nebo až do roku 1945 u ně-
meckých autorů Moravské Švýcarsko).

Omluva
Město Tišnov,  jako hlavní organizá-

tor  Václavských  hodů,  vedeno  snahou 
zamezit  prezentaci  politických  stran 
na této tradiční akci, neuvedlo na pro-
pagačních  materiálech  mezi  subjek-
ty  spolupodílejícími  se  na  organizaci 
hodů  Křesťanskou demokratickou unii 
-  Českou  stranu  lidovou  (KDU-ČSL). 
Tato politická strana organizačně zajiš-
ťuje  večerní  hodovou  zábavu,  která  je 
součástí  programu  Václavských  hodů 
2013. Tímto  se  členům Místní  organi-
zace KDU-ČSL v Tišnově omlouváme.  

Vedení města Tišnova
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O kinu svratka pro ty, kteří milují filmy!
Jiří Němec

Tišnovské kino má  za  sebou více než 
půlrok  po  svém  znovuotevření  a  nastal 
čas se poohlédnout, co se změnilo. Pokud 
chcete vidět komerčněji laděný film (ko-
merční  úspěch  samozřejmě  neznamená, 
že  film  je  špatný), máte  v Brně  i  v  širo-
kém  brněnském  okolí mnoho možností, 
jak  se pobavit  a povyrazit. Kdo ale  chce 
proniknout  filmovému  umění  jen  tro-
chu více pod kůži, musí namáhavě hledat 
místa, kde kino vede znalý a osvícený na-
dšenec,  který  filmy masové  zábavy  pro-
pojuje  s promítáním  filmů náročnějších. 
(Kdo  chce,  ať  jim  třeba  říká  filmy  „ar-
tové“,  ačkoliv  já  takovému  slovu  úplně 
nerozumím,  neboť  za  „umělecký“  pova-
žuji každý film, který je chytře, originálně 
a emotivně vyprávěným obrazovým pří-
během, zkrátka film, jak zpívá David Ko-
ller, „při kterým nemůžeš dejchat“.) A zdá 
se,  že  právě  takovým  kinem  se  během 
posledního půlroku stalo kino Svratka. Je 
pro nás Tišnováky zajímavé právě proto, 
že v jeho čele stál člověk, kterému se da-
řilo  skloubit  komerční poptávku po nej-
novějších  premiérách  filmových  trháků 
s  nabídkou  výrazných  kusů  filmové  his-
torie  i  současnosti,  jejichž  promítání  je 

bezpochyby  malou  regionální  událostí 
pro  všechny  milovníky  kina.  Nová  pro-
jekční a zvuková technika navíc umožni-
la realizovat v Tišnově i dosud nevídané 
nápady.  Objevné  zůstanou  ve  vzpomín-
kách  desítek  diváků  filmové  projekce 
operních představení z Metropolitní ope-
ry v New Yorku nebo rockových koncertů 
slavných světových kapel. Ale nejsilnější 
atmosféru měly akce, jež byly často samy 
o  sobě  událostmi  skoro  performativní-
ho charakteru. Vzpomeňme si na úspěch 
promítání filmu Big Lebowski s drinkem 
White  Russian  pro  návštěvníky  v  rece-
sivním županu  ala Dude,  hlavní  postavy 
filmu! A nebylo nás málo, kteří jsme v žu-
panu přišli a skvěle se bavili.
Tyto  projekce  a  výrazné  filmy  se  do-

sud  objevovaly  na  programu  pravidelně 
v běžném vysílacím čase a nebyly tak jen 
odranou popelkou, kterou potkáte maxi-
málně jednou měsíčně a ještě v pět odpo-
ledne, takže se na ně kvůli pracovní době 
jen málokdy dostanete! Těším se, že tako-
vé filmové události na nás čekají  i v dal-
ších měsících  a  letech.  Protože  jinak  by 
byla  celá  nákladná  digitalizace  kina  jen 
promeškanou  příležitostí.  Tišnovské 

kino není soukromé. Městské kino je ve-
řejnou institucí, a  je  jen správné, že plní 
více  funkcí,  než  jen  funkci  stroje  na  pe-
níze.  Jako  komerční  divák  mám  dost 
možností,  kam  se  jít  v  Brně  a  okolí  po-
bavit do soukromých multikin (nemluvě 
o  nekonečných možnostech  bezbřehého 
internetu). Jako milovník filmových udá-
lostí,  kdy  návštěva  kina  je  „návštěvou“ 
ve  smyslu  setkání  s  tím,  co vás z hloub-
ky  osloví,  a  současně  je  i  happeningem 
stejně smýšlejících, bohužel již tolik mož-
ností  nemám.  Tišnov  je  naštěstí  výjim-
kou! Ten nadšenec, který je za to všechno 
v  dobrém  slova  smyslu  zodpovědný,  se 
jmenuje Honza Pernica.  Je  škoda,  že ne-
může  pokračovat  ve  své  ideji  udělat 
z  kina  v  Tišnově  velkou  veřejnou  kul-
turní  instituci.  Věřím,  že  jeho  nástupce 
na jeho šťastnou vizi naváže. Obávám se, 
že kdyby tomu tak nebylo, tak by Tišnov, 
to krásné město, v němž žijeme, promeš-
kal jednu z nemnoha šancí, jak překonat 
neblahou,  nepravdivou,  ale  bohužel  stá-
le  rozšířenější  představu,  že  je  ospalým 
městem,  kam  velká  část  jeho  obyvatel 
dojíždí  jen  přespávat,  protože  jinak  žije 
v Brně.

INZERCE
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Bohdalice – Tišnov 0 : 2
Jaromír Pacek

Nový ročník I. B třídy kopané se rozjel 
na plné obrátky. Muži AFK Tišnov na roz-
díl od dorostu neměli  tolik radostí z vý-
sledků po odehraných pěti kolech.
V polovině září parta věrných z TJFTF 

doprovázela  muže  do  Bohdalic,  na  zá-
pas  s  dlouholetým  soupeřem  našeho 
celku. Místní Sokol  týden předtím zvítě-
zil v Lipovci, a tak byl optimisticky nala-
děn na zisk tří bodů v šestém kole doma 
s  Tišnovem.  Statistika  vzájemných  zá-
pasů  těchto  celků  v  posledním  sledova-
ném  období  sděluje,  že  v  Bohdalicích 
naši  muži  čtyřikrát  zvítězili  a  čtyřikrát 
prohráli. Čekal nás rozhodující střet, kdo 
v počtu výher bude mít navrch.
Na naší střídačce usedl náhradní bran-

kář  a  nedoléčený  hráč  do  pole,  to  bylo 
všechno, co jsme dovezli do Bohdalic. Ne-
lehká  úloha  pro  trenéra  Martina  Pilné-
ho a asistenta Zdeňka Smrkala. Ale  i  tak 
se děly věci pro hosty z Tišnova v tomto 
ročníku nevídané.

Jak  uragán  se  vrhli  na  soupeře,  časo-
míra  v  levém  rohu  hřiště  ukazovala  už 
v 7. minutě stav 0:2! To byl velký šok pro 
domácí a naopak nadšení veliké pro fan-
dy hostujícího celku z podhůří Vysočiny. 
Hrdiny a šťastnými střelci se stali Martin 
Koloc a Tomáš Smolík. Tento stav určoval 
další průběh utkání. Zabezpečená obrana 
a  brejkové  akce  dělaly  problémy  domá-
cím, kteří se snažili o zvrácení nepřízni-
vého  stavu  doplněním  čerstvých  sil.  To 
ale v případě našeho kolektivu nepřipa-
dalo  v  úvahu.  Korunu  všemu  v  druhém 
poločasu nasadilo  zranění  střelce druhé 
branky  Tomáše  Smolíka,  a  tak  do  pole 
naskočil  asistent  trenéra  Zdeněk  Smr-
kal, toho času v zaslouženém fotbalovém 
důchodu. Následný doslova heroický vý-
kon  přinesl  velice  důležité  tři  body  pro 
Tišnov.
Tišnovský  hlučný  kotel  fandů  v  Boh-

dalicích  převálcoval  domácí  a  dal  tak 
najevo,  kdo  byl  14.  září  2013  pánem 

v tomto velice pěkném sportovním stán-
ku. Doplněním všeho nej v tento den byla 
i první cena v místní tombole pro našeho 
postavou  nepřehlédnutelného  fanouška. 
I to byla krásná a příjemná tečka za onou 
sobotní  fotbalovou parádu pro AFK Tiš-
nov, navíc na hřišti soupeře.
Doposud nevídaný moment  v Bohda-

licích se udál v podání fanoušků a hráčů 
hostujícího AFK Tišnov. Závěrečná děko-
vačka,  vídaná  na  ligových  hřištích,  ten-
tokrát potkala naše borce a byla k údivu 
domácích  zcela  nečekaná,  ale  o  to 
působivější.
Ne vždy se daří, ale pověrčivost má ně-

kdy zajímavé řešení. V našem případě byl 
talismánkem  snad  i  řidič  autobusu  spo-
lečnosti pana Hliněnského z Předkláště-
ří. Ten s námi přivezl  tři body z Blanska 
a  právě  tentýž  šofér  i  nyní  z  Bohdalic. 
Zadaří se i do třetice 13. října 2013, kdy 
náš  celek  jede  do  Lipovce?  To  je  malá 
hádanka.

Turistický pochod Tišnovská padesátka – 12. října 2013
František Mach

Klub  českých  turistů  Tišnov  Vás  zve 
v sobotu 12. října2013  na  43.  ročník 
turistického  pochodu  Tišnovská pa-
desátka.  Pochod  je  organizován  za  fi-
nanční  podpory  města  Tišnova  a  je 
zařazen  do  kalendáře  akcí,  připomínají-
cích 780 let od první zmínky o Tišnově. 

Připraveny jsou zcela nové a jistě zajíma-
vé netradiční trasy:
• T9:  Tišnov – rozhl. Klucanina – kří-
žek u Drásova (5 km) – Tišnov

• T17: Kuřim (nádraží ČD) – rozhledna 
Zlobice (3,5 km) – rozhledna Čebín– 
Drásov –rozhledna Klucanina – Tiš-
nov (nejkratší trasa vedoucí přes 3 
rozhledny!)

• T20: Tišnov – rozhledna Klucanina – 
Drásov (park) – Stanovisko – Jamné 
(12 km) – Šerkovice – Lomnička – Tišnov

• T30:  Tišnov – rozhledna Klucanina – 
Drásov – rozhledna Čebín (9 km) – Zlo-
bice (13,5 km) – Nad Lipůvkou (16 km) 
– Skalička (19,5 km) – partyzánský pa-
mátník (22 km) – Stanovisko (25 km) 
– Tišnov

• T40:  Tišnov – rozhledna Klucanina 
– Drásov – rozhledna Čebín – Zlobice 
– Lipůvka (15,5 km) – Pod Kotlankou 
(21,5 km) – Milonice (24,5 km) – Újezd 

u Černé Hory (27 km) – Hluboké Dvo-
ry (30,5 km) – partyzánský památník 
(32,5 km) – Stanovisko – Tišnov  

• T50:  Tišnov – rozhledna Klucanina 
– Drásov – rozhledna Čebín – Zlobice 
– Lipůvka – Pod Kotlankou (21,5 km) 
– Černá Hora (28,5 km) – Žernovník 
(31,5 km) – Hluboké Dvory (40,5 km) 
– partyzánský památník – Stanovisko 
– Tišnov  

Cyklotrasy:
• CT30: Tišnov – Malhostovice – Nu-
zířov – Lažany – Újezd u Černé Hory 
– Jižní portál – Skalička – Všechovice – 
Drásov – Tišnov

• CT50: Tišnov – Malhostovice – Nu-
zířov – Lipůvka – Šebrov-Kateřina 
– Bukovec – Jedle – Černá Hora – Žer-
novník – Jižní portál – Skalička – Vše-
chovice – Drásov – Tišnov

 
Prezentace a start pochodů podle zvole-
né trasy: 
• T50 v době od 6 do 7 hodin Sokolov-
na Tišnov

• T40 v době od 7 do 8 hodin Sokolov-
na Tišnov

• T9, T20 a T30 v době od 8 do 11 ho-
din Sokolovna Tišnov

• T17 v Kuřimi nádraží ČD v době 
od 8.30 do 11.30 hodin

Pro cyklisty je start na trasy CT30 a CT50 
v sokolovně Tišnov od 9 do 11 hodin.
Zápisné:  trasa T50, T40– 40 Kč,  na T30, 
T20,  T17  a  cyklotrasy  –  20 Kč,  na  trase 
T9 – 10 Kč.    
Každý  účastník  si  musí  být  vědom  své-
ho zdravotního stavu a svých schopností. 
Trasa T50 je určena pro turisty starší 15 
let. Rodiče plně zodpovídají za děti. Tra-
sy pro cyklisty jsou sjízdné spíše na hor-
ských kolech. Pochod se koná za každého 
počasí. Doporučujeme s sebou mapu.

Okolí Brna-Svratecko
Občerstvení  je  připraveno  na  kontrolách 
delších tras: čaj, chléb se sádlem, cibule, sůl.
Ukončení všech pochodů je do 18 hodin 
u sokolovny Tišnov. V cíli obdržíte účast-
nický list. 
V roce 2012 bylo 412 účastníků. Termín 
příštího pochodu: 11. října 2014.
Další informace najdete na:
www.kcttisnov.webnode.cz.
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sokol Karate Tišnov o prázdninách.
Petr Jůza, předseda oddílu Sokol Karate Tišnov

Tak jako každým rokem, ani během let-
ních  měsíců  činnost  oddílu  tišnovských 
karatistů  neustávala.  Scházeli  jsme  se 
třikrát  týdně  na  hřišti  ZŠ  nám.  28.  října. 
Za  dobu,  po  kterou  se  karate  věnujeme, 
se toto bojové umění stalo součástí našich 
životů,  takže  si  nedovedeme  představit, 
že  se  od  cvičení  na  dva  měsíce  odloučí-
me. A také se rádi setkáváme, abychom si 
i  chvilku  popovídali,  protože  na  běžném 
tréninku na to není příliš prostor. 
Letní  příprava  byla  zaměřena  kondič-

ně, především na rozvoj vytrvalosti a síly, 
a  to  během  teplot  panujících  v  letošním 
létě nebyla vždy jenom zábava. Také jsme 
se  věnovali  opakování  základních  tech-
nik a některých kata. Vítaným zpestřením 
činnosti  byl  nácvik  základů  boje  na  nože 
a  sebeobranných  situací  proti  útočníko-
vi ozbrojenému nožem. Do budoucna by-
chom  chtěli  rozšířit  škálu  dovedností 
našich karatistů o řešení obranných situa-
cí jak proti neozbrojenému agresorovi, tak 
i proti ozbrojenému útočníkovi.

Vrcholem  letní  přípravy  bylo  tradiční 
soustředění na Prudké, kterého se zúčast-
nilo 19 našich karatistů. Trochu paradox-
ně  se  konalo  snad  v  jediném  deštivém 
týdnu během prázdnin, ale areál na Prud-
ké  nabízí  možnost  trénování  pod  zastře-
šenou  cvičební  plochou,  takže  nám  déšť 
skoro nevadil.  Jídlo bylo  jako vždy výbor-
né a večer jsme měli čas si popovídat nebo 
sledovat filmy s tematikou bojových spor-
tů. Na soustředění se nám všem líbilo a ni-
komu se nechtělo do školy nebo do práce. 

Už se těšíme na další ročník.
Trénování  v  tělocvičně  začalo  hned 

s obnovením provozu základních škol a so-
kolovny  po  prázdninách.  Začátkem měsí-
ce října otvíráme nábor pro nové zájemce 
o  toto  zajímavé  bojové  umění.  Nábor  je 
určen  široké  veřejnosti,  protože  každý  si 
může  najít  ve  cvičení  smysluplnou  náplň 
volného času, zlepšit své zdraví a kondici 
a poznat svoje možnosti a schopnosti.
Jsou vítáni všichni zájemci  starší 8  let, 

horní věková hranice je neomezená.

INZERCE
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Lukáš Nekvapil a Roman Koscelník: Tak se plní sen!
Jakub Hofbauer
Automobilové rally jsou v České repub-

lice  jednoznačně  nejpopulárnější  moto-
ristickou  disciplínou.  Své  příznivce  mají 
prakticky v každém koutě země a Brněn-
sko v  tomto směru není výjimkou. Vždyť 
se  zde  koná  každoročně  několik  tako-
vých  podniků,  takže  to  fandové  a  příz-
nivci  tohoto sportu nemají k rychlostním 
zkouškám  daleko.  A  někdy  se  stane,  že 
fandovství přeroste ve vášeň, kdy se rally 
začnou  prožívat  přímo  z  kokpitu  závod-
ního vozu. Jako například u nové posádky 
Lukáše Nekvapila a Romana Koscelníka.
Tato kuřimsko-tišnovská dvojice s my-

šlenkou  vstoupit  do  světa  automobilo-
vých soutěží koketovala tak dlouho, až se 
koncem  letošního  března  ocitla  v  rally-
škole, po jejímž absolvování se oba páno-
vé stali držiteli  jezdecké licence. Navázali 
spolupráci se zlínským týmem CERS per-
formance,  který  pro  ně  připravil  Hon-
du  Civic  VTi  skupiny  N,  no  a  když  oba 
nadšenci  získali  první  jezdeckou  licenci, 
mohli hned po hlavě skočit do rallyového 
rybníka.
Onen rybník by se dal spíše nazvat klu-

zištěm,  neboť  prvním  závodem  Lukáše 
a Romana byla jihočeská Rally Vrchovina, 
která – ač se konala počátkem dubna – se 
dala díky nemalé porci sněhu a ledu smě-
le  označit  za  zimní  soutěž.  Pro  nováčky 
v soutěžním voze věru pravý křest ohněm. 
Premiéra  však  dopadla  úspěšně  a  první 
dokončená  soutěž  Lukášovi  s  Romanem 
dodala potřebnou sebejistotu při druhém 
závodě,  který  se  o několik  týdnů později 
odehrál na česko-polském pomezí, v okolí 
Hrádku nad Nisou. Při Rally Lužické Hory 
si  kluci  výsledkově  polepšili,  páté  místo 
ve třídě ze zasněžených Slavonic vylepši-
li o jednu příčku. I na severu Čech je opět 
potkalo špatné počasí, což se ale nakonec 
ukázalo  jako pozitivum, protože posádku 
kluzká  trať  docela  bavila.  S  autem  si  už 
mnohem více rozuměla a Lukáš  i Roman 
pocítili, že  je  jejich rally-závislost čím dál 
hlubší.

V polovině  května pak přišel  další  zá-
vodnický  oříšek,  populární  Rallysprint 
Kopná s centrem ve východomoravských 
Slušovicích.  Tento  podnik  dal  před  je-
denadvaceti  lety  vzniknout  jednodenním 
sprintrally a díky náročným tratím ve va-
lašských kopcích patří mezi nejtěžší pod-
niky v Česku. A protože je Zlínsko jednou 
z  jádrových  oblastí  českého  rallyspor-
tu a na Kopné se každoročně schází  také 
řada místních přeborníků, dávali si Lukáš 
s Romanem před startem střízlivé cíle. Ale 
celkem zbytečně, i v přetěžké konkurenci 
dokázali zopakovat čtvrté místo ve třídě 9. 
V té době začalo být jasné, že nová posád-
ka není v rallysprintovém mistrovství jen 
do počtu – v průběžné klasifikaci se držela 
na třetím místě své kategorie.
Na  následujícím  podniku  v  Krkono-

ších  sice  dali  Lukáš  s  Romanem  vzpo-
menout  na  své  páté  místo  ze  Slavonic 
v úvodu sezony, avšak už na další soutěži, 
kterým byla východočeská Rally Kostelec, 
si  tato  posádka  poprvé  dojela  pro  vítěz-
ství ve své objemové kategorii! Premiéro-
vý triumf byl o to cennější, že se v Kostelci 
sešla  opravdu  silná  konkurence,  která  si 
nic  nedarovala  až  do  posledního  metru. 
Lukáš Nekvapil s Romanem Koscelníkem 
soutěž  vyhráli  opravdu  těsným  rozdílem 
tří desetin sekundy a vítězství si pro sebe 
urvali až v samotné závěrečné rychlostní 
zkoušce. Také zatím poslední odjetý rally-
sprint v Pačejově pro ně skončil pódiovým 
umístěním a  díky  tomu  se  stalo,  že  pou-
hých pět měsíců od zisku své první závod-
ní  licence jsou Lukáš s Romanem na čele 
průběžné klasifikace třídy 9! O pozici lídra 
se  dělí  s  posádkou  Josefa  Vojáčka  a Kar-
la Voltnera, kteří coby další dvojice týmu 
CERS  performance  pilotuje  identickou 
Hondu Civic VTi; obě posádky mají shod-
ně po 84 bodech.
Jako odměnu za dosavadní velice uspo-

kojivý průběh sezony si Lukáš s Romanem 
v průběhu léta nadělili mezinárodní licen-
ce pro rally, které  jim umožňují startovat 

ve vícedenních mezinárodních soutěžích. 
Pro svůj debut ve „velkých“ rally si nevy-
brali nic menšího, než zlínskou Barum Ra-
lly, která je jednoznačně nejtěžší a nejdelší 
rally nejen v  českém šampionátu MMČR, 
ale  také v prestižním mistrovství Evropy 
FIA.  Ani  zde  kuřimsko-tišnovská  dvojice 
nezaváhala,  po více než 230 kilometrech 
rychlostních zkoušek opět dosáhla na so-
lidní třetí místo ve třídě.
S přicházejícím podzimem se tenčí po-

čet  zbývajících  podniků,  ve  spritovém 
mistrovství  jsou  to  už  jen  dvě  soutěže 
ve  Šternebrku  a  Vsetíně.  Lukáš  s  Roma-
nem  by  rádi  dokončili  celý  šampionát 
a  porvali  se  v  něm  o  co  nejlepší  celko-
vý  výsledek.  Popřejme  jim  štěstí,  neboť 
za tak překvapivě kvalitní výkony v jejich 
první sezoně si to oba zaslouží! 

judO v Tišnově
Nový oddíl JUDO v Tišnově zve nové 

zájemce z řad nejmladších na své pra-
videlné tréninky juda. V oddíle pod ve-
dením zkušeného  trenéra  Jiřího Halvy 
(trenér mladších a starších žáků SKKP 
JUDO Brno) trénuje přípravka ve věku 
od  5  do  14  let.  Vzhledem  k  věku  dětí 
se  tréninky  skládají  hlavně  z  her, mo-
torických  cvičení  a  pohybové  průpra-
vy.  Z  technik  juda  malí  judisté  okusí 
pády a základní techniky boje na zemi 
a v postoji. Tréninkem juda děti získají 
pohybové základy, které mohou využít 
i v jiných sportech.
Trénujeme  každý  čtvrtek  od  16.30 

do 17.30 na ZŠ 28. října v Tišnově.
Na  první  trénink  vezměte  s  sebou 

teplákovou  soupravu  - dlouhé kalhoty 
a dlouhý rukáv.

Těší  se na vás  trenér  Jiří Halva,  tel: 
608 418 399, halvajiri@seznam.cz

Poradna SCAN – bezplatné psychologické poradenství a psychoterapie dětem a jejich rodičům při potížích 
na úrovni rodiny, při trávení volného času nebo v rámci školní docházky. Poradenství je v roce 2013 hrazeno z dotací 

MŠMT, JMK a MěÚ Tišnov. 

Pracovna: Náměstí Míru 114, 666 01 Tišnov
Telefonické a e-mailové objednávky konzultací s psychologem: 

PhDr. Tatjana Bláhová – tel. 604 923 723, poradna.scan@email.cz
Mgr. Kateřina Smutná – tel. 734 333 658, smutna@scan-os.cz 
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Projekt Comenius na sOš Fortika
Dana Syslová, koordinátorka projektu
Se začátkem nového školního roku vstu-

puje  SOŠ  Fortika  v  Lomnici  do  druhého 
roku  mezinárodního  projektu  Comenius 
–  partnerství  škol.  Za  sebou  máme  pro-
jektovou schůzku v Lomnici, konanou loni 
v  listopadu,  březnový  výjezd  do  Švédska, 

práci  na  multijazyčném  slovníčku,  pre-
zentacích o  typickém zpracování potravin 
u nás a tvorbu a nahrání písně s tématem 
projektu „Šetři, neplýtvej“.
V  následujícím  roce  nás  čekají  tři  pro-

jektové schůzky, v listopadu v italské Pise, 

v  březnu  v  kyperské  Nicosii  a  v  červnu 
v  polském Elblagu. Mezitím  budeme  pra-
covat  na  dotazníku,  tvorbě  plakátů  a  po-
kusíme se vytvořit rapovou píseň k tématu 
projektu. To vše ve spolupráci se studenty 
a učiteli partnerských škol.

sv. Kliment téměř zapomenutý
Libuše Beranová
V muzeu města Tišnova se uskutečnilo 

povídání o magicky přitažlivém místě u Li-
půvky, kde stála  ještě začátkem 19. století 
ruina románského kostela sv. Klimenta. Po-
vídání se ujal Mgr. Martin Golec, Ph.D., ar-
cheolog a nadšený speleolog. 
Akce se v pátek zúčastnilo 40 lidí, z nichž 

někteří se na závěr zapojili do diskuse. Po-
čet kladených dotazů předznamenával,  že 
sobotní  výšlap  na  sv.  Klimenta  u  Lipůvky 
se  vydaří.  Kolem 13  hodiny  se  na  sv.  Kli-
mentovi sešlo více než 60 lidí! Někteří byli 
i z okolních vsí Malhostovic a Lipůvky. 
Z  Brna  Soběšic  jsme  přivezli  i  pana 

Františka  Odehnala,  85  letého  rodáka 

z  Malhostovic,  který  se  osobně  zasloužil 
o  shromáždění  a  publikování  mnoha  ne-
známých  faktů o  tomto místě  a  zásadním 
způsobem  se  zasadil  o  znovuobnovení 
svatých poutí na sv. Kliment, které se kaž-
doročně  konají  5.  července  a mají  neuvě-
řitelnou  účast  kolem  300  poutníků!  Jeho 
krátký  a  poučný  výklad  doplnil  páteční 
přednášku Martina o další rozměr.
Martin  povykládal  ve  stručnosti  o  nej-

zajímavějších  věcech,  které  se  k  tomuto 
místu pojí, třeba o stezce železa, kterou se 
sem  dopravovala  vytavená  železná  ruda 
z Moravského krasu.    Poté přišel  na  řadu 
milý  sponzorský  dar  od  tišnovské  firmy 

Steinhauser  v  podobě  špekáčků,  které  si 
zúčastnění opekli nad ohněm. 
Nebe nám bylo opravdu milostivo, neby-

lo tedy třeba řešit problém s likvidací ohně. 
Po  odchodu  většiny  účastníků  se  z  nebe 
snesl krátký a  intenzivní déšť, který zbyt-
ky žhavých uhlíků spolehlivě uhasil. Pěkná, 
vskutku magická tečka za dvoudenní akcí. 
Děkujeme všem účastníkům i všem, kte-

ří nám vyšli vstříc a s celou akcí nám po-
mohli,  především  Muzeu  města  Tišnova, 
firmě Steinhauser, panu ing. Františku Ode-
hnalovi, Muzeu Brněnska – Podhoráckému 
muzeu a KČT Tišnov, za organizování a ve-
dení účastníků po pěší trase. 
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 ° Penzion Červený Mlýn přijme bri-
gádnici/ka do restaurace.  
Dále na recepci – požadavky: komu-
nikativní znalost AJ nebo NJ, věk min. 
18 let, příjemné vystupování. Směny 
dle dohody (ranní, odpolední, všední 
dny, víkendy).Přijmu pro domácí péči 
zdravotní sestru – důchodkyni s praxí 
u lůžka. Tel. 736 421 858 

 ° Pronajmu 2 +kk, 38 m2 od 1. 10., 
Tišnov. 5500,- + režie. Tel.: 
603 849 362

 ° Prodám byt 2+1 s lodžií, v OV,  
56 m2, Halasova, cena dohodou. Tel. 
739779049

 ° Hledám byt v Tišnově 1+1 nebo 
2+1 v OV, i k rekonstrukci, hotovost 
zajištěna. Tel.: 732 814 180

 ° Koupím výstroj německé armády 
(II. válka), např. přilby, uniformy, bodá-
ky (drobný kovový odpad z půd) .Tel.: 
723 539 270

 ° MEDIASERVIS s.r.o. hledá spolehlivé  
doručovatele pro adresnou a nead-
resnou distribuci v Tišnově. Bližší 
informace na tel. 724 815 635, e-mail: 
JMD-BO.inspektor1@mediaservis.cz

 ° Bowling, cena od 60,-/1 hodina,  
restaurace Loria, Brněnská 6, tel. 
603 849 362, 549 410 335. Páteční 
diskotéky od 21 hodin. Vstup volný.

Vzpomínáme

Inzerce

Dne 12. 9. uplynulo druhé smutné výročí, 
kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček
pan PETR MISAR.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Tiše letí vánek do polí a lesů, které jsi měl 
tak rád, a lesy šumí dál. Tak rychle letí léta, 
co opustil jsi nás.
Dne  25.  září  uplynulo  10  roků,  kdy  nás 
opustil  manžel,  tatínek,  dědeček,  bratr, 
švagr a strýc
pan LADISLAV WEIDLICH.
Za  tichou  vzpomínku  děkuje  manželka 
a dcera s rodinou.

Dne  22.  9.  uplynul  první  smutný  rok 
od úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana KARLA MERTY.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne  17.  9.  2013  ve  věku  80  let  zemřel 
emeritní děkan tišnovský 
Mons. JOSEF ŠINDAR.
Rozloučení se zesnulým se konalo v pátek 
20. 9. 2013 v kostele  sv. Václava v Tišno-
vě. O den později byl pohřben v jeho rodné 
Lužici.

Dne 29. 9. 2013 uplynulo 14 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil můj manžel
pan Ing. FRANTIŠEK MERTA.
S láskou vzpomíná manželka, děti a sestra 
s rodinami.

Dne 10. září uplynulo 10 let, kdy nás opus-
til nejmilejší člověk
pan JAROSLAV DVOŘÁK.
Všem, kteří vzpomenou, děkuje manželka 
Irena s rodinou.

Dne 7. 10. uplyne první rok od chvíle, co nás navždy opustil tatínek, dědeček a pradě-
deček pan MIROSLAV KADLEC.
Dne 22. 9. to již bylo 22 let, kdy nás opustil syn, bratr a strýc pan MIROSLAV KADLEC ml. 
Všem, kdo jste je měli rádi, za vzpomínku děkuje rodina.

Dne 12. října to bude rok, co nás opustila drahá manželka, 
maminka a babička EVA DANIHELOVÁ.
Vzpomíná manžel, děti a vnoučata. 

Dne 5. října vzpomeneme dvacátého výročí úmrtí pana 
MILOSLAVA BĚLOCHA.
Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne 25. 9. oslavila životní jubileum paní RŮŽENA FRIDRICHOVÁ z Tišnova. Do dalších let mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné 
pohody přejí sestra Jana, neteře Jana, Simona, Ilona a synovec Václav s rodinami.



Oslavy 30. výročí ZŠ
Foto: archiv ZŠ

Olympiáda seniorů
Foto: archiv CSS
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