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Z kanceláře místostarosty
Vážení čtenáři, 
tento příspěvek 
píši v době, kdy 
většina z Vás ab-
solvovala rozhod-
nutí, komu dát 
hlas ve volbách 
do Poslanecké 
sněmovny Parla-
mentu České re-
publiky. Nechci 

se zde hluboce zamýšlet nad politickou 
situací ve vrcholné politice, stejně bych 
nic užitečného nevymyslel a navíc to sem 
ani nepatří, ale chci s potěšením kon-
statovat, že volební účast v Tišnově byla 
nadprůměrná a to 66 % oproti celore-
publikovému průměru 59 %. V době, kdy 
česká společnost prožívá dlouhodobou 
frustraci z politiky, je třeba všem voličům 
v Tišnově za jejich rozhodnutí poděko-
vat, ať už bylo jakékoli. V takové situaci 
je rozhodnutí voliče obtížné, ale o to více 
je třeba to nevzdávat a pokoušet se, ales-
poň svým hlasem, změnit věci k lepšímu. 

Naštěstí účastí ve volbách to pro mno-
hé voliče nekončí, protože mnozí z nich se 
snaží zapojit do správy veřejných věcí a při-
spět tak k prospěchu ostatních. V Tišnově 
máme řadu takových příkladů a rád bych se 
zmínil v této souvislosti o činnosti Osadní-
ho výboru Hájek – Hajánky. Členové tohoto 

výboru byli jmenováni na základě místních 
voleb Zastupitelstvem města Tišnova hned 
po posledních komunálních volbách. Dosta-
li tak dříve neuchopenou možnost věnovat 
se rozvoji obce.  Od té doby se pravidelně 
scházejí a přemýšlí, co by bylo vhodné pro 
tuto dříve zanedbávanou místní část Tiš-
nova udělat. S návrhy přicházejí na radni-
ci a nebojí se přiložit i ruku k dílu. Dokonce 
se podílejí svými připomínkami i na tvorbě 
finišujícího Strategického plánu města Tiš-
nova. Věřím, že i ostatní místní části Tišno-
va (Jamné, Pejškov) časem budou mít stejně 
aktivní a prospěšné osadní výbory. 

Aby se občané obcí mohli podílet na sprá-
vě veřejných věcí nejen volbami, musí pro to 
jejich zastupitelé a úřady vytvořit podmín-
ky. Jednou ze zásadních podmínek je přístup 
k informacím. Představitelé současné koali-
ce v Tišnově se společně městským úřadem 
snaží nabízet občanům různé nástroje pro 
veřejnou kontrolu, jako například již dříve 
zmiňované zveřejňování smluv apod. Stát 
by jim v tomto směru měl alespoň legisla-
tivně pomáhat a ne házet klacky pod nohy 
v podobě nesmyslných výkladů zákonů 
o ochraně osobních údajů, jako tomu bylo 
nedávno při snaze některých měst poskyto-
vat přímé přenosy z jednání zastupitelstva. 
To je naštěstí už za námi s dobrým kon-
cem. K dnešnímu dni několik prvních měst 
umožnilo detailně nahlížet do svých příjmů 

a výdajů. Cílem je, aby každý občan mohl 
snadno zjistit, za co město utrácí „jeho“ pe-
níze. Jeden z nástrojů jak toho docílit je tzv. 
rozklikávací rozpočet. Kvalitní rozklikávací 
rozpočet občan pozná, pokud v něm zjistí 
nejenom utracenou částku, ale i firmu, kte-
rá částku fakturovala. Díky tomu pak na-
příklad občan zjistí v přehledném výpisu 
i kolik celkem město zaplatilo konkrétní 
firmě v daném roce. Pro představu nahléd-
něte na stránky Nového Města na Moravě: 
rozpocet.nmnm.cz. Na obdobném rozkli-
kácím rozpočtu usilovně pracují na Odbo-
ru finančním a můžeme se těšit, že k němu 
přidají i transparentní bankovní účet, aby 
občan mohl ještě více nahlédnout pod po-
kličku městských financí. Občanů klikajících 
na rozpočet asi nebude mnoho, ale nechali 
byste někoho utrácet své peníze, bez mož-
nosti si utrácení zkontrolovat? Takové ná-
stroje by měl používat i stát a navíc by to 
měl vyžadovat od všech obcí. Zatím tomu 
tak není, ale po zmíněných volbách do sně-
movny to snad někdo prosadí a i stát se na-
učí od podobných měst, jako je Nové Město 
na Moravě informovat občany o svém hos-
podaření. Pak bude možná i lepší hospodář. 
Pokud se tak nestane, zkusíme to ve volbách 
změnit znovu. 

Petr Bábor 
místostarosta

Úvodní slovo starosty
Pestře zbarve-
né listy stromů 
spadané na tiš-
novských chod-
nících bezpečně 
signalizují pří-
chod posledního 
podzimního mě-
síce – listopadu. 
Ten letošní pod-
zim je prozatím 

až nezvykle teplý, což je dobře. Můžeme 
tak třeba stihnout veškeré práce na na-
šich zahrádkách a připravit je tak dob-
ře na nadcházející zimu. Město pak snad 
díky tomu zvládne dokončit ještě něko-
lik drobných investičních akcí a pokračo-
vat co možná nejdéle v těch započatých, 
jejichž dokončení je plánováno až v roce 
příštím.

V měsíci listopadu také začíná poslední 
rok tohoto volebního období. Na jakékoliv 
bilancování je ještě čas, stále nás čeká ještě 
mnoho práce. O akcích investičních jsme se 
zmiňovali v převážné míře v říjnovém čís-
le Tišnovských novin, o novinkách na poli 

poskytování informací občanům pak píše 
ve svém listopadovém slovu kolega mís-
tostarosta Petr Bábor. A že v této oblasti po-
stupujeme správným směrem dokazuje i to, 
že Otevřená společnost, o. p. s. nominovala 
v letošním roce naše město za provozování 
systému elektronických aukcí a zveřejňo-
vání protokolů z výběrových řízení a smluv 
na internetu v kategorii Otevřeno. Soutěž 
Otevřeno x Zavřeno hodnotí otevřenost úřa-
dů a dalších institucí veřejné správy. Zejmé-
na hodnotí kvalitu poskytování informací 
občanům, otevřenost rozhodování, účast 
veřejnosti na rozhodování a svobodu šíře-
ní informací. V hlasování veřejnosti se naše 
město nakonec na předních místech neu-
místilo, a to je možná paradoxně dobře. Lidé 
už tuto možnost považují za samozřejmost 
a to je přesně to, co jsme našimi aktivitami 
při „otevírání“ radnice občanům sledovali. 
Stále je však co zlepšovat. Společně s nově 
připravovanými internetovými stránkami 
chceme celý proces více zpřehlednit a vý-
razně tak zjednodušit přístup vás, občanů 
našeho města, k požadovaným informacím. 
V druhé polovině listopadu také v budově 

městského úřadu nad poliklinikou otevře-
me moderní informační centrum, jakousi 
recepci úřadu. Zde bude možné na jednom 
místě vyřídit základní úkony, jako je ověření 
listin, podpisů, požádat o výpisy z různých 
rejstříků, vyplnit žádosti, obdržet veškeré 
informace k úkonu, který hodláte na měst-
ském úřadu vykonat, nebo se jen při ná-
vštěvě úřadu občerstvit. Věřím, že veškeré 
tyto kroky budou občany města vnímány 
kladně.

V pondělí 28. října jsme oslavili 95. vý-
ročí založení Československé republiky. 
V tento den jsme se společně se členy za-
stupitelstva, významnými hosty a občany 
sešli u pomníku obětem světových válek, 
abychom alespoň symbolicky zavzpomína-
li na ty, kteří se obětovali za naši svobodu. 
Mějme tyto naše spoluobčany a především 
jejich hrdinské činy stále na paměti a zejmé-
na v kontextu této trochu divné doby si jich 
o to více považujme.

Mnoho opravdových hrdinů mezi námi 
a barevné podzimní dny vám přeje  

Jan Schneider
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číslo volební strana
okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 okrsek 4 okrsek 5 okrsek 6 okrsek 7 okrsek 8 okrsek 9 celkem 

hlasů pro 
stranu

%
MŠ Horova Hornická

ZŠ 

Smíškova
MěKS Gymnázium

ZŠ 

Nám.28.10.
Jamné Hajánky Penzion

1 ČSSD 116 107 137 170 191 163 7 16 147 1054 23,88

2 Svobodní 11 5 15 11 22 7 1 2 21 95 2,15

3 Piráti 14 4 12 19 20 22 1 0 14 106 2,40

4 TOP 09 51 27 99 78 94 46 4 5 74 478 10,83

5 HLAVU VZHŮRU 0 0 4 2 2 0 0 0 0 8 0,18

6 ODS 25 26 72 56 62 30 2 1 55 329 7,46

9 politické hnutí Změna 0 0 3 3 4 0 0 0 4 14 0,32

10 Strana soukromníků ČR 0 2 2 1 0 1 0 0 0 6 0,14

11 KDU-ČSL 44 33 101 68 86 53 5 3 60 453 10,27

13 Suverenita - strana 
zdravého rozumu

1 0 0 0 5 2 0 0 0 8 0,18

15 SPOZ 9 12 5 11 21 9 1 1 10 79 1,79

17 Úsvit přímé demokracie 22 39 43 51 35 12 8 3 27 240 5,44

18 Dělnická strana sociální 
spravedlnosti

5 4 4 2 4 4 0 0 1 24 0,54

20 ANO 2011 86 59 110 105 143 68 13 10 98 692 15,68

21 KSČM 72 80 97 82 101 97 9 24 49 611 13,85

22 LEV 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

23 Strana zelených 31 20 31 32 34 20 2 2 39 211 4,78

24 Koruna Česká 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 0,11

celkem platných hlasů 488 418 736 691 825 535 53 67 600 4413

počet zapsaných voličů 851 649 1029 1310 1270 965 69 95 859 7097

volební účast v % 57,34 64,41 71,53 52,75 64,96 55,44 76,81 70,53 69,85 62,18

Informace o ukončení sporu
Silvie Otiepková, právnička města Tišnov

Dne 13. 9. 2013 proběhlo příprav-
né jednání u Krajského soudu v Brně 
ve věci žalobce Ing. Václava Seyferta pro-
ti žalovanému městu Tišnov o ochranu 
osobnosti bez návrhu na náhradu nema-
jetkové újmy v penězích. 

Podnětem k podání výše uvedené žalo-
by byl článek s názvem „Prohlášení Rady 
města Tišnova k odvolání ředitele MěKS“, 
který vyšel dne 7. 9. 2011 v Tišnovských 
novinách č. 15/2011 a je též dostup-
ný na oficiálních stránkách žalovaného 
www.tisnov.cz/soubor/tn_2011_15.pdf 
(dále jen „Prohlášení“).

V Prohlášení žalovaný uvádí následu-
jící tvrzení, která žalobce považuje za zá-
sah do jeho osobnostních práv, zejména 
zásah do občanské cti a důstojnosti.

„Bezprostředně po převzetí dokumen-
tu o svém odvolání oznámil Ing. Seyfert 
počátek pracovní neschopnosti…“

„…a přestal se zástupci zřizovate-
le a pověřeného vedení MěKS jakkoliv 
spolupracovat…“

„Dokonce se začal aktivně angažovat 
v odvolání některých již připravených 
projektů…“

„Současně však byla ze strany ředitele 
Seyferta zcela záměrně opomíjena napří-
klad tzv. kultura komerční…“

„…galerie v Jamborově domě pře-
žívá jen díky aktivitám soukromého 
galeristy…“

V projednávané věci byly uvedeny roz-
hodné skutečnosti o věci samé a ozna-
čeny důkazy k jejich prokázání, přičemž 

soud naznačil, že sporná tvrzení ad 1), 
3), 4) a 5) dle jeho názoru do osobnost-
ních práv žalobce nezasahují a tvrzení ad 
2) zásahem do osobnostních práv žalob-
ce být může, ale bylo by předmětem po-
měrně rozsáhlého dokazování. Za této 
situace soud vyzval obě strany před-
mětného sporu ke smíru, v důsledku če-
hož se strany projednávané věci dohodly 
na zveřejnění následujícího vyjádření: 
Město Tišnov konstatuje, že použitá for-
mulace tvrzení uvedeného pod bodem 2) 
nevystihuje zcela objektivně skutečnou 
situaci. Václav Seyfert bere svoji žalobu 
v plném rozsahu zpět. Tímto považují 
obě strany celou záležitost za uzavřenou.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013 – Tišnov
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Informace o novele živnostenského zákona – prodej lihu
Renata Loubalová, vedoucí odboru živnostenský úřad

Dnem 17. října 2013 nabyla účin-
nosti novela zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 
309/2013 Sb.

Předmětná novela mimo jiné nově re-
guluje prodej kvasného lihu, konzumní-
ho lihu a lihovin tím, že mění přílohu č. 
3 živnostenského zákona, a to následu-
jícím způsobem: V příloze č. 3 Konce-
sované živnosti, u předmětu podnikání 
„Výroba a úprava kvasného lihu, kon-
zumního lihu, lihovin a ostatních al-
koholických nápojů (s výjimkou piva, 
ovocných vín, ostatních vín a medovi-
ny a ovocných destilátů získaných pěs-
titelským pálením)“ na konci prvního 
sloupce se doplňují slova „a prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin“.

Rozšiřuje se tak dosavadní předmět 
podnikání koncesované živnosti pro 
výrobu a úpravu kvasného lihu, kon-
zumního lihu, lihovin a ostatních alko-
holických nápojů o prodej kvasného 

lihu, konzumního lihu a lihovin. Důleži-
té pro podnikatele dotčené touto nove-
lou je skutečnost, že k získání koncese 
v částečném rozsahu předmětu podni-
kání, a to prodeje kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin, není třeba splnit 
žádné kvalifikační předpoklady ani není 
třeba vyjádření Ministerstva zeměděl-
ství. Podnikání v prodeji těchto komodit 
není vázáno na schválenou provozovnu. 

Smyslem úpravy je získat přehled 
o prodejcích uvedené komodity.

Pro plynulý přechod podnikání ze 
stávající úpravy na novou právní úpravu 
byla přijata následující přechodná usta-
novení: Podnikatel, který je ke dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona oprávněn 
prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo 
lihoviny, může v této činnosti pokračo-
vat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Marným uply-
nutím lhůty 6 měsíců k podání žádos-
ti o koncesi pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin podnika-
teli právo prodávat kvasný líh, konzum-
ní líh nebo lihoviny zaniká.

Přijetí žádosti o koncesi dle přechod-
ného ustanovení nepodléhá správnímu 
poplatku. Podle přechodných ustano-
vení vyžaduje změna právní úpravy ze 
strany podnikatelů pouze podání žá-
dosti o koncesi na prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin, a to ve sta-
noveném termínu 6 měsíců ode dne 
účinnosti novely, tedy od 17. října 2013. 
Úprava se vztahuje na všechny podnika-
tele, kteří se zabývají distribucí kvasné-
ho lihu, konzumního lihu nebo lihovin 
a prodejem těchto produktů jak pod-
nikatelům, tak i konečným spotřebite-
lům. Kromě prodejců lihovin v obchodě 
se úprava vztahuje také na podnikate-
le, kteří lihoviny prodávají v restaurač-
ních zařízeních, případně i v dopravních 
prostředcích.

Případné podrobnější informace Vám 
rádi podají pracovníci Městského úřa-
du Tišnov, odbor živnostenský úřad při 
osobním jednání nebo na telefonních 
linkách 549 439 720, 549 439 734.

Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově 
Silvie Peřinová, odbor správy majetku a investic

Již několikrát jste byli informová-
ni o plánované nebo již probíhající in-
vestiční akci s názvem Statické zajištění 
zdi starého hřbitova v Tišnově v ulici 
Na Hrádku. V současnosti můžeme ozná-
mit, že celá investiční akce je již zdárně 
dokončena. Stavební práce prováděla 
společnost SASTA CZ a. s. Náklady celé in-
vestiční akce činily 3,4 miliónu Kč.

Stavební práce se týkaly stávající 

hřbitovní zdi, která byla značně defor-
movaná a porušená. Zdivo bylo zvětralé, 
hlava zdi byla značně poškozena a hrozi-
lo zhroucení. Statické zajištění stávající 
zdi bylo řešeno vybudováním nové žele-
zobetonové stěny. Byla provedena opra-
va stávající stěny, hlava původní stěny 
byla přezděna a přibyla nová krycí vrstva 
z betonu.

Oprava zdi starého hřbitova je 

dílčí částí velkého projektu s názvem 
Park pod kostelem. Cílem celého projek-
tu, jehož vizualizace byla prezentována 
4. 9. 2013 veřejnosti, je vytvoření cen-
trálního městského parku s vybavením 
na krátkodobou rekreaci pro obyvatele 
všech věkových kategorií. Do konce roku 
bude v rámci tohoto projektu ještě pro-
vedeno statické zajištění opěrné zdi pod 
kostelem včetně opravy zábradlí.
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Ing. Andrej Sučko 
Za dlouholetou organizaci mezinárodní expozice minerálů v Tišnově

„I doma mám 
svou sbírku kame-
nů. Nejvzácněj-
ší nemusí být ten 
nejdražší nebo 
nejkvalitnější, ale 
velkou hodno-
tu pro mě mají ty, 
ke kterým bylo 
těžké se dostat. 
Někdy jde člověku 
doslova o kejhák.“ 
A. S., 18. 10. 2013

Andrej Sučko se narodil v roce 1939 
na východě Slovenska v oblasti Prešova. 
V Tišnově žije od šedesátých let, kam se při-
stěhoval s manželkou za prací v uranových 
dolech. Absolvoval geologickou průmyslo-
vou střední školu ve Spišské Nové Vsi, poté 
studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. 
K mineralogii ho to táhlo od dětství, jako 
malý chlapec dostal od otce knížku Poklady 
Země. „V knize jsem pořád listoval a nemohl 

jsem se odtrhnout, byly tam moc zajímavé 
věci,“ vzpomíná Sučko.

Andreji Sučkovi se podařilo proslavit 
Tišnov asi jako málokomu. Když společně 
se zhruba pětičlenným týmem v roce 1976 
pořádal první výstavu minerálů, která je 
dnes bezkonkurenčně největší v České re-
publice, ani on sám prý netušil, jaký ohlas 
to bude mít, na první ročník se sjelo hned 
šedesát vystavovatelů. Chtěl především při-
blížit mineralogii lidem mimo odbornou 
veřejnost. Zájem vystavovatelů a návštěvní-
ků nejen z tuzemska, ale dokonce z celého 
světa (Evropa, Amerika či Austrálie) postu-
pem let neustále narůstal. Tišnov měl totiž 
ideální centrální polohu v Československu, 
kam nikdy nebylo příliš složité se odkudko-
liv dostat. Zatímco zpočátku se výstava vešla 
pouze do sálu Městského kulturního stře-
diska a později do velkého sálu tišnovské 
sokolovny, postupně bylo třeba přibrat další 
prostory sokolovny včetně prvního patra či 
tělocvičny a v devadesátých letech minulého 

století se burza rozšířila i do budov gymná-
zia a základní školy.

V těchto prostorách se výstavy konají do-
dnes. Z jednodenní akce se nakonec stala tří-
denní, vždy na jaře a na podzim. A poptávka 
stále výrazně převyšuje počet více než 200 
vystavovatelů, které jsou organizátoři tiš-
novské výstavy schopni uspokojit. „Zájem 
vystavujících stále stoupá. Navíc by každý 
z nich chtěl pro sebe co největší prostory. 
Dnes už se tu není kam rozšiřovat, v Tišnově 
už větší plochy nenajdeme. Také nám chybí 
dost sil, abychom zvládli organizovat výsta-
vu ve větším objemu,“ přiznává Sučko, kte-
rému s pořádáním burzy nyní pomáhá už 
několik desítek lidí. Oceňuje i dobrovolnou 
pomoc studentů při přípravě zázemí.

Nejbližší mezinárodní burza minerálů 
(v pořadí 38. ročník a 75. výstava) se koná 
o víkendu od 1. do 3. listopadu (tedy v ter-
mínu, kdy právě vycházejí Tišnovské noviny 
č. 11/2013). Každou výstavu zhlédne odha-
dem osm tisíc návštěvníků.

Mgr. Miroslav Pavlík
Za dlouholeté vedení Klubu přátel výtvarného umění, organizaci výstav a výtvarnou činnost

Narodil se v roce 
1940 v Tišno-
vě. Po gymnáziu 
studoval dějepis, 
ruský jazyk a dě-
jiny umění na Fi-
lozofické fakultě 
MU v Brně. 39 let 
pracoval na střed-
ní zdravotnické 
škole v Brně jako 
učitel a později 
i ředitel. 

Už při vysokoškolském studiu navštěvo-
val i večerní studium na Škole uměleckých 
řemesel v Brně v ateliéru profesora Otaka-
ra Zeminy, táhlo jej to k výtvarnému umění. 
První kresby publikoval právě už v době stu-
dií. Dosud vyšlo přes dvacet tisíc jeho kreseb 
v různých periodikách a ilustroval čtyřicítku 
knih, další permanentně připravuje. 

Pavlík nemá v publikacích jen fotogra-
fie, ale rovněž aktivně sepisuje texty. Napří-
klad pro svého dlouholetého přítele napsal 
knihu „Miroslavu Horníčkovi s láskou“. 
V roce 2006 vydal biografii o své tetě Marii 
Pavlíkové, tišnovské rodačce a významné 
herečce své doby. (Marie Pavlíková, která ze-
mřela v roce 2003, byla jmenována čestnou 
občankou města Tišnova v roce 1986.)

Zřejmě nejrozsáhlejší Pavlíkovou publi-
kací je kniha Od Veveří k Pernštejnu, vydaná 
v roce 2010. Je to nejobsáhlejší lexikon vý-
tvarníků (191) z Tišnovska a okolí.

Miroslav Pavlík je celý život spjat s Tiš-
novem a Tišnovskem, kde se aktivně anga-
žuje v mnoha sférách. Založil časopis Naše 
Tišnovsko (předchůdce dnešních Tišnov-
ských novin) a také Klub přátel výtvarné-
ho umění, kterému dosud předsedá. Stále 
aktivně pořádá výstavy, například letos se 
uskutečnil už třináctý ročník Výtvarného 

léta v Železném, kde posledních šestnáct 
let žije.
 Řekli o něm:

Anton Kollár: „Činnost Miroslava Pavlíka 
je multipolární a neuvěřitelně bohatá. Jeho 
humor je laskavý, inteligentní, přemýšlivý 
a často s aktuálním akcentem.“

Miroslav Horníček: „Z tvorby a osobitého 
rukopisu Miroslava Pavlíka vyzařuje českost 
v tom nejlepším slova smyslu.“

Ludvík Štěpán: „Předností Miroslava 
Pavlíka – kreslíře, který dnes vlastně patří 
už ke klasikům kresleného humoru, je ne-
smírná nápaditost a profesionální zručnost. 
Je pohotovým glosátorem společenského 
dění. Jeho práce jsou jednoduché ve výra-
zu, čitelné ve ztvárňování tématu, mají jem-
ný a přitom přiléhavý humor. Komika jeho 
kreslených vtipů není vnějškově ani chtěná, 
vychází z hloubky lidského myšlení a nene-
chá nikoho vlažným.“

Ceny města Tišnova za rok 2013
Aneta Nejezová, odbor kultury a školství
V minulém čísle Tišnovských novin jsme představili pět letošních laureátů čestného občanství města Tišnova. Až po uzávěrce TN 
č.  10/2013 zastupitelstvo města dodatečně schválilo ještě šesté jméno, a to Doc. dr. Vladimíra Josefa Procházku, významného tišnov-
ského občana, od jehož smrti letos uplynulo sto let. Čestné občanství obdrží in memoriam za celoživotní dílo v oboru geologie, paleon-
tologie, pedologie a mineralogie. O V. J. Procházkovi v minulém čísle Tišnovských novin shodou okolností dlouze psal historik Martin 
Golec. Představovat jej proto znovu dle nás nemá význam. Níže si však můžete přečíst medailony čtyř osobností, které 28. října obdrže-
ly od vedení města Tišnova cenu města za významnou a záslužnou činnost v různých oblastech společenského života.
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Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
Za dlouholetou práci ve výzkumu přírody rodného kraje a osvětovou činnost v této oblasti

„Následuji životní 
krédo svého učite-
le, profesora Aloise 
Zlatníka, který říkal, 
že výzkum příro-
dy není možný bez 
ochrany přírody!“ 
J. L., 21. 10. 2013

Jan Lacina je tiš-
novský rodák kaž- 
dým coulem, na svět 
mu pomáhal letos 

vyznamenaný čestný občan doktor Petr 
Fruhwirt. Už jako dítě měl blízko k pří-
rodě, jeho tatínek byl učitel češtiny, dě-
jepisu a zeměpisu, ale velmi dobře znal 
i živou přírodu a nerosty. V roce 1966 ab-
solvoval Lesnickou fakultu vysoké školy 
zemědělské v Brně a celý profesní život 
zasvětil výzkumné práci. Léta se věno-
val stanovištnímu průzkumu vojenských 
lesů v různých částech bývalého Česko-
slovenska od Vihorlatu na východě po Šu-
mavu na západě. Ve své práci se zabýval 
hodnocením stavu životního prostředí, 

zejména hodnocením vlivů různých lid-
ských aktivit na vegetační složku krajiny, 
a snažil se o navrácení původních složek 
do jejich přirozeného prostředí. Téměř 
dvacet let působil v Geografickém ústavu 
Československé akademie věd, po jeho 
zániku přešel do Ústavu geoniky AV ČR. 
Zabývá se životním prostředím a zkoumá 
živou přírodu jako složku zdravého život-
ního prostředí. 

Lacina je tišnovský patriot, aktivně se 
účastní společenského dění. Botanické-
mu a ornitologickému výzkumu rodné-
ho Tišnovska se věnuje už 50 let. Podílel 
se na vyhlášení 15 přírodních rezervací 
a památek v Sýkořské hornatině a spo-
luinicioval zřízení přírodního parku Svra-
tecká hornatina. Odborně se stará o horu 
Květnici, vytváří pro ni plán péče a sna-
ží se o změnu porostů geograficky cizích 
dřevin. Autorsky se podílí i na knižních 
publikacích, sestavil a napsal napří-
klad knihu Květnice a příroda Tišnovska 
(SURSUM 1999, ilustrace Vojtěch Štolfa).

Docent Lacina dodnes přednáší 

na Mendelově univerzitě v Brně o ochra-
ně přírody a geobiocenologii. Napsal přes 
dvě stě odborných statí a zhruba stej-
ný počet popularizačních článků. V roce 
1986 stál i u zrodu brněnského časopisu 
o ochraně přírody Veronica (latinsky roz-
razil), který vychází dodnes.

V současné době pracuje na publikaci 
o krajině a společenstvech v rumunském 
Banátu.

„Od časného jara do pozdního podzi-
mu lze na Květnici chodit za květinami. 
Její ‚květinové hodiny‘ začínají žlutě – 
dříny a mochnami, požitkem je zaposlou-
chat se do bzučení čmeláků ve fialové 
záplavě dymnivek dutých kolem hlavní-
ho vrcholu… Na prahu léta se stříbřitě 
rozvlní kavyly, bíle rozkvetou bělozář-
ky a sesel, vzápětí následovány zářivým 
omanem. A často ještě v polovině října, 
kdy již opadává oranžové listí břeků, use-
dají na pozdní květy motýli.“ Tišnov foto-
revue 12/1995

Karel Krejčí
Za dlouholetou vlastivědnou práci, především z období konce 2. světové války

Karel Krejčí se 
narodil v roce 
1929 v Brně, ale 
celý život prožil 
v Tišnově. Od tří 
let pozorně po-
slouchal vyprá-
vění svého otce 
(historika umě-
ní a zakladate-
le Podhoráckého 
muzea) o první 

světové válce. V roce 1945, kdy ustupující 
Němci ničili okolí Tišnova bojovou techni-
kou, se začal věnovat sbírání zbraní, gra-
nátů a munice, také různých částí z tanků 
a pancéřových letadel.

Během studií na průmyslové škole cho-
dil na praxi do tehdejší drásovské firmy 
Brown Bowery (dnes Siemens). Praco-
val jako strojník při opravách stavebních 
strojů v Dolních Loučkách i ve Škodo-
vých závodech v Brně ve vývojové labo-
ratoři. Po vojně, kde se dostal k radistům 
a naučil se i morseovku, pracoval 40 let 
ve výzkumném ústavu elektrických stro-
jů v Brně. Zkušenosti a postřehy nabyté v 
zaměstnání poté sepisoval do odborných 
článků a publikoval v tisku.

V důchodu svoje dlouholeté zkušenosti 
zúročoval i nadále. Založil si vlastní dílnu 
a dalších dvacet let pracoval jako opravář 
silničních motorových vozidel, zejména 
jejich elektrických částí. S aktivní fyzickou 
prací skončil až v osmdesáti letech a nyní 
už se ve volném čase věnuje pouze psa-
ní. Samostatně napsal už dvě knihy, spo-
lupracoval na mnoha dalších, píše různé 
texty (vzpomínky, nekrology a podobně), 
také pravidelně přispívá do Tišnovských 
novin.

Karel Krejčí měl vždy mnoho koníč-
ků – rád putoval pěšky, spával pod sta-
nem, rybařil, koupal se ve studené vodě. 
„Tělesnou kondici jsem trénoval zejména 
při lezení po stromech, je to všestranný 
cvik, kde člověk zapojuje všechny sva-
ly, všem to doporučuji,“ říká Krejčí. Díky 
svým zálibám objevil potopené němec-
ké auto v maršovském kaolinovém dolu, 
poté inicioval a sám se účastnil jeho vyta-
žení, dokonce kvůli tomu neváhal absolvo-
vat potápěčský kurz. A auto nakonec bylo 
i zprovozněno. 

Krejčí je tišnovský pamětník, měs-
to pozoruje v proměnách času. „Tišnov 
byl podle mého nejhezčí v letech 1936-7, 
před válkou. Bylo tu divadlo, dvě muziky, 

Kuthanovo sanatorium kvetlo, přijíždělo 
sem mnoho hostů, i vzácných,“ vzpomí-
ná Krejčí. Právě o Kuthanově sanatoriu 
(dnešní nemocnici) v jeho prosperují-
cím období chtěl sepsat menší dílo. Díky 
novým a novým informacím, ke kterým 
se při práci na tomto díle stále dostával, 
nakonec sbíral materiály celých osm let 
a v roce 2012 je uceleně vydal v menší 
knize v Edici Tišnovsko.

„Vyprovokován přáteli a zaujat námě-
tem, dal jsem se do psaní o osudech tiš-
novského Kuthanova sanatoria. Nejprve 
jsem měl v záměru jen období od roku 
1935 do roku 1945, které jsem dobře 
znal. Když jsem však hledal informace 
z různých zdrojů, dostal jsem se až k ob-
dobí vzniku sanatoria, o kterém jsem 
předtím neměl ponětí a kterým jsem se 
proto nechtěl zabývat. Rovněž jsem ne-
měl téměř žádné znalosti o celé rodi-
ně MUDr. Kuthana. Dík mnoha známým 
a potomkům této rodové větve jsem na-
konec získal informace, které umožni-
ly vznik tohoto dílka ve větším rozsahu 
a celém časovém období…“ Karel Krejčí, 
z úvodu ke knize Kuthanovo sanatorium 
v Tišnově. 
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Poděkování 
za pomoc

Město Tišnov děkuje panu Pavlu 
Štouračovi z Tišnova, který svým je-
řábem bezplatně pomohl při stavění 
a sklízení hodové máje k příležitosti 
tradičních Václavských hodů.

Poděkování za besedu
Květa Menšíková, Svaz tělesně postižených Tišnov

Ve čtvrtek odpoledne proběhla plá-
novaná beseda s vedoucím odbo-
ru sociálních věcí Městského úřadu 
Tišnov panem Michalem Kudláčkem. 
Byli jsme překvapeni, kolik informací pro 
nás připravil. Objasnil, s kterými problé-
my se obracet na sociální odbor a co vy-
řizuje pracovní úřad. Zodpověděl velmi 

podrobně otázky, které senioři podali pí-
semně nebo přímo při besedě. Plánova-
ná hodinka se protáhla a bylo stále o čem 
hovořit. Budeme rádi, když se v příštím 
roce sejdeme znovu. Svaz tělesně po-
stižených tímto děkuje Mgr. Kudláčkovi 
za čas, který nám věnoval, a za srdečnost, 
s jakou s námi besedoval.

Výměna starého typu řidičských průkazů
Odbor dopravy Městského úřadu 

v Tišnově v polovině října evidoval stále 
více než 700 starých řidičských průka-
zů. Na jejich výměnu zbývají dva měsí-
ce. Vedoucí dopravního odboru Zdeněk 
Hvízdal však upozorňuje, že zažádat 
o nový průkaz by si lidé měli nejpozději 
desátého prosince. „Doba řízení je stan-
dardně 20 dnů. Pokud se řidiči chtějí vy-
hnout možné tisícové pokutě od policie 
v prvních lednových dnech, měli by mít 
toto datum na paměti. Také radím, aby 
lidé nenechávali vyřizování na poslední 
dny, vyhnou se dlouhým frontám a če-
kání. Na úřadě je zatím docela klid, sta-
rých průkazů přitom zůstává stále docela 
dost,“ zdůraznil na konci října Hvízdal.

Kde 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 České 
republiky. 
Co musím mít s sebou? 
• „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pra-

covišti obecního úřadu obce s rozšíře-
nou 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 podání 
žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od po-
dání žádosti po úhradě správního poplat-
ku 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 - správní po-
platek 500 Kč).

Beseda se seniory
Michal Kudláček, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 mezi 13.00 – 
14.30 se ve velké zasedací místnosti bu-
dovy radnice města Tišnov uskutečnila 
beseda vedoucího Odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Tišnov se členy 
Sdružení tělesně postižených Tišnov. 
Beseda byla nazvána „Hodinkou otá-
zek a odpovědí“ a jejím cílem bylo pří-
tomným členům sdružení zodpovědět 
jejich dotazy týkající se sociální proble-
matiky. Členům sdružení byla osvětle-
na náplň agendy péče o dospělé, která 

je vykonávána v agendě Odboru soci-
álních věcí Městského úřadu Tišnov se 
zaměřením na problematiku zvláštní-
ho příjemce dávky důchodového pojiš-
tění a zvláštního příjemce nepojistných 
sociálních dávek, problematiku osob 
omezených či zbavených způsobilosti 
k právním úkonům a výkonu funkce opa-
trovníka, případů zastoupení zdravot-
ně nezpůsobilého občana při podpisu 
smlouvy s poskytovatelem sociální služ-
by. Přítomným byl prezentován přehled 

sociálních dávek, který je vyplácen Úřa-
dem práce ČR, Kontaktním pracovištěm 
Tišnov, a to se zaměřením na potřeby 
seniorů a zdravotně postižených. Bylo 
nutné se podrobněji zaměřit na dávku 
příspěvku na bydlení. Dále se přítomní 
zajímali o informace týkající se vyživo-
vací povinnosti dětí k rodičům, počtu 
seniorů v městě Tišnově a aktuality 
z oblasti plánování sociálních služeb.

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 6

Řidičské průkazy vydávané v roz-
mezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou 
jejich držitelé povinni vyměnit nejpoz-
ději do 31. 12. 2013. Uplynutím stano-
vené doby pro jejich výměnu řidičské 
průkazy pozbývají platnosti. (v soula-
du s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)
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Mateřská škola Horova

Děti ze Základní školy Smíškova opět v Anglii
Dagmar Zacpalová

V neděli 13. října se vrátili žáci Zá-
kladní školy Smíškova z týdenního poby-
tu v Anglii. Tentokrát strávili několik dnů 
v malebném přímořském městečku Ilfra-
combe v Severním Devonu. Jazykově-po-
znávací zájezd se uskutečnil již tradičně 
ve spolupráci s cestovní kanceláří Student 
Agency.

Děti strávily čtyři dny v tamní jazykové 
škole, kde procvičovaly zábavnou formou 
zejména anglickou konverzaci. V závěru 
dostaly certifikát hodnotící jejich jazykové 
schopnosti a znalosti. Praktickou znalost 
jazyka trénovaly každý den i v hostitel-
ských rodinách. Zjistily tak, co ve skuteč-
nosti znamenají slovíčka lunch, dinner, 
pie nebo marmelade, ale také jak fungují 
různá tlačítka, knoflíky a šňůrky v anglic-
ké koupelně. Svoje konverzační schopnos-
ti pak prověřily při nákupech suvenýrů 
a dárků pro sebe, rodiče i kamarády. 

Po seznámení s městem Ilfracom-
be, návštěvě místního akvária a po pro-
cházce po útesech nad mořem děti při 

odpoledních výletech navštívily další za-
jímavá místa v okolí. Byly mj. na zámku 
Dunster, jehož počátky sahají až do nor-
manských dob, a v kouzelné rybářské 
vesničce Clovelly na strmém útesu nebo 
v zábavním parku Milky Way. Mnozí byli 
ve vesnici Woolacombe překvapeni, že 
i Anglie má písečné pláže. 

Prohlídku Londýna jsme zahájili ne-
tradičně projížďkou lodí po Temži z Gree-
nwiche k Toweru. Prohlédli jsme si křižník 
Belfast a přes Millenium Bridge jsme došli 
ke katedrále sv. Pavla a do umělecké čtvr-
ti Covent Garden. Nejvíce si děti užívaly 
jízdu na obřím vyhlídkovém kole London 
Eye a návštěvu muzea Madame Tussaud, 
kde se vyfotografovaly se známými osob-
nostmi ze světa kultury, politiky i sportu. 
Velkým zážitkem pro ně byla i jízda lon-
dýnským metrem, ale i zvědavé veverky 
v St. James parku nedaleko Buckingham-
ského paláce.

Pobyt v Británii je pro většinu dětí 
první příležitostí použít angličtinu 

k dorozumívání s rodilými mluvčími, 
a proto je velmi dobrou motivací pro další 
studium tohoto jazyka.

Zkušenosti s integrací dítěte s postižením sluchu 
Radka Horáková, matka integrovaného dítěte

Každá společnost si vytváří v rámci své 
kultury svébytný systém hodnot a norem, 
které jsou součástí hodnotového žebříčku 
jejích členů. Co se týká postojů dané spo-
lečnosti k odlišnostem spojeným se zdra-
votním postižením, které se u některých 
jejích členů objevují, ty jsou podmíněny 
různými sociokulturními vlivy. Troufám 
si odhadnout, že naše současná společ-
nost se částečně posunula od jednoduché-
ho vnímání handicapu coby medicínské 
kategorie k sociálnímu modelu postižení. 
To znamená, že není až tak důležité, zda 
např. osoba se zrakovým či sluchovým 
postižením zcela nevidí nebo neslyší, ale 
spíše to, nakolik je schopna fungovat v ka-
ždodenním životě a zapojit se do běžného 
prostředí. 

Už v raném dětství se učíme od rodi-
čů, prostřednictvím školy či médií praco-
vat se stereotypy ve vnímání handicapu. 
Předsudky, které si často vytváříme z ne-
dostatku informací a omezených příleži-
tostí setkat se s handicapovaným člověkem 
v přirozeném prostředí, bohužel slouží 
jako laické diagnostické kritérium s ten-
dencí k zobecňování.

Z pozice rodiče dítěte s postižením slu-
chu proto velmi pozitivně hodnotím ocho-
tu a odvahu paní ředitelky mateřské školy 
„Na paloučku“ na Horově ulici přistoupit 
k zařazení našeho syna do jedné ze tříd. 
Ačkoliv s problematikou sluchového po-
stižení neměla ona sama ani nikdo z pe-
dagogického sboru zásadní zkušenosti, 
přistoupila k procesu integrace velmi ote-
vřeně. Mezi klíčové faktory, které význam-
ně ovlivnily celý integrační proces, patří 
především výše zmiňované pozitivní po-
stoje všech zúčastněných k integraci. A to 
se v našem případě velmi zdařilo. Paní ře-
ditelka Edita Brnková spolu s paní učitel-
kou Ivanou Jedličkovou zajistily potřebné 
změny a úpravy v organizaci práce a ne-
nechaly se odradit některými překážkami, 
které v průběhu samotného vzdělávacího 
procesu nastaly.

Život dítěte s postižením zcela zásadně 
ovlivňuje, zda se za postiženého považuje, 
či nikoli, a nakolik své postižení akceptuje. 
V tomto ohledu jednoznačně hraje roli při-
jetí dítěte jeho vrstevníky. V našem přípa-
dě se nám skutečně potvrdilo, že zapojení 
našeho syna do běžného kolektivu mělo 

pozitivní dopad nejen na něj, ale i na jeho 
spolužáky. Co se týká vývoje komunika-
ce, je zřejmé, že náš syn soustavně čelí ko-
munikačně náročným situacím, ale stejně 
tak je tomu v běžném životě. Má tedy pří-
ležitost být již od raného věku vystavován 
přirozeným podmínkám, což v prostředí 
speciální školy není vždy možné zajistit. 
Vedle toho ostatní děti získávají zkuše-
nosti, že lidé jsou skutečně různí, mají jak 
silné, tak i své slabé stránky, a jsou tak ne-
násilně vedeny k toleranci a respektu k od-
lišnostem jiných.

S ohledem na výbornou spoluprá-
ci s tímto vzdělávacím zařízením jsme se 
s paní ředitelkou domluvily na organizaci 
semináře o problematice vzdělávání dítěte 
s postižením sluchu v běžné mateřské ško-
le. Na semináři, který se bude konat dne 21. 
11. 2013 v době od 15.00 do 17.00 v pro-
storách MŠ „Na paloučku“, budou mimo jiné 
prezentovány informace z oblasti slucho-
vého postižení, kompenzačních pomůcek 
a vývoje komunikace dítěte se sluchovým 
postižením. Zájemci jsou srdečně zváni, 
podrobnosti naleznete na webových strán-
kách www.mshorova.webnode.cz.
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Exkurze na policii
Eva Brázdová, zástupkyně ředitelky ZŠ

Stalo se již dobrou tradicí, že se žáci 
4. ročníku ZŠ nám. 28. října vypraví 
na Obvodní oddělení Policie ČR v Tišno-
vě. Cílem je, aby se podrobněji seznámi-
li s náročnou prací našich policistů. Pan 
npor. Marek Wágner připravil pro děti 
prohlídku takřka veškerých prostor ob-
vodního oddělení: dispečinku, místnosti 
s kamerovým systémem, místnosti pro 
vyšetřování i policejní cely pro agresivní 
vyšetřované osoby. U této místnosti jsme 
neodolali a vyzkoušeli ji všichni. 

Žáci se také seznámili se základní vý-
strojí a výzbrojí policisty a mohli si vše 
prohlédnout i vyzkoušet na vlastní kůži. 
Všem se nejvíce líbila výstroj těžkooděn-
ce a posezení v policejním voze se spuš-
těnou sirénou.

Nakonec děti obdržely drobné dárky 
s preventivní tematikou. Exkurze se nám 
velmi líbila a rádi bychom touto cestou 
chtěli policistům poděkovat za ochotu 
a věnovaný čas.

INZERCE
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Výlet do zoo
Helena Bednářová, Slávka Šamanová, Eliška Špačková

V pondělí 14. října se žáci naší školy 
zúčastnili Dne přírodních věd v brněnské 
zoo. Většina z nás získala účast na této 
akci jako odměnu za dobrou práci v bio-
logickém kroužku.

Z tišnovského nádraží jsme s pře-
stupem ve Veverské Bítýšce dorazili 
do zoo. Hned u vchodu jsme se rozděli-
li do tří skupin podle tříd. Každá skupin-
ka dostala plánek zahrady s vyznačenými 

stanovišti, která jsme museli absolvovat. 
Na každém z nich se plnily různé úkoly 
s přírodovědnou tématikou. Úkoly nám 
zadávali studenti brněnské chemické 
průmyslovky. Nejvíce se nám líbilo stano-
viště fyziky a matematiky, kde byly při-
praveny zajímavé pokusy a logické úlohy. 
Další otázky byly zaměřeny na chemii, 
botaniku, etologii, zoologii savců a bez-
obratlých. Část úkolů se týkala též 

historie zoologických zahrad. Soutěže se 
zúčastnilo asi 45 družstev ze základních 
škol a nižších gymnázií z Brna a okolí. 

Přesto, že počasí nám příliš nepřálo 
a nebylo zrovna nejtepleji, výlet se velmi 
vydařil a myslíme si, že nám i hodně dal. 
Doufáme, že to pro nás nebyla poslední 
akce tohoto druhu, a těšíme se na další 
podobné.

Odpoledne netradičních sportů a her
Ivana Smíšková, za Dům dětí a mládeže; Pavel Kadlec, za občanské sdružení Tišnovský vozíčkář

V neděli 29. září se v Domečku a okol-
ních prostorách sportovalo. Bylo to ale 
trošku jiné hýbání, než na které jsme 
zvyklí. Dům dětí a mládeže ve spolupráci 
s občanským sdružením Tišnovský vozíč-
kář nachystal pro malé i velké plno netra-
dičního pohybu. 

Děti plnily úkoly celkem na deseti sta-
novištích a zhostily se zadání úkolů s nad-
šením a elánem. Mohly si vyzkoušet prvky 
sebeobrany, kroket, pétanque, žonglová-
ní, chůzi po slackline, cvičení na nestabil-
ních plochách a trampolínky. Na hřišti byla 
nachystána vozíčkářská překážková drá-
ha, kde si mohli všichni vyzkoušet, jak se 
vlastně manipuluje s invalidním vozíčkem. 
Kdo si troufl, mohl se zúčastnit vozíčkář-
ského trojboje a vyhrát tak jednu z mnoha 
hodnotných cen. Na stanovišti vozíčkářů 
děti projížděly na mechanickém vozíku 
trasu mezi kužely, bojovaly s překážkou, 
při hodu na cíl a na rychlostní trase. Nutno 

říci, že děti, a stejně tak jejich rodiče, nako-
nec překvapilo, že jízda na invalidním vo-
zíku není tak lehká, jak se může zdát. 

Ceny se rozdávaly i v soutěži skákání 
gumy, kde se mezi dívky na oceněná místa 
prodral i chlapec. 

Diváci mohli zhlédnout i vystoupe-
ní sebeobrany, kde lektor kroužku Mi-
rek Štěpánek se svými dvěma svěřenci 
předváděli prvky, při nichž se někdy ta-
jil dech. Při druhém vystoupení lektorky 
Ireny Wagnerové létaly vzduchem poiky 
– žonglérské náčiní. Žonglérské umění učí 
Irena ve svém kroužku Šapitó.

Bylo to příjemně strávené odpoledne 
s krásným, i když chladnějším počasím 
a v soutěžním duchu. Děkujeme za vzá-
jemnou spolupráci a také všem ostatním, 
kteří nám v tento den pomohli s progra-
mem. Městu Tišnov děkujeme za věc-
né ceny, které nám do soutěží věnovalo, 
vstřícný přístup a podporu.

Dům dětí a mládeže
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Dárky pro dětské domovy
Rodinné centrum Studánka organizu-

je od 7. října 2013 ve spolupráci s dět-
skými domovy v Tišnově a Vranově 
u Brna projekt, jehož cílem je nákup dár-
ků pod vánoční stromeček pro děti z dět-
ských domovů.

Možná chcete podpořit dobrou věc, 
ale váháte, aby Vaše finanční prostředky 

pomohly. Na náš projekt se můžete 
spolehnout. 

Popis projektu: Každé dítě z dětského 
domova si napsalo svoje přání, které je 
umístěno na vánočním stromečku v Ro-
dinném centru Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov. Vy si vyberete Vám blízký dárek, 
zakoupíte ho, zabalíte a přinesete zpět 

k nám do konce listopadu 2013. Na za-
čátku 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 návštěvu do-
mluvit na tel. 604 871 943, popř. e-mailu 
studanka@atlas.cz.

Nejkrásnější květinová výzdoba
Jana Wildová, ředitelka Centra sociálních služeb Tišnov

Při procházce kolem domů s pečova-
telskou službou na Králově ulici Vás mož-
ná napadlo, kdo pečuje o keře a kytičky 
kolem, že jsou vždy vzorně upravené? 
Platí si snad centrum zahradníka? Není 
tomu tak. Kromě sekání trávy nebo pro-
řezání keřů pečují o zeleň ve svém okolí 
obyvatelé Domova pro seniory. Jejich zá-
sluhou také září některé balkony a okna 
pestrými barvami květů. 

Všichni, kteří se nezištně podíle-
jí na zvelebování svého okolí, si jistě za-
slouží nejen poděkování, ale i odměnu, 
alespoň symbolickou.

Rozhodli jsme se proto v CSS vyhod-
notit nejkrásnější květinovou výzdo-
bu na domech s pečovatelskou službou. 
V průběhu léta jsme fotili nejenom balko-
ny, vnější okna a záhonky, ale také výzdo-
bu uvnitř budov. Nejkrásnější květinové 
výzdoby jsme rozdělili do tří kategorií: 

Balkon, Záhony a Okno. Na vyhodnoce-
ní soutěže se podíleli zaměstnanci CSS, 
ale brali jsme v úvahu i tipy od obyvatel. 
Vítězky byly vyhlášeny na oslavě Mezi-
národního dne seniorů, kde také dostaly 
dárky od města Tišnova a od Zahradnic-
tví u Kopřivů v Šebrově.

Za nejkrásnější záhony byla odměně-
na paní Irena Malá, která již téměř dvacet 
let pečuje o zeleň a květiny kolem bu-
dov A a B. Mezi balkony byl jako nejhez-
čí vybrán balkon paní Ludmily Cvrkalové 
na budově D. Za péči o vnitřní výzdobu 
na oknech chodby v budově A byla oce-
něna paní Blažena Režná. 

Nelze však zapomenout ani na další 
obyvatelky a obyvatele, kterým není lho-
stejné prostředí, v němž žijí: o záhonky se 
starají také Ivanka Částková, Josefa Jurač-
ková, Milada Špačková, František Dvořák, 
Jiřina Frýbová. Krásná okna a balkony 

mají Jiřina Langerová, Josefa Juříčko-
vá, Naděžda Kšicová, Věra Kostelecká, 
Milada Špačková. O rostliny na oknech 
v chodbách a mezipatrech pečují Jiřina 
Langerová, Jana Drlíková, Jiřina Dundáč-
ková, Bohumila Mihulová, Olga Zvařičová, 
Marie Borková, Marie Špačková, Blažena 
Režná, Olga Kolbábková, Naděžda Kšico-
vá, Anežka Maloňová, manželé Pavlíčkovi 
a Ludmila Cvrkalová. V domech s pečo-
vatelskou službou na ulici K Čimperku si 
ocenění zaslouží Božena Kytnerová, Ire-
na Kuštěková a Anna Andrlíková

Doufáme, že prvním ročníkem soutěže 
O nejkrásnější květinovou výzdobu DPS 
jsme povzbudili ty, kteří se na květinové 
výzdobě podílejí, a motivovali další se-
niory k aktivnímu přístupu ke zkrášlení 
svého bydlení. 

Slavili jsme Mezinárodní den seniorů
Obyvatelé DPS

Ve čtvrtek 3. října jsme společně osla-
vili Mezinárodní den seniorů. Již čtvrtý 
ročník oslav proběhl v zaplněné jídelně 
DPS na Králově ulici. Pestrý program za-
hájil pan František Kratochvíl hrou 
na klavír. Nejmenší účinkující, děti z Ma-
teřské školy Sluníčko, předvedly zpěv, 
tanec a hru na flétničky. Od dětí ze zá-
kladní umělecké školy Tišnov jsme sly-
šeli ukázky poezie, zpěvu a hru na různé 
hudební nástroje. Největší potlesk skli-
dil teprve devítiletý hráč na harmoniku. 
Dech se tajil při podívané na akrobatické 
dovednosti členů gymnastického oddílu 
Sokola pod vedením paní Jany Wágnero-
vé. Působivá byla také ukázka moderní 

gymnastiky – cvičení se stuhou. Děvčata 
ze studia Together pak zaplnila jídelnu 
a předvedla zajímavou taneční sestavu 
na aktuální téma situace na našich sil-
nicích. Se zalíbením jsme sledovali roz-
tomilý tanec se psem v podání Terezy 
Slovákové a její border kolie. Líbila se 
i barmanská show Jan Zmeškala, studen-
ta z SOŠ Fortika Lomnice. Celé odpoled-
ne zpříjemňoval pan Kratochvíl divákům 
svým uměním a vyplňoval pauzy mezi 
vystoupeními. 

V průběhu programu byly také oce-
něny paní Cvrkalová, Malá a Rež-
ná za nejkrásnější květinovou 
výzdobu DPS. Dárky od města Tišnova 

a od Zahradnictví u Kopřivů převzaly pří-
mo z rukou představitelů města – mís-
tostarostů Marka Babáka a Radovana 
Klusáka – a vedoucího sociálního odboru 
Michala Kudláčka. 

V druhé polovině programu jsme si 
mohli zatančit a zazpívat s panem Ko-
zelkem z Malhostovic. Krásnou tečku 
na závěr vytvořila taneční skupina Éirigh 
s irskými tanci.

Co dodat na závěr? Strávili jsme pří-
jemné odpoledne a už se těšíme na další 
ročník!

Centrum sociálních služeb Tišnov
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Dny otevřených dveří 2013 
Dny otevřených dveří 2013 se konaly 

v domech s pečovatelskou službou Králo-
va a K Čimperku v úterý 8. 10. a ve středu 
9. 10. 2013. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout pro-
story Centra sociálních služeb: knihovnu, 
jídelnu, tělocvičnu nebo kapli. Největší 
zájem však byl o prohlídku bytů. Několik 
obyvatel ochotně umožnilo nahlédnout 
do svého soukromí a ukázat, jak byt vy-
padá, čím je vybaven a zařízen a jak se 
jim zde žije. Aby se návštěvníci neztra-
tili v chodbách, schodištích a výtazích, 

vodily je pracovnice CSS i obyvatelky 
domu s pečovatelskou službou. Ty také 
ochotně odpovídaly na dotazy, zapisova-
ly počty návštěvníků, ukazovaly fotogra-
fie a kroniky. Zájemci se mohli dovědět 
o službách poskytovaných v CSS, o pod-
mínkách přijetí žádosti o ubytování, o ži-
votě seniorů v domě s pečovatelskou 
službou, o probíhajících i připravovaných 
akcích. 

Součástí dnů otevřených dveří byla 
výstava ručních prací, které vytvořili se-
nioři a seniorky buď sami doma, nebo 

společně v tvořivých dílnách. Bylo mož-
né obdivovat háčkované kabelky a dečky, 
vyšívané obrazy, košíky pletené z papíru, 
přáníčka, květy z organzy a mnoho dal-
ších krásných výrobků šikovných rukou 
obyvatel DPS. 

Děkujeme všem, kteří přispěli svými 
výrobky na výstavu, umožnili prohlídku 
svého bytu nebo se přímo podíleli na or-
ganizaci a zajištění hladkého průběhu 
dnů otevřených dveří, neboť celá akce 
se konala při souběžně probíhajících sta-
vebních pracích. 

INZERCE
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Herec Ladislav Pešek vzpomínal na Tišnov
Josef Ondroušek

I když od smrti populárního divadel-
ního a filmového herce Ladislava Peška 
uplynulo letos již 27 roků, hlavně díky 
jeho filmovým rolím není snad nikdo, kdo 
by jej neznal. Málokdo však ví o jeho vzta-
hu k našemu městu.

K tomu se vyznává ve své knize Tvář 
bez masky (vydal Odeon – Klub čtenářů 
v roce 1977):

„Prázdniny patří k povolání herce stej-
ně jako kostým, líčidlo nebo reflektor. Jsou 
prostě součástí života. Kus svého mládí 
jsem prožil v Tišnově u Brna, kam naše 
rodina jezdívala na prázdniny každý rok. 
Tišnov jsou pro mne dodnes klukovské 
hry na písku, hroudy žlutého, vonícího 
másla v lopuchovém listě, čerstvé hříbky 
z lesa pod Květnicí, vrchem, kde prý mů-
žete najít ametyst, primitivní koupaliště 
na řece Svratce, hraní kuželek, tenisové 
kurty a večerní promenáda na Riegrovce, 
ale také jízda na  ‚statných‘ pivovarských 
koních. Tatínek, maminka, sestra i já stále 
pohromadě. Večery potmě v neobydleném 
krámku, který byl v hostinci U Hamminge-
rů a který tatínek pro nás na léto pronajal 
(bylo tam moc myší). Nikdy jsme neměli 
na skutečný letní byt v některé z krásných 
vil, které stály po obou stranách aleje ve-
doucí k sanatoriu doktora Kuthana. Ano, 
v Tišnově bylo krásně, moc krásně.“

Vynikající dlouholetý tišnovský ochot-
ník Oldřich Sekora pamatoval doby, kdy 
rodiče Ladislava Peška manželé Pecho-
vi, členové činohry Národního divadla 
v Brně, jezdili se svými dětmi do Tišnova 
na letní byt, a kdy Ladislav Pech s tišnov-
skými ochotníky dokonce hrával. Na kon-
ci roku 1977, když Sekora posílal vánoční 
a novoroční přání, poslal přání i Ladislavu 
Peškovi.

Ani ne za měsíc dostal dopis, v němž 
Pešek píše: „Moje mládí mám ve vzpo-
mínce trvale spojené se starým Tišno-
vem. Ten už bych asi nepoznal. Jezdím 
o prázdninách každý rok přes Boskovi-
ce na Drahanskou vysočinu (do Strážiska 
u Prostějova – pozn. autora) a vždy si umi-
ňuji, že zajedu také do Tišnova. Ale pak 
jsem rád v tichu na zahradě nebo v lese 
a jízd po silnicích v autě, kterých tolik 
za rok užiju, se rád vzdám.

A pak je ještě důvod, proč váhám… 
V roce 1947 jsem do Tišnova tajně za-
jel z touhy oživit si vzpomínky. Zase jsem 
viděl sokolovnu, kostel, radnici, kašnu, 
Květnici, procházel jsem se po cestičkách 
pokrytých stříbrným pískem a v lese Klu-
caniny jsem uviděl svou milovanou hou-
bu, bedlu jedlou. Shýbnul jsem se pro 

ni a už jsem se nenarovnal – ‚hexenšus‘! 
Dobelhal jsem se shrbený ke Kuthanům 
a tam do mne napíchali injekce, takže 
jsem se sice taktak, ale přece jen dostal 
zpět do Brna k mamince. A jaký už jsem, 
tento pocit ve mně až dodnes přetrvává 

– co kdyby se to opakovalo? To jen tak pro 
zasmání. Já se tam ale přece jen vrátím…

… prosím, abyste ode mne pozdravo-
val všechny Tišnováky, kteří si dodnes 
na mne pamatují.“

 Už se ale nevrátil.

INZERCE

Rodina Ladislava Pecha na prázdninách v Tišnově v roce 1916. Převzato z knihy Tvář bez masky.
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Václav Borek, spoluzakladatel Našeho Tišnovska
Miroslav Pavlík

Dne 13. srpna po krátké nemoci zemřel 
v hospici v Rajhradě Václav Borek (naro-
zen 1940). Připomeňme alespoň několi-
ka řádky tohoto skromného tišnovského 
rodáka, nenápadného dlouholetého pra-
covníka v kultuře, absolventa tišnovského 
gymnázia.

Václav Borek stál v roce 1970 u zrodu 
zpravodaje Naše Tišnovsko (který vychází 
dodnes jako Tišnovské noviny) a byl také 
členem první redakční rady. Za léta práce 

v této redakční radě napsal desítky článků 
především o umělcích, výstavách a hlavně 
psal o tišnovských osobnostech. Byl pra-
covitý redaktor drobných zpráv a také do-
pisovatel několika novin a časopisů.

Na počátku devadesátých let založil 
nakladatelství BOREK. Toto malé nakla-
datelství jednoho muže vydalo několik za-
jímavých knih, které obohatily regionální 
literaturu. Pro Společnost Anny Pamro-
vé vydal v roce 1994 knihu „Navštivte mě 

s podzimem. Anna Pamrová a lidé kolem 
ní“. Další zajímavou knihou byl sborník 
pověstí a příběhů „Z kraje od Pernštej-
na k Veveří“, který vydal v roce 1995. Je 
to kniha pověstí z Tišnovska, kterou mis-
trovskými ilustracemi vyzdobil doubrav-
nický malíř Stanislav Bělík.

Je škoda, že se v posledních letech Vác-
lav Borek stáhl do ústraní. Ale to, co vyko-
nal a napsal, jistě stojí za připomenutí.

Devadesáté čtvrté narozeniny Stanislava Bělíka
Josef Pavlík

Letos 29. října v Doubravníku oslavil 
devadesáté čtvrté narozeniny malíř STA-
NISLAV BĚLÍK, jehož dílo je spjaté s re-
gionem Podhorácka a Vysočiny. Ty jsou 
pro jeho kresebnou, malířskou a gra-
fickou tvorbu základním inspiračním 
zdrojem. Je neprofesionálním výtvarní-
kem. Vyučil se nejdříve zámečníkem, po-
tom pracoval v Brně, za druhé světové 
války byl totálně nasazen do Německa 

a po osvobození v letech 1945–1961 byl 
zaměstnán v Tišnově jako kreslič Želez-
niční stavební firmy. Následovala práce 
na MNV v Doubravníku (tajemník) a po-
tom dvacet let působil jako podnikový 
výtvarník firmy Tesla v Brně, odkud ode-
šel do důchodu.

Stanislav Bělík patří mezi výraz-
né osobnosti, je mnohostranný výtvar-
ník. Krajinář, výborně a pohotově kreslí, 
tvůrce krásných zátiší, exlibris, černobílé 
i barevné grafiky, ilustrátor děl regionál-
ních autorů. Široké veřejnosti je známý 
ze samostatných výstav hlavně podho-
ráckého a vysočanského regionu. V jeho 
bohatě rozvětvené tvorbě nacházíme 
i díla, která čerpají náměty z cest a poby-
tů v zahraničí. Snad nejznámější jsou jeho 
obrazy z Holandska, které představil ne-
jen na výstavách v tamním prostředí, ale 
také u nás. Je známý jako autor pěkných 
kalendářů, rozsáhlého cyklu více než čtyř 
desítek obrazů nazvaných Krajinou řeky 
Svratky, kterým sleduje krásu řeky Svrat-
ky od jejího pramene až k vyústění pod 
Pálavskými vrchy. V tomto cyklu také 

najdeme obrazy dotýkající se mimo jiné 
oblastí Tišnovska (Nedvědice, Doubrav-
ník, samotný Tišnov) či Jesenicka, Va-
lašska a Slovácka, kam rád zavítá, aby 
poznal jinou mentalitu kraje i lidu. Vý-
borné jsou jeho portréty (malba, kresba) 
rodičů a přátel, v nichž především oce-
ňuji malířovo vyjádření charakteru por-
trétované osoby. V drobné grafice dává 
přednost technice dřevorytu, dřevořezu, 
linorytu, suché jehly. 

Rád vystavuje v podhoráckém a vy-
sočanském regionu (Doubravník, Ned-
vědice, Železné, Tišnov, Dolní Rožínka, 
Bystřice nad Pernštejnem, Vír, Šebko-
vice…), ale s jeho výstavami jsem se se-
tkal i v Brně, Kroměříži, Těšanech, Černé 
Hoře aj. Všude se doubravnický malíř 
Stanislav Bělík setkává s příznivým hod-
nocením. Je zastoupen v mnoha soukro-
mých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí.

Popřejme Stanislavu Bělíkovi při jeho 
vzácných životních narozeninách do dal-
ších let hlavně zdraví a dobrou tvůrčí po-
hodu a také spokojenost v kruhu svých 
blízkých a nejmilejších.

Premiéra znělky kina Svratka
Ondřej Kaláb, vedoucí kina Svratka

Ve čtvrtek 10. října v 19 hodin se 
ve Svratce konala premiéra nové znělky 
kina. Na pódium  vystoupila za potlesku 
publika sama autorka znělky Veronika 
Szemlová. Krátce představila sebe (po-
chází z nedaleké Náměště nad Oslavou) 
a své profesní směřování (vystudovala 
animaci na filmové škole ve Zlíně). Ná-
sledovala projekce jejího absolventské-
ho snímku Nesejdeš z cesty a samotná 

znělka, kterou jsme si v sále pustili hned 
dvakrát. Před druhým zhlédnutím měli 
diváci soutěžní úkol: spočítat, kolik ryb 
se v šotu objeví. Odpovědi se různily, 
a tak se mezi diváky neslo uchichtávání 
a šuškanda. Většina však viděla či odhad-
la správně. 

Po uvedení znělky jsme promítli český 
film Donšajni. Bezprostředně poté sleč-
na Szemlová vylosovala první správnou 

odpověď „rybí“ soutěže. Výherkyní se 
stala paní Baláková z Tišnova. Gratulu-
jeme! Kromě volné vstupenky od vedou-
cího kina dostala na památku krásný 
kreslený plakátek znělky s podpisem 
autorky.

A kolik že těch šupináčů tedy nad 
Svratkou proskočí? Přijďte se podívat 
do kina 
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Jak bydlí včely
Vladimír Kapoun

Včela patří do říše – živočichové, kmen 
– členovci, třída – hmyz, řád – blanokřídlí. 
Na světě je mnoho druhů včel lišících se ve-
likostí, způsobem stavby plástů, geografic-
kou příslušností atd.

U nás je chována včela medonosná. Ten-
to druh vznikl pravděpodobně extrémní 
geografickou izolací od mateřské populace 
včely východní, a to v době evolučně „ne-
dávné“ – asi před 10 000 lety. Včely, ale 
i ostatní živočichové včetně člověka mají 
příbytky hlavně ze dvou důvodů. Jedním 
je ochrana před nepřízní počasí, zejmé-
na větrem, deštěm a v chladnějších země-
pisných šířkách i před chladem a sněhem. 
Druhým důvodem je ochrana před vetřelci 
a nepřáteli. 

Základem včelího příbytku jsou svis-
le stavěné plásty z vosku. Ten včely vyrá-
bí z vlastního těla formou malých šupinek, 
ze kterých slepují neobyčejně přesné šes-
tihranné buňky. Buňky jsou na obou stra-
nách plástu. Je jich kolem 400 na dm2. 
Slouží k výchově nové populace od polo-
žení vajíčka matkou přes larvu a kuklu, ale 
jsou i malými spížemi pro uchování bílko-
vinné potravy - pylu a sacharózy – medu. 
Včely bez „domova“

V teplých oblastech včely často staví 
svůj „domov“ na různých místech, někdy 
i v korunách stromů. Tam plásty nejsou 
nijak chráněny. (Jinak je to u vos a sršňů, 
kteří chrání své hnízdo vnějším obalem. 
Materiálem není vosk, ale částečky rostlin-
ného původu, ze kterých pomocí slin slepu-
jí hnízdo. Plásty staví ve vodorovné poloze 
s buňkami ze spodní strany a vytváří ně-
kolik pater. Přístup do hnízda je zespodu. 
Sršní hnízdo může výjimečně dosáhnout 
výšky až jednoho metru.) V chladnějších 
oblastech využívají včely ke svému příbyt-
ku různé dutiny, převážně ve stromech. 
V současných kulturních lesích takovouto 
příležitost nemají, a pokud se usadí v lese, 
tak během zimy většinou uhynou. Možná 
jste se i vy setkali s případem, kdy se vče-
ly „nastěhovaly“ do nějaké dutiny v domě 
či na chatě. Co s nimi? Tady je rada obtíž-
ná. Veterinární předpisy přikazují, že kaž- 
dé včelstvo či roj neznámého původu je 
nutné utratit. Důvodem je možnost šíření 
nebezpečných nákaz, zejména moru vče-
lího plodu, který není sice pro člověka ne-
bezpečný, ale likviduje nakažená včelstva. 
Proto se při jeho výskytu u nás zatím pou-
žívá nejdrastičtější způsob - spálení celého 
stanoviště, kde se mor včelího plodu zjistil, 
a to včetně úlů a včelařských potřeb. Lik-
vidace včel, které se usadí na nevhodném 
místě, bývá většinou obtížná. Likvidaci 

mohou provést hasiči. Ti mají pro to výba-
vu, ale požadují za tuto práci úhradu. Po-
moci alespoň radou může včelař. Závisí to 
však případ od případu. Tam, kde nehro-
zí vznik požáru, lze použít sirné knoty, je-
jichž zapálením vznikají výpary, které včely 
i jiný hmyz usmrtí. Mohou se použít i jiné 
přípravky na likvidaci hmyzu. Je vhodné 
vyčkat do večera, kdy včely již nelétají, pou-
žít tento přípravek a vletový otvor uzavřít. 
V případě, že se jedná o vosy či sršně, je 
dobré počkat do zimy, kdy přezimuje pou-
ze matka mimo toto hnízdo a „příbytek“ 
zlikvidovat. 
Z historie

Prvními příbytky, které vznikaly díky le-
nosti lidí, byla brť. Byl to dutý špalek. Dal-
ším zdokonalením byl klát, což je špalek 
opatřený dvířky. Každý rok lidé vyřezali 
část plástů s medem a med z nich lisova-
li – brťařili. Ve skanzenech nebo muzeích 
je možné zhlédnout tyto dnes již nepouží-
vané úly různě vyřezávané a pomalované. 
Nejbližším místem, kde je možné nahléd-
nout do historie včelařství, je včelařské 
muzeum v Rosicích u Brna.

V oblasti včelích příbytků byl nejvý-
znamnější vynález Françoise Hubera 
z r. 1789, který jako první vyrobil úl s roz-
běrným dílem, tj. rámky, a tím usnadnil 
včelařům včelaření, zejména získávání 
medu, který se ale z plástů stále lisoval. 
Až vynález medometu, využívající odstře-
divou sílu, zjednodušil i tuto činnost. Jeho 
vynálezcem byl Franz von Hruschka v r. 
1865.
Materiál na výrobu úlů

Nejpoužívanějším materiálem na výro-
bu úlů je dřevo. U tzv. tenkostěnných úlů 
je to bedýnka z desek tloušťky do 2,5 cm. 
U teplodržných úlů, které se hodí u nás 
do chladnějších oblastí, je mezi dvojitou 
stěnou úlu použita izolace, nejčastěji po-
lystyrén, dříve sláma nebo i mech. V mi-
nulosti se používaly i úly čistě slaměné, 
v současnosti se ke stavbě používá i solo-
lit. Pokusy byly i se skleněnými a kovovými 
úly, jejichž hlavní výhodou je možnost do-
konalé dezinfekce.
Dvě části úlu 

Každý úl má dvě základní části – pod-
laží. Dolní podlaží tvoří plodiště, kde včely 
vychovávají plod a ukládají pyl a také med 
na „výrobu“ krmiva pro larvy. Zde se na-
chází i matka, jejíž hlavní úlohou je klást 
vajíčka. Protože je tím v létě zaměstnána 
téměř neustále – položí za den až 2 000 va-
jíček - musí být neustále krmena včelami. 
Hmotnost takového počtu vajíček přesahu-
je hmotnost matky. 

Horní podlaží tvoří zásobárna medu – 
medník. Plodiště je od medníku odděleno 
mateří mřížkou, kterou vynalezl r. 1814 
Petr Ivanovič Prokopovič. Mřížka umož-
ní průlez pouze včelám. Matce a trubcům, 
kteří jsou objemnější, nikoliv. V oblas-
tech s vynikající včelí pastvou není nutné 
mřížku používat. Včely mají totiž tendenci 
ukládat med do horních částí úlu nad plod 
a matka tam proto nemá místo pro klade-
ní vajíček. Ve snáškově chudších oblastech, 
ke kterým patří i Tišnovsko, je většinou 
používání mateří mřížky nutností. Mat-
ka nemá přístup k prázdným buňkám nad 
mřížkou. Pokud by se na plástu nacházel 
plod i med, byl by při vytáčení medu z ta-
kovéhoto plástu plod odstředivou silou zni-
čen. Včelaření bez mřížky umožňuje i u nás 
použití nízkých rámků, které jsou rychleji 
celé zaneseny medem.
Druhy úlů

Přístup včelaře do úlu je možný zezadu 
nebo svrchu. Zadem přístupné úly, tzv. za-
dováky, mají zpravidla omezenou velikost. 
V současnosti nejrozšířenějšími úly jsou 
úly vrchem přístupné, nazývané nástav-
kové. Umožňují vyjmutí jednotlivých rám-
ků, bez zásahu do sousedních. Výhodou je 
také možnost neomezeného rozšiřování 
úlu vertikálním směrem a tím omezení ro-
jivosti včelstev. Nedostatek prostoru je to-
tiž jednou z hlavních příčin rojení. V době 
nejvyššího rozvoje, kdy může mít jedno 
včelstvo až 60 000 včel, je zadovák těsný. 
U nás výjimečně, ale na jižním Slovensku 
a v Maďarsku je hodně rozšířený úl „ležan“. 
Má omezenou velikost, plodiště a med-
ník jsou v jednom podlaží. Výhoda toho-
to úlu spočívá v jednoduchém přístupu 
ke všem rámkům.

Za zmínku stojí i způsob umístění sku-
pin úlů. Pro snadnou orientaci včel a mi-
nimální zalétávání včel do sousedních úlů 
je vhodná včelnice. Nevýhodou je, že úly 
jsou vystaveny nepřízni počasí. Lépe jsou 
na tom včelíny, kočovné vozy a včelníky. 
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Mýty o chovu psů a koček
Klára Němcová, zvěrolékařka

Pes se živí kostmi – Samotné kosti psovi 
rozhodně k životu nestačí. Nepokryjí potře-
bu bílkovin, minerálních látek, vitamínů aj. 
Krmit vařenými kostmi, zejména drůbeží-
mi a králičími, je naprosto nevhodné. Jejich 
kousáním vznikají ostré úlomky, které mo-
hou poškodit trávicí trakt zvířete, způsobit 
zácpu a ta může vést až ke smrti psa. Po-
kud chcete psovi dát kost, tak pouze syro-
vou (příp. přemraženou) a velkou. Nejlépe 
vepřovou či hovězí pažní, stehenní, zkrát-
ka takovou, kterou pes nespolkne a může ji 
okusovat, čímž si zároveň čistí zuby.
Kočce stačí mléko – Ne. Kočka je maso-
žravec! Z kravského mléka mají kočky za-
páchající řídkou stolici (tzv. kočičáky). 
Neobstojí ani argument, že si kočka chytí 
myš. Myši kočka chytá, pouze pokud není 
hladová, a spíš než pro obživu, loví myši pro 
zábavu.
Pes/kočka nemá v trusu červy, tak ne-
musím odčervovat – Není pravda! K vy-
lučování dospělých červů trusem dochází 
zcela výjimečně, a to až při masivním za-
červení. Trusem odcházejí např. vajíčka 
škrkavek a ve vnějším prostředí se stávají 

infekční jak pro ostatní psy/kočky, tak pro 
člověka. Mají mikroskopickou velikost 
a pouhým okem nejsou vidět! Škrkavkou 
je dokonce nakažen každý pes/kočka již 
od své matky při sání mléka.
Do ukončení očkování nesmí štěně ven 
– Není pravda. Období před 3. měsícem ži-
vota psa je velice důležité pro socializaci 
štěněte. Je potřeba jej seznámit s jinými pří-
slušníky psího plémě i s lidmi. Pokud toto 
období propásneme, může se ze štěněte 
stát bázlivý až agresivní pes. Je dobré ště-
ňátko brát mezi psy, o kterých víte, že jsou 
pravidelně očkováni a odčervováni, a vy-
hnout se pouze tzv. venčícím zónám.
Pes žijící ve městě je chudák – Není prav-
da. Pes je tvor společenský a trpí spíš, po-
kud je celé dny sám na zahradě u domku. 
Pes je spokojený, může-li trávit co nejvíce 
času se svým pánem. I když je majitel vel-
kou část dne mimo domov, tak pes netrpí, 
pokud s ním po návratu domů vyrazí pání-
ček na delší vycházku a věnuje mu svůj čas.
Starého psa není potřeba očkovat – 
Není pravda. Starý pes je ohrožen in-
fekcí stejně jako mladý, ba naopak jeho 

obranyschopnost klesá. (o vakcinaci se do-
čtete více v některém z dalších čísel Tišnov-
ských novin)
Fenka musí mít alespoň jednou za ži-
vot štěňata – Není pravda. Tento velice 
rozšířený mýtus jeho zastánci zdůvodňu-
jí argumentem, že poté nebude mít fenka 
ve vyšším věku nádory mléčné žlázy a pro-
blémy s dělohou. Je prokázáno, že aby se 
dostavil tento efekt, musela by fenka mít 
alespoň 5 až 8 vrhů. Takže mít jedenkrát 
štěňata, nemá na zmiňované zdravotní pro-
blémy vliv.
Pes/fenka po kastraci ztloustne – Ne. 
Za obezitu je zodpovědný majitel zvířete. 
Pes si ledničku sám neotevře! Po kastra-
ci dojde do jisté míry ke zpomalení meta-
bolismu, a proto je potřeba snížit krmnou 
dávku či přejít na granule pro kastráty nebo 
typu „light“.
Pes vidí černobíle – Ne, jedná se o starý 
omyl. Psi vidí barevně, ale jinak než člověk. 
Jejich vidění je podobné jako u lidí trpících 
zvláštním druhem barvosleposti – nerozli-
šují červenou barvu. Vnímají dobře různé 
odstíny modré, žluté a šedé. 

INZERCE
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Postřehy z přednášky Radioaktivní odpad na Tišnovsku 
Zdeňka Dohnálková

Všichni, kdo si našli čas a při-
šli na podvečerní přednášku s dis-
kuzí, pořádanou sdružením Calla 
a místní organizací Strany zelených Tiš-
nov „Radioaktivní odpad na Tišnovsku?“ 
ve čtvrtek 19. září do Muzea města Tiš-
nova, obdrželi relevantní informace 
nejen o současném stavu ukládání ja-
derných odpadů v ČR, ale v přednášce 
Jana Beránka z Greenpeace Internatio-
nal i zajímavý přehled vývoje představ 
o významu a hodnocení jaderné ener-
gie vůbec. Aktuální zkušenosti s uklá-
dáním vyhořelého paliva ve světě jsou 
alarmující. Německé jaderné odpady 
v solných dolech Gorleben prosakují již 
po několika desítkách let, finské v žu-
lových masivech destruují horniny, a to 
podle výpočtů měly vydržet statisíce let. 
Problémy americké administrativy při 
budování hlubinného úložiště ve vulka-
nickém masivu v nevadské poušti (Yu-
cca Mountain) si od počátku budování 
v r. 1983 vyžádaly navýšení nákladů 
stavby z původní ceny 20 miliard dola-
rů k dnešním 96 miliardám dolarů (!) 
a dokončení stavby je stále v nedohled-
nu. Jan Beránek závěrem své přednáš-
ky sumarizoval současný postoj většiny 
vyspělých států světa: Vzhledem k tomu, 
že pro jaderné odpady neexistuje žád-
né bezpečné řešení, rozhodly se odpo-
vědné státy nezvyšovat riziko ohrožení 
životního prostředí a obyvatel další pro-
dukcí vysoceaktivního jaderného od-
padu a utlumují či úplně zastavují své 
jaderné energetické programy (Němec-
ko aj). V oblasti ukládání již existujících 
odpadů, kdy jsou rizika spojena zejména 
s transporty odpadů a s nedostatečnými 
parametry úložišť, pak zformuloval tato 
stanoviska k aktuálnímu stavu řešení:
• odpad ponechat v areálech jaderných 

elektráren (JE), kde jsou většinově 
nyní v ČR uloženy. Nevytvářet zbyteč-
ně rizika převážením odpadů a jejich 
umisťováním na nové, zatím nedotče-
né lokality. V JE je i kvalifikovaný per-
sonál a nejmodernější monitorovací 
technika.

• odpad skladovat v nejlepších dostup-
ných technologiích a tato úložiště 
u JE budovat jako otevřená, přístup-
ná a monitorovaná, aby příští gene-
race mohly případně uplatnit lepší 
technologie.

• každá země by měla mít vlastní kon-
cepci a řešení: žádný vývoz odpadů 
za hranice.

Dalším přednášejícím byl Ing. Edvard 
Sequens, energetický konzultant, který 
od r. 1997 pracuje v občanském sdružení 
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí. 
Pracoval i v nezávislé energetické komi-
si (Pačesově). Přiblížil své zkušenosti 
z pracovní skupiny pro dialog o hlubin-
ném úložišti, založené při Ministerstvu 
průmyslu a obchodu (MPO). Tato skupi-
na po dvou letech práce navrhla posílení 
postavení dotčených obcí ve fázi stano-
vení chráněného ložiskového území, kdy 
návrhy vycházejí především ze souladu 
s evropskou směrnicí EURATOM, (Směr-
nice Rady 2011/70/Euratom), která 
účinnou účast obcí a jejich obyvatel při 
rozhodování vyžaduje. 

S tím ovšem nastal v ČR problém 
na přelomu r. 2012, kdy bývalý minis-
tr MPO Kuba bez ohledu na minulé sli-
by obcím, že s nimi státní správa bude 
jednat transparentně a bude respekto-
vat dobrovolnost průzkumů, na sliby 
nedbal a uložil Správě úložišť radioak-
tivního odpadu (SÚRAO) stanovit prů-
zkumná území na všech 7 až 8 lokalitách 
i přes nesouhlas obcí (první na Kraví 
hoře nedaleko Tišnova stanoveno 30. 
května 2013).

Proto v březnu 2013 následovala 
výzva 131 starostům a 29 sdružením 
a dalším subjektům „K hlubinnému úlo-
žišti férově“, předaná ministerstvu. Měs-
to Tišnov se k této výzvě nepřipojilo, 
Rada města návrh na připojení se k této 
výzvě, podaný mnou jako radní, odmítla 
projednat. 

O tom, jak se lidé z dotčených obcí 
Tišnovska vyrovnávají s aktuálním sta-
vem „přesilovky“ státní správy, která 
obcím za jejich „újmu“ zaplatí, informo-
val Martin Schenk z občanského sdru-
žení „Nechceme úložiště Kraví hora“, 
které založil v r. 2012, kdy se dozvě-
děl o tom, že by přímo pod jejich do-
movy mohlo být vybudováno úložiště 
jaderného odpadu. Na stránkách toho-
to sdružení také naleznete prezentace 
přednášek z 19. 9. 2013 v Tišnově, viz  
www.nechcemeuloziste.cz/cs/doku-
mentace/prednasky-z-tisnova.html. 

Já osobně jsem měla vzhledem k vy-
soké účasti občanů a starostů sou-
sedních obcí z celého večera v muzeu 
dobrý pocit. Myslím si, že aktivní pří-
stup a upozorňování na zvůli a nedo-
statky státní správy vůči právům občanů 
a obcí se podařilo podpořit. Vzpomí-
nám si na obdobnou aktivitu, kdy pro 

změnu Ministerstvo zemědělství vy-
táhlo na světlo staré plány na výstavbu 
přehrad. Právě s Janem Beránkem jsme 
v aktivitě „STOP PŘEHRADĚ“ společ-
ně s obcemi vystoupili a státní správě 
dali na vědomí, že občanská veřejnost 
dosud existuje. V případě hlubinného 
jaderného úložiště jde ovšem o úplně 
jiné dimenze a jiné peníze a množí se 
spekulace o cílené přípravě tzv. „jader-
ného tunelu“. Právě proto mne nemoh-
la uklidnit slova přítomného vedoucího 
zaměstnance SÚRAO Ing. Slováka, kte-
rý při diskuzi podotkl, že přes Tišnov 
by stejně projížděly jen tak 2–3 trans-
porty s jaderným odpadem ročně. Mi-
lým a nečekaným hostem večera byla 
i RNDr. Jitka Seitlová, která ve své býva-
lé senátorské funkci byla nominována 
do správní rady SÚRAO a jako geoložka 
uvedla doplňující informace o vlastnos-
tech hornin. Vyjádřila znepokojení nad 
stavem bezpečnosti přípravy budování 
hlubinného úložiště, které ostatně zmi-
ňuje i výroční zpráva Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost. Takže vzdělaní 
a odpovědní lidé rozhodně neberou ten-
to problém na lehkou váhu, jak dokazuje 
Mgr. Karel Zrůbek, starosta historického 
města Horažďovice, který se aktivně za-
pojil do iniciativy „K hlubinnému úloži-
šti férově“ a připomíná, jak starostové 
zažili vládní a ministerské fauly i v ji-
ných věcech, než je úložiště. Považuje 
úložiště za bytostně celonárodní téma, 
stejně jako celou jadernou energetiku. 
Ovšem takovýchto starostů není všude 
dostatek.
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Draci nad Tišnovem
Soňa „Veverka“ Kappelová, Brďo Tišnov Gingo

Dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov Gingo 
v říjnu opět pořádal tradiční podzim-
ní drakiádu. Počasí přálo, bylo sluneč-
no i trochu foukalo a na polích směrem 
k Lomničce se během hodiny vzneslo 
na 60 draků. Vše průběžně sledovala po-
rota, která nakonec vyhodnotila nejlepší 
draky v několika kategoriích. V kategori-
ích s nejlepšími letovými vlastnostmi si 
nejlépe vedli draci rodiny Křivských, kte-
rým se dlouho a vysoko vznášeli všichni 
tři ručně dělaní draci. Akce se účastnila 
i Tišnovská televize, okamžiky z draki-
ády je možné zhlédnout ve zprávách ze 
17. 10. 2013. Videoarchiv je dostupný 
i na internetu, na adrese www.tisnov.cz/
ttv/archiv.html.

CQ contest de OK2KEA
Josef Stryk, radioklub Tišnov

Výzva do závodu ze stanice OK2KEA, 
Otakar–Karel–dva–Karel–Emil–Adam.

Tak nějak by se dal volně přeložit ti-
tulek následujícího článku. Takto se 
obyčejně hlásí kolektivní amatérská sta-
nice tišnovského radioklubu v soutěžích 
o navázání největšího počtu bodů – tj. 
o překlenutí maximálních vzdáleností 
v kilometrech mezi vysílacími stanicemi. 
Většina takových soutěží a závodů se koná 
s mezinárodní účastí, a tak není divu, že 
v denících o navázaných spojeních v pás-
mu velmi krátkých vln se často objevují 
záznamy o zahraničních stanicích. Příkla-
dem toho je i letošní „polní den“, největší 
každoroční svátek radioamatérů – soutěž 
konaná vždy o prvním víkendu v červen-
ci z vysílacího střediska Veselí u Lomnice. 
S novým zesilovacím koncovým stupněm 
se podařilo oboustranně navázat spoje-
ní s italskou soutěžní stanicí s volacím 
znakem IV3HWT na vzdálenost 570 km. 
Ještě lepšího výsledku bylo dosaženo 
o dva měsíce později v další soutěži za-
čátkem září – při tzv. „dni rekordů“, kdy 
byla s bulharskou kolektivní stanicí LZ7J 
překlenuta vzdálenost 973 km. Těch-
to velmi pěkných spojení bylo dosaženo 
mimo jiné také tím, že s finančním pří-
spěvkem města Tišnova mohl být na jaře 
tohoto roku k základní radiostanici po-
řízen nový zesilovací koncový stupeň 
s výkonem do 1 000 W. Pro porovná-
ní – podobný příkon má například malá 
napařovací žehlička v našich domácnos-
tech či menší rychlovarná konvice. Touto 

cestou proto chtějí členové kolektivní 
stanice vyjádřit poděkování vedení měs-
ta za podporu volnočasových aktivit ob-
čanů. Dále se budeme snažit propagovat 
naše město nejen při vlastním navazo-
vání spojení na radioamatérských pás-
mech, ale i rozesíláním tzv. qsl-lístků, tj. 
malých kartiček potvrzujících uskutečně-
ná oboustranná spojení. 

Radioklub Tišnov je v současnos-
ti občanským sdružením – právnickou 
osobou s přiděleným identifikačním čís-
lem a s vlastními stanovami. Byl zalo-
žen v červnu 1955 z popudu tehdejšího 
Okresního výboru Svazarmu Tišnov a již 
v prosinci téhož roku bylo navázáno prv-
ní spojení na krátkých vlnách se stanicí 
OK1GZ z Karlových Varů. Pokud bychom 
chtěli vzpomenout alespoň jednoho ze 
zakládajících členů, který měl největší 
vliv i na pozdější rozvoj radioklubu, mu-
síme jmenovat již zesnulého pana Karla 
Součka, ročník 1931. Byl to právě on, kdo 
se zasloužil o rozšíření spektra radio-
amatérské činnosti o radiový orientační 
běh – tehdy známějšího pod označením 
„hon na lišku“. Ze středu radioklubu se 
tak postupně vytvořil nejen tým samot-
ných závodníků, ale i organizátorů, tech-
niků a rozhodčích. Radioklub Tišnov se 
stal na území republiky i technickou zá-
kladnou radiového orientačního běhu, 
který zabezpečoval soutěže a závody 
včetně mezinárodních srovnávacích akcí 
– Žďár nad Sázavou, Skalský Dvůr, Brno 
apod. Radioklub je otevřenou organizací, 

do které se může přihlásit každý, kdo 
o činnost projeví zájem, kdo bude spl-
ňovat podmínky vyjádřené platnými 
stanovami.

Vlastní provoz radioklubu stojí také 
nemálo finančních prostředků na úhra-
dy za dodávky tepla, elektrické energie, 
nejrůznějších poplatků apod. Samotné 
členské příspěvky nemohly pokrýt celou 
potřebu, a tak radioklub zabezpečoval 
radiové spojení při automobilových zá-
vodech, pomáhal při výuce řidičů malých 
motorových vozidel a jiných drobných 
spojovacích akcích za úplatu. Nezištně 
pomáhal při akcích místních speleologů, 
potápěčů, hasičů a jiných společenských 
organizací při jejich činnosti. Nelze zapo-
menout ani na spojovací akci při povod-
ních v roce 1986 – koordinace nasazení 
techniky, lékařské pomoci, dopravy škol-
ní mládeže z postižené oblasti dětského 
tábora Šárka-Heroltice.
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Koláč pro domácí hospic – poděkování
Jana Marečková, Oblastní charita Tišnov

Naše charitní ošetřovatelská služba za-
jišťuje péči o klienty nemocné a také o kli-
enty v terminálním stavu.

Péče o umírajícího vyžaduje velkou ná-
ročnost. Může vznikat pocit, že nemocný již 
nic nepotřebuje a že nic nedělá. To je mylná 
myšlenka. Nemocný v terminálním stádiu 
svádí nikým zatím nepopsaný boj sám se 
sebou a potřebuje, aby byly zajištěny všech-
ny jeho potřeby jak tělesné a psychické, tak 
i sociální a spirituální. Dnes již není běžné, 
že staří lidé umírají doma, ke smrti dochá-
zí především v nemocnicích. Dříve se lidé 
doma nejen rodili, ale také umírali. Byla to 
běžná součást života. Nyní jsou lidé větši-
nou v této situaci bezradní a potřebují ně-
koho, kdo je uklidní a povzbudí. Také díky 
přítomnosti zdravotní sestry v domácím 
prostředí může rodina nemocnému lépe 
pomoci. 

Starého umírajícího muže si vzala rodina 
domů z nemocnice. Muž byl ležící, nekomu-
nikativní, spavý, nepřijímal již potravu, ale 
jen malé množství tekutin. Rodina chtěla, 
aby otec poslední chvíle života prožil milo-
ván, v kruhu svých nejbližších. Pečuje o něj 

převážně dcera s matkou, přichází i vnučka 
s pravnučkou a psychicky i fyzicky vypomá-
há celá rodina, která je velká a soudržná. 
Mají strach z umírání svého příbuzného, ale 
přesto se rozhodli, že poslední chvíle své-
ho života stráví u nich doma, u své rodiny, 
která ho má velice ráda. Rodina neví, jak to 
bude celé probíhat. Sestra je uklidňuje a vy-
zvedává statečnost a obětavost celé rodiny. 
Manželka i dcera tráví celé hodiny u otce, 
drží ho za ruku, hovoří s ním o jejich vzta-
hu k němu, vzpomínají na společně proži-
té chvíle. Po několika dnech otec, obklopen 
láskou své rodiny, umírá. … toto je svědec-
tví zdravotní sestry, která se denně setkává 
s lidmi, kteří jsou již na konci svého života 
a zcela odkázaní na pomoc ostatních.

 Umírající, i když se ostatním mnohdy 
zdá, že nevnímá, cítí, co se okolo něho děje. 
Vnímá chování ostatních, jejich pocity, je-
jich neklid i smíření. Cítí lásku svého okolí. 
Je dobré smířit se s umírajícím a nechat ho 
v klidu odejít.

Ne všichni odcházejí v klidu. Mnoho 
umírajících se smrti brání, křičí, volají o po-
moc a potřebují mít někoho u sebe. Ale jsou 

i tací, co odejdou ze světa v tichosti, smíření 
se vším, obklopeni svými nejbližšími.

 Tato skutečnost je pro nás těžká i dob-
rá zároveň. Nutí nás překonávat sama sebe 
a jít dál. Protože všechno, co jsme zaži-
li – dobré i zlé –, nám pomáhá růst a kaž-
dá (i negativní) zkušenost se může obrátit 
v dobré a nás obohatit. Záleží jen na nás. 

Každý z nás je potřebný pro tento svět 
a má své nezastupitelné místo. Stejně je 
důležitá každá minuta našeho života i jeho 
poslední chvíle. Dopřejme umírajícím dů-
stojný odchod ze světa a možná ho někdo 
jednou dopřeje i nám. To je koloběh života.

Abychom těmto lidem mohli poskytnout 
co nejlepší péči a umožnit jim prožít důstoj-
ný závěr života, byla zorganizována dne 9. 
10. 2013 charitativní sbírka „Koláč pro do-
mácí hospic“. Výtěžek z této akce, 19 876 Kč, 
bude použit na nákup kompenzačních po-
můcek pro nemocné pacienty, aby moh-
li závěr života prožít v domácím prostředí 
v kruhu svých blízkých. Tímto děkujeme 
všem dárcům, jednotlivcům i firmám, kteří 
přispěli koupí koláče pro tento záměr.
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Děkujeme 
za pomoc

Rádi bychom, jménem naší dcery Mar-
celky, která se narodila s tzv. charge syn-
dromem, poděkovali za poskytnutou 
finanční podporu městu Tišnov a Dět-
skému domovu Tišnov. Díky této pod-
poře jsme mohli zakoupit speciální 
cyklokočárek, který se umísťuje před 
jízdní kolo a umožňuje nepřetržitou kon-
trolu stavu naší Marcelky. V cyklokočár-
ku mohla s maminkou vyrážet celé léto 
na cyklovýlety do krásné přírody v oko-
lí Tišnova. Tyto výlety výrazně přispěly 
a přispívají k jejímu rozvoji. Dětský do-
mov nám věnoval část výtěžku z advent-
ního charitativního koncertu pořádaného 
ve spolupráci s Nadačním fondem Han-
ky Kynychové. Zbývající částku nám pak 
věnovalo město Tišnov. Upřímně všem 
děkujeme.

Marcelka s rodinou

Malování v Jamném
Josef Permedla

Devátý ročník včelařské výstavy 
v Jamném patřil dětem. Stará škola ožila 
mládím. Poděkování patří všem, kteří se 
přišli podívat a věnovali pozornost vče-
lařské expozici. Děti pastelkami na pa-
pír malovaly květ, včelu, včelnici, ale 
také včelaře, roj a další. Soutěže se zú-
častnilo 45 dětí. Větší část dětí na ve-
řejnosti malovat nechtěla, ale to nevadí, 
i ty se zájmem pozorovaly matku s do-
provodem včel dělnic a líhnoucí mla-
dou zimní generaci dlouhověkých včel 
v proskleném úlku. Každý za obrázek 

dostal medový bonbón a medocukrové 
pečivo. Akce zpestřila výstavu. Vyhod-
notit nejhezčí a nejzajímavější obrázek 
bylo velice těžké. K těm pěkným patři-
ly výkresy dětí: Boleslavová Karolína, 
Dvořáčková Klára a Tereza, Erbenová 
Alžběta, Kubová Adéla, Malášková Alena, 
Nejez Lukáš, Pospíšilová Julie, Trmačová 
Kristýna, Schulz Dominik, Vojta a Kryštof, 
Štěpanovská Marie, Zabrž Lukáš a David. 
Všem odvážným malířům patří poděko-
vání a věřím, že některý z nich se časem 
stane i odvážným včelařem či včelařkou. 

Persefona – pomoc obětem násilí
Persefona je občanské sdružení posky-

tující odborné sociální, právní a psycho-
logické poradenství obětem domácího 
násilí, sexuálního násilí a znásilnění. Jsme 
tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného 
příkoří snaží pomoci.

Naše služby poskytujeme v Tišnově dva 
dny v měsíci, kdy kromě již zavedeného 
druhého pondělí v měsíci v době od 14:00 
do 18:00 hodin probíhá nyní poradenství 
také každou čtvrtou středu v měsíci v době 
od 9:00 do 13:00 hodin v Rodinném centru 
Studánka, Riegrova 318.

Do konce roku 2013 jsou to tyto termí-
ny: 14. 10. a 23. 10., 11. 11. a 27. 11., 9. 12.

První konzultace s klientem probí-
há s terénní sociální pracovnicí, která 
v případě potřeby zprostředkuje další 
konzultaci klienta s právničkou nebo psy-
choložkou Persefony o. s.

Na konzultaci v uvedených termínech 
je možné přijít bez objednání, ale jistěj-
ší je se telefonicky objednat na mobilní 
lince 737 834 345 nebo na pevné lince 
545 245 996 v pracovní dny v čase 9–17 
hod.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, aby-
chom Vám podali pomocnou ruku.

Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný 
prostor pro Váš příběh.

Poradenské služby poskytujeme 
v rámci projektu Přijdeme až k Vám 2 
– zlepšení místní dostupnosti služeb 
obětem domácího násilí, znásilnění a se-
xuálního zneužívání. Projekt je finan-
cován z ESF prostřednictvím OP LZZ 
a státního rozpočtu ČR a je realizován 
od června 2011 do května 2014.
Kontakty:
Persefona o. s., Jiráskova 8, 602 00 Brno
Mobilní linka: 737 834 345
Pevná linka: 545 245 996
E-mail: domacinasili@persefona.cz
poradna@persefona.cz
www.persefona.cz
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Domov je doma
Eva Hrachovinová

V době od 25. listopadu do 1. prosince 
2013 se bude v celé České republice ko-
nat informační kampaň Týden rané péče. 
Jejím cílem je seznámit veřejnost s tím, 
co je sociální služba raná péče a komu 
může být prospěšná. Jedním z poskyto-
vatelů rané péče je i naše organizace – 
Středisko rané péče SPRP Brno.

Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodi-

nám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku 
(0–7 let) s vážnějším postižením zraku, 
případně i s dalším postižením.

Jak to děláme? Dojíždíme k rodině 
domů na celém území Jihomoravské-
ho kraje, částečně na území kraje Vyso-
čina a kraje Zlínského. Vozíme s sebou 
nápady a informace, učíme dítě dívat se 
na svět (realizujeme program stimulace 
zraku) či využít ostatních smyslů k po-
znávání svého okolí. Vymýšlíme spolu 
s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj 
dítěte. Půjčujeme speciální hračky, po-
můcky a literaturu. Nasloucháme tomu, 
o čem potřebují členové rodiny mluvit, 
sdílíme s nimi jejich starosti i radosti. 
Službu poskytujeme zdarma.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, 
přijďte v úterý 26. 11. 2013 do Středis-
ka rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás 
čekají od 9.00 do 17.00 otevřené dveře 
a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše 
otázky. Pokud raději hledáte informa-
ce na internetu, navštivte naše webové 
stránky www.ranapece.cz.

Podpořit službu rané péče můžete 
také prostřednictvím sbírkového konta 
243988498/0300 či lze dne 5. 12. 2013 
přispět v rámci Mikulášské sbírky v uli-
cích měst a obcí. Děkujeme.

Na slova díků není nikdy pozdě
Karel Krejčí

Následující článek má dlouhou histo-
rii. Před pěti lety jsem navštívil svoji inter-
nistku, paní MUDr. Zdeňku Chytilkovou, při 
přátelském rozhovoru, jak už to u ní bývá, 
se mi svěřila, že před krátkou dobou osla-
vila v tichosti významné životní jubileum. 
Nikdo si na ni nevzpomněl. Chtěl jsem to na-
pravit a článek pro Tišnovské noviny jsem jí 
dal k posouzení. Dostal jsem krásnou odpo-
věď: „Článek je velmi lichotivý. Děkuji Vám 
za vlídné hodnocení. Jako nekrolog bude 
po úpravě dobrý, ale nyní raději ne…“

Nedávno jsem u ní byl opět a při přátel-
ské debatě se svěřila, že 3. září to bylo pa-
desát roků, co působí v Tišnově. To už je 
naturalizovaná Tišnovačka. Vzpomínám 
na tu dobu. Dojížděla tehdy z Brna vlakem 
a potkávali jsme se obvykle na mostku přes 
mlýnský náhon. Ona šla na vlak, já z vlaku. 
Mladá usměvavá dáma, někdy na tišnovské 
poměry a tehdejší dobu mírně výstředně 
oblečená, vždy však elegantní.

První z rodiny k ní začal chodit můj 
otec, který se v těchto lidech vyznal. Děd 
byl okresním a zámeckým lékařem v Bo-
skovicích. Dělal všechno. Porody, ampu-
tace končetin, bohatým boskovickým 
židům pedikúru, jednomu dokonce ořezá-
val dvakrát do roka jahodovitý nos. Otec 
byl do dění nechtěně zatažen, a ač nesná-
šel krev, ledasčemu i latinským výrazům 
se přiučil. Jako dítě často zvědavě poslou-
chal rozmluvu mezi otcem a pacientem 
nebo mezi lékaři navzájem. Zkušenosti 
z mládí ho naučily odhadnout schopnosti 
lidí z této branže, a tak když přišel domů, 
říkal: „Je to mladé sympatické děvče, zdá 
se, že se zájmem o svoji věc. Myslím, že bu-
deme mít dobrou internistku.“ Čas mu dal 
za pravdu, bylo jí tehdy 25 roků. 

Paní doktorka je známá zejména u star-
ších pacientů, a to vesměs z dobré strán-
ky. Takovým lékařům se dříve říkalo „lékař 
lidumil“. Od chudých pacientů odmítl ho-
norář, mnohé rodiny podpořil i finančně. 
Dnes je doba odlišná, a tak vedle široké 
škály zahraničních i tuzemských léků je 
léčba podporovaná laskavým slovem, po-
chopením strastí pacienta a zájem o jeho 
životní podmínky vzácná a vítaná. Pobyt 
v ordinaci se někdy trošku protáhne, ale 
vždy k dobru léčeného.

Na její působení mám mnoho dob-
rých vzpomínek. Vrátím se nejprve k otci, 
o kterém jsem se již zmínil. Často proseděl 
s bolestmi na hrudníku celé noci, jednou 
byla situace tak špatná, že jsem jej musel 
odvézt do ordinace. Tehdy před více než 
čtyřiceti lety snad nebyl na anginu pec-
toris jiný lék než nitroglycerin. Otce jsem 
tam dovezl schlíplého v bolestech. Za ně-
jakou dobu vyšel z ordinace v dobré ná-
ladě a před ústavem se zastavil s prvním 
známým k dlouhé debatě. Ptal jsem se ho 
na příčinu rychlé změny. Dostal od paní 
doktorky velké štamprle silné slivovice 
na rozšíření cév. Od té doby v případě potí-
ží používal tehdy prodávaný rum Admiral, 
který měl 60 % alkoholu.

Moje matka byla v 65 letech operova-
ná s rakovinou žaludku, kterého jí pro jis-
totu vzali větší část, a paní doktorka k ní 
docházela na kontroly. (Tehdy jsme měli 
psa vlčáka, který měl ve zvyku vodit známé 
hosty domů zuby za ruku. To paní doktorka 
na první návštěvě nepochopila a prudkým 
trhnutím si způsobila zranění.) Matka si 
stěžovala na nutnost užívání zředěné kyse-
liny solné před jídlem, pro nedostatek ža-
ludečních šťáv, a označovala ji za vhodnější 

k čištění záchodů. Po dohodě došlo ke změ-
ně podávaných léků a lžíce kyseliny byla 
nahrazena dvěma deci červeného vína. Bez 
vína se pak matka nikdy nenajedla a dožila 
se 86 roků. Zemřela na zápal plic po moz-
kové příhodě. Ještě před odvozem do ne-
mocnice mi nadiktovala, co mám koupit, 
a ten lístek mám dodnes schovaný. Měla 
jich vždy hromádku nachystaných z rozře-
zaných krabic od potravin. Je ze 7. listopa-
du 1980. „Kostkový cukr, půl chleba, víno 
a Šartresku“ s poznámkou „brněnskou“. 
Prostějovská z likérky „Od zelené lípy“ prý 
nebyla tak dobrá.

A i když jsou rodiče dávno po smrti, do-
cházím k ní pořád já. S trojitým by-passem 
a kardiostimulátorem. Také jsem tam jed-
nou přišel schlíplý a po vyšetření, tento-
krát bez alkoholu, ale povzbuzen vlídným 
slovem, jsem chtěl při odchodu z radosti 
políbit sestřičku.

A z poslední doby si pamatuji následu-
jící. Chodím každý měsíc na odběr krve 
a v poledne volám, nedojde-li ke změně 
v dávkování léků. To jsem si jednou vzpo-
mněl a volala až po čtrnácti dnech. Dostal 
jsem vynadáno, ale vzmužil jsem se a řekl 
jsem: „Já jsem starý člověk a na zapomí-
nání mám nárok.“ Došlo k překvapivému 
obratu. Myslel jsem, že je přísná a nekom-
promisní, a ono ne.

Končím přáním, aby ten šíleně rychle 
ubíhající čas trochu zpomalil. Paní doktor-
ce přejme při její vitalitě radost z práce, 
zdraví a štěstí. 

P. S. Všechno je jinak. Paní doktorka 
od prvního října nově ordinuje v Kuřimi. 
Přeji jí mnoho jízd bez nehod, stále dojíž-
dí z Brna, a pěkná auta, včetně terénních, 
která miluje.
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Atletika: O pohár Geodetické kanceláře Souček
Martin Sebera

Zatímco na tišnovském náměstí Míru 
se v sobotu 28. září lidé veselili na Vác-
lavských hodech, na atletickém hřišti 
za Základní školou nám. 28. října se ko-
nal čtyřboj pro děti a skokanský trojboj 
družstev, kde 164 účastníků změřilo své 
síly v atletickém klání.

Přihlížející tak mohli vidět urputné 
závodění ve sprintu, skoku do dálky, v 
hodu míčkem a vytrvalosti.. Na konci si 
každý závodník odnesl diplom a věcnou 
cenu, ti nejlepší pak medaile. Vítězové 
10 mládežnických kategorií jsou Jan Fia-
la, Radka Mašková, Matyáš Galvas, Niko-
la Manová, Filip Drhlík, Anna Kalincová, 
Maxmilián Beránek, Markéta Havlátová, 
Filip Zeman, Markéta Veisová.

V hlavním závodě, skokanském troj-
boji družstev, se představilo pět družstev. 
Zde dominovalo družstvo „Pozdní sběr“ 
složené z vyzrálých závodníků (Florián, 

Drhlík, Sebera), kteří udolali své soupeře 
svou vitalitou a solidní výkonností spoje-
nou s věkovým koeficientem. Za nimi se 
strhl souboj dvou družstev složených na-
opak z velmi mladých závodníků. Těsně 
druzí, o pouhých pět bodů, tak skončilo 
družstvo tvořené mladými atlety Kubíč-
kem, Havlátovou, Havlátem, následované 
družstvem Kopečný, Soldánová, Zeman.

Největší dík patří pořadatelům a roz-
hodčím, které si dovoluji vyjmenovat: 
Petra Seberová, Alena a Pavel Maškovi, 
Tereza Součková, Míša Jurčáková, Vero-
nika Patzelová, Miloš a Martin Novotní, 
Václav Drhlík, Ladislav Dufek, Karel, 
Helena a Veronika Součkovi, Petr So-
botka, Naďa a Markéta Havlíkovi, Micha-
ela Juránková, Miroslav Florián, Michal 
Komprs, Radek Urbánek, Renata Zavadi-
lová, Libuše Černá, Dominik Valla, Tere-
za Dušková, zdravotník Martina Veselá. 

Ti všichni bezvadně řídili zdánlivý cha-
os na omezeném prostoru atletického 
areálu v mezích daných pravidly, velkým 
počtem závodníků a jejich doprovodem 
a časovým rámcem závodu. Další podě-
kování patří partnerům závodů: městu 
Tišnovu, Geodetické kanceláři Souček, 
Vitaru s. r. o. a ZŠ nám. 28. října. Podrob-
né výsledky včetně fotogalerií jsou k na-
hlédnutí na webu www.aktisnov.wz.cz.

Na závěr musíme zmínit případ fair 
play, kdy závodnice Adéla Koláčková 
z Moravské Slávie Brno po vyhlášení 
výsledků přišla reklamovat svůj výkon 
ve skoku do dálky, který byl z papírových 
podkladů v závodní kanceláři chybně 
opsán. Po dohledání a započtení správné-
ho výkonu, horšího, než bylo prve uvede-
no, tak Adéla klesla z celkového prvního 
na druhé místo.

Turnaj v minifotbale základních škol
Ivan Minařík, učitel tělesné výchovy ZŠ nám. 28. října

Ve středu 2. října se naši žáci zúčast-
nili fotbalového turnaje pořádaného ZŠ 
Smíškova pod záštitou Asociace škol-
ních sportovních klubů Brno. Soutěži-
li v kategorii starší chlapci – systémem 
4+1. Z osmi škol vznikly dvě skupiny, 
kde se utkal každý s každým. Na hřišti 

se ve všech družstvech vystřídalo něko-
lik závodně hrajících fotbalistů, proto 
měl turnaj velmi dobrou úroveň. Naše 
družstvo však nestačilo v semifinále 
na výborně hrající Kuřim, ale užilo si zá-
pas o třetí místo, které se nám podařilo 
vybojovat.

Naše sestava: Navrátil, Jilg, Juránek, 
Chromý, Brabec, Nevím, Mach, Horký, 
Holcner, Pořízek, Jelínek, Tesař

Děkujeme chlapcům za reprezentaci 
školy.
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Tišnovský basketbal na vzestupu
Vladimíra Knoflíčková

Naše basketbalistky mají za sebou 
velmi úspěšnou sezónu 2012/2013. Tiš-
novský klub SK Basketbal s širokou mlá-
dežnickou základnou a mnohaletými 
úspěchy v celorepublikových soutěžích 
obsadil nejvyšší příčky v mládežnických 
krajských přeborech a probojoval se 
do dvou celostátních ligových soutěží. 

Mladší dorostenky pod vedením tre-
nérů Martina Voleny a Anety Kučerové 
zvítězily ve své kategorii a postoupily 
do ligy starších dorostenek U19. 

Žákyně U15 skončily v krajském pře-
boru na krásném 2. místě a letos bu-
dou pokračovat v krajské dorostenecké 
soutěži. 

Starší minižákyně U13 vedené zkuše-
nými trenérkami Vladimírou Knoflíčko-
vou a Beátou Adamcovou se po velkém 
boji kvalifikovaly do celostátní žákovské 
ligy a stejně jako starší dorostenky se tak 
v příští sezóně utkají s týmy z celé ČR. 

Mladší minižákyně U12, doplně-
ny mladými nadějemi z přípravky, ne-
prohrály za celou sezónu jediné utkání 
a bezkonkurenčně soutěž vyhrály.

Tišnovští benjamínci z přípravky se 
s trenérkami Petrou Simonsovou a Zdeň-
kou Zvoníčkovou zúčastnili několika ce-
lorepublikových turnajů, ze kterých 
přivezli domů první cenná vítězství. V le-
tošní sezóně nastupují do oficiální sou-
těže Mladší minižákyně U12 a pro velký 
počet dětí jsou přihlášeni i do kategorie 

Nejmladší minižákyně U11. S přípravou 
na tuto soutěž budou trenérkám pomá-
hat ligové dorostenky Petra Novotná 
a Klára Suchomelová. 

Přípravku povede zkušená extraligo-
vá hráčka Martina Knoflíčková s mladým 
brněnským hráčem Jakubem Hovorkou 
a dlouholetou tišnovskou hráčkou Bar-
borou Marvanovou.

I v letošní sezóně do krajských soutěží 
nastoupí družstva žen a mužů a fanouš-
ci se mohou těšit na nové zajímavé tváře.

Zveme příznivce tišnovského bas-
ketbalu na domácí utkání, jejichž rozpis 
naleznete na www.basket.tisnov.cz a pla-
kátech vyvěšených na hale SSK.

Za úspěšnou sezónu děkujeme nejen 
hráčkám a trenérům, ale také všem spon-
zorům: město Tišnov, Kámen Brno, RWE 
a. s., Fincentrum a. s., Oční optika Rudolf 
Vrzal, MOUKA Tišnov, ACO s. r. o., C.S.O. 
s. r. o., Dětská hřiště BONITA, Ing. Petr Po-
korný, Petr Haška a cukrárna DIANA – Z. 
a M. Kocourkovi.

Nábor děvčat ročník 2002–2005
do přípravky basketbalu stále běží!
V tělocvičně na ZŠ Smíškova vždy v úterý od 16.00 a v pátek od 15.00 hod.
Těšíme se na nové spoluhráčky. 

Kontakt:
Ing. Vladimíra Knoflíčková, tel. 734 456 515, e-mail: knoflickova.v@seznam.cz
Nová basketbalová sezona začala úspěšně!

Výsledky utkání:
Liga mladší žákyně SKB Tišnov: SBŠ Ostrava B 79:46, SKB Tišnov: SBS Ostrava 56:80
Starší žákyně SKB Tišnov: BK Blansko 59:47
Minižákyně SKB Tišnov: BK Brno 53:33, 59:23
Ženy SKB Tišnov: Šlapanice 81:40, SKB Tišnov: SK Voltage B 64:48
Muži SKB Tišnov: BK Břeclav 72:52
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14. šerkovický pétanque se vydařil 
Miroslav Randuch, pořadatel

V neděli 15. 9. 2013 se uskutečnil 
otevřený turnaj dvojic pro děti i dospělé 
v pétanque „Šerkovické koulení – Louče-
ní s prázdninami“ v příjemném prostře-
dí sportovního areálku v Šerkovicích. 
I přes sobotní nepříznivé deštivé počasí 
se pořadatelům podařilo připravit kva-
litní hrací plochy (boulodromy). Neděl-
ní odpolední počasí dovolilo odehrát 
plánovaná kompletní čtyři kola turnaje, 
celkem 76 zápasů. Výkonům a hernímu 
zaujetí zkušených i nově příchozích při-
hlížel hojný počet diváků. Po celý turnaj 
bylo k dispozici zázemí včetně občerst-
vení. Turnaje se zúčastnilo 38 soutěží-
cích dvojic (24 párů dospělých a 14 párů 
dětí) ze Šerkovic, Tišnova, Kuřimi, Brna, 
Zastávky atd. 

Ve čtyřkolovém pétanquovém klá-
ní 1. místo v kategorii dětí získala bez 
porážky dvojice Květoš Tesař a Tomáš 
Doušek ze Šerkovic. V kategorii dospě-
lých prošly turnajem bez jediné porážky 
pouze první dvě dvojice: Jitka Olborto-
vá s Martinou Veselou a dvojice manželů 
Funkových.

Turnaj proběhl v pohodové atmosféře 
a je příležitostí k přátelskému setkávání 
příznivců této hry nejen z blízkého okolí. 

Již čtrnáctý turnaj pořádaný v Šerko-
vicích od roku 2007 se vydařil. Zájemci 
o tuto zajímavou hru se v Šerkovicích se-
tkají příští rok v již tradičních termínech 
– v červnu a září. Více o veškerém pé-
tanquovém dění v Tišnově a Šerkovicích: 
www.repete-tisnov.webnode.cz.

Konečné celkové výsledky dospělých: 
1. Jitka Olbortová – Martina Veselá 

(Brno, Kuřim)
2. Jana a Tomáš Funkovi (Zastávka)
3. Miroslav Bayer – František Stocke 

(Slavkov, Brno)
4. Alena a Jan Mikelovi (Brno)
5. Dana a Marko Buterinovi (Tišnov)

Kategorie dětí – konečné pořadí:
1. Květoš Tesař – Tomáš Doušek 

(Šerkovice)
2. Ivo Holub – Jáchym Navrátil (Tišnov)
3. Jan Olbort – Tom Kubíček (Brno, 

Šerkovice)
4. Josef Pacula – Patrik Štrubl (Brno)
5. Lukáš a Tomáš Olbortovi (Brno)

 ° Mírně pokročilý hledá individuální 
doučování angličtiny v Tišnově a oko-
lí. E-mail: lunbos@post.cz, mob. 
608 029 003

 ° Prodám krbová kamna vhodná  
na chalupu nebo chatu a dveře starší-
ho typu plné i prosklené všech rozmě-
rů. Levně, dohodou. Tel. 732 937 263

 ° Pronajmu byt 1+1 v OV. 
Zrekonstruovaný byt, sídliště pod 
Květnicí, 4NP, částečně zařízen, pou-
ze zájemcům bez zvířat a neku-
řákům, cena vč. energií 8 000 Kč 
měsíčně, volný k 1. 11. 2013. 
Kontakt: 776 128 003

 ° Chcete prodat nebo pronajmout 
dům, byt, chatu, zahradu či pozemek? 
My vám pomůžeme a vše vyřídíme 
za vás. Quatro reality, 
tel. 725 638 437.

 ° Nabízím rizikové kácení a řezy stromů, 
podzimní údržbu zahrad. 
Tel. 733 155 835,  
www.vyskoveprace-tisnov.cz

 ° Přijmu pro domácí péči zdravotní 
sestru – důchodkyni s praxí u lůžka. 
Tel. 736 421 858

 ° Výroba nábytku Milan Schiller –  
stolařství Nuzířov, přijme stolaře nebo 
pracovníky s praxí ve výrobě nábytku. 
Tel. 603 869 876. 
E-mail: nabytek.schiller@seznam.cz.

 ° Garáž v Tišnově, pod nádražím 
u řeky, levně pronajmu nebo prodám. 
Tel. 603 856 784

 ° Hledám ke koupi rodinný dům 
v Tišnově nebo v okolí Tišnova max. 
do 20 km. Může být i k menším opra-
vám. Tel. 720 358 722

 ° Koupím výstroj německé armády 
(II. světová válka), např. vysílačky, 
telefony, plechové a dřevěné bedny 
od munice, helmy, bodáky. 
Tel. 723 539 270

 ° Nabízíme dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1 v klidné části Tišnova. 
Tel. 603 413 590

 ° Pronajmu garáž na ul. Květnická. 
Nejsem RK. Tel. 730 581 489

 ° PRONÁJMY PROSTOR MěKS 
MěKS nabízí prostory objektu 
na Mlýnské 152 (velký sál, malý sál, 
foyer, zahrada, kuchyňka aj.) a v Mu-
zeu města Tišnova na Jungmannově 
80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) 
ke krátkodobým pronájmům. Různě 
velké prostory dle potřeby, veškeré 
potřebné zázemí, nerušené soukromí. 
Bližší informace na tel. č. 549 410 082 
nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

Inzerce



Vzpomínáme

Nejsi už mezi námi, ale v našich srdcích jsi 
stále. 24. 11. to budou tři roky, kdy nás náhle 
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan ZDeNěK MiKula. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Tolik jsi život miloval a chtěl jsi s námi být, 
osud byl ale krutý a nenechal Tě žít.
Rádi bychom vzpomněli 3. smutné výročí, 
kdy 7. října 2010 navždy odešel milova-
ný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan antonín ŠiNDelKa ze Šerkovic. Za ti-
chou vzpomínku děkují a s láskou vzpomí-
nají manželka Magda a děti s rodinami.

Dne 8. 11. uplyne 5 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše dcera SiMONKa 
POHaNKOVÁ.  Nikdy nezapomeneme. 
S láskou rodiče a bratr Karel.

Dne 13. 11. 2013 by se dožila 100 roků 
paní luDMila ViTaNOVSKÁ. S velkou 
láskou a úctou vzpomínají Ing. Miloš Vita-
novský – syn s rodinou a Dana Havlíčková 
– dcera s rodinou.

Dne 3. 11. uplyne rok, co nás opustila paní 
luDMila DOuŠKOVÁ.
Vzpomínají na ni Tereza, Marcela a Jaro-
slav Floriánovi, sestra Zdeňka a bratr Jiří.

29. říjen byl dnem, kdy nás před pěti roky 
opustila naše drahá maminka a babička 
paní alžběTa baŠNÁ. S úctou a vděčnos-
tí vzpomíná dcera Lenka s rodinou a syn 
Antonín.

Dne 30. října uplynulo 6 let, kdy nás opus-
tila manželka, maminka, babička paní 
ZDeŇKa JaNDÍKOVÁ. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manžel.

Dne 28. 11. uplyne čtvrtý rok, kdy jsme se 
naposledy rozloučili s panem bOŘiVOJeM 
KluSÁKeM. Za vzpomínku děkuje man-
želka a dcery s rodinami.

Dne 10. 10. uplynulo 6 smutných roků, 
kdy nás navždy opustil pan FRaNTiŠeK 
uRbÁNeK. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 11. 11. 2013 by se paní MaRie 
ValeNOVÁ z Tišnova dožila 100 roků. 
S láskou vzpomíná dcera s celou rodinou. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi 
tichou vzpomínku. Děkujeme, rodina 
Křenkova.

Dne 30. 9. uplynulo 7 let od úmrtí pana 
JaNa VÝROSTY. Vzpomíná manželka.

Nelítostný osud to nejdražší nám vzal, jen 
velkou bolest v srdci zanechal.
Dne 7. 11. Uplyne 11 roků od chvíle, kdy 
nás opustil milovaný tatínek a dědeček,  
pan JaROSlaV ZaVŘel. Letos dne 20. 6. 
by se dožil 70 let. Nikdy nezapomeneme. 
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana 
s rodinou.

Dne 5. listopadu uplyne první smutný rok, kdy nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan JiNDŘiCH 
HuMPOlÍK. S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje 
manželka s celou rodinou.

Poděkování celé rodině Skalníkové za sjednání a přednes roz-
loučení s mým manželem HYNKeM ONDRÁčKeM v obřadní 
síni ve Veverské Bítýšce. Rodina Ondráčkova a Příkrá.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se při-
šli naposledy rozloučit s naší drahou maminkou, paní MaRiÍ 
beNDOVOu. Za projevenou upřímnou soustrast a květinové 
dary děkují dcery a snacha s rodinami.

Dne 11. října nás opustil pan MuDr. MiROSlaV SKlÁDaNÝ. 
Rodina děkuje všem, kdo se s ním přišli rozloučit.



Samson Lenk
Foto: Michal Beneš

Květinová výzdoba
Foto: archiv CSS
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