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Svatováclavské hody 
Foto: Michal Beneš 



Všem přispěvovatelům i inzerentům děkujeme za zájem o Tišnovské noviny, ale zároveň prosíme, aby podklady 
zasílali nejpozději do řádného termínu uzávěrky. Aktualizované termíny jsou k nalezení na webových stránkách TN. 

Materiály, které přijdou po uzávěrce, redakce nebude přijímat. Příští uzávěrka je 14. 11. 2014 ve 14.00. 
Děkujeme za pochopení, redakce TN.

Předvolební beseda
Foto: Miroslav Pálka

Žlutý pes
Foto: Michal Beneš
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čí
sl

o

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. října

Jamné Hajánky Penzion

1 Správný směr 304 349 549 390 597 295 3 6 229 2722 5,62

2 Strana zelených 267 129 285 251 262 252 58 17 393 1914 3,95

3
Křesť. demokr. unie – 
Čs. str. lid.

536 360 1011 670 946 461 93 22 526 4625 9,55

4 TOP 09 112 88 177 160 206 122 5 6 396 1272 2,63

5 ANO 2011 580 608 1061 872 1208 520 30 148 959 5986 12,36

6
STAROSTOVÉ  
A NEZÁVISLÍ

361 250 736 651 753 363 16 6 575 3711 7,66

7
Občanská  
demokratická strana

272 200 667 563 482 220 57 14 440 2915 6,02

8
Komunistická strana 
Čech a Moravy

273 420 457 411 580 309 40 152 249 2891 5,97

9
Česká strana sociálně 
demokratická

623 700 900 1428 1547 1138 33 97 1041 7507 15,50

10
Místní Obč. Spolek 
Tišnov (MOST)

1120 684 2189 1809 2297 1565 129 30 2055 11878 24,52

11 „Sdružení 
nestraníků“ 699 481 384 309 405 247 123 206 167 3021 6,24

počet odevzdaných 
platných hlasů

5147 4269 8416 7514 9283 5492 587 704 7030 48442

počet zapsaných 
voličů

846 661 1033 1348 1248 949 71 87 886 7129

účast voličů – počty 363 307 600 534 657 392 40 50 483 3426

účast voličů v % 42,91 46,44 58,08 39,61 52,64 41,31 56,34 57,47 54,51 48,06

Výsledky voleb do zastupitelstva města Tišnova

Kandidát Kandidátní listina Hlasy
Pořadí 
zvolenípříjmení, jméno, tituly název poř. č. 

kandidáta abs. v %

Bábor Petr, Ing. Ph.D. „Sdružení nestraníků“ 3 317 10,49 1
Brzobohatá Zuzana, Ing. Bc. Česká str. sociálně demokratická 4 628 8,36 3
Dospíšil Jiří Bc. Místní Obč. Spolek Tišnov (MOST) 1 1 111 9,35 1
Habart Jiří Komunistická str. Čech a Moravy 1 274 9,47 1
Knechtová Lenka ANO 2011 3 484 8,08 2
Knoflíčková Vladimíra, Ing. Správný směr 1 341 12,52 1
Komprs Tomáš, Ing. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 539 14,52 1
Kunický Zdeněk Místní Obč. Spolek Tišnov (MOST) 3 863 7,26 4
Pozděnová Veronika, MUDr. Místní Obč. Spolek Tišnov (MOST) 5 950 7,99 3
Sebera Martin, Mgr. Ph.D. Místní Obč. Spolek Tišnov(MOST) 2 972 8,18 2
Schneider Jan Česká str. sociálně demokratická 1 737 9,81 1
Souček Karel, Ing. Občanská demokratická strana 1 412 14,13 1
Svoboda František, Ing. Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 1 525 11,35 1
Šikula Václav, Ing. ANO 2011 1 733 12,24 1
Zhořová Radmila, PaedDr. Česká str. sociálně demokratická 2 656 8,73 2

Výsledky voleb do zastupitelstva města Tišnova

zvolení zastupitelé dle abecedy:
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Radnice informuje

Městská policie upozorňuje
Při pravidelných obchůzkách 

byly strážníky MP Tišnov, v parku 
za kostelem a na dětském hřišti 
na ul. Riegrova, zjištěny a zajištěny volně 
odhozené použité injekční stříkačky 
v trávě.

Strážníci proto apelují na občany 
a především na rodiče dětí, aby dbali 
zvýšené opatrnosti při pohybu a hrách 
dětí na uvedených a obdobných 
veřejných prostranstvích. 

V případě zjištění výskytu tohoto 

nebo jiného infekčního materiálu 
kontaktujte MP Tišnov na  tel.  číslech 
549 439 858, 603 577 252, e-mail: 
policie@tisnov.cz. Uvedený infikovaný 
materiál v žádném případě nelikvidujte 
sami!

Zimní údržba místních komunikací v Tišnově
V letošním zimním období 

2014/2015 bude město Tišnov provádět 
zimní údržbu místních komunikací 
a chodníků  prostřednictvím vlastní 
techniky a svými pracovníky organizační 
složky „Úklid a údržba“ a pracovníky 
z úřadu práce. Pro letošní zimu máme 
připraveny na údržbu komunikací dva 
traktory a nákladní vozidlo, na chodníky 
univerzální nosič nářadí Jungojet a dva 
malotraktory. Komunikace v majetku 
Jihomoravského kraje udržuje Správa 
a údržba silnic JMK.

Město Tišnov má na starosti 
k dnešnímu dni 130 000 m2 komunikací 
a 34 000 m2 chodníků. Rozsah činností 
vyplývá z Plánu zimní údržby města 
Tišnova schváleného na schůzi Rady 
města  Tišnova č. 21/2014 konané 
dne 17. září 2014 a je dále upravován 
s přihlédnutím k okolnostem, jako 
jsou aktuální povětrnostní podmínky, 
množství srážek apod. 

Za zabezpečení zimní údržby 
místních komunikací a chodníků 

odpovídá město Tišnov, Odbor 
správy majetku a investic, oddělení 
komunálních služeb (tel. 549 439 829). 
Zajišťuje bezpečné užívání komunikací, 
chodníků, schodů a parkovišť.

Zimní údržbou místních komunikací 
a chodníků se rozumí zmírňování závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací a chodníků, které vznikly 
povětrnostními vlivy a podmínkami 
za zimních situací. Při zimní údržbě se 
provádí odstranění sněhu a zmrazků 
z místních komunikací a chodníků, 
jejich posyp inertním materiálem, příp. 
pískem, aby se zajistila jejich schůdnost 
a sjízdnost při běžném provozu.  

Protože není v zimním období možné 
závady ve sjízdnosti a schůdnosti 
odstranit, nýbrž jen zmírnit, a vzhledem 
k tomu, že je nelze zmírnit okamžitě 
na celém území obce, stanoví tento 
plán zimní údržby i potřebné priority 
údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto 
priority vyplývají z nestejné důležitosti 
místních komunikací a chodníků 

a z technických možností provádění 
zimní údržby.

Místní komunikace a chodníky jsou 
v Tišnově rozděleny pro výkon zimní 
údržby do 3 pořadí důležitosti dle 
dopravního zatížení a významu. Místní 
komunikace a chodníky v prvním 
pořadí důležitosti budou prohrnuty 
a posypány nejdéle do 3 hodin 
po skončení sněžení nebo vzniku 
náledí, ve druhém pořadí do 6 hodin 
a ve třetím pořadí do 12 hodin. 

Kompletní plán zimní údržby včetně 
rozdělení ulic do pořadí důležitosti 
naleznete na internetových stránkách 
města www.tisnov.cz v odkazu 
„Potřebuji vyřídit – komunální služby“. 
Veškerá rozhodnutí související 
s prováděním zimní údržby jsou 
v kompetenci oddělení komunálních 
služeb a vedení města Tišnova. 

Závěrem si dovolujeme požádat 
spoluobčany, aby dle svých  možností 
pomohli při zimní údržbě chodníků 
přiléhajících k jejich nemovitosti.

Politické strany děkují svým voličům
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Představení úřadu – Odbor stavebního řádu

Soňa Matušková

V listopadovém čísle Tišnovských novin 
Vám představíme Odbor stavebního řádu 
Městského úřadu v Tišnově – zkratka OSŘ.
Odbor stavebního řádu vznikl 1. 7. 2014 
rozdělením Odboru územního plánová-
ní a stavebního řádu. K oddělení specific-
kých agend došlo z organizačních důvodů. 
Na klienty nemá tato změna žádný zásadní 
dopad. OSŘ nadále sídlí ve II. patře budo-
vy MěÚ Tišnov na náměstí Míru č. p. 346 
(nad poliklinikou) a zajišťuje především 
výkon státní správy v přenesené působ-
nosti na úseku obecného stavebního 
úřadu ve smyslu ustanovení § 13 záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) pro 
43 obcí na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností (ORP) Tišnov. 
Z pohledu počtu obcí se jedná o jeden z nej-
větších obecných stavebních úřadů v Jiho-
moravském kraji. 
Vedoucí Odboru stavebního řádu je 
Soňa Matušková, tel. 549 439 719, 
sona.matuskova@tisnov.cz, kancelář č. 313, 
která koordinuje a zajišťuje výkon činnosti 
odboru na úseku přenesené i samostatné 
působnosti v rámci celého správního obvo-
du obecného stavebního úřadu Tišnov. 
Obecný stavební úřad v přenesené pů-
sobnosti vykonává dle stavebního zákona 
komplexní působnost v oblasti územního 
rozhodování a stavebního řádu, tj. zejména 
vydává územní rozhodnutí a územní sou-
hlasy, stavební povolení a souhlasy s ohlá-
šenou stavbou, uzavírá veřejnoprávní 
smlouvy, vede kolaudační řízení a vydává 
kolaudační souhlasy. Pokud se týká možnos-
ti uzavírání veřejnoprávních smluv, je stále 
jedním z mála stavebních úřadů v České re-
publice, který aktivně tuto možnost staveb-
níkům nabízí, čímž se především podstatně 
zkracuje doba vyřízení jejich žádostí oproti 
vedení standardních správních řízení.
Obecný stavební úřad je rovněž zapi-
sovatelem a editorem údajů v Registru 
územní identifikace adres a nemovitostí 
(RUIAN) ve smyslu zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Laicky řečeno 
to znamená, že vkládá do registru nově 
přidělené číslo popisné či evidenční 
a technicko-ekonomické údaje o zko-
laudované novostavbě. S těmito údaji se 
každý může setkat ve veřejně přístup-
né internetové aplikaci Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního zpří-
stupňující údaje katastru nemovitostí 

nahlizenidokn.cuzk.cz. Popsanými úko-
ny správního orgánu nejsou dotčeny po-
vinnosti vlastníka vyplývající ze zákona 
o katastru nemovitostí a jeho provádě-
cích předpisů.
Odbor stavebního řádu vykonává agendu 
v samostatné působnosti dle příslušných 
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, a jeho prováděcích 
předpisů, a tou je označování budov čísly 
popisnými a evidenčními na území města 
Tišnova včetně jeho místních částí. Sou-
časně na základě rozhodnutí města za-
pisuje údaje o názvech ulic a veřejných 
prostranství do RUIAN.

Referenti Odboru stavebního řádu
Administrativní zabezpečení chodu od-
boru a výkon samostatné působnosti pro 
město Tišnov a jeho místní části Hájek, 
Hajánky, Jamné, Pejškov zajišťuje Hana 
Dospíšilová, kancelář č. 310, kontakty: tel. 
549 439 750, hana.dospisilova@tisnov.cz.
Agendu obecného stavebního úřadu 
na území správního obvodu obcí Čern-
vír, Drahonín, Dolní Loučky, Doubravník, 
Horní Loučky, Nedvědice, Olší, Pern-
štejnské Jestřabí, Skryje, část města 
Tišnov zajišťuje Ing. Jiří Votoupal, kan-
celář č. 314, kontakty: tel. 549 439 758, 
jiri.votoupal@tisnov.cz. 
Agendu obecného stavebního úřadu 
na území správního obvodu obcí Březi-
na, Heroltice, Hradčany, Sentice, Skalič-
ka, část města Tišnov a jeho místní části 
Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, Vohan-
čice, Všechovice, Železné zajišťuje Ivana 
Havlišová, kancelář č. 315, kontakty: tel. 
549 439 753, ivana.havlisova@tisnov.cz. 
Agendu obecného stavebního úřadu 
na území správního obvodu obcí Borov-
ník, Deblín, Katov, Křižínkov, Kuřimské 
Jestřabí, Kuřimská Nová Ves, Lubné, Ne-
lepeč-Žernůvka, Níhov, Rojetín, Řikonín, 
Svatoslav, část města Tišnov, Tišnovská 
Nová Ves, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vrati-
slávka, Žďárec zajišťuje Petra Cíková, kan-
celář č. 316, kontakty: tel. 549 439 754, 
petra.cikova @tisnov.cz. 
Agendu obecného stavebního úřadu 
na území správního obvodu obcí Bo-
rač, Kaly, Lomnička, Předklášteří, Šer-
kovice, Štěpánovice, část města Tišnov 
zajišťuje Ing. Dana Kratochvílová, kan-
celář č. 317, kontakty: tel. 549 439 751, 
dana.kratochvilova @tisnov.cz. 
Agendu obecného stavební-
ho úřadu na území správního 

obvodu obcí Drásov, Malhostovice a část 
města Tišnov bude od 1. 11. 2014 za-
jišťovat Ing. Monika Svobodová, kance-
lář č. 318, kontakty: tel. 549 439 748, 
monika.svobodova @tisnov.cz. 
Rozdělení území města Tišnova pro jed-
notlivé referenty je zobrazeno barevně 
na mapovém podkladu, který si můžete 
prohlédnout na nástěnce u vstupu na od-
bor stavebního řádu anebo na webových 
stránkách města Tišnov tisnov.cz/cs/
mesto/mestsky-urad/kontakty.html. 
V případě nepřítomnosti Vašeho referen-
ta se můžete obrátit na kteréhokoliv z ko-
legů nebo vedoucí odboru.

Novinky
Tzv. „velká novela“ stavebního zákona 
č. 350/2012 Sb., která nabyla účinnos-
ti 1. 1. 2013, přinesla několik zásadních 
změn. Příznivěji pro stavebníky mj. upra-
vuje znění § 79 stavebního zákona, jež 
obsahuje výčet staveb, které nevyžadu-
jí územní rozhodnutí ani územní souhlas. 
Vybíráme např.: „stavba do 25 m2 zasta-
věné plochy a do 5 m výšky s jedním nad-
zemním podlažím, podsklepená nejvýše 
do hloubky 3 m na pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekrea-
ci…“ (úplné znění § 79 odst. 2 písm. o) sta-
vebního zákona). Současně byl novelizován 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, který v položkách č. 17 až 20 sazební-
ku stanovuje poplatky za úkony obecného 
stavebního úřadu pevnou částkou, která je 
splatná vždy před provedením úkonu.
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., 
který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, je nejvý-
znamnější soukromoprávní normou, kte-
rá má dopad i na veřejné stavební právo. 
Nově např. upravuje pojem věci (movité 
a nemovité), součásti věci (nově zásada 
„povrch ustupuje půdě“, což znamená, že 
stavba je součástí pozemku), vlastnictví, 
spoluvlastnictví (bytové), věcná práva 
k cizím věcem (právo stavby), pojem roz-
hrady atd. Na tomto místě je však nutné 
podotknout, že rozhodovat spory občan-
skoprávního charakteru je oprávněn pou-
ze příslušný soud, u kterého se každý může 
domáhat ochrany svých práv.
Vzory, formuláře a žádosti z oblas-
ti územního rozhodování a stavebního 
řádu jsou k dispozici na stránkách Mi-
nisterstva pro místní rozvoj www.mmr.
cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politi-
ka/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/
Vzory-a-formulare. 



Radnice informuje

04 Tišnovské noviny

Omezení provozu 
Petra Vokáčová, referentka Odboru 
dopravy

Dovolujeme si upozornit, že 
z důvodu provádění stavby chodníku 
v městysu Doubravník podél silnice 
vedoucí směrem na Černvír bude 
v termínu od cca 14. 10. 2014 
do 15. 11. 2014 na této silnici omezen 
provoz. Ten bude veden jedním jízdním 
pruhem. 

Dále upozorňujeme, že z důvodu 
provádění stavby parkoviště mezi 
obcemi Nedvědice a Pernštejn 
bude v termínu od cca 15. 10. 2014 
do 29. 10. 2014 na silnici vedoucí 
do obce Pernštejn omezen 
provoz, který bude veden jedním 
jízdním pruhem a řízen světelným 
signalizačním zařízením.

SLAVNOSTNÍ UDĚLOVÁNÍ ČESTNÝCH OBČANSTVÍ A CENY MĚSTA DNE 28. 10. 2014
Zastupitelstvo města Tišnova  na svém zasedání dne 6. 10. 2014 schválilo udělení 

těchto  ocenění:

ČESTNÉ OBČANSTVÍ  MĚSTA TIŠNOVA
MUDr. Stanislavu Sedláčkovi, in memoriam

doc. ak. soch. Václavu Hynku Machovi, in memoriam
Ladislavu Suchomelovi

CENA MĚSTA TIŠNOVA
Zdeňku Jílkovi

Dne 28. 10. 2014, u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, 
bude tato ocenění předávat v obřadní síni radnice starosta města Tišnova, Ing. Tomáš 

Komprs.
Dovolujeme si pozvat veřejnost na tento slavnostní akt s následujícím programem:

• 15.00   setkání u pomníku české státnosti na ulici Svatopluka Čecha, položení věnce
• 15.30   pietní akt u pomníku padlých na náměstí 28. října
• 16.30   zahájení udělování čestných občanství a ceny města v obřadní síni radnice

Bližší informace o oceněných osobnostech byly zveřejněny v Tišnovských novinách 9/2014.
PaedDr. Petra Kappelová, radní

Projekt „Umenie bez hranic“
Miriam Jedličková, projektová manažerka

V rámci projektu „Umenie bez hranic“, 
který je financován z Evropského fondu 
regionálního rozvoje prostřednictvím 
Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007–2013, zrealizovala města 
Sereď a Tišnov v měsících srpen až září 
hned několik aktivit. Zorganizovala 
fotosoutěž pod názvem „Tisíc ľudí, tisíc 
očí“, ve které mohli fotografičtí amatéři 
zachycovat podoby obou partnerských 
měst na téma společného slovensko-
českého partnerství a průniku kultur. 
Fotografické soutěže se v Tišnově 
zúčastnilo celkem 55 fotografií. Dne 13. 
září 2014 se uskutečnilo v Seredi při 
příležitosti otevření městského amfiteátru 
slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. 
Vyhlášení vítězů a předání cen v Tišnově 
proběhlo v sobotu dne 27. 9. 2014 
u příležitosti Svatováclavských hodů. 
Dvanáct vítězných fotografií za každé 
město bylo podkladem pro výrobu 
kalendáře partnerských měst. A že se 
jich v ten den rozdalo hodně. Fotografie 
obou měst naleznete na stránkách 
města Tišnova www.tisnov.cz v sekci 
„Projekty města a investiční akce“ nebo 
na stránkách www.tisicluditisicoci.eu. 

Úvodní propojení vzájemných 
kulturních tradic bylo zahájeno společnou 
akcí dne 13. 9. 2014, která proběhla 
v novém městském amfiteátru v Seredi. 
V rámci kulturního programu, kterému 
dali organizátoři název „Spolu nám to ladí“, 

se divákům představil místní folklórní 
soubor Kvetoňka, skvělý moderní tanec 
dětí Hip-Hop fakulty Johnyho Mečocha 
a Lady Mel a nezapomenutelný seredský 
Dixieland Band. Město Tišnov skvěle 
reprezentoval folklórní soubor KVJ 
s nádherným zpěvem lidových písní 
a ukázkou z moravské besedy. Moderním 
tancem děti z Dětského domova v Tišnově 
dokázaly, že jim hvězdná pozice právem 
patří, a silné emoce z vystoupení nabídla 
seredským divákům i skvělá jazzová Ha-
kapela. Všem účinkujícím i zástupcům 

obou měst podílejícím se na akci patří velké 
poděkování za profesionální reprezentaci 
a přípravu spojenou s náročnou kulturní 
akcí. Projektem „Umenie bez hranic“ bude 
obnovena tradice organizování společných 
střetnutí, která budou zahrnovat 
folklórní festivaly, družební kontakty 
školských zařízení, kulturních souborů 
či organizování společných poznávacích 
zájezdů městských i regionálních 
organizací. Těšíme se na další spolupráci 
a upevnění partnerských kultur a tradic 
obou měst.  

foto Miriam Jedličková
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Jak jsme hledali pomoc v tišnovské nemocnici
Radka Kučerová

Když před několika lety tišnovská 
radnice úspěšně bojovala za udrže-
ní tišnovské nemocnice, chápala jsem 
tento krok jako šťastný. Tišnov je spá-
dovým městem pro okolní obce a pro 
mnoho lidí, zejména starších, je Brno 
nedostupné.

Babička se k nám přestěhovala z Pra-
hy, a ač se narodila v Lomničce, na svůj 
„pražský původ“ je náležitě hrdá.  Když 
v loňském roce upadla a stěžovala si 
na bolest ramene, naložila ji mamin-
ka do auta a utěšovala ji, že v tišnovské 
nemocnici jí pomohou. I mamince však 
spadla brada, když se od sestry mezi 
dveřmi dozvěděla, že panu doktorovi 
právě skončila směna, už je převlečený 
a k ošetření doporučila brněnskou úra-
zovou nemocnici. Venku bylo ke třice-
ti stupňům a zoufalé mamince nezbylo 
nic jiného než naložit tehdy devadesáti-
letou babičku do vyhřátého auta a v bo-
lestech ji odvézt do Brna k ošetření. Tam 
jí vykloubené rameno vrátili, fixova-
li zlomenou kloubní hlavici a mamince 
ukázali cviky, které má postupně s ba-
bičkou cvičit, aby se jí vrátila hybnost 
kloubu. Týden nato skončila babička 
v nemocnici následkem žlučníkového 
záchvatu. Když mi zesláblá šeptala, že 
sestry neberou ohled na bolavé rame-
no, přestože jsme je na to upozornily, 
slíbila jsem, že promluvím s lékařkou. 
Ta si můj apel zapsala a oznámila mi, že 
babička je hospitalizovaná z jiného dů-
vodu a do nemocnice stejně nikdo, kdo 
by s babičkou cvičil, nedochází. Pokud 
chceme, můžeme prý docházet osobně. 
Tehdy můj vztek přebily starosti s péčí 
o babičku po dobu hospitalizace a po ní. 

Včera babička opět spadla. Přišla na to 
maminka, která ji jela cestou z práce 
zkontrolovat. Ležela na zemi, nedoká-
zala vstát, na hlavě měla modřinu a stě-
žovala si na bolest zápěstí, které měla 
hodně nateklé. Jelikož mám pětiměsíč-
ní miminko, opět musela maminka vy-
razit s babičkou sama. Utvrzovala jsem 

ji, že jsou ani ne dvě hodiny odpoledne, 
všední den, a v nemocnici mohou zápěs-
tí zrentgenovat a babičku prohlédnout. 
Když mi za třicet minut volala, že jí ne-
mocnice bez žádanky od lékaře rentgen 
neudělá, rozpálilo mě to do běla. Popro-
sila tedy v nemocnici, jestli by tam na ba-
bičku nemohli dohlédnout, že je zesláblá 
na objíždění dalšího doktora.  Samozřej-
mě jí vyhověno nebylo, přesto maminka 
nechala babičku čekat na chodbě a jela 
na polikliniku pro žádanku. Nikdo z chi-
rurgů však přítomen nebyl, a proto se 
bezradná vrátila a opět mi rozhořčená 
volala. Nenapadlo mě nic lepšího než vo-
lat na ředitelství nemocnice a dožado-
vat se rady tam. Bohužel ve 14.30 nikdo 
z vedení a následně dalších pěti volaných 
čísel telefon nezvedl, až na jednu sekre-
tářku, která mě obratem přepojila na od-
dělení LDN, kde signál telefonu ztichl 
úplně. Nevím, komu se nakonec mé ma-
minky, a doufám, že i mé 91leté babič-
ky zželelo a prozradil, že žádanku může 
vystavit interna. Rentgen jí tedy proved-
li a s konstatováním zlomeniny a skuteč-
nosti, že v Tišnově stejně není nikdo, kdo 
by jí to ošetřil, ji odporoučeli na Brno. Sa-
nitu samozřejmě přidělit nemohou, jeli-
kož má zlomenou ruku, ne nohu a může 
jet vlakem!

Jelikož maminka cestu do brněn-
ských nemocnic nezná, volala jsem tedy 
do bývalé nemocnice Delta, nyní SurGal, 
kde mi přislíbili, že babičku ošetří. Tam-
ní ošetření proběhlo standardně, kon-
statování lékaře, že zlomenina je příliš 
oteklá, babička by narkózu ve svém věku 
nezvládla, a budou tedy rovnat zápěstí 
zaživa, už maminku dohnalo k slzám…

Toto se stalo začátkem října, týden 
před volbami a mezi známými, souse-
dy a přáteli padaly výroky a ktvrzení, že 
stejně nestihnou tento můj článek otisk-
nout dostatečně v předstihu voleb tak, 
aby byla sjednána náprava. Mně pro-
to nezbývá než doufat, že tentokrát už 
budu mít štěstí na vstřícnější přístup 

a moje postěžování si nad stavem tiš-
novské nemocnice dopomůže k obratu 
k lepšímu, ať už zpytováním svědomí 
dotčených lékařů, či snaze pomoci or-
gánů vyšších, které mám v plánu rovněž 
kontaktovat.

Tišnovská 
padesátka 
na jedničku
Věra Chmelíková

Myslím, že se mnou budou souhlasit 
všichni příznivci turistiky a cykloturistiky, 
že letošní 44. ročník se opravdu vydařil.
Každý si mohl vybrat vyhovující trasu. 
Všechny byly velmi dobře značeny, 
nezabloudil ani ten, kdo s sebou neměl 
vlastní mapu nebo kompas. A jako 
tradičně – chleba se sádlem a cibulí a čaj 
– chutná vždycky výborně. Dokonce 
i počasí bylo jako na objednávku. Takže 
velké poděkování a pochvala patří všem 
organizátorům, kteří se o zdařilý průběh 
této akce zasloužili. 

Poděkování
Věra Jílková

Chtěla bych vyslovit poděkování 
nejenom členům Komise pro občanské 
záležitosti MÚ Tišnov za zaslání 
blahopřání, ale také starostovi Ing. Tomáši 
Komprsovi a tajemnici Bc. Ivě Dvořáčkové 
za to, že si i v předvolebním čase našli 
volnou chvilku a přišli mně popřát 
k mému životnímu jubileu. Vzhledem 
k mému zdravotnímu stavu taková 
návštěva potěší dvojnásobně. Děkuji. 

Poděkování
Město Tišnov děkuje panu Pavlu 

Štouračovi z Tišnova, který svým 
jeřábem bezplatně pomohl při stavění 
a sklízení máje v rámci tradičních 
Václavských hodů. Za tuto podporu 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Změna otevírací doby hřbitovů
Oznamujeme návštěvníkům tišnov-

ských hřbitovů, že v období svátku 
Památky zesnulých bude ve dnech 30. 10. 
až 7. 11. 2014 prodloužena otevírací 
doba do 21.00 hodin.

Poté, jako obvykle přes zimní měsíce, 
budou hřbitovy uzavírány v 18.00 hodin.

Výjimkou bude Štědrý den, 
24. 12. 2014, kdy budou hřbitovy 
otevřeny do 24.00 hodin. 
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Dny otevřených dveří v CSS
Ludmila Cvrkalová

Neméně úspěšné byly 7. a 8. 10. 
Dny otevřených dveří v CSS Tišnov.  
Návštěvníci měli možnost si prohlédnout 
byty všech typů, tělocvičnu, společenské 
místnosti, prostě veškeré prostory, které 
mohou obyvatelé využívat.

K tomu jim byl poskytnut výklad 
přímo od obyvatelek DPS. Návštěvníci 
obdrželi úplně nové brožury o nabídce 
služeb CSS pro obyvatele Tišnova 
a okolí.  Byli seznámeni s akcemi, které 
Centrum pro seniory připravuje v měsíci 
říjnu a listopadu. V přísálí jídelny 
mohli zhlédnout výstavu ručních prací, 

které obyvatelé vyráběli ve tvořivých 
dílnách, jež se konají každý pátek od 13 
hodin.  Zájem o prohlídku prostor DPS 
byl značný, tak jako v minulých letech. 
Do bytů se podívalo téměř devadesát 
zájemců, další (včetně dětí z MŠ 
U Humpolky) přišli jenom na výstavu. 
Také výrobky seniorů zaujaly, přestože 
to původně nebylo v plánu, prodalo se 
mnoho košíčků pletených ze starých 
časopisů, stojánků na tužky a jiných 
pěkných věcí. Další možnost nákupu 
podobných výrobků budete mít 8. 12., 
kdy se koná vánoční prodejní výstava.  

foto Markéta Prokopová foto Markéta Prokopová

foto Markéta Prokopová

Z oslavy Mezinárodního dne seniorů
Ludmila Cvrkalová

Když jsme byli mladí, slavili jsme 
jmeniny a narozeniny. Nyní v důchodu 
nám přibyla oslava Dne seniorů. Ta se 
v letošním roce 2. 10. v DPS vydařila 
snad ze všech dosavadních nejvíce. 
Přišlo velké množství seniorů, kteří se 
těšili na program. A ten byl skutečně 
bohatý. Vystoupilo přes 100 účinkujících, 
a to dětí z MŠ, ZUŠ Tišnov a Minimusic, 
mažoretky z Lažánek, taneční skupina 
Together, orientální tance a snad 
největším úspěchem bylo vystoupení 
folklórní skupiny Bítešan. Poté 
následovala taneční zábava s hudbou 
manželů Maškových z Kuřimi. Nechybělo 
občerstvení a milá obsluha zaměstnanců 
DPS. Kdo vydržel až do konce, dočkal se 
avizovaného překvapení – vystoupení 
orientálních tanečnic se svíčkami. Pak 
jsme plni dojmů odcházeli a těšili se 
na den otevřených dveří. Za krásnou 
oslavu děkujeme všem, kteří ji pro nás 
připravili. 

Z výletu 
do Olešnice
Ludmila Šťávová

Dne 16. 9. se konal autobusový 
zájezd do městečka Olešnice. 

Tam jsme navštívili například 
výstavu veteránů, a to aut i motocyklů, 
dále sklepení se strašidly, která se 
vyskytovala v tamních pověstech. 
Nejzajímavější však byla prohlídka 
místní ruční výrobny modrotisku, kde 
se pracuje od 17. století, olešnická 
dílna u Danzingerů se předává 
z generace na generaci již přes 160 let.

Pan majitel nám o historii výroby 
nejen velmi zajímavě vyprávěl, ale 
provedl nás i celým starodávným 
rodinným domečkem, kde výroba 
probíhá. Ukázal nám staleté zařízení, 
které se dosud používá. Předvedl 
nám, jak se vzory na plátno nanášejí 
ručně vyřezávanými formami, a také 
následné barvení plátna přírodním 
barvivem indigo. Zavedení strojového 
tisku znamenalo konec ruční výroby, 
a tak zůstala olešnická výrobna jedinou 
v Čechách a na Moravě a byla zařazena 
mezi umělecká řemesla.

Mnoho účastníků zájezdu si 
v jejich maličké prodejně zakoupilo 
na památku nebo jako dárek nějaký 
modrotiskový výrobek. 

Zájezd byl poté završen návštěvou 
restaurace v místním hotelu, kde jsme 
měli zajištěno občerstvení.

Po celý zájezd se nám naše 
průvodkyně Markéta Prokopová 
věnovala a vše měla zajištěno tak, že se 
nevyskytl žádný problém. Navíc nám 
přálo i počasí.

Na další plánovaný výlet se již 
všichni těšíme.

foto Markéta Prokopová
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Domeček popatnácté představuje oblíbené i nové kroužky
Eva Nováčková

O 150 víc než loni. Tolik dětí letos 
nastoupilo do kroužků v Domě dětí 
a mládeže Tišnov, do nových i zavedených 
kroužků se tak přihlásilo kolem 770 
zájemců. Ještě předtím Domeček uvítal 
všechny v novém školním roce oslavou 
patnáctých narozenin. V pondělí 1. září se 
konala akce pro děti včetně slavnostního 
přípitku a dortu. K té příležitosti lidé 
z Domečku spočítali, že od roku 1999, 
kdy vznikl, v něm pracovalo kolem 350 
vedoucích kroužků. 

Co letos Domeček připravil?
K tradičním kroužkům bude i letos 

patřit domečkovská keramika. Pro velký 
zájem keramiků a keramiček Domeček 
letos zvýšil počet těchto kroužků a jako 
novinku zavedl keramiku pro prvňáčky, 
které je možné vyzvednout ze školní družiny 
a odvést do kroužku. „Po domluvě s rodiči 
a s oběma tišnovskými základními školami 
funguje odvádění dětí tak, že si je naši lektoři 
vyzvednou po obědě v družině, odvedou 
je do kroužků a po skončení je vrátí zpět 
do družiny,“ řekla Dáša Lazarová z Domu 
dětí a mládeže Tišnov. 

• Kromě keramiky jsou pro prvňáčky při-
praveny i další kroužky, Tvořílci, Ježura 
a Sporťáček. „Do Sporťáčků chodí holky 
i kluci. Budeme dělat všemožné sportov-
ní aktivity, míčové hry, týmové sporty, 
florbal, překážkovou dráhu nebo i  cviče-
ní na nářadí. Cílem je všestranný rozvoj, 
děti se pobaví a zároveň naučí kolektivní-
mu duchu, fair play, prohrávat i spolupra-
covat,“ řekla vedoucí Sporťáčku Karolína 
Synková. 

• Rozjela se i řada nových kroužků. Patří 
mezi ně například zumba pro děti, která 
byla téměř okamžitě naplněna. ,,Podobně 
na tom byl i Baobab, plavání, florbal a Ho-
kus pokus. Děti neodmítáme. Přidáva-
li jsme časy a rozšiřovali kroužky. Pokud 
to nešlo, nabídli jsme podobný kroužek. 
Pokud ani to nešlo, napsali jsme dítě jako 
náhradníka pro případ, že by se místo 
uvolnilo během roku,“ dodala Dáša La-
zarová. Pro velký zájem se letos přidával 
i florbal. Kromě klasických florbalů vznik-
la letos také intenzivní tréninková skupi-
na, která se schází dvakrát týdně. 

• K novinkám patří i kroužek Přežij v pří-
rodě. „Kroužek zve děti k dobrodružným 

výpravám do přírody, kde mohou doká-
zat svoje dovednosti zálesáka. Učíme se 
práci s mapou i orientovat se v terénu bez 
mapy, jak si zajistit pitnou vodu a základ-
ní potraviny, rozdělat oheň různými způ-
soby, přenocovat  v přírodě s minimálním 
vybavením. Čeká nás i ochutnávka hmyzí 
pochoutky. Přidat se můžou děti a mládež 
od 9 až do 21 let,“ řekla vedoucí kroužku 
Lenka Kristková.

• Že Domeček není jen pro děti, potvrzu-
je nabídka kroužků a kurzů. Pro zájemce 
o korálkování, quilling nebo vyrábění pa-
pírových kabelek candy bag a dalších zají-
mavých rukodělných technik se v pondělí 
večer otevřel kurz Tvořivý freestyle s lek-
torkou Markétou Horákovou. Na své si 
přijdou i milovníci pohybu, pro které pra-
videlně v úterý připravila Kateřina Jam-
borová taneční hodinu Ladies dance. 

• Kromě kroužků Domeček i letos před-
stavuje různé další akce. V říjnu to je na-
příklad přírodovědná poznávací stezka, 
v prosinci se děti i dospělí mohou těšit 
na každoroční vánoční dílnu a na únor se 
chystá karneval. 

Městská knihovna Tišnov

Knihy mého srdce s Eduardem Petiškou
Marie Šikolová

Blíží se 11. ročník  projektu na podporu 
čtenářství, který probíhá každoročně 
v měsíci listopadu díky spolupráci mezi 
Městskou knihovnou Tišnov a ZŠ Smíškova. 
Stojí za připomenutí, že projekt  Knihy mého 
srdce  probíhá od roku 2004  a za tu dobu již 
představil dětem řadu   významných autorů.

Součástí projektu jsou besedy o životě 
a díle spisovatele, výtvarné a dramatické 
lekce, soutěžní testy, společná čtení 
a tematické žákovské výstavy. V dětském 
oddělení tradičně probíhají akce, do kterých 
se aktivně zapojují žáci 1.–5. tříd. Hravě 
vzdělávací program za  desetileté období 
zpopularizoval žákům celou řadu knih 
a přinesl dobrý výsledek – děti  vnímají 
kladně prostředí knihovny a často si ji 
spojují s nevšedním zážitkem.

V letošním roce si připomínáme 90. 
výročí oblíbeného vypravěče Eduarda 
Petišky. Spisovatel se svým dílem  zařadil 
mezi nejvýznamnější  a nejznámější autory 
dětské literatury s širokým mezinárodním 
ohlasem. Jaká byla životní cesta tohoto 
výjimečného umělce?

Eduard Petiška  se narodil v Praze 
v rodině s bohatou kulturní tradicí. 
Vystudoval gymnázium, po maturitě 
složil zkoušky na konzervatoř, a nebýt 
druhé světové války, stal by se zřejmě 
zpěvákem nebo hercem. Jeho plány 
přerušila nacistická okupace a po válce 
nastoupil na Filozofickou fakultu Karlovy 
univerzity v Praze. Během studií se 
okamžitě zapojil do kulturního života, 
přispíval do novin, spolupracoval s filmem 
a rozhlasem. Tyto aktivity byly po únoru 
1948 náhle přetrženy, a proto nastoupil 
na dráhu profesionálního překladatele 
a spisovatele.

V padesátých letech se stýkal 
s umělci, kteří byli, stejně jako on, 
na kraji společenského postavení. 
Přesto v harmonickém prostředí rodiny 
s podporou manželky a vedle syna, jenž 
byl otci častou inspirací, začalo vznikat 
nádherné dílo. V té době, kdy nemohl 
vydávat pro dospělé, se věnoval tvorbě pro 
děti. Nejznámější knihou Eduarda Petišky, 
která se stala základem jeho tvorby, jsou 

Staré řecké báje a pověsti. Literární dílo 
Eduarda Petišky je stále živé. Obsahuje 
devadesát svazků a bylo po sametové 
revoluci vyznamenáno řadou cen.

Téma „Knihy Eduarda Petišky“ je 
krásné, láká k zamyšlení i ke hrátkám 
a budeme se mu několik týdnů věnovat. 
Pro děti je již připravený pěkný 
program v knihovně, který je uvede 
do světa oblíbených příběhů. Současně 
nahlédneme do Petiškova domova dětství 
a seznámíme se s jeho životním příběhem. 
Vrcholem letošního ročníku bude setkání 
se synem Eduarda Petišky Martinem 
a výtvarná dílna dle návrhu Libora Baláka.

Vstupme tedy do 11. ročníku tak 
jako vždy s nadšením  a  odpovězme 
tím  zvídavému a nedočkavému čtenáři 
na otázku: „O čem budou Knihy mého 
srdce letos?“ Věřte mi, že za těmi slovy 
se skrývá mnohem víc. A právě proto 
se na společné zážitky s dětmi i zvláštní 
atmosféru velice těším a současně 
přikládám přání, abychom i v tomto roce 
dobře splnili všechna očekávání. 
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Adaptační kurzy po žáky 6. ročníku ZŠ Smíškova
Kristýna Janásová, psycholožka Centra Korálek

• termín: 17. 10. – 19. 10. 2014 (VI. A), 
22. 10. – 24. 10. 2014 (VI. B)

• místo konání:  DT Brumov
• lektoři: Mgr. Kristýna Janásová 

a Mgr. Pavel Sýkora
• třídní učitelé:  Mgr. Jiří Lukas, 

Mgr. Hana Vojtová

V termínech 17.–19. 10. a 22.–24. 10. 
proběhly v areálu DT Brumov, jako již 
každoročně, seznamovací pobyty pro žáky 
6. ročníku. Děti z obou tříd doprovázeli 
jejich třídní učitelé a také pracovníci Centra 
Korálek – školní psycholožka a speciální 
pedagog, kteří zajišťovali program pobytů. 
Na žáky i jejich učitele čekal třídenní 

program plný aktivit a týmových her, 
jejichž smyslem bylo upevnění vztahů 
v nově vznikajícím kolektivu a vzájemné 
poznání žáků a jejich třídních učitelů. 
V některých disciplínách se mohly děti 
projevit dle vlastních schopností, v jiných 
bylo naopak efektivnější spolupracovat 
v týmu. Novinkou letošního programu 
byla lukostřelba, kterou přijeli představit 
členové TJ Sokol Tišnov. Vše bylo završeno 

nočním programem s opékáním špekáčků 
a tvorbou vlajky třídy, na které se společně 
podíleli všichni žáci. Po závěrečném úklidu 
a focení se účastníci spokojeně rozjeli 
ke svým domovům.

Adaptační pobyty hodnotíme velmi 
zdařile a všem šesťákům přejeme, ať jim 
jejich nadšení, aktivita a humor vydrží co 
nejdéle. 

Sportovec roku na ZŠ Smíškova 2014
Věra Dvořáčková, zástupkyně ředitele

Bourání, opravy a neutuchající stavební 
hluk skončily sice minulý školní rok 
na naší škole o týden dřív a i prázdniny 
jsou nenávratně pryč, ale to neznamená, že 
bychom zapomněli na naše loňské nejlepší 
sportovce. 

I tentokrát bojovali jako lvi o každý 
bod a o postup do dalších kol. Nevyhnulo 
se nám trochu té sportovní smůly, ale 
zavítalo k nám i něco toho sportovního 
štěstíčka. Ukázali jsme, že se sportu 
věnujeme a umíme se poprat o stupně 
vítězů v okresních i krajských soutěžích. 
Naše basketbalistky se probojovaly až 
na republikové finále, odkud přivezly 
báječné 4. místo. Závěr sezóny korunovalo 
i družstvo mladších žáků, které dokázalo 
uspět v konkurenci sportovních škol 
a v atletickém klání Poháru rozhlasu 
si z krajského kola dovezlo bronz. Bylo 
báječné, že se minulý školní rok do spousty 
soutěží zapojily také děti z prvního stupně 
a i jim se dařilo na výbornou.

Jak už bývá na naší škole zvykem, sezónu 
jsme zakončili vyhlášením nejlepších 
sportovců. Dopolední program byl pestrý 
a na své si přišel každý, kdo se dostavil.

Přehled vyhlášených Sportovce roku 
2014:
1. místo: Štěpánka Pilná, David Výros-

ta, Marie Gabrielová, Radek Sendler, 
Patrik Fabián

2. místo: Monika Balášová, Vojtěch 
Zhoř, Eliška Škopíková, Rudolf Cvrkal

3. místo: Michaela Adamcová, Adam 
Kolář, Tereza Kyjovská, Jakub Králík 

4. místo: Veronika Jůzová, Martin 
Müller, Anna Pavelková, Aleš Brázda

5. místo: Mariana Sphyliarevych, Jan 
Dufek, Kateřina Vrzalová, Martin 
Blaťák

6. místo: Iva Bartoňová, Michal Bednář, 
Michaela Hašková, Vojtěch Smutný

7. místo: Bernadeta Nečesalová, Martin 
Kavalec, Tereza Teplá, Jiří Konečný

8. místo: Miriam Matisová, Ondřej Bu-
cek, Anna Bracková, Tomáš Koláček, 
Pavel Hejmala

9. místo: Sára Kocourková, František 
David, Marie Bočková, Jindřich Šimek

10. místo: Sára Vetešníková, Karolína 
Klusková, Dominik Görner, Jan Dolní-
ček, Šimon Vagner, Martina Mazanco-
vá, Patrik Kos, Michal Haluza

Jsem ráda, že můžu tímto způsobem 
popřát všem skvělý vstup do nového 
školního roku a zvláště pak našim 
sportovcům.  Ať se jim daří a mají radost 
z pohybu a dobré party. Chtěla bych 
poděkovat všem vyučujícím, kteří děti 
připravují na jednotlivé soutěže a věnují 
se jim i ve svém volném čase a snad jim 
jejich nadšení vydrží i nadále.

Poděkování patří i městu Tišnov, které 
nás v těchto akcích podporuje. 

foto archiv ZŠ Smíškova

foto Kristýna Janásová
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Den zemědělské techniky
František Alexa, vedoucí učitel odborného výcviku

6. listopadu 2014 se v areálu 
odborného výcviku SŠ a ZŠ Tišnov 
Za Mlýnem uskuteční již 2. ročník 
přehlídky zemědělské techniky 

s názvem „Den zemědělské techniky“. 
Od 9.00 do 16.00 hodin máte možnost 
se seznámit s novinkami v oblasti 
zemědělství a prohlédnout si areál 

odborného výcviku naší školy, kde 
probíhá výuka technických oborů.

Zajímavé povídání s obdivuhodným člověkem
Nikola Staňková, žákyně nástavbového studia 

25. září se uskutečnila v naší škole 
přednáška pana Thomase Graumanna 
s názvem „Dvakrát zachráněné dítě“. 

Thomas je jedním ze 669 dětí 
zachráněných před nacisty v roce 1939 
sirem Nicholasem Wintonem. Jako 
osmiletý odjel z protektorátu jedním 
z posledních „Wintonových“ vlaků 
do Anglie.  S panem Graumannem jsme 
strávili příjemné dvě hodiny, během nichž 
nám vyprávěl o svém životě a pocitech 
z toho, co během 2. světové války 

prožíval. Vyprávění bylo prokládáno 
prezentací fotografií z jeho dětství. 
Přednáška byla vedena v anglickém 
jazyce s překladem do češtiny.

Nikdo z nás si nedokáže představit, 
co se dělo za války a čím si nevinní lidé 
museli projít. Myslím si, že by se na tyto 
skutečnosti nemělo zapomínat. Mě 
osobně příběh Thomase Graumanna 
velmi dojal. Chtěla bych tomuto muži 
popřát mnoho sil do dalších let.

Základní škola a Mateřská škola Deblín
Monika Mandelíčková, zástupkyně ředitele, a Břetislav Svozil, ředitel školy

„Účelem není mysl zaplnit, ale 
otevřít ji.“ (neznámý autor)

Partnerství spolupráce, respekt 
tolerance

Do nového školního roku vstupuje 
naše základní a mateřská škola s novými 
nápady a myšlenkou připravit pro 
všechny inspirativní čas.

S potěšením konstatujeme, že 
počet žáků ZŠ i dětí v MŠ stále narůstá. 
Postupně se rozšiřuje jejich spádovost. 
Vážíme si toho, že naši školu vyhledávají 
nejen rodiče, kteří potřebují pomoci, 
ale také rodiče, kteří jsou ochotni kvůli 
kvalitnímu vzdělávání dojíždět i třicet 
kilometrů. Tomu byl uzpůsoben i režim 
školy – vyučování zahajujeme v 8.25 
a žákům všech ročníků je k dispozici ranní 
i odpolední družina. Poskytována je rovněž 
celá řada mimoškolních aktivit. V letošním 
školním roce je nabízeno přes 15 kroužků 
různého zaměření od sportovních, 
uměleckých a badatelských až po jazykové. 
Ve škole působí i detašované pracoviště 
ZUŠ Tišnov.

V současné době navštěvuje základní 
školu 211 žáků a do mateřských 
školek chodí 96 dětí. Díky tomu, že 
jsme se dlouhodobě (ve spolupráci 
s představiteli městyse Deblín, ale 
i s okolními obcemi) připravovali 
na nárůst dětí, můžeme s jistou dávkou 
hrdosti říci, že v letošním roce jsme 
nemuseli odmítnout ani jednoho 
uchazeče o předškolní vzdělávání z naší 
spádové oblasti.  

V průběhu školního roku se intenzivně 
snažíme, aby všichni žáci zažívali každý 
den drobné úspěchy. Pracujeme s jejich 
vnitřní motivací, posilujeme vzájemné 
partnerství, dělíme se o své pocity. Tyto 
přístupy, které prostupují školou, vedou 
k eliminaci problémového chování 
a navozují pocit bezpečí a důvěry. Jsme 
rádi, že žáci sbírají i různá ocenění, např. 
uspěli v předmětových olympiádách 
(přírodopis, matematika, zeměpis), 
uměleckých (hudebních, výtvarných, 
fotografických) a sportovních soutěžích, 
uspěli i v mezinárodních jazykových 
zkouškách z angličtiny. Žáci se také 
zapojili do několika celoročních projektů 

(např. Extra třída, Les ve škole, škola 
v lese, ESFALP –European Schools for 
a Living Planet, Základy podnikatelského 
myšlení žáků základních škol a další).

Škola jako místo excelence
V loňském roce proběhly na naší 

škole tři významné akce přesahující 
rámec České republiky. V září se 
(v rámci doprovodného programu) 
stala součástí workshopu doktorských 
studentů Geografický výzkum, který 
nesl podtitul Participace a angažovanost 
geografického výzkumu. Akce byla 
uspořádána Geoinovacemi, ve spolupráci 
s Geografickým ústavem Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu 
geoniky Akademie věd  ČR, v. v. i. V září na 
naši školu zavítala mezinárodní návštěva 
v rámci projektu Lifelong Learning 
Programme – New Opportunities for 
Technical Branches and Crafts. Při obou 
akcích aktivně vystupovali naši žáci, ale 
i pedagogové.

V měsíci červnu hostila škola další 
akci celorepublikového významu – 
5. ročník vzdělávacího sdílení, kterého se 

Základní a Mateřská škola Deblín

foto z archivu SŠ a ZŠ 
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účastnilo přes sto pedagogů a odborníků 
na vzdělávání z České republiky, ale 
i z Itálie a Slovenska.

Činnost školy je spojena s hlavní vizí, 
kterou je trvale udržitelná učící se škola. 
Tato vize naplňuje požadavky moderního 
vzdělávání. Aplikuje pedagogické přístupy 
orientované na žáka a kontinuálně sleduje 
inovace ve vzdělávání. Základními pilíři, 
na kterých je tato vize stavěna, jsou 
následující:

1. Individualizace a diferenciace 
ve výuce 

Usilujeme o to, aby každý žák 
maximálně využil svého potenciálu. Aby 
zažíval individuální úspěchy, které ho 
budou motivovat k dalšímu vzdělávání. 
Základem je kvalitní pedagogická 
diagnostika, která umožňuje pedagogovi 
podpořit žáka v oblasti, která je mu 
blízká, a posílit tak jeho vnitřní motivaci.

Systém individuálních vzdělávacích 
plánů máme nastavený ve dvouměsíčních 
cyklech, po kterých vždy přichází setkání 
a diskuze s žákem a rodiči. Ve spolupráci 
s PPP Brno pracujeme na vyhledávání 
dětí talentovaných a na jejich následné 
podpoře. V letošním školním roce jsme se 
stali školou, která bude ověřovat Katalog 
podpůrných a vyrovnávacích opatření 
pro žáky se zdravotním znevýhodněním. 
Zadavatelem tohoto projektu je 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a hlavním partnerem je 
Univerzita Palackého v Olomouci. Pro 
všechny žáky i rodiče je připravován také 
systém podpůrných opatření – týdenní 
plány (odlišné pro první a druhý stupeň) 
dostupné na webu školy, doplňující 
výukové materiály, pedagogická podpora 
mimo vyučování atd. 

2. Formativní hodnocení

Dalším z důležitých prvků efektivního 
vzdělávání je formativní hodnocení žáků. 
Žáky nehodnotíme pouze známkou, 
ale hodnotíme rovněž jejich postoje 
ke vzdělávání. Žáci jsou průběžně vedeni 
k sebehodnocení (specifické žákovské 
knížky). Třídní schůzky realizujeme 
ve složení žák–rodič–pedagog.

3. Inovativní přístupy 
ke vzdělávání

Po třech letech programu Začít spolu 
v MŠ navazujeme na tento program 
i výukou v prvních třídách. Na prvním 
stupni dále používáme genetickou 
metodu čtení a psaní a matematiku 
profesora  Hejného, vyučujeme anglický 
jazyk od první třídy (navazujeme 

na anglický jazyk v MŠ). Klademe důraz 
na úspěšnou adaptaci nových žáků. 
Máme propracovaný systém postupné 
adaptace. V letošním roce jsme zapojeni 
do projektu, který ověřuje práci s tablety 
ve výuce a používání BYOD (Bring Your 
Own Device) neboli žáci budou moci 
využívat vlastních chytrých zařízení 
ve výuce. V rámci možností chceme 
pokračovat v zavádění párových učitelů 
do výuky. Využíváme spolupráce 
s partnerskými školami a univerzitami.

4. Rozvoj kompetencí

Jedním z vhodných doplňkových 
prostředků pro rozvoj klíčových 
kompetencí jsou ročníkové projekty, 
které si, v návaznosti na ŠVP, stanovují 
třídní učitelé se svými žáky. Všechny 
projekty jsou založeny na participativním 
přístupu a využívají principů místně 
zakotveného učení. Mají společný 
rys – komunitní přesah, respektive 
prospěšnost pro komunitu. Pro letošní 
rok se opět objevují projekty, které jsou 
zaměřené především environmentálně 
a sociálně. 

Realizujeme projekty OPVK, naši 
žáci jsou úspěšnými řešiteli grantů 
podporovaných např. Americkou 
obchodní komorou, společností EDUin 
a nadačního fondu Tesco – Extra třída 
(Hody v Deblíně, Tišnovsko hrou... znáte 
to tady?). Realizujeme projekty pod 
Člověkem v tísni, nadací Tereza a dalšími 
subjekty. 

Žáci letos mimo jiné připravují 
Univerzitu druhého a třetího věku, 
rozšiřují dlouholetou spolupráci 
s Domovem sv. Alžběty na Žernůvce, 
připravují ve spolupráci s Podhoráckým 
muzeem specifickou výuku novodobých 
dějin atd.

5. Spolupráce s rodiči a širší 
komunitou

Pro kvalitní fungování školy 
je nezbytná spolupráce s rodiči, 
respektive komunitou. Rodiče mají 
kdykoliv možnost nahlédnout do výuky. 
Ve spolupráci s nimi pravidelně 
připravujeme přednášky v rámci tzv. 
Rodičovských kaváren, kdy se setkáváme 
nad různými tématy.

Žáci, jejich rodiče i širší komunita 
se aktivně zapojují do činností školy. 
Organizují akce, podílí se na koncepci 
školy, navrhují změny atd. Při škole je 
aktivní sdružení rodičů – Klub přátel 
školy Kamarád, na podporu činností 
školy se schází komunitní rada, ve které 
zasedají zástupci obce, neziskových 
i veřejných organizací, podnikatelů, 

rodičů, pedagogů a žáků. Klub přátel 
školy Kamarád připravuje během 
školního roku několik akcí pro děti 
a jejich rodiče. První z akcí letošního 
roku byla Zahradní slavnost u příležitosti 
zahájení školního roku. Z dalších 
připravovaných akcí je to např. koncert 
nebo anketa Skokan roku – podpora 
individuálního pokroku žáků.

Škola funguje jako komunitní centrum, 
kde jsou pravidelně organizovány 
přednášky, výstavy, kulturní akce, další 
vzdělávání.

Velice si vážíme podpory místních 
obyvatel, zastupitelstev okolních 
obcí a spřátelených organizací. Díky 
podpoře městyse Deblín se v průběhu 
roku zrekonstruovala tělocvična školy 
a proběhla oprava elektřiny ve školní 
jídelně. Škola pravidelně poskytuje 
zázemí pro akce pořádané městysem 
Deblín nebo místními obyvateli – např. 
Primice otce Jaroslava Sojky (červenec 
2014) či koncert Spirituálu kvintet 
(srpen 2014).

6. Podpora pedagogů 
a inovativních forem výuky

Uvědomujeme si, že základem 
dobrého vzdělání je dobrý pedagog. 
Proto se našim pedagogům snažíme 
zajišťovat co největší celkovou podporu, 
do které patří i další vzdělávání. Právě 
na další vzdělávání se nám v posledních 
dvou letech podařilo vyčlenit částku, 
která se pohybuje okolo 500 tisíc korun. 
Tato investice se mnohonásobně vrací. 
Jsme velice rádi, že naši pedagogové 
aktivně vystupují na konferencích, 
publikují, podílejí se na tvorbě 
metodických materiálů, jsou lektory. 

Pedagogové ZŠ Deblín absolvovali 
nebo absolvují řadu kurzů např. 
kritického myšlení, zážitkové pedagogiky, 
inkluzivního vzdělávání, mentoringu, 
nových forem výuky (Matematika 
prof. Hejného, genetická metoda čtení, 
Začít spolu) a další. 

I v letošním školním roce připravujeme 
mnoho akcí, které jsou určeny široké 
veřejnosti. Mezi nejvýznamnější patří 
konference a workshopy na téma: Sociální 
projekty ve vzdělávání, které proběhnou 
v zimě, a na jaro chystáme již 6. ročník 
vzdělávacího sdílení – workshopy vedené 
odborníky na vzdělávání.

Na tyto, ale i další akce pořádané 
Základní a Mateřskou školou Deblín jste 
srdečně zváni. Činnost školy a pozvánky 
můžete průběžně sledovat na webu 
školy www.zs.deblin.cz a facebookových 
stránkách.  

Těšíme se na viděnou.
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Základní škola ZaHRAda – nová škola pro Tišnovsko
Jiří a Adéla Nešporovi, členové spolku Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

Většina rodičů dnes vítá možnost 
vybrat si z nabídky státních či alter-
nativních škol, různých přístupů jako 
projekt Začít spolu nebo domácí vzdě-
lávání. A protože je Tišnovsko místem 
pestrých občanských aktivit, sešla se 
zde dokonce skupina rodičů s touhou 
založit pro své děti školu vlastní. Poté, 
co se shodli na základních principech 
fungování nové školy, založili nejprve 
Hnízdo – spolek pro komunitní vzdě-
lávání a nyní už putuje na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy žádost 
o zápis do rejstříku škol. Základní škola 
ponese jméno ZaHRAda a otevře se pro 
žáky prvního stupně v září roku 2015. 

Jedna věkově smíšená třída 18 dětí bude 
provázena učitelem a jeho asistentem. 
Škola bude pro všechny místem vzájem-
ného respektu, svobody a s ní spojené 
odpovědnosti. Děti se budou učit pro-
žitkem a vlastní zkušeností. Motivací jim 
může být i možnost podílet se na svém 
učebním plánu. Podstatnou část výuky 
stráví v přírodě a při návštěvách zajíma-
vých míst a lidí. Škola umožní všestran-
ný rozvoj dětí, vytvoří prostor pro jejich 
spolupráci a kreativitu. Odpolední dru-
žinu budou moci navštěvovat kromě dětí 
i jejich rodiny, které budou nadále nedíl-
nou součástí školy, podílející se na je-
jím chodu a obsahu. V případě kladného 

vyřízení žádosti o zápis na MŠMT dosta-
ne škola příspěvek od státu na každého 
žáka. I tak je nutné počítat s dalšími ná-
klady zajišťujícími chod školy. V každém 
případě bude nová ZŠ ZaHRAda otevře-
na všem rodičům a dětem, kteří najdou 
souznění s jejími principy. 

Pokud Vás projekt komunitní ško-
ly zaujal, rádi Vám poskytneme po-
drobnější informace. Ozvěte se, prosím, 
na e-mail nesporova.adela@gmail.com. 
O naší další činnosti Vás budeme nadá-
le informovat v Tišnovských novinách  
a na webových stránkách, které budou 
zprovozněny v nejbližší době. 

Křest kalendáře Tišnovské kytice 2015
Zdeněk Jílek

V neděli 21. září 2014 uskutečnila 
společnost Art Periscope v restauraci 
Na Skleníku v Tišnově křest kalendáře 
s názvem Tišnovské kytice 2015. Součástí 
křtu byla i výstava obrazů brněnského 
malíře Stanislava Sedláčka u příležitosti 
jeho životního jubilea.  Na akci vystoupila 
cimbálová muzika Veronica se sólistkou 
Ivonou Janošíkovou.   Kalendář, 
který obsahuje dvanáct obrazů kytic 
od regionálních malířů, pokřtil starosta 
města Tišnova Ing. Tomáš Komprs 
a malíř Stanislav Sedláček, který 

namaloval jeho titulní stranu. Více jak 
stovka návštěvníků si užívala atmosféru 
této oslavy, obdivovala nové obrazy 
Stanislava Sedláčka a pochutnávala si 
na dobrém občerstvení. 

Příjemným překvapením byla 
i gratulace doubravnickému malíři 
Stanislavu Bělíkovi k jeho nastávajícím 
95. narozeninám. Kdo si nestihl zakoupit 
kalendář na této akci, může tak učinit 
v knihkupectví u paní Raškové na ul. 
Brněnské, kde je ve velice omezeném 
množství k prodeji. 

Dobré světlo
Miloš Buček

Tento nepostradatelný společník 
nechyběl členům tišnovského fotoklubu 
ani v letošním roce. Potvrzuje to jejich 
dosud nejlepší umístění v rámci již 
43. ročníku celorepublikové soutěže 
Ratibořický mapový okruh. V konečném 
vyhodnocení soutěže 6. září v Novém 
Městě nad Metují obsadili z celkového 
počtu sedmnácti fotoklubů 3. místo 
za obhájci loňského vítězství z Trutnova 
a fotoklubem Alfa Pardubice. V pořadí 
jednotlivců se do TOP 20 z celkového 
počtu 340 fotografií umístili: na 10. místě 
fotografie Gravitace M. Bučka a na 
15. místě fotografie Podvečer O. Výlety. 
Čtveřice členů z tišnovského fotoklubu 

obeslala navíc i Moravskoslezský mapový 
okruh, ve kterém Josef  Buček snímkem 
Divadýlko obsadil 3. místo v absolutním 
pořadí.

Tímto však aktivita klubu zdaleka 
neskončila. Jednotliví členové (Zavadil, 
Kabeš, Bortlík, Sítora,  Buček, Adamec, 
Smékal) během roku prezentovali svoje 
fotografie na autorských výstavách  
na Žernůvce, v Drásově, v Železném 
a v Galerii na schodech. V tradiční 
fotosoutěži ve Štěpánovicích získal M. 
Beneš hned dvě ocenění a na výsledky 
z Bystřického zrcadlení, Premiéry 
v Hradci Králové a soutěže SŽDC v Praze 
členové KPFT netrpělivě čekají. Svoji 

aktivitu prezentoval fotoklub i početným 
a úspěšným zastoupením v soutěži 
vypsané družebními městy Sereď 
a Tišnov.

Ještě do konce roku se příznivci 
fotografování mohou těšit na dvě 
prezentační akce fotoklubu. 
V úterý 11. listopadu ve spolupráci 
s MěKS proběhne v Kině Svratka 
1. Večer s fotografií. Bude se jednat 
o komentovanou velkoplošnou ukázku 
z tvorby členů klubu. Kulturní nabídku 
v předvánočním čase navíc obohatí 
od 13. prosince klubová  fotovýstava  
Pixelománie 2014 v galerii Jamborova 
domu.

Kultura

foto Michal Beneš
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Cesta za výtvarnými sny doubravnického malíře 
Stanislava Bělíka
Josef Pavlík

Pětadevadesáté narozeniny vzpome-
nou v Doubravníku přátelé tvorby 
Stanislava Bělíka (nar. 29. října 1919 
Brna), jehož životní a umělecká cesta 
je spjata s Doubravníkem, krajinou 
Podhorácka a Vysočiny. 

Jeho otec pracoval nejdříve jako 
tkadlec, potom byl zaměstnán v papírně 
v Prudké. Maminka Tereza byla 
zemědělskou dělnicí, později zůstala 
v domácnosti. Stanislav Bělík od mládí 
projevoval výtvarné nadání. A také toužil 
být malířem. Vzpomíná: „Můj otec, který 
pracoval v papírně, nosil mi domů různé 
papíry, které jsem stačil počmárat. A při 
tom jsem snil o tom, jak budu jednou 
malířem, jak jednou namaluji nejkrásnější 
obraz ze všech obrazů…“

Cesta za splněním snů byla dlouhá. 
Po vychození obecné školy 

v Doubravníku a měšťanky v Nedvědici 
se vyučil zámečníkem, pracoval u firmy 
Elektrum (1940–2). V letech 1943–1945 
byl totálně nasazen na nucené práce 
do Německa. Po válce se hlásil na pražskou 
Akademii, vykonal zkoušky, pro velký 
počet uchazečů však nebyl přijat. Proto 
jako kreslič pracoval u Železniční stavební 
správy v Tišnově až do roku 1952, kdy 
nastoupil na místo tajemníka MNV 
Doubravník. Od roku 1960 do 1980 byl 
zaměstnán jako průmyslový výtvarník 
v brněnské Tesle. Až v důchodu se mohl 
intenzivně věnovat výtvarné tvorbě. 

Pro tuto činnost měl nejen výborný 
talent, ale i potřebné teoretické znalosti. 
V letech 1941–3 se vzdělával večerním 
studiem na ŠUŘ Brno, v letech 1957 až 
1960 absolvoval dálkový kurz kresby, 
malby a grafiky v Praze. Stanislav Bělík je 
krajinář, malíř zátiší, kreslíř, grafik, autor 
četných kresebných studií, portrétní 
tvorby, ilustrací děl regionálních autorů, 

tvůrce exlibris, návrhů na plakáty, 
diplomy. Je realisticky malujícím tvůrcem. 
Jeho inspiračním zdrojem je Doubravník 
s blízkým a vzdálenějším okolím, 
krajiny Podhorácka a Vysočiny, ale také 
z mnoha zájezdů a pobytů za hranicemi 
(Holandsko, Řecko, Turecko, Francie, 
Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Chorvatsko) 
přivezl nejeden námět a obraz. Zajímavé 
jsou i jeho obrazy z Jesenicka, Valašska 
a Slovácka. Zejména rozsáhlý cyklus 
z Holandska nás zaujme. 

Je autorem několika vydaných 
kalendářů, dále rozsáhlého cyklu Krajinou 
řeky Svratky, který obsahuje více než čtyři 
desítky obrazů a malíř nás v něm vede 
od pramene řeky ve Žďárských vrších až 
po vyústění pod Pálavou. 

V černobílé a barevné grafice 
využívá techniku suché jehly, dřevorytu, 
dřevořezu, linorytu. Motivy volí opět 
z nejbližšího okolí. Je autorem knižních 
značek (exlibris) pro přátele. Podílí se 
na ilustracích knižních děl regionálních 
autorů (Karel Fic, Vlasta Urbánková, L. 
Mazáč ad.). Bělíkovy kresby najdeme 
v kronikách, kam nejednou přispíval. 
S kresbami a reprodukcemi jeho děl 
se setkáme v časopisech, novinách. Je 
autorem četných novoročenek, plakátů, 
diplomů. 

Zajímavá je Bělíkova portrétní tvorba, 
olejomalba, kresba, charakterizovaná 
výbornou technikou, citem pro 
optimální vystižení individuálních rysů 
portrétované osoby. Z této části malířovy 
tvorby rád vzpomínám na obrazy Portrét 
matky, Portrét otce, Dívka s kabelkou, 
Černoočka a na řadu dalších jeho děl. 

V Bělíkově tvorbě mají zastoupení 
zátiší, především ta květinová, a květiny, 
které má rád pro jejich tvarovou 
a barevnou krásu a snad také proto, že 

v zahrádce pod oknem jeho skromného 
ateliéru rostou nebo je potkává při 
malování v terénu na mezích, stráních, 
v lukách. Dílo Stanislava Bělíka je značně 
rozvětvené. Bylo představeno na mnoha 
samostatných a společných výstavách 
u nás, v zahraničí zejména v Holandsku 
(1998). O tvorbě doubravnického malíře 
byly vydány drobné katalogy, napsány 
četné recenze výstav a příspěvky nejen 
v regionálním tisku. Ve výtvarném 
slovníku Miroslava Pavlíka Od Veveří 
k Pernštejnu je o něm uveden medailonek 
(s. 28–29). 

Popřejme doubravnickému malíři 
Stanislavu Bělíkovi, skromnému člověku 
a umělci, dobré zdraví a stálou životní 
a tvůrčí pohodu. 

Stanislav Bělík: Doubravnický kostel (grafika)

Domov sv. Alžběty – domov pro seniory Žernůvka 12, 666 01 Tišnov

přijme na HPP  KuchAřKu zástup za MD

PoŽADujeme:
vyučení v oboru (není podmínkou)

dobrý zdravotní stav
pracovitost

pečlivost a spolehlivost

NAbízíme:
práci na HPP
příjemné pracovní prostředí
dobré platové podmínky
 příplatek k důchodovému připojištění
5 týdnů dovolené

Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky na email: reditel@dosa.cz, provoz@dosa.cz  T: 549 411 526, 737 119 824

INZERCE
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Romeo, Julie a Madagaskar
Božena Pavlíková

Památného roku 1938 jsme maturovali 
v mimořádném termínu dříve. Po „anšlusu“ 
Rakouska byly maturity posunuty kvůli 
částečné mobilizaci, která se konala 20. 
května. Někteří spolužáci byli odvedeni 
a chodili ozdobeni „rekrutskými kytkami“, 
nálada byla odhodlaná, téměř veselá.            
„Však to těm Němcům ukážem!“ Věřili 
jsme, že jsme dobře vyzbrojeni a že máme 
mocné spojence. V propagandě se nacisté 
odvolávali, že Hitler byl vlastně z Rakouska, 
a zde se nad tím lidé nepozastavovali.

Vstup do života dospělých byl pro jednu 
moji spolužačku, mimochodem premiantku 
naší maturitní oktávy na Reformním 
reálném gymnasiu v Tišnově, roku 1938 
neobyčejně dramatický. 

Po maturitě jsme my tři spolužačky 
nastoupily do Obchodní akademie v Brně. 
Měly jsme přímo zakázano účast na pouličních 
shromážděních, ale do jednoho takového 
jsem se stejně dostala na Moravském náměstí, 
kde se také skandovalo, např. „Naši drahou 
republiku nevydáme nějakému čalouníku!“  

Německá mládež v bílých podkolenkách 
pochodovala Brnem. Po všeobecné 
mobilizaci v září byly školy na nějaký čas 
zavřeny a my jsme odjeli domů. Všude 
rozrušení a nervozita. Rádio měl málokdo. 
Náš soused vynesl „krystalku“ na náves 
a celá vesnice poslouchala provolání 
prezidenta Beneše: „Volám vás všechny, 
od Aše až k Jasině...“ Spojenci nás zradili 
a vznikla druhá republika. Viděla jsem slzy 
bezmoci i v očích mužů. Z pohraničí byli Češi 
vyhnáni do vnitrozemí. V každé obci byli 
nějací uprchlíci.

Nevím přesně, kdy nám bylo oznámeno, 
že opět začne škola. Hned při příchodu 
jsme si všimli, že jsou vzadu nové tři řady 
lavic a v nich židovští žáci z pohraničí 
a z německých středních škol. Někteří vůbec 
neuměli česky, ale velmi se snažili. My jsme 
se k nim chovali srdečně a s účastí.

V Brně jsem bydlela v garsoniéře své 
příbuzné, která byla hospodyní u továrníka 
Horowitze na Údolní ulici. Každý měsíc jsem 
tam chodila platit nájem a při tom jsem 
poznala i továrníkovu rodinu. Jejich syn 
Hansi byl o rok mladší než já, často za ním 
chodili jeho spolužáci. Všichni mluvili česky 
a Hansimu říkali Honza. Jednou ještě před 
15. březnem přišlo hodně těch spolužáků 
a podle seznamu, který napsal Hansi (ten 
již byl v Anglii a jeho rodiče v Maďarsku), 
odnášeli rádio, psací stroj, další přístroje 
a dražší předměty. Hansi válku přežil 
a se svými spolužáky a mou příbuznou si 
dopisoval (jí posílal i balíky). Jeho rodina ale 
zahynula. 

Po 15. březnu 1939 předstoupil před 
nás třídní učitel a oznámil, že všichni 
židovští studenti musí střední školy opustit. 
V naší třídě byli také dva žáci ze smíšeného 
manželství. Jaký byl náš údiv, když naše 
spolužačka ještě z gymnázia B. Č. vystoupila 
z lavice a oznámila, že si následující den 
vezme za manžela židovského mladíka 
Ericha Rosenblatta, se kterým chodila tři 
roky. Profesorovi i nám sdělila, že sňatek 
uzavřou také kvůli možnosti odcestování 
lodí z přístavu Terst do Palestiny. Tento 
odjezd organizovala Židovská obec. 
Na okamžik se vrátil pocit demokracie, jejíž 
duch bořil zažité zákonitosti a na niž jsme 
byli tak pyšní. Po svatbě se spolužačka přišla 
s námi rozloučit a popisovala průběh svatby 
„pod baldachýnem“. Říkala nám, že zavazadla 
odeslali již na loď. Kromě letního oblečení 
ještě potřebovali různé zemědělské nářadí 
pro hospodaření a potřeby do domácnosti. 
Všechno popisovala tak barvitě, že jsme 
ji, hlavně my spolužačky z tišnovského 
gymnázia, obdivovaly a trochu jí i záviděly 
naplnění romantické lásky.

Já jsem po ukončení Obchodní akademie, 
nastoupila v Olejodolech u Žatčan. Každou 
sobotu jsem dojížděla přes Brno za rodiči. 
Někdy v červenci 1939 jsem nedaleko 
nádraží potkala tuto svou spolužačku B. Č., 
nyní Rosenblattovou. Překvapeně jsem 
se jí ptala: „Co se stalo, vy jste neodjeli?“ 
Sedly jsme si spolu stranou na terasy pod 

Petrovem. Vyprávěla mi, že Němci jim loď 
s veškerým vybavením zabavili a nedovolili 
jim odjet. Ale těšili se s Erichem, že s pomocí 
sionistického hnutí ze Spojených států 
odplují jinou lodí. Ne přes Gibraltar, ale 
jinudy, a že budou nuceni objet celou Afriku.

Setkaly jsme se pak znovu až po válce. 
Řekla mi tehdy, že skutečně odpluli a jejich 
cesta skončila na ostrově Madagaskar. 
Tam pracovali za jídlo a ubytování, avšak 
celou válku přežili. Po válce teprve odjeli 
do vytoužené Palestiny. Jejich cesty se 
nakonec rozešly, protože Erich se nechtěl 
vrátit do Československé republiky. Celá jeho 
rodina byla nacisty vyvražděna. Nakonec 
se dohodli na rozvodu, B. Č. R. se vrátila 
do vlasti a zde se znovu provdala a měla 
syna. Do Izraele často jezdila a s Erichem 
a jeho novou rodinou dobře vycházela. 
Kromě němčiny a francouzštiny, které jsme 
se učili už na gymnáziu, se na cestách naučila 
anglicky, arabsky a hebrejsky, takže dlouhá 
léta pracovala jako vyhledávaná tlumočnice.

Setkávaly jsme se spolu 
na abiturientských srazech naší třídy 
z tišnovského gymnázia a vždy si 
vzpomněla ještě na nějaké příhody z tohoto 
dramatického období svého života. Moje 
spolužačka B.Č.R.L. již zemřela, ale její životní 
příběh je pro mě stále nezapomenutelný.

Přesné jméno protagonistky příběhu není uvedeno 
záměrně (pozn. aut.). 

Výřez z maturitního tabla abiturientů tišnovského gymnázia z roku 1938, B. Č. třetí zleva
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Včelaři využívají nové informační prostředky
Vladimír Kapoun

V letošním roce zavádí Český svaz 
včelařů tzv. Centrální informační systém. 
Zatímco doposud se většina informací 
mezi organizačními složkami prováděla 
písemně, nový způsob má elektronickou 
komunikaci zrychlit i zlevnit. Když si 
uvědomíme, že na našem území je 1 097 
základních organizací, je tento trend jistě 
nejen správný, ale i nevyhnutelný. 

Veškerá korespondence naší 

tišnovské základní organizace, která má 
77 členů, byla doposud zpracovávána 
na soukromém počítači. Proto jsme 
za pomoci dotace 15 000 Kč od MěÚ 
Tišnov zakoupili notebook. Ten bude 
k dispozici pro členy výboru, ale bude 
sloužit i pro prezentaci včelaření 
a přednášky. Umožní to také nový 
projektor, na který částečně přispěly 
obce Železné 2 000 Kč a Březina 1 000 Kč.

Konečný cíl, aby veškerá komunikace 
mezi složkami a jednotlivými členy ČSV 
probíhala pouze elektronicky, je zatím 
hodně vzdálený. Zejména na té nejnižší 
úrovni, tj. mezi základní organizací 
a jejími členy, zůstane ještě dlouho 
papírová forma komunikace základním 
a nezbytným prostředkem.

Zdařilá výstava – ZO ČZS Hajánky 2014
Josef Štulpa, Pavlína Pospíšilová

Ve dnech 11. a 12. 10. 2014 proběhla 
v kulturním domě Hajánky tradiční 
výstava ovoce a zeleniny HAJÁNKY 
2014, na kterou se přišlo podívat 218 
návštěvníků, z toho 37 dětí. 

Ty se vydováděly mimo jiné při 
losování tomboly, která byla letos opravdu 
bohatá.

Do tomboly přispěli sponzoři:
Koral s. r. o., Petr a Eva Chroncovi, A-V 

Tišnov, OS Vinohrad, Pavlína Pospíšilová, 
Ing. Josef Štulpa, Luděk Hodinář, Potraviny 
Štávová, Zahradnictví U Kopřivů, 
Zahradnictví U Mašků, Potraviny 
U Pivoňků, Ing. Josef Sojka, SŠ a ZŠ Tišnov, 
Dolmar, Ing. Jaroslav Podal Drásov, MAN 
ELEKTRO s. r. o., Marcela Dvořáková, Pavel 
Běhounek, Milada Běhounková, Hana 
Formanová, Milan Žáček, Pavel Komárek, 
Jitka Malášková a další.

Na výstavě bylo představeno celkem 
206 vzorků ovoce a zeleniny.

Uvedené vzorky zajistili vystavovatelé: 
ÚKZÚZ Želešice, Sady Rohozec, ZEAS 
Lysice a.  s., Pavel Jebáček Holasice, 
Ing. Dušan Prášek – Borač, Ing. Josef 
Štulpa, Ing. Jaroslav Podal Drásov, Hana 
Formanová, Pavel Běhounek, Marcela 
Dvořáková, Pavlína Pospíšilová, Milan 
Bém, Pavel Komárek, Milada Štulpová, 
Josef Pokorný a další.

Nedílnou součástí výstavy byla 
včelařská expozice Josefa Permedly, která 
získala zasloužený obdiv, zejména u těch 
nejmenších.

Na závěr výstavy vyhodnotila komise 
vzorky jablek a udělila následující ceny:

JABLKO ROKU HAJÁNKY 2014
1. místo: odrůda LIPNO –  
 Pavel Jebáček, Holasice
2. místo: odrůda ADMIRÁL –  
 ÚKZÚZ Želešice
3. místo: odrůda GOLD BOHEMIA – 
 Ing. Josef Štulpa

NEJLEPŠÍ EXPOZICE:  ZEAS Lysice a. s. 

ZO ČZS Hajánky děkuje všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli 
ke zdárnému průběhu naší výstavy, a těší 
se na další setkání s Vámi na Hajánkách.

Fotografie z výstavy naleznete 
na adrese zohajanky.rajce.idnes.cz.

foto Pavlína Pospíšilová

bowliNg oPěT 
v Provozu

Kde: restaurace U mlsné kočky, 
Brněnská 6, Tišnov

po–čt: 1 hodina 80 Kč
pá–ne: 1 hodina 120 Kč

Rezervace na tel.: 736 684 678
www.restauraceumlsnekocky.cz

nebo Facebook

INZERCE
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Lesní rodinný klub na Tišnovsku – už pět let s dětmi venku
Jan Duda, Za sebevědomé Tišnovsko

V říjnu, před pěti lety zahájila svou 
činnost snad první lesní mateřská škola 
na Moravě.  Bylo to u nás na Tišnovsku. 
Vlaštovky environmentální předškolní 
výchovy se objevovaly tu a tam. Občasné 
hlídání u srubu na Liberecku, lesní 
školka v jurtě za Prahou či rodičové 
hlídající děti u Bouzova… K tomuto 
průkopnickému kroku můžeme připsat 
nadšení aktivních maminek, které 
začaly školku provozovat pod sdružením 
Za sebevědomé Tišnovsko. Inspirace naší 
školky pochází z rakouské Waldfexxx 
u Kremže. V tuzemsku tehdy nebyly 
žádné podobné zkušenosti. I díky 
postupně získanému know-how se naše 
školka stala spoluzakladatelem Asociace 
lesních mateřských škol. Dnes je u nás 
pod touto asociací vedeno přes 120 
školek, kam chodí bezmála 3 000 dětí. 

Indiánské týpí u lesa, kouř praskajícího 
ohně a vůně smoly. Polní kuchyňka 
a suchý záchod. Oproti normální školce 
dost spartánské podmínky a vybavení. 
Rodiče tahali barely s pitnou vodou přes 
louku, společnými brigádami pomáhali 
budovat zázemí a rubat dřevo. To 
koneckonců dělají dodnes. Dobrovolná 
péče a starost o prostředí, kde děti tráví 
čas, tak rodiče stmeluje. 

Všední den ve školce
Každý den ráno začíná ve většině 

rodin hekticky balením batůžků, 
návštěvou koupelny, snídáním… Jen to 
vezení do školky je trochu jiné. V klasické 
školce bychom pomohli dítku s přezutím 
do bačkor a předali jej učitelce ve dveřích. 
V lesní variantě pak zaparkuji na konci 
vesnice, nasadím synkovi batůžek, 
ve kterém je pláštěnka, náhradní 
oblečení a hlavně svačina, a vyrazíme 
cestou necestou k týpí, kde školka 
začíná den. Společně se tak naskýtá 
hezká ranní procházka s mudrujícím 
potomkem. To byste se divili, co se vše 
během takové cesty nedozvíte. V klidu 
a o samotě tak probereme vše důležité, 
je na to čas a nikdo nás neruší. Pobyt 
venku uklidňuje. Dojdeme k tábořišti, 
kde se už vždy míhají nějaké děti, které 
mají po ránu čas na volnou hru. Mají tu 
více prostoru k pohybu, nepřetéká tu 
nadbytečná energie, i sociální vazby 
mezi dětmi jsou jednodušší. Děti vnímají 
prostředí kolem sebe a tu spoustu 
podnětů a krásy přírody všemi smysly. 
I rodiče či pedagogové musí do lesní 
školky přijít pěšky, nebo aspoň na kole, 
a tak na chvilku zapomenou na starosti 

všedního dne a určitou míru strhanosti. 
Komunitní charakter školky způsobí, že 
většinou rodiče u týpí prohodí nejen pár 
slov. Děti pak po ranním uvítání obvykle 
vyráží na výpravu do lesa, třeba teď 
na podzim sbírat kaštany na zvířátka 
nebo barevné listí na draky. Oběd občas 
vaří na ohni přímo na tábořišti, jindy 
mají piknik v přírodě anebo je možnost 
toho, že jim některý rodič přiveze teplou 
baštu ve várnici. Odpoledne je většinou 
klid, čtení pohádek, kreslení, modelování 
a jiná tvorba. Pak odpolední vyzvedávací 
vycházka s maminkou či tatínkem a hurá 
domů. Tak to chodí v běžný den. Pátek 
je pak extra. To se jde většinou někam 
do divadla, do zoo, na koně… Prostě se 
vyráží někam jinam, často i s rodiči, kteří 
program většinou utváří. 

Výhody a nevýhody školky
Děti nejsou nemocné, jsou odolnější, 

otužilé. Celý den, a to i v zimě, vydrží 
venku. Nevýhodou je finanční stránka. 
Lesní školka nedostává dotace jako 
ostatní školská zařízení, a tak se rodiče 
musí na náklady provozu složit společně. 
Především na kvalitního pedagoga. Proto 
školkovné vyjde na cca 3 000 Kč za měsíc. 
Na druhou stranu, investice do dětí, 
jakou lepší znáte? I tak to na pokrytí 
základních výdajů úplně nestačí a peníze 
je třeba hledat i jinde dalšími brigádami, 
projekty a dary. Stejně se třeba v Brně 
za podobnou školku platí bezmála 
jednou tolik. 

A nebojte se, tato školka není žádná 
sekta. Většina rodičů jsou vysokoškoláci, 
kteří pracují např. jako architekti, učitelé, 
přírodovědci, právníci apod.  Jsou to lidé 

tvůrčí, a tak školka žije i v průběhu roku 
jednotlivými akcemi jako vítání jara, 
slunovraty, lampionové slavnosti apod.  
Koncept lesních školek je vyzkoušený 
ve Skandinávii, Německu i Rakousku, 
u nás za poslední roky zaznamenal také 
slušný úspěch. Jen ty poslední měsíce 
je pro ně poměrně nejisté legislativní 
prostředí. Návrh Poslanecké sněmovny 
na zavedení tzv. dětských skupin, 
který by lesní školky v podstatě zrušil, 
začátkem října vetoval prezident. Proto si 
dovolím lesní školce, dnes putující mezi 
Předklášteřím a Brusnou (letní a zimní 
varianta), popřát více jistoty do dalšího 
fungování. Je to moc hezká varianta ke  
klasickému předškolnímu vzdělávání…

Přijďte se někdy za námi podívat. 
Na dálku můžete zatím zhlédnout 

třeba web lesniklub.tisnovsko.eu.
Nebo zkuste náš Facebook Lesní 

rodinný klub na Tišnovsku.

Výhled od Lesního klubu 
(foto z archivu Lesního klubu)

Sbírka věcí pro zvířátka v nouzi
13. 10. – 30. 10. 2014

sběrné místo:  ZŠ Tišnov, nám. 28. října 
Potřebné vše, co udrží zvířátka v teple a naplní jejich bříška:

• Granule a konzervy pro psy a kočky, piškoty, pamlsky, těstoviny
• Kočičí WC a stelivo do WC, hračky, oblečky pro pejsky
• Pelíšky, šampony, obojky, vodítka, klece, misky
• Odčervovadla, prostředky proti blechám a klíšťatům
• Suché pečivo, mrkve, jablka, zeleninu
• Co se doma již nehodí: polštáře, peřiny (ne prachové), povlečení,    závěsy, 

deky, přehozy, ručníky
• Úklidové prostředky, prací prášek
• Kladivo, šroubováky, kombinačky, pilka, vrtačka, klíče, věci na zdění

Děkujeme. Výtěžek bude rozdělen mezi útulky a domácí depozita (bez příjmů).
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Dětem a zahrádkářům je spolu dobře
Marie Kulhánková, kronikářka Základní organizace ČZS Tišnov

Radostné odpoledne prožily v pátek 
26. září 2014 děti ze ZŠ Tišnov, nám. 28. října, 
spolu s tišnovskými zahrádkáři, rodiči, 
sourozenci a dalšími hosty. V tělocvičně školy 
se konala slavnost s názvem „Den zahrady“, 
která byla vyvrcholením společného 
projektu školy a ZO Českého zahrádkářského 
svazu Tišnov při příležitosti 80. výročí 
založení organizace zahrádkářů v Tišnově. 
Projekt byl zaměřen na poznávání zásad 
ekologického pěstování ovoce a zeleniny 
a propagaci zdravé výživy dětí.

Spolupráce se školami byla součástí 
činnosti organizace již od počátku jejího 
vzniku. V letošním jubilejním roce 
nabídla ZO ČZS tišnovským základním 
školám uspořádání tradičních i nových 
akcí. Ke spolupráci se s velkým zápalem 
přihlásila ZŠ Tišnov nám. 28. října, která 
měla se zahrádkáři vždy dobré vztahy 
a opakovaně pomáhala zahrádkářské 
organizaci hlavně při pořádání výstav ovoce 
a zeleniny. 

S podporou ZO ČZS Tišnov se v rámci 
společného projektu konala v ZŠ Tišnov, 
nám. 28. října, řada akcí. Proběhla výtvarná 

a vědomostní soutěž na téma „Moderní 
zahrada“ zakončená výstavou, školní jídelna 
zorganizovala soutěžní týden zdravé výživy, 
pod vedením paní učitelky Libuše Urbanové 
vznikl kalendář na rok 2015 s recepty 
na zdravá zeleninová a ovocná jídla, která 
děti samy uvařily a ochutnaly atd. 

„Den zahrady“ byl vyvrcholením 
projektu. Zahrádkáři pro tuto příležitost 
vylisovali ve své moštárně pro děti 
a návštěvníky na ochutnávku skvělý 
čerstvý jablečný mošt. Ve zcela zaplněné 
tělocvičně školy proběhlo vyhlášení vítězů 
výtvarné soutěže, kterým zahrádkáři 
věnovali hodnotné ceny, křest kalendáře 
zdravé výživy a vyhlášení vítězného 
jídla ve školní jídelně vybraného dětmi. 
Paní ředitelka PaedDr. Radmila Zhořová 
poděkovala zahrádkářům za spolupráci 
a předala jim krásný koš vyrobený z dýně, 
s květinami z červené řepy a další zeleniny 
(práce vedoucí školní jídelny paní Marcely 
Dvořákové). Předseda ZO ČZS Tišnov pan 
Josef Zavřel ocenil dlouhodobé výborné 
vztahy se školou a poděkoval květinami 
a košíkem plným ovoce paní ředitelce, 

oběma zástupkyním ředitele školy, všem 
učitelům, pracovníkům a žákům školy, kteří 
se na úspěšném projektu podíleli.

Celou slavnost zakončila přehlídka 
asi 160 dětí v kostýmech na téma „Naše 
zahrada“. Vtipné modely zahradníků, 
zeleniny, ovoce, zahradnického vybavení 
a živočišných obyvatelů zahrad budily 
obdiv návštěvníků a byly odměněny velkým 
potleskem. Slimáci, kteří se na konci 
přehlídky pustili nejen do zeleniny, ale také 
do obou konferenciérek, byli neodolatelní. 
Hosté a účinkující se rozcházeli ve výborné 
náladě. Pro děti končil „Den zahrady“ školní 
diskotékou.

Tišnovští zahrádkáři ještě jednou děkují 
všem pracovníkům a žákům ZŠ Tišnov, 
nám. 28. října, a těší se na další společné 
akce s dětmi. V tomto roce dále připravují 
lisování ovoce pro školy v moštárně ZO 
za přítomnosti dětí, „Den pro školy“ při 
výstavě ovoce a zeleniny a podle dohody 
besedy, soutěže, exkurze do zahradnických 
zařízení a další akce. Část ovoce z letošní 
výstavy věnují zahrádkáři opět dětem 
do školní jídelny. 

foto Vít Kulhánek

Svářeč

svařování výrobků z nerezavějící oceli metodou / TIG / dle 
zpracované výrobní dokumentace
Požadujeme: praktickou zkušenost se svařováním minimálně 1 
rok, orientace ve výrobní dokumentaci, samostatnost, 
pracovitost a časovou flexibilitu.

Strojní zámečník

kompletace strojního zařízení dle výrobní dokumentace 
Požadujeme: SŠ  nebo  SOU  technického  zaměření, 
manuální zručnost, ochota učit se novým věcem

Elektromechanička - Elektromechanik

Zapojování a výroba rozvaděčů dle dokumentace
Požadujeme: SŠ nebo SOU obor elektromechanik, 
orientace/čtení v technické dokumentaci, vyhláška 50/1978 Sb., 
řp. B, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, ochota cestovat

Strukturovaný životopis zasílejte na: secretary@in-eko.cz
kontakt: IN-EKO TEAM s.r.o.
Trnec 1734, Tišnov, tel. 549 415 234, www.in-eko.cz

Svařeč

svařování výrobků z nerezavějící oceli metodou / TIG / dle 
zpracované výrobní dokumentace
Požadujeme: praktickou zkušenost se svařováním minimálně 1 
rok, orientace ve výrobní dokumentaci, samostatnost, 
pracovitost a časovou flexibilitu.

Strojní zámečník

kompletace strojního zařízení dle výrobní dokumentace 
Požadujeme: SŠ  nebo  SOU  technického  zaměření, 
manuální zručnost, ochota učit se novým věcem

Elektromechanička - Elektromechanik

Zapojování a výroba rozvaděčů dle dokumentace
Požadujeme: SŠ nebo SOU obor elektromechanik - 
slaboproud, orientace/čtení v technické dokumentaci, vyhláška 
50/1978 Sb., řp. B, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, 
ochota cestovat

Strukturovaný životopis zasílejte na: secretary@in-eko.cz
kontakt: IN-EKO TEAM s.r.o.
Trnec 1734, Tišnov, tel. 549 415 234, www.in-eko.cz

VÝROBCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:

VÝROBCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:

INZERCE
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Vokolo Príglu, 11. 10. 2014, Brno
Martin Sebera

V pátém ročníku běhu okolo brněnské 
přehrady o délce 14 km se na start 
postavilo několik závodníků z Tišnova. 
Někteří se zúčastnili již poněkolikáté, 
někteří poprvé po necelém ročním 
tréninku, někteří se jen přijeli podívat 
a nasát atmosféru závodu. Nejrychleji 
uběhnul trať Martin Novotný, 269. 

celkově, 168. v kategorii, čas 1:03:56. 
Byl následován Petrou Seberovou (381., 
19., 1:06:17), Katarínou Hanušovou 
(550., 34., 1:09:26), Jaroslavem 
Kundrátem (832., 505., 1:14:09), Pavlem 
Špačkem (936., 183., 1:16:05) a Ditou 
Hrubešovou (1280., 35., 1:21:16). 
Závodníkům blahopřejeme a těší nás, 

že jsou to frekventanti předchozích 
seriálů „Běh pro zdraví III“, který nyní 
v Tišnově probíhá od října do prosince. 
Bližší informace o akci „Běh pro 
zdraví“, výsledky a fotogalerii naleznete 
na webových stránkách Atletického 
klubu Tišnov.

Šerkovický pétanque
Miroslav Randuch

V neděli 14. 9. 2014 se uskutečnil  
otevřený turnaj dvojic pro děti i dospělé 
v pétanque „Šerkovické koulení – Loučení 
s prázdninami“ v příjemném prostředí 
sportovního areálku v Šerkovicích. 

V pořadí již 16. turnaje se přes 
nepříznivé deštivé počasí předcházejících 
dní zúčastnilo 24 soutěžících dvojic – 20 
párů dospělých a 4 páry dětí. 

Pořadatelé připravili na podmáčeném 
hřišti dostatečný počet regulérních 
hracích ploch. Nedělní odpolední počasí 
dovolilo odehrát plánovaná kompletní 4 
kola turnaje, celkem 48 zápasů. 

Ve čtyřkolovém pétanquovém  klání  
1. místo v kategorii dětí získala dvojice 
Štěpán Šimánek s Romanem Dolíhalem 
ze Šerkovic.

V kategorii dospělých prošly turnajem 
bez jediné porážky pouze první dvě 
dvojice: Pavel Pfeffer – Martina Křičková 

z Brna a šerkovické Klára a Táňa 
Kubíčkovy.

Konečné celkové výsledky 
dospělých: 

1. Pavel Pfeffer – Martina Křičková (Brno)
2. Klára a Táňa Kubíčkovy (Šerkovice)
3. Dáša a Miloš Bučkovi (Tišnov)
4. Vlastimil Keltman – Zdeněk Tyšl   (Brno)
5. Aneta Doušková – Monika Vlachová 
(Šerkovice)
6. František Mach – Lenka Stará (Tišnov)

Kategorie dětí – konečné pořadí:
1. Štěpán Šimánek, Roman Dolíhal 
(Šerkovice)
2. Vojta Tesař – Tomáš Kubíček (Šerkovice)
3. Ivo Holub – Ondřej Vít (Tišnov, Svatoslav)
4. HA-VA-NA (Hanka, Valinka a Natálka, 
Šerkovice)

Turnaj navzdory problémům s nestálým 
počasím proběhl v příjemné atmosféře 
a byl příležitostí k přátelskému setkávání 
příznivců této hry nejen z blízkého okolí.

Medaile se symboly pétanque a věcné 
ceny pro všechny soutěžící věnovala obec 
Šerkovice a další sponzoři akce (Stavby 
Tesař s. r. o., MONTENERGO BRNO, 
STYLESPORT s. r. o. – Renata Zámečníková, 
NEJEZ-STAVITEL, Vinárna a bar Jungmanka, 
Výroba bramborových lupínků Šerkovice…).

Již šestnáctý turnaj pořádaný 
v Šerkovicích od roku 2007 se 
vydařil. Zájemci o tuto zajímavou 
hru se v Šerkovicích setkají příští rok 
v již tradičních termínech, v červnu 
a září. Více o veškerém pétanquovém 
dění v Tišnově a Šerkovicích na 
www.repete-tisnov.webnode.cz.

foto Miroslav Randuch
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10. ročník Skokanského trojboje O pohár Geodetické 
kanceláře Souček a Atletický čtyřboj pro děti, 
27. 9. 2014, Tišnov
Martin Sebera

V sobotní mírně podmračené ráno 
byl přihlášen velký počet závodníků 
do atletického čtyřboje a skokanského 
trojboje družstev. A to v počtu, který 
znamenal nový rekord. Po ukončení 
prezentace již bylo zřejmé, že rekord 
padl. Závodů se zúčastnilo celkem 
164 příchozích. Druhý rekord zaznamenal 
skokanský trojboj, neboť vítězné družstvo 
z Brna (Gorecká, Křížková, Majer) 
překonalo dosavadní a stanovilo rekord 
nový celkovým součtem 1  586 bodů. 
Jinak závody proběhly ve standardní 
režii mnoha pořadatelů, více závodníků 
a nejvíce rodičů. V 10 mládežnických 
kategoriích vyhráli: Holcman Vojtěch, 
Mazálková Natálie, Hrubý Marek, Konečná 
Eliška, Sekerka Antonín, Skoumalová 
Michaela, Zhoř Vojtěch, Štůsková Veronika, 
Hvasta Lukáš, Havlátová Markéta. Ač je 
tým pořadatelů sehraný, přesto se závody 
protáhly do 13.30 hod. O to příjemnější 
pak byla závěrečná tombola, která byla 
vyvrcholením celého maratónu závodů, 
čekání a očekávání.

Poděkování patří partnerům 
a sponzorům závodů: město Tišnov, 
Geodetická kancelář Souček, Vitar s. r. o, 
Základní škola Tišnov, nám. 28. října, 
a ZŠ Tišnov, Smíškova. Neoddělitelně patří 
dík i rozhodčím a pomocníkům, kteří se 
zasloužili o uspořádání závodů. Jmenovitě: 
P. Seberová, M. Novotný, J. Dospíšil, 
J. Ondriska, T. Součková, L. Dospíšilová, 

K. Souček, A. Ambrosová, V. Součková, 
P. Mašek, A. Navrátil, V. Drhlík, H. Součková, 
K. Smetanová, M. Jurčáková, V. Patzelová, 
N. Havlíková, L. Lahodová, L. Bahenská, 
M. Punčochářová, L. Novotná, I. Chromá, 
M. Veselá, M. Sebera.

Podrobné výsledky všech 
účastníků včetně fotogalerie naleznete 
na www.aktisnov.wz.cz.

Soběšice–Tišnov 1:2, předpověď vyšla
Jaromír Pacek

První říjnová sobota nechala 
zapomenout na neradostné výsledky 
ve Vyškově a doma s Podolím. AFK Tišnov 
se spolu s fanoušky přesunul do Soběšic, 
tradičního soupeře našeho celku. 

Je tu zase malá procházka do období 
od roku 2002. Čekalo nás třinácté utkání 
s tímto nepříjemným soupeřem. Nebylo 
se čemu divit – doposud jedna výhra, 
třikrát nerozhodně a osm porážek. Ta 
jediná výhra z roku 2004 na našem hřišti 
čekala deset roků na pokračování. 

Časem došlo k celé řadě změn. 
Ze Soběšic odešel Maroši, náš celek 
doplnil Mohamed Traoré, Samuel 
Ayebeng, Tomáš a Vojta Juříčkovi 
a Tomáš Marvan. Čekalo se, ne snad 
na zázrak, ale na konečně přijatelnější 
výsledek v podobě výhry v Soběšicích. 
A ten se pod vedením trenéra Jiřího 
Hajského dostavil. Po bravurním 
průniku Traorého a přihrávce na Koloce, 
který byl ve velkém vápně faulován, 
následovala penalta. Brankář Soběšic 
jen bezmocně sledoval střelu z kopačky 

Traorého. Do poločasu Koloc zvýšil 
na 2:0 a to bylo z naší strany, co se 
týče brankového přídělu, všechno. 
Oboustranně útočný fotbal se musel líbit, 
šance byly na obou stranách. Nejistota 
o výsledek příznivý pro Tišnov nastala 
po skórování domácích, ale konečný 
stav 1:2 přinesl po dramatickém závěru 
tři body pro hosty. Desetiletá bariéra 
byla překonána. Bouřlivé oslavy fandů 
AFK Tišnov by snad přehlušily i střelbu 
na nedaleké soběšické střelnici. 

Kratičké zastavení jen u části nadpisu 
– předpověď vyšla. Už před zápasem 
v Soběšicích (snad i pod rouškou tajnosti 
a v dobré víře) sděluje opora zadních 
řad, Milan Fic t. č. ze zdravotních důvodů 
neschopen provozu na zeleném trávníku, 
zajímavou výsledkovou informaci. 
AFK Tišnov vždy zvítězí 2:1, pokud on 
sám nehraje. Předpověď vyšla na sto 
procent a o to byla větší radost a jemu 
upřímné poděkování. Nejen počasí se dá 
předpovídat. 

To byla trefa! 
Jaromír Pacek

Na přelomu léta a podzimu nic 
zvláštního. Boduje se na všech frontách, 
padají góly do sítě soupeřů. Ke všemu je 
zapotřebí kus nadání a znalosti pro ten 
či onen sport. Ale v mnoha případech 
ani tohle ke konečnému zdárnému 
výsledku nestačí. Je potřeba i pořádná 
dávka toho štěstíčka či náhody. 

A to už platí i v mimosportovní 
oblasti. Pořádná trefa v našem případě 
byla, světe, div se, v jednom řeznictví 
v Tišnově. „Co si přejete?“ táže se 
příjemná prodavačka. „Jedno kilo kýty, 
prosím,“ sdělí stroze nakupující. Několik 
kusů žádaného druhu prodavačka 
přebírá, poslední rozpůlí a dle ní asi 
odpovídající díl dává na váhu. 

Už zmíněná trefa to v tomto případě 
opravdu byla. Na světelném displeji 
váhy se zvýraznilo 1 000 kg. Těch nul 
by bylo snad nekonečné množství. 
Překvapená byla nejen prodavačka, ale 
hlavně nakupující a dvě dámy přítomné 
v prodejně. Nejen ve sportu se dějí věci 
nevídané, holt není trefa jako trefa. 
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Pod bezednými koši
Petra Simonsová

O víkendu 12.–13. 9. 2014 odehrály 
minižákyně první přípravný turnaj této 
sezóny v Ústí nad Orlicí a obrovským 
překvapením bylo 1. místo. Děti podaly 
skvělý bojovný výkon a po páteční 
porážce s Hradcem Králové v sobotu 
všechna svá utkání vyhrály a v neděli se 
ve finále znovu, tentokrát vítězně, popraly 
s Hradcem. Vítězství je nejcennější, jaké  
kdy na turnajích získaly, protože soupeři 
byli opravdu kvalitní a celý turnaj velmi 
vyrovnaný. Nejlepší střelkyní týmu byla 
Ester Sedláčková a nejbojovnější hráčkou 
Valentýna Peringerová.
Výsledky:
• Tišnov – Hradec Králové 28:33
• Tišnov – OSK Olomouc 83:4
• Tišnov  – Studánka Pardubice 30:22
• Tišnov – BK Ústí n. O. 38:31
• Tišnov – BK Brandýs 32:21
• Tišnov – Hradec Králové 32:31

Turnaj U15 v Ostravě a naše páté 
místo

O stejném víkendu 12.–13. 9. 2014 se 
také naše U15 zúčastnily mezinárodního 
turnaje své kategorie v Ostravě. Holky 
bojovaly, jak mohly, a nakonec přivezly 
domů hezké páté místo.

Basketbalová sezóna se rozběhla 
naplno. Všechna mládežnická družstva 
už mají za sebou první utkání a vedou si 
velmi dobře. 

• Minižákyně:  
SKB Tišnov – OSK Olomouc 62:58, 
44:71

• Žákyně U15:  
SKB Tišnov – Bruntál 51:13, 58:20 
SKB Tišnov – BK Jihlava 84:20, 117:14

• Dorostenky U17:  
SKB Tišnov – Přerov 75:31, 78:35

V Borovníku byl postaven nový pomník padlým vojákům
Ladislava Gaizurová

V letošním roce byla v naší obci Borovník 
provedena obnova pamětního místa pad-
lým vojákům v I. a II. světové válce. Objekt 
stojí na pozemku zvoničky, která je v blíz-
kosti kapličky. Celý pomník byl uhrazen 

z rozpočtu obce Borovník. Přestože obec 
žádala Jihomoravský kraj o dotaci, nebylo 
jí vyhověno. Památník zhotovil pan Pavel 
Cvrkal z Nedvědice. Terénní úpravy v oko-
lí pomníku provedla firma Zahradnictví 

Pelán Velká Bíteš. Dne 21. 9. 2014 ho vysvě-
til pan farář Bohumil Poláček. Posvěcení se 
zúčastnila celá naše malá obec.

Je dobře, že se v dnešní době na oběti 
nezapomíná.

Oceněná žena staví děti na nohy
Michaela Římanová, Brněnský deník Rovnost (9. 10. 2014)

Pětašedesátiletá fyzioterapeutka Emílie 
Vallová z Tišnova na Brněnsku pomáhá 
postiženým dětem už dvacet let. Desítky 
vážně nemocných dokázala postavit 
na nohy. Nejen za její léčebné úspěchy, 
ale také za vstřícný přístup k pacientům 
ji ve čtvrtek odborná porota označila 
nejlepším živnostníkem na jižní Moravě 
za letošní rok.

Soukromou ordinaci si energická 
a vždy usměvavá žena otevřela v roce 
1994. „Mám postiženého syna, kvůli němu 
jsem se dostala k fyzioterapii. Rozhodla 
jsem se využít svých nabytých zkušeností 
z jeho léčby a začala jsem pomáhat 
dalším nemocným dětem," popisuje své 
začátky zdravotnice. Do ordinace k ní 
docházejí rodiče předčasně narozených 

nebo jinak hendikepovaných dětí. „Jsem 
pyšná, že jsem naučila chodit i děti, které 
po porodu vypadaly, že budou ležáci nebo 
stráví celý život na vozíku. Díky tomu 
si nepotřebuji ani platit reklamu, tu mi 
dělají mí spokojení pacienti," usmívá se. 
Nyní spolu s ní pracují v ordinaci další tři 
fyzioterapeuti. „V začátcích jsem musela 
pracovat i šestnáct hodin denně, abych se 
uživila. Nikdy jsem ale nebyla zadlužená," 
zdůrazňuje fyzioterapeutka.

Upozornila, že při ní ale vždy stál manžel. 
„Abych nezkrachovala, musel mě na startu 
podpořit. Stál při mně, i když jsme se třeba 
týden neviděli. Chodila jsem z práce, když 
už spal," vypráví. Zároveň dodává, že pro ni 
nikdy peníze nebyly důležité. „Od té doby, 
co mám rozum, je můj cíl pomáhat dětem 

a jejich rodinám. Když se dítě díky mým 
rukám postaví na nohy, je to má největší 
odměna. Dělám tak, co mě baví," uzavírá.

Různé

foto Petra Simonsová

foto DENÍK – Lubomír Stehlík
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 ° Koupím drobný kovový odpad 
ze starých půd. Tel.: 723 539 270.

 ° KOUPÍM malotraktor VARI-TERA 
za rozumnou cenu. Tel.: 777 428 234.

 ° Nabízím masáže relaxační, rekon- 
diční, reflexní terapie, manuální lym-
fodrenáž. Masáž je možné si vychut-
nat v prostředí Vašeho domova. Tel.: 
732 902 042. 

 ° Nabízím rizikové kácení a ořezy 
vzrostlých stromů. Tel. 724 996 189, 
www.vyskoveprace-tisnov.cz.

 ° Hledáme realitního makléře pro 
Brno-venkov. Zajímavá práce, vysoká 
provize. Tel.: 732 814 180. 

 ° Pronajmu byt – sídliště Květnice 
Tišnov po celkové rekonstrukci. Cena 
10 000 Kč včetně inkasa za měsíc. Poža-
duji obvyklou kauci. Tel.: 605 758 803.

 ° Prodám, prostřednictvím RK 
rodinný dům v Kuřimi. Cena 
4 150 000 Kč, v ceně garáž vzdále-
ná od domu do 2 minut chůze. Tel.: 
723 213 441.

 ° Prodám náhradní díly na veterány 
auto-moto, např. značek: Tatra, Praga 
a Jawa, ČZ a jiné. Tel.: 723 539 270.

 ° Pronájem zařízeného nového bytu 
3+kk v Tišnově, 3. patro, balkon, 
sklep. Nájem Kč 9 000 Kč plus energie. 
Volný ihned. Tel. 724 025 983.

 ° Prodám jádra vlašských ořechů. 
Kilo za 200 Kč. Tel.: 603 534 371.

 ° Prodám byt v OV o velikosti 2+1, 
4. patro, Dřínová ul. Tišnov. Tel.: 
603 104 436.

 ° Prodám tříděnou zeminu vhodnou 
 pro finální úpravu povrchu terénu. 
Tel.: 608 308 465.

Inzerce

NA TOMTO MÍSTĚ MOHL 
BÝT I VÁŠ INZERÁT

Tel. č. 777 706 714,  
e-mail: noviny@kulturatisnov.cz. 

Inzerce osobního charakteru je pro 
občany Tišnova bezplatná.

Dne 4. listopadu uplyne první smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek a dědeček pan KAREL 
SIgMUND. Stále s láskou vzpomínají man-
želka s rodinou.

Dne 28. října uplyne deset roků, kdy nás 
opustila paní MILADA VRŠKOVÁ. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi. 
Manžel, dcery s rodinami a syn.

„Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, nám 
jen vzpomínky na tebe, tatínku, zanechal.“
Dne 7. října uplynuly čtyři roky, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan ANTONÍN 
ŠINDELKA ze Šerkovic.  Nikdy nezapome-
neme a s láskou vzpomínáme. Manželka 
Magda a děti s rodinami. 

Dne 19. října 2014 jsme vzpomněli 5. vý-
ročí úmrtí pana FRANTIŠKA NAVRÁTILA. 
Vzpomeňte s námi. Manželka a děti 
s rodinami. 

Dne 13. listopadu uplyne rok, kdy nás na-
vždy opustil pan JULIUS gULLÁR. Kdo jste 
jej měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka 
a dcery s rodinami.

Kdo zůstal v srdci, ten neodešel. 
Dne 5. listopadu uplynou smutné dva 
roky, kdy nás opustil pan JINDřICH 
HUMPOLÍK. S láskou vzpomínají a za ti-
chou vzpomínku děkují manželka, dcera 
a syn s rodinou. 

Dne 30. října tomu bude sedm let, kdy ode-
šla manželka, maminka, babička ZDEňKA 
JANDÍKOVÁ. Vzpomeňte s námi, kdo jste ji 
znali. 

Dne 6. listopadu 2014 uplyne 15 roků, 
co nás opustila paní MILOSLAVA 
SENDLEROVÁ. Vzpomíná manžel a dcery 
s rodinami. 

Dne 10. října 2014 uplynulo 25 roků od úmrtí pana RUDOLFA FADINgERA. Vzpomíná rodina.
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CSS – Den seniorů
Foto: Markéta Prokopová

Dětem a zahrádkářům je spolu dobře
Foto: Ladislav Adamec
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