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Z kanceláře místostarosty
Nadešel čas, kdy 

ze stromů opadlo 
podzimem zabar-
vené listí a Tišnov 
se, hlavně v ran-
ních hodinách, halí 
do mlhy. Snad je-
dinými místy v na-
šem městě, kde 
neplatí zákony pří-
rody, jsou nedávno 

zrekonstruované mateřské školy. Mateřská 
škola Sluníčko, Na Rybníčku, září celá novo-
tou i se sluníčkem na fasádě, a na Mateřské 
škole U Humpolky dokonce vylétli pestro-
barevní motýli. Nenechme si proto kazit ná-
ladu nadcházejícími plískanicemi a klesající 
teplotou. Moje nálada však vždy klesne, když 
se podívám, jak se vleče rekonstrukce ulic 
Družstevní a Jiráskova. Firma provádějící 
rekonstrukci začala s pracemi pozdě a při 
umisťování stavebních objektů se jí také 
moc nedařilo. Asfaltové povrchy jsou naštěs-
tí již položeny. Na lepší časy už svítí moderní 
LED svítidla, která mají výrazně nižší spotře-
bu elektrické energie než ta sodíková. LED 
osvětlení současně zachovává skutečné bar-
vy osvícených předmětů či osob, což přispívá 
k celkovému zvýšení bezpečnosti. 

S otázkou bezpečnosti ve městě souvisí 

i projekt, na kterém nyní pracujeme a jehož 
cílem je zřízení městské policie v Tišnově. Již 
před dvěma roky jsme si řekli, že nebudeme 
lhostejní k chování některých lidí, kteří zce-
la běžně páchají přestupky nejen v dopravě, 
ale i proti nařízením městských vyhlášek. 
Stížností občanů přibývalo, a proto jsme 
se rozhodli tuto situaci řešit. Nejprve jsme 
pochopitelně vešli v jednání s představite-
li Policie ČR. Naší snahou bylo, aby Obvod-
ní oddělení policie Tišnov bylo personálně 
posíleno. Naše žádost v té době vyslyšena 
nebyla. Zřídili jsme tedy pozici inspektora ve-
řejného pořádku. Jsem přesvědčen, že to byl 
správný krok. Během roku a půl jeho činnos-
ti máme přehled o celé škále problémů, se 
kterými se naše město potýká. Osvědčila se 
nám spolupráce s obvodním oddělením po-
licie i s pracovníky sociálního odboru. Spo-
lupráci kladně hodnotí všechny zúčastněné 
strany. Kombinované kontroly se osvědčily 
například při pořádání společenských akcí 
pro dospívající mládež, kde jsme opakovaně 
žádáni o spolupráci. Neméně důležité je ře-
šení přestupků v dopravě, které inspektora 
bohužel vytěžuje nejvíce. Díky jeho práci jsou 
ulice v centru města průjezdnější a parko-
vání na chodnících se také výrazně omezilo. 
Každé ráno je kontrolováno chování rodičů, 
kteří vozí svoje ratolesti do základních nebo 

mateřských škol a neuvědomují si, že bezpeč-
ně se do škol chtějí dostat nejen jejich vlastní 
děti, ale i ty ostatní. Udělat pár kroků navíc 
by za to jistě stálo, ale ty je málokdo ocho-
ten učinit. Během zmíněné praxe inspektora 
jsme však naráželi i na jeho omezené pravo-
moce komplikující řešení některých případů. 
Po provedeném dotazníkovém šetření v roce 
2012, které iniciovala Komise pro prevenci 
kriminality, bylo Radě města Tišnova komisí 
doporučeno zřídit městskou policii. V prů-
běhu roku jsme tedy navštívili několik měst, 
kde má městská policie již dlouhou tradici. 
Na těchto pracovních návštěvách nám ko-
legové předávali zkušenosti nejen s tím, jak 
jim strážníci pomáhají při řešení problémů 
v oblasti bezpečnosti a prevence, ale upozor-
nili nás i na různá úskalí, která při zakládání 
a při řízení městské policie mohou nastat. 
K tomuto projektu proběhla 27. listopadu 
veřejná beseda, kde se mohli občané města 
dozvědět více. Věřím, že tento záměr najde 
pochopení jak u veřejnosti, tak u samotných 
zastupitelů, kteří musí se zřízením policie vy-
slovit svůj souhlas. Doufám, že tento projekt 
nebude vnímán jen jako zbytečné mrhání ve-
řejnými prostředky. 

Přeji Vám všem pohodovou náladu a po-
klidné prožití předvánočního času. 

Radovan Klusák

Úvodní slovo starosty
Minulý týden se 

i v Tišnově popr-
vé přihlásila zima. 
Drobné sněžení 
bylo zatím spíše 
poetického rázu, 
připomnělo nám 
však, že každým 
dnem může zima 
udeřit v plné síle. 
Nedělní trhovou 

slavností a rozsvícením vánočního stromu 
jsme vstoupili do času adventního, času, kte-
rý by měl být především ve znamení klidu 
a pohody. Pokuste se proto, prosím, alespoň 
částečně omezit shon času předvánočního 
a věnujte se poklidnému rozjímání, třeba 
i na našem náměstí, které je v nočních ho-
dinách krásně předvánočně nasvíceno. Náš 
vánoční strom, který je v letošním roce ješ-
tě více nazdoben, však bohužel uvidíte zářit 
naposledy. Jeho zdravotní stav už není dob-
rý, proto se s tímto němým svědkem života 
našeho města posledních několika desítek 
let budeme muset rozloučit.

Dobu předvánoční pohody se vám měs-
to pokusí zpříjemnit ještě jednou zajíma-
vou akcí. Pod názvem Příběh města Tišnova 

se bude v neděli 15. prosince konat završe-
ní celého slavnostního roku 2013. Ten den, 
spíše večer, bude naprosto výjimečný v his-
torii města hned z několika důvodů. V úvodu 
večera proběhne jedinečná světelná pro-
jekce na budovu radnice, která s využitím 
moderních projekčních prvků představí vý-
znamné milníky z dějin města. Tato projekce 
bude k vidění v našem regionu vůbec popr-
vé a i v celém Jihomoravském kraji se bude 
jednat o zcela mimořádnou událost. Dalším 
významným mezníkem v historii našeho 
města bude také slavnostní křest nové kni-
hy Tišnov – příroda – dějiny – památky – lidé, 
ta se tedy hned poté může stát vhodným vá-
nočním dárkem pro vaše blízké.

Pro samé oslavy ale nezapomínáme 
na práci pro město. Koncem listopadu jsme 
v budově městského úřadu nad poliklinikou 
otevřeli nové informační centrum, kde vám 
budou nyní naše zaměstnankyně ochotně 
vyřizovat základní agendu včetně ověřování 
podpisů, vyhotovování výpisů z dostupných 
registrů nebo pomáhat s přípravou podkla-
dů k různým žádostem. Součástí informač-
ního centra bude také nová čekárna pro 
návštěvníky úřadu včetně vybaveného dět-
ského koutku. 

Město Tišnov také připravilo pro své ob-
čany možnost nahlížet na bankovní účty 
města prostřednictvím tzv. transparentních 
účtů. Společně s podrobným on-line rozkli-
kávacím rozpočtem, jehož zprovoznění tak-
též intenzivně připravujeme, tak přicházíme 
s dalšími opatřeními, která ještě více zprů-
hlední chod a hospodaření našeho města 
směrem k občanům.

Uzavíráme třetí rok našeho působení 
na tišnovské radnici. Myslím, že i přes drob-
né nedostatky se v Tišnově po letech poda-
řilo mnoho dobrých věcí, radnice se výrazně 
posunula co do otevřenosti, realizovaly se 
některé dlouho odkládané nebo dosud od-
mítané investice. Město hospodaří s nejlep-
ším ratingem v Jihomoravském kraji, jsme 
pravidelně oceňováni i v dalších oblastech. 
Kritice se ovšem nebráníme, ta je pro nás 
vždy přínosem a zdravou motivací do další 
práce. Nesmí se však omezovat pouze na ne-
návistné fráze, mnohdy více osobní než věc-
né. I na rok 2014 tak připravujeme množství 
novinek, o kterých budeme pravidelně infor-
movat na stránkách Tišnovských novin.

Pohodový čas vánoční všem, dětem pak 
vydatnou sněhovou pokrývku přeje

Jan Schneider
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Město Tišnov obhájilo pozici nejlépe hospodařícího 
města v Jihomoravském kraji
Jan Schneider

Týdeník Ekonom i v letošním roce pro-
vedl rozsáhlé hodnocení měst a obcí v Ji-
homoravském kraji v rámci ankety Město 
pro byznys Jihomoravského kraje 2013. 
Město Tišnov obhájilo loňské prvenství 
v oblasti ekonomického hodnocení, v rám-
ci ratingového hodnocení, které vychá-
zí z kompletní databáze údajů o městech, 
obcích a regionech ČR a které je založe-
no na hodnocení 20 finančních a 7 nefi-
nančních ukazatelů za poslední tři roky, 
bylo opět nejlepší v celém Jihomoravském 
kraji. Tišnov obdržel od společnosti CRIF 
– Czech Credit Bureau vynikající hodno-
cení A / B+, které označuje město v dobré 
ekonomické kondici. Že je toto hodnocení 
důležité, se potvrdilo v případě výběrové-
ho řízení na poskytnutí finančního úvěru 
na rekonstrukci základní školy Smíško-
va, Centra sociálních služeb a mateřských 
škol Sluníčko a Humpolka. Díky dobrému 
ratingu město dosáhlo na velmi výhod-
né podmínky spojené s čerpáním úvěru, 
především pak co do výše úrokové sazby. 
Ocenění za město převzal v rámci slav-
nostního předávání místostarosta Rado-
van Klusák.

Město pro byznys je nejprestižnější 
srovnávací výzkum, který v jednotlivých 

krajích České republiky hodnotí města 
a obce v různých oblastech. V celkovém 
hodnocení za rok 2013 v Jihomorav-
ském kraji se Tišnov umístil na 10. mís-
tě, což je oproti roku 2012 zlepšení o 7 

míst. Přední příčky Tišnov dále obsadil 
v oblastech Stabilita krajiny, Počet léka-
řů, Infrastruktura, Změny počtu obyvatel, 
Dluhová služba nebo Odborná kompe-
tence úředníků.

Změna provozní 
doby o Vánocích

Městský úřad v Tišnově bude v pon-
dělí 23. a v pátek 27. prosince uzavřen. 
Občané mohou v období vánočních 
svátků využít úřední hodiny v pátek 
20. 12., poté až v pondělí 30. 12. 2013.

Městská knihovna Tišnov bude 
v tomto roce naposledy otevřena 
20. 12. Další půjčovní den bude až 
v pátek 3. ledna 2014. 

Regenerace zeleně
Václav Drhlík, odbor správy majetku a investic, oddělení komunálních služeb

Zeleň ve městě se ponořila již před 
měsícem do období vegetačního kli-
du. V údržbě této veřejné zeleně si ale 
již od začátku roku 2014 příliš klidu ne-
užijeme. Bude totiž zahájena realizace 
projektu „Regenerace zeleně vybraných 
lokalit města Tišnov“ za podpory dota-
ce z programu Státního fondu životního 
prostředí. Náklady na projekt činí bez-
mála 9,5 mil. Kč a podíl dotace činí 75 % 
z celkových nákladů projektu.

V rámci projektu budou prováděna 
ošetření odbornými řezy u všech stro-
mů na pozemcích v majetku města Tiš-
nov. V částech sídlišť Pod Klucaninou 
a Pod Květnicí bude provedena obnova 
a dosadba keřů, kácení a výsadba stro-
mů. Množství vysazených keřů a stromů 
značně převyšuje ty, co budou asanovány. 
Tyto sadovnické úpravy se týkají sídliště 
Pod Klucaninou od Brněnské ulice po uli-
ci Hornickou a sídliště Pod Květnicí ko-
lem ulice Květnické až po ulici Dřínovou.

Některá kácení provozně nebezpeč-
ných stromů dle uvedeného projek-
tu byla již v průběhu dvou minulých let 
realizována.

Od začátku příštího roku zahájíme 
práce na sídlišti Pod Klucaninou kácením 
vybraných neperspektivních či provoz-
ně nebezpečných stromů, práce budou 
pokračovat výsadbami stromů a keřů. 
Do konce června pak budou probíhat od-
borné řezy stromů v celém městě kromě 
sídliště Pod Květnicí. Na sídlišti Pod Květ-
nicí budou pak tyto práce následovat až 
v první polovině roku 2015. 

Projekt vypracovala a technický do-
zor bude provádět společnost SAFE 
TREES s. r. o. z Rosic u Brna, samotné 
provedení projektu má na starosti spo-
lečnost Zahradnické úpravy s. r. o. Projekt 
s navrženými stromy ke kácení a přede-
vším s navrhovanými výsadbami nalez-
nete již dva roky na webových stránkách 
města v sekci Projekty města ve složce 

Dokumenty a podsložce Projekty města 
a investiční akce.

Navržené úpravy veřejné zeleně mají 
za cíl zvýšení kvality životního prostře-
dí a samotného veřejného prostran-
ství ve městě pro ještě příjemnější život 
občanů.
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Místní akční skupina Brána Vysočiny
Anna Hrbáčková, red.

Místní akční skupina (MAS) Brána Vy-
sočiny pořádala v sobotu 16. listopadu 
veřejné setkání Poznejme se navzájem 
v Tišnově konající se v Městském kul-
turním středisku. Ředitel Podhoráckého 
muzea Josef Zacpal nejprve podrobně se-
známil návštěvníky s historií Tišnovska. 
Následovalo představení jednotlivých 
členských obcí a mikroregionů a jejich 
informování o rozvoji, který v posledních 
letech probíhá. Jednalo se o dobrovol-
ný svazek obcí Deblín, mikroregion Bílý 

potok a město Tišnov. Součástí setkání 
bylo i seznámení s tréninkovou výzvou, 
na které se MAS naučí uskutečňovat pro-
jekty obcí a dalších subjektů území. Cílem 
výzvy je především prezentace a zajiště-
ní povědomí o MAS a následná podpora 
veřejných kulturních akcí, propagace slu-
žeb aj. Projekty je možné podávat do 10. 
ledna 2014, podmínky přijetí budou 
zveřejněny na internetových stránkách 
www.masbranavysociny.cz. 

A co že to vlastně ta „MASka“ je? Je 

to nezávislé společenství občanů, ne-
ziskových organizací, veřejné správy 
a soukromé podnikatelské sféry, které 
se zaměřuje na rozvoj a realizaci obno-
vy venkova a získávání finanční podpory 
z EU a z národních programů. Základním 
cílem je zlepšit kvalitu životního prostře-
dí ve venkovských oblastech, umožnit 
neziskovým organizacím a podnikatelům 
aktivně se zapojit do tvorby prostředí 
a umožnit jim podílet se na přípravě stra-
tegie rozvoje. 

Město nadále investuje do oprav
Veronika Šebková, oddělení investic

Již několikrát byla veřejnost informo-
vána o plánovaných, probíhajících nebo již 
provedených investičních opravách. V sou-
časné době byly úspěšně dokončeny dvě 
investiční opravy. Jedna investiční oprava 
je těsně před ukončením a další investiční 
oprava je na počátku své realizace.

V letošním roce akce s názvem „Výmě-
na oken a dveří v objektech města Tišnov“ 
byla největší investiční opravou města. 
Zhotovitelem byla společnost Okna Morá-
vek s. r. o. a celkové náklady činily více než 
1,6 milionu korun. Výměna oken a dveří se 
celkově dotkla deseti objektů a ve všech 
případech byla v různém rozsahu vy-
měněna stávající dřevěná okna a dveře 
za plastová. Kompletně vyměněna byla 
okna a dveře ve dvou bytových domech 
v ulici Polní. Ve třech bytových jednotkách 
v nástavbě nad ZŠ nám. 28. října se výmě-
ny dočkala střešní okna. Nová okna září 
také v kulturním domě v Hajánkách, v ob-
jektu sběrného dvora ve Wágnerově ulici 
1543 a ve skautské klubovně v Klášterské 
ulici 283. Tato investiční akce se částeč-
ně dotýká také třech panelových domů 
v Květnické ulici č. 1717, 1718, 1719. Tam 

byla vyměněna okna v osmi bytech, které 
jsou ve vlastnictví města Tišnova. Původ-
ní dřevěná okna a dveře byly nahrazeny za 
plastové také v zadní části budovy na Br-
něnské ulici č. 2. 

Objekt Brněnská č. p. 2 v letošním roce 
navíc prošel hned dvěma dalšími investič-
ními opravami. První a nyní už dokončená 
investiční oprava je rekonstrukce ústřed-
ního topení. Zhotovitelem této akce byla 
společnost HAKO CZ s. r. o. V celém objektu 
došlo k výměně trubních rozvodů, kdy stá-
vající rozvody byly nahrazeny rozvody mě-
děnými. Dále byly měněny původní a již 
nevyhovující radiátory. Dílem rekonstruk-
ce také bylo nainstalování měřicích sta-
nic pro regulaci a měření spotřeby tepla 
pro jednotlivé pronajaté prostory, což jis-
tě uvítají nájemníci. Celkové náklady byly 
ve výši cca 650 tisíc korun. 

Druhou investiční opravou, která probí-
hala paralelně s rekonstrukcí ústředního 
topení, byla úprava fasádní omítky a vý-
měna oken v přední části, která je vidět 
z ulice. Tato fáze je nyní těsně před dokon-
čením. Dřevěná okna nahradila eurookny 
v barvě tmavého ořechu, vyměněny byly 

i vchodové dveře. Náklady celé investič-
ní akce činily více než půl milionu korun. 
Pevně doufáme, že zvolená barevnost 
a v neposlední řadě i výsledná práce zho-
tovitele pana Marka Klimeše příjemně 
překvapí nejen současné nájemníky, ale 
i všechny kolemjdoucí.

V letošním roce začne ještě jedna in-
vestiční oprava, a to rekonstrukce elek-
troinstalace bytového domu na náměstí 
Komenského č. 145 v Tišnově. Uzavře-
ní smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 
Rada města Tišnova schválila na svém 
zasedání začátkem měsíce listopadu. Re-
konstrukce elektroinstalace je plánovaná 
ve společných prostorách bytového domu 
a v sedmi bytových jednotkách, hotovo by 
mělo být v příštích šesti měsících. Zhoto-
vitelem celé akce je společnost Zásobování 
teplem s. r. o. a celková cena rekonstrukce 
přesáhne 600 tisíc korun. Předpokládá-
me, že rekonstrukce elektroinstalace ce-
lého bytového domu povede ve výsledku 
ke spokojenosti nájemníků, i přes snížený 
komfort bydlení v průběhu oprav.

Přecházíme na transparentní účty
Petra Jůzová, vedoucí finančního odboru

Město Tišnov v průběhu prosince 
2013 převede svoje běžné účty na účty 
transparentní.
To znamená, že bankovní operace bu-
dou dostupné na webových stránkách 
města v obdobném formátu, jako je 
běžný výpis z účtu.

Z tohoto důvodu upozorňujeme občany 
a obchodní partnery, aby při platebním 
styku s městem nezadávali do identifi-
kačních znaků plateb (variabilní sym-
bol, zprávy pro příjemce) osobní údaje 
a jiné citlivé informace.

Redakční rada Tišnovských no-
vin přeje všem čtenářům i dalším 
občanům Tišnova krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2014. 

Příští číslo Tišnovských novin (1/2014) 
vyjde mimořádně v pátek 20. prosince. 
Uzávěrka textů je 9. 12. ve 12.00.
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Příběh města Tišnova
Marie Ježková, vedoucí odboru kultury a školství

Město Tišnov v prosinci završí ce-
loroční oslavy, které jsou spojeny se 
780. výročím první písemné zmínky 
o městě. Starosta města Tišnova Jan 
Schneider při té příležitosti všechny sr-
dečně zve k prožití neopakovatelného 
zážitku – Příběhu města Tišnova. Akce 
se bude konat v neděli 15. 12. 2013 
od 17 hodin na náměstí Míru, vzhledem 
k podvečernímu času je účast vhodná 
i pro rodiče s dětmi.

„Jedinečná světelná projekce na bu-
dovu radnice bude vyvrcholením le-
tošních oslav města a představí vám 
významné milníky z jeho dějin. Může-
te se těšit na oživlá sgrafita z radniční 

fasády a další zajímavé efekty,“ odtajnil 
starosta. 

Pro návštěvníky náměstí připravu-
jeme i další netradiční události. Jednou 
z nich je křest nové knihy Tišnov – příro-
da – dějiny – památky – lidé s autogrami-
ádou jejích autorů. Knihu představujeme 
v samostatném článku. Po křtu bude ná-
sledovat večer otevřených dveří na tiš-
novské radnici, kterou si budete moci 
prohlédnout v neobvyklém čase. K dis-
pozici bude i drobné občerstvení jako 
čaj, punč nebo vánoční cukroví. 

Těšíme se na společně strávený ma-
gický předvánoční večer.

Kniha o Tišnově vyjde před Vánocemi
Marie Ježková, vedoucí odboru kultury a školství

V polovině prosince v Tišnově pokřtí-
me dlouho očekávanou knihu o městě. 
Touto cestou vám představujeme první 
ucelenou publikaci o městě Tišnově. Kni-
ha s příznačným názvem Tišnov – příroda 
– dějiny – památky – lidé vychází symbo-
licky v roce, v němž si připomínáme 780 
let od první písemné zmínky o Tišnově. 
Na sedmi stech stranách najdete podrob-
ně a čtivě zpracovaná témata o městě 
a jeho okolí i bohatý obrazový materiál. 
Mnohé z archivních pramenů jsou zveřej-
něny vůbec poprvé.

Oddíl o přírodě je věnován geomorfo-
logické stavbě zdejší krajiny, zajímavým 
geologickým jevům Tišnovska včetně 
krasových útvarů a drahých kamenů, 
zdejšímu podnebí a specifickým klima-
tickým podmínkám i živé přírodě s vý-
znamnými krajinnými prvky, jako jsou 
aleje či památné stromy. Část zabývají-
cí se chráněnými územími přímo vybízí 
k procházkám a poznávání našeho nej-
bližšího okolí.

V kapitolách o dějinách města, kláš-
tera Porta coeli a přilehlého pan-
ství jsou shrnuty dosavadní poznatky 
o pravěkém a časně dějinném osídle-
ní Tišnovska, na něž navazuje velmi 
obsáhlé vylíčení středověkých historic-
kých souvislostí i vykročení města vstříc 
novověku. Následuje oddíl věnovaný vše-
strannému rozvoji města v devatenác-
tém století a jeho završení v období první 
republiky i kapitola o nelehkém údělu 
za nacistické okupace a v období budo-
vání socialismu.  Čtení o dějinách měs-
ta je dechberoucí, střídají se zde období 

rozmachu s těžkými chvílemi pustošení 
a úpadku, které jsou však vždy dříve či 
později následovány dalším oživením. 

Část o památkách nám ukáže pozůs-
tatky románského stavitelství v Tiš-
nově, provede nás kostelem svatého 
Václava a dochovanými barokními domy. 
Pozornost je věnována i drobnějším ar-
chitektonickým prvkům, jako jsou křížo-
vé kameny, sochy či boží muka. S během 
času směrem k dnešku přibývá staveb, 
které si můžeme prohlédnout v jejich 
původní podobě. Kolem památek denně 
procházíme, většinou je vnímáme jako 
běžnou součást našeho okolí. Při čte-
ní knihy se seznámíme s jejich příběhy, 
můžeme se u nich zastavit, pořádně si 
je prohlédnout a představit si, jak město 
vypadalo před několika staletími. 

O lidech, kteří významnou měrou při-
spěli k šíření věhlasu Tišnova či jeho 
rozvoji, pojednává závěrečná část knihy.  
Představí čtenářům osobnosti dávných 
časů i hybatele společenského života 
z devatenáctého a dvacátého století, tvá-
ře známé i téměř zapomenuté. Mnohdy 
nelehký životní příběh a nezdolná vůle 
těchto lidí pro nás mohou být zdrojem 
inspirace i v současnosti.

Kniha jako celek přímo vybízí k poci-
tu hrdosti na naše krásné město oplýva-
jící bohatou historií, zajímavou přírodou 
a výjimečnými lidmi. Bude proto jistě 
pro jeho obyvatele pěkným vánočním 
dárkem.

Slavnostní křest s autogramiádou se 
bude konat jakou součást slavnostního 
završení oslav 780 let Tišnova v neděli 

15. 12. 2013 od 17 hodin na náměstí 
Míru. Knihu si budete moci při křtu kou-
pit přímo na tišnovské radnici za pro-
dejní cenu 499 Kč a nechat si ji podepsat 
autory. Od pondělí 16. 12. 2013 bude 
kniha v prodeji v Městské knihovně Tiš-
nov, Muzeu města Tišnova, Jamborově 
galerii, Turistickém informačním centru 
a knihkupectví paní Raškové.

Svoz bioodpadů
Václav Drhlík, oddělení komunálních 
služeb

Informujeme občany, že svoz bio-
odpadů v zimním období se bude 
konat v následujících termínech. Čtrnác-
tidenní cyklus svozu a současně letoš-
ní svoz byl ukončen 29. listopadu 2013.  
V roce 2014 je svoz bioodpadů plánován 
na 10. 1., 21. 2., 21. 3. a od 4. 4. již bude po-
kračovat svoz v čtrnáctidenním cyklu, a to 
opět stejně jako v letošním roce vždy v pá-
tek každý sudý týden.

Bioodpadem není pouze posečená trá-
va či plevel ze zahrady. Velký podíl bio-
odpadu produkujeme i v domácnosti. Vy, 
kteří ještě netřídíte tento bioodpad, zkus-
te si v zimě, jaké velké množství bioodpa-
du se dá oddělit touto cestou od směsného 
odpadu. Třídit takto můžete zbytky ze-
leniny a ovoce, zvadlé květiny či rostliny 
z květináčů, skořápky z vajíček, zbytky pe-
čiva a obilnin, papírové ubrousky a utěrky, 
kávový a čajový odpad včetně sáčků. Vše 
naleznete vypsané na nálepce umístěné 
na vaší hnědé nádobě na bioodpad.

Kdo má tu možnost, ať raději kompos-
tuje i tento bioodpad na vlastní zahradě.
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MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

                         vyhlašuje  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

REfERENT OdBORu SPRáVNÍch a VNiTŘNÍch VĚcÍ (PRáVNÍK, PŘESTuPKy)

Popis pracovní pozice:
• příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce 
• právní poradenství v jednoduchých právních záležitostech, 

které se vztahují k činnosti úřadu (zejména – správní říze-
ní, zákon o obcích a krajích)

• zajišťování přestupkové agendy v působnosti Komise pro 
projednávání přestupků a OSVV

• státní správa v rozsahu přenesené působnosti obecního 
úřadu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu 
obecního úřadu s rozšířenou působností na úseku voleb

Požadavky:
• VŠ vzdělání (magisterský či bakalářský studijní program) 

v oboru právo nebo veřejná správa
• výborná znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů

• orientace v dalších právních předpisech
• znalost českého jazyka slovem i písmem
• dobrá znalost práce s PC – MS Office, internet, mail
• uživatelská znalost ASPI
• morální bezúhonnost
• komunikativní schopnosti, samostatnost, schopnost jednat 

s lidmi
• odolnost vůči stresu, aktivní přístup k práci
• ZOZ na úseku projednávání přestupků (v případě vzdělání 

v oboru veřejná správa) – nutná do 18 měsíců po nástupu,
• zkušenosti v oblasti vedení správního nebo trestního říze-

ní výhodou

Nástup dle dohody, nejlépe od 01. 01. 2014. 
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, platová třída 10. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 09. 12. 2013  
• písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  

TIŠNOV 
• písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 09. 12. 2013 – 

do 17.00 hod.
Obálku označte slovy:  „Výběrové řízení – právník, přestupky“
• v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum 

a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

• k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační do-
pis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými 
osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení  ve smy-
slu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

• před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč 
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsí-
ce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílo-
hami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnu-
ta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.

Zimní údržba komunikací v Tišnově
Václav Drhlík, oddělení komunálních služeb

V nadcházejícím zimním období 
2013/2014 bude město Tišnov provádět 
zimní údržbu místních komunikací a chod-
níků pomocí vlastní techniky, pracovní-
ků z organizační složky „Úklid a údržba“ 
a pracovníků z úřadu práce. Na letošní 
zimu máme připraveny na údržbu komu-
nikací dva traktory a nákladní vozidlo, 
na chodníky univerzální nosič nářadí Jun-
gojet a traktor Valiant.  Komunikace v ma-
jetku Jihomoravského kraje udržuje 
Správa a údržba silnic JMK.

Město Tišnov se stará k dnešnímu dni 
o 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. 20/2013 
konané dne 2. října 2013 a je dále upra-
vován s přihlédnutím k okolnostem, jako 
jsou aktuální povětrnostní podmínky, 
množství srážek apod. 

Za zabezpečení zimní údržby míst-
ních komunikací a chodníků odpovídá 

město Tišnov, odbor správy majetku a in-
vestic, oddělení komunálních služeb (tel. 
549 439 829). Zajišťuje bezpečné užívání 
komunikací, chodníků, schodů a parkovišť.

Zimní údržbou místních komunika-
cí a chodníků se rozumí zmírňování zá-
vad ve sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací a chodníků, které vznikly po-
větrnostními vlivy a podmínkami za zim-
ních situací. Při zimní údržbě se provádí 
odstranění sněhu a zmrazků z místních 
komunikací a chodníků, jejich posyp inert-
ním materiálem příp. pískem, aby se za-
jistila jejich schůdnost a sjízdnost při 
běžném provozu.  

V zimním období není možno závady 
ve sjízdnosti a schůdnosti úplně odstra-
nit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, 
že závady není možno zmírnit okamžitě 
na celém území obce, stanovuje 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 pro-
vádění zimní údržby.

Místní komunikace a chodníky jsou 
v Tišnově rozděleny pro výkon zimní 
údržby do tří pořadí důležitosti dle do-
pravního zatížení a významu. Místní ko-
munikace a chodníky v prvním pořadí 
důležitosti budou prohrnuty a posypá-
ny nejdéle do 3 hodin po skončení sněže-
ní 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 nalez-
nete na internetových stránkách města 
www.tisnov.cz v odkazu „Potřebuji vyřídit 
– komunální služby“. Veškerá rozhodnu-
tí související s prováděním zimní údržby 
jsou v kompetenci oddělení komunálních 
služeb a vedení města Tišnova. 

Závěrem si dovolujeme požádat spolu-
občany, aby dle svých možností pomoh-
li při zimní údržbě chodníků přiléhajících 
k jejich nemovitosti. Děkujeme.
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V MŠ u humpolky šetří za energie
Veronika Šebková, odbor správy majetku a investic

Koncem měsíce října bylo dokonče-
no komplexní zateplení objektu mateřské 
školky U Humpolky. Projekt obsahoval za-
teplení obvodových stěn a střechy, dále 
částečnou výměnu oken a dveří a komplet-
ní výměnu klempířských prvků. Součás-
tí projektu byla také rekonstrukce terasy 
a balkonu.

Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Evropským fondem pro regionál-
ní rozvoj a Státním fondem životního pro-
středí ve výši 1,2 milionu korun. Účelem 
projektu je snížení celkové energetické ná-
ročnosti budovy a tím souvisejících provoz-
ních nákladů.

Rozpočtová cena projektu činila 3,7 mili-
onu korun. Dodavatel byl vybrán prostřed-
nictvím elektronické aukce. Konečná cena 
vítězného uchazeče, sdružení firem Webel 
a Haneva, byla 2,5 milionu korun.

Do oprav byly zapojeny i děti a přede-
vším jejich fantazie, kdy měly možnost na-
vrhnout barevné řešení fasádní omítky 
včetně obrázkových motivů. Na výsledek se 
můžete všichni podívat.

Školka slaví 40. a dostala nový kabát
Andrea Musilová, ředitelka MŠ

21. listopadu se v mateřské škole 
U Humpolky konalo setkání při příleži-
tosti dokončení investiční akce Zateple-
ní a výměna otvorových výplní, zároveň 
jsme oslavili 40. výročí zahájení provozu 
této mateřské školy.

Historie péče o předškolní děti v Tiš-
nově sahá až do 40. let minulého století, 
7. března 1940 byla v Tišnově otevřena 
mateřská škola, která sídlila v Katolic-
kém domě. V průběhu let školka užívala 
i další budovy – například budovu gym-
názia či sanatoria (dnešní nemocni-
ce). V roce 1973 byla dokončena stavba 
účelové budovy dnešní mateřské školy 
U Humpolky, která nahradila původně 
využívanou budovu „U Borovičků“.

V průběhu uplynulých 40 let škol-
ka plynule reagovala na potřeby spo-
lečnosti a na trendy péče o předškolní 
děti a předškolního vzdělávání. 1. led-
na roku 1994 se tehdy trojtřídní Mateř-
ská škola U Humpolky stala právním 
subjektem a k 1. lednu 2003 nasta-
la další významná změna – sloučením 
Mateřské školy U Humpolky s Mateř-
skou školou Květnická vznikla pětitřídní 

mateřská škola s názvem Mateřská ško-
la, Tišnov, U Humpolky. Od tohoto roku 
se jedná o jeden právní subjekt. V prů-
běhu let se také zásadně změnil smy-
sl činnosti mateřských škol – z původní 
péče o předškolní děti jsou dnes ma-
teřské školy plnohodnotným stupněm 
vzdělávací soustavy a mateřská škola 
svým působením deklarovaným ve škol-
ním vzdělávacím programu naplňuje 
cíle předškolního vzdělávání, a to zejmé-
na všestranný rozvoj osobnosti dětí a je-
jich přípravu na přechod k dalšímu 
vzdělávání. 

V letošním roce na dvou pracovi-
štích naší školky působí deset kvali-
fikovaných učitelek a 11 provozních 
pracovnic. Od konce září letošního roku 
došlo ve spolupráci se zřizovatelem MŠ – 
městem Tišnovem k navýšení nejvyššího 
povoleného počtu dětí a v současnosti se 
ve školce vzdělává 138 dětí předškolního 
věku.

Město Tišnov má pro školku zásadní 
roli – jako zřizovatel kromě jiného kaž-
doročně přispívá nemalými finančními 
prostředky na její provoz. V uplynulých 

letech však školku podporovalo měs-
to nejen finančně, ale například i reali-
zací různých investičních akcí, kterými 
byly zmodernizovány a zlepšeny zejmé-
na materiální a prostorové podmínky pro 
činnost školky – v roce 2009 byla revita-
lizována budova na Květnické ulici, v loň-
ském roce byla rekonstruována zahrada 
školky na pracovišti U Humpolky. A v le-
tošním roce, jakoby symbolicky ke čtyři-
cetinám, dostala naše školka nový kabát.

Školka se tedy letos už svým stářím 
řadí spíš mezi dámy ve zralém věku, 
přesto ale asi zejména díky tomu, že je 
denně plná radostných a veselých dětí, 
zůstává stále mladou a plnou elánu. Za 
to patří poděkování vám všem, kteří se 
na životě školky jakýmkoliv způsobem 
podílíte, a zejména jejím bývalým i sou-
časným zaměstnankyním, pro které je 
školka opravdovou srdeční záležitostí 
a součástí jejich životů. Přeju tedy školce 
i do dalších let plno radostných a spoko-
jených dětí, tolerantních rodičů a oběta-
vých zaměstnanců a vstřícných partnerů.

MŠ U Humpolky
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Moje vzpomínky na humpolku
Aneta Nejezová, odbor kultury a školství

Mateřská škola U Humpolky letos sla-
ví čtyřicítku, páni, to už je tedy dáma 
ve středním věku. Nedá mi to, abych pár 
slovy nezavzpomínala na svoje „působení“ 
i já. I když je to dvacet let, stále mám někte-
ré věci v živé paměti. Ve školce jsem strávi-
la čtyři (!) roky. Nepamatuju si sice, jakou 
značku jsem mívala na poličce v šatně či 
na věšáčku v koupelně, ani na to, která 
paní učitelka mě učila, protože jsem vlast-
ně znala a znám téměř všechny (a ony mě), 
ale i ve snech se mi vzpomínky na školku 
často vrací, protože jsem to tam měla ráda. 
Měla jsem tam první kamarády a kama-
rádky, zažívala první vzdory vůči autori-
tě, hádky o hračky a taky se mi moc líbila 
cyklistická dráha mezi keři před vchodem 
a vycházky na různé světové strany Tiš-
nova. Do školky jsem ráno nechodila mezi 
prvními, ale často odcházela mezi posled-
ními, kolikrát jsem tam zůstala s paní uči-
telkou sama, než si mě konečně vyzvedla 
máma uhnaná z práce. A hlavně si vzpomí-
nám na poslední rok. Ve třídě předškoláků 
jsem kvůli školnímu odkladu zůstala o rok 
déle. Jenže co s aktivním dítětem, které se 
očividně nudí a vlastně už nemusí tolik po-
slouchat jako ti menší? Mohla jsem „hrát“ 
na klavír, což byla výsada učitelek. Protože 

jsem se naučila číst v pěti letech, po obědě 
jsem malošům předčítala pohádky, a když 
usnuli, byla jsem s kuchařkami v kuchyni 
nebo šmejdila, kde jsem neměla.

Po těch dvaceti letech jsem se na Hum-
polku vrátila na konci listopadu při dni 
otevřených dveří. Procházela jsem zná-
mé prostory, na jejichž uspořádání se 
nic podstatného nezměnilo. A jako bych 
tam byla znovu, když mě každé ráno do-
vedl táta s očima ještě zalepenýma. Sed-
la jsem si na malou židličku a vzpomínala 
na kamarády (s některými nám to více či 
méně vydrželo dodnes), na množství hra-
ček, besídky pro rodiče, pohádku Jen po-
čkej, zajíci, kterou jsme měli rádi, na ryk 
při odpoledním odpočinku, na slavnost-
ní okamžiky, kdy se stolovalo u dlouha-
tánských spojených tabulí, a vůbec! Ani 
personální obsazení se za tu dobu moc 
nezměnilo, paním učitelkám se rozjasnila 
tvář poznáním, že ví, kdo jsem, a i já jsem 
ráda viděla známé tváře, i když jim možná 
přibylo pár vrásek. Do školky jsem mířila 
s tím, že si chci zavzpomínat, ale že na mě 
padne až takové kouzlo, to jsem nečeka-
la. Při odchodu jsem si proto slíbila, že se 
tam vrátím. A určitě to bude dřív než zase 
za dvacet let.

den otevřených dveří na humpolce
Kateřina Beranová, red.

Mateřská škola letos oslavila 40. vý-
ročí zahájení provozu. Následující den 
po oficiální oslavě se otevřela veřejnos-
ti. Rodiče a prarodiče dětí, bývalí absol-
venti, ale i kdokoli z veřejnosti se v pátek 
22. listopadu mohl přijít do školky podí-
vat. Pro zájemce bylo otevřeno od 13.30 
do 17 hodin. Mateřská škola U Humpol-
ky je jednou z nejstarších v Tišnově. Nyní 
má však nový kabát, tak to alespoň říkají 
děti se svými učitelkami. Budova upoutá 
pozornost na první pohled. Je veselá, ba-
revná a na zdech jsou obrázky zvířátek. 
Školka totiž dostala ke svému výročí dá-
rek – zateplení a výměnu dveří a oken.

Ve školce mě mile přivítaly paní uči-
telky a děti, pro které jsem byla nezná-
mým vetřelcem. Některé se mě skoro až 
bály, jiné si se mnou povídaly, a dokonce 
jsem dostala i obrázek. Dětem se oprave-
ná školka moc líbí. Jsou nadšené a pořád 
se chtějí koukat na zvířátka namalovaná 
na budově. Výsledek oprav vzbudil pozi-
tivní ohlasy nejen u dětí a jejich rodičů, 

ale také u personálu mateřské školy. Prů-
běh oprav však ztížil provoz. „Mnohdy byl 
ve školce takový hluk, že jsme se s dětmi 
skoro neslyšely,“ svěřila se jedna z učite-
lek. „Omezen byl i pohyb dětí na zahra-
dě, kde bylo lešení. Nemohly jsme moc 
chodit ven," dodala. Stavební práce trva-
ly od začátku července do konce října. 
Poté se už dolaďoval zbytek. Dělala se 
omítka a nakonec se malovala zvířátka. 
Ředitelka mateřské školy Andrea Musilo-
vá je s výsledkem spokojená. „Některým 
se výběr barev zdá možná odvážný a ne 
všem se barevná kombinace líbí. Já jsem 
ale spokojená a děti jsou nadšené, což je 
hlavní, pro ně se to dělalo," řekla.

V opravách školky se bude pravděpo-
dobně pokračovat. „Je nutné provést re-
vitalizaci sociálního zařízení. Nutná je 
i kvůli navýšení kapacity z 25 na 28 dětí 
v jedné třídě. Revitalizace by se mohla 
uskutečnit v příštím roce. Záleží na finan-
cích, ale město je k nám v tomto velice 
vstřícné. Na příští rok schválilo rozpočet, 

který nám umožní vyměnit nábytek," po-
chvalovala si ředitelka. „Školka funguje 
každý den od 6 do 16 hodin, je důležité, 
aby se tu cítily dobře děti i personál, když 
tu tráví tolik času,“ dodala. 

Přečtěte si i následující postřehy dalších 
absolventů či personálu školky:

Lenka, 28 let: „Na MŠ mám taky pár 
vzpomínek. Pamatuji si na svoji značku 
v šatně (čtyři zelené čtverečky to byly), 
na svoji první lásku, která na mě čekala 
vždycky ráno v šatně, na improvizova-
nou silniční cestu, kde jsme jezdili na ko-
lech. Na čtení při společném usínání po O, 
které jsem nesnášela a snad nikdy jsem 
neusla (a když jsem neměla náladu, tak 
jsem párkrát zaskřípala zuby a učitelka 
to slyšela).“

Zdeněk, 45 let: „Já jsem byl první dítě 
ve školce vůbec. Když se školka otevírala, 
vstával jsem už v pět hodin ráno, abych 
něco nezameškal. Nechtěl jsem jít až poz-
ději jako ostatní děti.“

Marie, učitelka: „Za těch čtyřicet let, 
co jsem učila, mi pod rukama prošly tisíce 
dětí. Některé si člověk pamatuje víc, ně-
které míň. Nepamatuju si ani moc jmen, 
ale obličeje nezapomenu. Jdu po Tišnově 
a hned poznám, kdo byl můj žák. Zrovna 
nedávno jeden z nich nechápavě kroutil 
hlavou, že si ho pamatuji.“ 

Jana, učitelka: „Je neuvěřitelné, jak ten 
čas letí. Když potkám nějakého dospělého 
člověka, kterého jsem zažila jako caparta, 
říkám si, že to přece ještě není tak dávno, 
co byli děti. A já jsem ještě pořád tady, ve 
školce. “
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Podzim nejen ve školních lavicích
Jiřina Skočíková, SŠ a ZŠ Tišnov

O tom, že škola nemusí být pouze 
nudnou institucí, v níž každý z nás strá-
vil kratší či delší období svého života, ale 
může být i zdrojem mnoha zajímavých 
zážitků, svědčí například studentský 
podzim na SŠ a ZŠ Tišnov.

Od zahájení nového školního roku 
uběhlo sotva pár týdnů, ale i toto krát-
ké období stačilo k tomu, aby se stalo 
studentům zdrojem řady podnětů k čin-
nostem nejen potřebným, ale také zá-
bavným. Mimo běžné získávání nových 
poznatků prostřednictvím teoretické vý-
uky a odborného výcviku měli studen-
ti možnost zúčastnit se řady zajímavých 
akcí. Ač bylo jejich zaměření různorodé, 
bezesporu se všechny staly příjemným 
zpestřením nejen pro samotné aktéry, 
ale také pro jejich pedagogický doprovod 
včetně všech zúčastněných.

Našim studentům není lhostejný osud 
ostatních lidí a vždy se rádi zapojí do růz-
ných charitativně zaměřených akcí, 
jejichž výtěžek je určen například pro po-
moc lidem se zrakovým postižením nebo 
lidem jinak potřebným. Příkladem tako-
vých akcí jsou v září uskutečněná sbírka 
Světluška a říjnový Koláč pro hospic.

V rámci odborného vzdělávání navští- 

vili studenti technických oborů ZD Křiža-
novsko a Mezinárodní strojírenský vele-
trh v Brně, díky němuž získali možnost 
zhlédnutí novinek z oblasti strojírenství. 
Během této akce proběhla také repre-
zentace SŠ a ZŠ Tišnov formou expozice, 
na níž se aktivně podíleli dva studen-
ti třetího ročníku a společně s pedagogy 
prezentovali aktuální informace vztahu-
jící se k naší škole.

O podobná zpestření běžných školních 
dnů však nezůstali ochuzeni ani studen-
ti ostatních oborů. Pro děvčata a chlapce 
z oboru ošetřovatel/ka byla připravena 
návštěva Centra sociálních služeb v Tiš-
nově a oživení teoretické výuky přinesla 
kupříkladu výstava fotografií v Jamboro-
vě domě, kterou navštívilo hned několik 
tříd napříč obory.

Se zájmem se setkal poznávací zájezd 
do Prahy, jehož se zúčastnili studenti ná-
stavbového studia.  Během jednodenní-
ho pobytu v našem hlavním městě prošli 
řadu historicky významných míst, mimo 
jiné například architektonickou domi-
nantu Prahy Chrám sv. Víta na Hradča-
nech nebo budovu Národního divadla.

A co dodat závěrem? Snad ještě vznést 
řečnickou otázku – kdo z nás s určitou 

nostalgií nezavzpomíná na vlastní stuž-
kovací večírek? Aby bylo nač vzpomínat, 
připravili si jej i letošní maturanti a 25. 
října bylo slavnostně pasováno dvacet 
dva studentů druhého ročníku nástavbo-
vého studia oboru podnikání.

Studentský podzim se tedy nese 
ve víru zajímavých událostí a společně 
s doprovodným textem a poutavou foto-
galerií lze jejich výčet zhlédnout přímo 
na webových stránkách SŠ a ZŠ Tišnov.

comenius – schůzka v itálii
Dana Syslová, koordinátorka projektu

Ve dnech 21.–25. října se studen-
ti a učitelé SOŠ Fortika zúčastnili v rámci 
projektu Comenius – partnerství škol třetí 
projektové schůzky, která se konala v ital-
ské Pise. Hostitelská škola Liceo Scientifi-
co Statale Filippo Buonarroti specializující 
se na výuku cizích jazyků a přírodních věd  
přivítala také partnery ze Švédska, Polska 
a Kypru.

Náplní schůzky byly především aktivi-
ty spojené s tématem projektu – Šetři, ne-
plýtvej. Studenti ze všech zúčastněných 
zemí prezentovali výsledky dotazníku 
týkajícího se třídění a následné recykla-
ce odpadů z domácností v jednotlivých 
komunitách a zemích, názory na případ-
né zlepšení v této oblasti a dále možnos-
ti, jak můžeme jako jednotlivci šetřit naše 
životní prostředí.  Studenti strávili několik 
hodin společnou prací na tvorbě plakátů 
s tématem projektu.

Kulturně-pracovní exkurze zahrnovaly 
poznávání překrásné krajiny Toskánska 
a jeden z hradů nedaleko Pisy, návště-
vu rodinné výrobny těstovin a vinařství 

produkujícího typická toskánská vína. 
Jedno odpoledne bylo věnováno přírod-
ní rezervaci San Rossore, nacházející se 
severně od Pisy, a samozřejmě nechyběly 
ani známé i méně známé památky v Pise.

Během pobytu jsme měli možnost 
ochutnat typická italská jídla včetně pro-
slulé zmrzliny, všechny zúčastněné země 
naopak nabídly během osvědčené Global  
Village alespoň ochutnávky svých typic-
kých jídel.

Studenti ubytovaní v rodinách moh-
li nahlédnout do životního stylu italských 
rodin.

O tom, že se schůzka vydařila, svědčí 
navázání nových přátelství, upevnění přá-
telství starých, motivace studentů udržo-
vat kontakty a dále na sobě pracovat jak 
v oblasti odborné ovlivněné italskou ku-
chyní, tak jazykové.

Popřejme našemu projektu zdárné po-
kračování při projektových pracích a pří-
pravách na zbývající schůzky, které se 
budou konat v březnu na Kypru a v květ-
nu v Polsku.

Ekologický den 
ve Žďárci
Jana Jakešová, koordinátorka 
programu

Ve čtvrtek 7. 11. 2013 se ZŠ a MŠ 
Václava Havla ve Žďárci připojily 
k oslavám Světového dne Ekoškol. 
Žáci se nejprve věnovali tématům 
vody a prostředí školy, při tom zjisti-
li, kolik vody ušetří sprchováním, jaké 
chuťové vlastnosti může mít voda, jak 
funguje čistička odpadních vod apod. 
V ekologickém programu, který se žá-
kům velmi líbil, měli možnost setkat 
se s dravými ptáky a sovami. Naše 
škola by v letošním školním roce chtě-
la informovat veřejnost o tom, že uklí-
zet se dá i bez chemických přípravků, 
které škodí nejen nám, ale i životnímu 
prostředí. Proto žáci vytvořili letáky 
o používání jedlé sody, které rozdá-
vali občanům. Také jsme uklízeli okolí 
školy a zahráli si hru s názvem „Znáš 
svoji školu?“ Program Ekoškola v ČR 
koordinuje Sdružení Tereza. 
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Mateřská škola Sluníčko

Také MŠ Sluníčko září novotou
Jana Konečná, ředitelka

Při příležitosti ukončení revitalizace 
budovy Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, 
Na Rybníčku 1700, proběhlo 4. 10. 2013 
setkání přátel Mateřské školy Sluníčko 
a následně 5. 10. 2013 den otevřených 
dveří pro veřejnost.

Po zdařilé revitalizaci si všichni ná-
vštěvníci mohli prohlédnout vnitřní 
i vnější prostředí mateřské školy. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat ve-
dení města Tišnov, odboru správy majet-
ku a investic za podporu a spolupráci při 

realizaci této nemalé investice. Velký dík 
patří realizátorovi celé akce společnosti 
Baumat, spol. s r. o., rodičům za vstřícnost 
a spolupráci při omezení provozu v době 
letních prázdnin i všem zaměstnancům 
školy za trpělivost, ochotu a dobré pra-
covní nasazení při úklidu a přípravě pro-
vozu školy na nový školní rok.

Mateřská škola Sluníčko září nově, 
přejeme si společně, aby nové prostředí 
přispělo ke spokojenosti dalších generací 
dětí a jejich rodičů. 

LiStOVáNí 
Anna Hrbáčková, red.

Projekt LiStOVáNí působí na české di-
vadelní scéně už více než deset let a pro 
mnohé divadelní a literární příznivce se 
stal již kultovní záležitostí. Jedná se o při-
bližně hodinové scénické čtení doplněné 
kostýmy, rekvizitami a hudbou. Projekt, 
který je určen pro všechny věkové ka-
tegorie, působí na pěti stálých scénách 
v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ha-
vlíčkově Brodě a Bratislavě. Ročně se LiS-
tOVáNí dostane přibližně do 80 českých 
měst, kde odehraje téměř 300 předsta-
vení. Posledních několik let se s tímto ne-
tradičním čtením mohou setkávat i děti 
v knihovnách či ve školách. 

Pro žáky ze Základní školy 28. října 
v Tišnově byly připraveny tři různé pro-
gramy: Komisař Vrťapka pro děti od prv-
ní do třetí třídy, Pachatel dobrých skutků 
pro čtvrťáky až sedmáky a Straka v říši 
entropie, na kterou se mohli těšit žáci os-
mých a devátých tříd. 

Po představení jsem vyzpovídala jedno-
ho z hlavních protagonistů, Pavla Oubrama. 

Ráda bych se nejprve vrátila k roku 
2003, kdy jste stál u zrodu projektu 
LiStOVáNí. Jak to vlastně celé vzniklo?

První záměr spočíval v tom, že nás 
všechny hrozně bavila literatura a diva-
dlo, tak jsme to chtěli skloubit dohromady. 
A právě při knížce Oceán moře od Alessan-
dra Baricca, kterou jsme začali zpracová-
vat na divadelní představení, nás napadlo, 
proč to vlastně pořád dělat jako divadlo, 
když můžeme číst? 

Jak dlouho už konkrétní projekt LiS-
tOVáNí pro školy funguje? 

Zpočátku jsme hráli v takových alter-
nativních prostorách jako Skleněná louka 
v Brně a různá malá divadýlka pro pár lidí. 
Teprve potom jsme s tím vystoupili ve vět-
ších divadlech. A co se týče škol, pro ně 
hrajeme asi poslední tři čtyři roky. 

Na konkrétní představení vybíráte 
knižní tituly sami, nebo si mohou ško-
ly o určitý program zažádat? 

V nabídce máme okolo osmdesáti kní-
žek, pro školy je jich zhruba patnáct. 
A právě školy si mohou program dopředu 
vybrat. Představení jsou také rozdělena 
podle různých věkových kategorií.

Jakou novou knížku nyní připravujete?
Pro děti máme v hledáčku Medvíd-

ka Kumu, ale momentálně chceme udělat 
Temného pána od Jamieho Thomsona, což 
je spíš pro starší. 

Poslední otázka. Jaká byla v dětství 
Vaše nejoblíbenější knížka? 

(dlouho přemýšlí) No, těžko říct. Já 
jsem toho louskal spoustu… Ale Krtečka 
jsem měl strašně rád.

Vánoční sbírka pro útulky
Jana Křížová, učitelka

Příběhy nechtěných, toulavých nebo 
týraných zvířátek určitě nenechávají ni-
koho chladným.  Každá pomoc je cen-
ná a může zachránit zvířecí životy.  Naše 
škola se již podruhé rozhodla uspořádat 
sbírku na brněnské útulky, které mohou 
existovat právě díky podpoře lidí. Pro-
to bychom chtěli touto cestou apelovat 
na všechny dobré duše, kterým smutné 

zvířecí osudy nejsou lhostejné. Pomo-
ci můžete samotnou adopcí zvířátka, fi-
nančním příspěvkem na účet útulku 
nebo věcným darem.

Dárky se budou shromažďovat ve ves-
tibulu ZŠ nám. 28. října od 1. do 18. pro-
since 2013.

Kromě krmiva, vybavení a pomůcek 
pro pejsky a kočičky můžete věnovat 

starší deky, závěsy či povlečení.  Čím více 
lidí se do pomoci útulkům zapojí, tím je 
větší šance, že příběhů o zvířecích hrdi-
nech, kteří touto pomocí překonají těžké 
životní období, bude přibývat. Předem 
velice děkujeme!

www.utulektibet.cz
www.brnenskymax.estranky.cz
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Karnevalový rej v hajánkách
Pavlína Pospíšilová, Vinohrad Hajánky-Hájek o. s.

V sobotu 9. listopadu 2013 se v na-
šem kulturním domě v Hajánkách konal 
Halloweenský karneval pro děti spojený 
s country zábavou pro dospělé. Akci po-
řádalo místní Občanské sdružení VINO-
HRAD společně s  Klubem MASOŽROUT 
za finanční podpory města Tišnova 
a sponzorských darů od firmy Pila Kupka, 
MAN-Elektro s. r. o. a BEDNÁŘ Interier.

I přes nepříznivé počasí a období zvý-
šených chřipkových onemocnění přišla 
celá řada rodičů i prarodičů strávit zá-
bavné odpoledne se svými dětmi.

Celý karneval provázela čarodějni-
ce se svojí kamarádkou, která se po ces-
tě na karneval vybourala, když přilétaly 
na koštěti, a proto byla celý večer zafačo-
vaná a tekla jí krev.

Spolu měly pro děti připravený pro-
gram a soutěže s odměnami, jak pro ty 
větší, tak i pro ty nejmenší děti.

Karnevalových masek se sešlo na tři 
desítky, všechny byly velmi pěkné 
a do některých se oblékli i sami rodiče. 
Na tanečním parketu nechyběli kovbojo-
vé, upíři, princezny, vojáci, víly, strašidla, 

tanečnice i populární čarodějnice.  V plné 
pohotovosti tu byl i pan doktor a nejroz-
tomilejší masku měl malý kuchař, který 
se po sále pohyboval ve svém chodítku. 

Připravena byla pestrá tombola a ob-
čerstvení, které všechny děti dostaly 
zdarma, a velkou radost jim udělaly ha-
lloweenské muffiny, které jsme pro ně na-
pekly. Rodiče si pochutnali na výborném 
gulášku od Klubu MASOŽROUT.

Dobrá nálada všech přítomných 
naznačovala, že se karneval vydařil, 
a za krásné hudby skupiny DUHA, která 
se starala společně se skupinou Mix Ha-
jánky o hudební doprovod, jsme se pro-
tančili až do pozdních večerních hodin.

Všichni byli spokojení a už se těšíme 
na další akci, Mikulášskou besídku.

Více fotografií z našich akcí naleznete 
na osvinohrad.rajce.idnes.cz. 
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Předškolka 
Ptáčata 
Libuše Beranová

Předškolka Ptáčata byla v říjnu 
na exkurzi v moštárně a v  listopadu 
mohly děti vidět na zahradě u před-
školky fenku Miu s panem Brackem, 
kteří ukázali výcvik včetně přeskoku 
lavičky, a fenku Sherry s paní Rybič-
kovou, která dětem předvedla ve třídě 
i ukázku canisterapie.  K tématu včel-
ky přišel známý včelař pan Permedla 
a povídal dětem o včeličkách a medu. 
Děkujeme Zahrádkářské organizaci 
v Tišnově za ukázku moštování, Kyno-
logickému klubu v Tišnově za ukázku 
výcviku a canisterapie a panu Per-
medlovi za velice zajímavé povídání 
o včelkách. 

Již nyní je možné přihlásit dítě 
do přijímacího řízení na školní rok 
2014–2015. Zápis dětí do předškolky 
proběhne v květnu 2014. Podmínkou 
zapsání dítěte je zaměstnanost rodiče, 
velká pravděpodobnost nepřijetí dítě-
te do MŠ od září 2014 a v případě sou-
kromých firem potvrzení o přijetí de 
minimis (např. státní školy a nemoc-
nice de minimis nečerpají). Kontakt: 
777 706 722, liba.beranova@tiscali.cz.

Projekt CZ.1.04/3.4.04/76.00262 
je financován z Evropského sociální-
ho fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a ze státního rozpočtu ČR.

Poděkování Rc Studánka
Monika Krištofová

RC Studánka uspořádalo dne 11. listopa-
du již tradiční Martinský pochod. Světélkový 
průvod jsme zahájili u kostela svatého Vác-
lava a zakončili na náměstí Míru, kde jsme 
si společně zazpívali, připomněli legendu 
o svatém Martinovi a pochutnali na mar-
tinských rohlíčcích. Pro zahřátí za chladné-
ho podvečera jsme měli připravené svařené 
víno a horký mošt. Slavnost byla završena 
příjezdem Martina na bílém koni, což děti 

opravdu ocenily. Velmi nás potěšil zájem ve-
řejnosti, která se k nám připojila. RC Studán-
ka děkuje za pomoc při realizaci uvedené 
akce. Mimo jiné paní Babákové z Rohozce 
za program s koněm, zvukařům Městského 
kulturního střediska za výborné ozvučení, 
panu Drhlíkovi z Městského úřadu v Tišnově 
za zajištění prostoru, hudebnímu triu našich 
maminek za skvělé pásmo. Děkujeme i měs-
tu Tišnovu za podporu zmíněné akce.

Ocenění SK Tenis Tišnov
Lenka Knechtová

Dne 14. 11. 2013 se v Brně konala kon-
ference u příležitosti slavnostního vyhlá-
šení výsledků soutěže Sítě mateřských 
center o. s. s názvem Společnost přátelská 
rodině. Cílem soutěže bylo vyhodnocení 
prorodinných aktivit, prostředí, společen-
ské odpovědnosti a oblasti zaměstnava-
telské u přihlášených organizací se sídlem 
v Jihomoravském kraji. Nominovaní prošli 
důkladným a komplexním hodnocením, 
odborná porota se soustředila i na spe-
cifické možnosti jednotlivých organizací, 
jejich zaměření a charakter činnosti. Oce-
nění získali Anect a. s., Coworking centrum 
s. r. o., Dopravní podnik města Brna, Ga-
tema s. r. o., Mendelova univerzita a Spor-
tovní klub Tenis Tišnov. Předseda klubu 
pan Zdeněk Kunický převzal ocenění z ru-
kou prezidentky Sítě mateřských center 
paní Rút Kolínské a náměstka hejtmana 
Jihomoravského kraje Bc. Romana Celého. 
Udělení ocenění zhodnotilo několikaletou 

práci našich tenistů, kteří se věnují mládeži 
a starají se o areál na Ostrovci.

V posledních šesti letech prošel areál 
kompletní rekonstrukcí za podpory Minis-
terstva školství a mládeže, města Tišnova, 
Jihomoravského kraje a z velké části i vlast-
ních zdrojů. Při všech rekonstrukcích ve-
dení klubu myslelo převážně na účelovost 
zařízení a možnost využití volného času 
pro všechny generace a také bezbariérový 
přístup.  Pro rodiny je zde kompletní záze-
mí včetně venkovního dětského hřiště se 
skluzavkou a pískovištěm. Součástí klubov-
ny je i dětský koutek pro nejmenší a v ce-
lém areálu je čisté a nekuřácké prostředí. 
O dalších prorodinných aktivitách klubu se 
můžete dočíst na webu tenis-tisnov.cz.

SK Tenis Tišnov získal již v září letošní-
ho roku Řád dětského úsměvu, který udě-
luje Rodinné centrum Studánka na místní 
úrovni. K ocenění v rámci Jihomoravského 
kraje našim sportovcům gratulujeme.

S koněm posílíme záda i mezilidské vztahy
Hana Pelčáková Kubecová, Radka Šebelová a Michaela Nečasová

V těchto dnech stále trvá II. běh projek-
tu, ve kterém se snažíme propojit vedené 
zdravé cvičení, relaxaci, hipoterapii a arte-
terapii. Podzimní části se účastní celkem 
čtrnáct rodin, osmnáct dětí. Každý rodič 
má také možnost individuálních konzul-
tací s psychologem či fyzioterapeutem bě-
hem celého trvání projektu.

Hipoterapie v překladu znamená do-
slova léčba koněm. Jízda na koni je aktiv-
ním pohybem, kterým se procvičuje celé 
tělo. Jde o využití pohybu krokem kráčejí-
cího koně k léčebným účelům. Aktivizace 
k pohybu probíhá společně s koněm, ať 
již klient na koni sedí, nebo s ním pracuje 
ze země. Dochází mimo jiné i k relaxaci, 

ke stimulaci pozornosti a zlepšení orien-
tace v prostoru. To se snažíme podpořit 
i při fyzioterapeutkou vedených podpůr-
ných cvičeních pro nácvik správného dr-
žení těla a korekci vadných pohybových 
stereotypů. Relaxace probíhají formou 
autogenního tréninku, děti se učí uvol-
nit vlastní tělo a ponořit se do bohatství 
snů. Ponořením se do klidu odbourávají 
napětí a stres. Arteterapie propojí již na-
bytou dovednost relaxovat se zachyce-
ním dětských fantazií a jejich rozvinutím 
skrze tvořivé výtvarné techniky. Psycho-
logické poradenství nabízí možnost kon-
zultovat široké spektrum oblastí, např. 
výchovných, sourozeneckých, potíží 

s hyperaktivitou dětí, a to s možností za-
chycení vývoje dětí a vlivu hipoterapie, 
relaxace, arteterapie během pár měsíců 
s náhledem více odborníků. Nejvíce si 
všichni pochvalují možnost společně ak-
tivně stráveného času a možnost dozvě-
dět se něco nového a užívat si společný 
čas v přírodě u koně.

Koordinátorkou projektu je Bc. Michae-
la Nečasová, tel. 603 142 391. Více informa-
cí naleznete na www.studanka-tisnov.cz.

Aktivity projektu „S koněm posílíme 
záda i mezilidské vztahy“ jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina a ochrana 
práv dětí MPSV.
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V kině nabídneme popcorn
Ondřej Kaláb, vedoucí kina Svratka

Občas se setkávám s diváky, kteří si 
nosí do sálu balený popcorn z obchodu. 
To již nebude třeba. Od prosince pro Vás 
kino chystá novinku, která ovoní jeho fo-
yer – kiosek s popcornem. Ke koupi bude 
za nevelké peníze čerstvě rozpukaná 
kukuřice z nejkvalitnějších zrn (Maxi 
Gold). Bude pukat přímo před Vámi, 
v popcornovači americké výroby (Ohio). 
V nabídce stánku bude i několik dalších 
druhů pochutin a nápojů.

Věřím, že chřoupání kukuřice k pořád-
nému bijáku patří, zejména k tomu holly-
woodskému. Neznamená to, že se chce 
Svratka podobat multiplexům, ostatně 
prodej popcornu nikdy nebyl pouze je-
jich výsadou (pamatuji např. oldies pop-
cornovač v dnes již zaniklém brněnském 
kině Kapitol). Kino Svratka má svůj vlast-
ní, vrstevnatý profil, který zahrnuje nové 
české a zahraniční hity, filmy pro děti 
i speciální akce (nedávno Malování leta-
del, Premiéra znělky). Doufám, milí diváci, 
že novinka potěší co nejvíce lidí z vašich 

řad. Odpůrce kukuřičných bublin pak 
snad uklidní alespoň fakt, že představe-
ní ryze uměleckého rázu (Filmový klub, 

Opera) budou bez popcornu, neboť se 
k nim z podstaty věci nehodí.

Historické okénko
Popcorn je starý více než 5 000 let a po-
chází z Ameriky. Jedna indiánská legenda 
praví, že uvnitř každého zrníčka popcornu 
žili duchové. Tito duchové byli tiší a spoko-
jeně si žili sami, ale rozzlobili se, když byly 
jejich domy zahřáty. Čím teplejší jejich do-
movy byly, tím více se zlobili a otřásali zr-
níčky až do chvíle, kdy bylo horko přílišné. 
Nakonec prudce vyletěli ze svých domovů 
do vzduchu jako naštvaný závan páry.
Popcorn je v USA velmi populární od kon-
ce 19. století. Tenkrát před sebou pouliční 
prodejci během poutí, trhů a výstav tlačíva-
li popcornovače na páru či plyn. Po vzniku 
kinematografu se přesunuli do biografů.
Během II. světové války posílaly Spoje-
né státy svým vojákům přes oceán tolik 
cukru, že ho doma na výrobu cukrovinek 

příliš nezbývalo. Američané pak jedli tři-
krát více popcornu než obvykle. Po válce, 
s přísunem sladkostí a příchodem televize, 
se zájem zase snížil. V současnosti zkonzu-
muje průměrný Američan úctyhodných 65 
litrů popcornu za rok. V Česku zdaleka tak 
populární není, přesto patří do základní 
výbavy leckterého kina.

autorské čtení v doubravníku
Kateřina Beranová, red.

Doubravnická sokolovna uvítala v so-
botu 16. listopadu autora knihy Jako by-
chom dnes zemřít měli Miloše Doležala. 
Úryvky z knihy předčítala kromě auto-
ra také herečka Jana Franková. Vladimír 
Herák doprovázel mluvené slovo hrou 
na bicí a harmoniku. 

V první části předčítali úryvky z knihy 
a doplňovali je komentáři k životu P. Jo-
sefa Toufara. Jeho jméno možná někteří 
znáte z případu tzv. Číhošťského zázraku. 
Tím je často označováno vychýlení 
oltářního kříže v kostele v Číhošti. To 
se podle svědků stalo 3. adventní nedě-
li 11. prosince 1949. Kniha je biografií 
tohoto faráře. Z některých pasáží běhal 
mráz po zádech. Zvláště z těch, ve kte-
rých autor popisuje krutost, s jakou bylo 
s P. Toufarem zacházeno při výsleších. 
Na dramatičnosti přidávala zvuková ku-
lisa pana Heráka. Vše bylo doprovázeno 
projekcí fotografií týkajících se života 
kněze. V části druhé byl promítnut krát-
ký film Běda tomu, skrze něhož přichází 
pohoršení. Film byl natočen komunisty 
v r. 1950 a měl sloužit jako důkaz proti 
knězi ve vykonstruovaném zločinu.

Autor knihy se ve svých dílech zabý-
vá historií 20. století. Je však také auto-
rem básnických sbírek a v neposlední řadě 

publicistou. ,,O tento případ jsem se začal 
zajímat již v 80. letech, v době svých studií 
na Univerzitě Karlově v Praze,“ říká Miloš 
Doležal. ,,Podklady ke knize, zkoumání zá-
pisů v archivech, vzpomínky pamětníků 
a příbuzných P. Toufara jsem sbíral asi 20 
let. Chtěl jsem, aby bylo vše faktograficky 
přesné,“ dodává. Autor pojal příběh jako 
biografii kněze Toufara se vším, co před-
cházelo události v Číhošti, jeho mučení při 
vyslýchání i celý komunisty vykonstru-
ovaný případ. Zvláštností je i zpracování 

knihy. Polovinu tvoří psaný text a druhou 
částí jsou obrazové dokumenty. Zatím 
bylo prodáno přes 20 tisíc výtisků. Kniha 
získala ocenění Kniha roku 2012 v anketě 
Lidových novin a Dobrá kniha roku 2012 
v anketě Katolického týdeníku.

Autorské čtení sklidilo mnoho pozitiv-
ních ohlasů. Velké díky tedy patří orga-
nizátorce paní Monice Kvasnicové, která 
akci pořádala ve spolupráci s Barborou 
Šenkyříkovou, Evou Hertlovou a městy-
sem Doubravník. 
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ivan Svatoš 
znovu v Tišnově
Zdeněk Jílek

V sobotu 26. října se uskutečnil mo-
ravský křest ručně přepsané knihy Máj 
pražským malířem Ivanem Svatošem. 
Akci pořádala společnost Art Periscope 
ve spolupráci se Svatošovým naklada-
telstvím Praha. Součástí křtu byla i vý-
stava originálních ilustrací knihy Máj, 
ukázky písma kaligrafickým perem, gra-
fické listy a také prodej produktů Svato-
šova nakladatelství za zvýhodněné ceny. 

Kmotrou knihy se v Tišnově stala he-
rečka Gabriela Vránová a za Moravu kni-
hu pokřtil Zdeněk Jílek z Art Periscope. 
Celé akce se zúčastnili i zástupci města 
Tišnova. Návštěvníci odcházeli spokoje-
ni, že si mohli popovídat s Gábi Vráno-
vou, Ivanem Svatošem a vyslechnout si 
Dvořákovy Drobnosti v podání brněn-
ských umělců Jiřího Novotného a Kar-
la Hejla na housle a Miloslava Šmerdu 
na violu. Sice jednodenní, ale dokona-
lá akce si znovu našla svoje příznivce 
a návštěvníky. 

Rozhovor s uměleckým řezbářem Petrem Grohem
Veronika Jičínská, vedoucí galerie Jamborův dům

Za čtyřicet let, co se věnuje řezbářství, 
vznikly v jeho dílně ve Veverské Bítýšce de-
sítky objektů, v nichž dosáhl řemeslné do-
konalosti. Rozhovor je zároveň pozvánkou 
do galerie Jamborův dům, kde vystavuje 
společně s Františkem Mikšem. Jeho dřevo-
řezby s osobitým kouzlem tam můžete vi-
dět (a zakoupit) do 29. prosince. 

Vaše díla mají zvláštní poetické náměty, 
často s jemným nádechem humoru...

Občas ke mně přicházejí nápady ve snu. 
V noci je vizuální vjem vlastně vždycky 
nejkrásnější. Když se pak ráno probudím, 
řekl bych, že si z něho pamatuji tak polovi-
nu. Než vznikne kresba, zbude tak čtvrtina 
a výsledný výtvor je někdy úplně jiný, takže 
je to takový těžko popsatelný, složitý, ale zá-
bavný proces. Například na jednom z vysta-
vených reliéfů jsem s nadsázkou zpodobnil 
sebe sama jako indiánského boha vody 
(podle reliéfu z jedné mayské pyramidy) 
se symboly přírody a čtyř ročních období. 
Z hlavy mi vyrůstají čtyři květiny – srdíčka, 
která jsem si popravdě vypůjčil z obrázku 
mojí vnučky poté, co mi vysvětlila, že jsou 
to maminka, tatínek a ona se sestřičkou.

Nevyčerpatelný zdroj inspirace pro mě 
představuje samozřejmě vesmír. Nekoneč-
ný, neprobádaný, fascinující svět, kde je 
možná i Bůh. 

Možná i díky tomu, že jste se řemeslo 
učil sám, je váš rukopis velmi osobitý, 
považujete přesto někoho za svůj umě-
lecký vzor? 

Obdivuji například mistrovství Jiřího Ne-
tíka, myslím, že je to nedostižný řezbář, ale 
rozhodně bych ho nechtěl napodobovat. 
Dá se říct, že příliš netoužím ani prodávat 
ani se uměním živit, chtěl bych prostě dě-
lat dobře svoje vlastní věci. Když prohlí-
žím galerie a výstavy na internetu, zjišťuji, 
že všichni se snažíme být jiní a odlišovat se 
od toho, co už tu bylo, ale jen málokomu se 
to může podařit.

Je tady na výstavě dílo, které byste ozna-
čil za svoje oblíbené nebo kterého si ob-
zvlášť ceníte?

Tak se to nedá říct, můj vztah k jednot-
livým výtvorům se dost proměňuje. Ně-
kdy mám pocit, že se mi opravdu daří, jsem 
spokojený s výsledkem, ale jakmile je věc 

nějakou dobu hotová, většinou mě začne 
napadat, co bych býval mohl udělat jinak 
a líp.

Mohl byste nám přiblížit, jak vaše dřevo-
řezby vznikají?

Od nápadu k hotovému dílu je docela 
dlouhá cesta, od prvních náčrtků přes po-
drobné, barevně provedené přípravné ski-
ci. Pracuji s dřevěnými deskami silnými 
pět centimetrů a na ty si pak přenáším ski-
ci v požadované velikosti. Musím předem 
pečlivě promyslet, jak budu provádět řezy, 
aby k sobě seděla léta na jednotlivých čás-
tech, které budu sesazovat k sobě. Po do-
končení sochy nebo reliéfu napouštím 
dřevo nitrolakem a postupně koloruji ředě-
nými olejovými barvami. Protože jednotlivé 
barevné odstíny se musí nanášet postupně 
a schnou i několik dní, bývá výsledný efekt 
často trošku překvapením.

Vždycky se snažím, aby dílo vycházelo 
z reality, a i když neusiluji o její věrné zachy-
cení a přetvářím si skutečnost podle svých 
myšlenek, považuji za důležité zachovat 
v jejím zobrazení určité zákonitosti tak, aby 
byl výsledek vizuálně příjemný. 
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Vilém Máca, všestranný Tišnovan
Miroslav Pavlík

Vilém Máca patří také do galerie tišnov-
ských rodáků, jejichž jméno by nemělo být 
zapomenuto. Narodil se 25. listopadu 1883 
a celý život prožil ve městě pod Květni-
cí. Od mládí prahl po vědění, a tak se záhy 
ve své milované četbě dostává k historii, 
které zůstal věrný po celý život. Protože 
na studia v Brně nebylo prostředků, začí-
ná svou úřednickou kariéru jako bezplat-
ný písař u okresního soudu. Trvalo dlouho, 
než dostal svůj první plat, který, stejně tak 
jako i ty další, věnoval na nákup svých oblí-
bených knih. Již v mládí se stává náruživým 
slavjanofilem, učí se rusky a za rusko-ja-
ponské války posílá pozdravný dopis do-
konce vrchnímu veliteli ruských vojsk 
generálu Kurapatkinovi.

Sokolský ruch v Tišnově, vedený obě-
tavým dr. Drbalem, nenechává stranou ani 
V. Mácu. Stal se nadšeným členem Sokola, 
aktivně pracuje v pěveckém kroužku a jako 
druhý tenor účinkoval při všech hudebních 
akcích. Je to dnes takřka neuvěřitelné, ale 
v Tišnově se tehdy hrála např. Prodaná ne-
věsta, Hubička, Dalibor, a dokonce i Blod-
kova opera V studni.

Před druhou světovou válkou odchází 
po svízelném úřadování u berního úřadu 
v Brně do zasloužené penze a může se nyní 
plně věnovat svým zálibám. Po skončení 
války se dává znovu do práce a pomáhá při 
obnovení a vedení muzea.

Za zajímavost stojí uvést, že jeho bratr 
Otto, úspěšný pražský stavitel, chtěl pro Vi-
léma postavit v Tišnově muzeum, které by 
správcoval. Mělo stát na místě vybombardo-
vaného rohového domu nad radnicí v uličce 
ke kostelu. Stavební plány byly vypracovány, 
ale politické poměry v zemi se však změnily, 
a tak z těchto plánů, bohužel, sešlo.

Byl jsem rád, že jsem se mohl seznámit 
s tímto člověkem, zapáleným pro historii, 
a že jsme jako historikové našli společné 
téma. A to historii Tišnova. Vzpomínám, 
že ještě ve svých 75 letech dojížděl den-
ně do Předklášteří na kole. Jeho zásluhou 

má muzeum do dneška rozsáhlé sbírky 
mineralogie, která se stala jeho koníčkem 
a které věnoval veškerý svůj volný čas. Ač 
samouk, nabyl v tomto oboru mimořád-
ných znalostí, které mu umožnily i styk 
s profesory pražské i vídeňské univerzity.

Vzpomínáme-li lidí slavných a známých, 
je třeba vzpomenout i těch, kteří celý svůj 
život zasvětili skromné mravenčí práci, kte-
rou přispěli ku zvelebení a slávě rodného 
města. A takovým člověkem, nadšencem 
a zapáleným rodákem byl bezesporu i Vi-
lém Máca. Dům v Dobrovského ulici v Tiš-
nově osiřel 27. ledna 1969.

„Nová železniční trať“ slaví šedesátileté jubileum
Josef Ondroušek

Vlivem mnichovského diktátu a násled-
ného odtržení Sudet od Československé 
republiky vedlo hlavní  železniční spojení 
Prahy s Brnem přes zabrané území. Proto 
již v říjnu 1938 byl vypracován nový plán 
československé železniční sítě, který před-
pokládal mimo jiné zajištění výkonnějšího 
spojení Kolín – Německý Brod – Brno.

O měsíc později schválila vláda návrh 
na stavbu trati Německý Brod – Křiža-
nov – Brno. Ministerstvo dopravy rozhod-
lo, že nová trať povede v trase stávajících 
drah Německý Brod – město Žďár a Tiš-
nov – Brno, trať město Žďár – Tišnov bude 
vybudována v nové trase. Vlastní stavba 
byla zahájena v prosinci 1938 a měla být 
hotova za dva roky. Počítalo se s tím, že 
na stavbě bude pracovat 25 000 dělníků. 
Plánovaná trať byla technicky velmi ná-
ročná, bylo na ní osm tunelů o celkové dél-
ce 2,4 km a několik velkých mostů.

V roce 1943 byla stavba zastavena pro 

nedostatek dělníků i strojů. Nedokonče-
né tunely mezi Tišnovem a Vlkovem byly 
ke konci války využity jako podzemní to-
várny na výrobu letadel.

V budování trati se začalo pokračovat 
v roce 1946. Během celé stavby bylo pře-
místěno 10,5 milionu m3 zeminy, uloženo 
384 tisíc m3 betonu a 284 tisíc m3 štěrku. 

Před šedesáti léty, 20. 12. 1953, projel 
první vlak po nové trati Brno – Tišnov – 
Křižanov – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův 
Brod a tím skončil provoz na staré trati 
Tišnov – Brno z roku 1885, tak zvané Tiš-
novce. (Úsek  Brno – Královo Pole – Brno –  
hlavní nádraží zůstal v provozu až do roku 
1962).

23. 5. 1954 byla na nové trati zahájena 
nákladní doprava, která do té doby byla 
vedena přes Nedvědici,  a 15. 4. 1958 byla 
zprovozněna i druhá kolej.

Asi nejvýznamnější stavbou na celé tra-
ti je viadukt u Dolních Louček, nazývaný 

také Most míru, o délce 282 m a výšce 
42 m. Podle původního projektu z roku 
1938 měl mít dva spojité příhradové pří-
mopásové ocelové nosníky na betonových 
pilířích s kamenným obkladem s největ-
ším rozpětím 52 m. V roce 1940 nařídili 
Němci, vzhledem k tomu, že se muselo šet-
řit ocelí, přepracovat projekt na konstruk-
ci ze spojitých železobetonových kleneb. 
Konečné řešení z roku 1949 přineslo pře-
mostění nejhlubší části údolí jediným ob-
loukem ze železobetonu o rozpětí 110 m 
a vzepětí téměř 30 m.

Ještě je třeba uvést, že v roce 1941 
bylo vydáno nařízení, na základě kterého 
musely být tunely provedeny podle ně-
meckých norem pro elektrifikované tra-
ti. Profil rozestavěných tunelů musel být 
upraven, ostatní tunely byly takto raženy 
již od počátku. Proto když v letech 1964 až 
1966 byla prováděna elektrizace tratě, ne-
bylo třeba tunely zvětšovat.

INZERCE
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Včelí vosk – světlo středověku
Josef Permedla

Včela dokáže z toho, co přinese do úlu, 
využít téměř všechno. Protože dneš-
ní příroda není tak čistá, jako tomu bylo 
před stovkami let, včela musí umět se-
parovat to špatné od dobrého. K tomu 
jí slouží včelí vosk. Je pro ni něco jako 
odpadkový koš v naší domácnosti. Ale 
i přesto jej dokáže zpracovat tak, aby 
vyhovoval parametrům pro její zdárný 
vývoj dalších pokolení, která se v něm 
vyvíjejí již po staletí. Pro včelu má včelí 
vosk nepostradatelný význam.

Vedle medu je vosk druhým nejvý-
znamnějším včelím produktem. Od po-
čátků metalurgie se užíval při výrobě 
kovoliteckých forem (technologie lití 
na ztracený vosk), při povrchové úpra-
vě dřeva a kamene, výrobě pečetí. V lis-
tině z roku 993 ukládá kníže Boleslav 
II. včelařům odvádět daň ve formě cihly 
vosku k osvětlování břevnovského koste-
la. Po celé období středověku totiž vosk 
sloužil jako surovina pro výrobu vosko-
vých svíček, které byly luxusním zbožím 
určeným pro krále, šlechtu a církevní po-
třeby. Prostý lid si tehdy musel vystačit 
se smolnými loučemi a olejovými lam-
pami. Až do dnešní doby si včelí vosk 
udržuje své postavení v ušlechtilé ko-
volitecké práci (zejména ve zvonařství, 
uměleckém lití a šperkařství), použí-
vá se ke konzervaci zbraní a dřeva, díky 
naprosté zdravotní nezávadnosti také 
v kosmetickém průmyslu, medicíně, far-
macii a potravinářství. Ze včelího vos-
ku se dělají přírodní svíce, patří sem 
zejména obrovské kostelní svíce s leto-
počtem církevního roku – tzv. paškály, 
které se světí vždy na Bílou sobotu o Ve-
likonocích. Používá se k restaurování sta-
rých předmětů, v uměleckém kovářství 
a má významné využití i v přípravcích 

na ošetřování podlah a nábytku. Tradiční 
a dnes už všem dostupné jsou svíčky vy-
ráběné odléváním, namáčením nebo stá-
čením z plátů včelího vosku.

Připomeňme si stručně, jak včelí vosk 
vzniká. Vosk je jedním z nejzajímavěj-
ších včelích produktů. Zvláště proto, 
že se jedná o čistý produkt, který vče-
ly tvoří svým vlastním tělem. Děje se to 
převážně v období dostatku potravy při 
tvorbě medu a ukládání cukerných zá-
sob. Nejvyšší aktivitu v produkci vosku 
včely vyvíjejí za příhodných podmínek 
ve stáří 12. až 18. dne svého života. Je to 
období, kdy jsou označovány jako sta-
vitelky. Vzniká činností voskových žláz, 
které má včela dělnice vyvinuty páro-
vě na třetím až šestém článku – kroužku 
břišní šupinky (eternitu), zadečku své-
ho těla. Na zadním dílu každého krouž-
ku jsou dvě uprostřed od sebe oddělená 
tzv. vosková zrcadélka nepravidelného 
tvaru. Vosková zrcadélka mají větší počet 
velmi drobných mikroskopických otvůr-
ků, jimiž proniká ven vylučovaný žlázo-
vý sekret, který na vzduchu ihned tuhne 
v bezbarvé voskové šupince. Jedna vos-
ková šupinka váží 0,6 až 0,8 miligramu. 
Což znamená, že na výrobu jednoho kilo-
gramu vosku jich připadá asi půldruhého 
milionu. Včela pak takovou šupinku se-
bere třetím párem nožek pomocí kartáč-
ků, obdobně jako při sběru pylu. Šupinku 
pak nožky předávají dále ke kusadlům 
a je rozmělněna v houbovitou kuličku, 
která je pak umístěna na stavbu díla tam, 
kde je potřeba. Některé včelařské literár-
ní prameny se nezdráhají užít přirovná-
ní, že včely vosk potí. Jedná se o produkt 
metabolismu a vylučují jej jen dělnice. 

Produkce vosku na včelnici je různá. 
Záleží především 

na produkci medu. Málo medu, málo vos-
ku. Sedmnáct produkčních včelstev vy-
produkuje ročně kolem 20 kilogramů 
vosku. Každý architekt a stavitel by mohl 
včelám závidět. Šestiúhelník optimálně 
využívá prostor, spotřebuje minimálně 
stavebního materiálu a zaručuje vysokou 
pevnost. Panenský včelí plást tak pojme 
dva kilogramy medu a ke stavbě spotře-
buje maximálně 100 gramů vosku. Je to 
skutečný mistrovský výkon. Při chovu 
včel platí zásada, že chováme jen včelstva 
silná, protože jen silná a zdravá včelstva 
jsou schopna produkovat odpovídající 
množství vosku.

INZERCE
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Svíčky s sebou, skauti přivezou betlémské světlo 
Lenka Šmardová, organizátorka předávání Betlémského světla v Tišnově.

Než se dostane za okna domovů nebo 
na vánoční stoly, ochraňují plamínek 
před větrem či sněhem desítky skaut-
ských rukou. Jeho každoroční pouť 
a šíření celou Evropou je fascinující. Bet-
lémské světlo – symbol míru a přátelství 
– k nám skauti a skautky přivezou i letos. 

Plamen každoročně putuje z Betléma 
do Vídně, kde ho rakouští skauti předají 
skautským delegacím z celé Evropy. Le-
tos se tak stane v sobotu 14. 12. 2013 
od 14 hodin v kostele na Rooseveltplatz 
a Češi nebudou chybět. V pátek 20. pro-
since světlo v pražské katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha převezmou od skau-
tů a skautek zástupci církví a další 
významné osobnosti. Den poté – v so-
botu 21. prosince se ve vlacích rozveze 
do všech koutů republiky, kde si jej bu-
dou moci lidé připálit a odnést do svých 
domovů. V Tišnově si můžete betlémské 
světlo vyzvednout v neděli 22. prosince 
od 14.00 do 18.00 v naší nové klubovně 
na ulici Klášterská č. 283 anebo 24. 12. 

od 12.30 do 13.00 na náměstí Míru 
u radnice.

 „Pro skauty je betlémské světlo sym-
bolem míru, přátelství a klidu a jsem 
moc rád, že právě toto mohou skau-
ti o Vánocích přinášet lidem do je-
jich domovů,“ popisuje smysl akce pro 
skauty a skautky jejich starosta Josef 
Výprachtický.

Světýlko zažehnuté v místě naroze-
ní Ježíše Krista k nám letos dorazí již 
po dvacáté páté. Myšlenka šíření před-
vánočního pokoje a míru vznikla v Ra-
kousku, odkud se rozšířila do téměř 
třiceti zemí světa. Úplně poprvé plamí-
nek přicestoval v roce 1986 letadlem 
do Lince, kde se jeho rozdávání stalo 
součástí vánoční sbírky rakouského roz-
hlasu a televize na pomoc postiženým 
dětem. K nám se betlémské světlo do-
stalo až po pádu čtyřicetileté komunis-
tické vlády a v rukou exilových skautů 
putovalo v prosinci 1989 až pod sochu 
sv. Václava v Praze. 

Pro více informací můžete vo-
lat na tel. 605 035 677. Informa-
ce o betlémském světle najdete také 
na www.betlemskesvetlo.cz. 

Otevření skautského 
domu se blíží
Lenka Šmardová, skautské středisko Tišnov

Každý z vás, kdo chodí či projíždí kolem skautského domu 
v Klášterské ulici, musel během podzimu zaznamenat viditelné 
změny. Protože jsme se pustili do prací nejen uvnitř domu, ale 
i kolem něho. 

Celé jaro a léto jsme připravovali půdu pro odborníky a ti 
měli možnost na podzim plně nastoupit. Začalo to vše novou 
podlahou, první vrstva, izolace a druhá vrstva. Došlo i na kom-
pletní výměnu elektřiny, vody, odpadů a plynu. A v neposlední 
řadě první a druhá vrstva omítky. To vše se dělo uvnitř domu. 
Co tedy mohl pozorný kolemjdoucí zpozorovat nového? Určitě 
si všiml nových oken a dveří, která celý dům oživila.  Dokonči-
li jsme venkovní vysoušecí drenáž, která má za úkol celý dům 
chránit a vysoušet před vlhkostí. A jedna z posledních velkých 
změn je nová přední fasáda se zateplením.

Jednoznačně jde říct, že se blížíme ke konci. Co to pro nás 
znamená? Děti na schůzkách pomalu přemýšlí, jakou bar-
vou si vymalují tu svoji klubovničku. Co do ní nastěhují a jak ji 
vyzdobí. 

A kdy se do naší nové klubovny můžete podívat i Vy? Kdy ji 
můžou spatřit oči všech, co nás při rekonstrukci podporovali? 
V neděli 22. 12. budeme v naší nové klubovně od 14 do 18 ho-
din předávat betlémské světlo. Při této příležitosti se můžete 
na celou klubovnu podívat. Bude přichystána prezentace, kde 
můžete zhlédnout celou rekonstrukci krok po kroku. Budeme 
rádi, když se na nás přijdete podívat, a moc se na Vás těšíme.

Otvírací doba:
Po – Čt   10:00 –  23:00, Pá – So   10:00  – 24:00 , Ne - 10:00  – 22:00

Jungmannova 86, 666 01 Tišnov
gastrosklep@seznam.cz, tel.: 739 702 695

RESTAURACE SKLEP
Vás zve na tradiční 

PRODEJ VÁNOČNÍCH

STROMKŮ 
A KAPRŮ

www.gastrosklep.cz

STROMKY: ve dnech 4. - 24. prosince 2013

KAPŘI: ve dnech 20. - 24. prosince 2013

Prodejní doba a ceník budou aktuálně zveřejněny na:

POZOR AKCE
Za zakoupený vánoční stromek od 300,-Kč  Vám věnujeme

poukaz na dvě čepovaná 0,5l piva   ZDARMA
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Svratka–Tišnov 1:2
Jaromír Pacek

Poslední podzimní utkání ročníku 
2013/14 odehráli naši fotbalisté v sobo-
tu 9. 11. 2013 na hřišti v Komíně. Byla to 
předehrávka prvního jarního kola, tedy 
odveta prvního podzimního kola, které se 
konalo v srpnu v Tišnově.

AFK Tišnov měl brněnským borcům co 
vracet, neboť domácí prohra 1:2 byla veli-
ce smutná a rozjezd nového ročníku přine-
sl malé rozčarování. Další prohra v Podolí 
1:5 to jen potvrdila, po dvou kolech bylo 
skóre 2:7 a poslední místo v tabulce I. B 
třídy bezkonkurenční.

Od té doby uplynulo moc vody 
i ve Svratce, výhry střídaly porážky, ale po-
čtem bodů jsme se dostali až na 8. místo. 
Případná výhra ve Svratce nabízela posu-
nutí na 7. místo právě na úkor domácích.

Těžký terén byl v prvním poločase do-
ménou domácích, kteří se ujali vedení, 
druhý poločas měl opačný průběh. Hosté 
z Tišnova šokovali domácí svým nasaze-
ním. Z trestného kopu dělovkou vyrovnal 
Milan Fic, druhou přidal Tomáš Juříček. 

Nadšení věrných z TJFTF nebralo konce. 
Mohutné povzbuzování i nezbytná dávka 
sportovního štěstí vedly až k potřebným 
třem bodům.

První a poslední zápas podzimu mezi 
Svratkou Brno a Tišnovem byl jako noc 
a den. Vítězství ve Svratce bylo i dárkem 
pro trenéra Martina Pilného a asistenta 
Zdeňka Smrkala. Náročná část podzimu 
doprovázená v poslední fázi souběhem 
dvou soutěží (kopaná a futsal) vyžadova-
la enormní nasazení. Fyzická kondice a ča-
sová náročnost pro kluky startující v obou 
soutěžích byly nezbytností. I tohle je třeba 
brát v potaz a mnohdy nemístné úvahy od-
ložit do klidnějších hladin.

Další neméně důležitou oblastí jsou čas-
tá zranění a v neposlední řadě problémy 
týkající se zaměstnání hráčů. V mnoha pří-
padech potom nastupuje náš celek s dvě-
ma náhradníky, a to i z řad dorostenců. Tak 
tomu bylo právě i ve Svratce, kdy do boje 
zasáhl Tomáš Juříček. Z původního devate-
náctičlenného kádru je doslova torzo.

Ale byl to právě Tomáš, který dokázal 
vsítit druhý a vítězný gól. Zde je nutno po-
dotknout, že Tomáš si velice dobře vede 
nejen v našem dorostu, ale též jako hostu-
jící v Bystrci, kde startuje v Moravskoslez-
ské dorostenecké divizi. Tam je v počtu 
vstřelených branek dokonce na prvním 
místě mezi kanonýry skupiny D. I to je 
dokladem toho, že v Tišnově jsou a v bu-
doucnu budou zdatní nástupci stávajících 
hráčů. Pokud ale nezasáhne vyšší moc 
v podobě agentů či lanařů movitějších klu-
bů. To už je ale úvaha na jiné rovině.

Poslední letošní úspěšný fotbalový zá-
jezd, který zajišťovala autobusová společ-
nost pana Hliněnského z Předklášteří, je 
za námi. Černá barva autobusu ale na ná-
stupní stanici u Humpolky budila rozpaky. 
Nakonec šly pověry bokem, vše se v dobré 
obrátilo a řidič Mirek Bárta dovezl do Tiš-
nova nejen tři body, ale i rozjásané hráče, 
trenéry a partu věrných z TJFTF.

Vicemistři ČR ve sprintrallye
Jakub Hofbauer

Když si v polovině března 2013 děla-
li kurz, aby získali své první licence jezd-
ců rallye, asi nikdo z nich netušil, jak se 
budou následující měsíce vyvíjet. Nyní 
jsou rallyeový pilot Lukáš Nekvapil a jeho 
navigátor Roman Koscelník mezi eli-
tou rallyesprintového mistrovství ve tří-
dě 9 a šampionát zakončili na vsetínské 
rallye už druhou výhrou v letošním roce. 
Když Lukáš s Romanem na přelomu srp-
na a září startovali na věhlasné Barum 
rallye, byla to jejich první „velká“ soutěž 
v kariéře a zároveň splnění klukovské-
ho snu. Ten měli dlouhá léta, když právě 
u trati soutěže zařazené do mistrovství 
Evropy fandili jiným posádkám. Letos byli 
sami jedněmi z účastníků a samotná rallye 
pro ně dopadla tak, že šlo o jeden z vrcho-
lů sezony. Úspěšně zdolané nástrahy mo-
ravské rallye byly perfektní motivací pro 
závěrečné souboje v rallyesprintovém 
šampionátu, do kterého kuřimsko-tiš-
novská dvojice naskočila v dubnu toho-
to roku. O pár měsíců později už byla 
v situaci, kdy bojovala dokonce o celkové 
prvenství v seriálu ve své objemové třídě. 
Do konce šampionátu zbývaly dva podniky, 
jako první přišel na řadu ten v Jeseníkách, 
konkrétně v okolí Šternberku. Lukáš s Ro-
manem se do rychlostních zkoušek vrhli 

po hlavě a bez respektu, už po druhé vlož-
ce z celkových sedmi vévodili své kategorii. 
Vedoucí pozici pak drželi až téměř do kon-
ce. Rozhodla však poslední RZ celé rallye, 
kde Lukášovi s Romanem doslova utrhli ví-
tězství od úst kolegové z týmu CERS perfor-
mance Josef Vojáček a Karel Voltner, kteří 
se tak s předstihem stali letošními mistry.  
Lukáš Nekvapil s Romanem Koscelníkem 
přesto nesložili zbraně. Titul už sice získat 
nemohli, ve hře ale stále byl post vicemist-
rů, o který se hodlali porvat na závěrečném 
podniku v okolí Vsetína. Naplno rozje-
tý podzim a náročné valašské tratě se po-
sádce ohlásily hned při úvodní rychlostní 
zkoušce, kde se jejich honda těsně před 
cílem nakrátko ocitla mimo trať. Naštěstí 
ne nadlouho, takže po RZ 2 se Lukáš s Ro-
manem opět vyhřívali na vedoucí příčce 
své třídy. A na rozdíl od předchozího pod-
niku jim už nikdo nezkřížil plány, kluci si 
poradili i s jednou obdrženou penaliza-
cí, a do cíle ve Vsetíně dojeli jako vítězo-
vé. Po kostelecké rallye už podruhé stanuli 
na nejvyšším stupínku a díky tomu v sych-
ravém Vsetíně mohli definitivně oslavit 
také konečné druhé místo v šampionátu, 
se ztrátou pouhých dvou bodů na vítěze se-
riálu! „Jsme nesmírně šťastní, že to takhle 
vyšlo, takovou premiérovou sezonu jsme 

si na začátku ani v duchu nepředstavova-
li. Chci poděkovat všem našim partnerům 
a zejména našemu fanklubu, který nás do-
provázel na každém závodě. Byla to úžas-
ná podpora,“ říká Lukáš Nekvapil. A jeho 
parťák Roman Koscelník dodává: „Naše 
první sezona je za námi, jsme vicemistři 
třídy 9. Tohle nečekal před sezonou asi 
nikdo! Tímto bych chtěl poděkovat Luká-
šovi, který mě vedle sebe posadil i přesto, 
že mu to málokdo doporučoval. O to víc 
mě těší, co jsme jako úplní nováčci zajeli!“ 
Nyní nastává rallyeová zimní přestávka 
a spolu s ní kromě oslav také spřádání plá-
nů na další sezonu. Jedním z vodítek možná 
bude nedávno absolvovaný test s týmem 
CERS performance, který nově pořídil mo-
derní Citroën DS3 R1. Nebo Lukáš s Ro-
manem zůstanou věrní Hondě Civic? To se 
rozhodne v následujících měsících!
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 ° 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

 ° Prodám celopancéřové piano 
Koch & Korselt, v zachovalém stavu, 
stáří cca 80 let, nutno naladit. V ceně 
otočná polstrovaná židlička. Cena cca 
20 000 Kč. Tel.: 732 872 208. Okolí 
Tišnova

 ° Jablka z ovocných sadů Borač, 
cena od 8 Kč/kg, odrůdy: Rubín, Bo-
hemia, Rubinola, Goldstar, Angold, 
Otava; Prodej: so a ne, 10–17 h, jinak 
dle domluvy; Ing. Dušan Prášek, tel.: 
607 537 554

 ° Upeču domácí vánoční cukroví, 
tel.: 603 183 893.

 ° Prodám palivové dřevo, měkké 
od 600,– tvrdé od 800,– metrové ks 
nebo pořez 33,5 cm dle dohody. Mož-
nost dopravy. Brno-venkov, Tišnov. 
Tel.: 608 065 337

 ° LyzarskeZajezdy.cz 
– na hory levně, 773 647 900

 ° KKdane.cz – vedení účetnictví, 
mezd a daňové evidence, 605 844 752

 ° Prodám Škodu Favorit, 
najeto 7162 km, nová baterie, před-
ní blatníky, pneu, výfuk. STK do roku 
2015. Cena dohodou. 
Volejte tel.: 737 534 822.

 ° Prodám nepoužité bílé plastové 
okno, opatřené žaluziemi, šířka 
100 cm, výška 153 cm. Cena dohodou. 
Tel.: 737 534 822.

 ° Pronajmu 2+1 ul. Horova, 60 m2, 
zařízený, dům s novou lodžií po revi-
talizaci.  8 000,– včetně inkasa. Volné 
ihned. Tel.: 725 752 535

 ° 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.

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

Dne 2. prosince uplynuly dva smut-
né roky, kdy nás opustila naše manžel-
ka, maminka, babička a prababička paní 
MARIE BURIANOVÁ. Za tichou vzpomínku 
děkuje manžel a děti s rodinami. 

Dne 5. 12. uplyne již 15 let, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a tchán pan OLDŘICH DOBEŠ. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku děkují manželka a syn s rodinou.

Dne 13. 12. oslaví životní jubileum 70 let paní GERTA RAŠKOVÁ, 
roz. Danišová z Tišnova. Milé mamince a babičce do dalších let ze 
srdce přejí mnoho zdraví, štěstí, vitality a pohody spolu s podě-
kováním za lásku a péči dcery Monika a Tereza a vnoučata Hon-
za, Tomáš, Jirka, Monička a Daniel.

Dne 15. 11. uplynuly dva roky od úmrtí 
naší milované maminky, babičky a praba-
bičky paní ANNY BÁRTOVÉ. S láskou vzpo-
mínají a za tichou vzpomínku děkují dcery 
s rodinami a synové.

Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš 
nám, tatínku, chybíš nám všem.
Dne 25. 11. uplynul 8. rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatí-
nek a dědeček pan BOHUMÍR BOGNER.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka a dcery s rodinami.

28. prosinec je smutným dnem, kdy 
nás před pěti roky opustila naše milo-
vaná manželka a maminka paní MARIE 
KOPŘIVOVÁ. 25. listopadu by oslavila 85. 
narozeniny. Za upřímnou vzpomínku dě-
kují manžel a dcera s Vaškem.

Dne 8. 11. uplynulo 14 roků, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babič-
ka a prababička paní LIBUŠE HAVLIŠOVÁ. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn 
a rodina

Tiše letí vánek do polí a lesů, které jsi měl 
tak rád, a lesy šumí dál. Tak rychle letí léta, 
co opustil jsi nás.
Dne 24. 12. uplyne druhý smutný rok 
od úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana 
STANISLAVA KUKLÍKA. S láskou vzpomí-
nají manželka a děti s rodinami.

Nejsmutnější den pro nás je 22. listopad, 
kdy uplynulo 16 let, co nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček pan LUDOVÍT KÚŠTEK. 
Vzpomínají manželka a děti s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 30. 11. uplynulo 12 let, co nás opustila naše milovaná maminka a babička paní RŮŽENA KOSOVÁ, rozená Maloňová. A 29. 12. 
uplyne 33 dlouhých let, co nás navždy opustil milovaný bratr pan PAVEL KOS. Stále vzpomíná dcera a sestra s rodinou. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi.
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Dne 26. listopadu uplynulo 16 smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan ANTONÍN 
LUŇÁČEK. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi. Děkuje manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 5. prosince uplyne 12 roků, kdy nás 
opustil milovaný manžel, tatínek a děde-
ček pan MIROSLAV MALČÍK. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka, dcery s rodi-
nami a sestra s rodinou.

Dne 20. prosince uplyne již 10 let od chví-
le, kdy nás opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček JAROSLAV RAUS ze Ště-
pánovic. Stále vzpomíná manželka Marie, 
syn Jaroslav a dcera Marcela. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

15. 12. to bude již pět roků, co nás opusti-
la naše drahá manželka, maminka, babič-
ka a prababička paní VĚRA ROHÁČKOVÁ. 
Všem, kdo na ni v dobrém vzpomenou, dě-
kují manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 10. 11. uplynuly čtyři smutné roky 
od chvíle, co nás navždy opustil náš mi-
lovaný tatínek a dědeček, pan KAREL 
VÁLČÍK. Dne 11. 12 by oslavil společné 
narozeniny s paní Ludmilou Válčíkovou. 
Stále vzpomínají s láskou a bolestí v srdci 
dcery Andrea a Ludmila s rodinou.

Dne 16. 11. 2013 uplynulo již 20 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
Ing. MILAN VALNOHA. Za tichou vzpomín-
ku děkují a s láskou stále vzpomínají man-
želka a dcery s rodinami.

Dne 29. listopadu 2013 uplynulo 11 let 
od úmrtí našeho drahého tatínka a dě-
dečka pana JIŘÍHO MICHÁLKA. Za tichou 
vzpomínku děkujeme všem, kteří vzpome-
nou s námi. Syn a dcera s rodinou.

Dne 5. 12. uplyne 10 smutných let od chví-
le, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička a prababič-
ka paní ANNA NAVAROVÁ. Za tichou vzpo-
mínku děkuje a s láskou vzpomíná rodina.

Dne 11. prosince to budou již 2 smutné 
roky, co nás navždy opustil pan MILAN 
SUCHNA. Stále vzpomíná družka Ilona 
s rodinou a kamarádi.

Dne 20. prosince 2013 uplynou dva roky 
plné smutku, kdy nás opustil pan PAVEL 
ŠENKÝŘ z Heroltic. Vzpomeňte, prosím, 
kdo jste ho měli rádi. S úctou a láskou 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 23. 11. to bylo 10 let, co odešel bez slůvka rozlouče-
ní můj drahý syn TOMÁŠ KUPSKÝ. Stále vzpomínají maminka 
a sourozenci.

Dne 19. prosince uplyne pátý smutný rok, kdy nás navždy opus-
til manžel, tatínek, dědeček pan JOSEF REŽNÝ. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka a synové s rodinami.



Burza minerálů
Foto: Michal Beneš

Kamelot
Foto: Michal Beneš

MŠ U Humpolky slavila
Foto: Michal Beneš



TIŠNOVSKÉ NOVINY 12/2013. Ev. číslo: MK ČR E 10100. Měsíčně vydává Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov IČ: 00282707, který zpravodaj rozšiřuje ZDARMA do všech 
domácností města. Řídí redakční rada, předseda PhDr. Josef Zacpal. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Příspěvky, podněty 
a inzerci lze podávat v úřední hodiny tajemnici redakční rady Anetě Nejezové na Odboru kultury a školství MěÚ, Radniční 14, tel. č. 549 439 822, e-mail: noviny@tisnov.cz 
Grafické zpracování: Ing. Tomáš Vejmelka. Korektura: Bc. Ivana Velecká. Tisk: REAKCE s.r.o., Ke Klínku 1313, 666 02 Předklášteří, telefon 541 230 732, e-mail: reakcesro@reakcesro.
cz. Platba fakturou je možná na základě písemné objednávky. Inzerce osobního charakteru (blahopřání, vzpomínky apod. – kromě básní a obrázků) je pro občany Tišnova bezplatná. 
Tišnovské noviny lze zakoupit za jednotnou cenu 5,- Kč. Příští zpravodaj (č. 1/2014) vyjde 20. prosince 2013 (uzávěrka textů a inzerce je 9. 12. 2013).


