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Vážení spoluobčané,

období letních prázdnin je defini-
tivně pryč, žáci základních a středních 
škol v Tišnově se vrátili do svých la-
vic, na základních školách, jež jsou pří-
spěvkovými organizacemi města, jsme 
přivítali nové prvňáčky a nyní vstupu-
jeme do podzimních časů. V době, kdy 
čtete tyto řádky, proběhla v Tišnově 
ojedinělá akce – pokládání tzv. kame-
nů zmizelých sousedů – Stolpersteine, 
které připomínají, že ani Tišnov nebyl 
ušetřen holocaustu v době druhé svě-
tové války.

S termínem nadcházejících voleb do-
chází k vzedmutí nemalých emocí, jež 
přináší velkou míru iracionálního cho-
vání. Je nutné si ale uvědomit, že měs-
to Tišnov musí být především dobrým 
a moudrým hospodářem, ať už bude po-
litická reprezentace ve vedení jakákoliv. 

Dovolte mi uvést dva příklady, kdy 
se na jedné straně jedná o rozhodnu-
tí moudré s dlouhodobou koncepcí 
a na druhé straně o nedobře připrave-
nou důležitou investici.

Na posledním jednání zastupitelstva 
konaném dne 8. září zastupitelé hlaso-
váním rozhodli, že město Tišnov uza-
vře budoucí darovací smlouvu s Jiřím 
Němcem, kde se jmenovaný zavazuje, 
že vybuduje novou pozemní komuni-
kaci v zadních částech doposud slepých 
ulic K Čimperku, Marie Pavlíkové a For-
mánkovy. Celková cena této investi-
ce financovaná panem Jiřím Němcem 
bude převyšovat hodnotu 10 milionů 

Kč a hotová komunikace bude bezúplat-
ně převedena do majetku města včetně 
pozemků pod komunikacemi. Obyvate-
lům bydlícím na výše uvedených ulicích 
se tím zvýší komfort bydlení, protože 
údržba ulic, především v zimních mě-
sících, i odvoz komunálního odpadu se 
tím značně zjednoduší. Navíc bude vy-
budováním nové ulice umožněn další 
stavební rozvoj v této lokalitě a občané 
toužící po klidném bydlení si zde budou 
moci koupit pozemky a postavit nové 
rodinné domy. Dochází tak k logickému 
rozvoji bydlení v jediné možné oblas-
ti Tišnova a městu se tak otevírá šance 
na zvýšení počtu trvale bydlících obyva-
tel, což do městského rozpočtu přináší 
nemalou finanční částku. 

Doufám, že se tak lokalita Na Honech 
za Kukýrnou dokáže zbavit zbytečné 
politizace a iracionality, jak tomu bylo 
doposud. Nově vybudovaná komuni-
kace bude dostatečně široká na to, aby 
nic nebránilo stavbě rodinných domů 
a aby splňovala všechny náležitosti po-
dle stavebního zákona o pozemních 
komunikacích. Všechny výše zmíněné 
ulice, jež jsou doposud slepými, se sta-
nou průjezdnými, což rozhodně přispě-
je ke zklidnění provozu v této lokalitě. 
Byl bych velice rád, aby si čtenář neple-
tl zklidnění dopravní situace s velice 
komplikovaným problémem parková-
ní na ulici Dlouhé. Toto je samostatná 
záležitost a město bude hledat nejlepší 
možné řešení tohoto problému. 

A nyní Vám uvedu opačný příklad. 
Všichni si uvědomujeme nutnost nad-
stavby ZŠ Smíškova a to, že se tento 
projekt realizuje a jde do závěrečné 
fáze, není v žádném případě záslu-
hou jen jedné politické strany, která si 
před nadcházejícími volbami tento pro-
jekt přivlastňuje. Naopak. Při hlasování 
v zastupitelstvu o rozšíření počtu uče-
ben na ZŠ Smíškova došlo ke všeobec-
nému konsensu. Jinými slovy, pro tuto 
investici do vzdělání našich dětí hlaso-
vali všichni zastupitelé bez rozdílu po-
litické příslušnosti. Nikdo tedy nechce 
zpochybňovat smysluplnost tohoto pro-
jektu. Ale k čemu se musím kriticky vy-
jádřit, je fakt, že tento projekt nebyl 
dobře a uvážlivě připraven. Časový rá-
mec přípravy byl velice omezený a v po-
měrně krátké době podalo město žádost 
o dotaci. Dá se tedy pochopit, že z důvo-
du časové tísně může projekt vykazovat 
určité drobné chyby. 

Co je pro mě však úplně nepochopi-
telné, je to, že časové období mezi po-
dáním žádosti, které proběhlo v únoru 
roku 2013, a schválením rozpočtu pro 
rok 2014 nebylo využito k důkladné 
diskuzi nad stavem 60 let starého ob-
jektu takovým způsobem, aby schvalo-
vaný rozpočet počítal i s dodatečnými 
víceprácemi vedoucími k rekonstrukci 
sítí na této základní škole. V současné 
době se tak potýkáme s velice kompli-
kovanou situací, kdy při zprovozňování 
nově zbudovaných nadstavbových tříd 
nad původními patry školy řešíme otáz-
ky spojené s rozvody elektřiny, vody 
a kanalizace, se kterými původní pro-
jekt nepočítal. Za normálního průběhu 
takovéto investiční akce by bylo zce-
la logické zahrnout do projektu i tyto 
opravy. V současnosti probíhají neko-
nečné diskuze na téma, co stávajícího se 
ze staré budovy může zachovat a co je 
nutné vyměnit.

O tom, že samotné výběrové řízení 
na tuto investiční akci nebylo prove-
deno správně, jsem informoval na po-
sledním jednání zastupitelstva, stejně 
tak o faktu, že ROP Jihovýchod nedo-
poručil podepsání smlouvy s vítězem 
veřejné soutěže firmou Moravostav a. 
s. pod finanční sankcí. V tomto smyslu 
byl informován již v měsíci listopadu 
roku 2013 bývalý starosta města Jan 
Schneider. Tedy celé období od pro-
since loňského roku hrozí městu Tiš-
novu citelné krácení dotace. Přesto 
byla smlouva s firmou Moravostav a. s. 
za město Tišnov podepsána. Tišnov tak 
bude muset zkrácenou dotaci zaplatit 
z vlastních zdrojů. Znamená to tuto fi-
nanční korekci krýt buď čerpáním úvě-
ru, což představuje citelné zadlužení 
města, nebo krácením příspěvků např. 
neziskovým organizacím. V současné 
době se jedná o tom, jak velké krácení 
této dotace bude. V každém případě je 
již teď jisté, že to bude nejméně 1 mi-
lion Kč. Pro názornost toho, jak nemá 
postupovat správný hospodář, to, dou-
fám, stačí.

Vážení spoluobčané, na závěr si Vás 
dovoluji co nejsrdečněji pozvat na tra-
diční oslavu Svatováclavských hodů, 
přeji Vám krásné podzimní dny a šťast-
nou ruku při Vašem výběru nové poli-
tické reprezentace města. 

Tomáš Komprs, starosta

Úvodní slovo
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Informace k volbám do zastupitelstva města Tišnova
Volby do zastupitelstva města Tišno-

va se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 
2014. 

Právo volit do Zastupitelstva 
města Tišnova

má státní občan ČR, který je na úze-
mí města Tišnova hlášen k trvalému 
pobytu,  alespoň ve druhý den voleb 
dosáhne věku nejméně 18 let a nena-
stala u něho překážka volebního prá-
va, a to ve volebním okrsku, ve kterém 
je zapsán ve stálém seznamu voličů. 
Za stejných podmínek může volit rov-
něž státní občan jiného členského státu 
Evropské unie, který je na území města 
Tišnova hlášen k trvalému pobytu a po-
žádal o zápis do dodatku ke stálému se-
znamu voličů. 

Při těchto volbách nelze volit na vo-
ličský průkaz (tj. není možné volit 
mimo svůj stálý okrsek).

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou společně 

s informacemi o způsobu hlasování 
doručeny voličům do poštovní schrán-
ky v místě jejich trvalého pobytu, a to 
nejméně 3 dny před volbami. Seznam 
kandidujících volebních stran pro vol-
by do Zastupitelstva města Tišnova 
se všemi kandidáty a také informace 
o způsobu hlasování již nyní naleznete 
na www.tisnov.cz v sekci Aktuální in-
formace – Komunální volby 2014. 

Přenosná volební schránka
Volič může ze závažných (zejména 

zdravotních) důvodů požádat MěÚ Tiš-
nov (na tel. č. 549 439 711) a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi 
o umožnění hlasování mimo voleb-
ní místnost – do tzv. přenosné volební 
schránky (pouze v územním obvodu 
okrsku, pro který byla okrsková voleb-
ní komise zřízena).

Sídla volebních okrsků 
a příslušnost voličů

volební okrsek č. 1:  volební míst-
nost  v budově Mateřské školy – Ho-
rova 960
pro voliče s adresou trvalého 
pobytu:

Brněnská 198, 276, 498, 800, 824,  
909, 916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, 
Hanákova – celá, Hradčanská – celá, 
Jamborova – celá, Mahenova – celá, 
Mánesova – celá, Mrštíkova – celá, 

Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těs-
nohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě 
– celá, U Pily – celá;

volební okrsek č. 2:  volební míst-
nost  v budově restaurace FIPO – 
Hornická 1698
pro voliče s adresou trvalého 
pobytu:

Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 
791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Er-
benova – celá, Halasova – celá, Hornic-
ká 950–953, 957, 1519–1530, 1698, 
Horova – celá;
volební okrsek č. 3:  volební míst-
nost v budově Základní školy – Smíš-
kova 840
pro voliče s adresou trvalého 
pobytu:

Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 
264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 
305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 
700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569, 
Chodníček – celá, Dobrovského – celá, 
Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, 
Hornická 468–471, 899–901,    Hřbi-
tovní – celá, Husova – celá, Hybešova 
– celá, Hynka Bíma – celá, Kvapilova – 
celá, Máchova – celá, Majorova – celá, 
Na Mlékárně – celá, Na Rybníčku – celá, 
Purkyňova – celá, Revoluční – celá, Rie-
grova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 
340, 348, 389, 390, 397, 399, 425, 707,  
Smetanova – celá, Smíškova – celá, 
Vrchlického – celá, Wagnerova – celá;

volební okrsek č. 4:  volební míst-
nost v budově Městského kulturního 
střediska – Mlýnská 152
pro voliče s adresou trvalého 
pobytu:

Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–159, 
170, 185, 196, 231, 232, 252, 260, 286, 
325, 475, 792, 1887, Cáhlovská – celá, 
Červený mlýn – celá, Dvořáčkova – celá, 
Halouzkova – celá, Janáčkova – celá, 
Jungmannova – celá, Karasova – celá, 
Klášterská – celá, Koráb – celá, Kostelní 
– celá, Mlýnská – celá, Nádražní – celá,  
Na Kopečku – celá, Na Loukách – celá, 
Na Zahrádkách – celá, nám. Komenské-
ho – celá, nám. Míru – celá, Neumanno-
va – celá, Ostrovec – celá, Pejškov – celý, 
Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, 
Ráboňova – celá, Radniční – celá, Trma-
čov – celá, U Humpolky – celá, U Náho-
nu – celá, U Střelnice – celá, U Svratky 
– celá, U Tratě – celá, Za Krétou – celá, 
Za Mlýnem – celá z k. ú. Tišnov; 

Čísla popisná větší než 1000 a men-
ší než 1500 jsou domy z katastrálního 

území Předklášteří. Tito občané hla-
sují v Předklášteří (zejména ul. 
Za Mlýnem).

volební okrsek č. 5:  volební míst-
nost v budově Gymnázia Tišnov – 
Na Hrádku 20  
pro voliče s adresou trvalého 
pobytu:

Bezručova – celá, Černohorská – 
celá, Drbalova – celá, Družstevní – celá, 
Jiráskova – celá,  Kukýrna – celá,  Květ-
nická 1610–1620, 1717–1724, Lomnic-
ká – celá, Na Hrádku – celá, nám. 28. 
října – celá, Nerudova – celá, Parolkova 
– celá, Polní – celá, Riegerova 25, 270, 
281, 310–312, 318, 321, 323, 324, 332, 
431–435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – 
celá, Tyršova – celá;

volební okrsek č. 6:  volební míst-
nost v budově Základní školy – nám. 
28. října 1708
pro voliče s adresou trvalého 
pobytu:

Dřínová – celá, Králova – celá mimo 
č. p. 1742, Květnická 1621–1640, 1944, 
Osvobození – celá;

volební okrsek č. 7:  volební míst-
nost v budově bývalé školy – Jamné 
28
pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v místní části Jamné;

volební okrsek č. 8:  volební míst-
nost v budově Kulturního domu – 
Hajánky 23
pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v místní části Hajánky a Hájek;

volební okrsek č. 9:  volební míst-
nost v budově Centra sociálních slu-
žeb, Králova 1742
pro voliče s adresou trvalého 
pobytu:

Dlouhá – celá, Formánkova – celá, 
K Čimperku – celá, Králova 1742, Marie 
Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, Ran-
ného – celá, Valova – celá.

Informace:
Další informace k volbám lze na MěÚ 

Tišnov získat na tel. č. 549 439 777.

Mgr. Ivona Prášilová 
Odbor správních a vnitřních věcí
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Tišnov – jaký bude?

Rozhodněte!

Strana  
zelených

 Jan Křehlík 

 Mgr. David Vávra

 Pavel Brzobohatý 

 Mgr. Jan Duda

 Mgr. Zdeňka Dohnálková










tisnov.zeleni.cz

dále kandidují:
Václav Kappel
Ing. Hana Ondrušková
Jiří Blaha
Ing. Kateřina Koudelová
Ing. Miroslav Pálka

Mgr. Hana Pernicová
Ing. Miloš Rozkošný
Mgr. Iveta Kosová
Mgr. Eva Vávrová
Mgr. Jitka Srbová
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Bc. Marie Ježková

www.top09.cz/tisnov
www.facebook.com/top09tisnov

STAROSTKA
TIŠNOVA
Volte a podpořte kandidátku na první
starostku Tišnova 10. a 11. října

VOLÍM

4.
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Volební program KSČM pro volby do obecního zastupitelstva  Tišnov 2014
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
Od posledních voleb uplynuly čtyři roky a můžeme se ohlédnout za volebním obdobím a zhodnotit je. V patnáctičlenném zastu-
pitelstvu našeho města jsme měli jeden mandát, o to cennější je, že se s naší pomocí dařila plnit daná předsevzetí. Viditelné 
výsledky jsou například v oblasti kultury – oprava kin, školství – rekonstrukce základní školy Smíškova, bytová politika – výstav-
ba bytových jednotek v Honech za Kukýrnou a zateplení penzionu na sídlišti Květnice, doprava – rekonstrukce ulice Brněnská 
.Ne vše  se ale zdařilo – například se nenašly možnosti ke zbudování smuteční obřadní síně.

Proto v našem volebním programu budou zvolení zastupitelé prosazovat zejména:
1. Bydlení: Podpora výstavby sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny
2. Zdraví: Podpora zachování a zkvalitnění a dostupnosti lékařské péče  a zřízení dětských  jeslí.
3. Doprava: Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích a podpora zkvalitnění a rozšíření inte-

grovaného dopravního systému tak, aby občané mohli bez problémů dojíždět do zaměstnání, škol, k lékaři i za kulturou.
4. Zaměstnanost:   Podpora všech podnikatelských subjektů, které přispívají ke zlepšení služeb ve městě, zaměstnanosti 

a podpora rozvoje městské průmyslové zóny.
5. Výstavba smuteční obřadní síně: Budeme se zasazovat o vybudování smuteční obřadní síně, aby měli občané našeho 

města a přilehlého regionu možnost důstojně se rozloučit se svými blízkými.
6. Kultura a sport: Podpora sportovních, zájmových a společenských organizací, které se podílejí na sportovním, kulturním 

a společenském životě v našem městě
7. Životní prostředí:  Podpora budování a údržby městských parků, čistota a údržba veřejných prostranství, dobudování 

kanalizace v okrajových částech města. Budeme se zasazovat za čistý Tišnov.
8. Bezpečnost: Podpora důsledného potírání všech protispolečenských jevů a prevence kriminality ve městě. Ochrana 

a bezpečnost osob, zejména dětí a majetku  .
9. Vzdělání: Podpora zachování, rozšíření  a rozvoje předškolních zařízení, a investice do stávajících místních škol, finan-

covaných z veřejných prostředků
10. Senioři: Podpora rozvoje a úrovně  pečovatelské služby, odlehčovací služby, rozšiřování  bezbariérových zón, podpora  

všestranného zapojení seniorů do společenského života v našem městě.
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www.most-tisnov.cz

facebook.com/MOSTTisnov

MOST pro Tišnov
Vyjádřili nám podporu: 
MVDr. Jiří Mouka, Zdeněk Jílek, Miloslav Novotný, 
PharmDr. Milan Sítora, MUDr. Martin Blaťák.

Bc. Jiří Dospíšil1 Mgr. Martin Sebera, Ph.D.2
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Radnice informuje

Mobilní sběr odpadu
Václav Drhlík

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

Plán přistavení velkoobjemových 
kontejnerů v ulicích a obcích

• 1. 10. 2014     Černohorská, Janáčkova
• 2. 10. 2014     Kvapilova, parkoviště 

u Pošty 3
• 7. 10. 2014     Drbalova, U Humpolky
• 8. 10. 2014     Polní, Erbenova
• 9. 10. 2014     Mrštíkova, ul. Klášterská 

(u závor)
• 14. 10. 2014   Na Hrádku (u hřbitova), 

Purkyňova (nemocnice)
• 15. 10. 2014   Pejškov (u zastávky), 

Brněnská (u pily)

• 16. 10. 2014   Kukýrna (u ordinace 
dr. Stalmachové ), Jamné (na návsi 
a „U Vlachů“)

• 21. 10. 2014   Za Mlýnem, Hajánky
• 22. 10. 2014   Halasova, Králova 

(na konci)
• 23. 10. 2014   Dlouhá (u křižovatky 

s Lomnickou)

Na každém sběrném stanovišti 
je umístěn kontejner v době 
od 15.30 hod. do 18.00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze pova-
žovat takový, který vzhledem k jeho 
rozměrům nelze uložit do vlastních od-
padových nádob (popelnic, kontejne-
rů). Jsou to především skříně, sedací 
soupravy, koberce, železo aj. Pokud je 
to možné, prosíme o maximální sníže-
ní objemu tohoto odpadu. U skříní se 

jedná o rozmontování, s kterým může 
pomoci i obsluha u kontejnerů. K při-
staveným kontejnerům je možné donést 
i velkoobjemové elektrozařízení, které 
podléhá zpětnému odběru (chladničky, 
sporáky, televize, monitory aj.) a které 
město odebírá prioritně na sběrném dvo-
ře. Respektujte, prosíme, pokyny obslu-
hy, děkujeme. 

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

Jsme znovu na rozcestí 

NeprůhlednýBariéra Hon Klusák Pleskačová Bábor

www.NestraniciTisnov.cz
Volte 11, SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ 
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Před nám
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Představení úřadu – Odbor dopravy

V dnešním seriálu o jednotlivých odbo-
rech Městského úřadu v Tišnově si Vám 
dovolíme představit Odbor dopravy 
Městského úřadu v Tišnově – zkratka OD.

Vedoucím OD je Ing. Zdeněk Hvízdal, tel. 
549 439 716, zdenek.hvizdal@tisnov.cz, 
kancelář se nachází v přízemí č. 109, 
který  řídí  9členný odbor v oblasti pře-
nesené působnosti a zároveň vykonává 
funkci vedoucího zkušebního komisaře.

Jednotlivé agendy OD zpracovává 
ve třech podlažích rohové budovy, ná-
městí Míru 346.

Registr řidičů 
Tato agenda se řídí zákonem o provo-
zu na pozemních komunikacích a zá-
konem o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti. Uděluje řidičské 
oprávnění, vyřizuje žádosti o řidičské 
průkazy, eviduje školení odborné způ-
sobilosti, vydává paměťové karty. Za-
znamenává řidičem dosažený počet 
bodů a v případě dosažení celkového 
počtu 12 zasílá řidiči oznámení o této 
skutečnosti. Zadává do registru řidi-
čů zákazy řízení motorových vozidel,  
po vypršení trestu a splnění zákonem 
stanovených podmínek vrací řidičské 
oprávnění.
Registr řidičů najdete v přízemí, kan-
celář č. 112, a jeho chod  zajišťují Ivana 
Brychtová tel. 546 439 737, ivana.brych-
tova@tisnov.cz, a Hana Pulkrábková, 
tel. 549 439 738, hana.pulkrabkova@
tisnov.cz.  

Registr vozidel 
Tento úsek OD pracuje podle zákona 
o podmínkách provozu na pozemních 
komunikacích, vyhlášky o registraci 

vozidel a zákona o pojištění odpověd-
nosti. Na základě žádostí registruje 
vozidla, zapisuje změny v registru vozi-
del, vyřazuje vozidla, schvaluje technic-
kou způsobilost dovezeného vozidla, 
schvaluje přestavby a stavby vozidel. 
Schvaluje registrace autoškol a provádí 
zkoušky z odborné způsobilosti k říze-
ní motorových vozidel včetně výkonu 
státního dozoru.
Registr vozidel se nachází v prvním po-
schodí, kancelář č.  210 –  referenti Jana 
Kloboučníková, tel. 549 439 736, jana.
kloboucnikova@tisnov.cz, a Ing. Franti-
šek Šanca, tel. 549 439 739, františek.
sanca@tisnov.cz. V kanceláři č. 209 na-
jdete referenty a zároveň zkušební ko-
misaře Josefa Prudila, tel. 549 439 785, 
josef.prudil@tisnov.cz a Vladimíra Va-
řílka, tel. 549 439 735, vladimir.varilek
@tisnov.cz.

Silniční správní úřad  
v rozsahu obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností 
Referentka pracuje podle zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích 
a zákona o pozemních komunikacích. 
Vykonává působnost speciálního sta-
vebního úřadu ve věcech silnic II. a III. 
třídy, místních komunikací, veřejně pří-
stupných účelových komunikací  a pů-
sobnost silničního správního úřadu 
ve věcech silnic. Stanovuje místní a pře-
chodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích a užití zařízení pro pro-
vozní informace na silnicích, mimo sil-
nic I. tříd a na místní komunikaci. 
Kancelář se nachází v prvním poschodí, 
dveře č. 212, referentka Ing. Bc. Petra Vo-
káčová tel. 549 439 756, petra.vokacova@
tisnov.cz.

Přestupky a správní delikty 
Agenda se řídí zákonem o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla, zákonem o  provo-
zu na pozemních komunikacích, záko-
nem o podmínkách  provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a záko-
nem o silniční dopravě. Referentka roz-
hoduje o zadržení řidičského průkazu, 
o námitkách dosaženého počtu bodů, 
trvalém vyřazení vozidla ve správním 
řízení, projednává přestupky a správ-
ní delikty podle zákona o pojištění od-
povědnosti, jiné správní delikty podle 
zákona  o  provozu na pozemních ko-
munikacích. Odnímá  a vrací řidičské 
oprávnění v případě zdravotní nezpů-
sobilosti řidiče. Vykonává státní dozor 
autoškol a taxislužeb.
Kancelář se nachází v prvním poschodí,  
č. 208 – referentka Mgr. Jana Němcová, 
MSc., tel. 549 439 759, jana.nemcova@
tisnov.cz.

Přestupky a správní delikty
Referent řeší přestupky a správ-
ní delikty podle zákona o  provozu 
na pozemních komunikacích, zákona 
o podmínkách  provozu vozidel na po-
zemních komunikacích  a zákona 
o přestupcích. Projednává přestupky 
a správní delikty – rozhoduje o pře-
stupcích v blokovém a příkazním říze-
ní, vydává rozhodnutí o zákazu řízení 
motorových vozidel. Rozhoduje o upuš-
tění od výkonu sankce zákazu činnosti.
Kancelář najdete ve třetím poschodí 
č. 405 – referent Ing. Jiří Brychta, tel. 
549 439 717, jiri.brychta@tisnov.cz.

Omezení provozu 
Petra Vokáčová, referent Odboru dopravy

Dovolujeme si upozornit, že z dů-
vodu provádění opravy povrchu silni-
ce bude v termínu od cca 15. 9. 2014 
do 30. 9. 2014 na silnici vedoucí z Dráso-
va do Hradčan omezen provoz. Ten bude 
veden jedním jízdním pruhem a bude ří-
zen světelným signalizačním zařízením. 

Z důvodu provádění opravy opěr-
né zdi v blízkosti železničního přejez-
du v městysu Nedvědice bude v termínu 
od cca 22. 9. 2014 do 22. 10. 2014 na sil-
nici vedoucí z Nedvědice do Doubravníku 
omezen provoz, který bude veden jedním 
jízdním pruhem.

Plošná 
deratizace

V rámci prevence proti přemnožení 
potkanů a časového sjednocení deratizač-
ních zásahů, které zvyšují účinnost těchto 
opatření, vyhlašuje město Tišnov plošnou 
deratizaci od 1. 10. do 31. 10. 2014. O pro-
vedení deratizace podejte, prosím, zprávu 
oddělení komunálních služeb města Tišno-
va osobně nebo na tel. 549 439 851.
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Oprava kříže na Květnici – poděkování
Václav Drhlík

V letních měsících proběhla oprava 
kříže na Květnici. K tomuto turistickému 
cíli označenému „Květnice (kříž, vyhl.)“ 
s kótou 455 m dojdete po zelené turistic-
ké trase po 150 metrech od vrcholu Květ-
nice, ale to většina Tišnováků dobře ví. 
Dřevěný kříž byl ukotven přímo do beto-
nu, začal v místě ukotvení uhnívat a jeho 
stabilita tím byla velmi narušena, proto 
bylo přistoupeno k jeho opravě. Kříž byl 

postaven v roce 2002 na místě původní-
ho, tehdy již spadlého kříže.

Město Tišnov zajistilo materiál 
na opravu kříže a dodávku nového sru-
bového posezení se stříškou, které bylo 
umístěno jen několik metrů nad kříž. 
Velké poděkování však patří především 
místnímu speleologovi panu Pavlu Ond-
riskovi ze ZO ČSS Tišnovský kras a panu 
Liboru Šikulovi, který s ním na opravě 

kříže spolupracoval. Právě oni zajis-
tili dopravu a samotnou opravu kříže 
na tomto těžko dostupném místě. Nyní 
je kříž již pevně uchycen v zabetonova-
né kovové patce, ramena jsou oplechova-
ná a celý kříž je nově natřen. Ještě jednou 
tedy velké díky. Kříž tak může opět maje-
státně dohlížet na dění ve městě ukotven 
v pevných základech.

Humanitární sbírka textilu a ošacení
Václav Drhlík

Město Tišnov ve spolupráci s Diecéz-
ní charitou Brno a společností KTS 
Ekologie s. r. o. vyhlašuje podzimní hu-
manitární sbírku. Od 27. 9. do 18. 10. 
2014 můžete v pytlích či krabicích 
předat neznečištěné ošacení a tex-
til na sběrný dvůr, Wágnerova 1543, 
Tišnov. Ten je otevřen v pracovní 
dny od 7.00 do 15.00 hod., v pondělí 

do 16.30 hod. Můžete využít také so-
bot 27. 9., 4. 10., 11. 10. a 18. 10., kdy je 
otevřeno od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku 
si poté převezmou dopravci z Diecézní 
charity Brno. 

Můžete darovat letní a zimní obleče-
ní (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
látky (min. 1 m²), peří, péřové a vatové 

přikrývky, polštáře, deky a nepoškoze-
nou obuv.

Pro potřeby humanitární sbírky ne-
lze přijmout: znečištěný a vlhký textil, 
elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dět-
ské kočárky, matrace, koberce.

Městská policie Tišnov zahájila činnost v plánovaném 
personálním obsazení
Miroslav Kettner, Jiří Sokol

Po dvouměsíčním provizorním fungo-
vání zahájila Městská policie Tišnov dne 
1. září 2014 činnost v plánovaném obsa-
zení dvou strážníků. Jako druhý strážník 
byl výběrovou komisí vybrán p. Jiří So-
kol, který nastoupil do funkce dne 1. září 
2014.

Tímto byl naplněn harmonogram pro-
jektu pod názvem Zřízení Městské poli-
cie Tišnov. V uvedeném složení zahájili 
strážníci Miroslav Kettner a Jiří Sokol čin-
nost danou jim zákonem číslo 553/1991 
Sb., o obecní policii, a souvisejícími práv-
ními předpisy.

Mezi plánované úkoly Městské po-
licie Tišnov patří především prevence, 
rada a pomoc občanům, kteří ji potře-
bují. Dále např. zajištění bezpečné cesty 
dětí do školy, besedy ve školách na různá 
témata související s prací MP a bezpeč-
nostními riziky, stejně tak besedy s obča-
ny staršího věku související s množící se 
protiprávní činností vůči těmto spoluob-
čanům a další aktivity vstříc občanům.

S veškerými požadavky, náměty a při-
pomínkami se mohou občané obrátit 

na strážníky osobně na ul. Radniční č. 14, 
na tel. číslech 549 439 858, 603 577 252

nebo e-mailem: policie@tisnov.cz.
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Odbor správy majetku a investic – Aktuality
 

Žáci ZŠ Smíškova po prázdninách již 
s novou školní kuchyní a jídelnou

Přístavba školní kuchyně a jídelny je 
součástí projektu Nástavba a přístavba 
ZŠ Smíškova. Během školních prázdnin 
se podařilo práce na stavbě urychlit nato-
lik, že tato část byla 29. 8. 2014 uvedena 
do plně funkčního provozu a zkolaudo-
vána. Děti využívají novou velkou jídelnu 
a dostatečnou plochu pro výdej jídla. Pra-
covníky v kuchyni čekala  nová kuchyně, 
skladovací  plochy a  šatny se sociálním 
zařízením v suterénu budovy. Přistavě-
na byla i zásobovací rampa a nákladový 
výtah. Děkujeme zaměstnancům školy 
za pomoc při úklidu a stěhování do no-
vých prostor.

Zateplení Centra sociálních služeb 
Tišnov ukončeno o dva měsíce dříve

Stavba kompletní revitalizace bu-
dov centra byla zahájena na podzim 
loňského roku. Mírná zima umožnila ne-
přetržité stavební tempo a stavba byla 
dokončena o dva měsíce dříve. Práce 
spočívaly v zateplení obvodových pláš-
ťů objektů, zateplení střech a ve výměně 
stávajících otvorových výplní. Nad balko-
ny byly doplněny chybějící stříšky. Staveb-
ními úpravami se prodloužila životnost 
takto regenerovaných objektů a  došlo 
ke snížení jejich energetické náročnosti. 
Celkové náklady na realizaci projektu čini-
ly téměř 32 mil. Kč. Projekt byl podpořen 
finančními prostředky ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši 11 mil. Kč.

Mateřská škola U Humpolky má  nová 
sociální zařízení

Tradičně se prázdniny využívají k ne-
zbytným opravám ve školních a před-
školních zařízeních. Tyto letní prázdniny 
byla realizována kompletní rekonstruk-
ce sociálních zařízení v MŠ U Humpolky. 
Předmětem  byly nové rozvody vody, ka-
nalizace a elektroinstalace  tří sociálních 
zařízení včetně umýváren. Nové jsou sa-
mozřejmě i keramické obklady, dlažby 
a zařizovací předměty. Celkové náklady 
činily 1,1 mil. Kč.

Reakce na článek „O šikaně, lhaní a jiných věcech…“
Jan Schneider

V posledním čísle Tišnovských novin 
byl zveřejněn článek pana Pavla Trakala 
s názvem O šikaně, podvádění, lhaní a ji-
ných věcech... Tento článek je plný závaž-
ných nařčení mé osoby a rovněž bývalých 
kolegů z Rady města Tišnova. Veškeré uve-
dené informace jsou však zcela záměrně 
vytrženy z kontextu, je zmíněna řada ne-
podložených a lživých domněnek, místy 
hraničících s trestným činem pomluvy. Au-
tor článku se odvolává na podkladové ma-
teriály a informace poskytnuté v souladu 
se žádostí dle zákona o svobodném přístu-
pu k informacím. Přesto, že stejný zákon 
nařizuje poskytovateli informací, tedy 
městskému úřadu, zveřejnit do 15 dnů 
rozsah požadavku včetně textu odpově-
di na internetových stránkách, do dnešní-
ho dne se tak nestalo. Důvodem je to, že 
žádný občan jménem Pavel Trakal v na-
šem městě, dokonce v celém Jihomorav-
ském kraji, neexistuje, což lze jednoduše 
doložit veřejně dostupnými informacemi 
v databázi Ministerstva vnitra. Jedná se 

tak o zcela anonymní příspěvek uveřejně-
ný pod smyšleným jménem, jehož autor 
bohužel alespoň zčásti čerpal z informací, 
které nelze jinak získat než právě na zá-
kladě žádosti dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Tedy nejspíše au-
tor s nadstandardním přístupem k infor-
macím uloženým na městském úřadě či 
k osobám tyto informace spravujícím.

Zajímavé na celé záležitosti je také to, 
že příspěvek byl otištěn, ač nebylo jeho 
uveřejnění řádně schváleno redakční ra-
dou Tišnovských novin. Jeho rozsah je 
v rozporu s pravidly pro výrobu Tišnov-
ských novin a zejména pak bez ověře-
ní pravé identity autora, což jistě nevrhá 
dobré světlo na Tišnovské noviny, které 
byly nedávno předmětem tolik diskutova-
né a kritizované změny koncepce kultury 
ve městě. Z tohoto pohledu tak slibovanou 
nezávislost a profesionalitu rozhodně ne-
přinesly, spíše naopak.

Já i mí kolegové důrazně odsuzuje-
me tento způsob pomlouvačné anonymní 

kampaně, ať už se dotkne kohokoliv. 
Za zvláště nešťastný pak považujeme fakt, 
že se odehrává na stránkách Tišnovských 
novin, tedy oficiálního městského zpra-
vodaje hrazeného z veřejných prostřed-
ků. Celou volební kampaň proto chceme 
vést zásadně v duchu fair play, ke snahám 
na očerňování politických konkurentů se 
nesnížíme a dále také nebudeme podob-
né útoky komentovat. Věříme v moudrost 
a zkušenost Vás, tišnovských voličů. Vy za-
jisté nepodlehnete této nečestné kampani 
a při výběru nových městských zastupite-
lů se budete ohlížet na volební programy 
jednotlivých stran a hnutí a především pak 
na to, co uchazeči o Vaši důvěru už v minu-
losti dobrého pro naše město vykonali.

Přeji Vám pěkné babí léto a při nadchá-
zejících volbách šťastnou ruku.
______________________________________________

Poznámka redakční rady: článek byl 
řádně schválen na schůzi redakční rady 
dne 20. 8. 2014. Redakční rada není povin-
na ověřovat identitu autorů příspěvků. 

Názory občanů
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Reakce na článek „Problémy s rekonstrukcí koupelny“
František Svoboda

Vážený pane Beneši,
dovoluji si tímto způsobem reago-

vat na Váš příspěvek v minulém čísle 
TN. Ujišťuji Vás, že i mne útočné vyzně-
ní Vašich slov namířené na mou osobu 
zasáhlo. Upřímně lituji některých svých 
vět pronesených během návštěvy Vaše-
ho bytu, které jste si bohužel vyložil úpl-
ně jinak, než jsem si při odchodu myslel. 
Také mě mrzí, že jste je nyní s poměrně 
dlouhým časovým odstupem interpreto-
val tak, jak jsem se ve Vašem příspěvku 
dočetl.

Celá věc se mi jeví jako smutné nedo-
rozumění, které jsem nejspíš zavinil až 
přehnanou otevřeností. Omlouvám se, 
že jsem Vás špatně odhadl, ale skuteč-
ně jsem se s Vámi snažil nastalou situaci 
probrat tak, jak bych ji probíral se svými 
rodiči. Věřte mi proto, prosím, že jsem 
rozhodně neměl v úmyslu Vám naznačo-
vat, že tu za pár let již nebudete nebo že 
nemáte nárok na život tam, kde jste spo-
lu s manželkou zvyklí.

Svá přesná slova si dnes už nevyba-
vuji, ale mým cílem bylo Vám vysvětlit, 
že městský byt by měl být přizpůsoben 
co nejširší skupině potenciálních nájem-
níků a ti většinou upřednostňují kou-
pelnu s vanou (jejíž součástí je i sprcha) 
před pouhým sprchovým koutem. Vaše 
koupelna bohužel neumožňuje zbudo-
vání sprchového koutu, aniž by zároveň 

byla vana odstraněna, o čemž jsem se 
na vlastní oči přesvědčil. Vámi poža-
dovaná rekonstrukce byla mimo jiné 
z tohoto důvodu vyhodnocena jako ne-
výhodná pro majitele bytu, tedy město, 
jehož zájmy jsou zastupitelé také povin-
ni hájit. Není to proto, že by na Vás a Va-
šich potřebách nezáleželo. Je to proto, 
že vedení města má sloužit všem svým 
občanům. Jistě jste se sám ocitl někdy 
v situaci, kdy nedokážete vyhovět kaž-
dému a snažíte se tedy alespoň obhájit 
důvody navrhovaného řešení. Skutečně 
mě velmi mrzí, že se mi nepodařilo Vám 
toto vysvětlit.

Mé další výroky se pak týkaly alterna-
tivních řešení Vaší situace, na která jsem 
se snažil poukázat. Zmínil jsem například 
možnost bydlení v bytových jednotkách 
na penzionu, které město budovalo prá-
vě pro lidi, jako jste Vy, a které jsou proto 
Vašim nárokům mnohem lépe přizpůso-
beny. Několik set seniorů, kteří tuto mož-
nost využili a v městských bytech pro 
seniory bydlí, svědčí o tom, že jde o lo-
gické a dobré řešení, Pokud jste to však 
pochopil tak, že Vás z vašeho bytu vyhá-
ním, opět jde opravdu pouze o nedoro-
zumění. Když jsem potom popisoval, jak 
jsme tento problém řešili u nás doma, ne-
chtěl jsem se Vás nijak dotknout. Pouze 
jsem chtěl dát najevo, že si problematič-
nost situace uvědomuji, jelikož jsem sám 

byl nucen ji řešit, byť z jiné pozice. Ani 
v tomto případě si přesnou formulaci ne-
vybavuji, ale zcela jistě jsem neřekl to, co 
jste Vy napsal, jelikož můj tatínek zemřel 
již před šesti lety...

Víte, jsem zvyklý jednat s lidmi otevře-
ně a nyní jsem si vědom, že i v tom lze za-
jít příliš daleko. Chápu, že člověk ve Vaší 
situaci a rozpoložení si vyložil někte-
rá moje slova jinak, než bylo zamýšleno. 
Přesto ale nerozumím tomu, že jste roz-
hořčení čitelné z Vašeho příspěvku nedal 
najevo v době, kdy jsem s Vámi hovořil, 
a teprve po uplynutí několika měsíců věc 
řešíte takto emotivně přes noviny. Nača-
sování a útočnost Vašich slov se mě ne-
příjemně dotkly, jelikož z Vašeho bytu 
jsem odcházel ve své nevědomosti s do-
cela dobrým dojmem, že budete dále 
uvažovat i o dalších řešeních nastalé situ-
ace. Zdá se, že opak je pravdou.

Na závěr Vám za Váš příspěvek děku-
ji, i když mě nepotěšil. Šlo o podnětnou 
zpětnou vazbu, která mě donutila o věci 
přemýšlet velmi důkladně. Rád bych Vás 
ale zároveň požádal, zda byste své další 
výtky či cokoli týkající se Vašeho problé-
mu mohl nejdříve s vedením města řešit 
osobně, bez přehnaných emocí. Váš pří-
spěvek totiž celou věc nebezpečně tla-
čí do roviny osobního sporu a to podle 
mého názoru není dobré ani pro Vás ani 
pro mne.

Co je a co není propagace města
Miloš Sysel

Propagace. Každému dnes jasné a zná-
mé slovo. Dle Wikipedie je propagace obec-
ně šíření, rozmnožování. Společensky pak 
uvádění něčeho či někoho ve známost. Pro-
pagují se výrobky, firmy, politické strany. 
K tomuto účelu se zhotovují (kromě jiného) 
tzv. propagační předměty. Ty se rozdávají 
případným zákazníkům, klientům či voli-
čům (většinou) zdarma na akcích, jako jsou 
veletrhy, předváděcí akce, exhibice, politic-
ké mítinky. U komerčních firem je někdy 
těžké rozlišit, co je propagace a co reklama. 
Potud je v terminologii slova „propagace“ 
jasno. Problém u některých může nastat, 
když slovo propagace spojíte s jiným po-
jmem. Kupříkladu propagace města. 

Zkusme si teď říct, co je a co není 
propagace města. Na stránkách minis-
terstva vnitra s titulkem Láska na prv-
ní pohled aneb Jak propagovat region či 

město (www.mvcr.cz/clanek/dobra-pra-
xe-2010-laska-na-prvni-pohled-aneb-jak-
-propagovat-region-ci-mesto.asp), jsou 
uvedeny pěkné příklady, jak město či re-
gion propagovat. Pokud chceme, aby naše 
město Tišnov bylo propagováno, tedy 
společensky vstoupilo ve známost, musí 
nejprve vzniknout něco, co je třeba propa-
govat, tedy něco nového, nebo novou for-
mou upozornit na to stávající a cenné, co 
by si propagaci zasloužilo. 

Za minulé roky v Tišnově vzniklo ně-
kolik projektů trvalé hodnoty, které 
do Tišnova začaly lákat nové návštěv-
níky. Zmíníme jen několik příkladů: 
obnovení tišnovské rozhledny, byly po-
jmenovány a uvedeny ve známost úzké 
historické uličky, Tišnov je znám svou 
Mezinárodní mineralogickou výstavou, 
v tomto roce se opravilo koupaliště. Více 

propagace by si určitě zasloužil největší 
klenot zdejší středověké architektury – 
klášter Porta coeli. Pokud budou vznikat 
další projekty, například naučné stezky, 
je záhodno propagovat i je. Otázka zní: 
ubírala se v letech 2010–2014 propagace 
města Tišnova tímto směrem? Odpověď 
zní: ne. S propagací města jako svým té-
měř nosným tématem přišlo před 4 roky 
tehdy nově zvolené vedení radnice. Doba 
mu přála. Konečně se dokončila Kni-
ha o Tišnově a její vydání padlo do roku 
oslav 780 výročí první zmínky o Tišnově 
v minulém roce.

Jaká však byla propagace Tišnova? 
Během krátkého období se utratilo vel-
ké množství peněz za nákup a potisk re-
klamních předmětů. Jen za víno a potisk 
lahví pro nespecifikované hosty bylo vy-
dáno skoro 72 000 Kč. 300 ks USB stálo 
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Ještě jednou o šikaně na úřadě a panu Trakalovi
Radovan Klusák, Petr Bábor

Už několik týdnů se nás lidé ptají, jak 
to bylo se šikanou na Městském úřadě, ze 
které nás jmenovitě obvinil pan Trakal, 
a kdo pan Trakal vlastně je. Pan Trakal 
uvádí: „Na městském úřadě se šikano-
valo!“ A dodává: „Je evidentní, že za pů-
sobení členů Rady města Schneidera, 
Klusáka, Babáka a Bábora docházelo k ši-
kanování zaměstnanců Městského úřadu. 
Dařilo se jim vytvářet na ‚nepohodlné‘ 
zaměstnance psychický nátlak, až sami 
podali výpověď. V černém na bílém se 
tak objevil otřesný fakt, o kterém se již 
dlouho veřejně mluví.“

 V genderovém auditu byla položena 
obecná otázka: „Setkal/a jste se na Va-
šem úřadu s nějakou formou šikany?“ 
Čtyřicet procent zaměstnanců odpově-
dělo, že se s šikanou nesetkalo a ani o ní 
neslyšelo. Třicet procent zaměstnan-
ců vybralo předem připravenou odpo-
věď: „Ano, setkal/a jsem se na úřadu se 
šikanou, nebo jsem slyšel/a, že někdo 
byl šikanován.“ To, že se jednalo i o šika-
nu ze strany vedení města, se v auditu 
dozvídáme až po řízených rozhovorech 
s úzkou skupinou úředníků. Nás toto 

tvrzení samozřejmě trápí. Kolik procent 
zaměstnanců bylo opravdu šikanováno, 
se z takto  formulované odpovědi bohu-
žel nedozvíme. Škoda že zaměstnanci 
neměli na místo této jedné nerozlišující 
odpovědi na výběr mezi možnostmi: Sly-
šel/a jsem o šikaně…, nebo Byl/a jsem 
šikanován/a... Dozvěděli bychom se, ko-
lik procent zaměstnanců se domnívá, 
že byli šikanováni, a kolik zaměstnanců 
o tom jenom slyšelo třeba z úst nespoko-
jených zaměstnanců. Víme, že nespoko-
jených zaměstnanců nebylo málo a řadě 
z nich naše přítomnost a snaha o změny 
od počátku vadily. Ano, často jsme po za-
městnancích chtěli, aby jejich výkony 
byly lepší, a dokonce jsme jim občas po-
slali o víkendu na služební telefon SMS 
s nějakým úkolem na pondělí. Pokud si 
tito zaměstnanci myslí, že je to šikana, 
a toto šíří mezi ostatní zaměstnance a ti 
to pak uvádí do auditu, mrzí nás to, ale 
těmto „zaměstnancům“ se omlouvat ne-
hodláme. Nicméně nemůžeme vyloučit, 
že někteří zaměstnanci považovali ob-
tížná a často i emociálně vypjatá jednání 
o problémech města za šikanu ze strany 

vedení města. Jen škoda že se tuto infor-
maci dozvídáme z auditu zpracovaného 
po našem odvolání a nebyli jsme na ni 
upozorněni již dříve tajemníkem úřadu. 
Pokud problém šikany byl tak zásadní, 
jak píše pan Trakal, těžko si lze předsta-
vit, že by o tomto bývalí tajemníci ne-
věděli. Bohužel, nestalo se tak, žádný 
z tajemníků nás na výskyt šikany dří-
ve neupozornil, ještě že tak učinil svým 
„vševědoucím“ a informovaným příspěv-
kem pan Pavel Trakal.

Kdo je ve skutečnosti pan Trakal, se ale 
musíte zeptat bývalého tajemníka úřa-
du pana Ing. Václava Šikuly, současného 
kandidáta do zastupitelstva města Tišno-
va. On byl tou osobou, která si na Měst-
ském úřadě v Kuřimi vyžádala informace 
o najetých kilometrech starosty, jak nám 
sám pan starosta Kuřimi potvrdil. Pro-
to nedejte, občané Tišnova, na to, co kdo 
píše ve stokách internetových anonym-
ních diskuzí nebo pod falešným jménem 
v Tišnovských novinách. Příjmení Trakal 
se totiž nevyskytuje v celém Jihomorav-
ském kraji! Raději se podívejte, kdo jaký 
kus práce pro Tišnov v minulosti udělal.

dokonce 87 000 Kč. Trička, deštníky, taš-
ky, kalendáře... Jen potisk balených cukrů, 
dropsů a čokolád ke kávě přišel na téměř 
34 000 Kč. Souhrnná  suma za tuto „pro-
pagaci“ se blíží k částce 400 000 Kč. Máte 
pocit, že byl Tišnov touto sumou oprav-
du propagován? Dostane snad každý ná-
vštěvník města v Informační kanceláři 
deštník a tričko? Myslíte si, že návštěv-
ník úřadu, který dostane při úředním 
jednání ke kávě cukr a čokoládu s logem 

města, pocítí neodolatelnou touhu se 
do Tišnova vrátit nebo o tom vykládat ji-
ným? Zcela jistě ne. 

Projekty, které skutečně propagují 
město, se rodí v hlavách občanů a spolků, 
nikdy ne v hlavách úředníků. Těmto ná-
padům, iniciativám a realizacím má být 
město nakloněno a připraveno podpo-
řit smysluplné věci finančně, materiálně 
a organizačně. Příkladem hodným násle-
dování je nedaleká Lomnice, kde starosta 

vychází právě těmto iniciativám maximál-
ně vstříc. Odbor kultury tak plnil z příka-
zu vedení města spíše funkci reklamního 
oddělení komerční firmy než skutečné 
propagace. Za několik dní začnou komu-
nální volby. Přál bych novému vedení, aby 
umělo naslouchat občanským iniciativám 
a spolkům, které budou přicházet se sku-
tečnými tvůrčími nápady a které si zaslou-
ží účinnou propagaci. A mohlo by to být 
za zlomek doposud vydaných peněz. 

Jak jsme v CSS prožívali zateplování
Jana Wildová, ředitelka 

Když poprvé na oslavě Dne seniorů 
v roce 2012 z úst tehdejšího starosty za-
znělo, že se bude Centrum sociálních slu-
žeb opravdu zateplovat a budou se měnit 
v celém objektu okna, přítomní senioři 
se zaradovali. My jako pracovníci centra 
sice také, vždyť stávajícími okny prota-
hovalo a např. automatické vstupní dveře 
jsme viděli v bezbariérovém objektu jako 
nutné,  představili jsme si však součas-
ně tu hromadu práce a komplikací, které 
akce přinese. 

Od počátku bylo jasné, že celá akce 
bude probíhat za plného provozu. A pro-
bíhala: senioři zde stále bydleli, obědva-
li, chodili na nákupy, žili svůj běžný život. 
Zaměstnanci CSS vykonávali svoje obvyk-
lé pracovní povinnosti a navíc se zabývali 
touto akcí. Obchod, kavárna, rehabilitace, 
lékařka, kuchyň – vše muselo fungovat. 
Pracovníci firmy Vašstav i dalších firem, 
které se na stavbě podílely, nám vychá-
zeli při plánování prací vstříc, stavební 
dozor z města Tišnova fungoval, přesto 

bylo zřejmé, že se pohybujeme na stavbě. 
Na obyvatele a částečně i na návštěvníky 
„penzionu“ čekala každou chvíli jiná ná-
straha: zavřený vchod, přesunutá jídelna, 
vybouraná okna v chodbách. 

Od dubna 2014 se potom práce přesu-
nuly přímo do bytů seniorů. Začala zde 
výměna oken. To už byla vyměněna okna 
v kancelářích, v jídelně, na chodbách, 
ve společenských místnostech, byla za-
teplena celá budova B.

pokračování na další straně

Centrum sociálních služeb Tišnov
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pokračování z předchozí strany
Nyní se  však  vstupovalo do soukro-

mí více než  150 obyvatel. Asi pro každé-
ho člověka znamenají podobné zásahy 
v bytě jisté nepohodlí a často i nervo-
zitu. A co teprve pro seniory, kteří mají 
problémy s pohybem nebo jiné zdravot-
ní obtíže a do našeho zařízení šli proto, 
aby si užili zasloužený klid ve stáří. Ne-
bylo by se čemu divit, kdyby nebyli prá-
vě nadšení. Opak byl pravdou. Všichni 
senioři s pochopením a v klidu absol-
vovali, co bylo třeba. A tak vše klapalo 
jako na drátkách: od nás vyvěšené sro-
zumitelné harmonogramy prací, firma 
na přípravu a úklid bytu, oknaři, pracov-
níci CSS. Okna musela být za jediný den 
hotova se vším všudy, aby bylo možné 
byt opět uklidit a jeho obyvatel se mohl 
na noc vrátit do vlastního lůžka. Pokud 
někdo potřeboval pobývat na lůžku i bě-
hem dne, měl možnost – po celou dobu 
byl pro tyto účely vyčleněn byt jindy vy-
užívaný pro krátkodobé pobyty. Ostatní 
strávili den ve společenské místnosti. 
Výměna oken v bytech probíhala pouze 
v pracovní dny, ale stavební ruch neuti-
chal ani o víkendech. 

Chtěla bych proto velmi poděkovat 

všem obyvatelům domů s pečovatelskou 
službou na Králově ulici za jejich chá-
pavý a vstřícný přístup, za spolupráci, 
za hladký průběh tak náročné stavební 
akce. 

Poděkování si zaslouží i další. Z pra-
covníků náleží speciální pochvala 
správci DPS Miloši Sáblíkovi. Bez jeho 
dokonalé znalosti technických a staveb-
ních detailů celého areálu centra a bez 
jeho pomoci v technických záležitostech 
(které mně nejsou příliš vlastní) by pro 
mě osobně bylo zvládnutí všeho mno-
hem náročnější. Svůj díl práce odved-
li samozřejmě také ostatní pracovníci, 
za což jim také patří poděkování, uklí-
zečky, pečovatelky, údržbář i děvčata 
z kanceláře. Opravdu fajn byli manželé 
Navrátilovi z firmy Fein, kteří nejen při-
pravovali a uklízeli byty, ale zároveň byli 
schopni ještě uklidnit seniory, vždy se 
s nimi dohodnout, příjemně promluvit. 
Stejně vstřícní byli také ti, kteří pracova-
li na výměně oken v celém areálu. 

Poděkovat chci také dalším spolu-
pracovníkům, s nimiž jsme se schá-
zeli každý týden na kontrolním dni, 
zejména Ing. Veronice Šebkové z Od-
boru správy majetku a investic,  

Ing. Petru Pokornému jako technickému 
dozoru, Ing. Janu Třískovi stavbyvedou-
címu. Bylo patrné, že jejich snahou je 
odevzdat kvalitní a funkční dílo, a proto 
vždy brali vážně naše připomínky a po-
žadavky. Panu Ing. arch. Zdeňkovi Tihel-
kovi, který je původním autorem celého 
„penzionu“, vděčíme za návrh barevné-
ho provedení fasády a také za to, že nám 
umožnil se k němu rovněž vyjádřit. 

Jako při každé podobné akci se vy-
skytly i různé zádrhele a nedostatky. 
V podstatě všechny se podařilo vyřešit. 

Takže na rozdíl od loňské oslavy 
Dne seniorů, kdy se pilně pracovalo 
na oknech v kancelářích a současně se 
nad našimi hlavami občas ozval ruch 
z oprav světlíku nad jídelnou, při letoš-
ním Dni seniorů budeme moci říct, že 
máme hotovo. Hotovo má tedy zejmé-
na firma Vašstav a město Tišnov jako 
investor, ale my v Centru sociálních 
služeb budeme také rádi, že se všech-
no stihlo, a po odstranění posledních 
drobných nedostatků si budeme pouze 
spokojeně užívat nových oken a dveří, 
krásné fasády a tepelné pohody. Dou-
fejme, že nám „penzion“ tak pěkný jako 
teď vydrží dlouho.

INZERCE
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ZŠ nám. 28. října

Domeček oslavil patnácté narozeniny
Lucie Borková, ředitelka

Ano, již 15 let připravuje Dům dětí 
a mládeže Tišnov kroužky pro děti, kur-
zy pro dospělé, akce pro rodiny s dětmi, 
pobytové i příměstské tábory, semináře, 
besedy a mnoho dalších akcí nejen pro 
Tišnováky.

1. září 2014 tomu bylo na den přesně 15 
let od založení této příspěvkové organizace 
města. A Domeček své narozeniny náleži-
tě oslavil. Sice nám nepřálo počasí, proto-
že celý den pršelo a pršelo, ale zkušený tým 
pedagogů připravil akci do vnitřních pro-
stor. Účastníci narozeninové oslavy, kte-
rých bylo i přes nepřízeň počasí přes 200, 
mohli nahlédnout do všech prostor Do-
mečku, vyzkoušet si žonglování s míčky, 

pójkami, kužely či žonglovacími talíři. Také 
si mohli nechat malovat na obličej nebo se 
vyfotit ve fotokoutku s parukou či klobou-
kem na hlavě. K narozeninové oslavě sa-
mozřejmě patří i dort a přípitek, který byl 
připraven pro každého účastníka. Na dortu 
si malí i velcí moc pochutnali. 

Večer se na Domečku konalo setkání 
současných i bývalých spolupracovníků. 
Díky těmto lidem, kteří do své práce vklá-
dají své srdce, energii a čas, může Dome-
ček úspěšně vstoupit do svého 16. roku 
života. Pracovníkům večer zpestřila svým 
hraním Klapela a na závěr proběhla ohni-
vá žonglovací show. 

Děkuji všem, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci narozeninové osla-
vy i setkání pracovníků.

V úterý 9. 9. 2014 nás všechny ve ško-
le nečekaně zasáhla a velmi zarmoutila 
smutná zpráva. Paní učitelka Bc. Rad-
mila Valachová náhle zemřela ve věku 
nedožitých 44 let. Na škole působila 
od roku 2009 jako učitelka cizích ja-
zyků. Na její vlídnou, usměvavou tvář 
a klidné vystupování budou vzpomínat 
nejen kolegové, ale i žáci, ke kterým 
měla vždy velmi blízko.
Budete nám všem chybět, Radko…

PaedDr. Radmila Zhořová, 
ředitelka školy

Projekt Informatika s Písíkem stále 
pokračuje

V letech 2010–2012 realizovala naše 
škola, ZŠ Tišnov, nám. 28. října, grantový 
projekt s názvem Podpora a zlepšování 
podmínek výuky ICT v souladu s imple-
mentací ŠVP, který jsme získali v rámci 
globálního grantu CZ.1.07/1.1.02 Zvyšová-
ní kvality ve vzdělávání v Jihomoravském 
kraji. Jednalo se o grant z operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Tento program byl spolufinancovaný 
ze státního rozpočtu ČR a z Evropského 
sociálního fondu. V červnu letošního roku 
skončil 2. rok pětileté lhůty udržitelnosti.

Díky úspěšné realizaci projektu získa-
la škola vybavení pro dvě odborné učeb-
ny, v nichž probíhá pravidelná výuka 
informatiky na 1. i 2. stupni i výuka dalších 
předmětů. Ve školním roce 2013–2014 
spolupracoval počítačový skřítek Písík, 
průvodce učebnicemi Informatika s Písí-
kem I a II vzniklými v rámci projektu, ne-
jen s dětmi na 1. stupni, ale čas od času 
provázel (vzhledem ke změnám ŠVP k 1. 9. 
2013) i žáky 6.–9. ročníku 2. stupně.

Nový předmět informatika na 1. stup-
ni se stal pro žáky jedním z nejoblíbeněj-
ších. Děti zde získávají nejen nové znalosti 

práce na počítači, ale jsou také upozor-
ňovány na nebezpečí, která jim na in-
ternetových sítích hrozí. Na 2. stupni 
na nabyté znalosti a dovednosti plynule 
navazují a rozšiřují je. Učí se využívat počí-
tačové vybavení nejen k volnočasovým ak-
tivitám, ale hlavně k práci ve školní výuce 
a pro sebevzdělávání.

Projekt poskytl modernější interaktiv-
ní činnosti, nové organizační formy výu-
ky i interaktivní výukové materiály. Tyto 
finální výstupy jsou k dispozici v nově 
vzniklé databázi, jež se stala velice oblí-
beným cílem pro ty, již hledají neotřelé 
podněty pro svou výuku či v případě žáků 
domácí přípravu. Učitelé databázi výuko-
vých materiálů plně využívají pro zkva-
litnění své výuky i lepší motivaci žáků, 
zdokonalují se v moderních výukových 
metodách, které díky názornosti vedou 
k rychlejšímu pochopení a osvojení probí-
rané látky.

Realizační tým projektu 

Více informací na adrese  
http://projekt-opvk.tisnov-zs28.cz.

V češtině jsme psali diktát a dostala jsem 
jedničku, všechno jsem měla bez chyby. 
V matematice jsme psali pětiminutovku 
a já dostala také jedničku, ale s jednou 
chybou. Myslím, že se mi to i tak podaři-
lo. Moc mě to bavilo. Také jsme vyhodno-
covali prázdninovou četbu. Škoda že den 
potom pokračoval velice smutně. Do-
zvěděli jsme se, že zemřela paní učitel-
ka Valachová. Byla jsem moc smutná a se 
mnou celá třída. Všichni jsme jí zapálili 
svíčku.
Vzpomínat na ni budeme pořád.

Viktorie Pařilová, 5. D
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Tak už nám to začalo…
Zuzana Břenková, učitelka 

Takto si povzdechl nejeden student 
a s větší či menší chutí přestoupil po dvou-
měsíčních prázdninách práh své školy. Ani 
studenti střední školy a základní školy 
v Tišnově nebyli výjimkou.  

V letošním školním roce bylo na tišnov-
ské střední škole otevřeno několik oborů. 
Kromě již tradičního a oblíbeného tříletého 
oboru opravář zemědělských strojů pokra-
čovaly obory nástavbového studia v denní 
a dálkové formě obor podnikání a velmi ob-
líbený se stává i nejmladší obor na SŠ ošet-
řovatel/ka ve zdravotnictví.

1. září v 10 hodin byl slavnostně zahájen 
školní rok 2014/2015 pro více než  80 no-
vých  studentů 1. ročníků denního studia. 
Žáci dálkového studia si na svůj první škol-
ní den počkají až do poloviny září. 

  Kromě náročných studijních plánů, kte-
ré u končících ročníků budou završeny  zá-
věrečnými učňovskými nebo maturitními 
zkouškami, čekají na studenty i aktivity, 

které jim zpříjemní  mnohdy obtížné vstře-
bávání vědomostí a dovedností. 

Brzy po zahájení probíhají v prvních 
ročnících seznamovací akce Jsme na jedné 
lodi, následuje zájezd do Prahy a Vídně pro 
nástavbové studium a  již tradičně  úspěš-
ná prezentace naší školy  na veletrhu SŠ 
v Brně.  V prosinci přivítáme zájemce o stu-
dium na dnu otevřených dveří a samozřej-
mě nemůže chybět ani mikulášská nadílka. 
V únoru se můžeme těšit na oblíbený Ze-
mědělský ples pořádaný školou. Jaro bude 
potom ve znaku žákovských soutěží. Máme 
v úmyslu se jako každý rok účastnit mezi-
národní soutěže ve svařování, soutěže opra-
vářů zemědělských strojů v rámci projektu 
České ručičky. Doufáme, že se nám opět po-
daří zajistit bohatý program sportovního 
dne a že letošní bude stejně vydařený jako 
ten loňský.  Mezi těmito akcemi stálicemi 
probíhá samozřejmě i řada dalších, jako jsou 
koncerty, výstavy, divadla, zájezdy a exkurze.

Pod vedením učitelů odborného výcviku 
a třídních učitelů se chlapci a děvčata podí-
vají do několika podniků, aby mohli teore-
tické poznatky srovnat s praxí. 

Již šestým rokem jsou žáci i pedagogové 
zapojeni do projektu Adopce na dálku a při-
spívají na vzdělání dívky v Ugandě.  Část-
ku na úhradu studijních nákladů této dívky 
získávají z výtěžku charitativního předvá-
nočního jarmarku.

Výše uvedené akce nejsou výčtem všech 
aktivit, které pro studenty a se studen-
ty chystáme. O dění na naší škole bude-
me čtenáře Tišnovských novin pravidelně 
informovat.

Přejeme všem studentům chuť a ener-
gii do studia a radost z dobrých výsledků.  
A také aby se chlapcům a děvčatům v nově 
vzniklých třídách podařilo vytvořit dob-
rý kolektiv.  Cílem pedagogů školy je, aby 
žáci prožili na ZŠ a SŠ příjemné roky studia, 
na které budou s láskou vzpomínat.

Zpráva o účasti na letní škole
Jaroslav Stránský, student

V termínu od 18. 8. do 21. 8. 2014 jsem 
se připojil ke skupině 20 nadaných studen-
tů z Biskupského gymnázia ve Žďáru nad 
Sázavou a absolvoval jsem s nimi letní školu 
zaměřenou na oblast nanotechnologií, kte-
rou pořádá Ústav fyzikální chemie Jarosla-
va Heyrovského při AV ČR.

Cílem této čtyřdenní stáže bylo poskyt-
nout jejím účastníkům náhled do všech 
oborů fyzikální chemie, kde se vyskytu-
je právě ona předpona nano-. Snad i proto 
byl program zhusta naplněn nejen teore-
tickými přednáškami, ale také praktickými 

exkurzemi do laboratoří ústavu, tedy 
do míst, kam se žák střední školy nedosta-
ne každý den.

Oficiální časový harmonogram sice po-
čítal s odborným programem na šest ho-
din, avšak někteří zaujatí účastníci zůstávali 
ještě déle, debatujíce s lektory přednášek 
o všem možném, co mělo alespoň trochu 
společného s fyzikou či chemií. Z těchto 
diskusí posléze vyšly nabídky k budoucí 
spolupráci ze strany lektorů, čehož zmíně-
ní stážisté aktivně využili, a již od září se 
tak budou moci podílet na vědecké práci. 

Po ukončení programu oficiálního násle-
doval program volný. Domnívám se, že není 
nutné dále vypisovat, kolik možností nám 
Praha, coby hlavní město, poskytla…

Závěrem bych velice rád poděkoval Gym-
náziu Tišnov, své domovské škole, za štěd-
rou dotaci z fondů SRPŠ, která pokryla 
všechny materiální náklady celé akce, čímž 
mi umožnila letní nanoškolu komfortně 
prožít. Jmenovitě pak děkuji zejména paní 
Mgr. Havlátové za perfektní organizaci a za-
řízení všech náležitostí nutných k umožně-
ní mého odjezdu na ústav.

Úspěchy studentů gymnázia
Zuzana Sendlerová, učitelka

Studentka loňské 3. B Marie Pavlíčko-
vá vyhrála soutěž o nejlepší T-report, akce 
pořádané  přes JCMM po názvem Analýza 
lidského karyotypu. Šlo o laboratorní cviče-
ní v rámci T-exkurzí. A její pohled na účast 
v projektu:

Dne 30. 4. 2014  jsem se zúčastnila T-
-exkurzí v Brně. Téma lidského karyotypu 
pro mě bylo doposud španělskou vesni-
cí, jelikož jsem se této problematice nikdy 

aktivně nevěnovala. Díky tomuto projek-
tu jsem dostala možnost prozkoumat mně 
doposud neznámé vody a dozvědět se více 
o funkcích lidských chromozomů a jejich 
mutací. Po návratu z návštěvy prostor dět-
ské nemocnice jsme absolvovali přednáš-
ku s praktickou částí. Z výkladu jsme se 
dozvěděli důležitá základní fakta, která 
byla potřebná pro praxi – jak správně při-
chystat mikroskop, jak rozeznat jednotlivé 

chromosomy, popřípadě jejich anomálie. 
Praktickou část jsme zahájili součtem chro-
mozomů a jejich výčtem. Samotné mikro-
skopování bylo velice zajímavé a vzrušující, 
ovšem hledání párových chromosomů už 
šlo obtížněji. Ale s pomocí paní doktor-
ky jsme vše zvládli. Tato exkurze mi uká-
zala nový pohled na svět a díky ní vím 
opět víc v oboru, kterým se chci zabývat 
i v budoucnu.

Gymnázium
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Stříbro pro kapelu Undistortion
Marek Kubát, kapelník Undistortion

Když se řekne Litvínov, většinu lidí na-
padne legendární hokejista a trenér Ivan 
Hlinka, litvínovská chemička, někomu se 
možná vybaví bývalé hvězdy showbyz-
nysu skupina Lunetic a zpěvák Martin 
Maxa. Ale jazz? Ano! Právě jazz má v Lit-
vínově to správné podhoubí a mnoho bý-
valých žáků ZUŠ Litvínov se dále věnuje 
jazzu na profesionální úrovni. Proto není 
náhodou, že od roku 2001 se zde pravi-
delně koná Celostátní kolo soutěže ZUŠ 
pro jazzové a ostatní orchestry.

 Skupina Undistortion po vítězství 
v krajském kole této soutěže, které se ko-
nalo v dubnu v Kyjově, postoupila mezi 
32 nejlepších jazzových kapel v republi-
ce a vyjela reprezentovat Tišnov. Po tom-
to dobře utajeném úspěchu kapely 
Undistortion v kraji jsem se podle hesla 
„nejlépe se pochválím já sám“ rozhod-
nul napsat pár řádků o celostátním kole 
soutěže a poděkovat touto formou svým 
skvělým muzikantům. 

Vzhledem k tomu, že jsme hráli 
na soutěži jako první kapela už v 10 ho-
din (ještě k tomu v pátek třináctého), 
vyjeli jsme už ve čtvrtek večer. Vy, co za-
žíváte pravidelně dobrodružství na naší 
dopravní tepně D1, mi jistě dáte za prav-
du, že vyjet s předstihem bylo rozhodnutí 
moudré. Navíc do celostátního kola sou-
těže se nepostupuje každý rok, tak jsem 
opravdu nechtěl místo koncertu stát 
s kapelou někde v koloně na dálnici. Ces-
ta mikrobusem nám uběhla docela rychle 
a najednou už nás vítalo trošku hororo-
vé industriální zátiší litvínovské chemič-
ky. Úkol už byl jen jediný, najít objednané 
ubytování. Na ulici, kde jsme měli bydlet, 
právě probíhaly stavební práce a naviga-
ci našeho řidiče to zjevně rozhazovalo. 
Proto jsem vyběhnul z autobusu zeptat 
se místních domorodců na cestu k uby-
tovně. Pikantní na tom bylo, že v Litví-
nově, který má cca 25 000 obyvatel, byl 
první člověk, který nám poradil cestu, 
zrovna mediálně známý Martin Maxa. 
Basista Míša Himmer následně situaci 
glosoval slovy: „Ty jo, taková pseudoce-
lebrita a všichni ho známe.“ Pseudocele-
brita nám však poradila dobře a během 
minuty už jsme parkovali před ubytov-
nou s poetickým názvem „Zámecký park“. 
Jako aktivní muzikant už jsem byl uby-
tován na mnoha hotelech, penzionech 
a ubytovnách různých kvalit, ale toto pře-
kvapilo i mne. Nečekal jsem za 300 Kč 
na noc žádný velký luxus, měl jsem však 
představu, že půjde o něco na způsob 
slušně zrekonstruovaných studentských 

kolejí. To jsem se ale šeredně mýlil! Otlu-
čený panelák, všude přítomný cigaretový 
zápach, špína, oprýskaný nábytek a po-
stel (dalo-li se to tak nazývat), která byla 
složena ze tří matrací, takže v noci bylo 
o zábavu postaráno… Na druhou stranu 
však krátká exkurze do roku 1982 byla 
jistě pro mladé muzikanty z kapely cen-
nou zkušeností, na kterou jistě nikdy ne-
zapomenou. Možnost porovnat si úroveň 
služeb za minulého režimu a nyní byla 
k nezaplacení. Ale zpět k soutěži. Noc 
jsme přečkali kupodivu ve zdraví a ráno 
jsme se přesunuli do koncertního sálu. 
Vzhledem k tomu, že jsme začínali jako 
první, měli jsme spoustu času na ozvuče-
ní, takže vše probíhalo ve velkém klidu. 
Naopak stinnou stránkou našeho brz-
kého vystoupení bylo to, že sál byl ještě 
téměř prázdný, což není pro muzikan-
ty moc inspirativní. Hráče to však nijak 
nerozhodilo a předvedli tradičně výbor-
ný výkon. Další hodiny jsme trávili po-
sloucháním ostatních kapel, příjemným 
obědem v restauraci (naštěstí už z roku 
2014), díváním se na fotbal a čekáním 
na večerní vyhlášení výsledků. Porota 
složená ze skvělých jazzmanů mladší ge-
nerace, v čele s předsedou Adamem Tvr-
dým, skvělým kytaristou, absolventem 
prestižní Berklee College of Music v Bos-
tonu, po nelehké práci dospěla k rozhod-
nutí a došlo na napínavé vyhlašování 
výsledků. Kapela Undistortion v konku-
renci nejlepších jazzových kapel z celé 
republiky získala stříbrné pásmo, tedy 
druhé místo. Jako milý bonus k tomuto 
fantastickému úspěchu získal ještě ben-
jamínek naší kapely, hráč na cajon a per-
kuse Kryštof Kubát, zvláštní ocenění 
za mimořádný interpretační výkon. 

Je mi ctí, že se mi povedlo navázat 
na pedagogické úspěchy mého skvělého 
kolegy a bývalého kapelníka Ladislava 
Havlíka, který v těchto soutěžích získal 
se „starou“  Ha-kapelou, kde jsem půso-
bil jako kytarista, první místo a s „novou“ 
Ha-kapelou, která působí dodnes a je stá-
licí na tišnovské hudební scéně, třetí mís-
to. Naším stříbrem se sbírka kapelních 
medailí zkompletovala, jen se děsím, jaké 
umístění nás čeká v budoucnu.

Velké poděkování patří mým muzikan-
tům, kteří byli ochotni přistoupit na hra-
ní a rozvíjení těžkých partů, které pro ně 
píši. Dokázali, že jsou nejen skvělí hrá-
či, ale hlavně muzikanti s citlivou duší 
a hudební empatií. Kapela Undistortion 
nehraje žádný mainstream, jde si svou 
vlastní originální cestou. Je lehké vsadit 
na podbízivost a na neškolené ucho kon-
zumního posluchače. Plavat proti proudu 
však vyžaduje mnohem větší vytrvalost 
a houževnatost – navíc cíl je nejistý. Jsem 
moc rád, že se nám naše společná, tvrdá 
práce vyplatila a alespoň na celostátní 
úrovni jsme si vydobyli pochopení, uzná-
ní a veliký respekt. 

A kdože mi to pomohl a nadále bude 
pomáhat plnit moje muzikantské sny? 
Eliška Kohoutková – příčná flétna, Hanka 
Sklenářová – housle, Ondra Chvalkovský 
– kytara, Janek Mačák – keyboard, Míša 
Himmer – baskytara a Kryšta Kubát – ca-
jon, perkuse.

Pevně věřím, že nás toto ocenění po-
sune dále v naší práci a skupina Undis-
tortion nebude jen prskavka jednoho 
roku. Úspěch je krásný, ale pomíjivý, prá-
ce muzikanta však nekonečná. Takže 
Undistortion – The Show Must Go On!!!
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Charlie Ponížil
Libuše Beranová

MUDr. Charlie Ponížil (Karel Pollak) 
se narodil 28. 2. 1922 v Tišnově na uli-
ci Dvořáčkově 66, jeho otcem byl Alfred 
Pollak, matka Marie se přivdala z Prahy. 
Manželství rodičů nebylo šťastné, na-
konec se rozvedli. Otec se znovu oženil 
a měl další dvě děti. Maminka se opět 
vdala za advokáta Viléma Ponížila, který 
si později Karla adoptoval, koupili v Tiš-
nově činžovní dům.

„Muzika mně sebrala na střední škole 
strašně moc času, ve škole mi říkali: Po-
nížil, vás baví víc muzika než učení. Měli 
jsme svůj malý orchestr, na bubnu jsme 
měli obrázek Mickey Mouse, v kapele jsme 
měli harmoniku, trumpetu, housle, buben 
a kytaru a hrávali jsme kolem Tišnova 
po vesnicích jako zábava po různých tur-
najích, dostávali jsme za to večeři.“ Vzpo-
mínka K. Ponížila * 1922.

Karel na základní a střední škole moc 
nevynikal, měl totiž spoustu zájmů (stol-
ní tenis, skauting, hudbu – hrál v hudeb-
ní skupině Mickey Mouse na harmoniku). 
Na Gymnáziu v Tišnově musel snášet 
mnohé antisemitské narážky, nakonec 
byl v červnu 1940 ze školy vyloučen.

„Na vysvědčení v sextě v červnu v roce 

1940 jsem měl razítko, kde bylo napsá-
no: Karel Ponížil na vlastní žádost opouští 
tuto střední školu, není důvodu, aby nemo-
hl být na kteroukoliv střední školu přijat. 
Jak nesmyslné, když byl pro židy zákaz na-
vštěvovat školy…“ Vzpomínka K. Ponížila 
* 1922.

Šel tedy pracovat do cementárny,  byl 
zaměstnán na stavbě tzv. Hitlerovy dál-
nice nedaleko Tišnova. Dne 10. 10. 1941 
po lékařské prohlídce odjel Karel do Lípy 
u Německého Brodu za účelem přeškolit 
se na zemědělského dělníka. Stal se zde 
pucflekem velitele Lederera (topil, čistil 
boty, dělal zmrzlinu, jednu dobu dokonce 
choval kuřata a kačeny).  

Dne 14. 9. 1943 odjel do Terezína 
a 18. 4. 1944 pak dál transportem do pra-
covního tábora Zossen Wulkow bei 
Trebnitz, kde pracoval jako pilotář pod 
nelidským velením Franze Stuschky. Pak 
jej odvezli do Berlína a poté 2. 11. 1944 
do koncentračního tábora Oranienburgu 
– Sachsenhausenu.

Zde dostal číslo 118 937. Po třech 
týdnech byl poslán do Frankfurtu nad 
Odrou, kde pracoval na demontážích se-
střelených letadel pro slévárnu.  

Následně byl umístěn v Klikenwer-
ku u Oranienburgu, kde vyráběli bomby. 
V poledne 10. 4. 1945 byla jejich továr-
na bombardována, Karel utekl a ukryl se 
v lese a tak se zachránil. Poté nastoupil 
na pochod smrti k Mecklenburgu k Se-
vernímu moři. Byl osvobozen ruskou 
armádou v Nové Rupině. V té době Ka-
rel vážil 42 kilo, nemohl chodit a byl ne-
mocný. Dostal se zpět do Berlína a odtud 
přijel až 24. 6. 1945 do Brna. Nevěděl, 
že oba rodiče byli také v lágrech a pře-
žili. Samotné shledání s rodiči v Tišnově 
bylo zázrakem! Karel si po válce udělal 
maturitu. Na podzim 1945 začal studovat 
lékařskou fakultu, byl ale vyloučen kvů-
li kapitalistickému původu jeho adoptiv-
ního otce. Bydleli v Brně-Žabovřeskách, 
antisemitismus ale pořád cítil, snažil 
se neúspěšně emigrovat již v roce 1963 
do Austrálie a Izraele. Z naší země nako-
nec utekl až v roce 1966 nejprve do Ka-
nady. V únoru 1968 odjel do USA, kde si 
v roce 1976 dodělal vysokou školu a pra-
coval jako rentgenolog. Karel Ponížil ze-
mřel 15. 11. 2005 v Praze.

Kresba paland v Lípě Dopis z vězení v BerlíněCharlie Ponížil, 1996

INZERCE
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Jazz Q v Kulturním domě Železné
Václav Seyfert

V období říjen 2013 až leden 2014 
se v tišnovské knihovně konal v rámci 
Univerzity volného času osmidílný po-
slechový cyklus Kapitoly z historie čes-
koslovenské rockové hudby, lektorovaný 
brněnským hudebním historikem a pub-
licistou Petrem Gratiasem. Začátkem le-
tošního března proběhl bonusový devátý 
díl v podobě živé besedy s členy předních 
beatových skupin české historie Pavlem 
Váněm (Progress Organization) a Petrem 
Vášou (Z kopce, Ty Syčáci).

Cyklus vyvrcholí v říjnu koncertním 
vystoupením kapely, která tvořila historii 
tohoto žánru u nás a která letos oslavu-
je přesně 50 let od svého vzniku. Skupi-
na Jazz Q se představí v aktuální sestavě: 
Martin Kratochvíl – klávesové nástroje, 
Zdeněk Fišer – kytara, Přemysl Faukner – 
baskytara a Filip Jeníček – bicí.

Pražská jazzrocková skupina Jazz Q je 
spojená především se jménem klávesis-
ty Martina Kratochvíla. Společně s ním 
kapelu již v roce 1964 založil i známý 
jazzový hudebník Jiří Stivín. Do širšího 
povědomí hudbymilovné veřejnosti se 
skupina dostala počátkem 70. let, kdy 
vydala společně s Blue Effectem své prv-
ní album Coniunctio, poté ji definitivně 
opustil Jiří Stivín. V té době Martin Kra-
tochvíl díky svému studijnímu pobytu 
ve Velké Británii a pod vlivem aktuálních 
zahraničních vzorů nasměroval skupinu 
k tehdy velmi progresivní verzi jazzroc-
ku. Jednalo se o elektrofonickou hudbu 
s pevnou rytmickou strukturou, která 
se počátkem 70. let stala průkopnickým 
počinem tehdejší hudební avantgardy. 
V době normalizace se tak paradoxně 
stal jazzrock symbolem tehdejší české 
moderní hudební progrese. V počátcích 
70. let v kapele vedle Kratochvíla půso-
bili Vladimír Padrůněk-baskytara, Luboš 
Andršt (později František Francl) – kyta-
ra a Michal Vrbovec – bicí. Od roku 1973 
s Jazz Q vystupovala i anglická zpěvačka 
Joan Duggan. V tomto období vydala sku-
pina krátce po sobě alba Pozorovatelna 
a Symbiosis.

Zatímco v letech 1974–5 tvořily pod-
statnou část repertoáru Jazz Q přeja-
té rockové a soulové skladby, od roku 
1976 se kapela stala opět instrumentál-
ní skupinou hrající výhradně kompozice 
svého vedoucího Martina Kratochvíla, 
komplexně spojující zdánlivě vzdálené 
hudební jazyky; zjednodušeně řečeno, 

Kratochvíl se inspiroval Leošem Janáč-
kem stejně jako Milesem Davisem. Velmi 
vydařeným produktem tohoto stylové-
ho směřování se stalo již album Elegie, 
které bylo nedávno prestižní hudeb-
ní agenturou Selectadisk z anglického 
Nottinghamu zařazeno na osmé místo 
z dvaceti alb, které nejvýznamněji ovliv-
nily progresivní rock minulého století. 
V době jeho vydání Kratochvíla ve sku-
pině doplňovali František Francl – kyta-
ra, Přemysl Faukner – baskytara a Libor 
Laun – bicí.

V následujících létech byla postup-
ně vydána alba Zvěsti (1979), Hodokvas 
(1980) a Hvězdoň (1984). Na nich se již 
objevují i další hudebníci: znovu se s Kra-
tochvílem sešli kytarista Luboš Andršt 
či baskytarista Vladimír Padrůněk, bu-
beníky skupiny byli postupně Jaromír 
Helešic, Pavel Trnavský a Pavol Kozma. 
Krátké období se zpěváky Petrem Fly-
nem či Janou Koubkovou nebylo na des-
kách dostatečně zdokumentováno. 
Obnovená kapela existuje dodnes, vloni 
natočila další album Znovu, po téměř 40 

letech vyšel i záznam koncertu z Brati-
slavy z února 1975 nazvaný Živí se diví 
a letos přišlo polské vydavatelství GAD 
Records s dalším historickým počinem, 
když na CD vydalo letitý Kratochvílův 
soundtrack k filmu Otakara Vávry Temné 
slunce z roku 1980. Podobně jako Viklic-
ký se stal i Kratochvíl absolventem re-
nomované bostonské Berklee College of 
Music. V současné době je uznávaným 
podnikatelem (firma Bonton) a také ces-
tovatelem či horolezcem.

Koncert se koná v Kulturním domě 
Železné v pátek 31. října 2014 od 19.30 
hodin. Předprodej běžných vstupenek 
bude probíhat v knihkupectví paní Raš-
kové v Tišnově na Brněnské ulici, v Že-
lezném na obecním úřadě a v Brně v  
předprodejích Indies a Beatpoint. Absol-
venti cyklu budou mít možnost vstupen-
ky s výraznou cenou pořídit speciálním 
způsobem.

Pořadatelem koncertu je pan Petr Gra-
tias. Akce je realizována za finanční pod-
pory města Tišnova.
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Tišnov a…  Rudolf Těsnohlídek
Josef Ondroušek

Možná je zbytečné představovat Ru-
dolfa Těsnohlídka, ale pro pořádek 
– Rudolf Těsnohlídek (1882–1928), spi-
sovatel, dramatik, básník, překladatel 
a novinář. Jeho nejznámějším dílem je 
lyrická pohádka Liška Bystrouška, která 
vyšla nejprve v Lidových novinách jako 
doprovodný text kreseb Stanislava Lolka.  
Leoš Janáček použil toto dílo coby libreto 
k opeře Příběhy lišky Bystroušky. 

K osobě R. Těsnohlídka je třeba ještě 
uvést, že byl iniciátorem založení tradice 
vánočních Stromů republiky. Podnětem 
k tomu byla příhoda, když 22. prosince 
1919 našel s přáteli v lese u Bílovic nad 
Svitavou opuštěné děvčátko.

V Tišnov fotorevue č. 6 je jeho báseň:

Jaký měl asi vztah R. Těsnohlídek k na-
šemu městu, když pro něj napsal báseň? 
A při jaké příležitosti? Dlouho jsem nena-
cházel, i přes velké úsilí, na tyto otázky 
odpověď. Když už se zdálo, že jsem vyčer-
pal všechny možnosti, vzpomněl jsem si 
na tu, která mi v minulosti již mnohokrát 
pomohla – na vedoucí oddělení periodik 
Moravské zemské knihovny Tišnovačku 
Mgr. Radku Chlupovou. Ani ne za hodi-
nu od sdělení svého problému jsem měl 
na svém počítači odpověď, že báseň byla 
úvodem „Pamětního listu Sokola v Tišno-
vě vydaného u příležitosti slavnostního 
odevzdání nové sokolovny svému určení 
1. srpna 1926“.

A nyní zbývá poslední otázka – Kdo to 
s Těsnohlídkem domluvil? Zde už nastu-
pují domněnky, i když možná mají blíz-
ko k pravdě. Určitě se na tom asi podílel 
Bohuš Sedlák, s tím jsme měli možnost 
se seznámit v povídání o Jaroslavu Kva-
pilovi. A prostředníkem nejspíš byl jeho 
přítel  a velký kamarád Jiří Mahen, který 

byl s Rudolfem Těsnohlídkem v redakci 
Lidových novin.

Tišnovu
Ubíhá řeka v olšinách skryta,
do polí žence pozvala žita,
bílá jsou sluncem, zralý je klas.
Vlní se v žáru chlebové moře,
hora se tulí sestersky k hoře.
Květnice nahoře, květnice dole,
dokola kolem dědičné pole
a žatvy je čas.

Žatvy je čas a svátek je ve městě.
Osude, nové požehnej cestě, 
dálkou jež modravou zvábila nás.
Za modrou dálkou rudý  květ vzkvétá,
počátek dne a lidských dní meta,
bez mezí lásky je bratrské moře,
od města k městu, od hory k hoře
a žatvy je čas.

Úrodu práce sklízíme šťastni,
úrodu všech a každý svou vlastní,
vytrval ozim, pominul mráz.
Nad námi duha klene se letní,
za mírem jejím, Sokole, vzlétni,
koupej v něm svobodné, junácké křídlo,
po krov jím naplň nové  své sídlo,
dnes žatvy je čas.

Žatvy je čas a den líbá ruku:
„Ty jsi to, která stavěla´s?“
Ne, chci dál, synu, chci dál, vnuku,
bohatou láskou dozrálý klas
a žatvy je čas.

INZERCE
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Poděkování RC Studánka
Monika Krištofová, koordinátorka centra

V pátek odpoledne dne 5. 9. 2014 
proběhla v areálu RC Studánka oslava 
10. studánkových narozenin. Akci přá-
lo krásné slunečné počasí. RC Studánka 
děkuje zastupitelům města Tišnova, zá-
stupcům mnohých organizací a dalším 
návštěvníkům, že za námi přišli, za jejich 
přání i za dárky. Jedním z nich bylo skvě-
lé hudební vystoupení skupiny Klape-
la. Jako každoročně jsme udělili ocenění 

„Řád dětského úsměvu“, který jsme le-
tos předali MUDr. Lei Chroustové a její 
ordinaci Gynekologie a porodnictví. Dů-
vodem byl bezbariérový vstup, dětský 
koutek a vstřícný přístup k maminkám 
s dětmi. Děkujeme.

Uvedená akce je součástí projektu 
„Kulturní akce k oslavě 10. narozenin RC 
Studánka“  a je realizována  za finanční 
podpory města Tišnova.

Stromy jsou tu pro nás 
Adéla Nešporová, Jana Koudelová

Každoročně pořádá spolek Za sebe-
vědomé Tišnovsko akci pro veřejnost 
ke Dni stromů (svátek připadá na den 
20. října). Těšit se můžete i letos! Akce 
proběhne v sobotu 25. října a budeme 
sázet třešně na Stanovisku v rámci dosa-
zování třešňové aleje pod vedením měs-
ta Tišnova a ve spolupráci se zahrádkáři 
z Hajánek. Sraz účastníků je na začátku 
cyklostezky u nového hřbitova v 13.30 
hod. nebo přímo na Stanovisku u stat-
ku v 14.30. S sebou si vezměte pracovní 
oblečení podle počasí a láhev s vodou, 
ostatní potřeby zajistíme.  

A proč je důležité si tento den připo-
mínat? Asi nikdo nepochybuje o význa-
mu stromů pro člověka. Budeme-li si jich 
lépe všímat, zjistíme, že stromy jsou na-
ším věrným pomocníkem každý den. Svůj 
život si nedovedeme představit bez dý-
chání a to není možné bez kyslíku, kte-
rý stromy produkují. Naše životy a životy 
stromů se potkávají v nejlepší symbióze, 
jakou si můžeme představit: výdech stro-
mu umožňuje náš nádech a naopak naše 
výdechy jsou nezbytné pro dýchání stro-
mů. Tento koloběh bereme každý den jako 

samozřejmost, proto si připomínáme svá-
tek stromů alespoň jednou za rok, aby-
chom jejich spojení se společenstvím lidí 
oslavili a uctili.  Pro všechny z nás mají 
stromy většinou hmatatelný a praktický 
význam, kdy využíváme dřevo pro potře-
by stavebnictví, topení nebo v papírnictví, 
ale také pro výrobu hudebních nástro-
jů, hraček pro děti, nářadí apod. Zde čas-
to naše smýšlení o stromech končí, a tak 
uvažujme dále. Stromy v letních horkých 
dnech poskytují příjemný stín spojený 
s chladnějším a vlhčím vzduchem. Svými 
kořeny umí zadržet v půdě vodu, které je 
v naší krajině stále méně. Naše pole po-
třebují ochránit před větrem a nabízí se 
opět stromy jako nenahraditelný pomoc-
ník. Spousta z nás má zásoby letošního li-
pového květu, který tak účinně pomáhá 
při nachlazení a teplotě. Také při sklizni 
ovoce můžeme velebit jejich nesmírnou 
hodnotu. Při procházkách městem a okol-
ní krajinou se rádi potěšíme setkáním se 
stromem zasazeným před staletími naši-
mi předky, pestře zbarveným podzimním 
listím nebo čarovnou harmonií alejí okolo 
cest. Tohle všechno za oslavu přece stojí.  

Jubilant Václav 
Vítek
Jan Kašparec

Nejstarším členem tišnovské orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu 
je Václav Vítek. 9. října 2014 oslaví své 
95. narozeniny.

Rodák ze Strhářů se nastěhoval 
do Tišnova a později se stal vedoucím 
cestmistrovského okrsku. Tento okr-
sek, to bylo 210 km silnic, a jak to tehdy 
bylo zvykem, kolem většiny z nich rost-
ly aleje stromů – hlavně jabloní, třešní 
a švestek, ale i lip a jeřábů. Cestáři se 
tedy starali nejen o silnice, ale i o stro-
my, vysazovali je, ošetřovali, a když to 
bylo nutné, i káceli. Na okrsku byl od-
borník – sadař, a tišnovský okrsek měl 
štěstí, že to byli skuteční profesionálo-
vé, nejdříve pan Klusák a po něm Jiří 
Chlup.

Pan Vítek se věnuje zahrádkaření 
od roku 1938. Když se stal vedoucím, 
už měl o sadaření jisté vědomosti, ale 
zahrádka je něco jiného než silniční 
alej. Chtěl proniknout do té sadařiny 
a k tomu posloužila i zahrada u domu. 
Sadbový materiál, tedy stromky, mu 
zajišťoval známý tišnovský zahrádkář 
Štěpán Alexandr. A ten také získal pana 
Vítka do zahrádkářské organizace a za-
nedlouho i do jejího výboru, ve kte-
rém byl 12 roků, z toho devět ve funkci 
prvního místopředsedy. Velice se také 
podílel na organizaci kulturně-vzdělá-
vacích akcí, jako jsou přednášky, bese-
dy, zájezdy, výstavy apod.

Zahrada manželů Vítkových byla 
vždy vzorně upravena. Tak je tomu 
i nyní. Jak pan Vítek říká, je to hlavně 
zásluhou jeho ženy, ale ovocnou část 
zahrady udržuje stále sám. 

A jak hodnotí jubilant zahrádkaření 
dříve a nyní? 

„Situace se značně změnila.  Dříve 
byl o ovoce daleko větší zájem, dnes 
není odbyt. Dříve byla každá vhodná 
plocha osázena, ať ovocnými dřevina-
mi, nebo zeleninou, všechno se pro-
dalo. Dnes o výkup není zájem, je tedy 
menší chuť něco vypěstovat. To se, jak 
se zdá, mění k lepšímu. Lidé konečně 
poznávají, že vlastní výpěstek chutná 
podstatně lépe než ten, který zakoupí-
me v nějakém supermarketu.“
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AFK Tišnov –  
FC Čebín 2:0
Jaromír Pacek

Odložené utkání dvou sousedů, 
hrajících I. B třídu kopané JMKFS, 
bylo sehráno ve středu 10. 9. 2014. 
Tento všední den měl ale sváteční 
atmosféru v ochozech fotbalového 
stánku na Ostrovci. Návštěvou před-
čil utkání Tišnov–Svratka. Invaze fan-
dů z Čebína pomohla této nevšední 
sportovní akci. Před samotným zá-
pasem na tom byli sousedé v tabul-
ce s devíti body stejně, jen brankový 
rozdíl upřednostnil na páté místo do-
mácí AFK. 

Boj na ostří nože zvedal adrenalin 
fanoušků i kormidelníků obou celků. 
Často tomu pomáhal i muž v černém 
hávu s píšťalkou. Ale to už je záleži-
tost tak zažitá, že se opravdu není 
čemu divit. 

Jaká byla vzájemná bilance před 
samotným střetnutím obou celků? 
Během sledovaného období, rokem 
2002 počínaje, došlo pouze k osmi 
soutěžním soubojům mezi Tišnovem 
a Čebínem. Čtyři se odehrály během 
našeho kratičkého působení v I. A 
třídě (2005 až 2007), zbývající čtyři 
po sestupu Čebína do nynější I. B tří-
dy. Tři naše vítězství, jedna remíza, 
čtyři prohry a skóre 10:14 nahráva-
ly zatím Čebínu. Poslední vzájemné 
utkání minulého ročníku skončilo 
na Ostrovci výhrou Tišnova 2:0. 

Právě středa 10. září vyrovnala 
vzájemnou bilanci, neboť vítězství 
domácích fotbalistů 2:0 upravilo do-
posud nepříznivou statistiku Tiš-
nova. Úspěšnými střelci byli ještě 
loňský dorostenec Tomáš Marvan 
a Jiří Schottenberger. Pro zranění 
nenastoupil v tomto utkání Moha-
med Traóre. Brankově sice stále vede 
v celkovém přehledu Čebín 14:12, 
v současné aktuální tabulce ročník 
2014/15 se po 5. kole Tišnov vyhou-
pl na 2. místo, Čebín po prohře klesl 
na 7. příčku. 

V osmém kole hostí AFK Tišnov 
28. září v 16.00 Sokol Podolí. I zde se 
máme na co těšit, doufejme i v uzdra-
veného Mohameda Traóreho.

Nábor do fotbalové přípravky 
týmu AFK Tišnov

pro ročník 2005 a mladší
Srdečně zveme všechny mladé zájemce o nejpopulárnější kolektivní hru do našich 

řad. 

Tréninky – hřiště na Ostrovci, Tišnov, vždy úterý a čtvrtek 16.30–18.00 hod.
Zájemci nechť se hlásí u vedoucího mužstva: 

 František Navrátil, mobil 731 136 211, e-mail: navratil.fanoush@seznam.cz
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Blahopřání
Dne 8. září oslavil významné život-

ní jubileum tišnovský rodák Ing. Anto-
nín Franke, CSc. Třebaže podstatnou část 
svého profesního života prožil mimo Tiš-
nov, jeho srdce tlouklo vždy pro rodné 
město a cítil se jako patriot. Toto ozna-
čení pro něj nebylo prázdným pojmem, 
což dokázal mimo jiné při stavbě tiš-
novské rozhledny, kdy našemu sdružení 
pomohl se získáváním finančních pro-
středků. Díky svým zkušenostem a zna-
lostem v oblasti cestovního ruchu nás 
dokázal správně nasměrovat a neváhal 
se i osobně angažovat. Navázal tak přímo 

na činnost svého otce, který se význam-
nou měrou zasloužil o stavbu původní 
dřevěné rozhledny z roku 1934.

Vážený pane Antoníne, rád bych Vám 
touto cestou poděkoval za pomoc, kte-
rou jste nám poskytnul, neboť bez Vás 
by byla naše snaha daleko náročnější. 
Tak, jak jste byl vždy hrdý na svoje měs-
to, tak jsme hrdí my na Vás. Přejeme Vám 
k osmdesátým narozeninám osobní po-
hodu a především hodně zdraví.

Za OS Rozhled na Tišnov
Milan Sítora

Turnaje na Ostrovci
Zdeněk Kunický

Během prázdnin se uskutečnilo ně-
kolik tenisových turnajů, které pořádal 
na Ostrovci SK Tenis Tišnov. První turnaj 
byl hned poté, co si děti přinesly domů 
vysvědčení, a jednalo se o kategorii ba-
bytenisu. V sobotu i v neděli přijelo shod-
ně 20 chlapců a 20 dívek a kvalita hry 
byla po oba dva dny na výborné úrovni. 
Z chlapců se stal nejlepším Jan Hrazdil 
a z dívek Emma Thóthová. Mezi nimi bylo 
ze Slovenska dokonce šest hráček. Nej-
lepším domácím tenistou byl Hans Rych-
tář, který skončil na 11. místě.

Další turnaj se odehrál v kategorii do-
rostu, kde má domácí klub velice sluš-
né zastoupení, protože družstvo dorostu 
postoupilo v letošním roce do ligy. A tak 
nebylo překvapením, když se hned tři do-
mácí dorostenci, (Filip a Dominik Křipští 
a Dominik Kučera) probojovali do semi-
finále. Dominik Kučera nestačil na Fili-
pa Křipského, který poté podlehl svému 
bratrovi ve finále. Společně pak bratři 
Křipští ovládli soutěž čtyřhry. V kategorii 
dorostenek postoupila přes první nasaze-
nou Mikulenkovou do finále Kamila Prud-
ká. Tam však nestačila na svoji kolegyni 
z družstva dorostu Karin Šafránkovou, 
která je v Tišnově na hostování z klubu 
TK Tillia Brno. Ve čtyřhře prvenství získal 
pár Šafránková, Daňková (TCMJ Brno), 
který porazil ve finále Kamilu Prudkou 
a Kamilu Goldmanovou z Tišnova.

Turnaj staršího žactva v kategorii 
chlapců ovládl Tomáš Stříteský, který 
je oporou tišnovského družstva žactva. 
Během turnaje neztratil ani jeden set 
a i ve čtyřhře po boku Jiřího Zoufalé-
ho z TK Tillia Brno vyhráli čtyřhru s vel-
kým přehledem. V kategorii dívek to byly 

sestry Buďovy z Jihlavy, které se potkaly 
až ve finále dvouhry a tam starší z nich 
Sabina musela pro zranění skrečovat zá-
pas mladší Nikole. Společně vyhrály i sou-
těž čtyřhry. Nejlepší z Tišnova byla Libuše 
Čermáková. Ta postoupila do semifiná-
le, kde podlehla pozdější vítězce Nikole 
Buďové. Liba během posledního roku uči-
nila velký výkonnostní skok a prokázala 
svoji formu nejen na turnajích jednotliv-
ců během léta, ale také v soutěži družstev, 
kde pomohla k udržení ligové soutěže pro 
Tišnov.

Na turnaji mladšího žactva měl Tišnov 
v kategorii chlapců naději v Jakubu Gold-
manovi, který je v této kategorii prvním 
rokem. Los mu však nepřál, a tak podlehl 
nasazenému Strouhalovi hned v prvním 
kole. Turnaj nehrál Kryštof Vítek, který 
je několikanásobným vítězem domácích 
turnajů a je to pro něj vždy velká výzva. 
Chlapeckou soutěž se podařilo vyhrát 
Vladimíru Nerudovi z TC Brno. Nerud 
s Markem Tobiášem ze stejného klubu 
pak zvítězili i ve čtyřhře. V dívkách roli 
favoritky dokonale zvládla domácí Eliška 
Kučerová, která během svých třech zápa-
sů ztratila pouhých 9 gemů. Ve čtyřhře se 
svojí spoluhráčkou Kateřinou Machovou 
prohrály dokonce jen 4 gemy a staly se 
tak jasnými vítězkami.

Turnaj dospělých měl kvalitní obsaze-
ní. V mužském pavouku z domácích nej-
dál došel Dominik Křipský, který porazil 
v prvním kole Zdeňka Kunického a poté 
prvního nasazeného Jana Bedáně (So-
kol Brno-Žabovřesky). Druhý den turna-
je však v semifinále nestačil na výborně 
hrajícího Ondřeje Čtveráka (TK AGRO-
FERT Prostějov). Ondřej nedal šanci ani 

Radkovi Židlíkovi (TJ Brno-Komín) a zví-
tězil s přehledem i ve finálovém utká-
ní. Soutěž čtyřhry měla jasné favority 
Bedáňě, Belatku (TC Brno). Domácí pár 
Hrabálek, Křipský Dominik však před-
váděl po celou sezónu výborné výsledky. 
Oba páry se probojovaly do finále, které 
mělo velice vysokou kvalitu hry. Dominik 
ve čtrnácti letech teprve sbírá v kategorii 
dospělých zkušenosti, ale po boku ostří-
leného Zdeňka Hrabálka i první úspě-
chy. Domácímu páru se podařilo zvítězit 
a vrátil tak porážku Bedáňovi s Belatkou 
z halového turnaje. Kategorii žen s pře-
hledem ovládla zkušená Martina Seyfer-
tová, která ve finálovém utkání porazila 
spoluhráčku z družstva dospělých Domi-
niku Hrabalovou. Společně pak zvítězily 
i ve čtyřhře.

Tradiční turnaj rodičů s dětmi vyhrál 
Tomáš Stříteský se svým tatínkem. Tento 
turnaj však pořádá tenisový klub hlavně 
proto, aby si i rodiče vyzkoušeli, že tenis 
není vůbec jednoduchá hra. Jedná se spí-
še o společenskou událost pro všechny 
členy klubu a jejich rodiče. 

Na všech turnajích, které byly odehrá-
ny na Ostrovci, nastoupilo přes 200 hráčů 
a bylo sehráno mnoho kvalitních zápasů. 
Potěšující je, že v každé kategorii se da-
řilo domácím hráčům, a to nejen v Tišno-
vě, ale i během letní sezóny po celé České 
republice. Největších úspěchů dosahují 
pravidelně sourozenci Křipští, Dominik 
Kučera, Jakub Goldman, Tomáš Stříteský 
a Kryštof Vítek. Kryštof se dokonce stal 
mistrem republiky v kategorii družstev 
mladšího žactva, kde nastupoval za TK 
Agrofert Prostějov.

Blahopřejeme
INZERCE

PLAVÁČCI s. r. o. Brno
Kurzy plavání od 6-ti 

měsíců do 12-ti let
- v Kuřimi

- na tř. Gen. Píky 11
- na Kraví hoře

 
Kurzy cvičení od 3 měsíců
Zimní pobyt 8.–14.2.2015 
v Bystrém na Vysočině

 
www.plavacci.com
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Sousedská knihovnička – Moudrá budka 
Dagmar Rudolfová

Vážení spoluobčané, ráda bych Vám před-
stavila projekt sousedské knihovničky. Co to 
je a jak to funguje? Nápad se původně zrodil 
v USA s cílem propagovat literaturu. V po-
sledních letech se tento trend celosvětově 
šíří, ať již formou „oficiálních“ spolků, nebo 
zcela nekontrolovatelně. Tyto a podobné 
projekty se již objevují na Slovensku, třeba 
v partnerském městě Sereď, nebo i v Česku 
(konkrétně v Praze, Pardubicích nebo Kap-
licích). Moudrá budka v Tišnově je modrá 
plechová skříň plná různých knih, které jsou 
Vám 24 hodin denně k dispozici. Umožňuje 
Vám sdílet literaturu zcela bez zábran. Sta-
čí řídit se heslem PŮJČ SI –  PŘEČTI – VRAŤ, 
nebo přines novou knihu.  Nemáte zrovna 
co číst? Půjčte si knihu, která Vás v knihov-
ničce zaujme. Čekáte na vlak? Vezměte si 

s sebou knihu a  někdy ji prostě vrátíte. Bez 
kartičky, poplatku či evidence. Máte doma 
knihy, které se Vám zrovna nehodí? Přidej-
te je do knihovničky a nabídněte je spolu-
občanům k přečtení. Kde Moudrou budku 
najdete? Cestou od tišnovského nádraží, ko-
lem supermarketu Albert na ulici Mlýnskou, 
najdete hned vedle penzionu Tišnovská 
Rychta modře natřenou skříňku nazvanou 
MOUDRÁ BUDKA. Pro knihu si můžete přijet 
i na půjčeném kole z pilotního projektu BI-
KESHARING. Více informací najdete na na-
šich facebookových stránkách. 

Záštitu nad tímto projektem převzal 
místostarosta Ing. Karel Souček st. Pokud 
si oblíbíte tuto netradiční formu půjčová-
ní knih, rádi ji pro Vás, ve spolupráci s měs-
tem Tišnov, rozšíříme. 

Více informací najdete na Facebooku 
Moudrá budka Tišnov. Přejeme Vám pří-
jemné chvíle strávené ve společnosti knih 
z Moudré budky. 

redakčně upraveno

Než si doma zatopíte…
Vážení zákazníci,
blíží se nová topná sezóna, a proto si 

Vám dovolujeme připomenout, co je třeba, 
abyste mohli bez starostí otočit kohoutkem 
u radiátoru. 

Na začátku krátce zopakujme základní 
pravidla vytápění, které stanovuje vyhláška 
č. 194/2007 Sb.
• Otopné období začíná 1. září a končí 31. 

května následujícího roku. 
• Dodávka tepelné energie se zahájí 

v otopném období, když průměrná den-
ní teplota venkovního vzduchu v pří-
slušném místě nebo lokalitě poklesne 
pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následu-
jících a podle vývoje počasí nelze očeká-
vat zvýšení této teploty nad +13 °C pro 
následující den. 

• V případě souhlasu nejméně dvou tře-
tin konečných spotřebitelů se vytápě-
ní uskutečňuje mimo otopné období, 
vyžaduje-li to průběh venkovních teplot 
a připouští-li to technické a zásobovací 
podmínky. 

• V průběhu otopného období jsou byty 
v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní 
prostory v době jejich provozu vytápě-
ny tak, aby dosažené průměrné teploty 
vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočto-
vé teploty vnitřního vzduchu stanovené 
projektem budovy. 

• V době od 22.00 do 6.00 hod. se vytá-
pění obytných místností a v neprovoz-
ní době ostatních vytápěných prostor 
podle potřeby omezí nebo krátkodobě 
přeruší do té míry, aby byly dodrženy 
požadavky jejich teplotního útlumu za-
jišťujícího tepelnou stabilitu místností.

Technická příprava
Ze strany Vás, našich zákazníků, se jed-

ná o několik snadných úkonů, které je třeba 
provést před zahájením vytápění:   
1. Zkontrolovat termostatické ventily 

na radiátorech 
Otevřete, prosím, své termoregulační 
ventily ve všech bytech na maximum 
pro provedení odvzdušnění topného 
systému (po zahájení vytápění si nasta-
víte stejné hodnoty, jak jste zvyklí).

2. Provést odvzdušnění topného systému 
před jeho spuštěním (u většiny objektů 
je tuto činnost potřeba provést v nej-
vyšších patrech domu).  
Kontrolu tlaku a dopouštění topného 
média do systému zajistí předávací sta-
nice automaticky. 
Topným médiem, tedy tím, co rozehřívá 
vaše radiátory, je voda. Staráme se o to, 
aby tato speciálně upravená technolo-
gická voda splňovala technické normy. 
Dopouštíme ji nejen do systému cen-
trálního zásobování teplem, ale také 
do topných systémů bytových domů.

3. Zkontrolovat, zdali nedochází k úniku 
topného média v bytech i společných 
prostorách domu 
Projděte rozvody topení včetně otop-
ných těles ve svém bytě objektu a vizu-
álně zkontrolujte jejich těsnost.  
V případě zjištění úniku kontaktujte 
svého správce  k provedení nápravy.

Zahájení vytápění – koordinace s cen-
trálním dispečinkem
1. Splnění podmínek zahájení vytápění 

dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. 
Pracovníci energetického dispečinku 

Vás sami upozorní na splnění podmí-
nek k zahájení vytápění. 

2. Zahájení vytápění 
Samotné zahájení vytápění je na spo-
lečném rozhodnutí obyvatel Vašeho 
domu. V případě splnění podmínek pro 
vytápění Vás bude pracovník dispečin-
ku žádat o potvrzení tohoto rozhodnutí 
písemně nebo formou e-mailu či SMS.

3. Zahájení vytápění při nesplnění podmí-
nek dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. 
Jestliže chcete přitopit kdykoliv mimo 
topnou sezónu, například když se 
prudce ochladí, stačí, když odpovědný 
zástupce domu kontaktuje energetický 
dispečink. Po vzájemné dohodě může-
me začít s vytápěním dle Vašeho přání 
prakticky kdykoliv.

Nastavení časového programu vytápě-
ní a požadované teploty

Ke správnému způsobu vytápění je tře-
ba nastavit příslušné parametry. Pracovníci 
energetického dispečinku se s Vámi dohod-
nou na časovém a teplotním rozmezí vytá-
pění. V případě požadavku na změnu stačí 
zavolat a naši dispečeři ji obratem na ener-
getickém dispečinku provedou.

Kontakty: 
• provozní technik – Dis. Tomáš Maloň 

– 604 238 514 
• energetický dispečink – 731 067 117

Bezproblémový start blížící se topné se-
zóny přeje tým TEPLO T s. r. o. 
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 ° Koupím výstroj německé armády 
z 2. světové války – např. přilby, bodáky, 
přezky, uniformy. I související drobné 
kovové artefakty z půd. 723 539 270

 ° Pronajmu krásný byt 4+1 na Květnici. 
Lodžie, sklep, dům po revitalizaci. 
Cena: 5 000 Kč + 6 000 Kč poplatky. Tel. 
723 264 241

 ° Prodám Citroën Berlingo 1,4 CNG – 
zemní plyn. Multispace, model 2006, 
125 000 km, 5 osob, 5 dveří, klima, el. 
okna, rádio s CD, dobrý stav. Tanková-
ní v Tišnově ČSAD. Cena 89 000 Kč. Tel. 
602 734 534

 ° Nabízím výpomoc v domácnosti  
1x týdně nebo dle domluvy. Úklid, 
žehlení apod. Kontakt: tel. 775 266 111

 ° Penzion Červený Mlýn hledá bri- 
gádníky (brigádnice) na obsluhu do  
restaurace, převážně o víkendech. 
Vhodné i pro studenty (studentky).

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

 ° Prodám 2 obrazy od Jiřího Kristena. 
Tel. 737 568 874

 ° Nabízím rizikové kácení a ořezy 
vzrostlých stromů, podzimní údržbu 
zahrad. Telefon 724 996 189, web: 
www.vyskoveprace-tisnov.cz

 ° Štíhlý nekuřák 61/171 hledá 
štíhlejší nekuřačku s RD k vážnému 
seznámení. Tel. 605 312 600

 ° Masáže klasické, lymfatické, ruční, 
lávové kameny, terapie, výklad karet. 
Telefon pro objednávky a informace 
608 871 593

NA TOMTO MíSTě MOHl 
BýT I Váš INZeRáT

Inzerci lze podávat v úřední hodiny 
na Městském kulturním středisku 

Tišnov, Mlýnská 152, tel. č. 777 706 714, 
e-mail: noviny@kulturatisnov.cz. Platba 
fakturou je možná na základě písemné 

objednávky. Inzerce osobního charakteru 
(blahopřání, vzpomínky apod. – kromě 

básní a obrázků) je pro občany Tišnova 
bezplatná.

Inzerce

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci 
znovu a zas. 
Dne 4. října uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček a strýc pan 
HyNEK ONdRáČEK. S láskou stále vzpo-
mínají manželka, dcera a syn s rodinami. 

Dne 11. října uplyne 1 rok, kdy zemřel pan 
STANISlAV RANdUCH. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

Dne 30. září uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, babička, prababička paní 
MARIE BENdOVá. Stále s láskou vzpomí-
nají dcery s rodinami a snacha s rodinou. 
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme. 

Před dvaceti lety dne 9. října nás opustil 
pan OldřICH dVOřáK. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi, děkuje rodina. 

Dne 29. září uplyne 15 let, kdy jsme 
se rozloučili s naším milovaným 
Ing. FRANTIŠKEM MERTOU. Letos 
by s námi oslavil 70. narozeniny. S lás-
kou vzpomínají manželka, děti a sestra 
s rodinami. 

Co víc Ti můžem na hrob dát, 
jen kytičku a vzpomínat. 
Dne 7. října uplynou pro nás dva smutné 
roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
MIROSlAV KAdlEC st. 8. října by se do-
žil 86 let. Za vzpomínku děkuje manželka, 
syn a dcera s rodinami. 

Dne 8. října by se dožil 90 let pan FRANTIŠEK HáJEK. Dne 
19. září uplynulo 28 roků od úmrtí našeho tatínka. 
Dcera Jana a syn Jiří s rodinami

Dne 2. září 2014 by se dožila 90 let naše drahá maminka, ba-
bička a prababička paní lIBUŠE HAVlIŠOVá a 8. září 2014 
uplynulo 22 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědeč-
ka pana JOSEFA HAVlIŠE. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje syn s celou rodinou.

Když zemře tatínek, sluníčko zajde, 
v srdci zůstane smutek a chlad, 
sotva se na světě někdo najde, 
kdo by nás jako tatínek měl rád. 

Dne 1. srpna uplynulo dlouhých a smutných 20 let od úmr-
tí našeho drahého syna, tatínka, dědečka a bratra pana 
JOSEFA KOHOUTA, který dlouhé roky působil v ČSAD Tiš-
nov. Za vzpomínku všem, kdo ho znali a společně s námi 
uctí jeho památku, děkuje rodina. 
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řEdITEl PROVOZU INTERNETOVé SíTě  (TIŠNOV)

Náplň práce:
• Zodpovědnost za internetovou síť
• Přímý kontakt se zákazníky, stanovování obchodních podmínek
• Nákup produktů v dané komoditě
• Komunikace s dodavateli
• Plánování rozšiřování WL i optické části sítě
• Komunikace s úřady
• Marketingové aktivity

Požadavky:
• SŠ/VŠ vzdělání
• Zkušenosti se sítěmi pro připojení k internetu
• Globální přehled a orientace na trhu IT
• Obchodní předpoklady, orientace na zákazníka
• Samostatnost a zodpovědnost
• Flexibilita
• Schopnost týmové práce

Nabízíme:
• Zajímavou práci v silné společnosti
• Mladý tým
• Příjemné pracovní prostředí
• Motivující platové podmínky
• Možnost seberealizace, profesní růst
• Práce v dynamicky se rozvíjející firmě 

yCNEGA technologies s.r.o. 
tel: +420 515 539 591
e-mail: bohmova@ycnega.cz

dISPEČER – OBSlUHA ZdROJŮ
TEPlA A ElEKTRICKé ENERGIE
Nabízíme Vám příležitost stát se součástí týmu zaměřeného
na poskytování služeb v oblasti výroby a rozvodů tepla a elektrické
energie pro odběratele tepla - uživatele a vlastníky nemovitostí.

VAŠE ÚKOly
• Obsluha zdrojů na výrobu tepla, kombinovanou výrobu elektři-
nya tepla, domovních předávacích stanic a centrálního dispečinku
• Provádění pravidelných kontrol, údržby, úklidu a odečtů měřidle
• Zajišťování a koordinace odstraňování poruch a nestandartních 
provozních stavů zdrojů tepla a elektrické energie
• Komunikace se zákazníky, servisním střediskem
• Provádění drobných oprav strojních i elektro částí na provozo-
vaných zařízeních

POŽAdUJEME
• Elektrotechnické vzdělání
• Pracovitost a manuální zručnost
• Spolehlivost a flexibilitu
• Dobrou schopnost organizace práce
• Velmi dobré komunikační vlastnosti, slušné vystupování a 
jednání
• Trestní bezúhonnost
• Znalost práce na PC, základy Excell, Word, Outlook
• Řidičský průkaz sk. B

NABíZíME
• náročnou, ale zajímavou a různorodou práci
• prostor pro profesní růst
• další firemní vzdělávání a odborné kurzy k dosažení vyšší 
kvalifikace,
• příjemné, moderní pracoviště a odpovídající pracovní vybavení,
• firemní benefity a výhody (stravenky, sportovní a kulturní akce, 
apod.)

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na e-mail 
teplo@teplot.cz nebo do sídla společnosti.
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  Václavské

HODY

KVJ SHŠ 
VICTORIUS

PÁTEK 26. 9.

20:00 / náměstí Míru

ZPÍVÁNÍ POD MÁJOU
18:00 – 02:00 / MěKS Tišnov 

PŘEDHODOVÝ BIGBÍT
Navštivte také:

8:00 – 18:00 / ZŠ nám. 28. října
Den Zahrady

v 16:00 vyhodnocení soutěžní výstavy 
Zahrada mých snů. Prezentace a křest 

Zahradnického kalendáře 2015.

12.30 – 18.00 / Muzeum města Tišnova
výstava -  Josef Jambor: krajinomalba, 

Joža Uprka: Žena z Vlčnova

13:00 – 17:00 / Galerie Jamborův dům
výstava - Jiří Pikous: obrazy

SOBOTA 27. 9. 

8:00 / náměstí Míru

ZAHÁJENÍ TRHŮ
8:00 – 18:00 / náměstí Míru

HODOVÁ DÍLNIČKA 
DDM a RC Studánka - kreativní tvoření 

pro děti z netradičních materiálů a úkoly 
s hodovou tematikou pro malé děti.

8:00 – 18:00 / náměstí Míru

VICTORIUS 
Skupina historického šermu – scénky, 

soutěže, ukázky soubojů
13:30 divadelní dobová scénka 

z prostředí Tišnovska

9:00 – 12:00 / město Tišnov

ZVANÍ NA HODY
10:00 – 11:00 / náměstí Míru

SLUNEČNICE
dětské hudební divadlo

11:00 – 11:45 / náměstí Míru

TOMBAND 
12:00 – 13:15 / náměstí Míru

 HA-KAPELA

14:30 – 15:40 / náměstí Míru 

ŽLUTÝ PES 
S ONDŘEJEM HEJMOU
16:00 – 16:30 / náměstí Míru 

SLOVÁCKÁ DECHOVKA 
ROZMARÝNKA

16:30 – 17:30 / náměstí Míru 

VYSTOUPENÍ STÁRKŮ 
za doprovodu Rozmarýnky

17:15 – 19:00 / náměstí Míru

SLOVÁCKÁ DECHOVKA 
ROZMARÝNKA

19:00 – 02:00 / Sokolovna

HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA 
Navštivte také:

9:00 –12:00 / hřiště ZŠ nám. 28. října
 Skokanský trojboj družstev

9:00 –12:00 / hřiště ZŠ nám. 28. října
Atletický čtyřboj pro děti

9:00– 18:00 / ZŠ nám. 28. října 
výstava Zahrada mých snů

10:00 – 19:00 / Muzeum města Tišnova
výstava - Josef Jambor: krajinomalba, 

Joža Uprka: Žena z Vlčnova

10:00 – 17:00 / Galerie Jamborův dům
výstava - Jiří Pikous: obrazy

13:30 / obřadní síň radnice
Mezinárodní fotografi cká soutěž

veřejné předávání cen 

21:00 / Café U Palce 
Hodový večírek 

dj Harosh, Vstupné 30,- Kč

NEDĚLE 28. 9. 

8:45 / kostel sv. Václava 

SLAVNOSTNÍ 
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ

Navštivte také:

9:00 – 18:00 / ZŠ nám. 28. října
výstava Zahrada mých snů

10:00 – 18:00 / Muzeum města Tišnova
výstava - Josef Jambor: krajinomalba, 

Joža Uprka: Žena z Vlčnova

10:00 – 17:00 / Galerie Jamborův dům
výstava - Jiří Pikous: obrazy

změna programu vyhrazena

www.mekstisnov.cz



Rybářské slavnosti 14. 9. 2014
Foto: Alena Ochrymčuková

Ha-kapela 5. 9. 2014
Foto: Michal Beneš
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