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Lednové slovo starosty
Po krátkém odpočinku v atmosféře vánočních svátků začínáme nový rok 2007. Zima

ještě nepředvedla vše, co umí, ale nekonečně dlouhé noci a krátké pošmourné dny nás
ještě hned tak neopustí. Zimní období samo o sobě přináší práci s odklízením sněhu či
zajišťováním paliva, příliš mnoho jiné činnosti neumožňuje. Snad jen zimní sporty a kou-
zelný pohled na spící zasněženou krajinu nás s touto skutečností smiřují.

Tradičně je však zima rovněž obdobím plesů a rozmanitých kulturních a spole-
čenských akcí. Dovolím si tedy hned v úvodu pozvat na již tradiční Společenský ples
města Tišnova, který pořádáme letos v sokolovně již potřetí. V sobotu 27. ledna bude pro
všechny připraven bohatý program plný tance, dobré hudby a zábavy. Chybět nebude ani
tradiční půlnoční překvapení.

Z bohaté nabídky ostatních plesů, pořádaných o sobotách a někdy i pátcích po celou
plesovou sezónu, si určitě vyberete. Nabídka koncertů, různých besídek a zejména
kvalitních výstav v muzeu a několika galeriích je velmi pestrá a slibuje řadu příjemných
zážitků obyvatelům i návštěvníkům tišnovského regionu. 

V předvánočním čase dokončil a slavnostním aktem v Mahenově divadle "pokřtil"
pan Miroslav Pavlík knihu vzpomínek na svou tetu Marii Pavlíkovou - čestnou občanku
našeho města. Velmi pěknou publikaci i s podpisem autora budete moci zakoupit na
slavnostní autogramiádě, kterou připravíme v naší městské knihovně.

Dobrou zprávu mám i pro ty z nás, kteří budou v příštím roce potřebovat lékařskou
službu  první  pomoci. Po  dvouleté  zkušenosti  pokračuje tato služba ve stejném rozsahu
a ve stejných prostorách naší nemocnice jako dosud. Dohoda o sdružení prostředků měst
Tišnova  a  Kuřimi  za  příspěvku  Jihomoravského  kraje  umožňuje  zajištění  této  služby
v požadovaném rozsahu i pro rok 2007.

V úvodu svého článku jsem naznačil, že pošmourné zimní počasí samo o sobě
zaměstnává  a  téměř  neumožňuje  žádnou běžnou činnost. Neplatí to tak úplně. Studenti
a školáci vědí, že je čas zkoušek, pro nás je to období usilovné práce na sestavení rozpočtu
města pro tento rok. Mnoho úsilí a práce musíme věnovat i přípravě projektů na různé
větší  opravy  i  nové  investiční  akce  tak, aby  vše  bylo do stavební sezóny připraveno.
V plánu máme provedení rekonstrukce  náměstí 28. října,  realizaci nových inženýrských
sítí, komunikací a chodníků i náročné opravy podnikatelských prostor, které město
pronajímá. Velké investice nás čekají v postupné výměně oken a zateplování školních
budov, kde předpokládáme velké úspory energie a následně finančních prostředků v dal-
ších letech.

Lednové slovo nemohu zakončit jinak než poděkováním. Děkuji všem, kteří
spolupracovali tříděním odpadu, úklidem prostranství a chodníků u svých obydlí,
každému,  kdo  jakýmkoliv  způsobem  přispěl k oživení kulturního a společenského dění
v našem městě.

Přeji vám všem vánoční radost, pohodu a pokoj i do všedních dnů roku 2007.
Váš

Ing. František Svoboda



Jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Tišnova se dne 7.

prosince  2006  setkalo  na  svém  zasedání
č. 9/2006 a na závěr jednání přijalo toto
usnesení:

 ZM schvaluje:
  1. Program jednání předložený starostou

města Tišnova Ing. Františkem Svobodou.
  2. Plán práce Rady města Tišnova a Za-

stupitelstva města Tišnova na rok 2007.
  3. Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství

ve výši 36 200 Kč na výstavbu mini-
málního podílu melioračních a zpevňu-
jících dřevin.

  4. Přijetí dotace od Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ve výši 2 mil. Kč na výplatu
dávek sociální péče.

  5. Přijetí dotace  od JMK ve výši 13 500 Kč
na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů.

  6. Přijetí dotace od JMK ve výši 740 Kč na
činnost Sboru dobrovolných hasičů
Tišnov.

  7. Rozpočtová opatření města Tišnova k 30.
11. 2006 dle předloženého návrhu.

  8. Odpuštění splátky za rok 2006 vyplývající
z Dohody o úhradě sdružených finančních
prostředků ze dne 16. 5. 2005 Bytovému
družstvu Dubina II. se sídlem v Pardu-
bicích ve výši 256 956 Kč s tím, že tato
částka bude připsána na účet fondu oprav
92 b.j. na ulici Dlouhé v Tišnově a bude
použita pro vyřešení nedostatků v systému
vytápění bytových jednotek.

  9. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.
č. 786/36, podle GP nově označených
jako parc. č. 786/93 o výměře 11 m2, parc.
č. 786/94  o  výměře 22 m2 a parc. č.
786/95 o výměře 6 m2 Společenství
vlastníků pro dům  čp.  1677,  1678   na   
ulici   Králově v Tišnově za kupní cenu 70
Kč/m2 + úhradu   nákladů   spojených  s  
prodejem a daně z převodu nemovitostí. 

10. Prodej spoluvlastnického podílu města
Tišnova k pozemku v k.ú. Tišnov parc. č.
2033/3 o výměře 303 m2 zbývajícím

spoluvlastníkům tohoto pozemku v pomě-
ru k výši jejich stávajících spoluvlastnic-
kých  podílů  k  pozemku  parc. č. 2033/3
v k.ú. Tišnov za kupní cenu ve výši 1 Kč +
úhradu nákladů spojených s prodejem. 

11. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.
č.  786/24 podle GP nově označených
jako parc. č. 786/96 o výměře 12 m2, parc.
č. 786/97 o výměře 12 m2, parc.786/98 o
vý- měře  6 m2,  parc. 786/99 o výměře 12
m2 a parc. č. 786/100 o výměře 7 m2

staveb- nímu bytovému družstvu
KVĚTNICE, se sídlem v Tišnově, za
kupní cenu 70 Kč/m2 + úhradu  nákladů  
spojených  s  prodejem a daně z převodu
nemovitostí. 

12. Uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě mezi městem Tišnovem a Ing.
Oldřichem Břeněm, Ing. Janou Břeňovou,
Marií  Valouškovou, všichni bytem Brno,
a MVDr. Františkou Kuchařovou, bytem
Jihlava, na odkoupení částí pozemků ve
zjednodušené evidenci - původ Pozemko-
vý katastr, parc.č. 1958/1 o výměře cca
250 m2  a  parc.č. 1960/1 o výměře cca
250 m2 za kupní cenu 250 Kč/m2.

13. Jednací  řád Zastupitelstva města Tišnova
a ruší tím původní Jednací řád Zastupi-
telstva města Tišnova ze dne 12. 12. 2002.

14. Jednací řád výborů Zastupitelstva města
Tišnova a ruší tím veškeré původní řády,
které upravovaly průběh jednání, hlasová-
ní a ostatní náležitosti související s jedná-
ním výborů. 

15. S účinností od 8. 11. 2006 výši odměn pro
neuvolněné členy zastupitelstva města, a to
dle usnesení zastupitelstva města ze dne
30. 3. 2006.

16. Ve smyslu ust. § 104, odst. 1 z.č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní znění), ve znění poz-
dějších předpisů svěřuje do působnosti: 
- 1. místostarosty Zdeňka Melkese oblast
investic, majetku, komunálních služeb a po-
žární ochrany;
- místostarostky Ing. Zuzany Brzobohaté
oblast školství, kultury, sociální a zdra-
votní;
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- místostarosty Mgr. Švábenského oblast
dotačních titulů, přípravy a zajištění
projektů.

17. Podle  § 104, odst. 1, zák. č. 128/200 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů určuje k zastupování starosty
města   v   době  jeho  nepřítomnosti  nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci, 1.
místostarostu Zdeňka Melkese.

18. S účinností od 1. 1. 2007, aby
místostarostka Ing. Zuzana Brzobohatá
byla pro výkon své funkce uvolněna.

19. Projekt rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému v Tišnově pro rok
2007 včetně finančního podílu města
Tišnova na jeho realizaci. 

20. Projekt vybavení skateparku v ZŠ nám. 28.
října v Tišnově pro rok 2007 včetně
žádosti  o  dotaci z Ministerstva vnitra ČR
a finančního podílu města Tišnova na jeho
realizaci. 

21. Návrh zadání změny č. X ÚPN SÚ Tišnov
a souhlasí s pokračováním prací na návrhu

       změny č. X ÚPN SÚ Tišnov. 

ZM zřizuje:
1. Výbor finanční ve složení:  předseda

Michal Kadlec; členové:  Ing. Michaela
Škopíková, Mgr. Silvie Otiepková, Zde-
něk Krutek, Bohumír Šindelář, Ing. Marie
Sendlerová,  Ladislav Franta, Mgr.
Jaroslav Hrdina.

2. Výbor kontrolní ve složení: předseda
Helena Randová; členové:  Marek Babák,
Ing. Libor Moudrý, Ing. Milan Katolický,
Mgr. Zdeňka Dohnálková;

3. Výbor pro komunitní plánování v oblasti
sociálních služeb ve složení: předseda
Mgr. Jaroslav Komprs, členové: Jitka Kví-
čalová, Mgr. Karolína Krátká, Bc. Lenka
Sodomková, Ing. Miroslav Pálka, MVDr.
Martin Jůza, Ing. Jaromír Bílý, Zdeněk
Pleskač.

ZM pověřuje:
1. RM v souladu s § 102, odst. 2 zákona o

obcích č. 128/2000 Sb. v případě přijetí

dotací přijmout rozpočtová opatření města
Tišnova do 31. 12. 2006. 

2. Starostu města Ing. Františka Svobodu za-
stupováním města v Dobrovolném svazku
obcí Tišnovsko.

3. Starostu města Ing. Františka Svobodu
zastupováním města ve Svazku vodovodů
a kanalizací Tišnovsko.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 27. 11. 2006.
2. Plán kulturních a společenských akcí pro

rok 2007.
3. Informaci o probíhající obnově katastrál-

ního operátu v k.ú. Tišnov a o změně
celkových  výměr   parcel   ve   vlastnictví
a spoluvlastnictví města Tišnova. 

ZM ukládá:
RM předkládat na zasedání ZM program

kulturních akcí pořádaných Městskou
knihovnou.

Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

Zdeněk Melkes
1. místostarosta

Novoroční přání
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám jménem zaměstnanců
Městského úřadu v Tišnově popřál do nového
roku hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. 

Ing. Václav Šikula,
tajemník MěÚ Tišnov

Tříkrálová sbírka 2007
I letos se vám může stát, že potkáte po

městě kráčet tři krále zpívající koledy. Mnozí
vám zaklepou i na dveře s prosbou o příspěvek
pro zabezpečení potřeb lidí odkázaných na
pomoc  druhých.  Již  pošesté  totiž  proběhne
v lednu (o víkendu 5. - 7. 1.) Tříkrálová sbírka
organizovaná Charitou, jejíž výtěžky jsou vždy
z větší části použity v regionu, kde byly peníze
vybrány. Letošní výtěžek bude použit na
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projekt vybudování nového střediska a zá-
zemí  pro  hospicovou ošetřovatelskou službu
v Tišnově. S koledníky bude chodit vedoucí
skupinky, který se vám na požádání prokáže
občanským průkazem a průkazem vedoucího
skupiny koledníků. 

Všem, kteří přispějí na pomoc potřebným,
patří i za všechny koledníky předem velké
díky.  - J -

Bezplatná poradna
Od  1. ledna  2007 vešel  v  platnost zákon

o sociálních službách, který se dotkne téměř

každého zdravotně postiženého občana. Pokud
se chcete dozvědět více o nastávajících změ-
nách, nebo pokud máte dotazy i z dalších
oblastí života s postižením (odstraňování ba-
riér, příspěvky, pomůcky, zaměstnání...),   vyu-
žijte bezplatnou telefonní linku poradny
"Paragrafík"  - 800 100 250 nebo poradnu na
www.ligavozic.cz. 

Projekt je uskutečněn díky podpoře z pro-
gramu Transition Facility EU.

Hana Valová
Liga za práva vozíčkářů

TEPLO T informuje:

Nad vývojem cen energií
Dne 7. 12. proběhl v restauraci Červený

mlýn   seminář   se   zástupci  odběratelů  tepla
v Tišnově. Hlavním tématem byly nové infor-
mace o centrálním zásobování teplem v Tiš-
nově.  

Po zahájení semináře vystoupil zástupce
společnosti ENBRA ing. Josef Haumer s před-
náškou o problémech v systémech ústředního
vytápění neodborně osazených termostatický-
mi  ventily. Pokračoval Ing. Petr Holyszewski
s příspěvkem k poměrovým měřičům tepla -
rozdělovačům topných nákladů a blok exter-
ních přednášejících ukončil pan ing. Raus,
technolog ze společnosti Tenza, který seznámil
přítomné zástupce bytových domů, společen-

ství a družstev o bezkanálových rozvodech
tepla instalovaných v Tišnově.  

Blok přednášek o informacích ze společ-
nosti TEPLO T s.r.o. zahájila manažerka sprá-
vy nemovitostí p. Bc. Anežka Vrbová, která
přednesla  zprávu   o  provedených kontrolách
a prohlídkách spravovaných nemovitostí za
rok 2006. Samozřejmě nemohla chybět pre-
zentace pana Radka Slámy, manažera střediska
výroby a rozvodu tepla, o cenách tepla v Tiš-
nově  a  také  vývoj cen energií, zejména tepla
v příštím roce.

Společnost TEPLO T s.r.o. bude snižovat
na 1. čtvrtletí roku 2007 pracovní složku ceny
tepla o 3,5 % při dodržení plánovaného
prodeje tepla v roce 2007. Hlavním důvodem
snížení  pracovní složky ceny tepla je snížení
ceny zemního plynu, který tvoří dominantní
náklad v této složce ( 96 % pracovní složky ).
Cena pracovní složky reaguje během celého
roku na změny cen vstupních energií. Kal-
kulaci ceny tepla pro rok 2007 obdrží
odběratelé společně s předpisem záloh plat-
ným od 1. 1. 2007. Konečná kalkulace ceny
tepla za rok 2006 bude známa po účetní
uzávěrce roku v průběhu měsíce března. 

Dovolte mi  poděkovat touto formou vám
všem - našim zákazníkům za přízeň a spolu-
práci v minulém roce a popřát vám do
nastupujícího  roku  2007  hodně  zdraví, štěstí
a tolik potřebné životní energie.

Ing. Josef Vrba
jednatel

Leden v MìKS Tišnov

Středa 10. ledna,19.30 hod., velký sál MěKS
5. koncert sezóny KPH 2006/07

Ivan Ženatý - houslový recital
Svou rozsáhlou aktivitou si Ivan Ženatý

vydobyl čelné místo mezi českými houslisty.
Ještě jako konzervatorista debutoval s Českou
filharmonií, v r. 1982 stanul ve finále Čajkov-
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ského mezinárodní houslové soutěži v Mos-
kvě, v r. 1986 zvítězil v mezinárodní soutěži
Pražského jara. Získal laureátský titul
Mezinárodní tribuny mladých interpretů
UNESCO (1986) a hlavní cenu mistrovských
kurzů Ruggiera Ricciho v Berlíně (1990), což
mu přineslo sólistické angažmá u Berlínských
symfoniků.

Hudební projev Ivana Ženatého ovlivnili na
mistrovských kurzech v Zurichu a Weimaru
Nathan Milstein, André Gertler a Igor Bezrod-
ny. Od r. 1988 se stal soukromým žákem
Josefa Suka, s nímž dnes často vystupuje na
mezinárodních festivalech.

Ivan Ženatý je profesorem na Vysoké
hudební škole C. M. von Webera v Dráž-
ďanech. Jeho repertoár je mimořádně bohatý,
neboť zahrnuje na padesát orchestrálních kon-
certů všech hudebních stylů. Ve své nahrávací
činnosti se soustřeďuje na komplety velkých
autorů. V současné době natáčí pro Dorian
Recordings (New York).

Ivan Ženatý hraje na proslulý nástroj "Princ
Oranžský" italského mistra Giuseppe Antonia
Guarneriho (del Gesu) z r. 1743.

24. ledna v 19.30 hod., sál kina Svratka
Koncert skupiny KAMELOT

Předprodej   vstupenek   od    15.  prosince
v knihkupectví paní Raškové, tel. 549 410 022.

Skupina Kamelot se na hudební scéně

pohybuje již 25 let a zanechala za sebou
spoustu písniček, které se hluboce vryly do
podvědomí lidí ze všech věkových skupin.
Některé z nich, jako je například písnička
"Zachraňte koně" (oceněna titulem "Hit
desetiletí"), se stávají uznávaným hitem a po-
stupně zlidoví.

Žánrově se kapela zařazuje do stylu country
či folk, ale svým originálním stylem kytaro-
vých rytmů a aranžmá se stává jedinečnou.
Tento styl a "sound" si získal oblibu nejen
mezi staršími vyznavači trampské muziky, ale

zaujímá pozornost i u střední generace, pře-
devším však u mladých lidí. Jednoznačným
důkazem jsou přeplněné koncertní haly
fanoušky ze všech věkových skupin. 

Jamborův dům - GALERIE
Tišnov, Brněnská 475, telefon 549 410 211
STÁLÁ EXPOZICE OBRAZ Ů
Odkaz Josefa Jambora městu Tišnovu.
Výstava fotografií Jindřicha Pachty začíná
vernisáží dne 6. ledna v 10 hodin.

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14
- 17 hodin, zavřeno 24., 25. a 31. prosince.

Jazykové kurzy v MěKS Tišnov
* italský jazyk - mírně pokročilí po 18 - 19.30
* italský jazyk,  začátečníci út 18 - 19.30
*německý jazyk, začátečníci čt 16 - 17.30
*anglický jazyk -  začátečníci st 17 - 18.30
*anglický jazyk - mírně pokroč.čt 17 - 18.30

Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu -
osobně pondělí - pátek 8 - 12 a 13 - 16 hod.,
telefonicky 549 410 082, nebo na e-mailové
adrese mekstisnov@volny.cz. Cena 1.950 Kč

Kurz probíhá od října do května  lx  týdně
2 vyučovací hodiny.

Cvičení v MěKS
Pondělí   19.30 - 20.30  KALANETIKA 
Úterý      18.30 - 19.50  BŘIŠNÍ TANCE 
Úterý  20.00 - 21.00  KONDIČNÍ 

  CVIČENÍ A AEROBIK
Středa    19.00 - 20.30  REIKI
Čtvrtek  18.15 - 19.45 JÓGA V POHYBU 
Čtvrtek  20.00 - 21.00  KALANETIKA
Pátek     19.30 - 21.00 STEP AEROBIK
(5., 12. a 19. ledna 18.30 - 19.45 hodin). 

Galerie Diana
oznamuje, že od nového roku
má pro své návštěvníky
otevřeno:
úterý - pátek 12 - 17 hod.
sobota a neděle 10 - 16 hod.
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Pan probošt 
už do Porta coeli nepřijede

Nepravidelně, vždy několikrát v zimních
měsících, nám do Podhoráckého muzea tele-
fonovala z kláštera Porta coeli paní převorka:
"Přijede pan probošt". Důvod tohoto
telefonátu byl pokaždé stejný: Potřeba pustit
vodu do bytu ve věži muzejní budovy, který
měl od počátku nový duchovní správce
komunity sester cisterciaček k dispozici při
svých občasných pracovních cestách z němec-
kého Rosenthalu do Předklášteří.

Na první setkání s ním vzpomínáme při
nejrůznějších příležitostech dodnes. Cestou na
oběd nás velmi zdvořile a s evidentně cizím
přízvukem pozdravil "Dobrý den" neznámý
muž  v  montérkách, který s kolečkem, lopatou
a krumpáčem upravoval příjezdovou cestu do
nádvoří před portálem. S překvapením jsme se
o několik dní později dověděli, že jsme se
takto seznámili s prvním proboštem obnove-
ného kláštera Porta coeli P. Ubaldem Kansym
O. Cist. O tom, že práce všeho druhu mu
nebyla vůbec cizí, jsme se pak pravidelně
přesvědčovali zejména v letních měsících,
když s pozvanými brigádníky čistil a opravoval
zanedbané klášterní prostory. 

Naše přítomnost v areálu logicky vedla ke
stále častějším kontaktům, ať už z pracovních
nebo i jiných důvodů, a náš vztah se nená-
padně prohluboval a sílil vzájemnými sympa-
tiemi. Stačilo, aby nás po příjezdu zahlédl, a už
dával velmi výrazně najevo, že je tomu
upřímně rád. Nelitoval přejít celé nádvoří jen
proto, aby to potvrdil podáním ruky a několika
srdečnými slovy. S určitým odstupem se dá
říci, že nás pan probošt považoval za nedílnou
součást klášterního společenství. Do muzea za
námi  chodil  z  nejrůznějších důvodů, ale často
i jen tak popřát před blížícími se velikonočními
nebo vánočními svátky. Spolupracoval i při
řešení ryze muzejních úkolů. Nejvíce jsme

oceňovali jeho aktivní přístup při přípravě
velké  výstavy  o  dějinách kláštera Porta coeli
v roce 2001. 

Naposledy jsme se o jeho přátelství pře-
svědčili na začátku loňského roku, když jsme
se chystali navštívit německý Budyšín ohledně
plánované výstavy o historii a současnosti
lužickosrbského národa. Na náš dotaz na mož-
nost ubytování v domovském klášteře pana
probošta v nedalekém Rosenthalu zareagoval
bez  váhání. Stali jsme se na tři dny jeho hosty
a on naším skvělým hostitelem, na kterého
žádný z nás tří zúčastněných nikdy nezapome-
ne. Navíc nás provedl svým klášterem a pout-
ním kostelem, zavezl nás na prohlídku
nedalekého cisterciáckého kláštera v Marien-
sternu a zprostředkoval nám cestou domů do
České republiky nadstandardní prohlídku
kláštera cisterciaček v Marienthalu.

V pátek 8. prosince 2006 nám opět
telefonovala do muzea paní převorka.
Tentokrát jsme ale vodu pouštět nemuseli,
přestože bychom to udělali obzvláště rádi. Pan
probošt Ubald Kansy  v pátek 8. prosince 2006
zemřel. My muzejníci z Podhoráckého muzea
na něho budeme vždycky rádi vzpomínat.

Josef Zacpal
DDM
vás zve:
Sobota 13. 1. 2007
Diskotéka pro náctileté 

Ahoj všem příznivcům dobré taneční
muziky.  Je  tu  opět  diskotéka, jak ji máte rádi
a s ní DJ Tonda, svítící náramky, nebo zeď

vašich skvělých myšlenek. Na příště je pro vás
připraven i Ropovod, tak žhavte mozkové
závity, co to tak asi může být. MěKS, 16:00 -
19:00, vstupné je 30 Kč.

Neděle 14.1.2007
Africké tance

DDM Tišnov opět připravuje  Africké
tance. Workshop s Terezkou a Tubabu se

1/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 7



uskuteční v sobotu 14. 1., 16 - 19 hod. Určený
nejenom  pro  ženy  a  dívky,  ale   vítáni   jsou
i muži. Není nutná žádná průprava. Africký
tanec z Mali a Guinei za doprovodu bubeníků

z Tubabu.  Sebou pohodlné oblečení a pití.
Vstupné 200 Kč dospělí, 150 Kč do 18 let.

Středa 24. 1.  
Honza Vlasák: Rumunsko - hory a lidé. 
Promítání a povídání známého cestovatele.

Tentokrát pěšky, na lyžích i na kole po ru-
munských  horách  i  za českými starousedlíky
v rumunském Banátu. Po skončení promítání
bude autogramiáda jeho knih Vandry s bejkem
a Ze života cyklotrempa. DDM, Sluneční sál,
18:30 hod., vstupné 25 Kč.

Sobota  27. 1.
Domeček open 2007
Dne 27. 1. proběhne na  DDM další ročník

závodu v řízení autíček na vysílačku určený
pro kluky i holky všech věkových kategorií.
Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny. 

Každý závodník bude soutěžit se svým
vlastním autem. S sebou je nutné,  kromě
autíčka, přezůvek a soutěžní nálady, vzít dobře
nabité baterie, popřípadě ještě jedny náhradní
zdroje. Zápis do soutěže začíná v 8.30, závod
pak v 9 hod. Předpokládané ukončení do 12
hodin. Vstupné volné.

Úterý 30. 1.
Valentýnská dílna v DDM
Tentokrát  budeme  vyrábět přání, zvířátka

a další figurky se srdíčky, vhodné jako dárky
ke sv. Valentýnovi. DDM, Dílna  15 - 18 h, lze
chodit průběžně během celé doby. Cena 25 Kč

Jarní prázdniny na Čartáku  
- nabídka volných míst         

10. - 17. 2. 2007
Ještě stále máme pár volných míst v lyžař-

ském pobytu  do Beskyd, na týden plný
lyžování, her  a  zážitků. Odjezd je autobusem
z  Tišnova   v  sobotu 10. 2.  a  návrat  je  opět
v sobotu 17. 2. 2007.   
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas      organizuje

6.1. Vernisáž v galerii Jamborův dům galerie 10.00 MěKS
10.1. Koncert KPH - Ivan Ženatý sál MěKS 19.30 MěKS
11.1. Salonky - Imunitní systém člověka - přednáška knihovna   9.30 MěK
13.1. Ples Steinhauser sokolovna 20.00 Steinhauser
20.1. Ples stavbařů sokolovna 20.00
24.1. Kamelot - koncert sál kina 19.30 MěKS
25.1. Salonky - Co jíst, co nejíst - přednáška knihovna   9.30 MěK
27.1. Ples města Tišnova sokolovna 20.00 město
27.1. Vernisáž v galerii Jamborův dům galerie 10.00 MěKS

Výstavy
  6.1. - 25.1. Pachta Jindřich - fotografie galerie Jamborův dům MěKS
27.1. - 22.2. Juračková Eva - obrazy galerie Jamborův dům MěKS
leden, únor Výstava panenek v dobovém oblečení knihovna
5.11. - 5.1. Tišnovsko očima fotografů galerie Diana
21.12. - 30.1. Fotovýstava Domov sv. Alžběty, Žernůvka
22.10. - 7.1. Otilie Šuterová - Demelová: sochařské dílo Podhorácké muzeum Předklášteří
26.11.-  14.1. Vánoční čas Podhorácké muzeum Předklášteří



Horský hotel Čarták ležící na hřebenu
Soláně nabízí ubytování ve stylovém
valašském  prostředí. Čeká  vás  super lyžování
i  běžkování, zejména díky dvěma lyžařským
střediskům s umělým sněhem a moderními
vleky, které v současnosti vytáhnou na vrchol
sjezdovky až dva tisíce osob za hodinu. V are-
álech se nacházejí sjezdovky všech stupňů

obtížnosti vhodné i pro začínající až středně
pokročilé lyžaře. V cenové relaci za vleky
byste neměli za celou dobu pobytu přesáhnout
1500 Kč za dospělou osobu, či dítě nad 15 let. 

Cena pobytu vychází:  dospělý 3650, dítě
do deseti let 3450, dítě bez rodičů 3850 Kč. V
ceně je ubytování s plnou penzí, doprava
autobusem, program, pro samotné děti jsou
zajištěni instruktoři lyžování a snowboardingu.
V letošním roce pro vás chystáme věrnostní
slevu 100 Kč pro samotné děti bez rodičů,
které již s námi byly. Místa si rezervujte na
adrese jurikova@ddm-tisnov.cz nebo na
telefonu 549 412 300 -  Dům dětí a mládeže
Tišnov, kontaktní osoba: Veronika Juříková
(mob: 739 565 901).

LYŽOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH
Ještě stále je možné si objednat lyžařský

pobyt  v  Peci  pod  Sněžkou. Odjíždí se 11. 2.
a návrat je stanovený na 18. 2. 2007. 

Ubytování je objednáno v horské chatě

Vébrovy Boudy, která  se nacházejí ve výšce
1100 m nad mořem. Poloha chaty skýtá krásný
pohled na hlavní hřeben Krkonoš - Sněžku,
Studniční horu, Liščí horu, Obří důl, Javoří
důl... 

Chata má ideální polohu pro milovníky
lyžování. Od centra veřejných sjezdovek SKI
Pec je vzdálená asi 300 m, také na protější
stráni uspokojí i náročné lyžaře soukromé i ve-
řejné lyžařské vleky. Dále je ideálním místem
pro běžecké túry v centru Krkonoš. V okruhu
4 km se nacházejí sedačkové lanovky na
Sněžku, Černou horu a na Portášovy boudy. 

Lyžařský areál, který provozuje čtyřsedač-
kovou lanovku a 9 vleků s přepravní kapacitou
9 520 osob/hodinu a upravuje cca 9 km sjez-
dových  tratí  různých obtížností, je  největším
v  celé  lokalitě. V celém areálu se pohybujete
s jedinou magnetickou kartou. Pro vyznavače
snowboardingu je po celou sezónu v provozu
velký funpark. Pro běžkaře je stále upravována
Krkonošská magistrála.

Ceny pobytů vycházejí takto: dospělý 3850,
dítě  do  šesti  let  3150, dítě  nad  šest let 3550
a dítě bez rodičů 3950 Kč. V letošním roce pro
vás chystáme věrnostní slevu 100 Kč pro
samotné děti bez rodičů, které již s námi byly.
Místa můžete rezervovat na adrese
hrebacka@ddm-tisnov.cz nebo na telefonu
549 412 300.

AFRIČANÉ V TIŠNOVĚ
V městské knihovně Tišnov se ve čtvrtek

23. listopadu v 17 hodin sešli zájemci o po-
vídání a vypravování zážitků z Afriky. Pan
Zoufalý své povídání o lidech z oblastí
Ugandy, Nairobi a Keni doprovázel i pro-
mítáním. Tak jsme se toulali deštnými pralesy,
viděli nádhernou africkou krajinu s jejími
exotickými zvířaty. Nejvíce mě zaujaly pěkné
snímky tančících a zpívajících domorodých
obyvatel. Žijí tam velmi primitivním způso-
bem, ale je na nich vidět spokojenost a radost
ze života. Také nezapomenu na blýskající se
očka malých černoušků. Děkujeme touto
cestou panu Zoufalému za zajímavý zážitek.

Účastníci besedy

Poděkování
Dětský domov děkuje městu Tišnovu za

dobrou spolupráci v době rekonstrukce objek-
 a tišnovským firmám za pomoc a sponzorské
dary pro děti z domova.

Přejeme všem mnoho štěstí a úspěchů v no-
m roce 2007.

Zaměstnanci a děti DD Tišnov
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ZŠ Smíškova 
- škola pro všechny

ZŠ   Smíškova   najdete   uprostřed   zeleně
v centru Tišnova. Okolí školy umožňuje dětem
volný pohyb bez velkého dopravního ruchu.
Ve škole máme nové specializované učebny
pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu,
informatiky, multimediální učebnu pro
vyučování cizích jazyků, žákovskou kuchyňku
a pro sportovní vyžití byla nově postavena
krásná sportovní hala.

Od  školního  roku  2007/2008, kdy se v 1.
a 6. ročníku začne vyučovat podle nového
školního vzdělávacího programu, bude mít
naše škola zaměření na kvalitní výuku
informatiky, rozšířenou výuku cizích jazyků,
tzn. zvýšení  počtu  vyučovacích hodin jazyků
a zavedení druhého cizího jazyka. Kurzy
anglického jazyka nabízíme již od 1. třídy.

Žáci během školního roku v rámci výuky
hojně navštěvují muzea, divadla, archeologic-
ká pracoviště, planetárium, VUT, Anthropos,
zúčastňují se různých exkurzí, výchovných
koncertů.

Pro žáky 4. a 5. tříd se pořádá "Škola v pří-
rodě" v malebné přírodě Vysočiny. U žáků 7.
tříd zase pravidelně probíhá lyžařský výcvi-
kový kurz v českých horách.

Škola se pravidelně zúčastňuje celostátních
soutěží  vědomostních, výtvarných, literárních
a sportovních, ve kterých žáci dosahují
nepřehlédnutelné výsledky. Každoročně žáci
vystupují s hudebním představením na "Evrop-
ském svátku hudby".

Důležitá je také spolupráce s veřejností.
Velmi pěkná a již dlouho zavedená je spolu-
práce s Městskou knihovnou v Tišnově. Jedná
se  o  různé  projekty,  zejména  pak  o  projekt
s názvem "Knihy mého srdce", který má u dětí
velký ohlas.

Žáci 1. stupně také každoročně navštěvují
naše  starší  spoluobčany v Penzionu a zvláště

v čase předvánočním je potěší svým vystou-
pením. Spolupráce s partnerským městem
Sereď pokračuje i v letošním roce a to na
úrovni sportovních, kulturních a přátelských
setkání.

Na ZŠ Smíškova často probíhá projektové
vyučování. Jako příklad může sloužit projekt
se zrakově postiženými spoluobčany
"SLEPÍŠ", dále projekty zaměřující se na
problematiku současného světa o drogách,
bulimii, anorexii apod. V letošním roce se stal
stěžejním projekt s názvem "Nespravedlivá
tvář Země může být napravena lidskou vůlí".
Tento projekt se zaměřuje na problémy
rozvojových zemí. Jak je patrné, dětem ani
učitelům na ZŠ Smíškova nejsou otázky
současného světa lhostejné, a tak sběrovými
akcemi a penězi, které z nich získají pomáhají
přispívat na dětskou onkologii.

Šitím panenek, které bude na škole probíhat
a  následující  dražbou  zase  pomohou  dětem
v rozvojových zemích. Stali jsme se také adop-
tivními rodiči chameleona Melerova v brněn-
ské   ZOO,   kterého   finančně   podporujeme
a navštěvujeme.

Děti mohou na naší škole navštěvovat řadu
zájmových kroužků: dramatický, turitický, pa-
ličkování, keramický, hry na flétnu, informa-
tiku,  volejbal,  florbal  i  kroužek dyslektický.
V rámci práce v keramickém kroužku byla
zřízena  keramická  dílna  s  keramickou   pecí
a kruhem.

Sportovní kroužky využívají služeb nově
postavené haly. Dyslektický kroužek je určen
pro děti se speciálními vývojovými poruchami.
Kromě uvedených kroužků mohou děti také
navštěvovat nepovinný předmět náboženství.

Ve škole funguje dobře zavedená družina
pro žáky 1. - 5. tříd se dvěma pracovišti - na
Smíškově a Riegerově ulici. Činnost školní
družiny zajišťuje výtvarné, sportovní, herní,
relaxační aktivity a děti se jich nadšeně účastní.
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Od letošního roku bylo nově zřízeno
poradenské pracoviště se školní psycholožkou
Mgr. Šímovou, která nabízí své služby nejen
žákům, ale i rodičům. Na naší škole se také
konají akce, které bezprostředně nesouvisí s vy-
učováním, přesto však mají velký úspěch.

V předvánočním čase se pořádá mikulášská
nadílka, vánoční koncert a představení v kině.

Na "Den dětí" se koná zábavný den pro
děti. Z dalších akcí jsou to např. dětský
karneval, prodej výrobků žáků na vánočních
trzích atd. Ze sportovních soutěží patří k ob-
líbeným Sportovec roku, Atletika Agáta, Mc
Donald´s cup, Coca cola cup a další. Na škole
také funguje učitelský spolek s názvem Los
Ámos, který vždy pobaví svým pěveckým i zá-
bavným programem.

Říkáte si, že je toho, co se děje na ZŠ
Smíškova opravdu hodně?

Nemýlíte se. Samozřejmě se můžete sami
přijít přesvědčit, a to nejen vy, kteří jste školu
navštěvovali, máte na naší škole své děti,
anebo  jste   se   rozhodli   vaše   dítko   přivést
k zápisu. Máte možnost přijít na Den otev-
řených dveří 15. 1. 2007 nebo k zápisu, který
se koná pro budoucí prvňáčky dne 9. února.

Všechny vás srdečně zveme a těšíme se
nashledanou.

Mgr. Petra Křížová
ZŠ Smíškova

Advent v Hlubokých Dvorech 
2. 12. 2006 se v obecním parku konala

ukázková zabíjačka s průběžnou ochutnávkou
a možností si zakoupit zabíjačkové pochoutky
i domů. Skupina mladých ochotných lidí se
dva dny obětovala a připravila pravou domácí
porážku se vším jak se patří, za což jim patří
vskutku poděkování.

Dne 16. 12. odpoledne zní z rozhlasu po vsi
vánoční koledy a pan starosta Ing. Pokorný zve
všechny občany k přátelskému setkání pod

vánoční strom ke kapličce, na které bylo
umístěno partou šikovných místních chlapců
nové osvětlení. Tam  už  v  patnáct hodin voní
z udírny ryby, klobásy a maso z předchozí
zabíjačky. Z teplých nápojů voní koření a ruce
dvou hezkých děvčat připravují vánoční punč,
grog, víno a medovinu. Podávají se i drobné
lahůdky na ochutnávku každému příchozímu.
Ke   koupi   jsou  i  vkusné  adventní  věnečky
a svícny. Také vánoční stromečky z obecního
lesa jsou brzy rozebrány. Lidé pospolu popíjejí
horké  nápoje  a  dobře  se  baví. Přišli i přátelé
z okolních vesnic, kterým se naše akce také
líbila.

Všem patří dík za tento hřejivý večer a ob-
čané Hlubokých Dvorů se již těší na další
setkání v příštím roce.

(bezp)

O nejstarší tišnovské listině 
z XV. století a objevu dvou zlomků
slavného díla z XIII. století 

Může se to zdát neuvěřitelné, ale každým
rokem se objevují tu i onde velmi staré a cenné
archivní i literární dokumenty nevyčíslitelné
hodnoty. Mnohé ztracené písemné poklady
přežívaly celá staletí na tmavých půdách, v roz-
klížených a červotočem prožraných skříních,
aby v takových temných zákoutích trpělivě
očekávaly pod nánosy věčného černého prachu
svoje nové zrození. Tak se tomu stalo nedávno
například v Drásově. Také v rajhradském
okresním archivu byl objeven zlomek význam-
ného rukopisu, tentokrát ze století XIII.

Dosud nejstarším dokumentem, uloženým
ve Státním okresním archivu Brno-venkov,
byla pergamenová listina Václava IV. z roku
1416, kterou město Tišnov obdrželo právo
konání výročního trhu podle způsobů trhů
brněnských. Tato listina zůstává i nadále
nejstarším úředním aktem našeho archivu,
jehož český překlad Mgr. Pavla Kocmana
přikládáme. 
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Ovšem nejstarším rukopisem se stal nyní
objevený zlomek díla Petra Comestora,
významného středověkého katolického teologa
a exegeta XII. století. Zlomky rukopisu
Historia scholastica z konce XIII. století, jenž
tvoří soubor biblických dějin doplněný o vý-
ňatky z církevních Otců a starověkých děje-
pisců, byly nalezeny na měkkém přebalu
účetní knihy želešické kaple ze století XVII.

Význam Comestora i pro naši
moderní dobu umocníme právě v
této povánoční době sdělením, že je
to právě on, kdo vypátral jména tří
mudrců z východu, kteří se vydali za hvězdou,
aby našli nově narozeného krále. Petr po slo-
žitém a zdlouhavém bádání nalezl a hodno-
věrně  ověřil jména Kašpar, Melichar a Bal-
tazar, která se vyskytují v pramenech až od IX.
století. 

Památník písemnictví na Moravě v bene-
diktinském  klášteře  v  Rajhradě pořádá
spolu s naším archivem od 6. ledna roku
2007 v době svátku Tří králů malou výstavu
věnovanou osobnosti a dílu Petra Comestora,
jež by skromně připomněla také 820. výročí
od jeho úmrtí. Čtenáři TN jsou srdečně zváni
k lednovému výletu do nejstaršího kláštera na
Moravě, do Rajhradu.

Text nejstarší listiny Státního okresního
archivu Brno-venkov:

Václav z Boží milosti římský král navždy
rozmnožitel a český král. Známo činíme tímto
listem všem. Přejíce si přede všemi návrh
městečka Tišnov učinit lepším, přistupujíce
rozvážné a moudré radě našich věrných a s ji-
stým naším vědomím, všem obyvatelům
městečka téhož, věrným našim milým, jsme na
věky svolili a z moci království českého a ja-
kožto markrabství moravského laskavě

svolujeme,  aby  titíž  od  nynějška  měli, drželi
a současně užívali dřívější dny trhové, totiž trh
výroční, nejbližší neděli po svátku Nanebevzetí

blahoslavené Marie Panny počínaje po osm
dní nepřetržitě a vlastním přičiněním každým
následujícím rokem ať si těchto napomáhají
mít, vlastnit a užívat, a užívali toho takovým
způsobem a formou, jakým tyto tržní dny, totiž
trh výroční, ve městě našem Brně jsou
vlastněny, drženy a užívány. Zbraňujíce všem
a každému zvláště, knížatům církevním i svět-
ským, pánům, šlechticům, hejtmanům, purkra-

bím, úředníkům, rytířům, pano-
šům, purkmistrům, rychtářům,
konšelům, přísežným a obcím
měst, městeček a vsí a také všem

jiným  našim   a   království   našeho   českého
a markrabství moravského poddaným a věr-
ným,  přítomným  i  budoucím pevně a přísně,
v  tomto   ať   udržují   předepsané   obyvatele
a městečko Tišnov a také všechny a jednotlivé
kupce a jiné osoby, které pod ochranou naší
návštěvou přicházejí a po nějaký čas se zdržují
tamtéž se zbožími a jinými věcmi svými,
kterými řečené dny trhové, totiž trh výroční,
bývají  obesláni, avšak také osoby odcházející
s tržbami a věcmi svými, pakli by však kteří
chtěli porušit toto zlým skutkem, ať se uchrání
nejvyšší nevole naší, dědiců a následovníků
našich, krále českého totiž markraběte
moravského, a potrestání podle soudu krále
českého totiž markraběte moravského. Na
svědomí tohoto listu přivěšena královská naše
majestátní pečeť. 

Dáno v Praze Léta Páně tisícího čtyřstého
šestnáctého předposledního dne měsíce čer-
vence, království našeho českého léta
padesátého čtvrtého, římského pak čtyřicátého
prvního.

(Na plice: Ke zprávě mincmistra Petra Jan
Weilburg, doktor práv.)

Mgr. Ivo Durec
Státní okresní archiv Brno-venkov, Rajhrad

e-mail: durec@archivrajhrad.cz
http://www.muzeumbrnenska.cz/rajhrad.htm
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PODĚKOVÁNÍ: 
Základní organizace českého zahrádkář-

ského svazu Hajánky děkuje touto cestou všem
svým sponzorům za podporu a přeje jim hodně
úspěchů v novém roce 2007. Zejména děku-
jeme firmám: Pila Kupka, Hájek, Horticen-
trum-Zahradnictví Kopřiva, Tišnov. 

Ing. Josef Štulpa, předseda

STOLNÍ TENISTÉ KORALU TIŠNOV

Zatím drží krok s nejlepšími
Výsledky posledních čtyř utkání 1. poloviny
soutěže:
Sobota 25. 11.
Ústí nad Orlicí - KORAL Tišnov 10:3
Body: Dospíšil 1;Veselý 1; Smejkal 1; Přikryl 0
Neděle 26. 11.
Kostelec nad Orlicí - KORAL Tišnov 4:10
Body: Veselý 3,5; Smejkal 2,5; Přikryl 2,5;
Dospíšil 1,5
Sobota 9. 12.
KORAL Tišnov - Sokol Hr. Králové 10:8 
Body: Veselý 3,5; Přikryl 3; Dospíšil 2,5;
Smejkal 1; 
Neděle 10. 12.
KORAL Tišnov - Jiskra Holice 5:10
Body: Dospíšil 2,5; Veselý 1,5; Smejkal 1;
Přikryl 0.

Tabulka 3. ligy po 1. polovině: 

1. Jiskra Holice 11 8 2 1 0 104:67    29
2. TTC Znojmo 11 9 0 2 0 106:70    29
3. MS Brno B 11 8 1 2 0 101:71    28
4. TJ Dvůr Král. 11 6 2 3 0   98:74    25
5. S. Hr. Králové11 6 2 3 0   97:73    25
6. Koral Tišnov  11 6 1 4 0   86:70    24
7. TJ Jičín 11 4 3 4 0   89:87    22
8. J. Strážnice 11 3 2 6 0   78:93    19
9. TTC Ústí n.O.11 3 1 7 0   71:89    18
10. S. Kostelec 11 3 0 8 0   67:91    17
11. ČKD Blansko11 2 2 7 0   73:96    17
12. CHS Chotěboř11 0 0    11 0   21:110  11

Koral Tišnov po první polovině soutěže
"přezimuje" v bezpečné vzdálenosti od čtyř
sestupových příček a s těsným odstupem od 4.

místa   zaručujícího  účast  v  play-off,  což  je
v letošní značně posílené soutěži dobrý výsle-
dek. První tři utkání v lednu odehrají Tišnováci
v domácím prostředí. Postupně přivítají Chotě-
boř  (20. 1.),  Blansko  (27. 1.),  Brno  (28. 1.)
a z těchto utkání chtějí vytěžit maximum. Poté
zajíždí do Jičína a Dvora Králové, kde se
"bude lámat chléb". Držme palce!  

Do nového
roku na 3.
místě
16. prosince 2006

VK Mor. Slavia Brno - VK Tišnov
2:3, 3:0  

V posledním dvojzápase první
poloviny soutěže jsme samozřejmě chtěli

uspět co nejlépe, ale bohužel povedlo se pouze
napůl. Specifikum je, že Morenda hraje
domácí zápasy vždy současně se ženami, takže
se sportuje na dvou šířkách haly. Což s sebou
přináší problém, protože na podání je velice
málo místa a naše družstvo má ve svém středu
minimálně tři hráče, kteří dávají kvalitní
skákané podání, bodují z něj, ale neměli
možnost ho uplatnit! To není výmluva, jen
konstatování. Další fakt, který nám nehrál do
karet, byla neúčast A. Görnera pro nemoc a
zdravotní problémy V. Lípy (omezená
hybnost).

Přes tyto problémy jsme první zápas
zahájili ofenzivně a vedli 2:0. V průběhu
dalších setů se projevila neúčast zmiňovaných
hráčů, hlavně na příjmu podání, 2:2. Do pátého
setu jsme Viktora znovu postavili. Díky němu,
ale i J. Romanovi na smeči, A. Skopalovi na
bloku a M. Beranovi na nahrávce, jsme pátý
set zvládli a zvítězili 3:2.

Druhý zápas, opět bez Lípy, jsme začali
velice špatně a ani častá střídání nezabránila
ztrátě setu. Samozřejmě tým Morendy ožil a na
jejich adresu musíme říct, že jak v prvním, tak
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i ve druhém zápase nás školili hrou středem
sítě i výtečnými zákroky v poli. Ve druhém
setu svitla naděje na srovnání skóre 20:18, ale
vzápětí pohasla našimi chybami 20:25. Třetí
set byla jen naše labutí píseň. Prohra 0:3 nám
znovu připomněla kolik ještě máme volej-
balových nedostatků, na kterých je potřeba
neustále pracovat!

Půlku soutěže máme za sebou a skóre
zápasů 12:6 je ve srovnání s minulou sezónou
7:11 pozitivní, ale všichni si uvědomujeme, že
jsme reálně mohli mít o minimálně tři vítězné
zápasy více. To by znamenalo v aktuální
tabulce po 18. kolech první místo!

Vše je otevřené a v roce 2007 nás čeká
další várka zápasů, které doufáme zvládneme
ještě o něco lépe než letos.
  1. SK Vyškov 18 13   5 0 46:23 31
  2. VK Tišnov 18 12   6 0 41:31 30
  3. Sokol Brno-Komárov 18 11   7 0 40:30 29
  4. TJ Holubice 16 12   4 0 40:18 28
  5. Tesla Brno 18 9   9 0 36:36 27
  6. TJ Lok. Ingstav Brno 18 9   9 0 34:39 27
  7. VK Mor. Slavia Brno 18 8 10 0 33:35 26
  8. TJ Znojmo 18 7 11 0 28:40 25
  9. SK Kuřim 18 4 14 0 24:46 22
10. TJ Dědice 16 3 13 0 18:42 19

Nejbližší domácí utkání v sobotu 20. ledna
2007 v 10.00 hod. a 13.00 hod. proti
Komárovu.

Všem fanouškům děkujeme za přízeň,
sponzorům za podporu v roce 2006 a přejeme
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2007.
Těšíme se na shledanou u kvalitního volejbalu.

ŠIKNOVÁL
Basketbalová liga ČR, starší dorostenky SKB Tišnov

Venku se nedařilo
Sobota 2.12.
SBŠ Ostrava - SKB Tišnov 132 : 38
Body: Hnátová 11, Zemánková Z. 9, Danihel-
ková M. 7, Kutálková 7, Sovadinová 4,
Matějová 0, Jurčová 0, Vysočanová 0,
Danihelková R. 0, Batelková 0.

Sobotní utkání v Ostravě se v mnohém
podobalo  tomu  brněnskému.  Soupeř,  loni 2.
v lize starších dorostenek, jednoznačně přehrál
naše děvčata ve všech činnostech. Další ztrátou
bylo již ve 2. čtvrtině zranění Elišky
Kutálkové, které si vyžádalo ještě večerní
odjezd domů.

Neděle 3.12.

Start Havířov - SKB Tišnov 96:73
Body Zemánková Z. 26, Hnátová 15,

Sovadinová 13, Danihelková R. 9, Matějová 8,
Danihelková  M.  2, Batelková  2, Vysoča-
nová 0.

Do Havířova jsme jeli vyhrát. Bohužel již
při rozcvičování bylo znát, že nám budou chy-
bět centimetry. My pouze s jednou klasickou
pivotkou a oni s pinoty 188 cm, 185cm...

Centimetry byly pod koši znát a soupeři
většinou stačilo "natáhnout ruce". Výborně
bojovala Zdenča Zemánková, která dobrou
obranou ale především 26 body (z toho dvě
trojky) nenechávala soupeře v klidu. Dále je
třeba pochválit Terezu Hnátovou, Veroniku
Sovadinovou, Romanu Danihelkovou a Anetu
Matějovou. V domácím prostředí věřím ve
výhru, kde se jistě představíme v plné sestavě.

Leden ve sportovní hale SSK 
So   6.1. 14.00 basketbal-ml.žákyně Jiskra Kyjov

16.00 basketbal - ml.dorkyJiskra Kyjov
Ne   7.1. 11.30 basketbal - muži SK Kuřim
So 13.1. 16.00 basket.- st.dorky Sok.Hr.Králové
Ne 14.1.   9.00 futsal-muži I.FC Květnice-turnaj
So 20.1. 10.00 volejbal - muži Komárov

13.00 volejbal - muži Komárov
16.00 basket.-ml.dorky SBŠ Ostrava B

Ne 21.1. 10.00 basket.-ml.dorky SBŠ Ostrava B
So 27.1. 16.00 basket.-st.dorky ŠBKPelhřimov
Ne 28.1. 10.00 basketbal-st.dorky IVES Brno
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Akce ve společenském sále sokolovny
Po   2.1.  9-17 Dám. a p. konfekce OP Prostějov
Út   3.1.  9-17 Dám. a p. konfekce OP Prostějov
St   4.1.  9.30-17 Výběrový SECOND HAND
Čt   5.1.  9.30-17 Výběrový SECOND HAND
So 13.1.  20  Společ. ples firmy STEINHAUSER
St 17.1. 10-17 prodej textilu a dom.potřeb
Čt 18.1. 9-17 prodej textilu a dom.potřeb
Pá 19.1. 20 Společ. ples SOU
So 20.1. 20 Společ. ples STAVBAŘŮ
Út 23.1. 9.30-17 Výběrový SECOND HAND
St 24.1. 9.30-17 Výběrový SECOND FIND
Čt 25.1. 10-16.30 TEXPO Prostějov
So 27.1. 20 Společ. ples města Tišnova

XIII. společenský ples 
firmy STEINHAUSER  se koná v sobotu 13.
ledna 2007 ve 20 hodin v tišnovské sokolovně.
Tradičně bohatá tombola. Předprodej vstupe-
nek je od 4. 1. v sokolovně, denně od 8 do 20
hodin.

IX. Společenský ples STAVBAŘŮ  se koná
v sobotu 20. ledna 2007 ve 20 hod. v tišnovské
sokolovně.  Předprodej  vstupenek  je  od 4. 1.
v sokolovně denně od 8 do 20 hodin.

Vzpomínky

Chtěl bych se podělit se
všemi, komu byl blízký, o
smutnou skutečnost, že tomu
byly čtyři měsíce, co mi
navždy odešel brácha

JIŘÍ KALA ,
že  už  nikdy  neuvidím  jeho  rozpačitý úsměv
a nesmělý výraz v očích, který znám od našeho
dětství. Letošní Vánoce byly pro mne velmi
bolestné.  Jaroslav Kala

Dne 13. 12. 2006 uplynuly 4 smutné roky,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel a
tatínek, pan

FRANTIŠEK HYTYCH
Stále  s  láskou vzpomínají manželka, dcery

s rodinami, rodiče.

Dne 1. ledna 2007 jsme si
připomněli 20. výročí úmrtí
našeho milovaného tatínka a
dědečka, pana
LADISLAVA
OCHOTNÉHO
Stále vzpomínají syn a zeť s rodinami.

Dne 6. ledna 2007 uplynou
smutné 3 roky, co nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan
OLDŘICH BALÁN
Stále vzpomínají 
manželka, děti s rodinami a sourozenci.

Dne 7. ledna uplynou 4 smutné roky od chvíle,
kdy nás opustil manžel,
tatínek, dědeček a bratr, pan
Ing. JAN HUMPOLEC
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina a kamarádi.

Vzpomínáme!

Dne 13. ledna 2007 uplyne sedm let od úmrtí
naší milované maminky a ba-
bičky, paní 

MARIE MICHÁLKOVÉ
S láskou vzpomínají a za
tichou vzpomínku děkují syn
Jiří a dcera Marie s rodinou.

Dne 14. ledna vzpomeneme nedožitých 80.
narozenin naší sestry a tety, paní

MARIE DOZBABOVÉ
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 23. ledna 2007 uplyne smutné 8. výročí
chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

MILOSLAV MUSIL
Za   tichou   vzpomínku  děkuje  manželka

a děti Eva, Miloslav a Dagmar s rodinami.
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