
Zemřelo víc, než se narodilo, drží nás imigrace

Tišnováků je 8 436
Odbor správních a vnitřních věcí - úsek evi-

dence obyvatel nám poskytl informaci o obča-
nech města Tišnova na konci roku 2006.

Počet obyvatel  k 1. 1. 2006 celkem 8 374,
z toho občanů ČR 8 203, k 1. 1. 2007 celkem
8 436, z toho občanů ČR 8 245.

 Statistika ohlašovny:  
- k trvalému pobytu přihlášeno 245 osob
- z Tišnova odhlášeno 199 osob
- změna trvalého pobytu v rámci Tišnova 

(stěhování v obci) 219 osob
- zemřelí   89 osob
- narození   81 osob

Poznámka: Údaje o zemřelých a naroze-
ných nejsou konečné, počátkem měsíce února
přijde výpis změn za uplynulé období a je
pravděpodobné, že k úmrtí i k narození v mě-
síci prosinci došlo, možné je i odhlášení z Tiš-
nova. Tyto změny se promítnou do evidenci
později) (šiz)

Co nového nás čeká v Tišnově v roce 2007?

Důraz na služby sociální péče 
K 1. lednu 2007 bylo v našem městě

zřízeno Centrum sociálních služeb, které je
organizační složkou města Tišnova se sídlem
na ulici Králově 1742 (bývalý Penzion).

Kontaktní informace - tel.: 549 410 301-4,
fax: 549 410 308, e-mail: info@css.tisnov.cz

Co bude posláním tohoto centra?
Je to především poskytování služeb sociální

péče podle nového zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, který stanovuje nová a vel-
mi přísná  kritéria pro poskytování jednotli-
vých služeb sociální péče.

V současné době jde o poskytování a rozši-
řování terénní pečovatelské služby i ambulant-
ní pečovatelské služby v DPS - domech s pe-
čovatelskou službou: 

* DPS Králova 1742,
* DPS K Čimperku 1812
* DPS K Čimperku 1813

Jedná se především o:
a) pomoc  při  zvládání  běžných úkonů péče

o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy a pomoc při zajištění

stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím.
Centrum sociálních služeb od 1. 1. 2007

přijímá
- žádosti o umístění do domů s pečovatel-

skou službou, dále povede pořadník pro
umístění do těchto domů, bude uzavírat
nájemní smlouvy a povede veškerou
agendu s tímto spojenou

- žádosti na zavedení pečovatelské služby,
bude uzavírat smlouvy na pečovatelskou
službu. Současně bude poskytovat
základní sociální poradenství.
V blízké budoucnosti bychom se chtěli

zaměřit na vybudování "Domova pro seniory"
z části Domu s pečovatelskou službou na ulici
Králově 1742. Zde bychom byli schopni
nabídnout péči 24 hodin denně a také zajištění
zdravotní péče těm klientům, jejichž zdravotní
stav je již bohužel takový, že budou vyžadovat
trvalou pomoc a podporu jiné osoby.

Souběžně s tímto projektem bude naší
snahou poskytovat "odlehčovací službu", tj.
službu, jejímž cílem je umožnit pečující osobě
nezbytný odpočinek pro nabrání sil pro další
období starání se o svého blízkého, který
vyžaduje celodenní péči.

Velice rádi vám pomůžeme při péči o vás či
vaše blízké, kteří již v některých činnostech při
péči o vlastní osobu a soběstačnost potřebují
poskytnout pomoc a podporu jiné osoby.

Přeji nám do další spolupráce vše dobré.
Martin J ůza, 

vedoucí Centra sociálních služeb,
tel. 549 410 310, e-mail: juza@css.tisnov.cz
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Pracovní doba Centra sociálních služeb -
úřední dny jsou pondělí a středa

Pondělí   7.00 - 11.30; 12.30 - 17.00
Úterý     7.00 - 11.30; 12.00 - 15.00
Středa    7.00 - 11.30; 12.30 - 17.00
Čtvrtek   7.00 - 11.30; 12.00 - 15.00
Pátek     7.00 - 11.30; 12.00 - 14.30

Díky za tříkrálovou štědrost
O prvním lednovém víkendu se ulicemi

našeho města pohybovali králové. V doprovo-
du dospělých  zpívali možná i před vaším
vchodem. I v Tišnově a
okolních obcích se několik
desítek dobrovolníků zapo-
jilo do celostátní dobro-
činné akce katolické
charity "Tříkrálová sbírka". Díky nim a hlavně
štědrosti vás všech bylo vybráno a lidem v
nouzi tak bude poskytnuto 222.000 Kč  (z toho
jen v Tišnově se vybralo 140.114 Kč). 

Děkujeme mnohokrát nejen za vaši štědrost
a ochotu přispět, ale také za vlídné přijetí
koledníků. Pokud se snad stalo, že koledníci
nedorazili k vašim dveřím a vy byste chtěli
přesto přispět, můžete tak učinit zasláním
finančního   obnosu  na  konto  tříkrálové
sbírky nebo nově z mobilního telefonu
posláním dárcovské SMS ve formátu "DMS
KOLEDA" na číslo 87777. Pro více informací
o sbírce můžete navštívit webovou stránku
www.trikralovasbirka.cz 

Ještě jednou díky všem dárcům i kolední-
kům!   (bezp)

Okénko Ekoporadny Tišnov
 

Pozvánka na přednášku 
o vlivu pracích prášků na životní prostředí

Nad fosfáty v pracích prostředcích se
konečně v České republice zavřely vody.
Ministerstvo životního prostředí vydalo vy-
hlášku k zákonu o chemických látkách, která

zakazuje od 1. července 2006 fosfátové pro-
středky na trh uvádět a od 1. října je v ob-
chodech prodávat. Mělo by tak dojít ke
zlepšení čistoty povrchových vod a snížení
přísunu fosforu, který je limitující pro rozvoj
sinic ("vodního květu"). Ty jsou původcem
problémů s kvalitou vody a omezením koupání
např. v brněnské přehradě. Sinice vytvářejí
kolonie vodního květu, při jehož masovém
rozvoji produkují toxické látky, nebezpečné
nejen pro vodní hmyz, ryby a obojživelníky,
ale i pro živočichy teplokrevné a pro člověka.

Jestliže se chcete dozvědět více o tom, co
toto opatření přinese pro naše životní prostředí,
zejména pro čistotu vod, život v řekách a pře-
hradách, tak přijďte na besedu, kterou pořádá
Ekoporadna Tišnovsko ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Tišnov dne 2. 2. 2007 od 17
hodin v přednáškovém sále knihovny. Budeme
diskutovat o tom, jaký je podíl pracích pro-
středků s fosfáty na znečištění vod fosforem,
co  přináší  změna  výroby  a  nabídky na trhu,
a jaký je vliv prostředků používaných v myč-
kách na nádobí a čisticích prostředků, kterých
se tato vyhláška netýká. 

Ing. Miloš Rozkošný,
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

MìKS Tišnov zve:

Neděle 4. února v 15 hod., sokolovna Tišnov
KARNEVAL S DIVADÝLKEM  MRAK

Dětským odpolednem, které je seskládáno
ze soutěží a her - děti provází dva klauni - ráda
cvičící, tančící a s dětmi si hrající klaunka Yfča
a pomalejší a pohodlnější klaun Pepča.
Součástí je průvod masek, soutěž o nejlepšího
tanečníka, zpěváka a o nejlepší masku.

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

Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022.
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Na měsíc únor (28. 2.) 
připravujeme divadelní hru 
Klíče na neděli
s herci Divadelní společnosti Háta Praha

Jazykové kurzy v MěKS Tišnov
Italský jazyk - mírně pokročilí 
pondělí 18.00 - 19.30 hod.

Italský jazyk -  začátečníci   
úterý 18.00 - 19.30 hod.
Německý jazyk - začátečníci  
úterý 16.00 - 17.30 hod.

Anglický jazyk -  začátečníci   
středa 17.00 - 18.30 hod.

Anglický jazyk - mírně pokročilí 
čtvrtek 17.00 - 18.30 hod.

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

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 

Jamborův dům - GALERIE
Brněnská 475, 666 01  Tišnov,  
telefon 549 410 211

Výstava fotografií Jindřicha Pachty
potrvá do 25. ledna.
Další výstava obrazů Evy Juračkové

začíná vernisáží dne 27. ledna v 10.00 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14

- 17 hodin.

Z tvorby Josefa Zeithammela-Zahořanského

Tišnovákům a jejich městu
Mladá tišnovská galerie Diana přišla s další

originální výstavou ve vztahu k svému městu,
když 7. ledna zahájila výstavu bývalého
profesora kreslení na tišnovském gymnáziu
Josefa Zeithammela-Zahořanského. Po výstavě
Tišnov očima malířů a vý-
stavě Tišnovsko očima foto-
grafů jde o další výstavu,
vyvolávající kulturním poči-
nem zájem a vztah Tišno-
váků k jejich městu. A právě
v tom spočívá vytyčené
poslání této nové galerie.

O vznikajícím zájmu a správnosti tohoto
zaměření svědčí mimořádně vysoká účast na
slavnostní vernisáži, která se uskutečnila v den
zahájení výstavy za přítomnosti syna prof. Za-
hořanského, Ing. Ladislava Zahořanského s
manželkou, který dojemným vystoupením
vzpomínek  na  tišnovský  pobyt   této   rodiny
v létech 1942 - 1952 v Tišnově vyvolal
nejednu slzu v očích naslouchajících. 

Blíže  již  vystoupení PhDr. Josefa Zacpala
a  jednoho  z  Mistrových  žáků  na  Gymnáziu
v Tišnově Ing. Petra Fruhwirta. 

Život a dílo autora
Akademický malíř a grafik Josef Zeitham-

mel-Zahořanský žil v Tišnově od roku 1942 až
do své smrti 13. ledna 1952. 

Narodil se v Roudnici nad  Labem 13. břez-
na 1891 v chudé rodině místního obuvníka. Po
maturitě na tamějším gymnáziu vystudoval
pražskou Akademii výtvarných umění ve spe-
ciálce Maxe Švabinského, se kterým ho v poz-
dějších letech pojilo i pouto přátelství. Sociální
a  společenská  problematika doby jeho dětství
a dospívání i umělecký a národnostní kvas
během jeho pražských studií ho výrazně
formovaly jako člověka, který šel vždy pevně
svou vlastní cestou, i jako umělce s vysokou
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tvůrčí odpovědností a s dokonalostí řemeslně
technické stránky svého díla. V 1. světové
válce narukoval na ruskou a později italskou
frontu a po vzniku samostatného státu zůstal
ještě několik měsíců v armádě. Po návratu do
civilního života v roce 1920 začala ihned jeho
pedagogická dráha. 

Nejprve byl profesorem kreslení, mate-
matiky a deskriptivy na gymnáziu v Klatovech,
potom v Litoměřicích a od roku
1921 na gymnáziu v Opavě, kde
strávil plných 17 let až do roku
1938. Teprve změna politických
poměrů po zabrání pohraničních
území Němci vedla k násilné evaku-
aci školy a jeho rodiny z Opavy do
Valašského Meziříčí. Následovalo
Brno, Jevíčko, Boskovice až koneč-
ně 7 září 1942 přichází do Tišnova,
kde se stává profesorem kreslení na
zdejším gymnáziu a současně také
krátce zastává během války funkci zemského
odborného inspektora kreslení. Na gymnáziu
působil až do roku 1950. Dodnes mnozí jeho
žáci vzpomínají na svého učitele, který je pod
vlivem   vlastní   umělecké   tvorby  vždy  vedl
k samostatnému výtvarnému projevu. 

Rozsáhlé realistické dílo, zahrnující téměř
dva tisíce děl a tvořené různými malířskými
technikami  od  olejů  až  po  kresby, akvarely
a grafiku, vznikalo po celý život umělce od
prvních prací na akademii až po dojmy a in-
spirace z jednotlivých míst pedagogického
působení. Maloval také kytice, zátiší, portréty,
navrhoval diplomy a ilustroval různé tiskoviny.
To platí  i o tvorbě v tišnovském období.
Zachycoval tehdejší město s jeho historickými
dominantami a malebnými zákoutími, por-
trétoval přátele, řada kreseb a akvarelů s pří-
rodní tématikou vznikla na jeho toulkách po
okolní krajině. Soubor perokreseb s motivy
města vyšel tiskem ve formě pohlednic.

Současnou výstavou v galerii Diana se
Josef Zeithammel-Zahořanský vrací prostřed-
nictvím svého díla zpět k nám do Tišnova. Na
více než 80 obrazech jsou ve velkém počtu
zastoupena díla z tišnovského období,
převládají motivy města, je zastoupen klášter
Porta coeli i krajinářský žánr. Nechybí ani
portréty tišnovských občanů a jím tolik
milovaná malba zátiší. Není to ale návrat do

Tišnova  po  dlouhé době, město
a lidé na umělce nezapomněli ani
v nedávné minulosti. 

Svými díly byl zastoupen na
společných výstavách obrazů
malířů našeho regionu, pořáda-
ných Klubem přátel výtvarného
umění v Tišnově, symbolicky se
vrátil do tišnovského gymnázia
na výstavě obrazů jeho absol-
ventů a profesorů, formou článků
se nezapomnělo připomenout sté
výročí narození umělce v roce

1991 a jeho medailon nechybí ani ve
vydavatelském projektu Fotorevue Tišnov.
Největším počinem pak byla rozsáhlá výstava
z   umělcovy  tvorby  v  Podhoráckém  muzeu
v Předklášteří v roce 1997.

Právě tyto dvě výstavy - muzejní před 10
lety a současnou v galerii Diana - lze z tohoto
pohledu chápat jako určité završení snah o při-
pomenutí osobnosti a tvorby umělce, který
obohatil realistickou tradici českého výtvar-
ného umění a současně se zařadil na přední
místo mezi výtvarníky působícími v našem
regionu.

Výstava je v galerii Diana přístupná veřej-
nosti denně  do 2. února v úterý až pátek od 12
do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 16
hodin. Galerie Diana srdečně zve tišnovskou
veřejnost k návštěvě. Současně děkuje za
zapůjčení obrazů i z řad tišnovských rodin.

Josef Zacpal
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VZPOMÍNKA 
Vážené dámy, vážení pánové!
Co jiného očekávat od studentů, než několik

perliček vzpomínek na jejich profesory, které
jim utkvěly v paměti. Léta, více než padesát,
uběhla a tak z mnoha perliček zůstaly jen ty
největší. - Prof. Zeithammel-Zahořanský
vkročil do budovy tišnovského gymnázia ve
čtyřicátých letech minulého století. S ním se
naplnily chodby vůní jeho dýmky, kterou ve
chvílích oddechu ve svém kabinetu kouřil. 

Rozvážná tvář dobrého, ale přísného pána,
s více otcovským než profesorským pohledem,
nás  sledovala  při  setkání s ním na chodbách
i ve třídě nebo kreslírně, jak jsme říkali
učebně, ve které se odehrávala naše kreslení či
později naše  výtvarná  výchova. Jeho vysoká
postava v pracovním plášti nebo v tmavém
obleku, někdy také s koženými návleky na lýt-
kách nohou v rajtkách se přesně odměřeným
krokem vnořila do třídy a naráz ustal, vlastně
musel ustat čilý ruch přestávky mezi hodinami
a pan profesor již bádavým zrakem kontrolo-
val, zda máme připravenou ostře ořezanou
tužku, rovné pravítko - bez známky bojů o moc
kreslící pomůcky v přesně jim stanoveném
pořádku. To všechno podle představ tohoto
pána, dobrého žáka Maxe Švabinského. 

Pan profesor miloval řád a realitu a taky je
od  nás  vždy  obětavě  vyžadoval. Neměl  rád
a neuznával, když jsme řešili věci dle svých
svobod. To dovedl i zahromovat, povolat své
provinilce hlasitým: „Malohlava k tabuli"
nebo „Zeman, ať pan otec přijde za mnou!"
Plnění úkolů, to bylo např. kreslení domácí
židle, vyžadoval neúprosně a tak v žákovské
knížce, či jak se tomu říkalo, se objevil vzkaz
rodičům: "Když nemáte židli doma, půjčte si ji
od  souseda!".  Pan  profesor  nás  zasvěcoval
i do malířského umění, uměleckých směrů,
snažil se nám vysvětlit Piccasovo umění i ta-
kovou prostou věc, jako názvy jednotlivých
barev: syena, okr, ultramarin a podobně, ale
myslím,  že  to   byla   právě   svinibrodská
zeleň, kterou ve své barevné paletě neměl moc
v lásce.

Pan profesor, kterému jsme potají
přezdívali cucák, pro jeho oblíbenou lulku,
dělal vždy na konci roku výběr našich výtvorů
do své sbírky - dobrých a blbých výkresů.
Nevím, kde naše veledíla skončila, rozhodně
by to bylo nádherné, moci si opět na ně
sáhnout a při tom vzpomenout na komentáře
pana profesora k nim.

Ano, pane profesore tahy vašeho štětce se
projevily i na nás všech, kteří jsme mohli

defilovat pod vaším dohledem,
vaším dobrým otcovským úsmě-
vem a stát se miniaturní částí
vašeho díla, které dnes ještě po
letech můžeme obdivovat v této
galerii. Chci vám za nás, všechny
vaše studenty, dnes vzdát dík.

Petr Fruhwirt
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Z vernisáže výstavy. Hovoří
ing. Petr Fruhwirt, absolvent
gymnasia v Tišnově v létech
1944 - 1952,  vedle harfenistka
Pavla Bartoníková a manželé
Zahořanských.

Foto Pavel Smékal



Galerie Diana připravuje:
4. 2. - 2. 3. 2007
František Jurek - obrazy
Pavel Tasovský - umělecký kovář
4. 3. - 30. 3. 2007
Tvorba tří generací - obrazy

Marie Ochrymčuková
Tamara Fusková
Kateřina Hašková

1. 4. - 27. 4. 2007 Jiří Havel - obrazy
29. 4. - 1. 6. 2007 Ivan Svatoš - obrazy
3. 6. - 29. 6. 2007 Stanislav Sedláček

- obrazy
Galerie sídlí v Tišnově, Koráb 133, u auto-

busového nádraží v areálu firmy Mouka.
Připravil A.F.

Poznejte řeckokatolíky!
KVJ zve 25. ledna v 19 hod. na čtvrteční

klubový večer  "Dnes jsme si pozvali", jehož
hosty budou otcové Josef Blaščák a Adolf
Plesač a pohovoří na téma "Známe své bratry
řeckokatolíky?"

Kolik d ětí už zachránili? 
Na konci loňského roku vyšel v Tišnov-

ských novinách článek o spolupráci Městské
knihovny Tišnov a ZŠ Smíškova pod mottem
"Nespravedlivá tvář země může být napravena
pouze  lidskou  vůlí"   se  zaměřením   na   hlad
a chudobu v zemích třetího světa. 

První velkou akcí bylo šití panenek v rámci
UNICEF Ušij panenku - zachráníš dítě, kdy
děti, maminky i babičky šily hadrové panenky
doma, v Salonkách nebo přímo v knihovně.
Následně byl od 1. prosince 2006 zahájen
prodej 55 látkových panenek, o které byl velký
zájem a tak se mohla koncem roku poslat na
účet UNICEF částka 20 400 Kč.

Prodej panenek tím zdaleka nekončí, akce
potrvá ještě do konce února.
Částka 600 Kč za jednu panenku není malá,

ale panenku si mohou zakoupit i firmy, celé

rodiny, školy nebo třídy, čehož využily firma
Morfico, Společnost Anny Pammrové, zaměst-
nanci Městského úřadu, Mateřské centrum
Studánka nebo bar Merry.

Jako součást osvěty o Africe se v listopadu
uskutečnila poutavá a zajímavá přednáška
pana Davida Zoufalého - Afričané. Taktéž na
následující  měsíce  se  připravují  další  akce
na  podobná  témata. Snad  si  na   své   přijdou
i děti, které se od února mohou zúčastnit
soutěže o Africe, přičemž ti nejšikovnější
stráví pohádkovou noc v knihovně v rámci
akce Noc s Andersenem ze 30. 3. na 1. 4.
2007. Poslední věta patří jako poděkování
všem, kteří se na ušití a koupi panenek podíleli.

(mk)

Efektivní výchova dětí 
krok za krokem

Mateřské centrum Studánka Tišnov ve
spolupráci s Centrem pro rodinu Brno pořádá
ojedinělý cyklus přednášek STEP -  Efektivní
výchova krok za krokem - Kurz efektivního
rodičovství je určený rodičům, kteří se snaží
být zodpovědní, chápající a přesto si občas
nevědí rady s výchovou.

Rodičovství je náročný úkol, který nám
může přinášet uspokojení nebo naopak
frustraci. Výchovou se rodiče snaží působit na
děti a přetvářet je podle svých představ. Někdy
dítě vzdoruje všem našim výchovným
zásahům. Pak je třeba něco změnit, zejména
postoje, přístupy a názory rodičů, protože i tak
lze dosáhnout zlepšení. 

Cílem pořádaného kurzu je pomoci rodi-
čům  najít  cestu  k demokratické výchově dětí
a vychovat tak děti spolupracující, ochotné,
zdravě sebevědomé a vstřícné. Vychází z adle-
rovské individuální psychologie, využívá
systemickou terapii a metody sociální práce se
skupinou. Pomocí praktického nácviku
nejčastějších modelových situací z běžného
života si rodiče osvojí základní metody
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výchovy, která usiluje o vztah rodič - dítě
založený na důvěře, respektu a vzájemné úctě.
Kurs pomáhá lépe porozumět dítěti, správně
komunikovat a řešit konflikty bez křiku.
Dodává  rodičům  sílu  a  chuť  k  plnění jedné
z nejnáročnějších životních rolí a profesí -
rodičovství.

Struktura jednotlivých lekcí kurzu: 
1. Základní stavební kameny efektivního

rodičovství.
2. Povzbuzování - budování sebedůvěry

dítěte.
3. Komunikace - jak dítěti naslouchat,

abychom mu rozuměli.
4. Komunikace - jak s dětmi hovořit, aby

nám naslouchaly.
5. Přirozené a logické důsledky chování -

cesta k samostatnosti.
6. Rodinná atmosféra, sourozenecké

konstelace.
7. Pochopení nesprávného chování dětí,

řešení problémů.
8. Disciplína, rodinná pravidla, rodinné rady.
9. Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče, závěr.

Kurs  je  vhodný pro rodiče dětí od dvou
let až do dospívání. Nevyžaduje žádné
předchozí znalosti nebo dovednosti. Nejefek-
tivnější pro rodiče je, prožít ho celý společně.

Jedná se o devět dvouhodinových "lekcí".
Cena celého kurzu je pro jednotlivce 1 100 Kč,
pro pár 1 600 Kč. V ceně je zahrnuto lektorné,
pracovní listy a drobné občerstvení.

Začátek cyklu bude v mateřském centru
Studánka v pátek 23. února v 16 hodin, další
setkání budou pokračovat vždy každý další
pátek až do 27. dubna. V případě zájmu
zajistíme hlídání dětí.

Zájemci o Kurs efektivního rodičovství se
předem musí přihlásit přímo v mateřském
centru Studánka, Květnická 821, nebo na tel.:
603 702 848. Podrobný program celého semi-
náře najdete na www.studanka.webzdarma.cz
v odkaze dokumenty.

(BeH)
II. pololetí v DDM

Vstupte, 
je otevřeno !  
 

Kdo se nestačil rozmyslet nebo přihlásit své
dítě do některého ze zájmových kroužků
DDM, má možnost v druhém pololetí, které
začíná v lednu. Zájemci se mohou přijít
podívat v době konání vybraného kroužku do
DDM a do konce ledna vyplnit přihlášku.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas      organizuje

20. 1. Ples stavbařů sokolovna 20.00
20. 1. Ples Předklášteří 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
7. 1. - 2. 2. Výstava Josefa Zeithammela-Zahořanského galerie Diana
21.12. - 30.1. Fotovýstava Domov sv. Alžběty,   Žernůvka



Nové děti přijmou tyto kroužky:
¨

Počítače pro začátečníky - i když je krou-
žek určen pro začátečníky, počítá s tím, že
většina dětí má už alespoň minimální uživa-
telské zkušenosti a učí se velmi rychle. Proto
mají možnost seznámit se nejenom se základy
práce na PC, ale  prohlubovat i své znalosti
teoreticky a zejména prakticky. Na konci
výukové hodiny mají děti možnost zahrát si
PC hry. Pondělí 15 -16.30; věk není určen.

Na osnovy pro začátečníky navazuje
kroužek pro mírně pokročilé, který je každé
úterý 15 - 16,30.

Oříšek - výtvarný a rukodělný kroužek pro
holky  i kluky od 7 do 11 let. Práce se všemi
druhy materiálu. Různé techniky rozvíjející
jemnou motoriku. Vyrábíme z kůže, textilu,
papíru, keramiky, malujeme na sklo, kameny,
trička, květináče aj. Naši práci jste mohli vidět
třeba na Vánoční dílničce. Ukázky i na
www.ddm-tisnov.cz v kroužcích. Středa 14 -
15.30.

Keramika  - pro velký zájem otvíráme další
keramiku pro děti od 10 let. Čtvrtek 15 - 17
hodin. Keramika pro dospělé, středa 17.30 -
19.30, pátek  17 - 19 hodin.

Výtvarný kroužek  - malba, grafika, kres-
ba, nové  kreativní  techniky, tisk na textil atd.
7 - 12 let. Pondělí 16.00-18.00.

Paličkování pro děti od 9 let (i pro
dospělé). Lichý týden čtvrtek 14.00 - 16.00,
sudý týden pondělí 15.00 - 17.00

Břišní tance junior
základní prvky a jednoduché choreografie.

Kroužek pro menší i větší slečny od 8 let.

Žonglování
Kroužek je pro malý počet zájemců zrušen. 

Techniky a triky s Diabolo a Flowerstick.
Můžete trénovat to, co už umíte, nebo se naučit
něco, co ještě neumíte v partě lidí podobného
založení. Úterý 16.30 - 17.30. 

Základy klasického a scénického tance
V tomto kroužku se naučíte vnímat hudbu,

ovládat své tělo, radovat se z pohybu a slova
"říkat" tancem. Věnovat se budeme hlavně
pohybové taneční průpravě, základům klasic-
kého a scénického tance. Pro děti od 6 - 9 let.
Středa 15.00 - 16.00. 

Dramatický kroužek zrcadélko
Opět otevíráme  kroužek pro všechny, kteří

chtějí poznat prkna co znamenají svět. Čeká
nás dramatizace her,  herecké cvičení a etudy,
hlasové techniky, vystoupení  a práce na
příbězích které máme rádi. Pro všechny
zájemce od 9 let. Čtvrtek 15.00 - 17.00.

Kytara pro středně pokročilé 
Hledáme další kytaristy, kteří už zvládají

základní rytmy a akordy. Hráli jste zatím jen
nesměle v koutku? Pojďme hrát společně to,
co rádi zpíváme. Hry s kytarou i bez ní,
různorůzná hudební cvičení, písně či skladby
našich folkařů, trempů a hudebních skupin.
Úterý  15.45 - 17.15.

Chovatelské kroužky  Klokánci - úterý 15
-  17 hod. a  Osmáci - pondělí 15 - 17 hod., ve
kterých se děti starají o naše zvířátka, povídají
si o nich, chodí do přírody a hrají hry.

Lysistráta, čtvrtek  15 - 17 hod., kroužek je
 pro holky se zájmem o přírodu a společné hry.

Sportovní hry, pondělí 15 - 16 hod., pro
kluky i holky, kteří se rádi hýbou. 

Malá kopaná, pátek 15 - 17 hod., kroužek
pro mladší i starší žáky. 

Blíží se jarní prázdniny a s tím i starost
mnoha rodičů - jak zajistit program a "hlídání"
jejich dětí. DDM Tišnov nabízí řešení v podo-
bě příměstského tábora.

Prázdniny se skřítkem Květníčkem
Na příměstský tábor děti přicházejí každý

den ráno a odpoledne po programu odcházejí
zase domů. Bude pro ně připravena celo-
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týdenní hra a pestrý program. Pokud bude sníh
využijeme ho k různým hrátkám a radován-
kám, budeme chodit na výlety do okolí, na
bazén v Lomnici, za zvířátky na farmu,
budeme hrát hry, zasoutěžíme si a pokud nás to
unaví uděláme si něco z keramiky, nazdobíme
tričko atd.

12. - 16. 2. 2007,  9:00 - 16:00, DDM Tiš-
nov. Doporučený věk: 1. - 5. třída, cena 500
korun celý týden; 120 Kč jednotlivý den.
Strava: V poledne bude přichystána teplá
svačinová polévka s pečivem, nápoje po celý
den. Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit
přihlášku.  Pokud nebude naplněna kapacita
celého týdne, mohou se děti přihlásit i na
jednotlivé dny.

Kontaktní osoba: Dagmar Lazarová, tel.:
776 550 330, mail: lazarová@ddm-tisnov.cz

Jak jsme jeli 
pro Betlémské světlo

Nás šest tišnovských skautek z místního
skautského střediska odjelo v sobotu 16.
prosince 2006 v 5:41 vlakem do Brna a odtud
pak autobusem do Vídně. Ve Vídni jsme
vystoupily na náměstí, kterému vévodila velká
socha Marie Terezie, po které je tohle náměstí
pojmenováno. Odtud jsme se vydaly na vánoč-
ní trhy, jednu z mnoha vídeňských chlub.
Největší oblibě se těšily čokoládové cukro-
vinky, takže jsme nakonec neodolaly a pár si
jich koupily pro sebe i pro své blízké domů. Po
krátkém občerstvení a ohřátí se v radnici jsme
se odebraly na cestu do Stephansdómu. 

V půl páté pak začala pobožnost. Lidí tu
bylo požehnaně a prostředek kostela byl za-
plněn průvodem skautů z různých evropských
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Město Tišnov srdečně zve obyvatele Tišnova a širokého okolí
do tišnovské sokolovny na

3333. REPREZENTAČNÍ . REPREZENTAČNÍ . REPREZENTAČNÍ . REPREZENTAČNÍ     PLESPLESPLESPLES
 

MĚSTA MĚSTA MĚSTA MĚSTA     TIŠNOVATIŠNOVATIŠNOVATIŠNOVA

v sobotu 27. ledna 2007 ve 20 hodin

P R O G R A M :

)ukázky standardních a latinsko-amerických tanců 

)DUO IN FLAMENUS 
- ohňová show v rytmu Španělska

)k tanci a poslechu 

Vám hraje hudební skupina STONE

)bohatá tombola   )    občerstvení zajištěno

Předprodej  v  knihkupectví  paní  Raškové,  Jamborův  dům



zemí. Za naši republiku to byli skauti z Brna,
kteří potom Betlémské světlo přivezli vlakem
do ČR. Po pobožnosti jsme si chodily
napalovat světlo z Betléma i my. Pak jsme
přišly na místo srazu a dvoupatrový autobus
nás odvezl zpátky do Brna, odkud jsme
vlakem přijely  do Tišnova.

Kéž bychom udržovali naše vnitřní
plamínky lásky se stejnou pečlivostí jako to
světlo z Betléma.   Markéta Nováková

Den otevřených dveří 
v Gymnáziu Tišnov
25. 1. 2007  14.30-18 hodin
* 14.30 - 18.00 - prohlídka areálu školy

včetně odborných učeben 
* 14.30 - 17.00 - možnost koupit si, vyz-

koušet a nechat zkontrolovat přijímací
testy Scio z ČJ a M

* 16.30 - 17.15 - informativní schůzka s ve-
dením školy v budově nižšího gymnázia
na ul. Riegrově (informace o studiu) 

* konzultace s vyučujícími
* prodej školní ročenky.

Povídej mi povídku...
V době před Vánoci jsme se místo běžné

hodiny českého jazyka vydali do městské
knihovny na literární besedu. Jako téma
tentokrát paní učitelka vybrala povídání o po-
vídkách a o známém českém autorovi povídek
Otu Pavlovi.

Paní knihovnice Martina Čížková nás
všechny s úsměvem přivítala, usadila v před-
náškovém  sále  na  předem  přichystané  židle
a hned začala vyprávět. Vždy nám položila
nějakou otázku, a když jsme na ni odpověděli,
tak se o tom ještě podrobněji rozpovídala.
Věděla toho o povídkách opravdu hodně. Pro-
hlédli jsme si řadu povídkových knih, z nichž
některé nás i více zaujaly, a také řadu fotografií
z dětství i dospělosti Oty Pavla. Na závěr jsme
si poslechli jednu povídku o jeho tatínkovi.

Celá beseda byla nejen zajímavá, ale také
zábavná. Byla velká škoda, že jsme se nemohli
zdržet déle. Těšíme se, že nám paní učitelka
něco podobného zase v knihovně domluví.

Třída 7.A, ZŠ nám. 28. října

Dopis budoucímu prvňáčkovi
Milé holčičky a kluci! Rozhodujete se spolu

se svými rodiči, do které školy půjdete k zá-
pisu? Tu naši, na náměstí 28. října, si můžete
prohlédnout již při příležitosti Dne otevřených
dveří v úterý 30. 1. 2007 od 13 do 16 hodin.

Škola je dost velká, ale nebojte se, vždy
najdete staršího kamaráda, který vám rád se
vším poradí. V první třídě budete mít svoji
paní učitelku (E. Brázdovou, A. Klíčovou
nebo E. Dvořáčkovou), která vás naučí spoustu
nových věcí. Po vyučování  můžete chodit do
školní družiny, kde jsou hodné paní vycho-
vatelky, s  nimiž  si  budete  hrát, cvičit, zpívat
a vyrábět spoustu pěkných výrobků. Pokud
budete chodit na obědy, určitě si pochutnáte,
paní kuchařky vaří velmi dobře! 

Rádi zpíváte? Budete jistě velkou posilou
pěveckého sboru p. učitelky Chadimové nebo
se budete učit hrát na flétnu s p. učitelkou
Antošovou. Jestli rádi sportujete, můžete hrát
házenou s p. ředitelem Kabešem a p. učitelem
Špačkem. Během druhé a třetí třídy se na
plaveckém výcviku naučíte plavat jako
rybičky. Až budete trošku větší a přejdete na 2.
stupeň naší školy, objevíte  mnoho nových
předmětů. 

Všichni se na vás moc  těšíme a přejeme, ať
se vám u nás ve škole líbí!         Eva Brázdová

...a ještě něco pro rodiče
Vážení rodiče!
Základní škola Tišnov, nám. 28. října, zve

všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zá-
pisu do 1. tříd, který se koná v pátek 9. února
2007 do 14 do 17 hodin. 
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Po telefonické domluvě (549 415 629) je
možný i jiný termín. K zápisu je nutný rodný
list dítěte a OP zákonného zástupce.

Naše škola nabízí:
- co nejkvalitnější vzdělávání podle pro-

gramu Základní škola s prvky činnostního
učení

- od šk. roku 2007/2008  výuku v 1. a 6.
ročníku podle vlastního školního vzděláva-
cího programu 

- podíl žáků na chodu školy - žákovská
samospráva, školní časopis

- třídy s rozšířenou výukou matematiky
- dobře vybavenou školní družinu s provo-

zem od 6 do 16 hodin
- školní poradenské pracoviště pro děti s po-

ruchami učení a chování, konzultace pro
rodiče,  činnost speciálního pedagoga

- úzkou spolupráci s pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v Brně

- péči o talentované děti
- velký výběr volitelných předmětů od 7.

roč. (informatika, cizí jazyky, sportovní
hry, chemická praktika, dramatická vých.
základy administrativy)

- projektové vyučování (dějepis, přírodově-
da, ekologie, Zdravá škola)

- aktivity v rámci  EKOškoly - třídění
odpadu, sběr PET lahví, starého papíru

- v rámci TV plavecký výcvik a dopravní
výchovu

- školu v přírodě pro žáky 4. tříd
- 2 tělocvičny a nový sportovní areál
- 2 nově vybavené  počítačové učebny
- odborné pracovny chemie, fyziky, hudební

výchovy, přírodopisu, cizích jazyků, dílen
a cvičnou kuchyňku

- vysokou úspěšnost žáků v přijímacích
řízeních na střední školy a dobrá umístění
v různých olympiádách

- velmi příznivé výsledky celostátních testů
CERMAT a SCIO 

- výuku němčiny, francouzštiny, ruštiny a
angličtiny (od 2. ročníku)

- používání  moderních vyučovacích metod
a výpočetní techniky 

- mnoho kulturních akcí - divadlo Polárka,
Radost, Domino Theater

- doplnění učiva exkurzemi - Planetárium,
Moravské muzeum, Anthropos, Praha,
ekologická centra Lipka, Chaloupky a
OVEKO

- výměnné  akce - družební ZŠ J. Fándlyho
v Seredi
Bližší informace na www.tisnov-zs28.cz.
Za  vedení školy a pedagogický sbor 

Radmila Zhořová

Tak se podepisuje nevěsta...

Svatba na ZŠ Smíškova
Bylo 21. prosince 2006 a za dveřmi

Základní školy, Smíškova ve třídě 6.B to
vypadalo jako zcela normální vyučování. Ale
jak dobře víme, zdání někdy klame a v tomhle
případě tomu nebylo jinak. Stačilo nakrátko
otevřít dveře a připadali jste si jako v úplně
jiném světě. Světě dospělých.

Nevěříte? Na naší škole jsme si totiž zkusili,
jak vypadá taková opravdová svatba. Při
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hodinách rodinné výchovy, kde jsme se učili
jak taková svatba probíhá, naši paní učitelku
napadlo, proč si svatbu nevyzkoušet na vlastní
kůži. Chtěla nám názorně předvést, jak takový
jedinečný den vlastně vypadá.

Stačilo pár dní a svatba byla přichystána.
Statným ženichem se stal náš spolužák
Jaroslav Pospíšil a jeho sličnou nevěstou byla
Klára Kňákalová. Na naší malé svatbě nic
nechybělo. Nevěsta měla opravdové bílé
dlouhé šaty i s kyticí, ženichovi nechyběla
kravata a ani na prstýnky jsme nezapomněli. 

Samotný  obřad  proběhl jak se sluší a patří
a zněl i svatební pochod. Následovala  hostina
a dokonce se i rozbíjely talíře a házela svatební
kytice.

Celá tato minisvatba proběhla pod
dohledem paní učitelky Jarmily Cibulkové.
Ale nebojte se, celé to bylo jenom jako...

Luboš D., 6.B

Zápis v ZŠ Smíškova
Základní škola Tišnov, Smíškova 840  zve

všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zá-
pisu do 1. tříd, který se koná v pátek 9. února
2007 do 14 do 17 hod. 

K zápisu je nutný rodný list dítěte a OP
zákonného zástupce. Bližší informace získáte
na tel.: 549 415 163, 549 411 615 nebo na
www:http://sweb.cz/ZS.Smiskova/

Za  vedení školy a pedagogický sbor 
Karel Šudák

Beseda nejen o šikaně
Na Základní škole ve Žďárci se uskutečnila

přednáška proti šikaně. Přednášející byla
slečna Šuťáková, kurátorka z sociálního
odboru tišnovského městského  úřadu.

Mluvilo se nejen o šikaně, ale došlo také na
alkohol, drogy, kouření a výtržnosti nebo na
řízení bez řidičského průkazu. Závěrem
přednášky, která zabrala čtvrtou a pátou
hodinu, jsme mohli slečně kurátorce pokládat

otázky. Paní učitelky nebyly druhé části
přednášky přítomny.

Slečna Šuťáková nás velice otevřeným
způsobem seznámila s citlivým problémem
dnešního školního světa a přiblížila nám též
sankce za zločiny, které dnes už bohužel páchá
čím dál více dětí. Za poučnou besedu jí touto
cestou děkujeme.

Kristýna Bočková
Kateřina Maláčová

Sršni, lovci včel
Včela  medonosná   (Apis  mellifera)  patří

k řádu blanokřídlých (Hymenoptera), který čítá
asi 100 000 druhů včetně čmeláků a vos. Je
zimní období, na včelnici je klid a tak si
povíme, jací nepřátelé číhají v okolí úlu na
včely v jarním a letním období.

Způsob života sršně je stejný jako u vos.
Jsou  ale  mnohem  větší  (délka  těla  2 - 3 cm)
a jejich bzukot je při letu hluboký. Sršně
počítáme mezi chráněný hmyz. Při pozorování
jejich hnízd zjistíme, že nejsou zdaleka tak
agresivní jako vosy. V naší zemi je tento
skutečně krásný a zajímavý tvor nesmírně
vzácný. Jistě, sršni loví vedle jiného hmyzu
také včely. Ale kdy tak činí? V době, kdy je
sršní hnízdo přeplněno, tedy v měsících srpnu
a září se skutečně na včelnici objevují. 

V červnu je sršní matka v hnízdě obyčejně
ještě sama a ošetřuje něco málo plodu. V čer-
venci tam jsou již 3 - 4 dělnice a teprve později
dochází k rozvoji silnější kolonie. V tom
začátku  nehraje  těch  několik  málo   jedinců
v hospodářství přírody vůbec žádnou roli.
Vrchol spotřeby potravy spadá tedy do srpna,
neboť jakmile v září vyběhnou první pohlavní
zvířata, ustává plodování a začíná rozpad
rodiny.

V  minulých  letech  jsem  pozoroval  sršně
v okolí  včelnice.  Sršní  matka  chytala  včely
u napajedla. Šlo o jarní období roku 2001 až
2004. Včela je bezbrannou kořistí mohutného
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loupežníka a nemá žádné šance, je-li jednou
uchopena mohutnými čelistmi. Obrněný a oz-
brojený sršeň proti celému včelstvu však
nezmůže vůbec nic. Již několik let sršni staví
své hnízdo v dutině pomníku Prosba lesa nad
zemí asi 1,5 m u cesty, naproti rozhledně na
Klucanině. 

Sršni nejsou pro včelstva vážným nebez-
pečím. Jako nepřátelé včel se vyskytují pouze
zřídka. Naproti tomu vosy v některých dobách
pro svůj velký počet i velkou dotěrnost po
několik týdnů v podletí jsou skutečně obtížné.
Nebezpečnost sršňů se nesmírně přehání.
Sršeň je ve skutečnosti bázlivé, neútočné zvíře,
pokud mu ovšem někdo neohrožuje hnízdo.
Rozrušené včelstvo přejde k útoku mnohem
rychleji. Máme to být zrovna my, včelaři, kteří
se  zaslouží  o  vyhubení tohoto impozantního
a inteligentního hmyzu? Vždyť právě my, a to
v  nejvlastnějším  zájmu, se musíme zasazovat
o ochranu přírody a krajiny. Nechme sršně na
živu, pokud nás nějak vážně neohrožují!

Horší je to se sýkorkami v období jejich
hnízdění při krmení mláďat. Nejen sbírají mrt-
vé včely, ale likvidují trubčí populaci a živé
včely  v  okolí  včelnice.  V  loňském  roce  se
k sýkorkám přidali i vrabci v době hnízdění,
což bylo zajímavé. V zimě se oba dva živí se-
meny slunečnic a v období jejich rozmnožo-
vání je včela snadný a dostupný zdroj potravy.

Josef  Permedla

Volně pobíhající pes v honitbě
znamená utrpení zvěře

Myslivost je dle platného zákona číslo
449/2001 Sb. § 2 soubor činností prováděných
ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti eko-
systému a spolkové činnosti směřující k udrže-
ní a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků,
jako součásti českého národního kulturního
dědictví. V praxi to znamená, že myslivost je
odvětví s velice širokým spektrem činností a to

zejména - na úseku čistě mysliveckém, tj.
ochrana zvěře a její chov na úseku péče o pří-
rodní prostředí, na úseku ochrany a úprav
krajiny, na úseku přímé ochrany přírody, na
úseku veterinární medicíny, na úseku činnosti
spolkové a kulturní.

Podle platné legislativy myslivost je
provozována v zásadě na tzv. honebních
pozemcích, které pak tvoří uznanou honitbu.
Prakticky to znamená, že mimo přesně
stanovené pozemky - pozemky uvnitř hranic
současně zastavěného území obce, pozemky
zastavěné, oplocené sady, zahrady, školky,
pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře,
obvody dráhy, dálnice, silnice, letiště se
zpevněnými plochami, hřbitovy a dále
pozemky které byly prohlášeny za nehonební
jsou všechny pozemky honební.

A zde jsme u jádra věci - v dnešním
příspěvku bychom se chtěli dotknout zejména
otázky volně pobíhajících psů na honebních
pozemcích, tj. v honitbě.

Jako myslivci vynakládáme nemalé pro-
středky  na  udržení  a  dodržení normovaných
a  plánovaných  stavů  zvěře jak drobné (zajíc
a bažant), tak i spárkaté (srnčí, daňčí a zvěř
černá). Tato zvěř není majetkem ani vlastníka
pozemku, ani držitele honitby, ale je přírodním
bohatstvím a stát na základě zákona o my-
slivosti umožňuje držitelům honitby provádět
právo myslivosti. Celoročně předkládáme
zvěři sůl, od září až do jarního období
přikrmujeme zvěř, aby nestrádala a dále
provádíme veterinární ozdravné akce -
předkládáme zvěři potřebná léčiva a v minu-
losti jsme dále prováděli vakcinaci proti
vzteklině, která se v současné době provádí
letecky. Nezanedbatelný je i dozor a ochrana
honitby.

Zvláště v zimním období je zvěř velmi
citlivá na vyrušování, trpí stresem a má
zdravotní problémy je-li rušena turisty, jezdci
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na koních, na motorkách a čtyřkolkách a zej-
ména volně pobíhajícími psy. V minulé dlouhé
a tuhé zimě nám uhynulo nemalé množství
zejména srnčí zvěře a část určitě lze připsat na
vrub výše uvedeného. Takový volně pobíhající
- zejména větší pes, když narazí na čerstvou
stopu, nebo přímo na zvěř, tak zpravidla již
nejde odvolat a tím je mimo vliv svého pána. 

Tuto zvěř ve
většině případů
sice   nedožene
a neuloví, ale
známe podle
stop i případy
opačné, přímo
drastické. I když
pes zvěř

neuloví, tak ji stresuje, zvěř má zbytečný výdaj
energie a trpí zdravotními problémy, často
dostane zápal plic s následným úhynem, nebo
onemocní a příště se již stane úlovkem psů
nebo volně žijících  predátorů,  např. lišky.
Ono nejde jen o psy, které chodíte občas
venčit, nebo s nimi chodíte na procházku atd.
ale  také  o  psy,  kteří  běžně  utečou  z  domu
a volně se pohybují po honitbě, bez vědomí
majitele. 

Dle § 10 zákona o myslivosti je zakázáno
vlastníkům domácích zvířat (tedy i psů a ko-
ček) nechat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího. Proto jako
myslivci prosíme, žádáme - buďte k naší
přírodě a zvěři ohleduplnější  a  se  svými
miláčky se zkuste v honitbě chovat discipli-
novaněji. Nejen, že nás nezodpovědné jednání
některých jedinců mrzí, ale neumožňuje nám
naplňovat  hlavní  poslání  myslivosti, tj. péče
o zvěř a její ochranu a navíc na myslivost
vynakládáme vysoké finanční prostředky.
Myslivost  není  plný mrazák zvěřiny a jen lov
a střílení, ale zejména to vše ostatní!

Myslivecké sdružení
Lomnička - Šerkovice

Sport
Dramatické derby

Polovina nejvyšší krajské soutěže v bas-
ketbalu mužů přinesla 6. a 7. ledna dvojice
vzájemných  utkání  družstev,  která   to   mají
k sobě reálně nejblíže. Zvláštní nádech
pikantnosti to mělo zejména mezi družstvy
Kuřimi  a  Tišnova.  Kuřim   s   několika   hráči
z tišnovské basketbalové líhně nebyl vzhledem
ke svému postavení na konci tabulky favo-
ritem. Síla Tišnova však byla omezena řadou
zdravotních problémů hráčů, a tak obě utkání
přinesla nebývale dramatickou podívanou. 

V utkání v Kuřimi  si  tišnovský celek po 3.
části  hry  udržoval  mírný   bodový   náskok.
V závěrečné čtvrtině však přebral taktovku hry
do  svých  rukou kuřimský Plaček a "trojkou"
v posledních vteřinách zařídil domácím pro-
dloužení. V této části hry však již postrádali
domácí vyfaulované  opory, a také díky 34
nastříleným  Bártovým  bodům  se z koneč-
ného vítězství mohl radovat celek Tišnova.

SK Kuřim - SKB Tišnov 86:88
V  nedělním  zápase  na  domácí palubovce

a před početným publikem měli tišnovští hráči
potvrdit sobotní vítězství. Koncentrovaný
výkon Kuřimi a střelecký výpadek domácího
celku však přinesl o poločase hostům neče-
kané, ale zasloužené vedení  o 11 bodů.
Změny v sestavě i v obranné hře Tišnova v 2.
poločase však měly za následek šokující zvrat
ve vývoji skóre. Třetí čtvrtinu hry vyhráli
domácí v poměru 29:10, ujali se vedení a kon-
trolovali průběh zbývající části zápasu. 

SKB Tišnov - SK  Kuřim 78:65
SK HC Tišnov pro všechny své fanoušky

připravil opravdovou házenkářskou lahůdku.
V sobotu 27. ledna 2006 od 16:30 hod. ve
sportovní hale v Tišnově se v exhibičním
přátelském utkání proti sobě postaví extra-
ligové družstvo HK KP Brno a účastník Asij-
ských her 2006 v Dauhá reprezentace
Bahrajnu.   (bezp)
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Tělocvičná jednota Sokol Tišnov zve na
TRADIČNÍ COUNTRY BÁL
v sobotu 3. února 2007 ve 20 hodin v sále
sokolovny v Tišnově, k tanci hraje skupina
KASKADÉŘI, ukázky tance předvede TK
Sokola Drásov. Tradiční tombola, občerstvení
v restauraci Krček. Předprodej v sokolovně od
15. 1. 2006,   info: 549 413 175.

Střední odborné učiliště Tišnov zve na tradiční
ZEMĚDĚLSKÝ PLES
který se koná dne 19. ledna 2007 ve 20 hodin
v tišnovské sokolovně. Hraje hudební skupina
SONET, předtančení žáků SOU Tišnov,
taneční vystoupení, půlnoční překvapení,
bohatá tombola. 
Vstupenky jsou v předprodeji od 3. ledna 2007
v kanceláři školy (tel.: 549 410 076).

Vzpomínky
Že čas rány zahojí, je jen zdání,
zůstává bolest a vzpomínání.

Dne 12. ledna 2007
uplyne smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a děde-
ček, pan

LADISLAV MEDEK
Stále vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 26. 1. 2007 uplynou již tři roky od
chvíle, kdy nás opustil náš milovaný tatínek,
pan RUDOLF SUDICKÝ

Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 16. února uplynou 4 roky, kdy nás
navždy opustila naše
drahá manželka, mamin-
ka a babička, paní

ANIČKA MARKOVÁ
Za tichou vzpomínku

děkují a s láskou vzpo-
mínají  manžel  a  synové
s rodinami.

Byty, nemovitosti
Koupím dùm se zahradou nebo stav.

pozemek v okolí Tišnova. 777 806 717.

Koupím 3+1 v Tišnovì i DB, prosím
nabídnìte na tel. 603 370 875.
 

Koupím byt 2+1 v Tišnovì. Platba
hotovì, tel.: 603 928 545.

Mladý pár hledá byt 1+1 nebo 2+1 v
Tišnovì, platba v hotovosti. Seriózní
jednání, tel. 776 106 874.

Prodám zahradu s podsklepenou
dvoupodlažní zdìnou chatkou, lokalita
Èebín nad rozvodnou, celk. plocha cca
370 m2, el. 220 V, rozvod vody, udírna,
pergola. Tel.: 606 359 116.

Nájmy
Nabízím pronájem 2+1 v Tišnovì,

velmi pìkný, èást. zaøízený, dlouhodobì.
Mìsíènì 7.500 vèetnì inkasa. Telefon:
739 086 516.

Pronajmu byt 1+1 v Tišnovì (Kvìt-
nice), dlouhodobì.  Tel.: 777 631 701.

Pronajmu zaøízený 1pok. byt na Døí-
nové ul. Cena dohodou. Tel. 777 298 497
nebo 530 312 552.

Pronajmu dlouhodobì byt 1+1. Tel.:
724 064 054.

Hledám dlouhodobý pronájem 2+1
nebo 2+kk nebo 1+1 v Tišnovì. Cena
4000 - 5000 Kè mìs. Tel.: 739 086 516.

Zamìstnání
Firma Steinhauser Tišnov pøijme

zamìstnance - elektrikáøe, praxe pod-
mínkou, nutné zkoušky "50". Telefon:
606 706 467.

Firma WOM pøijme obrábìèe kovù
nebo i zámeèníka  (možno i dùchodce),
nástup ihned nebo podle dohody. Tel.:
603 515 838.
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