
Jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Tišnova se dne 1.

února   2007   setkalo   na   svém   zasedání
č. 1/2007 a na závěr jednání přijalo toto
usnesení:

ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou

města Tišnova Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozpočet města Tišnova na rok 2007 dle

předloženého návrhu. 
3. Rozpočtový výhled na období 2008 - 2012

dle předloženého návrhu. 
4. Předložený návrh rozpočtových opatření

města Tišnova  k 31. 1. 2007 dle přílohy
3-1, 3-2.

5. Prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tiš-
nova, parc. č. 114/1 podle GP nově
označenou parc. č. 114/4 o výměře 191 m2

manželům Věře a Stanislavu Girszew-
ským, bytem Hajánky za kupní cenu 70
Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s pro-
dejem a daně z převodu nemovitostí. 

6. Uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě mezi městem Tišnovem a Marií
Reimerovou, bytem Veverská Bítýška, na
odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov,
parc. č. 2255/4 o výměře cca 50 m2 za
kupní cenu 70 Kč/m2. 

7. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov, parc. č.
664/1 o výměře 601 m2 ve vlastnictví Jana
Chrástka  a  Marie Chrástkové, oba bytem
v Tišnově, za kupní cenu 260 Kč/m2.

8. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova
č. 1/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů dle předloženého návrhu.

9. Pravidla k přijímání, posuzování a vy-
řizování žádostí o nájem, podnájem nebo
výměnu bytu ve vlastnictví města Tišnova.

10. Jmenování paní Ludmily Cvrkalové,
Emílie Krčmové a Lenky Vlasákové členy
výboru pro komunitní plánování v oblasti
sociálních služeb.

11. V souladu s nařízením vlády 614/2006 Sb.
výši odměn pro neuvolněné členy zastu-
pitelstva města  Tišnova dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 1. 2007.

12. Jmenování Jana Schneidera členem
finančního výboru. 

ZM bere na vědomí: 
1. Námitky člena zastupitelstva města Jana

Schneidera proti zápisu za zasedání zastu-
pitelstva města Tišnov konaného dne 7.
12. 2006.

2. Zprávu o činnosti RM do 23. 1. 2007.
3. Zprávu o činnosti komise k projednávání

přestupků města Tišnova za rok 2006.
4. Zprávu o živnostenském podnikání za rok

2006. 
5. Předloženou zprávu o investičních akcích. 
6. Odstoupení Diecézní charity Brno od

odkoupení nemovitosti bývalé kotelny K
16 na ulici Osvobození v Tišnově s parc.
č. st. 1586. 

7. Zprávu o zavádění komunitního plánování
ve městě Tišnově.

8. Zápis č. 1/2007 ze schůze finančního
výboru ze dne 24. 1. 2007. 

9. Zápis č. 1/2007 ze schůze kontrolního
výboru ze dne 29. 1. 2007. 

ZM ukládá tajemníkovi: 
- dodržovat formální náležitosti zápisu ze

zasedání zastupitelstva stanovené
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění poz- dějších změn a doplňků a dále
platným jednacím řádem zastupitelstva
města

- opravit číslo zápisu z ustavujícího zasedání
z č. 1/2006 na č. 8/2006 a  další zápis z 7.
12. 2006 ponechat č. 9/2006 a dále
číslovat dle zvyklostí

- opravit zápis ze zasedání Zastupitelstva
města Tišnova konaného dne  7. 12. 2006
dle předloženého návrhu.

Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

Zdeněk Melkes
1. místostarosta
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Záměry města
Rada města Tišnova vyhlašuje následu-

jící záměry města Tišnova:
1. Pronájem nebytových prostor v objektu

koupaliště v Tišnově na dobu určitou
Michalu Rajnohovi, bytem Tišnov, za úče-
lem provozování občerstvení návštěvníků
koupaliště Tišnov.

2. Darování pozemků v k.ú. Tišnov, parc.č.
283/15 o výměře 108 m2, část parc.č.
283/2 podle GP nově označenou parc.č.
283/12  o výměře  2 m2, část parc.č. 283/5
podle GP nově označenou parc.č. 283/13
o výměře 2 m2,  část parc.č. 286/5 podle
GP nově  označenou parc.č.  286/6  o vý-
měře 4 m2, parc.č. 288/10 o výměře 58 m2

a část parc.č. 2648/2 podle GP nově
označenou parc.č. 2648/5  o výměře 15 m2

Jihomoravskému kraji, se sídlem  v Brně. 
3. Prodej části pozemku v k.ú. Brumov u

Lomnice, parc. č. 94/3 podle GP nově
označené parc. č. 94/8 o výměře 105 m2

Lesům  České  republiky,  s.p.,  se  sídlem
v Hradci Králové. 

4. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.
č. 786/36 podle GP nově označ. parc. č.
786/104 o výměře 1 m2, parc. č. 786/105 o
výměře 17 m2 a parc. č. 786/106 o výměře
12 m2 stavebnímu bytovému družstvu
Květnice se sídlem v Tišnově. 

5. Směna částí pozemků v k.ú. Tišnov: část
pozemku parc. č. 2466/283 o výměře cca
45 m2 ve vlastnictví města Tišnova za části
pozemků parc. č. 700/2 o výměře cca 15
m2, část  parc. 700/3  o  výměře cca 24 m2

a část parc. č. 700/4 o výměře cca 6 m2 ve
vlastnictví manželů Jiřího a Marie Něm-
cových, bytem Tišnov. Výměry směňova-
ných částí pozemků budou upřesněny po
vyhotovení GP.
Bližší informace lze obdržet v úředních

hodinách na   odboru správy majetku a investic
MěÚ Tišnov. Občané se mohou k uvedeným
záměrům vyjadřovat ve lhůtě 15 dnů ode dne
vyvěšení, tj. do 23. 2. 2007 včetně.

Ing. František Svoboda, starosta města

   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
PRO OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 
ÚŘEDNÍKA NA MěÚ V TIŠNOVĚ:

referent stavebního úřadu
POŽADAVKY:

* VŠ stavebního směru, popřípadě SŠ sta-
vebního směru

* znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě
(zákon č. 183/2006 Sb.; zákon č.
128/2000 Sb.;  zákon  č. 500/2004 Sb.)

* praxe v oboru vítána, zkouška zvláštní
odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců
od nástupu

* znalost práce s PC podmínkou
* morální bezúhonnost
* ŘP skup. B
* komunikativnost, samostatnost a schopnost

jednat s lidmi
Platové podmínky se řídí nařízením vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců  ve  veřejných  službách  a  správě,
v platném znění, platová třída 9.

Nástup dle dohody. 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT 
DO  16. 3. 2007:  

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.
Míru 111, 666 19  TIŠNOV, 

- faxem: 549 439 780,
- e-mail: kristina.ormston@tisnov-mesto.cz

V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP,
datum, podpis a telefonní spojení.

K  přihlášce  připojte  životopis, prohlášení
o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Před uzavřením pracovní smlouvy doloží
vybraný uchazeč originál výpisu z evidence
Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Bez splnění výše uvedených náležitostí není
možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Ohlédnutí 
za plesem města
 

Dne 27. ledna se uskutečnil v  pořadí
již 3. reprezentační ples města Tišnova.
Díky pestrému programu a bohaté
tombole se tišnovská sokolovna zapl-
nila téměř až do posledního místečka.
Při vstupu jste byli přivítáni drobnou
pozorností a poté již ples zahajovaly
slavnostní fanfáry. Na své si přišli
příznivci standardních a latinsko-
amerických tanců v podání Tanečního
klubu OREL TELNICE. 

K tanci i poslechu hrála skupina
STONE. Neméně zajímavá byla i půl-
noční ohňová show v rytmu vášnivého
Španělska v provedení DUA IN FLAMENUS.
Jelikož se ples města opakovaně setkává  s ve-
lice kladnými ohlasy, byli bychom rádi, kdyby
se stal tradicí.

Vystoupení Telnických zachytila Z.Brzobohatá

Město Tišnov děkuje touto cestou všem
sponzorům,  kteří  nám  pomohli  s  přípravou
a bohatou tombolou: 
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AML jazyková škola 
Ing. Karel Souček 
- geodetická kancelář
Restaurace Pod  Klucaninou
Baumat 
Interiéry Toman, Brno
RIGI Hradčany
BETHANIA Tišnov
Inženýrské stavby Brno
SITA 
Cukrárna Adina 
J. M. Demicar, Slavkov
Stavoprogres, a.s.
Cukrárna Cheri
JICOM Tišnov
Stavounie-CZ
Cukrárna U nádraží
Jiří Němec 
- stavební firma
Steinhauser
Cyklosport Klepárník
Komerční banka
Style sport - Zámečníková
Červený mlýn - MOTOREST
Konzorcium Krásno

Swietelsky, Brno
Českomoravská
stavební spořitelna
Koral 
ŠKODA AUTO Tišnov
ČSAD Tišnov
Zdenek Krutek  
- člen finančního výboru
Tady - David Tesař
Dolmar
Zdenek Krutek - ředitel RAPO
Teplo T, s.r.o.
DUO móda Tišnov
Kv.Řezáč Tišnov
Tišnovská dřevovýroba
DUO potraviny - Havlát
MěKS Tišnov
Truhlářství Slovák
Ekodlažby
MERTASTAV Předklášteří
Unicom
Elektro Tišnov
MICROTEX a.s. Lomnice
UNIVERS
FIT CENTRUM - Ing. Greguš

Mouka Tišnov
Urbania
Foto Pochopová
Nábytek BEDNÁŘ
Vinotéka Tišnov
Helán - stravovací služby
Nábytek Rouča
Ycnega Technologies s.r.o.
Hostinec U Vlachů
Podhorácká restaurace
Zednictví  Rouča Deblín
Hotel Květnice
Prodejna nářadí 
- Pavel Dospíšil
Zlatnictví Ametyst 
Hutní a kovo - Bílek 
Psycho-servis, s.r.o., Tišnov
Zlatnictví, starožitnictví 
Pod radnicí
Ing. Zuzana Brzobohatá 
Rapo - velkoobchod potravin 
Ing. Jaroslav Schiller 
- BIKA Tišnov
Restaurace Krček 
- Tomáš Plavec                 (OKŠ)



Radnice informuje

Výzva k podání žádostí o dotace 
z rozpočtu města Tišnova na rok 2007

Rada města Tišnova vyzývá tímto tišnovské
zájemce k podání žádostí o poskytnutí veřejné
finanční   podpory  z  rozpočtu  města  Tišnova
v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit
a zájmové činnosti na rok 2007. Způsob vypra-
cování žádosti o příspěvek a její náležitosti
upravují "Pravidla pro přijímání a vyřizování
žádostí o poskytnutí veřejné finanční pod-
pory", která jsou společně s potřebnými
formuláři zveřejněna na internetových strán-
kách města Tišnova www.tisnov.cz v sekcích
"Radnice" - "Žádosti a formuláře".

Žádost je možno podat do 31. 3. 2007
osobně na podatelně MěÚ Tišnov nebo zaslat
poštou na níže uvedenou adresu. Povinnou
přílohou žádosti je kopie peněžního deníku či
účetní závěrky, rozvahy či výsledovky (dle
účetnictví žadatele) za rok 2006, kopie zřizo-
vací listiny nebo výpisu z obchodního či
živnostenského rejstříku. 

Obsah žádostí posoudí komise Rady města
Tišnova, které radě města podají návrh na
rozdělení finančních prostředků. O rozhodnutí
rady města o přidělení příspěvků budou
všichni žadatelé bezprostředně informováni.
Adresa: Městský úřad Tišnov, náměstí Míru
111, 666 19. 

Informace podají: v oblasti sportu Bc. Dos-
píšil, tel. 549 439 713, kultura a volnočasové
aktivity RNDr. Pokorná, tel. 549 439 820.

Věnujte pozornost poplatkům
Finanční odbor Městského úřadu Tišnov

připomíná poplatkovou povinnost k míst-
ním poplatkům ze psů a za komunální
odpad v kalendářním roce 2007.

Poplatek ze psů má splatnost do 31. března
2007 a jeho výše je stejná jako v minulých
letech:

* 1 200 Kč u poplatníků v bytových domech
Tišnova

* 600 Kč u poplatníků v rodinných domech
městského centra Tišnova

* 400 Kč u poplatníků v rodinných domech
mimo městské centrum Tišnova

*  150 Kč u všech poživatelů důchodů a pro
držitele psů v místních částech Hajánky,
Hájek, Jamné a Pejškov.
Poplatkovou povinnost má držitel psa a ta

vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes
dovršil stáří tří měsíců.

Úhrady je možné realizovat hotově přímo
do pokladny finančního odboru v prvním pos-
chodí radnice v Tišnově, poštovní poukázkou
doručenou ve čtvrtém lednovém víkendu do
schránek držitelů psů, případně bezhotovost-
ním převodem na příjmový účet města č.
19-1425641/0100. Variabilní symbol sdělí na
požádání paní Helena Marvánková na tel. čísle
549 439 843, případně na e-mailové adrese:
helena.marvankova@tisnov-mesto.cz. 

Pokud některý poplatník neobdržel
poštovní poukázku, stalo se tak nedopatřením -
drobnou technickou závadou při tisku
poštovních poukázek, za kterou se finanční
odbor omlouvá.

Poplatek za komunální odpad má splatnost
do 30. dubna 2007. Jeho výše také zůstává
stejná jako v minulých letech a činí pro občany
s trvalým pobytem v Tišnově 480 Kč, pro
občany v místních částech Hajánky, Hájek,
Jamné a Pejškov 380 Kč. 

Stejná výše poplatku je stanovena i pro
majitele nemovitostí určených nebo sloužících
pro  individuální  rekreaci  -  tj. pro  chalupáře
a chataře. 

Zástupci početnějších domácností a sociál-
ně slabší poplatníci mohou v termínu splatnosti
požádat o umožnění zaplacení poplatku ve
splátkách, přitom poslední splátka by měla být
realizována nejpozději do 31. 7. 2007. 
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Počínaje letošním rokem již nejsou osvo-
bozeni od poplatku občané přihlášení k trva-
lému pobytu na Penzionu Tišnov, ul. Králova
č. 1742. 

Důvodem je transformace tohoto penzionu,
který byl dosud zařízením sociální péče, na
Dům s pečovatelskou službou, kde jsou
jednotlivé byty užívány na základě nájemní
smlouvy - stejně jako v Domě s pečovatel-
skou službou na ulici K Čimperku č. 1812 až
1813, Tišnov.

Pro úhrady platí podobné podmínky, které
jsou uvedeny u poplatku ze psů, tj. hotově do
pokladny, případně na výše uvedený bankovní
účet. Variabilní symbol sdělí na požádání Ing.
Josef Stryk na tel. čísle 549 439 838, případně
na e-mailové adrese:

josef.stryk@tisnov-mesto.cz
Vzhledem k tomu, že v minulém roce 2006

celých 85 % poplatníků zvolilo hotovostní for-
mu úhrady přímo do pokladny finančního
odboru, budou se poštovní poukázky z úspor-
ných důvodů tisknout a distribuovat jen pro ty
poplatníky, kteří nesplní svou poplatkovou
povinnost ve stanovené lhůtě.

Nebudou-li výše uvedené dva poplatky
zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou
vyměřeny platebním výměrem se sankčním
navýšením o 50 % podle ustanovení § 11
zákona  565/1990  Sb., o místních poplatcích,
v platném znění. Vymáhání nezaplacených
poplatků se řídí ustanovením § 73 zákona
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v plat-
ném znění, tj. exekucí na majetek povinného. 

Finanční odbor předpokládá, že si poplat-
níci  včas  splní  svou  poplatkovou  povinnost
a že poplatky do rozpočtu města včas uhradí,
čímž si ušetří nepříjemnosti s vyššími finan-
čními výdaji při úhradě platebního výměru,
případně při exekuci.

Ludmila Sterzelová
zástupce vedoucího finančního odboru

Proběhne architektonická soutěž

O park pod kostelem
mají občané města zájem 

Město Tišnov žádalo na podzim loňského
roku o nadační příspěvek u nadace Proměny
na zbudování nového parku v lokalitě pod
kostelem. Naše úsilí bylo však pro letošní rok
neúspěšné. Z celkem 61 žádostí o nadační
příspěvek se do nejužšího výběru dostaly
pouze tři. Šanci získat finanční prostředky na
obnovu či zbudování svých parků mají města
Turnov, Broumov a Náchod. 

V měsíci září a říjnu již mohli občané své
první náměty na podobu parku sdělit
prostřednictvím ankety. Odevzdáno bylo
celkem 101 anketních lístků, kde občané
navrhovali název parku, prvky, které by zde
rádi viděli a další náměty. 

Občané  si  nejčastěji přáli dostatek laviček
a odpadkových košů, bohatou zeleň s možností
zachování nynějších ovocných stromů. Velký
důraz kladli občané na klidovou a odpo-
činkovou funkci parku. Z prvků by občané
podle  ankety  uvítali   nejvíce   herní   prvek
pro malé děti a pítko, dále zahradní altán,
výtvarný prvek, okrasné jezírko, či hřiště na
petanque.

Město bude nadále usilovat o některý z do-
tačních titulů na rok 2008 pro zbudování
parku. Pravděpodobně už v letošním roce
město vyhlásí architektonickou soutěž. Z této
soutěže by měla za účasti občanů vzejít
výsledná podoba parku.

Prozatím děkujeme občanům, kteří projevili
zájem o zbudování parku a zapojili se do
ankety, dále dětem z výtvarného kroužku
DDM za jejich výtvarná dílka a dětem ze ZŠ
nám. 28. října za výtvarná dílka, která můžete
shlédnout ve vestibulu základní školy.

Ing. Václav Drhlík
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Informace sdružení
Stop přehradě!

Rádi bychom informovali čtenáře Tišnov-
ska o posledních událostech, kdy na základě

dohody ministrů zemědělství a životního pro-
středí došlo ke stažení návrhu Plánu hlavních
povodí (PHP) s kontroverzním seznamem
dvou stovek přehrad z jednání vlády. Té bude
předložen až po zásadním přepracování.
Organizátoři iniciativy "Stop přehradě" tento
krok vítají a považují jej za zásadní úspěch
svého dosavadního úsilí. Děkují také všem
občanům, kteří se k iniciativě připojili. 

Kolem PHP a našich aktivit se vytvořily
některé mýty, které bychom rádi vyjasnili.
Konkrétně jsme v lednu 2007 narazili opět na
to, že vodoprávní úřady, kterých se zjevně
dotkl úspěch naší kampaně proti seznamu
přehrad v PHP, se teď snaží o "revanš". 

Během projednávání "Studie protipovod-
ňových opatření Jihomoravského kraje" (která
mimochodem vůbec nepočítá s přehradami,
což je dobře) pracovníci krajského úřadu s jis-
tou dávkou škodolibosti zdůrazňovali staros-
tům  Tišnovska,  že   v   důsledku   medializace
a napadání PHP ze strany obcí nebyl násled-
ně  PHP  vládou  přijat, takže  oni  teď  budou
v územních plánech prosazovat všechny staré
nádrže z někdejšího Směrného vodohospodář-
ského plánu (SVP). 

Podle   nich   vinou  nepřijetí  PHP  zůstává
v platnosti starý SVP se všemi přehradami ze
70. let až do roku 2009. Chtěli bychom zdů-
raznit, že dávat to do souvislosti s nepřijetím
PHP je zjevnou nepravdou (navíc patrně

záměrnou, protože příslušní úředníci jistě znají
zákony ze svého resortu). Náš návrh - který
ministryně Vicenová beze zbytku  splnila  -  tj.
vyřazení  seznamu  nádrží z PHP, případně
jeho zdržení, jsme analyzovali s několika
právníky, právní analýzu provedlo i samotné
ministerstvo. Kopírujeme vám k tomu shrnutí: 

Pokud jde o právní důsledky schválení PHP
bez seznamu přehrad, vycházíme z příslušných
paragrafů vodního zákona 254/2001 Sb. Z nich
vyplývá, že závazným podkladem pro pláno-
vání se stane vládou schválený PHP. 

Ale pozor! Staré směrné vodohospodářské
plány jsou zmiňovány v § 127 (přechodná
ustanovení) zmíněného zákona, kde se v od-
stavci 15 doslova praví: "Vodoprávní úřady
jsou povinny při rozhodování, vydávání vy-
jádření a při provádění ostatních opatření podle
tohoto zákona vycházet ze směrného vodo-
hospodářského plánu v platném znění až do
doby schválení nových plánů podle tohoto
zákona v příslušné oblasti povodí." 

SVP tedy platí až do doby, než budou
schváleny "nové plány... v příslušné oblasti
povodí". Jejich platnost se na přijetí Plánu
hlavních povodí vládou vůbec neváže! Jedná
se o tzv. plány oblasti povodí, které mají být
připravovány na základě hlavního PHP během
následujících tří let, do roku 2009. Ze zákona
tedy formálně platí SVP až do doby schválení
oblastních plánů, tj. nejméně další dva nebo tři
roky, a to bez ohledu na podobu vládou
schváleného (nebo i neschváleného) PHP.
Krajské úřady tak mohou prosazovat bloko-
vání území "po staru" ještě další tři roky, a to
ať už vláda schválí PHP s novým seznamem
přehrad nebo bez něj. 

Shrnuto: Není pravda, že obce si svou
pozici odporem proti PHP zhoršily. 

Boj nekončí, ale vyhráli jsme důležitou
bitvu! Kdyby vláda PHP schválila s přehra-
dami v původní podobě, staré SVP by stejně
pořád ještě platily (do doby přijetí plánů
oblasti povodí, tedy do roku 2009). Zásadní
rozdíl by ale byl v tom, že dílčí plány oblastí
povodí by povinně musely převzít všechny
přehrady z vládou schváleného PHP. Tomu
jsme se teď vyhnuli a plány na případné nové
přehrady v jednotlivých krajích jsou tak stále
otevřené. "Plán povodí má v nové verzi klást
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větší důraz na přírodě blízká opatření, vypadne
z něj seznam závazných lokalit pro chystané
přehrady a bude podrobně projednáván spolu
se starosty na úrovni krajů. To jsou přesně
věci, které jsme marně žádali už od jara 2006.
Jsme rádi, že nakonec zvítězil rozum, i když to
bylo opravdu na poslední chvíli," komentuje
rozhodnutí resortů zemědělství a životního
prostředí Jan Beránek, mluvčí iniciativy Stop
přehradě.       Zdeňka Dohnálková,

členka petičního výboru

Mìstské kulturní støedisko
 

Kruh p řátel hudby Tišnov 
- 6. koncert sezóny 2006/07
Středa 14. února, 19.30 hod., velký sál MěKS 
GRAFFOVO KVARTETO
Štěpán Graffe - housle
Lukáš Bednařík - housle
Lukáš Cybulski - viola
Michal Hreňo - violoncello
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Smyč-
cový kvartet B dur; Viktor Ullmann: Smyč-
cový kvartet č. 3; Ludvig van Beethoven:
Smyčcový kvartet F dur

27. února v 8.45 a 10 hodin, sál kina Svratka
Divadýlko Kuba Plzeň
NARODIL SE KLAUN
Divadýlko KUBA odehrálo kolem 3200 před-
stavení. A to nejen v Plzni, ale i na různých
místech naší republiky. Zúčastnilo se několika
přehlídek a festivalů. Hra je inscenována jako
činoherní klauniáda s kouzelnickými a panto-
mimickými výstupy.

28. února v 19.30 hod., sál kina Svratka 
Divadelní společnost Háta Praha
KLÍ ČE NA NEDĚLI
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022.

Jamborův dům - GALERIE
Brněnská 475, telefon 549 410 211
Výstava obrazů EVY JURAČKOVÉ  
potrvá do 22. 2. 2007

Další výstava
DUŠAN TEJKAL - d řevěné plastiky
JAN BRABENEC - kožené obrazy
bude zahájena 24. února bez vernisáže.
Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14 -
17 hodin. Více na internetových stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/

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 hodin,
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 - MEDITACE
Čtvrtek  18.15 - 19.45 JÓGA V POHYBU 
Čtvrtek  20.00 - 21.00 KALANETIKA
Pátek     19.30 - 21.00 STEP AEROBIK

Vzpomeneme Karla Formánka
Letos v květnu uplyne 100 let od narození

významného tišnovského výtvarníka Karla
Formánka. U příležitosti připravované výstavy,
která se uskuteční v květnovém ternímu v Že-
lezném, se připravuje k vydání také jubilejní
katalog. Jeho součástí budou vzpomínky přátel
a  pamětníků. Proto  se  obracíme ke čtenářům
s výzvou, aby přispěli nějakou vzpomínkou  na
malíře, ale i sportovce a turistu Karla For-
mánka. Pokud se rozhodnete napsat, pošlete
svou vzpomínku na adresu: KPVU, Železné
101, 666 01 Tišnov.          (pav)
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Pozvánka do Galerie Diana
Na výstavě Tvorba tří generací uvidíte díla

tří výtvarnic se vztahem k Tišnovu i s gene-
račním vztahem vzájemným. Svým díle se
představí paní Marie Ochrymčuková, která ve
svých obdivuhodných 90 letech se závidě-
níhodným elánem vytváří obrazy speciální
technikou malby na skle. Obrazy doplní
ukázkami kraslic a zvykoslovného pečiva. Ve
všech těchto výtvarných oborech dosáhla

zasloužených a uznávaných
výsledků, za zvykoslovné
pečivo jí byl ministerstvem
kultury udělen titul Mistryně
uměleckého řemesla. Kraslice
oživí a připomenou předveli-
konoční období.

Dcera Marie Ochrymčukové, Tamara
Fusková-Ochrymčuková,  šedesátnice, tvoří
s vervou, zděděnou po matce a předvede
průřez malířskou a grafickou tvorbou. Tuto
úspěšně  představila   na   četných   společných
i samostatných výstavách, kde získala mnoho
ocenění.

Benjamínkem tohoto trojlístku je třicetiletá
Kateřina Hašková, profesí architektka, což na
výstavě dokládá ukázkami modelů navrhova-
ných   staveb.  Ovlivněna   denním   kontaktem
s vitální babičkou předloží také svoji součas-

nou komorní malířskou tvorbu - novoročenky
a velká plátna, inspirovaná obdobím kubismu.

Vernisáž výstavy v krásné Galerii Diana
bude v neděli 4. března v 10 hodin. Přijďte se
potěšit vystavovanými díly při příjemném
setkání  s  přáteli  výtvarného  umění z Tišnova
i širokého okolí. Výstavu můžete navštívit do
30. března v úterý až pátek  od 12 do 17 hodin
a v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.

Na setkání se těší vystavovatelé i vedení
Galerie Diana. (kp)

Galerie na Žernůvce 
Již třetí výstava probíhá v nové galerii,

kterou pro radost obyvatelům a jejich návštěv-
níkům nedávno zřídil Domov svaté Alžběty na
Žernůvce. Nyní zde seriál barevných fotografií
"Šel jsem právě kolem" vystavuje do 18. 3. tiš-
novský rodák, nyní blanenský děkan P. Václav
Trmač. Návštěvníci obdivují především jeho
netradiční snímky dětí, přírodní zátiší, zvětše-
niny hmyzu a také architektonické památky
Skotska. Jako výstavní prostora slouží hlavní
chodba s příslušným galerijním osvětlením. 

Vedení domova umožní prohlídku každé-
mu zájemci denně mezi 8.30 a 17.30 hod.
Vstup volný. O víkendu se nabízí příležitost
spojit zážitek z krásy umění a přírody
nedalekého okolí Tišnova.      (vaš)

Domeček 
informuje
PAPÍROVÉ KRÁLOVSTVÍ

V sobotu 24. 2. v době od 8 do 17 hod.
pojedeme do Brna, kde ve SVČ v Lužánkách
navštívíme 7. ročník tradičního setkání stavi-
telů a příznivců papírových modelů Papírové
království 2007. K vidění budou zajímavé
modely aut, letadel, lodí, bojové a kosmické
techniky, postaviček i architektonických pamá-
tek. Program zahrnuje i řadu doplňkových
akcí. Souběžně s výstavou proběhne i burza
stavebnic modelů a modelářských potřeb.
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V odpoledních hodinách pak, stejně jako
loni, navštívíme Technické muzeum v Brně.
Prohlédneme si expozici a bude pro nás
připravena Technická herna, kde na několika
desítkách interaktivních pracovišť si žáci
mohou vyzkoušet principy a zákonitosti
mechaniky, elektrotechniky, optiky, akustiky
aj. Prostor je doplněn řadou optických klamů,
stereogramů a jiných zajímavostí. 

Cena: 50 Kč pro děti, které navštěvují
jakýkoliv kroužek v DDM Tišnov a 100 Kč
ostatní. V ceně je zahrnuto vstupné na výstavu
modelů a do Technického muzea a cestovné
včetně MHD v Brně. Bližší informace:
hrebacka@ddm-tisnov.cz, tel.: 723 049 231.

Dvakrát o Africe
Městská knihovna Tišnov pořádá v pátek

23. února 2007 v 18 hodin besedu "Keňa -
africké dobrodružství" . S Ing. Martinem
Stillerem se podíváme nejen do safari Massai
Mara a Amboseli, ale také na druhou nejvyšší
horu Afriky - Mount Kenya. M. Stiller vlastní
akreditaci průvodce pro horskou činnost a je
také kvalifikovaným průvodcem cestovního
ruchu. Jako průvodce působí pro sportovní
cestovní kancelář "Turistika a hory" např. ve

Walliských či Julských Alpách, v pohoří
Dachstein, na Ukrajině, v Norsku, na Islandu.
Zatím procestoval na 30 zemí.

Městská knihovna Tišnov pořádá ve čtvrtek
8. března v 17 hodin cestopisnou přednášku
Doc. MVDr. Ladislava Steinhausera, CSc.,
"SAHEL - b řeh vyprahlé Afriky" . Před-
náška s dataprojekcí proběhne v sále knihovny,
její součástí je také výstava fotografií pana
Ladislava Steinhausera.

Výstava je přístupná v půjčovní době
knihovny po a  st 8 - 11 13 - 15

út  13 - 18
pá 8 - 11  13 - 19 hodin.

Z dalších akcí knihovny:
22. 2. v 16 hodin - Módní přehlídka his-

torických kostýmů s výkladem v rámci výstavy
Historie odívání aneb Od Kleopatry po sou-
časnost. Akce proběhne v dětském oddělení.
Kostýmy ve skutečné velikosti budou předve-
deny dětem i dospělým s patřičným výkladem. 

Dne 1. 3. se uskuteční v přednáškovém sále
knihovny beseda s p. Jiřím Jelínkem na téma:
Kvasar - medové  pivo,  seznámení   s   historií
a výrobou medového piva ze sentického
pivovaru.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas organizuje

14.2. KPH - Graffovo kvarteto - Na druhý pokus sál MěKS 19.30 MěKS
18.2. Zimní závod mládeže v poslušnosti psů areál klubu   8.00 kynologický  klub
22.2. Průřez dobovým oblečením - módní přehlídkaknihovna 16.00 MěK
23.2. KEŇA - africké dobrodružství - M. Stiller knihovna 18.00 MěK
24.2. Ples gymnázia sokolovna 20.00 gymnázium
24.2. Vernisáž v Galerii Jamborův dům galerie 10.00 MěKS
27.2. Narodil se klaun kino Svratka   8.45, 10.00   MěKS
28.2. Klíče na neděli - divadelní společnost Háta kino Svratka 19.30 MěKS

Výstavy
27. 1. - 22. 2. Eva Juračková - obrazy galerie Jamborův dům - MěKS
24. 2. - 22. 3. Dušan Tejkal - dřevěné plastiky galerie Jamborův dům - MěKS
leden, únor Výstava panenek v dobovém oblečení knihovna
  4. 2. - 2. 3. Jurek - obrazy, Tasovský - umělecký kovář galerie Diana
11.2. - 25.3. Setkávání s minulostí - výtvarný obor ZUŠ Podhorácké muzeum



Gymnázium zve na ples 
Vedení Gymnázia Tišnov a výbor SRPŠ

srdečně zvou tišnovskou veřejnost na 5. repre-
zentační  ples  gymnázia, který  se  bude konat
v sobotu 24. února od 20 hodin v tišnovské
sokolovně. Hraje Nova Band, vstupné 100 Kč,
předprodej od 19. 2. ve školní knihovně. 

Mgr. Karel Švábenský, ředitel školy
Ing. Stanislav Šafář, předseda SRPŠ

Skautský ples
Dne 27. ledna se v sále doubravnické so-

kolovny konal Skautský ples. Přípravu i pro-
gram měl na starosti skautský oddíl z Dou-
bravníka    za    pomoci    tišnovských    skautů
a skautek. Mladší holky v rámci předtančení
zatančily aerobic a dospívající skauti se nene-
chali zahanbit a také vystoupili s nacvičeným
číslem. Pro skauty a jejich rodiče, přátele nebo
známé  tu  byly  připraveny  zajímavé  soutěže
o drobné ceny a kdo se ostýchal soutěžit, mohl
využít bohaté tomboly a odnést si domů sladký
dort, nebo třeba prasečí hlavu. Doufáme, že se
všem na plese líbilo a že příště přijdou zase.

Na závěr patří poděkovat všem sponzorům
za dary do tomboly a všem, co se podíleli na
přípravě plesu.    Markéta Nováková

Beseda "Mládež a alkohol"
Dne 1. února uspořádala ZŠ Tišnov,

náměstí 28. října, besedu pro rodiče na téma
"Jak  reagovat, když  mé  dítě  požívá  alkohol
a jiné návykové látky". Přednášku vedla Mgr.
Lenka Cupalová, okresní metodička prevence
a nutno říci, že velmi zajímavě. 

Jak tedy reagovat? Pokud vám domů dítě
přijde   více   či   méně  pod  vlivem  alkoholu
či  jiných  drog, nejprve  ho  uložte  do  postele
a nechte vyspat. S dítětem si poté důkladně
promluvte. Dnešní mládež má opravdu
dostatek informací o návykových látkách a po-
kud s ním hovoříte na téma škodlivosti
alkoholu a drog, musíte mu být naprosto
rovnocenným partnerem při vaší diskuzi. Je to
věc týkající se pouze rodiny, škola v tomto
případě nemá nahrazovat rodiče. Škola může
dětem zabezpečit přednášky, projekty na toto

téma, ale výchova dítěte a jeho zdravý vývoj
leží jen a jen na bedrech rodičů. 

Ze zkušeností, které má Mgr. Cupalová na
všech školách, kam jezdí přednášet, vyplývá
celkem alarmující skutečnost - alkohol v drtivé
většině nabízí dětem některý z dospělých členů
rodiny (dědeček, tatínek, strýček). Myslím, že
se s tím snad každý z nás už setkal - rodinná
oslava, přípitek a dítě... 

Kolik 11-12letých, ale i mladších dětí už
pilo alkohol? Z nedávno uvedených statistik
vyplynulo, že  je  to  více  jak 70 % žáků  škol
a toto procento neustále stoupá. Rodiče by
měli především být ve svých názorech jed-
notní, důrazně dětem vysvětlit, proč je alkohol
škodlivý, jak negativně působí na dětský
organismus a především ho dětem nenabízet! 

Bohužel v dnešní době je opatření láhve
alkoholu velmi jednoduché, a proto by si sám
rodič měl říci každý den - vím, kde je teď
právě moje dítě a co dělá? Je opravdu ve škole,
kroužku nebo je venku s partou, kde se
předhání s ostatními, kdo toho víc vypije, aby
do party zapadl a byl tzv. "in"? Problematika
alkoholismu je jen vrcholek ledovce, s alko-
holem jde ruku v ruce kouření, mohou násle-
dovat drogy, krádeže, prostituce a další
negativní jevy.

Je jen škoda, že se na tuto besedu, která
byla nabídnuta rodičům žáků 7., 8. a 9. tříd,
dostavil menší počet rodičů, než se očekávalo.
Myslím si, že je lepší preventivně absolvovat
besedu, než za pár let řešit problémy, kterým
se třeba mohlo zabránit v jejich prvopočátku.

Matka žákyně 9. třídy

Poděkování
Základní škola Tišnov, Smíškova si dovo-

luje   touto  cestou  poděkovat  všem,  kteří  si
v rámci tišnovských vánočních trhů zakoupili
výrobek dětí a svým finančním příspěvkem tak
podpořili  tuto  akci. Výtěžek činil 9. 377 Kč.
Z vybraných peněz věnujeme částku 2. 400 Kč
na humanitární aktivitu organizace UNICEF
"Adoptuj panenku - zachráníš dítě". Zbývající
peníze budou jako každoročně použity na
průběžný nákup výtvarných potřeb pro žáky
naší školy.  (ADA)
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K individuálnímu odběru vody
a jejímu vypouštění 

Úvodem je třeba uvést, že zákon č.
254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) upra-
vuje veškerá práva k povrchovým a podzem-
ním vodám, mezi které patří i nezbytná
povolení k odběrům podzemních nebo po-
vrchových vod a povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních. Tato povolení k "odběrům" a
"vy- pouštění" (nazývaná v terminologii
vodního práva "nakládáním s vodami") byla v
minulosti vydávána podle předpisů, které
problematiku oprávnění k odběrům podzemní
a povrchové vody a vypouštění odpadních vod
řešily principielně jiným způsobem a
neodpovídaly pravidlům přijatým Českou
republikou se vstupem do Evropské unie a
bylo proto zapotřebí systém vydaných
povolení sjednotit.

Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona
č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní
zákon), zaniká platnost povolení k odběru
povrchových a podzemních vod, s výjimkou
povolení k odběrům podzemních vod ze
zdrojů určených pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou, a platnost povolení
k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních, která nabyla
právní moci do 31. 12. 2001, nejpozději dnem
1. 1. 2008, pokud nezanikne uplynutím doby,
na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.
Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona, kterým
je dána možnost prodloužit tato povolení,
tímto není dotčeno. 

Zjednodušeně  řečeno,  všechna   povolení
k odběrům podzemních a povrchových vod,
pokud se netýkala potřeby jednotlivé konkrétní
domácnosti, vydaná před 1. 1. 2002, pozbývají
k datu 1. 1. 2008 svou platnost. K tomuto datu
zanikají také všechna povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do vod
podzemních (bez ohledu na to, pro koho byla
vydána).

Tato omezení se nevztahují na odběry vody
z veřejných vodovodů nebo vypouštění odpad-

ních vod do veřejných kanalizací, kde potřebná
povolení zajišťuje jejich vlastník. 

Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona
umožňuje prodloužení platnosti povolení,
pokud se nezměnily podmínky, za nichž bylo
toto povolení vydáno a lze konstatovat, že toto
řízení  je  ve  srovnání s klasickým povolením
k nakládání s vodami jednodušší. Přestože
však jde o zjednodušený postup pro možné
prodloužení shora uvedených povolení, není
na něj právní nárok! Žádost o prodloužení
povolení podle § 9 odst. 4 vodního zákona je
však nezbytné podat nejpozději 6 měsíců před
ukončením platnosti takového povolení. Po
této lhůtě již nejde o režim ustanovení § 9 odst.
4 (tedy o zjednodušený postup), ale o klasické
povolení k nakládání s vodami (povolení k od-
běru povrchové nebo podzemní vody nebo
vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých nebo podzemních), se všemi jeho
komplikacemi. Ani na vydání nového povolení
není právní nárok.

Z výše uvedeného vyplývá, že všechna tato
povolení zaniknou k datu 1. 1. 2008 ze zákona,
pokud jejich držitel včas, tj. nejpozději do 1. 7.
2007 (včetně) nepodá žádost o jejich prodlou-
žení a v následném řízení nebude jeho
povolení prodlouženo. Příslušným vodopráv-
ním  úřadem  ke  změně  povolení k nakládání
s vodami je ten vodoprávní úřad, který by byl
oprávněn takové povolení vydat. Lze pak
doporučit, aby držitelé shora uvedených typů
povolení k nakládání s vodami prověřili svá
povolení a v případě potřeby zavčas požádali
vodoprávní úřad o jejich prodloužení. 

K  uvedené  problematice byla nedávno
zřízena www stránka ministerstva zemědělství
(www.zanikpovoleni.cz), na níž jsou uvedeny
všechny potřebné informace k dané problema-
tice a bezplatná telefonní linka (800 101 197),
kde je možné tyto informace taktéž získat. 

Odkazy na tyto webové stránky je možné
najít taktéž na www stránkách Jihomoravského
kraje. Konkrétní informace jsou připraveny
podat  příslušné vodoprávní úřady jako odbor
životního prostředí MěÚ Tišnov, nebo také
Krajský úřad Jihomoravského kraje. Příslušný
vodoprávní úřad, kam váš případ patří, zjistíte
jednoduchým způsobem na uvedené adrese
www.zanikpovoleni.cz na internetu.      (MaV)
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Sport
STOLNÍ TENISTÉ KORALU TIŠNOV 

Bohatým brali, chudým dávali
Sobota 27.1.2007
KORAL TIŠNOV - MS BRNO 10:8
Body:  Smejkal 3, Veselý 3, J. Dospíšil 1, Při-
kryl 1, čtyřhra Smejkal-Přikryl 1, Dospíšil-
Veselý 1.

Odveta proti vedoucímu týmu tabulky vyšla
Tišnovákům dokonale, a to především díky
výborným výkonům Smejkala a Veselého a
tradičně vydařeným čtyřhrám. Hosté se snažili
marně, Tišnov si po celý zápas udržoval mírné
vedení a po čtyřech hodinách se radoval z dů-
ležitého vítězství.

Neděle 28.1.2007
KORAL TIŠNOV - ČKD BLANSKO 7:10
Body:  Veselý 2, J. Dospíšil 1, Přikryl 1,
Smejkal 1, čtyřhra Smejkal-Přikryl 1, Dospíšil-
Veselý 1.

Blansko v letošní sezóně zatím zůstává za
očekáváním a i výsledek prvního vzájemného
měření sil (10:4 pro Tišnov) favorizoval
domácí. Vstup do utkání se Tišnovákům vyda-
řil ještě lépe než proti Brnu. Po vyhraných
čtyřhrách se dostali dokonce do vedení 6:1.
Jenže  pak  s  trochou  smůly  prohráli  tři
utkání v pěti setech a hosté evidentně "ožili".
Jejich nejlepší hráč Mikula podal výborný
výkon a k němu se překvapivě přidal veterán
Hégr, jenž vyhrál všechny zápasy v pátém
setu, přičemž ve třech prohrával 1:2 a v jed-
nom dokonce 0:2 na sety.  
Aktuální tabulka 3. ligy:
1 MS Brno B 14 10 1 3 129:89 35
2 Jiskra Holice 14   9 2 3 126:93 34
3 TTC Znojmo 14 10 0 4 125:93 34
4 TJ Dvůr Králové14   8 2 4 125:96 32
5 KORAL Tišnov 14   8 1 5 113:88 31
6 Hradec Králové 14   7 2 5 117:97 30
7 TJ Jičín 14   5 4 5 114:112 28
8 Jiskra Strážnice 14   6 2 6 108:111 28
9 Kostelec n.Orlicí14   4 2 8   95:116 24
10 ČKD Blansko 14   4 2 8   99:114 24
11 TTC Ústí n.Orl.14   3 2 9   92:118 22
12 CHS Chotěboř 14   0 0   14   24:140 14

První čtyři mužstva hrají play-off o postup
do 2. ligy. Čtyři poslední sestupují jistě, pátý
podle sestupů z 2. ligy.
Další utkání v domácím prostředí:
Sobota 10. 3. v 15 hod.
KORAL TIŠNOV - ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Neděle 11. 3. v 10 hod.
KORAL TIŠNOV - KOSTELEC N. ORLICÍ

Plný zisk!
27. ledna 2007:
TJ Lokomotiva

Ingstav Brno - VK
TIŠNOV  1:3, 1:3

Zápasy s tímto soupeřem mají své
specifikum v tom, že někteří hráči na
druhé straně kurtu by mohli většině

našim "plejerům" dělat otce. Tento fakt
nesnižuje kvalitu tohoto družstva a většina
mužstev má s jejich herním projevem a zku-
šenostmi velké problémy. Nám se podařilo
uplatnit naše přednosti - tvrdý skákaný servis,
slušný příjem a blok na kraji sítě. Naopak
máme  v  posledních zápasech horší úspěšnost
v dohrávaných míčích, které jsme schopni nad-
razit na bloku a zpracovat v poli, ale následný
útok je v některých pasážích zápasu velice
chabý. Tím dáváme soupeřům šanci hrát s ná-
mi vyrovnané zápasy a na výhry se nadřeme.

Oba duely měly podobný průběh. Vždy
jsme vedli 2:0 na sety, třetí se i díky nekon-
centrovanosti prohrál a o vítězství se bojovalo
ve čtvrté sadě. Jsme rádi, že se nám podařilo
zvítězit i ve druhém zápase, což se nám v po-
sledních kolech nedařilo a připsali jsme si plný
bodový zisk.

Tabulka se po prohrách Holubic na půdě
Brna-Komárova na špici vyrovnala tak, že
máme pouze o bod méně než vedoucí tým, se
kterým se utkáme v dalším kole na jeho
palubovce! Většina  družstva odjela načerpat
nové síly a elán na hory. Doufejme, že jim tato
rekreace pomůže, abychom odevzdali 10. 2. na
horké půdě Holubic kvalitní kolektivní výkon!

Držte nám pěsti.
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Aktuální tabulka:
1. TJ Holubice 24 17   7 0 59:29 41
2. SK Vyškov A 24 16   8 0 58:33 40
3. VK Tišnov 24 16   8 0 54:41 40
4. Sokol Komárov 24 15   9 0 53:42 39
5. Tesla Brno 24 12 12 0 46:47 36
6 M.Slavia Brno A 24 11 13 0 47:46 35
7. TJ Znojmo 24 10 14 0 40:49 34
8  Lok.Ingstav Brno 24 10 14 0 41:55 34
9 TJ Dědice 24   7 17 0 32:59 31
10. SK Kuřim 24   6 18 0 33:62 30

(ŠIK)

Memoriál Alfa Mareše 2007
SK HC Tišnov zve všechny příznivce na II.

ročník kvalitně obsazeného přípravného turna-
je v házené mužů, který bude v neděli 25. 2.
ve sportovní hale SSK Tišnov.

Rozlosování:
  9:00 Tatran Bohunice – HC Tišnov
  9:55 SKP Pardubice – DAC Dunajská Streda
10:50 Tatran Bohunice – STM Olomouc
11:45 HC Tišnov – SKP Pardubice
12:40 DAC Dunajská Streda – STM Olomouc
13:35 SKP Pardubice – Tatran Bohunice
14:30 HC Tišnov – DAC Dunajská Streda
15:25 STM Olomouc – SKP Pardubice
16:20 DAC Dunajská Streda – Tatran Bohunice
17:15 STM Olomouc – HC Tišnov
18:10 ukončení turnaje.

Více informací najdete na stránkách klubu:
http://hazena.tisnov.cz

Blahopøání
Dne 27. února oslaví 90.
narozeniny naše milovaná
maminka, babička a praba-
bička, paní
MILADA NOVOTNÁ
Hodně zdraví, štěstí a dobré
nálady do dalších let přejí

dcery Milada a Hana a syn Slávek s rodinami.

Podìkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy

rozloučit s naší milovanou maminkou,
babičkou a prababičkou paní

JARMILOU SÝSOVOU
Za slova soustrasti a květinové dary děkují

synové a dcera s rodinami.

Všem,  kteří  se  přišli  naposledy  rozloučit
s panem 

JOZEFEM BOHUŠEM
i za upřímná slova soustrasti a květinové

dary děkuje zarmoucená rodina.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem

MARIANEM ZIMANEM . Rodina

Vzpomínky
Dne 25. ledna uplynulo 15.
smutné výročí úmrtí pana
ANTONÍNA HOR ČICE
z Drásova
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 9. února uplynuly 2 roky,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička
paní
ANNA MAŠKOVÁ  
z Pejškova
Stále vzpomínají 

synové  Martin  a  Karel  s  rodinami.

4/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 14

U R O L O G I E 
MUDr. Igor Motíl

Poliklinika Tišnov, nám. Míru 24
Tel.: 549 439 911

Mobil: 608 876 564 ( 608 URO LOG )
e-mail: igmo@quick.cz

internet : www.urolog.cz/motil

ÚČETNICTVÍ Lenka Medková 
- vedení účetnictví a daňové evidence
- daňová přiznání
- společné zdanění manželů
- účetní poradenství          Tel.: 724 982 512



Dne 14. února uplynulo 13
roků co nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka a babička, paní
VĚRA KVÍ ČALOVÁ
S láskou vzpomínají manžel
a synové Petr a Pavel s ro-
dinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi!

Dne 14. 2. uplynul 2 smutný rok, co nás
navždy  opustil  náš  milovaný  manžel, tatínek
a dědeček pan 

VRATISLAV  ZAHRADNÍ ČEK
Za tichou vzpomínku děkuje manželka

a děti s rodinami.

Dne 16. 2. si vzpomeneme 25
roků od úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka a
dědečka, pana
JANA NOVOTNÉHO
Stále vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 20. února by se dožila 80 let paní
JANA ZEMANOVÁ,  rozená Švábová
Stále  vzpomínají  snacha,  vnuk  a  vnučky

s rodinami.

Dne 22. 2. uplyne 10. výročí
úmrtí našeho drahého man-
žela, tatínka a dědečka, pana
MILOŠE STARÉHO
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

22. února si připomeneme sedmé výročí
úmrtí paní

MARIE MARKOVÉ
Za tichou vzpomínku děkujeme. Rodina

Dne 23. února vzpomeneme 18. výročí
odchodu našeho milovaného manžela, tatínka
a dědečka, pana

ADOLFA POSNERA
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje

manželka a synové s rodinami.

Dne 23. 2. uplyne druhý smut-
ný rok, co nás navždy opustila
naše milovaná manželka, ma-
minka, babička a prababička
JIŘINA KOVÁ ŘOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Marně Tě naše oči hledají, marně po tvářích slzy
stékají. Dík za to, čím jsi nám v životě byl. Dík za
každý den, který jsi pro nás žil.

23. února uplyne desátý smutný
rok od chvíle, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan
ZDENĚK LONDIN
Děkujeme všem, kteří vzpome-

nou s námi. Manželka, dcera a syn s rodinami.
Jen těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. 
V srdci Tě navždy budeme mít.

Dne 26. února bude 1. smutné
výročí, kdy nás opustil náš
milovaný druh, tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan
JAROSLAV KLIM
Za tichou vzpomínku děkují
družka a děti s rodinami.

Byty, nemovitosti, pronájmy
Koupím 3+1 v Tišnovì i DB, prosím

nabídnìte na tel.: 603 370 875.

Koupím dùm nebo byt v Tišnovì a
okolí. Cena do 5 mil. Tel.: 777 349 938.

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

Mladí manželé hledají 2+1 nebo 2+kk
v Tišnovì, platba hotovì. 736 771 195.

Koupím byt v OV 1+1 Tišnov-
Kvìtnice, tel.: 776 350 343.

Pozemek 1000 m2 pro RD za 1.100
Kè/m2, tel.: 606 952 049 po 19. hod.

Pronajmu byt 1+1 na sídl. Pod
Kvìtnicí, volný od 1. bøezna 2007. Tel.:
736 448 613.
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Už nikdy nezavolá, nepomůže, neporadí.
Prázný je domov, smutno je v něm, 
ke hrobu cestička zůstala jen.


