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Bøeznové slovo starosty
S výjimkou jedné sněhové kalamity a několika zimních dnů zatím marně čekáme na

příchod zimy. Podle předpovědí počasí ani podle pokročilého data už asi nějakou velkou
zimu nelze očekávat. Jsme patrně svědky dalšího klimatického rekordu: zimy-nezimy.
Obávám se, že by podobně mohlo následovat i jaro-nejaro a léto-neléto. No uvidíme...

V souvislosti s ukončením analogového a zavedením digitálního vysílání čekají změny
i účastníky kabelové sítě firmy Selfservis. Předběžně jsem byl informován, že od března
zahájí firma informační kampaň, jejíž součástí budou konkrétní sdělení v našich novinách
 i  TTV.  Současně  každý  dostane  do  schránky  základní  informační  materiál o všech
změnách spolu s návrhem nových smluv. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná nejen o
novou skladbu balíků nabízených programů, ale i další technické možnosti internetu a
telefonování po síti Selfnet, nebudu se pouštět do podrobnějšího rozboru. Berte tuto
informaci jako avízo poměrně velkých změn v kabelové síti. Základní informace najdete
už nyní na www.selfservis.cz a na dalších odkazech.

V minulém čísle jsme představili připravovaný projekt rekonstrukce nám. 28. října.
Proběhla informativní schůzka s majiteli přilehlých nemovitostí, diskuse a názory na různé
úpravy probíhají i v komisích města. Snažíme se reagovat na připomínky a hledáme
řešení, jak pokud možno vyhovět rozumným připomínkám a při tom respektovat přísné
požadavky dopravních norem a předpisů. Cílem je neztratit čas při přípravě této velmi
důležité akce v centru města.

V souvislosti s rozšířením sociální agendy úřadu vzniká potřeba nových kancelář-
ských prostor, na kterou musíme reagovat. Prozíravá rekonstrukce budovy úřadu, kterou
město připravilo v roce 2001, počítala s možností zřízení kancelářských prostor i v pod-
kroví budovy. Je zde vyveden výtah a připraveny podlahové nosné konstrukce, takže
nebude problém zrealizovat novou vnitřní dispozici. V současné době se zpracovává
projektová dokumentace.

Další důležitou činností, která zatím není vidět, ale pro budoucí rozvoj našeho regionu
má velký význam, je příprava strategické rozvojové studie regionu Tišnovsko, kterou
zpracovává Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko. Byly ustaveny místní expertní skupiny
s různým rezortním zaměřením, jejímiž členy jsou lidé z našeho regionu, zabý- vající se
profesí blízkou danému tématu. Tyto místní regionální komise jsou hlavním konzultantem
pracovníkům firmy EUROVISION, která tento dokument pro svazek vytváří. Kromě
podrobné analýzy stávajícího stavu všech důležitých oblastí života regionu má být
hlavním výstupem jasně formulovaná vize rozvoje území členských obcí včetně seznamu
konkrétních projektů k jejímu naplnění. Jakmile budou známy první výstupy, hodláme je
zveřejnit  s očekáváním veřejné diskuse.

V závěru mi dovolte alespoň jednu krátkou pozvánku na netradiční kulturní akci.
V úterý 20. března v 17 hodin se v sále knihovny uskuteční autogramiáda Miroslava Pav-
líka, který zde představí a zájemcům podepíše svou novou publikaci. Knihou vzpomínek
různých osobností s názvem „Marie Pavlíková“ vzdal autor hold odkazu své tety a slavné
herečky, která je rovněž čestnou občankou našeho města. Ukázky z knihy přednese herec
Ladislav Lakomý.

Přeji nám všem příjemný příchod jara.
Váš           Ing. František Svoboda



   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.

Radnice informuje

INFORMACE K NOVÉMU
STAVEBNÍMU ZÁKONU

Dnem 1. 1. 2007 nabývá obecně účinnosti
nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon), který nahrazuje dosavadní stavební
zákon č. 50/1976 Sb. Tento zákon podstatně

mění  dosavadní  postupy  užívané v územním
i stavebním řízení, o územním plánování
nemluvě. 

Veřejnost  jistě v médiích zachytila zprávy
o zjednodušení celého systému povolování
staveb. Tyto informace jsou však neúplné a je
třeba předem říci, že těžiště výkonu státní
správy v oblasti povolování staveb bylo
přesunuto do územního řízení. To nyní přináší
řadu problémů zejména u tzv. "drobných
staveb" ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb.
(např. ploty, stavby do 16 m2), které v minulosti
nevyžadovaly územní rozhodnutí, ale dle nové
právní úpravy již ano.

Obecně lze shrnout, že základní členění na
územní a stavební řízení zůstalo zachováno.
Pokud se týká územního řízení, zůstaly zacho-
vány základní typy územních rozhodnutí, tedy:
územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně
využití území, o dělení nebo scelování pozem-
ků a o ochranném pásmu. Novinkou je v § 81
stavebního zákona územní rozhodnutí o změně
stavby a o změně vlivu stavby na využití úze-
mí, které souvisí s nástavbami a přístavbami
staveb a změnami ve způsobu užívání stavby,
které podstatně mění nároky stavby na okolí.

Zásadní změnou, kterou nový stavební
zákon v územním řízení přináší, je možnost
využití některých zjednodušujících postupů,
zejména tzv. zjednodušeného územního řízení
či územního souhlasu, nebo možnosti uzavření
veřejnoprávní smlouvy. Využití těchto zjedno-
dušujících  postupů  však  předpokládá aktivní
a odpovědný přístup  žadatele  k  vypracování

5/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 3



a kompletaci úředně stanovených formulářů
žádostí a splnění všech zákonem stanovených
podmínek. V této souvislosti je třeba zdůraznit,
že součástí prováděcích vyhlášek k novému
stavebnímu zákonu jsou oficiálně stanovené
vzory žádostí (zájemci viz www.mmr.cz ). Na
jiných formulářích není možné konkrétní žá-
dosti o územní či stavební řízení podat a správ-
ní orgán je bude nucen odmítnout.  

V souvislosti se stavebním řízením je třeba
uvést, že nový stavební zákon v § 103 uvádí
výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržo-
vacích prací, které nevyžadují ani stavební po-
volení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Zároveň
však připomínáme, že naprostá většina zde
uvedených staveb vyžaduje územní projed-
nání, jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto člán-
ku. Další skupinou jsou stavby, které vyžadují
ohlášení stavebnímu úřadu a jejich výčet je
uveden v § 104 stavebního zákona. Zde je
uvedena patrně nejvíce známá varianta stavby
rodinného domu do 15 m2 zastavěné plochy.
Také tyto stavby ovšem vyžadují územní
projednání a dále zpracování kompletní
projektové dokumentace, jejíž rozsah vychází
z  vyhlášky  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb. Předpokladem pro využití této zjedno-
dušující formy je opět  odpovědný  přístup
žadatele k vypracování a kompletaci úředně
stanoveného formuláře žádosti a splnění všech
zákonem stanovených podmínek, kterými je
mj. i prokazatelný souhlas sousedů se zamýš-
lenou stavbou. Ostatní druhy staveb neuvedené
v § 103 a § 104 stavebního zákona podléhají
stavebnímu povolení.

Pokud se týká kolaudace staveb, zde
dochází patrně k největšímu zjednodušení.
Kontrola stavby bude zajištěna již v průběhu
její postupné realizace prováděním kontrolních
prohlídek. U běžných staveb pak k jejich uží-
vání postačí oznámení dle § 120 stavebního
zákona, učiněné min. 30 dnů předem. Nároč-
nější stavby, např. nemocnice, školy, obchody

apod. budou vyžadovat tzv. kolaudační sou-
hlas. Stavby, které byly pravomocně povoleny
před účinností nového stavební zákona, však
budou kolaudovány podle právní úpravy
obsažené v zákoně 50/1976 Sb. a budou tedy
vyžadovat kolaudační rozhodnutí.  

Vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti nového
stavebního zákona lze závěrem doporučit
všem zájemcům o výstavbu či provádění sta-
vebních úprav a udržovacích prací, aby se před
realizací konkrétního záměru informovali na
stavebním úřadě o správném postupu.   

Stavební úřad Tišnov

Ztráty a nálezy
Ztratili jste klíče, deštník či peněženku?

Nebo jste naopak něco našli?  
Pak nezapomeňte svoji první cestu směřo-

vat na podatelnu Městského úřadu Tišnov,
nám. Míru 346 (přízemí rohové budovy). Zde
tyto věci držíme v úschově a čekají, až si je
jejich majitelé vyzvednou. Seznam nalezených
věcí je na webových stránkách www.tisnov.cz

(OKŠ)

O rozvoji sociálních služeb
rozhodneme společně

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy
uvítá podporu některé ze sociálních služeb.  Ať
už ji hledáme jako potomci stárnoucích rodičů,
jimž chceme v naší blízkosti zajistit důstojnou
péči v pozdním věku, jako rodiče nezletilého,
který se vzhlídl v partě místních pobertů nebo
manžel partnera, který se po těžkém úrazu
vrací do normálního života s postižením. 

Máme dostatečné podmínky k tomu,
abychom se  mohli postarat o své nejbližší,
budou-li vyžadovat naši každodenní pomoc?
Pokud ne, jak tuto podporu zajistit a přitom se
vzájemně neodcizit? A co jiní potřební? Víme,
kam v našem regionu odkázat známého v nou-
zi,  který  se  ocitl  bez   přístřeší,  či   maminku
s  dětmi  ze  sousedství,  utíkající před kon-
flikty v manželství?
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Zajistit dostatečnou nabídku sociálních
služeb či informovanost občanů o jejich
existenci v nejbližším větším městě je
povinností každé obce, města. Tišnovské
zastupitelstvo zřídilo v prosinci 2006 výbor,
který se ujal komunitního plánování sociálních
služeb (dále jen KPSS). Co si pod touto
aktivitou představit? 

Jedná se o způsob rozvoje sociálních služeb
běžně používaný v demokratických zemích.
Hlavní náplní je společně s občany
pojmenovat reálné sociální potřeby na úrovni
všech generací - tzn. od dětí po seniory  v celé
naší tišnovské "komunitě".  Zjištěné potřeby se
porovnají s tím, jaké služby ve městě již
existují. Z tohoto srovnání pak vzniká plán na
další rozvoj. Základním cílem tedy je, aby se
sociální služby Tišnova co nejvíce blížily
představě občanů a to především z hlediska
jejich poptávky a dostupnosti. 

Plán na další rozvoj služeb v Tišnově tak
nebude  vznikat  za  zdmi úřadu, bez kontaktu
s veřejností. Naopak. Vy jako občané města
budete prostřednictvím novin, místní televize,
besed či sociologického průzkumu  oslovováni
a žádáni o vlastní názor. A v jaké oblasti? 

Mezi konkrétní otázky KPSS v Tišnově
bude např. patřit, zda považujete služby pro
seniory za dostatečné. Pokud ne, tak jaké
konkrétně vám scházejí. Mělo by být ve městě
založeno tzv. nízkoprahové zařízení pro volný
čas dětí a mládeže, kteří svůj čas tráví
společensky těžko přijatelným způsobem (van-
dalství, drogy, apod.)? Postrádáte podpůrné
služby pro člena rodiny s postižením, který
vyžaduje každodenní specializovanou péči? Je
třeba  ve  městě  zřídit azylové bydlení pro lidi
v obtížné životní situaci? Diskusí nad podob-
nými otázkami se budou účastnit zástupci
tišnovského výboru KPSS, stávající poskyto-
vatelé služeb (např. Centrum sociálních služeb
Tišnov, Oblastní charita Tišnov, ale také
Mateřské centrum, Dům dětí a mládeže, apod.)
a především vy - uživatelé těchto služeb -
občané města. Máte tak jedinečnou příležitost

podílet se na tvorbě správného nasměrování
sociálních služeb v našem městě. Nepro-
marněte ji, prosím!

O konkrétních aktivitách výboru KPSS
budete s předstihem informováni prostřednic-
tvím Tišnovských novin, Tišnovské televize,
webových stránek města Tišnova, popř. pla-
kátovacích ploch. Těšíme se na vaše názory!

Za výbor KPSS    Mgr. Karolina Krátká,
Emilie Trn čáková, MVDr. Martin J ůza,

Mgr. Jaroslav Komprs

Výzva k podání 
žádostí o dotace 

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.
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Jak jsme v roce 2006
hospodařili s odpady ?

V roce 2006 vyprodukovali občané Tišno-
va 1.921 tun směsného komunálního odpadu,
což je o 156 tun odpadu více než v roce 2005.
Potom, co došlo v roce 2004 meziročně k po-
klesu množství odpadu o 230 tun a v roce
2005 dokonce o dalších 307 tun, se jedná o re-
lativně mírný nárůst množství odpadu. Se zvý-
šením  množství  odpadu  směsného se zvýšilo
i množství vytříděného odpadu (plasty, sklo,
papír, nápojové kartony), a to o 117 tun na
celkových 358 tun. Větší část tohoto nárůstu
zapříčinila smluvně zajištěná spolupráce se
společností Kontest, kdy společnost vykázala
za minulý rok 105 tun papíru vytříděného na
základních školách a od občanů.
Částka pro stanovení poplatku v letošním

roce má hodnotu 4.382.590 Kč. Náklady na
fyzickou osobu pro účely poplatku za rok byly
v přepočtu 515 Kč. Do těchto nákladů pro
výpočet  poplatku  se  nezapočítávají  náklady
a příjmy ze tříděného odpadu, náklady na
likvidaci nebezpečného odpadu, bioodpadu,
investice aj.

Každý občan Tišnova vytřídil v loňském
roce v průměru 43 kg odpadu, což je o 14 kg
více než v roce 2005. Podle statistik však v
prů- měru dalších 31 kg tříděného odpadu od
kaž- dého občana skončilo v popelnici.
Nejvyšší nárůst byl již ze zmiňovaného
důvodu u pa- píru, mírný nárůst byl
zaznamenán také u PET lahví a skla. Již třetím
rokem jsme třídili také nápojové kartony.
Kartonů bylo v roce 2006 vytříděno nepatrně
méně než v roce předešlém.

Třídí se do kontejnerů, které jsou jasně
označeny nálepkou znázorňující komoditu,
která sem patří. Barva kontejnerů na nápojové
kartony by měla být červená. Na 4 z 8
stanovišť jsou ještě kontejnery žluté barvy s
příslušným označením komodity nápojové
kartony. Postupně budou všechny kontejnery
nahrazeny červenými. Problémem u třídění

PET lahví nadále zůstává to, že PETky nejsou
sešlapávány.  Kontejnery  jsou  pak   zejména
v letních měsících brzy zaplněné a týdenní
svoz někde nestačí. I u papíru dbejte prosím na
minimalizaci objemu (skládání papírových
krabic atd.) před vhozením do kontejneru, aby
se tyto kontejnery zbytečně nepřeplňovaly. 

Město průběžně sleduje, zda postačuje
kapacita stávajících kontejnerů na separovaný
odpad a upravuje četnost svozu nebo jejich
rozmístění tak, aby občané, kteří třídí, byli co
nejvíce spokojeni. V letošním roce dojde opět
ke zpevnění několika dalších stanovišť kontej-
nerů na separovaný odpad betonovou dlažbou.

Kromě uvedených druhů obalů třídíme na
sběrném dvoře města samozřejmě i biologický
odpad, dřevo, pneumatiky, nebezpečný odpad,
aj. Zde můžete také uložit PE fólie, smršťovací
fólie, polystyren i jiné plastové obaly. S jejich
roztříděním vám ochotně pomůže personál
sběrného dvora. Nově budou od března tříděny
i tzv. tvrdé plasty (dětské hračky, přepravky
aj.). Na sběrném dvoře mohou také občané
předat použité elektrozařízení a zářivky v rám-
ci zpětného odběru (dříve také nebezpečný
odpad). Podrobnosti o této problematice
přineseme v několika příštích číslech
Tišnovských novin.

Děkujeme občanům za jejich odpovědné
třídění a věříme, že uvedené množství třídě-
ného odpadu se bude nadále zvyšovat.

Své připomínky k vhodnosti či nevhodnosti
umístění kontejnerů na separovaný odpad nebo
jiné další připomínky můžete sdělit na telef. č.
549 439 830 (829) Ing. Drhlíkovi nebo Ing.
Haškovi. Na internetových stránkách města se
na odkazu "Praktické informace" můžete o od-
padech dozvědět více obecných, ale i místních
informací. Na internetových stránkách města
také připravujeme informace, které budou
podrobně popisovat zpětný odběr elektro-
zařízení.

Ing. Václav Drhlík,
vedoucí odděleni komunálních služeb
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Plošná deratizace
V rámci prevence proti přemnožení potka-

nů a časového sjednocení deratizačních zá-
sahů, které zvyšují účinnost těchto opatření,
vyhlašuje město Tišnov plošnou deratizaci od
5. 3. do 31. 3. 2007.

O provedení deratizace podejte, prosím,
zprávu oddělení komunálních služeb města
Tišnova osobně nebo na tel. 549 439 851.

Deratizační práce provádí f. Praiznerovi,
tel. 723 244 840.

Místní poplatky 
za vyhrazené parkování

Upozorňujeme, že místní poplatek za
vyhrazené parkování na rok 2007 se měl
uhradit do 30. 1. 2007. Ti, kteří doposud
neuhradili místní poplatek a mají i nadále
zájem o vyhrazené parkování, vyzýváme, ať

jej neprodleně uhradí. Pokud tak neučiní do 9.
3. 2007, bude zahájeno řízení o zrušení
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace -
vyhrazeném parkování. 

Ing. F. Haška

Bøezen v MìKS
 

KRUH PŘÁTEL HUDBY TIŠNOV
7. koncert sezóny 2006/07
Středa 7. března, 19.30 hod., velký sál MěKS 
Karel Růžička - Mistr černobílých kláves

Večer klavírních skladeb a improvizací na  
jazzová témata jak vlastní, tak ze světového
repertoáru. V současnosti je Karel Růžička
považován za jednoho z nejvšestrannějších
umělců české jazzové scény. 

Středa 14. března, 19.30 hod., sál kina
František Nedvěd s pořadem PÁTÁ
Doprovodná kapela Druhé podání. Předprodej
vstupenek v knihkupectví paní Raškové, tel.
549 410 022.

Neděle 18. března v 19.30 hod.,  sál kina 
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Pražská komorní zpěvohra s Josefem Zímou 
v hlavní roli.

Tato opereta je považována za nejúspěš-
nější dílo v tomto oboru u nás. V předváleč-
ném Československu dosáhla  2 718 repríz.
Obstála i v cizině,  hrála se po celé Evropě.
Melodie z této operety, např. Já bych chtěl mít
tvé foto, Na tý louce zelený,  Venoušku, Už se
podzim blíží, Když hvězdy svítí, se staly hity,
které zná už třetí generace. 

Kromě Josefa Zímy hrají  dlouholetí čle-
nové Hudebního divadla Karlín V. Kalivodo-
vá, L. Nováková, O. Král,  K. Hábl,  M. Gris,
J. Zimml, K. Kenardžievová a další.  

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

20. března v 8,45 a 10.00 hod., sál kina
Divadlo Paravánek Brno
O PALEČKOVI

Veselá pohádka o statečném chlapci, který
se nebojí obra a zachrání princeznu. Na zámku
ale nezůstane - všude dobře, u maminky
nejlépe. 

Jamborův dům - GALERIE
Brněnská 475, telefon 549 410 211
Dušan Tejkal - dřevěné plastiky
Jan Brabenec - kožené obrazy
Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14 -
17 hodin. Více na internetových stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/

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 
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Městská knihovna Tišnov
připravila  v  rámci "Března - měsíce  internetu
a knihy" tyto akce:
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
* 1. 3. - 31. 3.
Registrace pro muže zdarma
* 1. 3. - 30. 4.
Výstava fotografií 
Doc. MVDr. Ladislava Steinhausera, CSc.
* 1. 3. v 17 hod.
Medové pivo Kvasar

Majitel sentického pivovaru pan Jiří Jelínek
seznámí (nejen) milovníky piva s historií a po-
čátkem výroby medového piva. Beseda pro-
běhne v přednáškovém sále knihovny.
* 8. 3. v 9. 30 hod.
Alternativní možnosti léčby

V  rámci   projektu  "Salonky"  si   budeme
s RNDr. Janou Koudelovou povídat o tom, jak
se  vyléčit   z   chronických   nemocí  a  dospět
k úplnému zdraví a jak si poradit s akutním
onemocněním. Součástí programu bude i prak-
tická ukázka zdravotního cvičení.
* 8. 3. v 17 hod.
"SAHEL - břeh vyprahlé Afriky"

Cestopisná přednáška Doc. MVDr. Ladis-
lava Steinhausera, CSc., člena vědecké rady
Veterinární  a  farmaceutické  univerzity Brno
a Fakulty hygieny a ekologie VFU Brno, pro-
běhne v přednáškovém sále knihovny. Její
součástí bude také dataprojekce.
* 9. 3. v 9 hod.
Kamélie, královna zimních květin

Květinová výstava v prostorách zámku
Rájec nad Svitavou. Odjezd autobusem v 9.00
hod. od elektry. Cena 50 Kč.  Akce  proběhne
v rámci projektu "Salonky".
* 14. 3. v 17 hod.
Lze vyhnat nebezpečnou chemii z domova?

Ve spolupráci s Ekoporadnou Tišnovska
proběhne beseda s MUDr. Miroslavem Šutou,
členem Mezirezortní komise pro chemickou
bezpečnost, o nebezpečné chemii v našich
domovech a o tom, jak se s ní vypořádat.

* 20. 3. v 17 hod.
Autogramiáda knihy "Marie Pavlíková"

Autogramiáda  knihy  o  tišnovské  rodačce
a velké herečce brněnského a českého divadla
paní Marii Pavlíkové. Součástí akce bude také
vystoupení Ladislava Lakomého.
* 22. 3. v  9. 30 hod.
Nemoc jako řeč těla a duše

Přednáška RNDr. Jany Koudelové nava-
zuje na předcházející besedu o alternativních
způsobech léčby. Součástí programu bude opět
praktická ukázka zdravotního cvičení. Akce
proběhne v rámci projektu Salonky.
* 27. 3. v 17 hod.
Československá zeď 1936 - 1938

Beseda s Martinem Dolinou o českosloven-
ských opevněních z 30. let 20. století se
uskuteční v přednáškovém sále knihovny.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
* 1. 3. - 31. 3. Jarní inspirace

Výstava prací žáků Základní školy a Dět-
ského domova z Předklášteří inspirovaná jarní
přírodou.
* 1. 3. - 31. 3. Krtek slaví 50!

Výstava výtvarných prací čtenářů dětského
oddělení, které  tvořily  během  měsíce  února
v rámci projektu "Z proutěného košíku"
* 1. 3. - 31. 3. Poezie, humor a laskavost 
velkého pohádkáře Václava Čtvrtka

Literární beseda pro žáky ZŠ zaměřená na
autorovo dětství a rodné město Jičín. 
* 12. 3. - 3. 4.
Alice Dostálová - Skleněné figurky

Ve  spolupráci  s  galerií  Skleněnka   bude
v přednáškovém sále knihovny ke shlédnutí
výstava skleněných miniatur

* 1. 3. v 8 a 10 hod.
Světem pohádkových bytostí

Beseda  pro  žáky  3.  tříd, jejíž  součástí  je
i lekce výtvarné výchovy "Hry s keramickou
hlínou". Pod vedením studentky Mileny
Strakové si děti budou modelovat známé
pohádkové postavičky.
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* 12. 3. v 8 a 10 hod. Čarování ze skla
Paní Alice Dostálová si připravila v rámci

besed pro žáky tvůrčí dílny s klasickým ma-
teriálem - skleněným korálkem.
* 27. 3. 12 - 15 hod. Čtenářský kroužek

Pro všechny malé i velké nadšené čtenáře,
kteří  chtějí  objevovat  kouzelný  svět  knížek
a jejich hrdinů.
* 9. 3. Africký kvíz

Uzávěrka soutěže k Noci s Andersenem,
kterou si letos užijí dětští čtenáři, kteří správně
vyplní soutěžní "africký kvíz". Připravenou
soutěž si mohou děti vyzvednout v dětském
oddělení.
* 30./31. 3. Noc s Andersenem

Oslava Mezinárodního dne dětské knihy,
společná akce k podpoře dětského   čtenářství
a propagaci soustavné četby dětí
* 2. 4. v 9 hod. Umění adresované dětem

Beseda s výtvarnicí Alicí Dostálovou
seznámí s tradicí sklářského umění, výrobou
motivů ze skleněných korálků, představí se
také galerie Skleněnka.

Setkávání s minulostí
Název jako stvořený pro výstavu určenou

na prezentaci do muzea. Jaký mají vlastně děti
vztah k minulosti? Jak si kladou vedle sebe
historické  události? Tyto  otázky  se  vynořují
v souvislosti s projektem domluveným k šesté,
tedy již veskrze tradiční výstavě výtvarného
oboru   tišnovské   Základní   umělecké   školy
v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. Námět
zněl: lodě, piráti, historie..., chopily se ho
učitelky Zuzana Randuchová, Soňa Kvíčalová
a Zdeňka Kovaříková.

Následovaly motivační metody v podání
vyučujících, dlouhodobé soustavné upozorňo-
vání na knihy, obrazy, filmy, příběhy, roman-
tiku. Ve fantazii dítěte se propojí předkládaný
vzor s vlastním zpracováním tématu. Tomu
pak odpovídá zvolená technika a při tvorbě
dětí různého věku se navíc vždy odkryjí nové
možnosti uchopení tvarů.

Na výstavě Setkávání s minulostí můžeme
obdivovat obrazotvornost, která se v pracích
projevuje. Exotika cestování nás osloví v za-
chycení podob lidí přírodních národů, jejich
zdobení, barevnosti a tvarech životního
prostředí. Pohyb v čase vede až do pravěku,
slyšíme přímo křik lovců mamutů a praskot
ohně při přípravě potravy. 

Nejrůznějšími výtvarnými technikami v ně-
kolika stupních jejich zvládnutí jsou pojaté
dálky, lodi všech barev a vlajek pokojně plují
nebo naopak se namáhavě prodírají zpěněnými
vlnami. Kde nepomohou starostlivě varující
majáky, tam  může  dojít ke ztroskotání. Pak se
i piráti vrhají do vln a je nám jich docela líto,
protože vypadají celkem dobromyslně.
Poklady, kterých se zmocnili, zůstávají na dně
mořském nenávratně ztraceny. Kolem cenných
obrazů a soch se prohánějí živočichové
nevídané krásy a tajemnosti. Některé
výjimečné obrazy a plastiky však vyzdviženy
byly a zdobí věhlasné světové galerie a muzea,
tedy i Podhorácké. 

Zkrátka - co se všechno nestane, když si
dítě zamane? My ostatní můžeme být rádi, že
nás  s  sebou  vezme.  Že  se  můžeme podívat.
V Podhoráckém muzeu do 25. března.

Irena Ochrymčuková

Kniha o Marii Pavlíkové
V závěru loňského roku se objevila na

knihkupeckých pultech nová kniha o tišnovské
rodačce a velké herečce brněnského a českého
divadla paní Marii Pavlíkové. V krásné gra-
fické úpravě ji vydalo boskovické nakladatel-
ství Albert. Kniha vznikla z iniciativy synovce
umělkyně pana Mgr. Miroslava Pavlíka, který
je také jejím autorem.

Marie Pavlíková žila v letech 1906 až 2003
a během svého dlouhého a lidsky i umělecky
velmi bohatého života se setkala s řadou osob-
ností nejen divadelního světa. Čestná občanka
města Tišnova, která se do svého rodného
kraje velmi ráda vracela, se postupně stala
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legendou brněnského divadelnictví a naší
vůbec nejstarší herečkou.

Kniha obsahuje téměř vyčerpávající souhrn
informací o životě a umělecké dráze herečky
včetně přehledu literatury o ní a soupisu jejích
divadelních, televizních, filmových a rozhlaso-
vých rolí. Tyto kapitoly, zpracované Mirosla-
vem Pavlíkem, jsou proloženy vzpomínkami
divadelních   kolegů,  osobností   uměleckého
a kulturního světa, přátel a dalších osob. 

Všichni měli to štěstí setkat se s touto
mimořádnou a neobyčejně elegantní ženou.
Jsou mezi nimi například herci Miroslav
Donutil, Arnošt Goldflam, Ladislav Lakomý,
Mojmír Maděrič, Miroslav Moravec, Bořivoj
Navrátil, Václav Postránecký, Jiří Tomek, Sta-
nislav Zindulka, z hereček Drahomíra Hofma-
nová, Jana Hlaváčková, Vlasta Chramostová,
Jana Janěková, Helena Kružíková, je zde
vzpomínka operní pěvkyně Věry Bakalové,
novinářky Věry Mikuláškové, výtvarnic Mila-
dy Kollárové a Inez Tuschnerové, divadelního
kritika Víta Závodského, režiséra Miloše Hyn-
šta, dramaturga Ivo Osolsobě, muzikologa
Miloše Štědroně, rektora JAMU Václava
Cejpka a dalších, z Tišnováků pak bývalého
starosty ing. Petra Fruhwirta i  jeho současného
nástupce ing. Františka Svobody. Celkový
dojem z publikace umocňuje množství
černobílých fotografií v textu i barevná
kolekce v závěru. Knihu lze v Tišnově
zakoupit v knihkupectví v Jamborově domě.

Josef Zacpal

Kamélie a vůně čaje
Zámek Rájec nad Svitavou uvádí od 8 do

11. března 2007, denně od 9 do 17 hodin
výstavu Kamélie a vůně čaje - Filipínské
inspirace.

Na Filipínách působil jezuita z Brna Georg
J. Camel a kamélie nese jeho jméno. V zá-
mecké kapli uvidíte tradiční filipínské oděvy,
doplňky z látek vyrobených z ananasového
vlákna a další výrobky z přírodních materiálů.

(okš)

Zdeněk Škorpík 
oslavil osmdesátiny

V pondělí 12. února oslavil významné
životní jubileum pan Zdeněk Škorpík z Bo-
rače. Narodil se v této obci před osmdesáti lety
a prožil zde i většinu svého života.

Po absolvování tišnovského gymnázia se
rozhodl jít ve šlépějích svého otce, učitele
Augustina Škorpíka, a vybral si studium
historie a zeměpisu na Masarykově univerzitě
v Brně. Rodinné zázemí, zděděné kulturní
cítění  a  všestranný  zájem  o  dějiny,   tradice
a zvyky rodného kraje ho navíc přivedly ke
studiu národopisu u profesora Antonína Vác-
lavíka a dějin umění u profesora Alberta
Kutala. 

Po ukončení studia v roce 1950 se stal
učitelem základní školy ve Valticích na jižní
Moravě. Ihned se zde zapojil do nejrůznějších
aktivit, vedl  národopisný  soubor a věnoval se
i jiným formám lidové kultury. Bohužel po
devítiletém  působení  musel  valtickou  školu
v roce 1959 opustit a s ní i další pedagogickou
dráhu. Tehdejší politické nomenklatuře se totiž
vůbec nelíbilo jeho silné náboženské cítění.
Vrátil se proto zpátky do rodné Borače a pra-
coval v místním dřevařském družstvu, kde
setrval v dělnické profesi až do roku 1990.

Celých třicet let tak mohl zůstat sám sebou,
zlovůle tehdejších mocných ho nezlomila.
Vlastivědné práci, lidové kultuře a církevnímu
životu se po uvedenou dobu věnoval s nevšed-
ní pílí a zaujetím. Dříve aktivně a dodnes stále
radou se zapojuje do nejrůznějších společen-
ských a národopisných akcí, v Borači např.
nechyběl o hodech při stínání berana. Dodnes
se také stará o tamější kapli a jako varhaník
hrál ve většině okolních kostelů. Jako na
znalce národopisu Podhorácka a uznávaného
vlastivědného  pracovníka se na něho obracejí
i odborníci ze společenskovědných institucí,
především z brněnských muzeí a ústavů Aka-
demie věd. Spolupracuje také s Podhoráckým
muzeem v Předklášteří.
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Nejlepším důkazem všeho výše uvedeného
je publikace "Borač. Geograficko-historick-
národopisný obraz obce", kterou vydal v loň-
ském roce Ústav evropské etnologie Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Jde o práci Zdeňka Škorpíka z doby jeho
vysokoškolských studií, která ani po více než
padesáti letech nic neztratila na své kvalitě,
spíše naopak. Precizně vypracovaný text
nabitý informacemi o rodné obci a celém okolí
si během několika měsíců našel velký počet
nadšených čtenářů. I za ně si dovolím na závěr
popřát panu Zdeňku Škorpíkovi zdraví a do-
brou náladu do dalších let.

Josef Zacpal

Pozvánky do Studánky
Horkou novinkou pravidelného programu

mateřského centra je kroužek "Relaxace
tancem". Lektorka Pavla vás zve každý
čtvrtek od 15 do 16 hodin - přijďte si zatančit
orientální i africký tanec, protáhnout těla,
rozproudit svou životní energii, zapomenout na
denní starosti a  nechat se na chvíli unášet
hudbou a pohybem. Tanec přináší hodně
prospěšného našemu tělu, ale i duši. Tančit
můžou v tělocvičně mateřského centra
společně s vámi i vaše děti. S sebou pohodlný
oděv, měkkou obuv a chuť do tance.

V úterý 6. 3. 2007 v 15:30 hodin se ve
Studánce potkáme s brněnskou psycholožkou
Blankou Šimkovou. Povídat si budeme na
téma Dětská kresba - jak se kresba s věkem
dítěte vyvíjí, zda z dětských kreslených pro-
jevů můžeme poznat, jak se dítě cítí, nad čím
přemýšlí, jestli není opožděné za svými
vrstevníky... Odborné rozbory dětské kresby
můžou přispět k léčbě zdravotních i psy-
chických problémů dítěte. Hlídání děti
zajištěno!

Jak skloubit rodinu a kariéru  se můžete
naučit v mateřském centru v sobotu 17. března
od 9:30 do 15 hodin. Chystáte se po mateřské
dovolené zpátky do práce? Váháte a pochybu-
jete nad tím, jak vše zvládnete? Pak je tento

seminář přesně pro vás! Naše lektorka Mgr.
Monika Čuhelová vám poradí, jak se v nové
náročné situaci zorientovat, neztratit se, získat
sebedůvěru a zachovat blízký kontakt se svými
dětmi. 

Hlídání dětí i polední občerstvení bude
zajištěno přímo v mateřském centru. Tento
seminář je pro účastníky zdarma díky tomu, že
je součástí projektu EU EQUAL "Půl na půl -
rovné příležitosti žen a mužů", který je
spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem EU a státním rozpočtem ČR. Více infor-
mací o tomto zajímavém celostátním projektu
se dozvíte na www.rovneprilezitosti.cz. Na
seminář "Sladění pracovního a rodinného živo-
ta" se předem přihlašte na tel: 549 440 291,
603 702 848.

Těšíme se na milá setkání v mateřském
centru Studánka. 

Více o našich aktivitách najdete na
www.studanka.webzdarma.cz  (hb)

DDM 
v březnu
DISKOTÉKA PRO NÁCTILETÉ

Sobota 3. 3., 16:00 - 19:00; Městské kulturní
středisko, vstupné: 30 Kč.

Dobrou hudbu, správné lidi a spoustu zá-
bavy přináší další diskotéka, na které se spo-
lečně můžeme těšit na DJ Tondu, vaše
oblíbené  písničky  a  vše, co již tradičně patří
k naší domečkovské diskotéce. 
PŘIPRAVUJEME
Středa 21. 3., 18:30; Honza Vlasák: Z Morav-
ských Knínic na konec světa, vstupné 25 Kč

Úterý 27. 3. v 15:00 - 18:00
Velikonoční dílna - figurky a vajíčka 

Sobota 31. 3., 9:00 - 12:00 nebo 14:00 - 17:00
Tifany - jarní obrázek, vitrážový obrázek z růz-
nobarevných kousků  skla, cena 350 Kč.

Více v příštím čísle TN nebo na
www.ddm-tisnov.cz
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NABÍDKA NA LETNÍ  PRÁZDNINY:

Vranice, 14. - 28. 7. 2007
Stanový tábor s celotáborovou hrou v pří-

rodní rezervaci Toulovcovy Maštale na pokraji
Českomoravské vrchoviny. Pro děti od 7 do 15
let. Cena 3 300 Kč.
Švýcárna, 7. - 13. 8. 2007

Tábor určený pro všechny, kteří mají rádi
divadlo, výtvarnou tvorbu a hudbu. Mimo
celotáborovou  hru společně vytvoříme ještě

hru divadelní, kterou na konci sehrajeme a na-
točíme na videokameru. 
Vltava, 20. - 24. 8. 2007
Vodácké putování pro rodiny s dětmi. 

OHLÉDNUTÍ
PO  JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Příměstský tábor se skřítkem Květníčkem...
Letos   poprvé  jsme   dětem,  které  zůstaly

o jarních prázdninách v Tišnově, a jejich
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas organizuje

1.3. Medové pivo Kvasar knihovna 17.00 MěK
3.3. Diskotéka pro náctileté sál MěKS 16.00 DDM
5.3. Pěvecký koncert sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
7.3. Koncert KPH - Karel Růžička, mistr černobílých kláves - sál MěKS 19.30 MěKS
8.3. Salonky - Alternativní způsob léčby knihovna   9.30 MěK
8.3. Sahel - břeh vyprahlé Afriky - beseda knihovna 17.00 MěK
9.3. Salonky - kamélie v Rájci   9.00 MěK
12.3. Klavírní koncert sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
14.3. Chemické látky v domácnosti - přednáška knihovna 16.00 ekoporadna
14.3. František Nedvěd - koncert sál MěKS 19.30 MěKS
18.3. Na tý louce zelený - divadelní představení sál MěKS 19.30 MěKS
20.3. Autogramiáda knihy o Marii Pavlíkové knihovna 17.00 MěK
20.3. O Palečkovi - dětské představení kino Svratka   8.45, 10.00 MěKS
21.3. Honza Vlasák - Z Moravských Knínic na konec světa DDM 18.30 DDM 
22.3. Salonky - Nemoc jako řeč těla a duše knihovna   9.30 MěK
24.3. Vernisáž v Jamborově domě galerie 10.00 MěKS
26.3. Kytarový koncert s hosty sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
27.3. Československá zeď 1936-1938 - beseda o čs. opevnění - knihovna 17.00 MěK
28.3. Koncert KPH - Moravské klavírní trio sál MěKS 19.30 MěKS
Výstavy
24. 2. - 22. 3. Dušan Tejkal  - dřevěné plastiky galerie Jamborův dům MěKS
24. 3. - 19.4. Gabriela Tůmová - paličkovaná krajka galerie Jamborův dům MěKS
březen Výstava fotografií L. Steinhausera knihovna
11. 2. - 25. 3. Setkávání s minulostí - výtvarný obor ZUŠ Podhorácké muzeum Předklášteří
  4. 3. - 20. 5. Květiny bílé po cestě Podhorácké muzeum Předklášteří
  4. 3. - 30. 3. Tvorba tří generací - obrazy Galerie Diana

Jinde
únor, březen Šel jsem právě kolem - fotografie V. Trmače Domov sv. Alžběty, Žernůvka
  2. 3. - 25. 3. Juro Dovičín - obrazy Libušina galerie 
17. 3. Koncert Lučec-vnučec Libušina galerie Malhostovice



rodičům nabídli novou formu tábora. Děti ráno
přicházely do Domečku a po celodenním
programu odcházely každý den odpoledne
zase domů. Když už tady nebyl sníh, měly
aspoň o prázdninách program plný her a rodiče
zajištěné hlídání. A o čem to bylo? 

Celý týden nás provázela pověst o skřítkovi
Květníčkovi. Děti překonávaly spoustu ná-
strah, úkolů a někdy i sami sebe, aby skřítkovi
dokázaly, že právě ony jsou hodny jeho pokla-
du. Při tom všichni poznali na výletech nejbliž-
ší okolí Tišnova, poklidili kousek Květnice,
hráli neobvyklé hry v bazénu, krmili oslíky,
poníky i koně na farmě v Lomnici, ale také si
udělali krásná trička a keramické misky, ze
kterých pak hodovali při vlastnoručně přichys-
tané závěrečné hostině a oslavě nalezení
pokladu. 

Tábora se zúčastnilo celkem 14 dětí.
Některé tu byly celý týden, jiné jen několik
dní, ale v pátek se domů nechtělo nikomu a to
bylo pro nás největší odměnou.

Za Domeček Dáša Lazarová

... a jak nám bylo v Peci pod Sněžkou
Ráno jsme se ještě potěšili sněhovou kra-

jinou zalitou sluncem, rozloučili se s rampou-
chy, které se na začátku našeho týdenního
přátelství tvářily poněkud ledově, a vydali jsme
se na poslední jízdu. 

Za svými zády jsme nechali týden lyžování,
hrátek ve sněhu, nových přátelství a vzpomí-
nek na to, jak  jsme  byli  na  začátku  nesmělí
a jak úžasný byl čtvrteční oběd. Kluci skákali
točky na snowboardu a Kája se naučila
lyžovat. První  večer  se  nikomu nechtělo spát
a nejoblíbenější hra byla "cink", kdy si pro kou-
sek ovoce všichni vzájemně buší po prstech.

Dva týmy proti sobě neúprosně bojovaly,
aby se na konec spojily a dosáhly vrcholu
Dhaulágiri. Přežili jsme sněhovou bouři ve
výšce 6800 m.n.m. a malý Honzík má nejra-
ději babičku. Sněžnice nám sice vydržely sotva

pár kroků, zato lyžovačka a vyhlídka na
Sněžku byla úžasná. Iglú nám nakonec vydalo
své tajemství. Jo a ta veverka z doby ledové
byla stejně nejlepší...

A jedeme vstříc domovům a prvním
sněženkám. Tak ještě poslední pohled, ve kte-
rém nám zůstane jiskra všech zážitků a dale-
kých zasněžených míst...

Verča
Domeček a moře

Letos pro vás chystáme již 7. ročník poby-
tového zájezdu u moře s aerobikem a výtvar-
nou  dílnou  s  nabídkou  různých  výtvarných
a rukodělných technik. Pro vás, kteří jste s ná-
mi ještě nikdy nebyli, uvádíme další informace.

Místo: Baška voda - Makarská, členité
oblázkové pláže, krásné přírodní prostředí, pa-
norama Biokova. Chaty i mobilní domky jsou
umístěny na okraji kempu, klid a soukromí.
Podvečerní vycházky i noční život v rázo-
vitých městečkách - Podgora, Baška, Makar-
ská. Výlety lodí, možnost zapůjčení kol a spor-
tovního materiálu.   

Ubytování:  dřevěné  sruby  -  dvě   ložnice
a kuchyňka a letos nově i ubytování v mobil-
ních plně vybavených domcích - sprcha, WC,
TV, DVD a Hi-fi přehrávač, klimatizace,
kuchyně s mražákem a mikrovlnou troubou!
Domek je rozdělený na 2 ložnice, obývací
pokoj s kuchyňkou a verandu. Tento typ
ubytování přináší ten nejvyšší možný standard
pobytu a soukromí v kempu, kousek od pláže. 

Cesta: autobusem, který vyjíždí z Tišnova,
cesta trvá asi 15 hodin. 

Cena: I. snížená pro všechny účastníky,
kteří absolvovali tento zájezd v roce 2005
nebo 2006 - srub 3 650,  mobilní dům  4 250
korun;   II. základní pro nové účastníky - srub
3 750; mobilní dům  4 350 korun. V ceně je
ubytování, doprava, lůžkoviny, základní pojiš-
tění a delegát. Pobytová taxa: do 12 let zdarma,
od 12 do 18 let 210,- od 18 let výše 350,-

Program (podle výběru, není povinné):
aerobik 2 x denně 100,- paušál nebo 20,- jedna
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lekce; výtvarná dílna: jednotlivé programy.
Zapůjčení sportovního vybavení a her zdarma. 

Termín: 15.6. - 24. 6. 2007. 
Na závěr ještě malé upozornění: pobyt je

vhodný nejen pro ženy  a  dívky, ale i pro celé
rodiny a prarodiče s dětmi, rezervace ovšem
proveďte co nejdříve! Volných míst pro nové
účastníky není mnoho. Domluvte se osobně

nebo telefonním čísle 549 410 118. Těšíme se
na vás!

Tanec - inspirace - relax
V sobotu 10. března 2007 se bude ve

velkém sále MěKS Tišnov pod kinem konat
předjarní setkání žen. Můžete ochutnat
orientální břišní tanec a jiná taneční a po-
hybová cvičení. Na setkání se také dozvíte
cenné informace o vlivu přírodních rytmů na
náš organismus, o očistě těla v předjarním
období  a  další inspirace vycházející zejména
z tradičních východních nauk (ajurvédy). 

V neposlední řadě budeme příjemně
relaxovat s krásnou muzikou. Společně
prožijeme přínosný čas osvěžující tělo i ducha.
Více informací a přihlášky u ing. Libuše
Konečné, tel. 777 351 353.

Divadlo trochu jinak
V úterý 6. února se konala v místní škole

obce Žďárec beseda o divadle. Zúčastnily se jí
žáci 8. a 9. třídy. Tématem "Divadlo" nás
velmi podrobně provedla tišnovská knihovnice
Martina Čížková, která naši školu navštívila již
potřetí. V besedě kladla důraz především na
Osvobozené divadlo, divadlo Semafor, Di-
vadlo Járy Cimrmana a na jejich představitele.
Žáci si zde mohli udělat obrázek o tom, jak se
lidé bavili a zároveň si utříbit základní znalosti
z hodin literatury. Děkujeme M. Čížkové, že si
na nás udělala čas a že nám poskytla tolik
zajímavých informací.

Tereza Maláčová

Děkuji, bylo to krásné
Je to již letos 54 let, kdy jsme se sešli na

právě  vznikající  Jedenáctileté  střední   škole
v Tišnově, která ještě donedávna byla uznáva-
ným gymnáziem. Časy se ale měnily a tak jsme
se sešli se spolužáky na pouhé tři roky,
abychom spolu prožívali radosti i starosti
děvčat a chlapců, kteří na této škole měli
studovat úspěšně tak, aby přinášeli radost sobě,
ale i profesorům, povětšině nedávno přednáše-
jícím na gymnáziu. 

Radost jsme měli dělat také pánům
rodičům, což se někomu dařilo, někomu méně.
Při různých setkáních u příležitosti kulatých
výročí, které nás dělily od maturity v roce
1956, jsme svorně vzpomínali na to, že to
přece jenom byla ta nejkrásnější léta, jež náš
počínající život dospívajících lidí poznamenala
snad i do dnešních dnů. Teprve s přibývajícími
léty si rádi zavzpomínáme na to, co jsme
během těch let prožili většinou dobrého a jak
bývá již zvykem, na ty naše neúspěchy, které
vždycky v životě lidském najdou svoje místo,
ať chceme či nechceme, se vzpomíná se
shovívavým pousmáním.

Tak šel život a domnívám se, že velmi
podobně půjde všem, kteří dnes již, a díky za
to, mohou zase studovat na gymnáziu v Tiš-
nově. Je to tedy již velmi dávno, co jsme se
sešli a začali navštěvovat tuto školu. Ale mnozí
z nás měli i jiné cíle a zájmy, jak ještě
příjemněji strávit čas, čas nemnoha let, kdy
jsme měli být spolu. Ale nelze nevzpomenout
na naše profesory, třeba na RNDr. Václava
Komárka, který přednášel způsobem, jenž se
vymykal z naší praxe žáků přicházejících na
Jedenáctiletku z nižšího stupně školy. Jeho
způsob přednášek byl vysokoškolský, naučil
nás myslet v době, kdy jeho záznamy na tabuli
byly heslovité s hojně používanými šipkami od
slova ke slovu. Profesorka Božena Kociánová
zase dokonale připravovala z matematiky, což
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se mně po mnoha letech v mé technické praxi
velmi osvědčilo. A tak bych mohl vzpomínat
postupně na všechny profesory, kteří si s námi
někdy dost užili, ale dík patří všem, protože
díky jim jsme se snad naučili vytvořit si svůj
žebříček hodnot a právě to mě přimělo k tomu,
abych zavzpomínal na léta na
této škole prožitá, ale s tím, že
"nejenom učením živ je stu-
dent". Tedy učením se předmě-
tům odborným...,  tak jsme se
sešli v naší třídě v září roku 1953 v počtu
hojném, v IX.A nás tehdy bylo třicet šest. 

Po vzájemném seznamování, co kdo umí
nebo neumí, ale umět by chtěl, jsme seznali, že
se nás sešlo již v jedné třídě několik, kteří mají
rádi hudbu, ale hudbu - my jsme používali
termín - muzika, a že bychom mohli dát
dohromady soubor, který by hrál k potěše
spolužáků, ale i nás. A začala pomalu vznikat
první kapela Jedenáctiletky a to především
díky našemu spolužákovi Emilu Skřičkovi,
vynikajícímu organizátorovi, ale ještě lepší-
mu  muzikantovi,  který  doslova  zahrál  na
vše, co vzal z hudebních nástrojů do ruky. Byl
z Kuřimi. 

Vynikajícím houslistou již v té době byl
Zdeněk Mičánek z České u Brna, posléze,
pokud je mně známo, hrál v brněnské
Filharmonii. A tito dva kamarádi se zasloužili
o to, že naše malá kapela vznikla a začala hrát. 

Ale  byl  začátek  všeho, co již nesouviselo
s vlastním studiem, ale začátek jakési nad-
stavby, na kterou do dnešních dnů nemohu
zapomenout. Trochu odbočím. 

Když jsme měli se spolužáky setkání v roce
2000 po 44 letech po maturitě, uvítal mě Ing.

Láďa Lipovský, se kterým jsem
"absolvoval" celé tři roky v jed-
né lavici, slovy: "...á, muzikanti
se scházejí". Bylo to potěšující.
Ale než jsme se mohli po tolika

letech setkávat, předcházela tomu doba před
mnoha lety, kdy malá kapela na Jedenácti-
letce  vznikla. Emil  Skřička, a  tuším, že to
by1on, nazval to uskupení Náladovým soubo-
rem, který  však  měl  ještě  málo  vytříbené
složení a snad byl vzorem Dvorského Melody
Makers.
 

Emil hrál na trubku a byl kapelníkem,
Zdeněk Mičánek, Jiří Willman a Josef Vlk
housle, Vilém Plotica tenorsax a klarinet,
trombon hrál Jan Malásek a nezapomenutelný
Jan Kos klavír, Miloš Ondráček kytaru s elekt-
rickým snímačem Lídl Rekord a Bohdan Voja-
nec bicí. Ale tomu všemu předcházel koncert -
snad náš vzor, kdy v sokolovně v Tišnově
hrály spojené orchestry Karasova divadla, který
vedl  JUDr. Karel  Seyfert,  a orchestr složený
z houslistů, který vedl Karel Pokorný z Ku-
řimi, koncert s názvem "S písní kolem světa",
o němž je také zmínka v Tišnov Fotorevue. 

V houslové sekci tehdy hrál vynikající
Zdeněk Nečesánek, nedvědický rodák,
který posléze v Praze natočil v roce 1955
se Smyčcovým orchestrem Dalibora
Brázdy  skladby  G.  Gershwina  -  Soon,
ale především Lockeyerovo Fiddle boogie
a další. Tento náš moravský Stephane
Grappelli ukončil svoji pouť životem v ro-
ce 2002 v Jihoafrické republice.

Miloš Ondráček
(Dokončení příště)
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Včela medonosná, citlivý
indikátor životního prostředí

Schopnost včel je rozlišovat "svoje" a cizí
včely. Včely z jednoho úlu se poznávají podle
specifické úlové vůně, která se skládá z mnoha
složek. Ale včely jsou schopny se vyznat i ve
směsici pachů. Pyl a nektar dvou úlů nevonívá
stejně, neboť bývá sbírán jednak z různých
rostlin, ale hlavně v různém poměru těchto
rostlin. Povrch těla včely je uzpůsoben
tak,  že   nabírá   vůni  úlu  jako  houba
a udržuje si ji. Tento dorozumívací ja-
zyk je jazyk vůní a poutá včely k sobě.
Ony se naprosto bezpodmínečně podři-
zují rodinné vůni, ať už se s jejich znalosti
narodily nebo se je během života naučily.
Včely strážkyně na česně kontrolují vracející
se létavky z pastvy podle vůně, dotykem
tykadly. 

Každá včela, která je zasažena mlhovinou
chemického postřiku nebo si sedne na čerstvě
ošetřené orgány rostlin, na kterých hledá pyl
nebo nektar, páchne přípravkem, kterým je
porost ošetřen. Pach každé postižené včely
létavky překlene rodinou vůni. Včela nesoucí
pach po pesticidu, který byl při ošetření kultury
použit, je pro strážkyně signálem nevpustit tuto
sestru do úlu. Takováto včela je považována za
vetřelce, cizí včelu a strážkyně se ji snaží
usmrtit. Dochází ke rvačkám, kdy jsou usmr-
ceny nejen postižené včely, ale i strážkyně.
Pod česnem můžeme vidět mrtvé včely, které
uhynuly nebo umírají následkem chemického
ošetření, ale i strážkyně, které byly bodnuty
svými družkami létavkami v sebeobraně. 

Dnes jsou vyráběny ekologické - šetrné
přípravky k ochraně kultur, tedy pro přírodu,
zdraví člověka a při dodržení jejich techno-
logie je vše v pořádku. Ošetření kvetoucích
porostů chemickými postřiky je zakázáno! Od
1.1.1997 platí nový předpis vydaný zákonem
147/1996 Sb. a vyhláškou č. 40/1997 Sb.

Ministerstva zemědělství. V souvislosti s tím
už také není povinností obecního úřadu
svolávat orgány pro posouzení škod - nyní to
zařizuje okresní veterinární správa. Povinností
včelaře zůstává každoročně do konce února
nahlásit stanoviště a početní stavy včelstev
příslušnému obecnímu úřadu pro případné
odškodnění vzniklé škody.

K této popsané situaci chování včel dochází
i při loupeží. Loupež jsem v minulých letech

několikrát u svých včel zaznamenal -
létaly na včelnice cizí. Příčinou byla
nevhodná manipulace včelaři se
včelstvy v podletí. Na oba dva
způsoby chování včel je neradostný

pohled  v  okolí včelnice. Včela medonosná se
v této situaci projevuje jako vynikající indi-
kátor životního prostředí. Dokáže svým
způsobem  života  ochránit  svoje společenství
a upozornit člověka na jeho někdy nešetrný
zásah do přírody.

Včela člověku 
O  to  nejlepší,  co  mám,  se  s  tebou  dělím

a dávám Tobě i tvým dětem.
Jsi silnější, jsi na řadě, chraň nás, sic spolu

zahyneme.
Josef  Permedla

Příště: Květen, měsíc lásky a nového života

Lze z domova vyhnat
nebezpečnou chemii?

Chemické látky v domácnosti - co na to říká
zdraví   a   životní   prostředí?   Zprávy   médií
o skladech plných nebezpečných chemikálií
nebo o otráveném potoce plném mrtvých ryb
dnes u nás bohužel překvapí málokoho.
Reportáže  o  nálezech  rizikových chemikálií
v dešťové vodě nebo v tělech ledních medvědů
sleduje mnoho lidí s pocitem, že tohle se děje
kdesi daleko a že tohle se mě přece netýká.
Víte ale, že možná denně telefonujete s mo-
bilem, který obsahuje bromované zpomalo-
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vače hoření - látky narušující funkce hormonů
a hromadící se v tělech lidí? Víte, že nebez-
pečné  ftaláty odborníci  nacházejí v hračkách
a  dětském  textilu, v parfémech, v kosmetice,
v podlahových krytinách a dokonce i ve
zdravotnických pomůckách? 

Nebezpečné chemikálie se nepozorovaně
proplížily do našich kuchyní, ložnic i obýváků.
Analýzy prachu z domácností několika evrop-
ských zemí i v České republice prokázaly celý
seznam problematických chemických látek,
které unikají z běžného spotřebního zboží.
Lékaři je nacházejí v lidské krvi, v tuku, v ma-
teřském mléce, ale i v tělech doposud nena-
rozených dětí, do nichž pronikají z krve matky
prostřednictvím placenty. A to je snad dosta-
tečný důvod k tomu, abychom se o problém
více zajímali a zabouchli rizikovým chemiká-
liím dveře svých domovů.

Nejen, že nás obklopují nebezpečné chemi-
kálie, ale o mnohých látkách ani nevíme, jaké
mají účinky. Jen u zlomku ze 70 000 chemi-
kálií, které jsou dnes na trhu, bylo dokončeno
komplexní hodnocení rizik. Většina z nich je
vyráběna, používána a uvolňována do pro-
středí, aniž bychom znali jejich účinky na
lidské zdraví nebo na životní prostředí.

Proto Evropská unie schválila reformu
chemické politiky, které se říká REACH (re-
gistrace, evaluace a autorizace chemických
látek)  a  která chce zajistit dostatek informací
o používaných chemikáliích a zlepšit ochranu
životního prostředí i zdraví lidí před nebez-
pečnými chemikáliemi.

Zákazník (a mnohdy ani obchodník) dnes
nemá dostatečné informace o obsahu rizi-
kových látek ve zboží, které kupuje či prodává.
Reformy chemické politiky - REACH - proto
počítá s tím, že pokud výrobce včas
neposkytne úřadům o látce dostatečné
informace, ta nebude vpuštěna na trh. 

A co vy na to? 

Chcete se dozvědět více o rizikových
chemických látkách, které nás obklopují?
Chcete vědět více o možnostech, jak se jim
vyhnout? Chcete začít vyhánět nebezpečnou
chemii  ze  svého  domova?  Pak  právě  pro
vás pořádá Ekoporadna Tišnovsko přednášku
s diskusí o chemických látkách v každodenním
životě, který proběhne ve středu 14. března od
17 hodin v přednáškovém sále Městské
knihovny Tišnov.  

Autor MUDr. Miroslav Šuta se zabývá
hodnocením zdravotních a ekologických rizik,
je členem Mezirezortní komise pro chemickou
bezpečnost.

Samé chyby
10. února 2007
TJ HOLUBICE

- VK TIŠNOV  
3:0, 3:1

Po 14 dnech od posledního zápasu
jsem sehráli dvě utkání na palubovce
dosavadního lídra naší soutěže. Před
tímto dvoukolem soupeř v tabulce

vedl pouze o jediný bod, měli jsme tedy
velkou motivaci zahrát co nejlépe, abychom
družstvo  z  Holubic  bodově  dotáhli  nebo jim
i o bod uskočili. Toto se však nestalo.

Celý první zápas se nesl v duchu mnoha
zbytečných a nevynucených chyb z naší strany.
První set jsme v podstatě ztratili během pár
minut, když jeden hráč na straně soupeře
dokázal svým podáním, ale také za pomoci
našich chyb na přihrávce, nahrávce a útoku,
otočit  stav  2:1 na 2:12 ve prospěch soupeře.
V tomto, ale i v dalších dvou setech prvního
zápasu, jsme měli velké potíže ve všech
herních situacích, počínaje přihrávkou a obra-
nou v poli konče.

Do druhého zápasu jsme nastoupili s oči-
vidně větší chutí a vervou poprat se o každý
míč. Zlepšil se jak příjem podání, nahrávka,
tak i obrana u sítě. Soupeř byl však komplex-
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nější ve všech činnostech a nedovolil nám
vyhrát víc jak jeden set. Co se týče druhého
zápasu, byl  z  naší  strany  celkově bojovnější
a  myslím, že  z  něj  můžeme  mít  dobrý pocit,
i když se nepodařilo vyhrát.

Kvalita obou zápasů byla do určité míry
znehodnocena výkony obou rozhodčích, kteří
nebyli schopni odvézt alespoň průměrnou
práci. Samozřejmě to byl pouze zanedbatelný
podíl našeho neúspěchu, ale i tak je potřeba
uvést všechny aspekty těchto zápasů.

Příští dvě kola odehrajeme na domácí
palubovce v sobotu 24. 2. 2007, kdy budeme
hostit tým z Kuřimi, se kterým jsem v pod-
zimní části překvapivě 2x prohráli. Budeme
rádi, když nás přijde podpořit co nejvíce
fanoušků volejbalu.

(šik)

Ondroušek vítězně 
v Bratislavě a ve Vídni

Vstup do letošní halové sezóny se atletu
Petru Ondrouškovi mimořádně zdařil. V po-
lovině prosince vybojoval na Akademickém
MČr na trati 800 m vynikající 2. místo časem
na úrovni svého osobního rekordu. Tato hra-
nice padla 20. ledna na Otevřeném mistrovství
Bratislavy, kde Petr zvítězil na stejné trati
časem  1:52,80 a vylepšil si tím osobní rekord
o téměř 2 vteřiny.

Další významný mezinárodní mítink absol-
voval o týden později ve Vídni. V konkurenci
24 závodníků z téměř celé Evropy zvítězil ve
svém rozběhu na 1500 m a hodnota jeho
vylepšeného osobního rekordu nyní činí
3:53,51.

Série mítinků se zahraniční účastí pokra-
čovala  3.  února  v  pražské  hale   Stromovka
a zde se Petr postavil na start běhu na 800 m.
Díky svým dosavadním výkonům na této trati
byl  nominován do elitního běhu "A".
Nenechal se zaskočit zvučnějšími jmény
soupeřů a skvělým finišem vybojoval 3. místo,

když jej od 1. místa dělily pouhé 3 desetiny
sekundy.

Zlepšením svého osobního rekordu, který
má nyní hodnotu 1:51,65, se dostal do čela
průběžných republikových tabulek v mužské
kategorii.

Nyní jej ještě čeká další mezinárodní mítink
ASVÖ  Vienna  Indoor  Gala  opět   ve  Vídni
a koncem února bude bojovat na svém prvním
Mistrovství ČR v kategorii mužů v Praze.

Držme  palce,   ať  vydrží  forma  i  zdraví,
a přejme si, aby byla tréninková dřina vykou-
pena sladkým úspěchem.

(ph)

Úspěšný Pavelka
Víkend 27. 1. 2007 byl vyhrazen pro

Mistrovství  Moravy  a  Slezska ve vícebojích
a ve vrhu koulí. 3členná výprava z Tišnova
doufala po solidní zimní přípravě v dobrý
výsledek a ten se dostavil. V kategorii juniorů

získal Robin Doležel titul Mistra Moravy a v
kategorii dorostenců přidal Lukáš Pavelka
stříbro (zároveň splněný limit na MČR ve
skoku dalekém). 

Medailový boj vedla až do předposlední
disciplíny i Michaela Jurčáková, kterou zradil
skok do dálky, kde třemi přešlapy přišla o
možnost zisku umístění na stupni vítězů.
Srovnání s českou špičkou proběhne na MČR
ve dnech 10. - 11. 2. v Praze.

MMaS ve vrhu koulí měl také tišnovské
zastoupení. V dorostencích si Pavelka odběhl
mezi pokusy v tyči a bylo z toho 4. místo za
13,37 m (koule 5 kg), premiéru mezi muži
absolvoval Lukáš Redl a výkonem 11,35 m
(koule 7,25 kg) skončil 15.

3. 2. 2007 
Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců 

Početná tišnovská výprava dorazila do
Bratislavy ke klání s moravskou špičkou. V
mužích startoval Jiří Berka v běhu na 400 m -
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54,16 s - 12. místo. Osobák na 60 m zaběhl
Filla - 7,44 s, na finále to nestačilo. Na 200 m
trati to bylo 8. místo v čase 23,77 s. Junior
Doležel na 400 m doběhl 9. - 53,83 s. Ve
finále nejkratších překážek získal Pavelka 3.
místo časem 8,50 s. V dálce skočil 614 cm a
skončil 6. Šesté místo patří i Jurčákové v dálce
488 cm. Příjemným překvapením je dvojí
finálová účast Terezy Součkové v kategorii
žen - 60 m - 8,97 s - 8. místo a v běhu na 60 m
př. 5. místo.

10. - 11. 2. 2007 
Mistrovství ČR ve vícebojích 
Pražská Stromovka přivítala nejlepší české

atletické  vícebojaře. Ve  velmi  dobré  formě
se představil Pavelka. Nejprve si ve sprintu na
60 m vytvořil osobní rekord, v dálce zůstal jen
2 cm za osobákem. Přišla silná Lukášova
disciplína koule. Z velmi dalekého přešlapu
(14.53 m) se neotřepal a vrhl jen průměrný
výkon kolem 13 m. I tak to byl 3. nejlepší
vícebojařský výkon.  Slabou chvilku si vybral
v poslední disciplíně prvního dne, ve výšce.
Jen 157 cm je nejméně 10 cm pod Lukášův
normální výkon. Druhý den začal skvěle,
osobák na překážkách, vítězství nad všemi
vícebojaři a najedou celkové 4. místo.
Následoval ovšem skok o tyči, což je nejslabší
disciplína. I přes další osobní rekord na 1 km
to nakonec stačilo na celkové 7. místo. I tak je
to velmi dobrý a slibný výkon, především před
letními víceboji, kde přibudou další Lukášovy
silné disciplíny - oštěp a disk. 

Mezi dorostenkami bojovala Michaela
Jurčáková. Osobní rekordy (koule a 800 m)
spolu s nepodařenou výškou a dálkou před-
stavují nový osobní rekord v pětiboji o více
než 400 bodů a celkové 13. místo. 

Umístění obou dvou tišnovských vícebojařů
musíme ocenit, neboť ve světové vícebojařské
velmoci, kterou Česká republika je, je takové
umístění slušivé.

17. 2. 2007 
Mistrovství ČR jednotlivců
Pražská hala ve Stromovce byla svědkem

klání mezi nejlepšími dorostenci a juniory.
Kvalifikační limit splnil z Tišnova jen Lukáš
Pavelka a to ve sprintu na 60 m př. a ve skoku
dalekém. Svůj rozběh na překážkách vyhrál a
postoupil do finále 4. nejlepším časem (8,48 s).
Ve finále doběhl za 8,41 s (2 setiny za
osobním rekordem), což představuje velmi
dobré 7. místo. 45 min po finále překážek
nastoupil Lukáš ke skoku dalekém, kde
výkonem 615 cm obsadil 9. místo. Obě dvě
finálová umístění jsou velmi cenná...

(sem)

ÚSPĚCH TIŠNOVSKÝCH ŠACHISTŮ 

7. kolo krajského přeboru II
TJ Spartak Adamov "A" - ŠK Sokol

Tišnov "A" 1 : 7
Výsledky našich hráčů: Košata 1/2, Veselý

1, Gubáš 1, Plašil 1/2, Krejčí 1, Bartoň 1,
Bytešník 1, Janás 1.

Tabulka po 7. kole
  1. Sokol Rudice "B" 18
  2. ŠK Sokol Tišnov "A" 18
  3. ŠK KME-DDM Kuřim "B" 18
  4. MKS Vyškov "A" 18
  5. TJ Spartak Adamov "A" 11
  6. ŠK Garde Lipovec "B" 10
  7. TJ Sloup   9
  8. ŠK Jevíčko   6
  9. Sokol Rudice "C"   5
10. MKS Vyškov "B"   3
11. ŠK Lokomotiva Brno"F"   2
12. ŠK TJ Komořany   2

V neděli 11. února zajíždělo naše
A-družstvo do Adamova k utkání s místním
Spartakem. Po hladkém průběhu vysoce zvítě-
zilo a přiblížilo se zase o krůček postupu do
vyšší soutěže.

Další utkání hraje 24. února v místní
sokolovně s dosud vedoucím týmem soutěže
Rudice "B". Začátek je v 9.30 hod.

Za ŠK Sokol Tišnov           Jan Číhal
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Basketbalistky gymnázia 
-  4. nejlepší v republice

Tři dny bojů pod šumperskými bezednými
koši ve dnech 9. až 11. února rozhodly
nejenom o konečném pořadí, ale také o po-
stupujícím  na  jarní  mezinárodní   mistrovství
v jižní Francii. 

Moderní hala v Šumperku přivítala hymnou
šestice nejlepších dívčích i chlapeckých
středoškolských   celků.  Do  B  skupiny  byly
k tišnovským hráčkám přilosovány ještě týmy
ze Strakonic a  domácí Šumperk. V prvním
utkání s favorizovanými Strakonicemi v nor-
mální hrací době k rozhodnutí nedošlo. Skóre
prodloužení se zastavilo za stavu 50:49, z če-
hož se více radovaly hráčky z jižních Čech. Ve
druhém souboji dvou gymnázií vyrukoval proti
Tišnovu s nepříjemnou zónovou obranou
Šumperk. Po počátečním střídání se ve vedení
rozhodly tišnovské hráčky šňůrou rychlých
protiútoků o konečném a jednoznačném
vítězství v poměru 42:23. Semifinálový nená-
padně vyhlížející celek ze Sokolova byl svojí
rychlostí, technikou i úspěšnou střelbou nad
síly  všech.  Za  celý  turnaj  nepoznal  porážku
a  zaslouženě  tak  vybojoval mistrovský titul.

V boji o 3. místo se tišnovské
hráčky utkaly se středoško-
lačkami z Olomouce. Těsné
vedení po celý zápas ztratily
hráčky Tišnova opět až v závěru
zápasu a nešťastně i v posled-
ních vteřinách prodloužení.
Dramatičnost  poslední fáze hry
poznamenaly navíc rozporuplné
výroky  jednoho  z  rozhodčích,
a tak konečné skóre 36:35 ve
prospěch Olomouce se pro
Tišnovačky stalo závěrečnou
hořkou pilulkou.

Konečná nepopulární bram-
borová medaile je i přes ne-

šťastné koncovky skvělým úspěchem tišnov-
ského dívčího basketbalu. Navíc letošní získa-
né zkušenosti a široká základna kvalitních
hráček produkovaná basketbalovým klubem
jsou příslibem pro příští šampionát, který se
bude konat v roce 2009.

Konečné pořadí:
1. Sokolov
2. Strakonice
3. Olomouc
4. Tišnov
5. Šumperk
6. Nová Paka.

V chlapecké kategorii se ve finále utkaly
celky z Brna a Prostějova. Vítězem se stalo
družstvo Gymnázia Brno, Lerchova.

(BuM)

Březen ve sportovní hale SSK
 

So   3.3. 8-20 stolní tenis turnaj veteránů, mužů
a žen s mezinárodní účastí

Ne   4.3. 8-13 ml.přípravka AF'K Turnaj
So 10.3. 10 volejbal Znojmo

13 volejbal Znojmo
16 basketbal-st.dorky Start Havířov

Ne 11.3. 10 basketbal-st.dorky SBŠ Ostrava
17 házená-muži HC Zlín

So 17.3. 16 basketbal-ml.dorky BSK TJ Jičín
18 basketbal-muži BCS Husovice B
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Ne 18.3.   9.30 basketbal-ml.dorky TJ Šumperk
11.30 basketbal-muži VSK VUT Brno
17 házená-muži HK Ivančice

So 24.3. 10 volejbal MS Brno
13 volejbal MS Brno

Ne 25.3.   9-14.30  futsal.-muži I.FC Květnice
So 31.3.   8-15 házená-ml.žáci Turnaj

16      basketbal-st.dorky Stud.Pardubice

Akce ve společenském sále sokolovny
Čt   1.3.   9.30-17 Výběrový second band
Pá   2.3.   9.30-17 Výběrový second band
Po   5.3.   9-17 Prodej textilu a dom.potřeb
Út   6.3. 10-16.30 Prodej textilu a dom.potřeb
Čt   8.3.   9-17 Prodej obuvi
Pá   9.3. 10-16.30 Prodej textilu a dom.potřeb
St 14.3. 10-17 Prodej textilu a dom.potřeb
Čt 15.3.   9-17 Prodej textilu a dom.potřeb
Po 19.3.   9.30-17 Výběrový second hand
Út 20.3.   9.30-17 Výběrový second band
St 21.3.   9-17 Prodej - Skrblíkův ráj
Čt 22.3. 10-17 Prodej textilu a dom.potřeb
Čt 29.3. 10-17 Prodej textilu a dom.potřeb

Vzpomínky
Dne 20. února uplynul druhý
smutný rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Ing. RADOMÍR AŠA
VESELÝ
Stále vzpomínají kamarádi.

Dne 1. března uplyne 25
roků od úmrtí manžela, otce
a dědečka, pana

JOSEFA VEJROSTY
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Hvězdy Ti nesvítí, 
sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, 
už není naděje.

Dne 1. 3. to bude 5 roků,
kdy zemřel pan

JOSEF JANDA
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 2. března tomu bude
smutných 7 roků, co nás
navždy opustil náš milovaný
syn

MAREK
MŐHLHANSEL
Kdo jste ho znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi. Děkují rodiče.

Dne 5. března uplynou 4
smutné roky, kdy nás na-
vždy opustila naše maminka
a babička, paní
MARIE VACOVÁ
Vzpomínají synové Boři-
voj a Antonín s rodinami.

Tvůj život byla starost a práce,
pro vše dobré měl jsi cíl.
Dne 6. března by oslavil 81.
narozeniny pan
FRANTIŠEK PALKO
Děkujeme za vzpomínku
všem, kdo ho znali a měli rádi.
Manželka a syn.

Dne 6. 3. uplynou 3 roky, co
nás navždy opustila sestra,
švagrová a teta, paní
KVĚTA STRAKOVÁ
a 29. 3. uplyne 9 roků, co
nás navždy
opustil

bratr, švagr a strýc, pan
MIROSLAV STRAKA
Za tichou vzpomínku děkuje
neteř Ilona s rodinou.

Dne  7. března  by  se  dožil
33 let náš milovaný syn,
bratr, strýc a švagr, pan

KAMIL SVOBODA
Stále vzpomínají rodiče,
bratři a příbuzní.
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Dne 8. 3. uplynou dva roky,
kdy nás tragicky opustil pan

BŘETISLAV
SCHNEIDER
Stále vzpomíná 
manželka s dcerou.

Dne 8. 3. by se 85 let dožil pan
EDUARD VALA
a 11. 3. uplyne 27 let od jeho úmrtí. Stále

vzpomínají snacha, vnuk a vnučky s rodinami.

Byty, nemovitosti, pronájmy
Prodám byt v OV 3+1 s garáží,

cihlový, nová koupelna, kuchynì. V klid-
né èásti Tišnova. Cena 1,700.000 Kè, inf.
na tel.: 603 581 239.

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

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

Koupím byt v Tišnovì nebo okolí,
platba v hotovosti. Tel.: 603 742 603.

Mladý pár hledá byt 2+1 v OV v Tiš-
novì nebo Kuøimi do 1 mil. Kè. Volejte,
prosím, na èíslo 776 237 116 po 16. hod.
 

Koupím byt 1–  2+1, tel: 731 178 692.

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

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

Prodám garáž pod Klucaninou, tel.
724 316 514.

Pronajmu 1+1 v Tišnovì na ul. Kvìt-
nické, èást. zaø., od 4/07, t. 603 504 285

Pronajmu obchod + sklad na Brnìn-
ské ul. v Tišnovì. Tel.: 603 799 084.

Zamìstnání
Hledám klempíøe - pokrývaèe.

Kontakt mob.: 737 707 135, p. Novotný

Restaurace Tišnovská rychta pøijme
výpomoc do obsluhy. Èásteèná praxe,
spolehlivost, pøíjemné vystupování. Tel.:
603 922 974.

Hotel Kvìtnice pøijme kuchaøe,
pomocnou sílu do kuchynì a èíšníka-
servírku do restaurace. Dobré platební
podmínky. Kontakt na tel.: 603 894 613,
549 410 370.

Restaurace Hradèany,s.r.o.(Na hradì)
pøijme za výhodných podm. kuchaøku-
kuchaøe a servírku do provozu restau-
race v Hradèanech. tel.: 549 415 617,
mobil.: 603 819 198.

Karlova pekárna s.r.o., 
pøijme do trvalého pracovního pomìru
vedoucího expedice, expedienty a pra-
covníky do výroby. V�pøípadì zájmu
volejte na tel: 549�439�401.

Prodej, koupì
Prodám tmavý a svìtlý med, telefon:

604 306 931.

Prodám brambory z Vysoèiny 8,-
Kè/kg. Mobil.: 737 358 931.

Vážný zájemce koupí obraz Josefa
Jambora. Tel. 547 355 167.

Koupím použitý dùlní vozík jako
nádrž na zahradu. Telefon 724 272 922.

Rùzné
Hotel Kvìtnice nabízí zajištìní závodního
stravování s možností vl. odbìru (nižší
cena) nebo závozu. Množstevní sleva,
výbìr ze 4 druhù, dobrá kvalita za
slušné ceny. Kontakt 603 894 613.

Zavedené studio Free nabízí pronájem
kadeønických køesel. Tel: 721 223 373.

Hotovostní pùjèky, úvìry, hypotéky,
pojistky. Tel.: 739 603 519.

Nové drobné pùjèky pro ženy na MD,
vyøizujeme pùjèky i pro zamìstnance,
dùchodce a podnikatele. 

Telefon: 739 779 849
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