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Dubnové slovo starosty
Takže letošní zima přece jen začala? Paradoxně v předvečer prvního jarního dne

nebývalá sněhová nadílka zastavila i dopravu na dálnici. Na vlastní kůži jsem poznal
bezmocnost řidičů v záplavě mokrého sněhu. Při večerním složitém návratu z Prahy jsem
byl patrně jedním z posledních šťastlivců, kteří ještě projeli, ostatní strávili noc v autě na
zablokované dálnici.

Omlouvám se za příliš osobní úvod, ale byl to velmi náročný, pro nás však důležitý
den. Právě 20. března 2007 probíhala v Městské knihovně v Praze obhajoba projektů
usilujících o zařazení do soutěže "O cenu Petra Parléře". Ze čtrnácti měst nominovaných
do finále soutěže bylo vybráno osm a Tišnov je mezi nimi. Na základě architektonické
soutěže vybere Společnost Petra Parléře architekta, který vypracuje studii rekonstrukce
náměstí Míru v našem městě. Tu potom po slavnostním převzetí budeme moci použít pro
zpracování projektu.

V březnovém ohlédnutí zmíním ještě jednu radostnou událost: v pátek 16. 3. byly na
krajském úřadě slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší internetové stránky měst
- Zlatý erb. Ve dvou předchozích ročnících jsme krajské kolo vyhráli, loni jsme v celo-
státní soutěži skončili dokonce druzí za vítězným Děčínem. Letošní třetí místo v krajské
soutěži pak v obrovské konkurenci ostatních měst považuji za neméně cenný úspěch
informatiků  a  vedení  našeho  úřadu. Svědčí  o  stabilní kvalitní práci v oblasti informací
z radnice.

Příjemná zpráva přišla z ministerstva vnitra. V letošním programu "Partnerství" bude
náš projekt budování kamerového systému podpořen částkou 350 tis. Kč, dovybavení
skateparku částkou 150 tis. Kč. Je to další úspěch a ocenění našeho projektu kriminální
prevence.

Před námi jsou Velikonoce a s nimi tradičně spojené úsilí o rychlý a důkladný jarní
úklid. Pravidelně se i v našem městě stále více zvláště mladých obětavců zapojuje do
očisty přírody v okolí. Děkuji vám a těším se na další spolupráci. 

Velice si vážíme každé pomoci, děkujeme i za úklid všech prostranství. Je radost
sledovat předzahrádky rodinných domků i okolí některých bytových domů na sídlištích -
kéž jich přibývá. Novinkou umožňující pohodlněji se zbavit odpadu na sběrném dvoře je
rozšíření jeho provozní doby na každou sobotu dopoledne. Věříme, že tuto změnu ocení
zvláště obyvatelé Tišnova dojíždějící za prací, kteří nestíhají likvidaci odpadů v běžné
provozní době všedního dne.

Poděkování patří vám všem, kteří spolupracujete při třídění odpadu. Příspěvek za
třídění od firmy Ekokom - asi 460 tis. Kč, který díky vaší kázni získáváme, výrazně
snižuje náklady. Rovněž pohotové zapojení města do systému zpětného odběru
elektrospotřebičů znamenalo letos téměř devadesátiprocentní úbytek produkce tzv.
nebezpečného odpadu. Současně jsme obdrželi příspěvek za zapojení do systému
zpětného odběru, takže úspora v nákladech na likvidaci nebezpečného odpadu oproti
předchozímu roku dosahuje zhruba 250 tis. Kč. Další zajímavá čísla a souvislosti systému
sběru a třídění odpadů budeme publikovat na stránkách TN.

Přeji nám všem příjemný nástup jara a radostné velikonoční svátky.    

Váš          Ing. František Svoboda



Radnice informuje

K ÚPRAVÁM NÁM ĚSTÍ
Zajímá vás nová úprava nám. 28. října? Jak

bude  realizována  změna  dopravního režimu
a úprava zelených ploch na tomto náměstí?
Přijďte sdělit svůj názor.

11., 16., 18 a 23. dubna můžete v malé
zasedací místnosti radnice vždy od 15 do 18
hodin shlédnout 3 navrhované studie parko-
vých úprav tohoto náměstí. Taktéž na inter-
netových stránkách města budeme prezentovat
navrhované studie včetně ankety. Uvítáme
vaše připomínky.

ÚHRADOU POPLATK Ů 
PŘEDEJDEME PROBLÉM ŮM!

Připomínáme,  že se blíží termíny pro
úhradu místních poplatků ze psů a za
komunální odpad letošního roku. Podle obecně

závazné vyhlášky našeho města má být popla-
tek ze psů uhrazen nejpozději do konce března,
poštovní poukázky již byly registrovaným
držitelům psů rozeslány. 

Poplatek za komunální odpad má splatnost
nejpozději do konce dubna kalendářního roku.
Poštovní poukázky na místní poplatek za
komunální odpad se budou tisknout a rozesílat
jen těm poplatníkům, kteří nesplní svou
poplatkovou povinnost ve stanovené lhůtě.
Poplatek lze uhradit hotově přímo do pokladny
finančního odboru na radnici v Tišnově, nám.
Míru 111, první poschodí vpravo. Údaje pro
bezhotovostní způsob platby sdělíme na
telefonním čísle 549 439 838, případně na
e-mailové adrese: stryk@tisnov-mesto.cz. 
Číslo našeho příjmového účtu vedeného

pobočkou Komerční banky v Tišnově je:
19-1425641/0100. Pro občany s trvalým
pobytem v Tišnově činí poplatek za komunální
odpad  na  osobu  a  rok  480  Kč, pro občany
v  místních  částech  Hajánky,  Hájek,   Jamné
a Pejškov 380 Kč. Stejné částky hradí vlastníci

nemovitostí určených nebo sloužících k indivi-
duální rekreaci, ve kterých není hlášena k trva-
lému  pobytu  žádná  fyzická osoba  (tj. chataři
a chalupáři). Včas neuhrazený poplatek může
být podle ustanovení § 11 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
zvýšen platebním výměrem až na trojnásobek.

Více se k těmto poplatkům dočtete v Tiš-
novských novinách č. 4 z února letošního roku.
 

Včasnou úhradou obou výše uvedených
poplatků předejdete nepříjemnostem při jejich
vymáhání. Děkujeme za porozumění.

Ludmila Sterzelová
zástupce vedoucího finančního odboru

INFORMACE PRO MAJITELE PS Ů
Přibývá hlášení o nalezených zvířatech na

území města Tišnova, většinou se jedná o pej-
sky. Chci proto upozornit, že v případě, když
se vám zaběhne či ztratí pes, je vhodné
informovat se nejdříve na MěÚ Tišnov, odbor
správy majetku a investic /tel. 549 439 851/.
Popis s fotografií nalezeného psa bývá
zveřejněn ve vysílání Tišnovské televize, dále
na internetových stránkách města a na
veřejných vývěskách. Jsou případy, že se
majitel  i  přes  uvedené  informace  nepřihlásí
a zvířata musí být předána do útulku. Obvykle
proto bývají vyzýváni i případní zájemci, kteří
by se rádi takových zvířat ujali. 

Je-li to možné, opatřete vašemu pejskovi na
obojek známku, která cestu k majiteli velice
usnadní.    Eva Zavřelová

odbor správy majetku a investic

KONTEJNERY NA ODPADY
Oznamujeme všem občanům města

Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Há-
jek-Hajánky, že v měsíci dubnu budou opět po
městě a obcích umísťovány podle rozpisu sady
velkoobjemových kontejnerů a to ve městě na
bioodpad a velkoobjemový odpad, na obcích
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na velkoobjemový odpad. Za velkoobjemový
odpad  lze  považovat  odpad, který vzhledem
k jeho rozměrům nelze uložit do vlastních
odpadových nádob (popelnic). Jsou to přede-
vším skříně, sedací soupravy, koberce, železo
aj. Pokud je to možné, prosíme o maximální
snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se
jedná o rozmontování, s kterým  může  pomoci
i obsluha u kontejnerů. Za velkoobjemový
odpad nelze považovat "velkoobjemový"
nebezpečný odpad (chladničky, sporáky,
televize a jiné), který podléhá režimu zpětného
odběru, jehož plnění město zajišťuje na sběr-
ném dvoře.

Co se týče bioodpadu, žádáme ty občany,
kteří mají možnost bioodpad kompostovat na
vlastních zahrádkách, aby tímto způsobem
bioodpad likvidovali, ušetří tím městu finance,
které mohou být vynaloženy na jiné, všem
občanům našeho města prospěšné činnosti.
Prosíme, aby donesené větve, které podléhají
jinému  způsobu  recyklace, nebyly  smíchány
s ostatním bioodpadem. Budou odvezeny
následně.

P L Á N
přistavení sad velkoobjemových kontejnerů

dle míst určení a termínů v období od 3. dubna
do 26. dubna 2007:

na velkoobjemový odpad 
a železný šrot v Tišnově:
3. 4. - ul. Černohorská, u Jeřábkových
(úterý) - ul. Janáčkova, parkoviště u náhonu
5. 4. - ul. Kvapilova, u ZŠ Smíškova
(čtvrtek) - sídl. Pod Klucaninou, park. u pošty
10. 4. - ul. Drbalova, u bytových domů
(úterý) - U Humpolky, parkoviště
12. 4. - sídl. Pod Květnicí, parkov. ul. Polní
(čtvrtek) - ul. Erbenova, u bytových domů
17. 4. - Trnec, u velkoobchodu
(úterý) - ul. Klášterská, u závor

- Pejškov, u autobusové zastávky
19. 4. - ul. Na Hrádku, u starého hřbitova

(čtvrtek) - ul. Purkyňova, u nemocnice
- Jamné, u hostince U Vlachů

24. 4. - nám. 28. října, parkoviště  u  ZŠ
(úterý) - ul. Brněnská, u pily

- Hájek-Hajánky, naproti kult. domu
26. 4. - Za Mlýnem, u křížku
(čtvrtek) - sídl. Pod Klucaninou, ul. Halasova

  (pouze velkoobjemový odpad)
- sídl. Pod Květnicí, 
  na konci Královy ulice.

Na každém sběrném stanovišti je umístě-
na sada kontejnerů v době od 14 do 18
hodin. 

Komu nevyhovují dané termíny či
stanoviště, má možnost svůj odpad uložit do
sady kontejnerů stabilně umístěných na
sběrném dvoře, ulice Wágnerova  1543,  a  to
v době: pondělí: 7 - 16.30 hod.

úterý - pátek: 7 - 15 hod.
každá sobota (od 7. 4. 2007) 8 - 12 hod.

Při ukládání odpadu na sběrném dvoře je
nutné předložit občanský průkaz k prokázání
trvalého pobytu, v případě místního "chataře"
doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu.
Na sběrném dvoře se rovněž můžete infor-
movat o tom, kam s odpady, se kterými si
nevíte rady. Telefon:  549 410 422.

Za odpad z domácností nelze považo-
vat stavební suť, krytinu a ostatní stavební
odpad nebo výkopek zeminy. Tento mate-
riál je možné na sběrném dvoře za úhradu
uložit.

Mimo sběrný dvůr  je  v  provozu výkupna
železa a barevných kovů firmy FIALA  v
areálu Jihomoravských lesů Tišnov na
Ostrovci s pracovní  dobou  pondělí – pátek 8
- 16 hodin a v každou předem avizovanou
sobotu (tel.: 604 213 996). 

Odpadový papír lze také uložit ve sběrně
pana Miloše Frýby - Kontest, provozovna
Předklášteří, ve Vísce naproti papírně, s ote-
vírací dobou ve všední dny vždy 8 - 13 a 13.30
až 16 hodin.

Odd. komunálních služeb
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Jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Tišnova se dne 15.

března   2007   setkalo   na   svém   zasedání
č. 2/2007 a na závěr jednání přijalo toto
usnesení:
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou

města Tišnova Ing. Františkem Svobodou.
2.  Závěrečný účet města Tišnova za rok 2006

bez výhrad. 
3.  Rozpočtová opatření města Tišnova k 31.

3. 2007 dle předloženého návrhu. 
4.  Darování pozemků v k.ú. Tišnov, parc.č.

283/15 o výměře 108 m2, části parc.č.
283/2 podle GP nově označenou parc.č.
283/12 o výměře 2 m2, části parc.č. 283/5
podle GP nově označenou parc.č. 283/13
o výměře 2 m2,  části 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 části parc.č. 2648/2 podle GP nově
označenou parc.č. 2648/5 o výměře 15 m2

Jihomoravskému kraji, se sídlem v Brně. 
5.  Bezúplatný převod pozemků v k.ú.

Tišnov,  části  parc.č. 283/6 podle GP
označené jako díl "f" o výměře 15 m2,
části parc.č. 283/8 podle GP označené
jako díl "g" o výměře 7 m2, parc.č. 283/16
o výměře 2 m2, části parc.č. 283/8 o vý-
měře 1 m2, části parc.č. 462/6 o výměře
202 m2 a části parc.č. 2648/3 podle GP
nově označené parc.č. 2648/6 o výměře
201 m2 ve vlastnictví Jihomoravského kra-
je, se sídlem v Brně do vlastnictví města
Tišnova.

6.  Prodej části pozemku v k.ú. Brumov u
Lomnice parc.č. 94/3 podle GP nově
označenou parc.č. 94/8 o výměře 105 m2

Lesům  České  republiky,  s.p.,  se  sídlem
v  Hradci  Králové za kupní cenu 110 Kč
+  úhradu  nákladů  spojených s prodejem
a daně z převodu nemovitostí.

7.  Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.
č. 786/36 podle GP nově označených
parc. č. 786/104 o výměře 1 m2, parc.č.
786/105 o výměře 17 m2 a parc. č.

786/106 o vý- měře 12 m2 stavebnímu
bytovému druž- stvu Květnice, se sídlem v
Tišnově, za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 +
úhradu nákladů spojených s prodejem
včetně daně z převodu nemovitostí. 

8. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
směnné smlouvy mezi městem Tišnovem
a manžely Jiřím a Marií Němcovými, oba
bytem Tišnov, ohledně budoucí směny
částí pozemku v k.ú. Tišnov: části
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, oba bytem Tišnov. 

9.  Prodej částí pozemku  v k.ú. Tišnov parc.
č. 786/30 podle GP nově označených
parc. č. 786/107 o výměře 6 m2, parc.č.
786/108 o výměře 7 m2, parc.č. 786/109 o
výměře 4 m2 a parc.č. 786/110 o výměře 3
m2 Společenství vlastníků pro dům
sestávající z čp. 1638, 1639, 1640 na ulici
Květnické v Tišnově za kupní cenu 70
Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s
prodejem a daně z převodu nemovitostí.

10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy mezi městem Tišnovem a
Janem Wagnerem, bytem Tišnov, na od-
koupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.
č. 700/5 o výměře cca 2 m2 za kupní cenu
250 Kč/m2. 

11. Odkoupení částí pozemků v k.ú.Tišnov,
parc.č. 2466/253 podle GP nově označené
parc.č. 2466/391 o výměře 210 m2 a části
parc.č. 2466/288 podle GP nově označené
parc.č. 2466/393 o výměře 240 m2 ve
vlastnictví Ing. Oldřicha Břeně, Ing. Jany
Břeňové, Marie Valoškové, všichni bytem
Brno, a MVDr. Františky Kuchařové,
bytem Jihlava, za kupní cenu 250 Kč/m2.

12. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc.č.
2466/71 o výměře 52 m2, parc.č. 2466/73
o výměře 53 m2, parc.č. 2466/158 o vý-
měře 296 m2, parc.č. 2466/57 o výměře 82

7/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 5



m2, části parc.č. 2466/233 podle GP oz-
načené dílem "a" o výměře 20 m2 a části
parc.č. 2466/39 podle GP označené dílem
"b" o výměře 1 m2 ve vlastnictví Bedřišky
a Bedřicha Kratochvílových, oba bytem
Tišnov, za kupní cenu 250 Kč/m2 za
podmínky, že pozemek parc.č. 2466/158
bude zbaven navážky.  

13. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc.č.
720/2 o výměře 95 m2, parc.č. 2466/74 o
výměře 36 m2, parc.č. 2466/58 o výměře
58 m2, parc.č. 2466/212 o výměře 5 m2,
parc.č. 2466/213 o výměře 4 m2 a parc.č.
2466/214 o výměře 3 m2 ve vlastnictví
společnosti "Hony za Kukýrnou", spol. s
r.o., se sídlem v Tišnově, za kupní cenu
250 Kč/m2.

14. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
kupní  smlouvy  mezi  městem  Tišnovem
a Oldřichem Svobodou, Ing. Igorem Vla-
chem, oba bytem Brno, a Marií Stonáč-
kovou, bytem Alexovice, na odkoupení
části pozemku v k.ú. Tišnov, parc.č.
2466/276 o výměře cca 250 m2 za kupní
cenu 300 Kč/m2.

15. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy mezi městem Tišnovem a
společností Němec Jiří stavitel s.r.o., se
sídlem v Brně, na odkoupení části pozem-
ku v k.ú. Tišnov, parc.č. 2466/281 o vý-
měře cca 40 m2 za kupní cenu 250 Kč/m2. 

16. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí
roku 2007 dle předloženého návrhu.

17. Vydání nové zřizovací listiny organizační
složky Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Tišnova, kterou se nahrazuje
zřizovací listiny ze dne 27. 06. 2001,
kterou byla zřízena organizační složka
Sbor dobrovolných hasičů Tišnov, okres
Brno-venkov, podle předloženého návrhu.

 

18. Pořízení nového územního plánu města
Tišnova. 

19. Prodloužení termínu čerpání veřejné finan-
ční podpory na pořízení sanitního vozidla
ve výši 240 000 Kč Nemocnici Tišnov do
31. 12. 2007. 

ZM revokuje: 
1.  Z důvodu jiného způsobu majetkoprávní-

ho vypořádání  usnesení ze zasedání ZM
dne 16. 12. 2004, kde pod bodem č. 7
schválilo směnu pozemků v k.ú. Tišnov:
části parc.č. 2375/6 podle GP nově
označené jako parc.č. 2375/10 o výměře
51 m2, části PK parc.č.st. 384 podle GP
nově označené jako parc.č. 2412/4 o vý-
měře 17 m2, části parc.č. 283/1 podle GP
označené jako díl "d" o výměře 98 m2,
části parc.č. 283/2 podle GP označené
jako díl "e" o výměře 10 m2, části parc.č.
283/2 podle GP nově označené jako
parc.č. 283/12 o výměře 2 m2, části parc.č.
283/5 podle GP nově označené jako
parc.č. 283/13 o výměře 2 m2, části parc.č.
286/5 podle GP nově označené jako
parc.č. 286/6 o výměře 4 m2, části parc.č.
288/3 podle GP označené jako díl "h" o
výměře 58 m2, části parc.č. 283/1 podle
GP označené jako díl "i"  o výměře 1 m2 a
části parc.č. 2648/2 podle GP nově ozna-
čené jako parc.č. 2648/5  o výměře 15 m2

ve vlastnictví města Tišnova za část parc.č.
2323/2 podle GP nově označenou jako
parc.č. 2323/6 o výměře 5 m2, část EN
parc.č. 2412 o výměře 896 m2, části
parc.č. 2413 podle GP nově označené jako
parc.č. 2413/2 o výměře 392 m2, parc.č.
2413/3 o výměře 259 m2 a parc.č. 2413/4
o výměře 35 m2, část parc.č. 283/6 podle
GP označenou jako díl "f" o výměře 15 m2,
část parc.č. 283/8 podle GP označenou
jako díl "g" o výměře 7 m2, část parc.č.
283/6 podle GP nově označenou jako
parc.č. 283/14 o výměře 2 m2, část parc.č.
283/8 o výměře 1 m2, část parc.č. 462/6 o
výměře 202 m2 a část parc.č. 2648/3 podle
GP nově označenou jako parc.č. 2648/6 o
výměře 201 m2 ve vlastnictví Jihomorav-
ského kraje, Brno. Rozdíl ve výměře
směňovaných částí pozemků bude na
město Tišnov převeden bezúplatně. 

ZM pověřuje: 
1. Starostu města Tišnova Ing. Františka

Svobodu trvalou spoluprací s pořizovate-
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lem (Úřadem územního plánování při
MěÚ Tišnov), při pořizování územně
plánovací dokumentace pro město Tišnov.

  

ZM odmítlo: 
1. Nabídku společnosti A&CE Global Finan-

ce, a.s, Brno na prodej prioritních akcií
České spořitelny a.s.  

ZM bere na vědomí:
1.  Zprávu o činnosti RM do 7. 3. 2007.
2.  Zprávu o odpadech za rok 2006. 
3.  Zpráva o sportu ve městě Tišnově za rok

2006.
4.  Zprávu o kultuře za rok 2006.
5.  Zprávu o činnosti komise pro mládež a

mládežnických organizací za rok 2006.
6.  Zápis č. 2 ze schůze výboru pro komunitní

plánování sociálních služeb ze dne 19. 2.
2007.

7.  Odstoupení člena výboru pro komunitní
plánování sociálních služeb pana Ing.
Miroslava Pálky na vlastní žádost. 

8.  Zápis č. 2/2007 ze schůze kontrolního
výboru ze dne 5. 3. 2007. 

9.  Zápis č. 2/2007 ze schůze finančního
výboru ze dne 7. 3. 2007. 

ZM ukládá: 
1.  Odboru správy majetku a investic zajistit

provozní dobu na sběrném dvoře města
Tišnova  každou sobotu v měsíci.

2.  RM ve spolupráci se sportovní komisí
zadat zpracování koncepce sportu a spor-
tovních zařízení ve městě Tišnově. 

3. RM vypracovat pravidla rozdělování do-
tací v oblasti sportu, která budou vycházet
z návrhu  sportovní komise.

Ing. František Svoboda, starosta města
Zdeněk Melkes,  1. místostarosta

O sociálních službách společně
Co přinesl nový zákon?
Občanům starým a zdravotně postiženým,

pobírajícím zvýšený důchod pro bezmocnost,
přinesl peníze ve formě "příspěvku na péči" na
nákup sociální služby; ostatním, také ne zcela
soběstačným, právo podat si žádost o tuto

dávku,  která jim zajistí důstojnou péči v jejich
přirozeném sociálním prostředí nebo v někte-
rém zařízení sociální péče. Těm, kteří pobírali
dávku "zvýšení důchodu pro bezmocnost" byla
dávka bez žádosti přiznána. Nebylo jednodu-
ché přechod na  nový systém zajistit. S velkým
pracovním nasazením jsme to na našem
odboru sociálních věcí zvládli. Občané své
příspěvky měli v měsíci lednu vyplacené.

Obcím zákon přinesl povinnost zajistit do-
statečnou nabídku kvalitních sociálních služeb
na svém správním území. Jaké jsou skutečné
potřeby občanů, se však pouze domníváme.

Proto je potřeba sociální služby plánovat na
základě skutečných potřeb občanů. Zpracovaní
komunitního plánu sociálních služeb je práce
nelehká. Je potřeba najít odborníky, kteří jsou
v této oblasti vzdělaní a pomohou proces
komunitního plánování nastartovat a poradí,
jak kvalitním způsobem získat informace a ná-
zory od občanů. Nemá smysl budovat takové
sociální služby, které nebudou využívány, to
by bylo neekonomické.  Výbor pro komunitní
plánování od počátku roku zahájil přípravné
práce pro co nejlepší informovanost občanů,
které se bude snažit co nejdříve oslovit a vy-
zvat  ke spolupráci. 

Na   měsíc  květen  je připravována beseda
v Tišnovské televizi,  kam  mohou  občané
volat a získat tak co nejvíce informací o komu-
nitním plánování, další informace najdeme na
webových stránkách města Tišnova, budeme
pořádat besedy s občany, oslovovat je formou
dotazníků, apod. Pro úspěšné zahájení prací na
komunitním plánování sociálních služeb je
tedy  nezbytné  zmapovat  si  místo, kde žijeme
a plánujeme. 

Prosím,  nezůstávejte  v  závětří,   nebuďte
k této problematice apatičtí, vždyť sociální
služby jsou věcí náš všech a jsou pro nás  -  pro
všechny.                                                   

Emilie Trn čáková
vedoucí odboru sociálních věcí
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Darujte nepotřebné!
Nevíte, co s ošacením, ložním prádlem či

taškami, které vám doma jen zabírají místo?
Město Tišnov ve spolupráci se společností
SITA CZ a Ekoporadnou Tišnovsko vyhlašuje
sběrové dny pro Diakonii Broumov, která se
věnuje zpracovávání textilního odpadu. 

Do 13. dubna můžete v pytlích či
uzavřených taškách předat neznečištěné oša-
cení a textil na sběrný dvůr. Sběrný dvůr je
otevřen v pracovní dny od 7 do 15 hod., v pon-
dělí do 16.30 hod. Můžete využít i dvou
sudých sobot 24. 3. a 7. 4., kdy je otevřeno od
8 do 12 hodin. Menší množství je možné
předat i v Ekoporadně Tišnovsko na náměstí
28. října v pondělí od 8 do 12 hod. a ve středu
a ve čtvrtek vždy od 13 do 17 hod. 14. dubna
si sbírku převezmou dopravci z Diakonie. 

Do 13. dubna můžete darovat:
- ošacení včetně prádla (dámské, pánské,

dětské, zimní i letní) 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,

záclony, závěsy 
- látky, vlny, příze (i zbytky) 
- péřové přikrývky, (i samotné peří),

polštáře, deky, spací pytle 
- nenošenou, nepoškozenou obuv 
- jakýkoli potrhaný, ale čistý bavlněný textil

(lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile,
tepláky) 

- kabelky, batohy, školní tašky 
- kožené i koženkové oblečení, bundy,

pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané).
V Diakonii Broumov darovaný textil a dal-

ší věci přebírají a třídí. Nejsou-li využitelné pro
humanitární účely, dochází k jejich zpracování
pro  další  výrobu. Tuto  práci  vykonávají  lidé
v obtížné životní situaci (bez přístřeší, po
výkonu trestu, odchodu z výchovné péče
apod.), kteří v regionu jen obtížně nacházejí
pracovní uplatnění. Diakonie jim kromě práce
nabízí také ubytování a stravu. Využijí-li tuto
šanci, získávají velkou možnost zařadit se do
běžného života. Darováním pro Diakonii

Broumov tak vytváříte pracovní uplatnění pro
potřebné, kteří jinak končí bez zázemí na ulici. 

Sběr budeme opakovat vždy v předem
avizované dny každé jaro a podzim.

Mgr. Karolína Krátká,
Ing. Václav Drhlík

Duben v MìKS
 

Středa 11. dubna, 19.30 hod., sál kina Svratka
Chaz Palminteri: 
VRAH ZVONÍ DVAKRÁT

Strhující příběh tří lidských osudů, které se
setkaly v nesprávný čas na nesprávném místě.
Vynikající detektivní hra, bravurně napsaná, se
v mnoha místech blíží k psychothrilleru.
Odkrývá velmi citlivě psychologii jednotlivých
postav a autor dochází k závěru,  že  to,  co  je
v životě dáno jasně a co vnímáme černobíle, se
nám může pod tlakem vývoje událostí
rozplynout pod rukama jako vyschlý písek. 

V příběhu není vítězů ani poražených.
Každý musí něco obětovat, aby mohl něco
získat. Hrají: Tomáš Krejčíř, Dana Homolová,
Ivan Vyskočil. Režie: Jana Kališová.

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

Pátek 13. dubna v 8.45 a 10 hod., sál kina 
Mladá scéna Ústí nad Labem
KOCOUR V BOTÁCH 

Soubor  vznikl  před  více  než  dvaceti  lety
a za celou dobu své existence se snaží ukázat
dětem kouzelný svět pohádek a probudit v nich
jejich představivost. Aby dětem co nejvíc při-
blížil svět kouzel a imaginace, klade zvláštní
důraz na výtvarnou složku inscenací. Zajímavá
scénografie, využití luminiscenčního divadla,
bohaté kostýmy, světelné a pyrotechnické
efekty,  to  vše  činí  toto  divadlo  jedinečným
a pro děti nesmírně lákavým. 

Chudý mládenec Jan, který se živí pletením
košíků, dostává příležitost přivydělat si nějaké
peníze v pekárně. Po roční službě však dostává
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pouze boty. Velké zklamání mu vynahradí
jeho kocourek Macek, který díky těmto botám
získá lidskou podobu a svým důvtipem mu
zajistí nejen bohaté panství, ale zejména srdce
krásné princezny. 

KRUH PŘÁTEL HUDBY TIŠNOV
9. koncert sezóny 2006/07
Středa 18. dubna, 19.30 hod., velký sál MěKS
KRISTINA VACULOVÁ 
a LIBOR JANEČEK
Komorní hudba pro flétnu a kytaru.
Neděle 22. dubna, 16 hod., kostel sv. Václava

Vachův sbor moravských učitelek 

Středa 25. dubna, 19.30 hod., sál kina Svratka
TRAVESTI SHOW SKANDALL LADIES

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

Jamborův dům - GALERIE
Tišnov, Brněnská 475, telefon 549 410 211
Gabriela Tůmová: Mé milé sny

Gabrielu Tůmovou jsme v naší galerii po-
prvé uvítali v roce 2002. Letos se k nám znovu
vrací s novou kolekcí, ve které nám otevírá
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas organizuje

  1.4. Procházka za ptačím zpěvem pod Sychrákem 6.00
  2.4. Akordeonový koncert sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
  4.4. Poslání vojáků zahraniční mise - P. Florian knihovna 17.00 MěK
  4.4. Koncert pedagogů ZUŠ sál ZUŠ 19.00 ZUŠ
11.4. Vrah zvoní dvakrát - divadelní představení sál kina 19.30 MěKS
11.4. Největší hity Semaforu sál kina 17.00 ZUŠ
12.4. Salonky - Trénování paměti knihovna   9.30 MěK
12.4. Beseda se Simonou Monyovou knihovna 17.00 MěK
13.4. Kocour v botách - dětské představení kino Svratka   8.45, 10.00   MěKS
14.4. Zálesácký závod zdatnosti sokolovna Sokol
18.4. Koncert KPH - Kristina Vaculová - flétna,  Libor Janeček - kytara

sál MěKS 19.30 MěKS
21.4. Závod O tišnovský měšec areál klubu   8.00 kynol. klub
22.4. Vachův sbor moravských učitelek kostel sv. Václava 16.00 MěKS
23.4. Komorní koncert sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
25.4. Kabaret travesti skupiny SCANDAL LADIES MěKS
26.4. Salonky - Jak být duševně výkonnější - J. Vejsadová, knihovna   9.30 MěK
26.4. Pouští a sněhem - Uzbekistán, Tádžikistán - R. Jirků knihovna 17.00 MěK

Výstavy
24.3 - 19.4. Tůmová Gabriela  - paličkovaná krajka galerie Jamborův dům MěKS
21.4 .- 17.5. Synáková Iva - obrazy, mandaly galerie Jamborův dům MěKS
12.3. -  3.4. Skleněné figurky knihovna MěK
  1.4. - 27.4. Havel Jiří - obrazy galerie Diana
  4.3. - 20.5. Květiny bílé po cestě Podhorácké muzeum Předklášteří
  6.4. - 15.4. Svatební kytice Podhorácké muzeum Předklášteří



svůj snový pohled na vše, co zdánlivě nesou-
visí s uspěchaným světem. Tradice jsou často
na  obtíž "modernímu" pojetí  života  mladých
a pohříchu i starší generaci. Jako soli je třeba
těch, kteří se dokáží v životě zastavit, spojit
tradici s moderní dobou a obětují veškerou
svoji energii na tvorbu, v níž se vracejí k zapo-
menutým technikám a vidí v nich naplnění
vlastního života... Takovou je výtvarnice
Gabriela Tůmová.

Práce Gabriely Tůmové čítá v současnosti
stovky paličkovaných obrázků, závěsů, které
představila na více než padesáti samostatných
výstavách v České republice i zahraničí. Na
tišnovské výstavě objevíme díla z posledních
let, uspořádaná do dvou hlavních cyklů: Křídla
a vesmír, doplněná o paličkované obrazy
inspirované událostmi všedního dne.

Výstava v Jamborově galerii potrvá do 19.
dubna. Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12
a 14 - 17 hodin.

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

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

Více na internetových stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/

Velikonoční inspirace
Obecní úřad Předklášteří u Tišnova pořádá

2. prodejní výstavu aranžmá ze suchých květin
"Velikonoční inspirace". Výstava bude pří-
stupná v sobotu 31. 3. 2007 od 8 do 17 hodin
ve 2. poschodí budovy obecního úřadu.
Srdečně zveme všechny zájemce.

Městská knihovna Tišnov zve:
Dětské oddělení
2. 4. v 9.00 "Umění adresované dětem" -

beseda s výtvarnicí Alicí Dostálovou o tradici
sklářského umění.

4. 4. 12.00 - 17.00 "Z proutěného košíku" -
velikonoční dílna.

Oddělení dospělých 
4. 4. v 17.00 "Poslání vojáků zahraniční

mise" - beseda s Ing. Petrem Floriánem o pů-
sobení vojáků mise MNF-1 na území Iráku.

12. 4. v 9.30 "Salonky" - Trénování paměti
(co je to paměť, jaké má části, co vše jsme
schopni si zapamatovat, techniky trénování
paměti).

12. 4. v 17.00 "Simona Monyová" - beseda
s populární brněnskou spisovatelkou, která se
ve svých novelách a románech věnuje part-
nerským, rodinným i pracovním problémům.
V knihách nechybí ani humor, tolik potřebný
pro život.

26. 4. v 9. 30 "Salonky" - Jak být duševně
výkonnější - přednáška Mgr. Jany Vejsadové,
členky České společnosti pro trénování paměti
a mozkový jogging.

26. 4. v 17.00 "Pouští a sněhem - Uzbe-
kistán a Tádžikistán" - v cestopisné besedě
spojené s dataprojekcí nahlédneme s Ing. Ra-
dovanem Jirků do života běžných lidí v Uzbe-
kistánu a prohlédneme si starobylé město
Samarkand. Horkou pouští dojedeme až k řece
Amudarja na afghánské hranici.  Na hranicích
s Tádžikistánem začneme pomalu stoupat do
hor a přes sedla Hindúkuše se dostaneme až do
majestátního Pamíru, do drsných, ale krásných
hor.

Od baroka 
po Semafor
 

Když tišnovské hudební dění ve středu 14.
března po mnoha letech obohatili aktéři spíše
pedagogických  výstupů  než  koncertní scény
a obřadní síň radnice vzácně patřila právě
jejich hře na vyučované i jiné (cembalo,
loutna, barokní housle či tuba) nástroje, mohli

7/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 10



si někteří právem klást otázku, zda se taková
snaha setká s diváckou odezvou. Nepřísluší mi
právo hodnotit samotné výkony, avšak návště-
vu koncertu pedagogů musím označit slovem
hojná. Snad dává i právo těm optimistům, kteří
už nějaký čas pilně studují hudební náplň
návazného druhého večera. Ten se uskuteční
ve známých prostorách Základní umělecké
školy na Dvořáčkově ulici, v koncertním sále,
kde jsou k dispozici dva nejobjemnější
nástroje: varhany a koncertní křídlo. 

Toto oznámení je současně i pozvánkou na
středu 4. dubna v 19 hodin. Dvěma opačnými
póly programu budou skladatelé barokní
(Giacomo Carissimi, Georg Friedrich Händel,
Johann Sebastian Bach) a naproti tomu docela
nedávní (Oldřich Palkovský, Jiří Bulis) a ke
slovu přijdou vedle již známých tváří i učitelé,
na které se prve nedostalo: Zdeněk Vašíček,
Vít Spilka, Pavel Palkovský, Marika Kašparo-
vá nebo Libor Janeček. 

Nejčastějším "hracím" dnem je ovšem na
ZUŠ Tišnov pondělí a je tedy vhodné při-
pomenout hned to první v měsíci, 2. duben,
kdy v pravidelném čase 16.30 hodin proběhne
koncert akordeonových tříd učitelek Dany
Morysové a Bohuslavy Nedomové. 

Do cyklu výročních komponovaných
pásem o životě a díle slavných hitmakerů
neboli skladatelů hudby nevážné, zato však
velmi trvanlivé až nezničitelné, přidá letos naše
škola profil legendární malé pražské scény,
která je však co do délky existence snad zcela
bezkonkurenční (1959 - dosud) a důstojně
navazuje na slavné tradice Osvobozeného
divadla mezi dvěma válkami. Jak už čtenáře
zajisté napadá, řešení zní Semafor Jiřího
Suchého. Zejména první dekáda po boku
Jiřího Šlitra dala českému národu v dobách
neutěšených mnohé radosti a některé z nich
nabídne orchestr učitelů spolu s dětským
sborem, sólisty-studenty a hostem, členem
původního souboru divadla Semafor, ve středu
11. dubna v 17 hodin tišnovské veřejnosti.
Místem konání bude jako obvykle kino
Svratka.      (ber)

Věcné názory žáků
jsou na ZUŠ Tišnov brány vážně

Žáci bývají nejednou vykázáni učiteli do
patřičných mezí. V případech žákovských
legrací a provokací lze takový přístup jen
doporučit. Méně vhodný je tehdy, když žák
přijde s věcným názorem. Pokud byl jeho věc-
ný názor zlehčen, žák může ztratit motivaci ke
školní práci. Žáci, rodičovská veřejnost i spo-
lečnost očekávají, že škola bude věcné názory
žáků brát vážně.

Dotazníkové šetření je klasickou metodou
zjišťování věcných názorů žáků. Na ZUŠ
Tišnov je toto šetření od roku 2001 až dosud
prováděno v předmětech hra na klavír a hra na
varhany ve spojení s komunikací v cizím ja-
zyce (CLIL). K věcným názorům žáků, získa-
ným anonymně i adresně, se v CLIL na ZUŠ
Tišnov průběžně přihlíží. Postupně se s nimi
seznamuje též odborná veřejnost z jiných
českých škol, vysokých škol doma i v zahra-
ničí a další zájemci.

Dosud nejrozsáhlejší dotazníkové šetření
bylo na ZUŠ Tišnov provedeno vedením školy
v roce 2006. Příležitost vyjádřit své názory -
podle míry osobní odvahy anonymně či
adresně - dostali všichni žáci vyšších ročníků
ve  všech  oborech školy. Šetření se zaměřilo
na  dvě  souhrnné položky vyučování: ovzduší
a průběh. Věcné názory žáků byly dílem
zahrnuty do vlastního hodnocení školy, dílem
k nim bude přihlíženo ve školním vzdělávacím
programu i při kontrolní činnosti prováděné
Českou školní inspekcí.

Metodu dotazování lze zjednodušit na
dotazování ústní. Učitel se od žáka dozví na
místě, co žák potřebuje či co by si přál. A mů-
že se dočkat i překvapení. Žák má vlastní vizi,
na níž je ochoten dlouhodobě pracovat a mno-
hé pro ni i obětovat. Například je-li žákem
hudebního oboru, chce absolvovat své studium
vlastním recitálem. Výsledek pak může být
mimořádný.

Recitál na bicí nástroje Martina Pospíšila,
absolventa II. stupně ZUŠ Tišnov ze třídy
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ředitele Mgr. Jaromíra Škáry,
proběhl dne 4. června 2001 v
sále kina Tišnov. Byl - pokud je
nám známo - prvním recitálem v
historii této školy. Klavírní
recitál Veroniky Nečasové,
absolventky II. stupně ZUŠ
Tišnov ze třídy autora tohoto
článku, proběhl dne 15. března
2007 v Koncertním sále ZUŠ
Tišnov. Byl - pokud je nám
známo - prvním recitálem v his-
torii klávesového oddělení této
školy. (Pokud jsme snad těmto
recitálům jejich prvenství na
ZUŠ Tišnov přiznali neopráv-
něně, prosíme, ozvěte se nám!
Naše údaje rádi doplníme a op-
ravíme.) 

Hosty klavírního recitálu byli hráči na
trubku Lukáš Tota a Radek Večeřa ze třídy
učitele Jaroslava Halouzky. Mimochodem:
Komorní trio ZUŠ Tišnov v sestavě Lukáš
Tota, Radek Večeřa a Veronika Nečasová
obsadilo v okresním kole soutěže základních
uměleckých škol České republiky 2007 ve své
kategorii 1. místo. Gratulujeme!

Absolventský recitál žáka bývá nejen na
ZUŠ Tišnov, ale na kterékoli základní
umělecké škole v České republice záležitostí
spíše méně obvyklou než běžnou. Jsme
zvědavi! Kdo ze žáků hudebního oboru ZUŠ
Tišnov bude Martina a Veroniku následovat?
Jaké vlastní vize mají žáci z ostatních oborů
této školy? A podaří se jim je uskutečnit?

Demokracie bývá definována jako trvalé
vyvažování. Úkolem ZUŠ Tišnov bude i na-
dále vyvažovat vyučování podle školního
vzdělávacího programu, věcných názorů či vizí
učitelů i věcných názorů či vizí žáků. Zda se
podaří tuto - z hlediska žáků, rodičovské
veřejnosti i společnosti - žádoucí střední cestu
trvale nacházet, ukáže budoucnost.

MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph.D.,
ZUŠ Tišnov

Děti pomáhají dětem
Základní škola Tišnov, Smíškova 840, si

dovoluje pozvat tišnovskou veřejnost na
prodej  panenek, vytvořených v rámci projektu
"Adoptuj panenku - zachráníš dítě" 29. března
2007 od 15 do 17 hodin v budově základní
školy. Cena jedné panenky je 600 Kč. Tato
částka pokryje náklady na očkování jednoho
dítěte z rozvojové země proti šesti smrtelným
dětským chorobám. Panenku si může zakoupit
jednotlivec nebo skupina více lidí dohromady. 

Zápis  do  mateřských  škol  
Den otevřených dveří proběhne 11. dubna

2007 od 8 do 16 hod., kdy si rodiče  s dětmi
mohou prohlédnout obě pracoviště škol: Na
Rybníčku i na Horově ulici; U Humpolky i na
Květnické ulici a vyzvednou si žádost o přijetí
dítěte do MŠ.

Zápis dětí do MŠ proběhne 18. a 19. dubna
2007 od 8 do 16 hod. pouze na pracovišti Na
Rybníčku a U Humpolky, kde rodiče dětí
předají ředitelce vyplněnou a lékařem potvrze-
nou žádost. Zároveň jim budou  poskytnuty
další informace týkající se přijetí dětí do MŠ.

Informace o MŠ najdete na internetu na
adrese: http://www.tisnov-mesto.cz
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Okénko ekoporadny: 
KUPUJETE NOVÝ MOBILNÍ
TELEFON NEBO POČÍTAČ?

Při koupi nového mobilního telefonu,
počítače nebo jiného elektronického výrobku
se většina lidí rozhoduje podle ceny, kvality či
množství funkcí, případně značky. Tyto
informace se také nejlépe hledají. Je však
dobré se zamyslet i nad tím, jaký dopad má
vybraný výrobek na životní
prostředí a zda nemůže negativně
ovlivnit naše zdraví. Po těchto
údajích se pátrá o dost hůře - na
elektronických výrobcích nebývají
značky označující materiál, který byl
použit při výrobě (jako je tomu např.
na obalech potravin), a nedozvíte se
to většinou ani v textové doku-
mentaci výrobku nebo od prodejce.
Jak se tedy orientovat? Pomoci nám mohou
informace ekologických organizací, které se
zabývají tím, jaký vliv mají chemické látky ve
výrobcích na lidské zdraví a životní prostředí.
Jednou z těchto organizací je Greenpeace,
která vidí největší nebezpečí v polyvinyl-
chloridu (PVC) a bromovaných zpomalo-
vačích hoření (BFR). 

S výrobou PVC, jeho použitím i likvidací je
spojena celá řada problémů. Během výroby
unikají do životního prostředí nebezpečné
látky, například dioxiny, které způsobují kožní
onemocnění, negativně působí na imunitní a
reprodukční systém a v neposlední řadě jsou
karcinogenní. Při používání PVC se mohou
uvolňovat aditiva, která do něj byla přidána za
účelem zlepšení užitných vlastností. Jedná se
například o těžké kovy a problematická jsou
také barviva. Velkým problémem je rovněž
likvidace tohoto plastu - prakticky se nedá
účinně a bezpečně recyklovat,  nemluvě o
skládkování (další uvolňování aditiv) nebo

spalování (vznikají dioxiny, při nekontro-
lovaných požárech také chlorovodík nebo
fosgen).  Problematice  nebezpečných  plastů
se v ČR věnuje společnost Arnika
(http://www.arnika.org/pvc/).

Bromované zpomalovače hoření jsou
chemické látky, které se přidávají do mnoha
výrobků (kromě elektroniky jsou to také
podlahové krytiny, balicí a izolační materiály,
textil či nábytek), protože mají schopnost

zpomalovat hoření nebo přímo
zhášet oheň. Teprve v posledních
letech se  přichází na to, že tyto na
první pohled výhodné látky mají
také řadu nebezpečných vlastností.
Mají schopnost se z výrobků
uvolňovat po celou dobu jejich
používání i při jejich likvidaci,
dlouho přetrvávají v prostředí,
ukládají se v živých organismech

(hlavně v tukových tkáních a také v mateřském
mléce) a mohou způsobit hypofunkci štítné
žlázy nebo negativně ovlivnit vývoj mozku a
kostry (zejména při nitroděložním vývoji dětí).
  

Právě nebezpečnost těchto látek a nezájem
mnoha výrobců zabezpečit následnou recyk-
laci (včetně poskytnutí kompletních informací
o tom, jak a kde k recyklaci dochází) vedlo
organizaci Greenpeace k vydání  "Průvodce
zelenou elektronikou". Tento průvodce stručně
shrnuje, jak se která výrobní společnost k otáz-
ce chemické nebezpečnosti svých výrobků
staví a jak hodlá (či nehodlá) své služby v této
oblasti zlepšovat. 

Jako  zákazník máte právo při výběru
výrobků zohlednit všechna hlediska včetně
hledisek zdravotních a ekologických. Pokud
máte zájem dozvědět se více, navštivte stránky
greenpeace.org/electronics a nebo nás v Eko-
poradně Tišnovsko,  kde vám ochotně pomů-
žeme.     Mgr. Jaroslav Hrdina,

Mgr. Hana Pernicová
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Za ptačím zpěvem I
Srdečně zveme zájemce o poznávání zpěvu

ptáků k procházce s přírodovědcem doc. Ing.
Janem Lacinou, CSc., dne 1. dubna 2007. V
tento den, slaveným jako Den ptactva, se
sejdeme v 6 hodin ráno "Na Kolbábce" pod
Sychrákem u ohniště pod bytovými domy (od
tabule s označením Sychrák po pěší stezce
vlevo). Součástí programu je snídaně v tišnov-
ské Ekoporadně.  

Mgr. Z. Dohnálková

Zahrádkáři  hodnotili
Na výroční členské schůzi zhodnotili

činnost své organizace v uplynulém roce
tišnovští zahrádkáři, přesněji členové Českého
zahrádkářského svazu, základní organizace
Tišnov. Byl to již 72. rok v historii organizace
tišnovských zahrádkářů.

Ze zprávy o činnosti organizace za uplynulý
rok, kterou přednesl předseda Josef Zavřel,
vyplynulo, že organizace má celkem 195
členů, polovina z nich se svému koníčku
věnuje ve dvou zahrádkářských osadách u Be-
sénku,  ostatní  ve  svých  zahrádkách,  sadech
a zahradách.

Jednou z činností pro členy jsou přednášky
a besedy. Na tyto akce se výboru daří
zajišťovat skutečné odborníky v oboru, bez
nadsázky je možno uvést, že špičky z České
republiky. A důkazem kvality je i to, že
přednášky a besedy, které pořádají tišnovští
zahrádkáři, jsou navštěvovány zájemci i z da-
lekého okolí. 

Mezi kulturní akce, o které je velký zájem,
patří  zájezdy. Pro členy byly loni uspořádány
celkem čtyři zájezdy. Mezi akcemi ani v loň-
ském roce nechyběl mikulášský večírek.

Nejen pro členskou základnu, ale i pro
širokou veřejnost slouží lisovna ovoce. Loni se
začalo lisovat 26. srpna, poslední den provozu
byl  18. listopad, v  tomto období byla lisovna
v provozu 21 dnů. Vedoucí lisovny Miloslav
Hamák a jeho zástupce Jaroslav Klimeš ob-
sloužili 275 zákazníků a bylo zpracováno
téměř  osmnáct  tun ovoce, přesně 17 990 kg.

V  průměru je to na jeden lisovací den 856 kg
a na jednoho zákazníka 65 kg. Při pohledu do
statistik za posledních deset let se výkon
lisovny pohyboval od 11 345 kg ( to bylo v ro-
ce 1999)  do 39 319 kg (hned v následujícím
roce). Loňský rok byl průměrný, v pořadí od
nejlepšího šestý. 

V plánu na loňský rok byla i výstava ovoce
a zeleniny. Bohužel, pro velkou neúrodu ovoce
v Tišnově a okolí, se výstava neuskutečnila.

Plán činnosti organizace tišnovských za-
hrádkářů pro letošní rok je také bohatý. Tento
rok je rokem, kdy Český zahrádkářský svaz
oslaví 50 let od svého založení. Proto je v plá-
nu  oslava  tohoto  jubilea se slavnostní schůzí
a vyznamenáním dlouholetých a zasloužilých
členů. Samozřejmě se také plánují odborné
přednášky a besedy, v plánu jsou i čtyři
zájezdy, údržba zařízení lisovny, která bude
předcházet další lisovací sezóně, a také oprava
objektu tišnovských zahrádkářů. Na říjen se
plánuje výstava, tak jako vždycky ve škole na
nám 28. října.

A pokud máte zájem věnovat se tomuto
ušlechtilému koníčku a stát se zahrádkáři a čle-
ny tišnovské organizace, máte k tomu nyní
příležitost. V zahrádkářské osadě Besének I
jsou volné zahrádky. Je jen třeba se co nejdříve
přihlásit u Mil. Hamáka (tel. 549 412 239).
Jaro nebude čekat.

Je třeba také upozornit na informační
skříňku tišnovských zahrádkářů, která je
umístěna v horní částí tišnovského náměstí
Míru u řeznictví U Bártů. Ve skříňce se mohou
zájemci dozvědět nejen o činnosti Českého
zahrádkářského svazu, základní organizace
Tišnov, ale jsou zde stále dobré rady pro
všechny pěstitele ovoce, zeleniny i květin.

Jan Kašparec

Uzavírka a objížďka
Z důvodu opravy silnice III/3773 Tišnov -

Lomnice - Bedřichov v obci Lomnice je od
19.3.2007 zřízena částečná uzavírka na ulici
Tišnovské, kde je provoz sveden do jednoho
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jízdního pruhu a doprava řízena světelným
signalizačním zařízením. Dále je zřízena úplná
uzavírka ulic Družstevní a Dlouhá pro
automobily nad 9 tun, která je vedena přes
obce Tišnov, Železné, Lomnička, Rohozec,
Bukovice, Zhoř, Rašov, Ochoz u Tišnova,
Běleč, Doubravník.

Spoje veřejné linkové osobní dopravy vni-
trostátní, vedené ze zastávky Lomnice, nám.
směrem na Rašov nebo Osiky, budou  vedeny
z  nám. Palackého  ulicemi  Pod  Starou farou
a Na Potokách a dále po své trase s tím, že bez
náhrady bude zrušena obsluha zastávky
Lomnice, Družstevní.

Spoje veřejné linkové osobní dopravy
vnitrostátní, vedené ze zastávky Lomnice,
nám., směrem na Doubravník,  budou  vedeny
z  nám. Palackého  ulicemi  Pod  Starou farou
a Na Potokách a po silnici III/3773 na silnici
III/38715; zastávka Lomnice, Družstevní bude
pro spoje této linky (linka veřejné linkové
osobní dopravy vnitrostátní č. 729340 Lom-
nice - Běleč - Doubravník provozovaná v IDS
JMK pod č. 340, dopravce ČSAD Tišnov,
spol. s.r.o.) přesunuta ke křižovatce silnic
III/3773 x III/38715. Dočasná zastávka bude
vybavena   přenosným   označníkem   zastávky
a bude na ní vyvěšen jízdní řád linky č. 340.

Na zastávce Lomnice, Družstevní, jejíž
obsluha bude po dobu uzavírky pro spoje
vedené z Lomnice směrem na Rašov a Osiky
zrušena, bude vyvěšena informace, že po dobu
uzavírky není tato zastávka příslušnými
linkami obsluhována, a dále zde bude
vyvěšena informace, že pro spoje linky č.
729340 je zastávka přesunuta ke křižovatce
silnic III/3773 x III/38715.

Ing. Pazderová

Primární prevence v regionu
Na Tišnovsku dnes chybí  instituce nebo

odborné zařízení, které by pomáhalo s koor-
dinací a aktivitami primární prevence na
základních  a  středních  školách.  Proto   bylo
v průběhu roku 2005 rozhodnuto o spolupráci
s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a

městem Tišnovem vytvořit model regionál-
ního centra prevence, který by na Tišnovsku
pomohl zajistit fungování preventivních
programů tak, aby to odpovídalo současným
požadavkům MŠMT ČR. 

Model regionálního centra prevence není
doposud příliš rozšířený a existuje pouze v ně-
kterých větších městech. V lokalitě jako je
Tišnovsko se v této podobě bude jednat o zku-
šební provoz, který by v případě úspěchu byl
dále šířen do dalších regionů jako vzorový
projekt. V roce 2006 začalo občanské sdružení
SCAN Tišnov realizovat jeho první fázi. 

Sdružení SCAN se od roku 2001 zabývá
výzkumem a ediční činností v oblasti užívání
návykových látek a jiných oblastí rizikového
chování. Regionální centrum prevence vychází
ze strategie prevence sociálně nežádoucích
jevů  u  dětí  a mládeže Jihomoravského kraje
a plní funkci integračního prvku, a to
především aktivit v oblasti specifické primární
prevence. Má za úkol koordinovat programy
prevence zainteresovaných subjektů v regionu.
Cílem je zajišťovat kvalitní a dostatečně
hluboké mapování vývoje, forem a intenzity
rizikového chování a přizpůsobovat mu
realizované preventivní aktivity tak, aby jejich
dopad byl co nejvíce účinný. Projekt má také
zajišťovat průběžné vzdělávání a metodickou
podporu školním metodikům prevence a peda-
gogům  včetně  přenosu  informací z centrální
a krajské úrovně do našeho  regionu a pomoci
získávat pro region finanční prostředky na
preventivní práci. Cílovou skupinu projektu
tvoří  děti  a  mládež, včetně rizikových skupin
a etnik, dále rodiče a pedagogové. V roce 2006
proběhlo zmapování současného stavu v re-
gionu včetně analýz a vyhodnocení a příprava
celé koncepce projektu Regionálního centra
prevence. Na základě těchto výsledků je nyní
tvořena střednědobá strategie preventivních
programů v regionu.                      

Konkrétně byla v průběhu roku 2006 pro-
jednána problematika a cíle regionálního
centra prevence téměř se všemi spolupracu-
jícími institucemi. S koncepcí regionálního
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centra prevence byly seznámeny základní
školy s II. stupněm, střední školy a odborná
učiliště v regionu a také další významné
instituce. 

V měsících květnu a červnu bylo provedeno
dotazníkové šetření pod názvem NEAD 2006
na Gymnáziu Tišnov, na Středním odborném
učilišti Tišnov, na Střední odborné škole
Fortika Lomnice u Tišnova a Střední odborné
škole Lomnice u Tišnova v celkovém počtu
500 respondentů ve věku 16 - 18 let, které nám
ukázalo  potřebné  údaje  o  užívání  legálních
a nelegálních drog a postoje k nim u naší
mládeže. Zpráva z tohoto průzkumu bude od
dubna k dispozici všem zájemcům a je předána
zástupcům jednotlivých dotčených institucí. 

Mnoho lidí si pod pojmem primární
prevence obvykle představí různé aktivity pro
volný čas. Tato zakořeněná mylná představa
pak často způsobuje, že pod pojmem primární
prevence si mnozí představují budování hřišť
nebo rozvoj různých zájmových aktivit. Tyto
velmi důležité a potřebné činnosti je samo-
zřejmě nutné stále podporovat, ale pouze jejich
prostřednictvím není možné účinně předcházet
a řešit problémy spojené s rizikových
chováním. K tomu slouží právě tzv. specifické
preventivní programy. Tyto programy se úzce
zaměřují na jednotlivé rizikové faktory,
omezení  vlivu  těchto dopadů zejména na děti
a mládež i mladé dospělé (věk 18 - 26 let).
Část těchto programů se pak úzce zaměřuje na
práci se skupinami dětí, které jsou působení
rizikových faktorů vystaveny více než jejich
vrstevníci a které potřebují odlišný přístup. Se
současnou podobou a způsobem aplikace
specifických preventivních programů budeme
čtenáře na stránkách Tišnovských novin v dal-
ších číslech průběžně seznamovat a zpřístup-
ňovat tak o nich více informací.  

Co říci závěrem? Snad tolik, že začínáme se
specifickou primární prevencí jako účinným
nástrojem  v  pomoci  našim  dětem  a  mládeži
a nejen jim, utvářet si správný názor a postoje
k užívání drog (včetně alkoholu a cigaret) a
dalším formám rizikového chování. Na tomto

místě chceme poděkovat všem základním ško-
lám, středním školám a odborným učilištím,
které nám pomáhaly s realizací projektu v roce
2006. Zvláštní poděkování patří Jihomorav-
skému kraji a městu Tišnovu, kteří se podílejí
na financování tohoto projektu.

V. Šťastný, sdružení SCAN

Význam vzdìlávání dospìlých

2. Jak poznáte kvalitní nabídku... ?
V úvodním článku našeho bloku o vzdě-

láváním dospělých, zveřejněném v minulém
vydání Tišnovských novin, jsme slíbili
konkrétní informace, které pomohou překonat
pochybnosti a budou vás motivovat ke vzdě-
lávání v jakémkoliv věku.

Důležitým prvkem je samozřejmě důvod,
kvůli kterému je nutné vzdělávat se, dále pak
motivace (chuť a ochota věnovat čas a finanční
náklady na svoje vzdělávání), věk a zdravotní
nebo psychický stav dospělého jedince, ale
také nabídka vzdělávání. 

Oblast vzdělávání dospělých je specifická
především tím, že kromě vysokoškolského
celoživotního učení, státem garantovaných
programů, projektů a kurzů, odborných kurzů
v zaměstnání neexistuje jiná možnost vzdě-
lávání dospělých, než nabídka různých vzdě-
lávacích agentur, občanských, nadačních nebo
dobrovolnických a volnočasových sdružení. 

Zároveň platí, že účast na vysokoškolském
celoživotním učení je podmíněna vstupními a
výběrovými předpoklady. Účast v některém ze
státem garantovaných programů je záležitostí
zařazení do těchto programů a znamená to
opět splnění vstupních předpokladů. Stejná
situace je i u odborných kurzů, které jsou poža-
dovány zaměstnavatelem pro výkon povo-
lání. Z toho vyplývá, že pro většinu dospělých
zbývá jako možnost vzdělávání především
účast v kurzech a vzdělávacích programech
některé ze vzdělávacích agentur. 

Laická veřejnost si přitom velmi často plete
pojmy "vzdělávání" a "volnočasové aktivity". 
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Vzdělávání dospělých je zaměřeno na
zkvalitnění současné osobnostní a profesní
situace každého jedince (v nabídce jsou
jazykové, počítačové, dovednostní, manažer-
ské, odborné kurzy). 

Volnočasové aktivity jsou zaměřeny pře-
devším na dovednosti, které souvisí s volným
časem  a  relaxačním vyžitím každého jedince,
a pouze okrajově dokážou zkvalitnit profesní
situaci dospělého jedince (jedná se o různé
formy  rukodělných,  sportovních,   kulturních
a společenských kroužků).

Každý, kdo se chce zdokonalit, většinou
řeší několik otázek najednou: 

"Jaký to pro mě bude mít efekt?"

Odpovědí je několik:
- zlepší se tím pozice na pracovním trhu (na-
bídka zaměstnání)
- zlepší se sociální role (zdokonalení svých
dovedností a zvýšení prestiže)
- zlepší  se  komunikace  (rozšíření  vědomostí
a všeobecného přehledu)
- získanými znalostmi se ušetří čas a peníze
(praktické využití informací).
Na otázky: 
"Co, jak a kde bych se něco naučil?"
"Jak časově náročné to bude a kolik mne to
bude stát?",  existují jednoduché rady:
- hledejte obory, které vás zajímají a pomohou
vám zlepšit vaši profesní situaci (jazykové,
počítačové, komunikační a dovednostní kurzy)
- vyhledejte si ve svém okolí ty vzdělávací
agentury, které v nabídce garantují certifikova-
né lektory a vzdělávací programy
- neostýchejte se vyžádat si doklady a osvěd-
čení o profesní způsobilosti lektorů. Vyhnete
se budoucím problémům s obhajováním svých
získaných znalostí a dovedností
- vyžadujte osvědčení s celorepublikovou plat-
ností, nejlépe s certifikací některého ze státem
garantovaných programů nebo ministerstev
(školství, vnitra, práce a sociálních věcí,
informatiky...)

- pro snížení časových a finančních nákladů
hledejte i jiné nabídky než ve velkých městech 
- využijte nabídek vzdělávání dospělých zej-
ména ve svém bydlišti, nejbližším okolí, nebo
spádové oblasti (ušetříte čas a peníze za do-
pravu a v mnoha případech je cena vzděláva-
cích kurzů v místě vašeho bydliště nesrov-
natelně nižší při zachování stejné kvality) 
- komunikujte s pracovníky a lektory vzdě-
lávacích agentur. Informace, které zdarma po-
skytují, pomohou při vašem rozhodování...

Jak poznáte kvalitní vzdělávací agenturu?
- vyhledejte si co nejvíce informací o této
agentuře. K tomu použijte všechny dostupné
možnosti. Ptejte se svých známých na referen-
ce a spokojenost se službami, vyhledejte si
dostupné informace na internetu, čtěte články
vydávané touto agenturou. Osobně navštivte
agenturu a seznamte se s prostředím a lidmi ve
vzdělávací agentuře.
- zjistěte si záruky (účast na státem garan-
tovaných projektech, akreditace produktů vzdě-
lávací nabídky, účast v grantových záležitos-
tech, spolupracovníky z odborných kruhů,
popřípadě univerzitních pramenů...)
- kvalitu dokáže přinést pouze tým zkušených
lektorů. Jedinec není nikdy schopen nabídnout
dostatek  praktických  a  teoretických  znalostí
a zkušeností. 
- agentura plní úkol vzdělávání a její lektoři
předávají své znalosti a dovednosti, které sami
získali studiem a praxí
- nabídka vzdělávacích programů by měla
obsahovat široké spektrum vzdělávání
- porovnejte nabídku několika takovýchto
agentur a rozhodněte se pro variantu, která
bude pro vás cenově, časově, dopravně a kva-
litativně nejdostupnější.

Při posuzování svých možností se ptejte
vždy sami sebe:

"Čeho chci v životě dosáhnout a jakým
způsobem toho docílím?"
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Nezapomínejte, že v současné společnosti
se každých 10 roků zdvojnásobuje objem
informací a nároky na každého jedince se
neustále zvyšují. 

  Jednou ze znalostí, která se v současnosti
očekává od každého jedince v produktivním
věku, je počítačová dovednost (gramotnost).

O  tom, co  se  pod  tímto  pojmem  skrývá
a jakým způsobem počítačovou gramotnost
získat, se dozvíte v příštím článku.

Mgr. Pavel Neckář

O tišnovských øeznících    1

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tohoto starého přísloví si byli naši
předkové dobře vědomi a moudří se jím řídili.
Kdybych chtěl vyjmenovat všechny
řemeslníky, kteří v Tišnově
provozovali své živnosti, byla
by to pěkná řádka. Dnes by se
snad našlo ještě pár takových,
které však tovární či jiná
velkovýroba neustále vytlačuje na okraj. Větší
počet řemeslníků a obchodníků byl také
zárukou konkurence, tedy směrem k zákaz-
níkovi  i  kvality  a  možnosti   širšího   výběru,
i lidského - dokonce právem možno říci
přátelského -  přístupu k zákazníkovi. 

Nešlo   jen   o   strohý  prodej  a  nákup,  ale
i o povykládání starostí i radostí bez dnešního
překotného spěchu. Také by se nemohlo dříve
stát, že by řezník "přebaloval maso a pře-
pisoval  záruční  dobu,  prodával  ho  zkažené
a zelené", jak se často dovídáme, že se tak
dnes děje v supermarketech. 

Každý den se z krámu vše odnosilo do
lednice, či na vhodné místo, krám se denně
umyl a ráno zboží znovu doneslo a vyložilo. A
pokud se něco neprodalo, či bylo něco horšího,

zásadně to včas spotřebovala řezníkova rodina
sama, takové zboží do krámu nesmělo. 

Ano, řemeslo mělo  dříve  a  mělo  by i dnes
"zlaté dno", ale k tomu dnu se musí člověk
nejprve dopracovat. "Zlato" neleží navrchu, ale
"na dně" a to si dnes málokdo uvědomí při
shonu za rychlým, snadným a sobeckým
ziskem, často ke škodě druhého. 

Slova jako poctivost, serióznost, úcta,
úslužnost, ochota, vlídnost a další jsou v sou-
časnosti  ve  slovníku  jaksi potlačena.
Tragedie je, že ze skutečného života jejich
naplnění mnohde zcela vymizelo. Měli
bychom se zřejmě od našich předků učit,
pokud nás nepohltí dnešní uspěchaná a ha-
mižná doba.

Z řezníků i pomocníků, které v tomto
vyprávění vzpomínám, už nežije asi nikdo.

Také z řeznických a uze-
nářských provozoven - jaké
byly   za   mého mládí    -   už
nezbyla v původní podobě ani
jedna. Záměrně v těchto

vzpomínkách používám některých jmen,
označení a názvů, jak jsme je tehdy znali, aby
byly zachovány pro věrohodnost i jako
svědectví zmizelých časů. 

Pokud jsem si na vše přesně nevzpomněl, či
něco spletl, promiňte to starému člověku, který
se dnes  již nemá  koho zeptat. Moji vrstevníci
téměř všichni už odešli tam, kam i já je budu
za chvíli následovat. 

Jan Vrzal

Podle magnetofonového záznamu poříze-
ného v roce 2006 s Janem Vrzalem (nar.
1914) - nejstarším z pěti dnes žijících členů
rodu  téhož  jména  i  příjmení  -   zaznamenal
a upravil jeho syn Jan Vrzal ml., dnes už také
šedesátisedmiletý. 
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Sport

Koral Tišnov doma zabojoval!
Sobota 10.3.2007
KORAL Tišnov - Ústí n. O. 10 : 8
Body:  J. Dospíšil 4, Přikryl 2, Smejkal 2,
Veselý 2, bez čtyřher 

Stolní tenisté Koralu Tišnov se po čtyřech
utkáních odehraných na stolech soupeřů

konečně představili na svých stolech. Únorové
zápasy se bohužel nevydařily - znamenaly čtyři
prohry. Tišnováci neobrali o body soupeře
papírově silnější (Dvůr Králové, Znojmo), ani
v tabulce obdobně postavené (Jičín, Strážnice).
Týmy ze spodních pater však nezahálely a zej-
ména Kostelec n. O. se čtyřmi výhrami v řadě
poněkud překvapivě bodově dotáhl na Tišnov.
Po třech čtvrtinách soutěže tak dělil Tišnov od
"sestupových vod", v nichž uvíznou čtyři
mužstva, pouze lepší vzájemný zápas s Kos-
telcem!

Utkání proti Ústí nad Orlicí, které ještě
mělo šanci na záchranu, v úvodu bohužel
připomínalo podzimní měření sil obou celků.
Jakoby nepoučeni z prohry 3:10, Tišnováci
znovu prohráli čtyřhry a darovali soupeři
vedení. Ten si ho zejména díky zkušeným
Čopiánovi s Janákem udržoval až do stavu 4:6.

Poté se domácím konečně podařilo srovnat
dvěma výhrami v pěti setech a v závěru utkání,
které trvalo přes čtyři hodiny, šel Tišnov
poprvé do vedení - 8:7. Srdnatý výkon koru-
noval Dospíšil, jemuž se poslední dobou vůbec
nedařilo,  svým  čtvrtým  bodem, když  utkání
s  Čopiánem  otočil  v pátém setu ze stavu 4:9
a ještě 8:10! Domácí kulisa pomohla, bo-
jovnost  se  vyplatila  a  důležité  body  zůstaly
v Tišnově.
Neděle 11.3.2007
KORAL Tišnov - Kostelec n. O.  10 : 4

Body:  Smejkal 2, J. Dospíšil 2, Přikryl 1,
Veselý 2, čtyřhry - Smejkal-Přikryl 1, Dospíšil-
Veselý 1. 

Sobotní vydřená výhra na Ústím nad Orlicí
měla blahodárný vliv. I když by se mohlo
podle konečného skóre zdát, že se v neděli
jednalo o jasnou záležitost, nebylo to tak
jednoduché.

K vítězství nasměrovali Tišnováky obě
vyhrané čtyřhry. Veselý s Dospíšilem vyhráli
3:1, zato Smejkal s Přikrylem proti lepší
dvojici hostů zdařile utekli "hrobníkovi z lo-
paty" - ze stavu 1:5 v pátém setu. Ve
dvouhrách pak domácí potvrdili, že na pro
leckteré týmy obávané obranáře z Kostelce
prostě umí. Nevyzráli pouze na výborného
Brůnu, jenž zařídil hostům bezchybným
výkonem tři body. K posledním dvěma
zápasům zajíždí Tišnov 24.3. do Hradce
Králové a 25.3. do Holic.
Aktuální tabulka 3. ligy:
  1. TJ Dvůr Králové 20 14 2 4 185:124  50
  2. Jiskra Holice 20 12 4 4 177:137  48
  3. TTC Znojmo 20 14 0 6 174:128  48
  4. MS Brno "B" 20 12 2 6 173:144  46
  5. Hradec Králové 20 10 2 8 165:139  42
  6. Jiskra Strážnice 20   9 4 7 164:146  42
  7. KORAL Tišnov 20 10 1 9 149:140  41
  8. TJ Jičín 20   8 5 7 162:151  41
  9. Kostelec n.O. 20   8 3 9 148:154  39
10. TTC Ústí n.O. 20   5 2 13 137:165  32
11. ČKD Blansko 20   4  3 13 133:173  31
12. CHS Chotěboř 20   0 0 20   34:200  20

Doma napůl
10. března 2007
VK Tišnov - TJ
Znojmo 3:0, 1:3.

V sobotu k
nám zavítalo družstvo Znojma, které
má ve svém týmu několik kvalitních
hráčů a stále se drží kolem středu
tabulky. Chtěli jsme napravit naši

reputaci z posledního domácího  zápasu
s Kuřimí, které jsme opět snadno podlehli, ale
povedlo se to jen na půl.

První zápas proběhl kromě pár okamžiků
čistě  v  naší režii, minimálně podle výsledků.
V každém setu, po počáteční přetahované,
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jsme vždy na pár bodů odskočili a udrželi tento
náskok  až  do konce. Nepustili jsme soupeře
do  žádných  velkých  akcí a zhruba po hodině
a čtvrt hry jsme po zásluze 3:0 vyhráli.

V druhém zápase se nám už tak nedařilo.
Zásluhu na tom určitě měla i výměna
nahrávačů na straně soupeře, která jim
evidentně prospěla. Začali hrát s menším
počtem chyb, hra se výrazně zrychlila a v poli
se také zlepšili. Především hrou středem sítě
nás přehrávali bez větších problémů a vždy,
když jsme se je snažili dostat do nějakého
tlaku, zahráli středem a opět nám utekli.
Chybělo nám trochu víc bojovnosti v něk-
terých částech zápasu, pozornější hra a trochu
štěstí, ale na to se nehraje. Takže suma
sumárum 1:3.
17. března 2007
TJ Dědice - VK Tišnov 2:3, 2:3

V dalších zápasech nás čekal již sestupující
celek KP I. tř. Dědice. V malé, ale útulné
sokolovně, kde od topících agregátů foukal
docela silný poryv větrného proudu, jsme si
zahráli plný počet setů se šťastným koncem
pro nás. Dědičtí přistoupili k domácím
zápasům tak, že jsou to minimálně na jednu
sezónu poslední v KP I. tř. a chtěli se určitě
rozloučit minimálně jedním vítězstvím. Proto
bojovali jako lvi.

Oba zápasy měly stejný průběh. Vždy po
našem vyhraném setu následovala odplata ze
strany soupeře a naše nevyrovnané výkony
dovedly zápasy do pátých setů, ve kterých
jsme si průběh již pohlídali. Soupeře musíme
pochválit za již zmíněnou bojovnost, hru v poli
a vykrývání spoluhráčů. V našem družstvu se
tentokrát méně dařilo J. Romanovi, kterého
perfektně nahradil A. Görner. Velice dobře
zahrálo naše libero Petr Šikula, který čapl
spoustu těžkých míčů, a tím zvedal
sebevědomí celého týmu. Blokaři Uher,
Skopal, Pechanec odehráli slušné utkání, stejně
jako Lípa a Horký. Nahrávač Falt nesl tíhu
zápasů sám a až na výjimky ho můžeme také
pochválit.     

(ŠIK)

Z BASKETBALU

Liga ČR - starší dorostenky
9. 3. SKB Tišnov - SBŠ Pardubice 58:87
(17:9, 33:31, 50:60)

Body: Marvanová 13, Juránková Mon. 12,
Knoflíčková 10, Hnátová 8, Zemánková Z. 7,
Matějová 2, Vojáčková 2, Kutálková 2,
Kozelková 2, Sovadinová 0, Vysočanová 0,
Juránková Mich. 0.

10. 3. SKB Tišnov - TJ Start Havířov 77:64
(17:11, 36:33, 55:51)

body: Marvanová 22, Knoflíčková 19,
Vojáčková 12, Hnátová 12, Juránková Mon. 5,
Zemánková Z. 2, Kutálková 2, Kozelková 1,
Matějová 0, Vysočanová 0, Sovadinová 0.

11. 3. SKB Tišnov - SŠB Ostrava 61:96
(13:23, 26:50, 41:66)

body: Hnátová 16, Marvanová 13,
Knoflíčková 9, Vojáčková 7, Juránková Mon.
5, Juránková Mich. 4, Kozelková 4, Kutálková
2, Matějová 1, Zemánková Z. 0, Vysočanová
0, Sovadinová 0.

Basketbalistky  v  play-off
   Mladší dorostenky SKB Tišnov potvrdily

v posledním kole základní části dorostenecké
ligy ČR před domácím publikem skvělou
formu a po dvou vítězství jsou na třetím místě
republikové tabulky. 

TJ Jiskra Kyjov – SKB Tišnov 62:60
(13:19, 33:30, 43:48)

SKB Tišnov – BSK TJ Jičín 74:45
(14:12, 41:19, 55:32)

SKB Tišnov – TJ Šumperk   82:51       
Toto velice pěkné umístění zajišťuje týmu

účast v play-off basketbalové ligy v boji o dvě
postupová místa do extraligy ČR. 

Hráčky si tímto dovolují poděkovat svým
věrným fanouškům za podporu a především
sponzorům firmě Kámen Brno spol. s r.o. a fir-
mě Pískovna Hrušovany za finanční zajištění.

(zem)
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Výhra házenkářů
Výsledek 14. kola II. ligy ČR v házené

mužů SK HC Tišnov - HK Ivančice 37:24
(17:12). Nejvíce gólů: Kusala 10, Novotný 8,
Švehla 6. Děkujeme všem fanouškům za
vytvoření skvělé atmosféry ve sportovní hale.
Další domácí zápas II. ligy se odehraje v neděli
1. 4. 2007 od 17 hodin proti družstvu TJ Sokol
Dolní Cerekev.      (sch)

Futsalisté Helasu zabojovali
Šest hráčů, šest tyček, ale hlavně šest bodů.

Tak vypadal ve zkratce závěrečný turnaj
futsalového přeboru Vysočina. Po neúčasti na
minulém turnaji odjížděli starší žáci Helasu
Keloc Brno "B" při DDM Tišnov na poslední
turnaj do Třeště  bez  větších  šancí  na  posun
v tabulce. Navíc byl tým oslaben o několik
nemocných hráčů, a tak se na Vysočinu vydal
ve velmi skromném počtu. Přesto předvedla
"šestice statečných" nejlepší výkon sezóny.

Z pěti utkání vybojoval Helas dvě vítězství.
Do turnaje vstoupil prohrou s Ledčí. O jasnou
výhru nad Tisem se gólově rovnou měrou
podělili všichni hráči. Při vítězství nad Pohle-
dem zazářil hattrickem Gajdošech. Vynikající
výkon předvedli Tišnováci i v utkání s lídrem
tabulky z Chotěboře. Nesložili zbraně ani za
nepříznivého stavu 1:3 a podařilo se jim
vyrovnat na 3:3. Tento výsledek však pár
vteřin před koncem po zbytečné chybě ztratili.
V posledním utkání už vyčerpaní hráči nesta-
čili na brněnský Drom. Světlým okamžikem
tohoto zápasu však byla zlikvidovaná penalta.

Hráči Helasu podali na turnaji vynikající
týmový výkon. Po fyzické stránce si často sáhli
až za hranice svých možností. Příkladem šel
kapitán týmu Gajdošech, který stíhal střílet
góly a zároveň se poctivě vracel do obrany.
Střeleckou smůlu měli Navrátil s Marovičem,
kteří se v průběhu turnaje přetahovali o více
nastřelených tyček. Tento souboj nakonec
skončil nerozhodně. Oba trefili brankovou
konstrukci třikrát. Nejlepší výkon sezóny na
posun z posledního místa nestačil. Můžeme ale
jen hádat, jaké místo by Helas obsadil, kdyby
se zúčastnil všech turnajů v plné síle. 

Radek Babička, asistent trenéra

PROSBA
Dne 16. března mezi 11.00 a 11.40 hod. mi

bylo ukradeno z uzavřeného vchodu domu na
Jungmannově ul. červené horské kolo
SUPERIOR XC870, výr. číslo PL 04L00458.
Při nalezení odměna 5000 Kč. Na vaše
poznatky čekám na  tel. č. 776 386 752.

Duben ve sportovní hale SSK
ne 1.4.   9.30 basketbal ml. dorky

12.30 házená ml.žáci - Újezd
14.00 házená st.žáci - Újezd
15.30 házená muži B - Bystřice n.P.
17.00 házená muži A - D.Cerekev

ne 22.4. 14.00 házená ml.žáci - Hostěrádky
15.30 házená st.žáci - Hostěrádky
17.00 házená muži - Kostelec na Hané

ne 29.4. 12.30 házená ml.žáci - Velké Meziříčí
14.00 házená st.žáci - Velké Meziříčí
15.30 házená muži B - Kuřim
17.00 házená muži A - Bohunice

Akce ve společenském sále sokolovny
po   2.4. 10-17 prodej textilu a spotř.zboží
út   3.4. 9-17 prodej textilu a spotř.zboží
st   4.4. 9.30-17prodej obuvi
čt   5.4. 9.30-17výběrový SECOND HAND
pá   6.4. 9.30-17výběrový SECOND HAND
út 10.4. 9.30-17prodej textilu a dom.potřeb
čt 12.4. 10-17 prodej obuvi
pá 13.4. 10-16.30 prodej textilu a dom.potřeb
po 16.4. 9-17 prodej - Skrblíkův ráj
čt 19.4. 9-17 prodej textilu a dom.potřeb
po 23.4. 9.30-17výběrový SECOND HAND
út 24.4. 9.30-17výběrový SECOND HAND
st 25.4. 9-17 bytový textil
čt 26.4. 9-17 bytový textil

Podìkování
Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří se
přišli    naposledy    rozloučit
s naší milovanou babičkou,
paní
JARMILOU
BAHYNSKOU
Děkujeme též za projevy soustrasti a květi-
nové dary.         Vnuk Michal s rodinou
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Vzpomínky
Dne 30. března by se dožil
90 roků pan

FRANTIŠEK HANÁK ,
vedoucí střed. vodo-topení
OSP Tišnov, hráč kopané
AFK Tišnov, Podhorácké
Slavie Tišnov a SK Žide-
nice. Zemřel roku 1960. Za vzpomínku děkuje
rodina Hanákových.

1. dubna uplynou 2 roky,
kdy nás po těžké nemoci
opustila paní
MARIE PLESKA ČOVÁ
Vzpomínají manžel, dcera
Zdena, synové Radek a
Aleš s rodinami.

Dne  1. dubna  uplyne  15  roků  od  úmrtí
našeho manžela, tatínka, dě-
dečka a pradědečka, pana 

JOSEFA NADRCHALA
Kdo  jste  ho  znali, vzpomeňte
s námi! Stále vzpomínají man-
želka, dcera a syn s rodinami.

Dne 13. dubna vzpomí-
náme 12 roků od úmrtí
naší milované manželky,
maminky a babičky, paní
MARIE
DVOŘÁKOVÉ
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a dcery s rodinami.

Dne 17. dubna uplyne 5. rok
od úmrtí manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana
RUDOLFA FRIDRICHA
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a děti s ro-
dinami.

Byty, nemovitosti
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 tel. 603 370 875.

Mladý pár s dítìtem  koupí  byt 2+1
v OV v Tišnovì do 1 mil Kè. Volejte
prosím tel.: 604 430 765.

Koupím byt 2-3+1, hotovost. Telefon
731 178 692.

Koupím byt 2+1 na Kvìtnici. Tel.: 606
189 585.

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

Koupím 1+1 DB, OV v Tišnovì do
700.000 Kè platba v hotovosti. Telefon
777 250 648.

Prodám pozemek ve Vohanèicích. Tel.:
608 727 300. 

Pronájmy
Pronajmu byt 1+1 v centru. Telefon:

737 022 105.

Pronajmu garáž na Mánesovì ul.,
pozdìji prodej možný. Tel.: 739 031 593.

Pronajmu zahrádku v Lomnièce na
Èimperku. Tel.: 736 512 728.

Volná místa
Hotel Kvìtnice pøijme kuchaøe, po-

mocnou sílu do kuchynì a èíšníka-
servírku do restaurace. Dobré platební
podmínky.  Kontakt na telefonech: 
603 894 613,  549 410 370.

Penzion Èervený mlýn Tišnov pøijme
pomocnou sílu do kuchynì, praxe v obo-
ru vítána, není však podmínkou. Dále
pøijme uklizeèku na HPP, øp. sk. B
podmínkou. Informace na telef. èísle: 549
410 461, cervenymlyn@morfico.cz 
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