
Kvìtnové slovo starosty
Nečekaně mírná zima vzbuzovala obavy z nevlídného jara, kdy se dalo očekávat i velmi

chladné počasí. Průběh dubna se svými krásnými slunečnými dny a téměř letními teplotami
přesvědčil už i ty největší pesimisty. Jsme patrně svědky dalšího rekordu. Bouřlivý nástup
vegetace, květiny a rozkvetlé stromy - to vše až o dva týdny dříve než obvykle.

Tišnov nám rozkvetl do krásy už v první polovině dubna, květen bude pouze dokončovat
nádhernou výzdobu. Jako obvykle byl duben i měsícem intenzívního úklidu. Jen času k od-
stranění nepořádku po zimě, dříve než vše zaroste novou trávou, bylo jaksi méně. O to víc
zasloužíte  poděkování  a  obdiv  všichni, kteří jste pomohli s úklidem veřejných prostranství
i přírody v okolí Tišnova.

Začíná stavební sezóna, přípravy jsou v plném proudu. Město vyhlásilo poptávkové
řízení na dodavatele stavby dlouho očekávaného chodníku na ul. Brněnské v úseku mezi
Rybníčkem a parkovištěm u pošty. Vzápětí by měla být zahájena poslední etapa rekonstrukce
vodovodu a komunikace U Pily. 

Vypisujeme výběrové řízení na dodavatele stavby autobusové zastávky na ul. Lomnické
vedle DPS. Konečně se tedy podaří vyřešit letitý problém s dopravou do centra zvláště se-
niorů bydlících v penzionu, DPS a v této rozvíjející se části města. Zastávka bude netypická,
s maximálním důrazem na bezpečnost nastupujících a vystupujících osob, kdy se v přísluš-
ném jízdním pruhu doprava zcela zastaví, podobně jako je tomu na zastávce tramvaje bez
nástupního ostrůvku. Věřím, že toto technické řešení pochopí a přijmou i spěchající řidiči.

S množstvím stále přibývající agendy, kterou musí vykonávat náš úřad, jsme nuceni
reagovat  i  zvyšováním  počtu  úředníků. I  když  zdaleka  nerozšiřujeme počet zaměstnanců
o takový počet, jak je při rozšiřování kompetencí státem doporučováno, přesto jsme v mi-
nulých letech vyčerpali již všechny kapacitní možnosti, které skýtala rekonstruovaná budova
MěÚ. Letos tedy musíme přistoupit k realizaci půdní vestavby, která umožní s minimálními
náklady získat potřebné kancelářské prostory. Promyšlený projekt rekonstrukce budovy,
zpracovaný Ing. arch. Tihelkou, s touto možností počítal, takže výtah i vývody potřebných
instalačních rozvodů jsou již připraveny. 

Do závěrečné fáze - projektu pro stavební řízení  - se blíží rekonstrukce náměstí 28. října.
Územní rozhodnutí již bylo vydáno, nyní probíhají diskuse k sadovým úpravám okolí
pomníku legionáře. Akci, na kterou jsme získali pětimilionovou státní dotaci, bychom rádi
realizovali v letních měsících.

Před upoutávkou na mimořádnou květnovou akci mi dovolte ještě jedno zastavení u ne-
příjemné dubnové události. Téměř ve stejném období, kdy si připomínáme smutné výročí,
kdy málem vyhořel hrad Pernštejn, postihl 16. 4. v podvečer podobný osud i klášter Porta
coeli. Naštěstí podobně jako u hradu, i zde to odnesla "pouze" stodola. Přesto děkuji všem
hasičům, kteří pomohli ochránit ostatní prostory kláštera před zničením.

Rozloučím se pozvánkou na Memoriál Ivo Medka. Takto jsme nazvali akci, kterou
chceme slavnostně otevřít cyklostezku mezi Tišnovem a Železným. V sobotu 20. 5. bude po
celý den připraven bohatý program pro děti na parkovišti u nového hřbitova, odpoledne
vyvrcholí závodem horských kol a slavnostním otevřením první tišnovské cyklostezky.
Program se všemi podrobnostmi najdete na našich internetových stránkách i v TN. Všechny
vás srdečně zvu a přeji krásné májové dny.

Váš            Ing. František Svoboda
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   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

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

referent odboru dopravy
se zaměřením na oblast agendy řidičských

oprávnění a paměťových karet 
POŽADAVKY:

* VOŠ, popřípadě SŠ 
* znalost zákonů v oboru a ve státní správě

vítána (důraz na z. č. 500/2004 Sb., z. č.
247/2000 Sb., z. č. 361/2000 Sb.)

* znalost práce s PC podmínkou
* morální bezúhonnost
* samostatnost
* schopnost jednat s lidmi
* zkouška ZOZ vítána, jinak nutnost absol-

vování do 18 měsíců po nástupu
* praxe v oboru vítána.

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 8-9.

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 7. 2007. 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT 
DO 21. 5. 2007:

- písemně na adresu: MěÚ v Tišnově, 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.

   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

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

referent územního plánování a stavební-
ho řádu oddělení Úřad územního plánování

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 od-
borné 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  4. 5. 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 mj.: jméno, příjmení,
titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis
a telefonní spojení. K přihlášce připojte živo-
topis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

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

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

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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MĚSTO TIŠNOV 
nám. Míru 111, 66619 Tišnov
hledá zájemce 
o sezónní zaměstnání 
správce koupaliště v Tišnově

Jedná se o práci pro zájemce technického
typu z důvodu obsluhy strojního zařízení,
fyzicky  nenáročnou, vhodnou i pro důchodce
a studenty. 

V době provozu koupaliště je to práce
včetně sobot a nedělí, a to s ohledem na počasí.

Práce správce areálu koupaliště je na
období květen - říjen 2007.

Platové podmínky cca  9.000 - 10.500 Kč
měsíčně.

Požadujeme: bezúhonnost, samostatnost,
svědomitost, komunikativnost.

Přihlášku se stručným životopisem můžete
podat do 27. 4. 2007:
- písemně na adresu: MěÚ v Tišnově, nám.

Míru 346, 666 19  TIŠNOV
- faxem: 549 439 780
- e-mailem: tajemnik@tisnov-mesto.cz
- informace na tel. 549 439 712, 549 439 715

Radnice informuje

POVINNOST VYM ĚNIT 
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Dopravní odbor MěÚ Tišnov upozorňuje
na povinnost vyměnit řidičské průkazy vydané
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.

Nový průkaz obdržíte do 20 dní. Výměnu
provádí odbor dopravy MěÚ Tišnov, nám.
Míru 346 v přízemí (rohová budova nad
poliklinikou). Řidiči jsou povinni vyměnit
uvedené ŘP do konce roku.

INFORMACE PRO MAJITELE DOM Ů
Podle připravované novely zákona č.

291/2001 Sb. bude nutné od 1. 1. 2009 na
každý objekt instalovat energetické štítky
budov.

Energetický štítek budovy je grafickým
vyjádřením stupně tepelné (dříve energetické)

náročnosti budovy a je obdobou energetického
štítku používaného u elektrických spotřebičů.
Energetický štítek klasifikuje budovy podle
ČSN 73 0540-2 do sedmi kategorií A - G od
mimořádně úsporných (A) až po mimořádně
nevyhovující (G). Za energeticky úsporné a vy-
hovující jsou považovány budovy v kate-
goriích A - D, tj. se stupněm energetické
náročnosti do 100 %. 

Pokud si majitelé domů nechávají v sou-
časné době vyhotovovat energetické průkazy
budov, doporučujeme nechat si vystavit sou-
časně i tento energetický štítek - neboť jim
ušetří budoucí náklady na jeho pořízení.

(Teplo T)
JAN SCHNEIDER,
člen Zastupitelstva města Tišnova, oznamuje,
že každou první středu v měsíci bude k dispo-
zici všem občanům města v místnosti současné
regionální poslanecké kanceláře Mgr. Haška,
budova MěÚ, Radniční 14, přízemí.
Konzultační hodiny budou od 9:00 do 10:30
hod. První termín je 2. května 2007.

Připravili jsme pro seniory 
zájezdy do Prahy 

Odbor sociálních věcí MěÚ v Tišnově
připravil pro důchodce našeho města dva
jednodenní  zájezdy  do  Prahy ve dnech 15. 5.
a 22. 5. 2007. Odjezd autobusů bude tradičně
v 6.00 hodin od budovy radnice v Tišnově.
Cena zájezdu je 170 Kč a zahrnuje vstupy do
navštívených objektů a průvodce. Zájezd ne-
bude náročný na chůzi. Jídlo vezměte s sebou.
Na zpáteční cestě jsou zajištěny večeře v pěkné
restauraci na Vysočině - není zahrnuto v ceně
zájezdu.

Přihlásit se můžete na odboru sociálních
věcí u p. Trnčákové nebo p. Majzlíkové
nejdříve od 2. 5. 2007. Telefonické rezervace
nebudou přijímány. Peníze na úhradu zájezdu
vezměte s sebou.

Emilie Trn čáková, vedoucí odboru
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Cyklotrasy a cyklostezky 
v Tišnově a okolí

Městský úřad v Tišnově kromě zajištění
různých druhů správních či jiných agend pro
občany města i správního obvodu věnuje také
pozornost věcem spadajícím do samostatné
působnosti. Jednou z takových oblastí, která
zažívá progresivní rozvoj, je také cyklo-
doprava. 

Budování cyklostezek je vzhledem k fi-
nanční náročnosti většinou vázáno na dotační
tituly a jejich skutečná realizace je v podstatě
poslední etapou tzv. "běhu na dlouhou trať",
kterému předchází záměr, studie, vypořádání
majetkových poměrů, různá stádia projektové
dokumentace, územní řízení, stavební
povolení.  

Že město Tišnov "nespí růžovým spánkem"
dokládá výčet aktivit za poslední období:

Před čtyřmi lety vznikla pracovní
"cykloskupina" v rámci sportovní komise,
která v obměněné podobě působí nadále.
Došlo k vyznačení cyklotras a oslovení
okolních  mikroregionů   ve   věci   spolupráce
v oblasti cyklodopravy. V roce 2004 byl
vypracován a schválen Generel cyklodopravy
na území města Tišnova s vazbou na sousední
mikroregiony (autor - Alternativní dopravní
studio ADOS Brno, Ing. Jebavý), jehož cílem
je vybudování cyklostezek umožňujících bez-
pečný průjezd městem a zejména návaznost na
okolní  mikroregiony  Porta,  Čebínka,  Deblín
a Bílý potok (celkem 25 obcí). 

Konkrétní projektové přípravy jednotlivých
úseků na sebe nenechaly dlouho čekat a v
první fázi byly vypracovány dokumentace pro
územní  řízení  cyklostezek  Tišnov  -  Železné
a Tišnov - Hradčany. 

V letech 2004 - 2005 se díky příznivým
vlastnickým poměrům podařilo až do fáze
stavebního povolení připravit cyklostezku

Tišnov - Železné, na jejíž realizaci se následně

podařilo získat dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši téměř 2 mil.
korun.  Celková  hodnota  díla  činila  3,3  mil.
korun. Kromě toho došlo také ke zpevnění
cyklisticky atraktivní cesty kolem koupaliště na
Březinu.

V roce 2006 bylo zadáno zpracování
dokumentace pro územní řízení dalších  tří
strategických úseků (průjezd od koupaliště
přes křižovatku Za Mlýnem do centra města;
cesta z Ostrovce po pravém břehu proti proudu
řeky Svratky k žel. přejezdu na Předklášteří;
cesta z Trmačova podél trati ČD do obce
Štěpánovice).

Pod všemi výše vyjmenovanými aktivitami
je "podepsán" v roce 2006 náhle zesnulý Ivo
Medek, vedoucí Živnostenského úřadu v Tiš-
nově a nadšenec v oblasti cestovního ruchu,
podle něhož byla také pojmenována nově
vybudovaná cyklostezka z Tišnova do Želez-
ného. U příležitosti jejího uvedení do provozu
pořádá Městský úřad v Tišnově v neděli 20. 5.
2007 sportovně společenskou akci, o níž
informujeme na vloženém listě v tomto vydání
Tišnovských novin. 

Všichni jste srdečně zváni!
Jiří Dospíšil

vedoucí odboru správních a vnitřních věcí

Informace o uzavírkách

Omezení provozu se plánuje na neděli 20.
května 2007 od 10 do 17 hodin, kdy bude
uzavřena část silnice na Železné mezi novým
hřbitovem po odbočku k Limově. Uzavírka
bude z důvodu pořádání cyklistického závodu.

Uvedená uzavírka bude řádně označena
přechodným dopravním značením. Děkujeme
všem za pochopení a omlouváme se za pří-
padné vzniklé komplikace.

Ing. Filip Haška
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O sociálních službách společně
Jaké sociální služby by byly v Tišnově

zapotřebí a prozatím nejsou?
V minulých číslech Tišnovských novin

jsme Vás informovali o sociálních službách,
které v Tišnově již máme.

Komunitní plánování však není jen o stáva-
jících nabízených službách, ale také o službách,
které v současné době nabízeny nejsou, ale
jejich zřízení by bylo pro dané cílové skupiny
obyvatel značným přínosem, pomocí a pod-
porou.

Mnohokrát opakovaným termínem v naší
činnosti je uživatel, jako nejdůležitější účastník
v procesu komunitního plánování.

Jste to Vy, klienti sociálních služeb, kteří již
sociální služby čerpáte a samozřejmě také Vy,
pro které sociální služba v našem městě proza-
tím není poskytována a byla by zapotřebí.

Váš pohled a názor je nepostradatelný,
protože právě od Vás můžeme čerpat
informace, jakým směrem by se mohly sociální
služby vyvíjet, co je možné upravit nebo udělat
jiným způsobem a těmito názory se můžete
spolupodílet na utváření podoby sociálních
služeb v našem městě.

To je právě to nové, to podstatné, to velmi
důležité!

Vaše spolupodílnictví na tvorbě a zlepšo-
vání sociálních služeb.

Tuto šanci nesmíme promarnit.
Tedy konkrétně: Jaké sociální služby

existují, co nám mohou přinést a v čem nám
pomoci?

Raná péče
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní

služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které je zdravotně postižené,
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepří-
znivé sociální situace. Služba je zaměřena na
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohle-
dem na jeho specifické potřeby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby
dětem ve věku od 6 do 26 let, ohroženým
společensky nežádoucími jevy. Cílem služby
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umož-
nit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Služba může být
poskytována osobám anonymně.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní, ambu-

lantní nebo pobytové služby poskytované
osobám,  které   mají   sníženou   soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečo-
váno v jejich přirozeném sociálním prostředí;
cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě
nezbytný odpočinek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc  při  zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu,

9/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 6



b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy,

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové
služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních záleži-
tostí

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
Kompletní rozsah sociálních služeb může-

me najít v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění.

 Martin J ůza

Sociální služby - věc veřejná
Upozorňujeme občany našeho města, že

dne 3. 5. 2007 v 18.30 hod. se koná v Tiš-
novské televizi diskuzní pořad na téma
"Komunitní plánování sociálních služeb".
Prosím, využijte možnosti dozvědět se co
nejvíce o sociálních službách - jsou věcí nás
všech a jsou pro všechny. Veškeré dotazy na
toto téma můžete posílat už nyní na e-mail:
ttv@email.cz nebo SMS na 777 707 576. 

Ke sledování vás zve  
Výbor pro komunitní plánování

Sběr použitého ošacení
bude pokračovat

Jménem Diakonie Broumov děkujeme
občanům za předané použité ošacení. Celkem
bylo nashromážděno přibližně 20 m3 ošacení.
V Diakonii Broumov darovaný textil přeberou
a vytřídí. Nejsou-li věci využitelné pro humani-
tární účely, dochází k jejich zpracování pro
další výrobu. Sběrové dny budou pravidelně
opakovány vždy v předem avizované
podzimní a jarní dny.

(drh)

Neházejte zářivky do popelnic! 
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do

kontejneru se směsným komunálním odpadem,
protože z nich mohou při rozbití unikat
nebezpečné látky. 

Správným místem pro vyřazené světelné
zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné
zářivky a výbojky) je sběrný dvůr ve Wágne-
rově ulici, který slouží jako místo bezplat-
ného zpětného odběru elektrozařízení z
domác- ností. Mimo vysloužilých televizí a
ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i
zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést
maximálně třicet kusů, ale po předchozí
dohodě s pro- vozovatelem sběrného dvora
jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje
však musí být celé a nepoškozené. Jinak
nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a
město je likviduje za po- platek jako odpad.
Místa zpětného odběru mohou bezplatně
využívat i právnické a fy- zické osoby
oprávněné k podnikání, aniž by se musely v
případě odevzdání zářivek a výbojek
prokazovat speciální kartou nebo jiným
dokladem. 

Dalším místem, kde je možné zdarma
odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve
kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně
vám vezmou zpět tolik kusů použitých svě-
telných zdrojů, kolik kupujete nových. Při ná-
kupu musí být zákazník informován o způsobu
a možnostech zpětného odběru použitého
elektrozařízení. V případě, že zákazník v ob-
chodě tuto informaci nedostane, je prodejce
povinen  od  něj  stará elektrozařízení odebrat
v neomezeném množství, aniž by jejich odběr
vázal na nákup nových výrobků. Poslední
prodejci pak mohou tyto odebrané světelné
zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru použitých
elektrozařízení, který zajišťují společnosti
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje
počet černých skládek a šetří obcím peníze.
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Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje
sběrné dvory speciálně označenými kovovými
nádobami a zajišťuje jejich výměnu za
prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou
pak  na  náklady  EKOLAMPu přepravovány
k recyklaci. 

Město Tišnov má zájem, aby se množství
odevzdaných použitých lineárních a úsporných
zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřela smlouvu
o zpětném odběru s kolektivním systémem
EKOLAMP. Pomoci můžete i vy - žádnou
zářivku ani úsporku neházejte do popelnice
nebo do kontejneru. Tam se s největší
pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v ne-
poškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude
možné z nich více než devadesát procent
materiálu využít.    (DrV)

Kvìten v MìKS Tišnov
 

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

Travestie skupina Scandal Ladies zaujme
svým jedinečným programem, ve kterém se
představí nejen přední interpretky pop-music,
ale také hvězdy filmového a muzikálového
nebe. Samozřejmě nechybí ani špetka humoru
a parodie.

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

Úterý 15. května v 8.45 a 10.00 hod., sál kina 
Divadlo Komedianti na káře
BAJAJA

Čtvrtek 17. května v 19.30 hod., sál kina 
Aldo Nicolaj  
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
režie - Jiří Menzel

Úsměvný bulvár o začátku a konci jednoho
manželského trojúhelníku. Autorovi se poda-
řilo objevit řešení vskutku originální, ba
senzační. Komedie  je  skvělá  svým  námětem

a dokonalá díky mistrným dialogům, herecké
výkony nevyjímaje. 

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

KRUH PŘÁTEL HUDBY TIŠNOV 
10. koncert sezóny 2006/07
Středa 23. května, 19.30 hod., velký sál MěKS
Tišnovský komorní orchestr 
DO DRUHÉ DESÍTKY
Tradiční závěr sezóny v domácí režii

Středa 30. května v 19.30 hod., sál kina 
ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
Host: Andy Owens
Předprodej vstupenek od 30. dubna v knihku-
pectví paní Raškové, tel. 549 410 022.

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

Iva Tapi Synáková - mandaly
Mandala je zpravidla kruhový útvar s cen-

trálním uspořádáním a symetricky se
opakujícími prvky. Známé jsou například
tibetské mandaly, vytvářené z barevných písků.
S mandalami se však setkáváme i v Evropě,
třeba v podobě vitrážových oken gotických
katedrál.

Mandala má kromě estetické stránky také
významné harmonizující a léčebné účinky,
vyzařuje pozitivní energii a očišťuje prostor, ve
kterém se nachází.

Ve dnech 21. 4. - 17. 5. se bude konat
výstava mandal v Jamborově domě. Autorka
Iva Tapi Synáková je veřejnosti známa spíše
jako astroložka a věštkyně, mnohé obrazy
vnitřně navazují na její duchovní zkušenosti.
Vydala však také tři sbírky básní, sbírku
povídek a hudební CD Mantry. Výstavu do-
plňují   šperky  ze  stříbra  a  kamenů,   rovněž
z autorčiny dílny.  

Vernisáž v sobotu 21. dubna v 10 hodin
uvede Mgr. Zdeňka Dohnálková a hudebně
doprovodí skupina Mandala, která zazpívá
mantry.  To  však  nebude  jediná  akce,  která

9/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 8



v době výstavy proběhne. V sobotu 5. května,
v čase mineralogické burzy, se bude konat na
zahradě Jamborova domu (při špatném počasí
v galerii) rituál vysypávání mandaly barevnými
písky. Přihlížet můžete od 10 do 15 hodin,
závěrečný obřad se koná v 15.30. 

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14
- 17 hodin.

CVIČENÍ V M ĚKS
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

Muzejní noc 
v Podhoráckém muzeu

Po loňské úspěšné premiéře se Podhorácké
muzeum opět zapojí do projektu Muzejních
nocí. Ta letošní se bude konat v sobotu 19.
května od 19 do 23.30 hodin. Bohatý kulturní
program s celou řadou doprovodných akcí
naváže na čerstvě otevřenou výstavu "Zprávy
o blízkých světech. Ze života handica-
povaných." 

Na pódiu vedle muzejní budovy se před-
staví brněnské Divadlo Neslyším, hudební sbor
při Škole pro zrakově postižené v Brně a ta-
neční ukázku předvede mládež z ústavu
Kociánka v Brně. Celý večer hudebně propojí
známá tišnovská skupina Maňana. Vystoupení
jednotlivých souborů v délce 10 až 15 minut
na sebe budou bezprostředně navazovat a for-
mou smyčky se budou opakovat po celý večer.
 

Mimořádně zajímavá bude jistě i praktická
ukázka Axmanovy techniky modelování pro
zrakově  postižené  v  podání  Sdružení Slepíši
z Tasova. Program u pódia doplní ukázky
výrobků chráněných dílen, které budou i k
prodeji, a chybět nebude ani občerstvení.
Atmosféru večera umocní slavnostně osvětlený

portál klášterního kostela, do jehož interiéru
bude pro zájemce připraveno i několik
prohlídek s výkladem průvodce.

Ani to ale není ještě všechno. Po celou
dobu konání akce bude pro veřejnost otevřena
muzejní budova s prodejem suvenýrů a mož-
ností prohlídky stálých expozic Dějiny a sou-
časnost   kláštera   Porta   coeli,  Paleontologie
a mineralogie, Minerály Tišnovska a Měšťan-
ský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století. 

Krátkodobé výstavy budou probíhat dvě:
čerstvě zahájená o životě handicapovaných lidí
v muzejní galerii v přízemí a hned následující
den v neděli 20. května končící rozsáhlá vý-
stava svatebních šatů ve třech sálech poschodí
budovy.  Josef Zacpal

Město Tišnov vypravilo pro tišnovské
občany autobus na Muzejní noc zdarma.

Odjezd autobusu z jednotlivých zastávek
bude následující:
18.00   - sídl. Klucanina
18.10   -    ul. Riegrova
18.20   - naproti Podhorácké restauraci 

(ul. Králova)
18.30   -  Penny
21.00   - odjezd z Předklášteří po stejné trase

(KUL)

Libušina galerie Malhostovice 
vás zve na vernisáž autorské výstavy

JIŘÍ KRISTEN, obrazy
4. května

2007 v 17
hodin. Slovo o
autorovi Mgr.
Jan Vaščák,
hudební dopro-
vod Jan Berá-
nek  -  housle,
Marek Kubát  -
kytara.
Výstava potrvá do 27. května 2007, otevřeno
úterý - neděle 14 - 18 hodin.

www.libusinagalerie.cz
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GALERIE DIANA PŘEDSTAVUJE

Příroda a člověk
Květen je v Dianě ve znamení minerálů.

Určitě ale nebude nahrazovat výstavní prostory
v tišnovské sokolovně a dalších výstavních mí-
stech mezinárodní expozice minerálů. Hlavní
náplní výstavních prostor galerie se stanou
obrazy Paed. Dr. Juraje Prohácky z Bratislavy,
který  minerály  malířsky  ztvárňuje, doplněné
o jeho sbírku minerálů ze slovenských nale-

zišť. Výstavu obohatí „domácí
kameny" z unikátní mineralo-
gické sbírky Tišnováka Ing.
Františka Šťávy - kamenné
skvosty pocházející z Květ-
nice, Dřínové a dalších lokalit
v našem regionu. 

Seznamte se s autorem obrazů:
Paed. Dr. JURAJ PROHÁCKA - narozen

8. 4. 1955 v Bratislavě. V 60. létech navště-
voval soukromou školu národního umělce J.
Alexyho a v roce 1978 absolvoval pedagogic-
kou fakultu Univerzity Komenského v Brati-
slavě obor matematika - výtvarné umění u aka-
demického malíře Jozefa Ilavského se
zaměřením na tvorbu portrétů. V roce 1973 se
zúčastnil studijního pobytu v Itálii. Od roku
1979 působil v osvětovém středisku v Popradě
a na základních školách jako učitel ve ves-
nicích  Švábovce,  Vikartovce, Spišske Bystré
a v Popradě. V Prešově v roce 1985 absol-
voval  rigorózní  zkoušky  u  prof. akad. mal.
Š. Hapálka na Pedagogické fakultě P. J.
Šafárika.  V  roce  1985 se vrací do Bratislavy
a působí jako učitel na základní škole do roku
1996. Od roku 1986 je členem Slovenského
fondu výtvarných umělců v odboru grafika -
politická kresba a karikatura. Od roku 2006 je
členem Umeleckej Besedy Slovenskej. Po
ukončení působení ve školství, od roku 1997,
je výtvarníkem svobodného povolání. 

V posledních  létech jeho zájem o minerály
ovlivnil i jeho tvorbu. Dekorativním způso-

bem, výraznou barevnou kompozicí personi-
fikuje jedinečné tvary minerálů. Prostor a ob-
jem zobrazených objektů zájmu vytváří s po-
mocí kombinovaných technik olejem, akrylem
a syntetických barev. Tematika obrazů je
pestrá.  Jsou  to  zátiší  s  rybami, krajinomalby
a vzpomínky na pobyt v Itálii a na Ural.
Dekorativní kompozice se rozvíjí na základě
tradic slovenského výtvarného umění. Nava-
zuje na odkaz díla Benky, Bezovského, či
Fully. 

Juraj Prohácka vystavoval samostatně i na
kolektivních výstavách od Bratislavy až po
Vysoké   Tatry.  V  zahraničí   se  prezentoval
v Itálii a Francii. Publikoval též ve slovenských
časopisech  karikatury  a  humoristické kresby
a  jeho  ilustrace  se  uplatnily i v knižní tvorbě.
I když tento výtvarník patří do střední generace
slovenských výtvarníků s bohatou výstavní
činností, jeho tvořivý pohled na tematiku mine-
rálů je ve stadiu hledání a zároveň vyzrálosti
pohledu na přírodu a v náročném pohledu
člověka.

Výstava Příroda a člověk bude zahájena
vernisáží  v  neděli  29. 4. 2007 v 10.00 hodin
a potrvá do 25. 5. 2007: Všechny příznivce
Diana zve na vernisáž i na další dny výstavy.
Galerie Diana má otevřeno: úterý - pátek 12 -
17 hodin, sobota, neděle 10 - 16 hodin v areálu
firmy Mouka, Tišnov, ulice Koráb 133, tel.:
549 410 100/103.

(pf)
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JEZINKY BEZINKY
Divadelní spolek Vlastenecká omladina zve

na kriminální komedii JEZINKY BEZINKY
autora Josepha Kesselringa v úpravě Jana
Wericha. 

Představení se uskuteční v sobotu 5. května
2007 v 18 hod. v sále kulturního domu v Hrad-
čanech.

Účinkující jsou čeští krajánci žijící ve
Vídni.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas organizuje

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
27.4. Koncert Ha-kapely kino Svratka 17.00 ZUŠ
29.4. Čarodějnice zahrada DDM 17.00 DDM
  1.5. Turnaj v petanque hřiště pod Klucaninou10.00
  3.5. Salonky - mužský a ženský kognitivní styl - J. Vejsadová, knihovna   9.30 MěK
  4.- 6.5. Mezinárodní výstava minerálů sokolovna Sokol
  8.5. Vycházka na Květnici s doc. Lacinou radnice   9.00ČZS
  8.5. Pochod župou Pernštejnskou Sokol
  8.5. O pohár tišnovské radnice - volejbal
10.5. Muži z londýnského vydání - beseda ke knize s K. Černým, knihovna 17.00 MěK
14.5. Absolventský koncert sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
15.5. Bajaja kino Svratka   8.45 10.00 MěKS
17.5. Nebyla to Pátá, byla to Devátá - divad. představení, kino Svratka 19.30 MěKS
17.5. Salonky - vila Tugendhat MěK
17.5. I. Orel - Idioti na plavbě kolem světa - přednáška, film knihovna 17.00 MěK
19.5. Běh Terryho Foxe, Přespolní běh Klucaninou Sokol
20.5. Slavnostní otevření cyklostezky Ivo Medka, cyklozávody, parkoviště u hřbitova
21.5. Absolventský koncert sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
23.5. Přehlídka dovedností žáků sokolovna 10.00 SOU a SOŠ Lomnice
23.5. Koncert KPH - Tišnovský komorní orchestr sál MěKS 19.30 MěKS
30.5. Robert Křesťan a Druhá tráva kino Svratka 19.30 MěKS
31.5. Vystoupení tanečního oboru sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
31.5. Salonky - architektura brněnských kostelů MěK

Výstavy
21.4. - 17.5. Iva Synáková - obrazy-mandaly galerie Jamborův dům
19.5. - 14.6. Stanislav Havlík - obrazy galerie Jamborův dům
29.4. - 25.5. Juraj Prohácka - obrazy, František Šťáva - minerály galerie Diana
duben-květenVýstava fotografií salonek restaurace Pod Klucaninou
4.3. - 20.5. Květiny bílé po cestě Podhorácké muzeum Předklášteří

Jinde
4.5. - 27.5. Jiří Kristen - obrazy Libušina galerie Malhostovice
5.5. Jezinky Bezinky  - divadlo KD Hradčany 18.00
28.4. - 20.5. Z. Kopecký - malíř, E. Brůžová - keramika synagoga Lomnice



Synagoga zahajuje
Synagoga v Lomnici u Tišnova zahajuje

další výstavní sezónu. Galerie V-ATELIER ve
spolupráci s obecním úřadem připravila pre-
zentaci díla malíře Zdeňka Kopeckého a ke-
ramičky Evy Brůžové.

Zdeněk Kopecký je krajinář tématicky
spjatý s přírodou Vysočiny. Maluje
dynamicky, nezabývá se detaily, ale celkovou
náladou roční i denní doby, kterou umocňuje
barevným laděním.

Keramička Eva Brůžová tvoří dekoračně
užitné mísy, vázy, lampy ctící přirozenou
barvu pálené hlíny a zdobené jednoduchými
grafickými vzory. Další polohou tvorby jsou
stylizované figurální plastiky.

Slavnostní vernisáž s kulturním programem
se uskuteční v sobotu 28. dubna ve 14 hodin.
Synagoga bude otevřena soboty, neděle a stát-
ní svátky od 13 do 17 hodin. Mimo tuto dobu
je možné návštěvu domluvit na OÚ v Lomnici,
tel. 549 450 315 nebo 549 450 314. Výstava
potrvá do 20. května.

Mgr. Jan Vaščák

Jarní tišnovské minerály
Letošní v pořadí již 62. tišnovská expo-

zice minerálů, která je jednou z nejvýznam-
nějších evropských mineralogických akcí,
se koná v pátek, sobotu a v neděli 4. - 6.
května 2007 v tišnovské sokolovně a v gym-
náziu. 

Pro  veřejnost   bude   expozice   přístupná
v pátek od 11 do 19 hodin, přičemž oficiální
zahájení je v pátek ve 12 hodin. V sobotu bude
naše expozice otevřená  pro veřejnost od 9 do
19 a v neděli od 9 do 16 hodin. Doporučujeme
však návštěvu neodkládat na neděli po 15.
hodině, protože v uvedenou dobu již někteří
vystavovatelé budou "balit".

Tišnovská  expozice se těší mimořádné
pozornosti našich i zahraničních vystavovatelů
i návštěvníků. Proti minulým ročníkům nedo-
chází k podstatným změnám - zůstává

diferencované  vstupné   na   jednotlivé   dny -
v  pátek  30  Kč, v sobotu do 14 hodin 40 Kč,
v sobotu  po 14. hodině 30 Kč a v neděli 20 Kč
pro osobu a den. V sobotu dopoledne bývá
největší nával, na podzim nebylo v sokolovně
či  v  gymnáziu v době mezi 10 až 13 hodinou
k hnutí, proto se snažíme diferencovanou
cenou o přesun návštěvníků na sobotní
odpoledne a na neděli. 

Ti, co nechtějí čekat před pokladnou v so-
kolovně, mohou navštívit i bez vstupenky
expozici v základní škole. Tam je sice jenom
asi 10 % z toho, co v sokolovně, ale i to stojí
za vidění. Mezitím se fronta před pokladnou
určitě zmenší.  

Počet vystavovatelů bude přes 260, z toho
70 zahraničních z 15 evropských zemí a jeden
z Austrálie, který bude vystavovat drahé
australské opály. Z Berlína přiveze Nancy Lie
minerály či spíš šperky vzdálené Číny a z Kon-
ga pan  Kampayana Rini.  Doporučujeme vám
navštívit i expozici pana Ficiána z Brna, kde
vystavují svoje výrobky - hezké kartónové
dárkové krabičky - zrakově postižení. Celá
řada našich vystavovatelů si již objednala
jejich výrobky. Vystavují v gymnáziu v druhé
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třídě na pravé straně  od  vchodu.  Náš  zájem
o jejich výrobky  jim dodává pocit sebevědomí
a prospěšnosti. Kupte si tam něco - jejich
výrobky nejsou drahé a prospějete dobré věci.

Co se týče minerálů, tak tam bude opět
pestrá paleta z celého světa i nepřeberné
množství  drobných  šperků  z  polodrahokamů
a pro náročné i z drahokamů.  

Očekáváme  účast  přes 7.000 návštěvníků
z  celé  naší  republiky  i  ze sousedních států.
K dispozici bude i další, již 21. číslo "Zpra-
vodaje  mineralogických  expozic  v  Tišnově"
s barevnou obálkou i termíny dalších minera-
logických akcí pro zbytek roku 2007 a termíny
tišnovských  burz  pro  rok  2008. Najdete zde
i adresy firem a  vystavovatelů nebo článek
Ing. Dikova ze Sofie o  turmalinech z Mozam-
biku   (v  angličtině).   Pokračujeme   článkem
o hornících dolu Olší. Zájemci si zpravodaj
mohou  zakoupit  v průběhu  expozice u šatny
v sokolovně. Rovněž si tam můžete zakoupit
pohled  s  tišnovskými minerály a měla by být
k dispozici i pohlednice s minerály uranových
dolů v Dolní Rožínce.  

Akci, na kterou srdečně zveme všechny
zájemce ze širokého okolí, pořádá SOKOL
Tišnov ve spolupráci s Gymnáziem v Tišnově

a Muzeem Brněnska v Předklášteří pod patro-
nací Městského zastupitelstva v Tišnově, s od-
bornou garancí mineralogicko-petrografického
oddělení Moravského zemského muzea v Brně

a odborné skupiny mineralogie České
geologické společnosti a v mediální spolupráci
s Českým rozhlasem Brno. 

Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost
shlédnout minerály z celého světa či nakoupit
si dárky  u nás v sokolovně a potěšit své blízké
hezkým přívěškem či jiným šperkem s pravým
kamenem anebo hezkým kamenem do vitríny.
Pokud by vám to nevyšlo, tak další, již 33.
tišnovská mineralogická expozice bude na
podzim  9. - 11. listopadu 2007.

Se Sokoly i na dálkový pochod
Další  pravidelnou akcí, na kterou vás Sokol

Tišnov srdečně zve, je dálkový pochod
Sokolskou župou Pernštejnskou, jehož již
XVI. ročník se koná v pondělí  8. května 2007
na  náš  státní  svátek.  K  dispozici  jsou  trasy
v délce 9, 15 a 23 km se startem v Doubrav-
níku na nádraží ČD od 8 do 10.15 hodin  či
trasy 27 km a 50 km se startem od tišnovské
sokolovny od 6 do 9 hodin. Dál trasy 15 a 16
km se startem v Bystřici nad Pernštejnem od 8
do 10 hodin. Cíl všech tras je nádvoří hradu
Pernštejna. 

Pro cyklisty je v tento den připraven XI.
ročník Cyklistické jízdy Sokolskou župou
Pernštejnskou s trasami 20, 40, 55 a 75 km se
startem od tišnovské sokolovny 8 - 10 hodin -
pro cyklisty a pro pěší 24 km. Propozice s pod-
robným rozpisem tras jsou ve vývěsných
skřínkách TJ SOKOL, je však možné je ob-
držet  na sekretariátu TJ SOKOL Tišnov v so-
kolovně, popřípadě při návštěvě mineralogické
expozice ve dnech 4. - 6. května 2007 u šatny.  

Na shledanou v tišnovské sokolovně a v gy-
mnáziu  při mezinárodní expozici či na nádvoří
hradu Pernštejna v cíli dálkového  pochodu  se
těší výbor TJ SOKOL Tišnov. 

Ing. Andrej Sučko

Doc. Lacina představí Květnici
Na 8. května 2007 připravili členové

tišnovské zahrádkářské organizace velice
zajímavou akci - vycházku na Květnici. Prů-
vodcem při této vycházce bude doc. Ing. Jan
Lacina, CSc., znalec přírody Tišnovska a nejen
Tišnovska. Během vycházky bude účastníky
seznamovat se živou přírodou Květnice - s fló-
rou a faunou. Sraz zájemců je v úterý 8. května
2007 v 9 hodin u tišnovské radnice. Na tuto
vycházku, tak jako na všechny ostatní akce,
které pořádá Český zahrádkářský svaz,
základní organizace Tišnov, jsou zváni všichni
zájemci, tedy i nečlenové tišnovské zahrádkář-
ské organizace.  (ok)
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Městská knihovna 
v měsíci květnu 2007
3. 5. SALONKY - Mužský a ženský
kognitivní styl. Další přednáška v podání
členky České společnosti pro trénování paměti
a trenérky paměti Mgr. Jany Vejsadové.

10. 5. v 17.00 hod. KAREL ČERNÝ -
Muži z londýnského vydání. Městská
knihovna pořádá besedu s Karlem Černým k
jeho knize Muži z londýnského vydání, které
se zúčastní také šéfredaktor filatelistického
časopisu Merkur - Revue Ing. Zdeněk Fritz,
autor předmluvy. Kniha s úvodním slovem
generálporučíka Ing. Vlastimila Picka,
náčelníka Generálního štábu Armády ČR,
vychází k šedesátému druhému  výročí vytiš-
tění poštovních známek s portréty českoslo-
venských vojáků, kteří položili životy na
zahraničních frontách druhé světové války.

17. 5. SALONKY - Villa Tugendhat
V rámci projektu "Salonky" se uskuteční

prohlídka památky světové moderní architek-
tury, která je zapsána na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO, Villy Tugendhat
v Brně. Zájemci se mohou závazně přihlásit do
30. dubna. Při přihlašování se bude vybírat 60
Kč vstupné do objektu, dopravu si zájemci
hradí sami. Doba a místo odjezdu bude
upřesněno. 

17. 5. v 17 hod. IVAN OREL - Idioti na
plavbě kolem světa (přednáška, film a tom-
bola). "Ten, kdo nerozumí přírodě, jde
studovat biologii. Ten, kdo nerozumí sám
sobě, jde studovat psychologii. A ten, kdo
nerozumí ničemu, jde na moře." Těmito slovy
charakterizuje pětileté putování plachetnice
Victoria světovými moři jeden z účastníků
tohoto dobrodružství a autor knihy Idioti na
plavbě kolem světa, Ivan Orel. Aby to neměli
příliš jednoduché, tak si Viktorku, jak Victorii
říkali, i sami postavili. Bez velkých zkušeností,
peněz sponzorů a humbuku médií. I proto si
občas říkali idioti a nemysleli to jako nadávku. 

Victoria znamená vítězství. Jejich Viktorka
je nemenším vítězstvím vytrvalosti a odvahy
party lidí osudem náhodně vybraných. Je
důkazem toho, že když něco skutečně chceme
dokázat, tak to i dokážeme. Stačí pořádně
zatlačit...

31. 5. SALONKY - Architektura
brněnských kostelů. V rámci projektu
"Salonky" je připraveno další setkání s Micha-
lem  Konečným, který  nás  tentokrát  seznámí
s architekturou brněnských kostelů. Sraz
zájemců je v 8.30 hodin před vlakovým
nádražím. Dopravu si účastníci hradí sami. 

DDM Tišnov 
připravuje:
Workshop - Alikvotní zpěv

Budeme zpívat alikvótní zpěv, u kterého
není zapotřebí mít vyzpívaný hlas. Stačí pouze
chuť a nadšení. Naším společným cílem bude
uvolnit se, vyčistit a otevřít svou mysl a svá
srdce a společně sdílet něco krásného,
příjemného a zároveň léčivého. Alikvótní
zpívání přináší každému, kdo se ho naučí,
úžasný  zážitek  a  dokáže  ho  přivést hluboce
k němu samému.

Co to vlastně je: Tato technika se vyvinula
výhradně v mimoevropských hudebních
kulturách, a to především v Tuvě a v Tibetu.
Alikvotní zpěv, nebo též hrdelní zpěv,
harmonický zpěv, je zvláštní druh zpěvu,
založený na vědomém zesílení alikvotních
tónů pomocí jemné práce s rezonančním
prostorem v ústech a polohou jazyka. Jedná se
tak vlastně o techniku dvojhlasého zpěvu, kdy
pokaždé  zní  základní  tón  a  současně  s  ním
o příslušný interval vyšší alikvotní tón.

Neděle 13. 5. ve 12:00 - 15:30 nebo čtvrtek
17.5. v 17:30 - 21:00 ve Slunečním sále DDM.
Lektor Martin Kubát, cena 380 Kč. Počet míst
je omezen a je nutné přihlásit se předem na
e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz nebo na tel.:
549 410 118, 776 550 330 - Dáša Lazarová.

9/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 14



Workshop - Didgeridoo
Individuální výuka hry na didgeridoo  pro

začátečníky i pokročilé v malé skupině.
Didgeridoo je prastarý, mnoha legendami

opředený hudební nástroj prapůvodních
obyvatel Austrálie. V tradičním smyslu  je
myšlena dutá, suchá, termity vyhlodaná větev
stromu rodu eucalyptus, na kterou je hráno
speciální technikou vibrace rtů. Tato vibrace
rozechvívá dutinu nástroje a ven tak vychází
charakteristický bručivý zvuk, jehož
nepřetržitost je udržována speciální dýchací
technikou (tzv. cirkulačním dýcháním), která
umožňuje na nástroj hrát bez přerušování hry
jednotlivými nádechy.
Čtvrtek 24.5. 17:30 - 21:00 ve Slunečním

sále DDM. Lektor Martin Kubát, cena 380 Kč.
Vlastní  nástroj s sebou. Počet míst je omezen
a je nutné přihlásit se předem na e-mail:
lazarova@ddm-tisnov.cz nebo na tel.: 549 410
118, 776 550 330 - Dáša Lazarová

Mladí hasiči na staré hasičce
Na starou hasičku - do budovy na ul.

Riegrova, nyní DDM, se opět vrací hasiči -
tentokrát ti nejmenší. První schůzka Mladých
hasičů se uskutečnila ve středu 18. 4. a bude
vždy ve středu od 15.30 hod. 

Pro kluky i holky, příprava nejmladších
hasičských družstev bude probíhat převážně na
cvičišti, v případě nepříznivého počasí v
klubovně. 

Okénko ekoporadny: 
STROMY SE JIŽ OPĚT ZELENAJÍ ... 

V našem městě a v jeho okolí roste řada
zajímavých stromů, užitkových i okrasných,
kterým se snažíme věnovat systematickou
pozornost. I letos se chystáme vyhlásit a při-
pravit anketu Strom Tišnovska. Ta tradičně
vyvrcholí v září a v říjnu. Inspiraci pro výběr
vašeho kandidáta ale můžete získat už nyní,
kdy jarní příroda láká k procházkám a stromy
jsou oděny do nového svěže zeleného šatu. My
jsme pro vás na květen připravili dvě akce,

které vám třeba napoví,
který strom nebo stromo-
řadí zvěčníte objektivem
fotoaparátu a po jehož pří-
běhu budete chtít pátrat.  

1. května pořádá ob-
čanské sdružení Za sebe-
vědomé Tišnovsku spolu s Ekoporadnou
Tišnovsko cyklovýlet po jedné z tras, které
jsme zmapovali v roce 2005. Start bude v
15:00 na náměstí 28. října před Ekoporadnou
(u památníku legionáře). Trasa cyklovýletu
povede za zajímavými a památnými stromy ve
směru Tišnov-Trmačov - Předklášteří-Porta
coeli - Štěpánovice - Borač - Podolí -
Lomnička - Tišnov nebo ve směru Tišnov -
Železné - Drásov - Malhostovice - Drásov -
Hradčany - Březina - Tišnov. Jednotlivé
zastávky jsou plánovány u vybraných stromů
nebo stromořadí a budou spojené s povídáním
o  těchto  stromech.   Návrat   předpokládáme
vpodvečer při zapadajícím slunci. Krajinu tak
budeme pozorovat během dne při různém
osvětlení sluncem. 

Fotoaparáty a svačinu s sebou!
Pro ty, kteří si z jakéhokoliv důvodu nestihli

prohlédnout podzimní výstavu loňských
kandidátů na Strom Tišnovska v Ekoporadně,
ji nyní reprízujeme v prostorách Městské
knihovny. Sama výstava může být jistě
motivací pro jarní výlet a pozorné rozhlédnutí
se okolo sebe, ale kromě toho vás chceme ještě
pozvat  na  přednášku  o   dalších   památných
a zajímavých stromech našeho okolí.
Informace budou doplněny řadou fotografií.
Přednáška proběhne v pondělí 14. května v 17
hodin v přednáškovém sále knihovny. 

V souvislosti s přípravou zmíněné ankety
pro rok 2007 vás chceme vybídnout k za-
myšlení nad zajímavými stromy a stromo-
řadími, které byste chtěli do ankety nominovat,
a k pořízení jejich fotografií v různém ročním
období a čase. V září pak na stránkách
Tišnovských novin, na plakátech a na
webových stránkách Ekoporadny Tišnovsko
uveřejníme informace o vlastní anketě.
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Učíme mladé pomáhat
V měsících únoru a březnu jsme se na

Základní škole Smíškova 840, Tišnov,
zabývali problematikou rozvojových zemí.

Informativní část byla zaměřena na
programy a kampaně, které mají za úkol
zlepšovat obecné povědomí o rozvojových
zemích a možnostech pomoci. Například
organizace Člověk v tísni, Česko proti
chudobě, Unicef, Fair Trade.

V praktické části si děti mohly vyzkoušet
různé aktivity a tak se  nějakým způsobem do
těchto programů zapojit.

Nejvíce jsme se věnovali projektu "Adoptuj
panenku, zachráníš dítě", která je organizována
společností Unicef.  Učitelé, děti i jejich rodiče
vlastnoručně ušili panenky, které vybavili rod-
ným listem se jménem a národností. Tyto
panenky byly prodány a výsledná částka
odeslána na účet Unicef. Cena jedné panenky
je pevně stanovena na 600 Kč, prodali jsme 40
panenek, což celkem dělá 24.000 Kč. Peníze
budou použity na očkování dětí z vybrané
rozvojové země.

Děti se o dané problematice dozvídaly i v
běžné výuce. Například v hodinách zeměpisu
diskutovaly o rozdílech mezi bohatými a chu-
dými částmi světa. V hodinách výtvarné vý-
chovy vytvářely letáčky proti rasismu, chudobě
či válkám, v češtině se mohly vyjádřit ve volné
úvaze o tom, co znamená fair trade.

Smyslem projektu bylo naučit děti zamýšlet
se  nad  současnými  rozdíly  mezi rozvinutým
a  rozvojovým  světem  a  hledat  dobrou  vůli
k možnostem nápravy. 

Neboť nespravedlivá tvář tohoto našeho
jediného světa může být napravena pouze
lidskou vůlí. A děti v naší škole jí projevily
dostatek.    

Mgr. Alena Adamcová
koordinátor projektu

Význam vzdìlávání dospìlých

4. Jak je to s podporou vzdělávání počíta-
čové gramotnosti?

V minulém příspěvku jsme vám slíbili, že
vás seznámíme se situací podporovaného
vzdělávání počítačové gramotnosti.

Pro "řadového" občana jsou často infor-
mace o možnostech dotovaného vzdělávání
nedostupné a nepřehledné. Je to mnohdy dáno
nedostatečnou informovaností v regionu nebo
nízkou motivací ke zvyšování kvalifikace
občanů  a  tím  také  ke  zlepšení jejich životní
a pracovní situace a rozvoj pracovního trhu.

Programy realizované se záštitou různých
garantů se nazývají projekty. Veřejnost zná
tyto projekty s garancí především jako projekty
Evropské unie (např. ESF - Evropský sociální
fond), ale v České republice existují také
projekty  podporované ministerstvem, krajem
a městem. Takovým programem byl pro
zvýšení počítačové gramotnosti - znalosti
práce s počítačem - Národní program
počítačové gramotnosti (NPPG). 

Proč vznikl Národní program počítačové
gramotnosti (NPPG)?

V únoru 2003 zahájilo ministerstvo Národ-
ní  program  počítačové  gramotnosti (NPPG)
s cílem umožnit široké veřejnosti naučit se
základům práce s počítačem a internetem a po-
moci překonat strach z nových technologií.

Ekonomové docházejí k závěrům, že pra-
covníci, kteří při své práci využívají počítač,
dosahují zhruba o 10 - 15 % vyšších mezd než
pracovníci, kteří ho nepoužívají. Většina
absolventů NPPG byla starší 40 let a nejvíce
absolventů spadalo do věkové kategorie 51 -
60 let. (http://www.micr.cz/nppg.html)

Výhody tohoto programu:
- dostupnost široké veřejnosti - kurz byl

určen i pro zdravotně postižené
- uchazeči za dvouhodinový kurz zaplatili

100 Kč.
- Ministerstvo informatiky přispívalo část-

kou 417 Kč na každého proškoleného
- účastníci obdrželi školicí materiál.
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V rámci NPPG byly pořádány tyto
dotované kurzy:
- Jak na počítač - kurz základní práce na

počítači, práce se soubory a složkami
- Texty v počítači - základní práce v tex-

tovém editoru
- Internet a e-mail - pohyb na internetových

stránkách, elektronická pošta.
Nevýhody tohoto programu:

- délka každého kurzu (každý blok trval
pouze 2 hodiny. Pro získání kvalitních
znalostí a dovedností každého bloku
nabízených témat je zapotřebí minimálně
12 vyučovacích hodin)

- regionální nedostupnost (přes vysoký
počet školicích míst v ČR nebylo pokryto
celé území. Doprava a čas strávený na
cestě do školicího střediska je nutné
započítat do celkové částky)

- nedostatečná propagace na regionální
úrovni

- končení tohoto programu.
Proč byl ukončen Národní program počí-

tačové gramotnosti (NPPG)?  
V prosinci roku 2006 byl tento program

ukončen. Působnost Ministerstva informatiky
se převádí na Ministerstvo vnitra a Minister-
stvo průmyslu a obchodu. 

Jaká je současná situace tohoto programu?
Zeptali jsme se dotčených subjektů a zde

jsou konkrétní informace získané z telefo-
nických rozhovorů a osobního jednání s odpo-
vědnými   osobami   Ministerstva  informatiky
a s ředitelem jedné ze školicích agentur.

Jaký je postoj vzdělávacích agentur k ukon-
čení tohoto programu? 

"Od září roku 2006 jsme žádali Mini-
sterstvo informatiky a Úřad vlády ČR o převe-
dení koncepce tohoto programu na jiného
realizátora státní správy a o pokračování
tohoto skvělého programu. O výsledku jednání
a našich žádostí jasně hovoří termín ukončení
programu počítačové gramotnosti - prosinec
2006".  

Jaký je postoj Ministerstva informatiky?
(duben 2007)

Na otázku "Zda-li a jakou formou bude
pokračovat  pro  občany  státem   garantované
a dotované počítačové vzdělávání?" nám bylo
sděleno následující: 

"Program  byl  ukončen   v   prosinci   2006
a nyní neexistuje a ani se nechystá jiná obdoba
tohoto programu. Pokud občan chce nebo
potřebuje zvýšit svoji kvalifikaci, musí bohužel
sáhnout hlouběji do kapsy a využít nabídky
certifikovaného školení některé ze vzděláva-
cích agentur ve svém regionu. 

"Jak  mají  pokračovat vzdělávací agentury
v počítačovém  vzdělávání?" a "Jakou
certifikaci mohou vzdělávací agentury získat
pro odborné zvyšování kvalifikace občanů?" 

"Pokud  chcete  občany  školit  a  zvyšovat
v regionu počítačovou gramotnost, školte si co
chcete, ale na vlastní pěst. V dohledné době,
minimálně příštích pět roků, nebude pro
občana k dispozici žádný podobný projekt
podporovaný a dotovaný některým z mini-
sterstev ČR. Jediná možnost jak zvyšovat
kvalifikaci dospělých občanů, je získat akredi-
taci  od  některých  z  ministerstev  (školství...)
a tím umožnit dospělým občanům v regionu
kvalifikovanou přípravu pro zaměstnání v ob-
lasti počítačové gramotnosti."

V dnešním článku jsme se podívali pod
kůži problematice státní politiky počítačové
gramotnosti  a  v  příštím  článku  uzavřeme
tuto oblast počítačového vzdělávání dospělých
a nakousneme nové téma vzdělávání dospě-
lých - jazykovou gramotnost...

Mgr. Pavel Neckář

Květen, měsíc lásky 
a nového života

Letí, letí včelka malá, sedá z květu na květ,
stejně jako loni z jara, usmívá se na svět.

Májový lásky čas, den plný slunce, vzduch
prosycený vůní přírody a zpěvem ptactva.
Včelnice voní medem a pylem. Tak je charak-
terizován květen, ve své plné kráse. 

V blízkosti úlu můžeme uslyšet hluboký tón
narušující klidný bzukot pilných včeliček. Je to
tón mladého statného trubce, kterého jarní
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počasí vylákalo k proletu. Květnem začíná
chovatelská sezóna včelí královny-matky.
Matka klade jak oplozená, tak i neoplozená
vajíčka. Tomuto chovu předchází chov trubců.
Ve včelstvu má nejdelší vývoj. Líhnou se v
trubčích plástech z neoplozených vajíček. Za
24 dnů opustí buňku. Pro délku jejich
dospívání, zralosti je třeba začít s odchovem
trubců o tři až čtyři týdny dříve. Trubci mají
pouze jednu jedinou úlohu a to oplození
matky. Setkávají se ve volné přírodě a
oplození proběhne ve velké výšce. Na tato
místa se trubci i matky slétají ze vzdálenosti až
10 km. 

S chovem matek začínáme ve druhé
polovině měsíce května. Naši otcové tento
chov nazývali poezií včelařství. Naopak matka
se vyvíjí z oplozených vajíček a má nejkratší
vývoj z včelí populace, který v buňce trvá 16
dní. Proč? Larvička je bohatě krmena mateří
kašičkou. Jejím posláním je produkovat a klást
vajíčka, zachování rodu - vznik nového života.
Výměna matky je nápravou nevhodných
včelstev. Je to nejrychlejší a nejjistější cesta k
docílení obnovy a vysokých medných výnosů. 

Matka produkuje látku - feromon = mateří
látka s jedinečnou vůní pro každou matku.
Včely se matky dotýkají tykadly, přejímají tuto
látku, udržují ji ve své vonné žláze a předávají
ji ostatním. Pokud tato látka ve včelstvu koluje,
je včelstvo klidné. O množství nakladených
vajíček rozhodují včely krmičky množstvím
dodané potravy - mateří kašičky. Nakladení
1500 vajíček denně = dvojnásobku váhy
matky.

Na toto téma bude otevřen 3. ročník
včelařské výstavy v Jamném v září 2007 pod
názvem Včelí královna a její chov v 21. století.

Stáří naší včely medonosné je minimálně 25
miliónů let, jak dokazují archeologické nálezy
zalité včely v jantaru. Její tvar se dodnes
nezměnil. Homo sapiens je na Zemi asi
100.000 let.    Josef Permedla

Příště v červenci: 
Med byl až do 16. století jediným sladidlem 

Osudový okamžik
Půjdete-li v těchto dnech Hřbitovní ulicí

okolo dolní brány hřbitova, vzpomeňte
tragédie, která se zde stala před 62 lety a která
změnila mnohé lidské osudy.

Tehdy, 25. dubna 1945, došlo ke třem
leteckým náletům na Tišnov. Zatímco první
dopolední zasáhl menšími bombami zejména
dolní polovinu Tišnova, odpolední dva nálety
zasáhly těžkými bombami hlavně střed města. 

Na snímku jsou tehdejší dva domky před
hřbitovní branou. Ta zde tehdy ještě nebyla,
dolní část hřbitova byla zřízena později. Horní
Chlupův domek č. 622, kde bomba vybuchla
před domem, vpravo je bývalý dům Smejkalův
č. 615, který již nebyl obnoven. Bomba, která
jej zničila, vybuchla na betonovém sklepním
stropu. Ve Smejkalově domě byla schována
14letá dcera majitelů Jarka a stálá nájemnice

slečna Hejlová.
Dále byli pří-
tomni 81letý
Josef Gregor,
75letá Hermína

Jarošová a 27letý Josef Prokop. Manželé
Smejkalovi byli v okamžiku výbuchu u vcho-
du do sklepa. Celkem zde zahynulo 7 lidí. Těla
manželů Smejkalových byla roztrhána a jejich
rozmetané části visely až na stromech zahrad
patřících k domům v ulici Dvořákově. Skalp
Jaroslavy Smejkalové našel Josef Chlup při
podzimních pracích na zahradě. V domě
Chlupových č. 622 utrpěla vážné zranění paní
Chlupová a zejména 6letý Jirka, který měl 6
zlomenin. Udušením zde zahynula brněnská
občanka 36letá Zdenka Opřátková s 2roční
dcerou Ivonkou. Lehce zraněn zůstal starší
Chlupův syn Josef. Pan Chlup byl tehdy
domlouvat ubytování rodiny při přechodu
fronty u svého otce v Hlubokém a nálety ho
zastihly v Šatanech mezi Železným a Tiš-
novem. Když uviděl v místě jejich domu velký
šedý mrak, věděl ihned, co se stalo: měl na
půdě uskladněno 25 metráků cementu - byl
kameníkem. Zřejmě osud tomu chtěl, že se
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manželům Chlupovým narodila několik
měsíců před náletem dlouho očekávaná dcera.
Při náročném porodu 5,3 kg těžkého děvčátka
v domácím prostředí s pomocí porodní
asistentky Emilie Rybové se však nepodařilo
docílit prvního nadechnutí dítěte. Při náletu by
ji  paní Chlupová jistě chránila na svých prsou
a protože byla sama zraněna padajícím zdi-
vem, i dítě by bylo těžce zraněno nebo zabito. 

Záchraně práce hasičského sboru a do-
brovolníků začaly téměř okamžitě, byly však
značně ztíženy dalším, třetím náletem. Z hasičů
se jich zúčastnili Hovorka, Strašák a bratří
Melkesové. Robusní Strašák (pamatujete ho
jistě při předvánočním prodeji kaprů na
Janáčkově ulici) vytahoval zasypaného Jirku
tak vehementně, že mu vykloubil obě nohy.
Zraněné odvážel kamnář Štěpán Novák do
nemocnice v Novém Městě na Moravě, pod
tuto nemocnici tehdy Tišnov spadal. Zde po
několika operacích zažívá Jirka po dvou dnech
další nálet. Při bombardování nemocnice byl
zasažen i operační sál ortopedie. Jirku pro
velké bolesti a křik neodnesli včas do krytu. 

Od prvního května se rodina odstěhovala
pěšky do Vlachovic u Nového Města, aby byli
Jirkovi nablízku. Na počátku léta dostali
prozatímní byt u Lavických na Hybešově ulici.
Pamatuji, jak  vyhublý  Jirka  s  celým  trupem
v sádře ležel na dětském sporťáku. Bylo to

počátkem léta a jeho utrpení bylo
nepředstavitelné. Trápen nesnesi-
telným svěděním pod sádrovým
krunýřem si olámal všechny
nehty na rukou. V zoufalé
bezmocnosti mu otec v nejvíce
postiženém místě vysekal v sádře
kamenickým dlátem otvor.
Objevilo se ohromné ložisko
hnisu. 

Teprve později se Jirka
dostává na koňském povoze se
spolucestujícím nebožtíkem v
rakvi do péče brněnského pro-
fesora Frejky, známého pediatra,
který ho dal téměř zázračně

dohromady a asi mu zachránil i život nebo
trvalé vážné postižení. Některé kosti mu musel
znovu zlomit. Později profesor Frejka
prohlásil, že to byl jeho největší životní
úspěch. Dodnes můžeme Jirku potkat v tiš-
novských ulicích, jak lehce napadá na nohu.

Město dalo 97 vybombardovaným celkem
420.000 Kč. Kromě toho dostalo 10 osob po
10 tisících, byla-li škoda vyšší než 250.000 Kč.
Těmito poměrně malými prostředky začali
Chlupovi stavět nový dům, vedlejší pozemek
po Smejkalových později odkoupili, znovu
zastavěn však nebyl. 
Článek budiž připomínkou tehdejší doby a

vzpomínkou na všechny zemřelé z té doby
těsně před koncem války. (Kr)

Pomozte policii!
Policie České republiky, Okresní ředitelství

Brno-venkov, Dopravní inspektorát, skupina
dopravních nehod žádá všechny občany, kteří
se dne 15. 3. 2007 v době od 12:00 do 21:00
hodin pohybovali ať už jako řidiči nebo jako
chodci či jinak v Tišnově po Olbrachtově ulici
poblíž železničního mostu a kteří by mohli
podat  jakékoli informace o dopravní nehodě,
k níž na uvedeném místě došlo, aby se obrátili
osobně, písemně nebo telefonicky na níže
uvedenou adresu či tel. číslo.

Při dopravní nehodě došlo k poškození
svislé dopravní značky A 31c, označující
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vzdálenost 80 metrů k železničnímu přejezdu
ve směru od budovy hasičů k železničnímu
přejezdu.

Občané ať se obrátí na policii i v případě,
že o zmíněné dopravní nehodě nemají žádné
informace, ale mohli by uvést dobu, v níž ve
výše uvedeném časovém rozpětí viděli tuto
dopravní značku nepoškozenou. Policie České
republiky, Okresní ředitelství, Dopravní
inspektorát - SDN, Rybářská 17, 611 33 Brno,
tel.: 543 214 944 nebo 974 626 251.

Případným svědkům policie děkuje za
spolupráci.    prap. Ivo Husák, policejní orgán

npor. Ing. Zbyněk Ivančic, vedoucí SDN

Oznámení o přerušení 
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude dne 7.
května 2007 od 7:03 do 14:03 přerušena
dodávka elektrické energie

Vypnutá oblast:  trafostanice  Hřbitov
a ulice z ní napojené: Černohorská,
Tyršova od Černohorské po Nerudovu,
na ul. Nerudově č.p. 477, Jiráskova od
ul. Černohorské po Nerudovu, Hynka
Bíma, Družstevní od Černohorské po
Nerudovu, Na Honech od Černohorské
do poloviny po dům č. 1775. Dále
trafostanice Poliklinika a z ní bude bez
napětí nemocnice; trafostanice Limova.

Za pochopení děkuje 
E.ON Česká republika s.r.o.

Sport
Mezinárodní basketbalový turnaj 

WIEN 2007
Již podruhé se tišnovské basketbalistky

účastnily   největšího   mládežnického   turnaje
v Evropě WIEN 2007. Do turnaje konaného
ve dnech 2. - 7. 4. se přihlásilo rekordních 470
týmů. Je výborné, že se tam tišnovská děvčata
po loňském čtvrtfinále opět prosadila. Více
informací přineseme v příštím čísle.

Květen ve sportovní hale SSK 
So   5.5. 16.00 basket - ml.dorky SBŠ Ostrava
Ne   6.5.   9.30 basket - ml.dorky Start Havířov
Ne 13.5. 14.00 házená - ml.žáci Kuřim

15.30 házená - st.žáci Kuřim
17.00 házená - muži Kuřim

Ne 20.5. 10.15 házená - muži B Hustopeče
17.30 házená-muži Kuřim, Maloměřice

Ne 27.5.   9.00 házená - ml.žáci Sokolnice
10.30 házená - st.žáci Sokolnice

Akce ve společenském sále sokolovny
Pá   4.5. 11-19 XXXII.
So   5.5.   9-19 mezinárodní 
Ne   6.5.   9-16 expozice minerálů
St   9.5.   9-16.30 prodej "Skrblíkův ráj"
Čt 10.5.   9.30-17 výběrový SECOND HAND
Pá 11.5.   9.30-17 výběrový SECOND HAND
St 16.5. 10-17 Gastrotour akademie
So 19.5.   8.30-14 prodej obuvi
Po 21.5. 10-17 prodej textilu a dom.potřeb 
St 23.5. 10-16 Přehled odb. dovedností

žáků SOU a SOŠ SČMSD 
Lomnice u Tišnova,s.r.o.

Čt 24.5.   9.30-17 prodejní akce QUELLE
Po 28.5.   9.30-17 výběrový SECOND HAND
Út 29.5.   9.30-17 výběrový SECOND HAND
St 30.5. 10-17 prodej textilu a dom.potřeb
Čt 31.5.   9-17 prodej textilu a dom.potřeb

Sobota 19. května v sokolovně 
PRODEJ OBUVI  od 8.30 do14.00 hodin

Vzpomínky
Dne 17. 4. 2007 uplynulo 27 let od úmrtí

mého otce, pana JINDŘICHA RAUSE
a 30. 4. 2007 uplyne 10 roků od úmrtí matky,
paní MARIE RAUSOVÉ

Vzpomíná dcera Jindra

Dne 22. 4. 2007 uplynuly
dva roky, kdy nás navždy
opustila naše manželka,
maminka a babička, paní
EMÍLIE
DRÁBÍKOVÁ
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a dcery s
rodinami.
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Marně Tě naše oči hledají, marně po tvářích 
slzy stékají. Dík za to, čím jsi nám v životě byl. 
Dík za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 27. 4. 2007 uplyne 2.
výročí úmrtí našeho milované-
ho manžela, tatínka a dědečka,
pana
FRANTIŠKA OPLUŠTILA
Stále vzpomínají manželka,syn
František a syn Petr s rodinou.

"Čas plyne, bolest zůstává"

Dne 1. května 2007 to budou
3 smutné roky, co nás náhle a
navždy opustil náš milovaný
syn a bratr
MICHAL ŽÍLA
Stále vzpomínáme. Rodiče a
sestra.

Dne 2. května 2007 to bude 5
let, co nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka a babička, paní
EVA PILNÁ
Stále vzpomíná manžel a děti
s rodinami.

Dne 12. 5. 2007 uplyne 30
let od úmrtí našeho milo-
vaného tatínka, dědečka a
strýce, pana
ROSTISLAVA ZEZULY
Za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.
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