
Jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Tišnova se dne 26.

dubna   2007   setkalo   na   svém   zasedání
č. 3/2007 a na závěr jednání přijalo toto
usnesení:
ZM schvaluje:
1.  Program jednání, předložený starostou

města Tišnova Ing. Františkem Svobodou.
2.  Předložený návrh rozpočtových opatření

města Tišnova č. 4/2007 k 30. 4. 2007. 
3.  Prodej pozemku v k.ú. Pejškov u Tišnova

parc. č. 66/18 o výměře 380 m2 Luďku
Kročovi, bytem Pejškov, za kupní cenu 20
Kč/m2 +  úhradu nákladů spojených s pro-
dejem a daně z převodu nemovitostí.

4.  Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: pozemky
parc.č. 2332/1 o výměře 226 m2 a parc.č.
2466/236 o výměře 18 m2 ve vlastnictví
města Tišnova za pozemky parc.č.
2466/157 o výměře 220 m2 a parc.č.
2466/72 o výměře 36 m2 ve vlastnictví
společnosti "HONY ZA KUKÝRNOU",
spol. s r.o., se sídlem v Tišnově. Rozdíl ve
výměře doplatí město Tišnov částkou ve
výši  3.000 Kč,  tj. 250 Kč/m2.

5.  Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov
parc.č. 2466/172 o výměře 176 m2, parc.č.
2466/198 o výměře 350 m2, parc.č.
2466/199 o výměře 374 m2, parc.č.
2466/200 o výměře 157 m2 a parc.č.
2466/258  o výměře 177 m2 ve vlastnictví
společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., se
sídlem v Brně, za kupní cenu rovnající se
nabývací ceně výše uvedených pozemků
dle přílohy + náklady spojené s převodem
včetně daně z převodu nemovitostí.

6.  Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov
parc.č. 2466/196 o výměře 62 m2, parc.č.
2466/271 o výměře 28 m2  a  parc.č.
2466/274 o výměře 167 m2 ve vlastnictví
Jiřího Němce, bytem Tišnov, za kupní
cenu rovnající se nabývací ceně výše
uvedených pozemků dle přílohy + náklady
spojené s převodem včetně daně z pře-
vodu nemovitostí. 

7.  Odkoupení částí pozemku v k.ú. Tišnov
parc.č. 2466/291 o výměře 174 m2 ve

vlastnictví manželů Jiřího Němce a Marie
Němcové, oba bytem Tišnov, za kupní
cenu rovnající se nabývací ceně výše
uvedeného pozemku dle přílohy + náklady
spojené s převodem včetně daně z pře-
vodu nemovitostí.

8.  Poskytnutí veřejné finanční podpory ob-
čanskému sdružení SCAN na projekt
primární prevence pro Tišnovsko ve výši
70 000 Kč.

9.  Doplnění užšího výběru žadatelů o byt na
I. pololetí roku 2007 dle předloženého
návrhu.

10. Názvy na pojmenování ulic v lokalitě
Hony za Kukýrnou  v Tišnově:

    - Čimperecká II         Formánkova,
     - Čimperecká III        Marie Pavlíkové.
11. Osnovu Koncepce rozvoje školství v Tiš-

nově dle přílohy č. 1.
12. Ustavení pracovní skupiny  pro zpracování

koncepce rozvoje školství v Tišnově dle
jednacího řádu MěZ, přílohy č. 2. 

13. Základní listinu projektu Komunitní pláno-
vání sociálních  služeb v Tišnově.

14. Poskytnutí veřejné finanční podpory ob-
čanskému sdružení ECEAT jako kofinan-
cování projektu "Příprava produktů
cestovního ruchu Tišnovska a jejich mar-
keting" ve výši 239 000 Kč. 

15. Rozdělení  dotací  na  sport  v  roce  2007
v jednotlivých částkách nad 50 000 Kč dle
návrhu sportovní komise.

ZM neschvaluje:
1.  Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 488

o výměře 275 m2 Antonínu Beranovi,
bytem Předklášteří. 

2.  Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.
č. 1772/5 o výměře cca 180 m2 Boženě
Vojancové, bytem Drásov. 

ZM bere na vědomí:
1.  Zprávu o činnosti RM do 19. 4. 2007.
2.  Zprávu o hospodaření s lesy za rok 2006.
3.  Zprávu o hospodaření s nebytovými

prostorami.
4.  Zápis č. 3/2007 ze schůze finančního

výboru ze dne 25. 4. 2007.
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  5. Přehled  plnění  rozpočtu  města  Tišnova
k 31. 3. 2007. 

  6. Závěrečnou zprávu z projektu průzkumu
užívání alkoholových a nealkoholových
drog mezi mládeží 2006.

  7. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kana-
lizací Tišnovsko za rok 2006. 

  8. Zprávu o bezpečnostní situaci ve služeb-
ním obvodě OO PČR Tišnov za rok 2006.

  9. Zápis č. 3 ze schůze výboru pro komunitní
plánování sociálních služeb konané dne
19. 3. 2007.

10. Zápis č. 4 ze schůze výboru pro komunitní
plánování  sociálních služeb konané dne
18. 4. 2007.

11. Zápis čís. 3/2007 ze schůze kontrolního
výboru ze dne 17. 4. 2007.

12. Zprávu kontrolního výboru o provedené
kontrole na kompletnost a aktuálnost
uzavřených smluv mezi městem Tišnovem
a Technickými službami Tišnov, spol. s
r.o.; SITOU CZ a.s.; SITOU CZ Group.

ZM ukládá:
RM připravit časový harmonogram

sestavení rozpočtu na rok 2008. Termín:  do
14. 6. 2007. 

Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

Zdeněk Melkes
1. místostarosta

   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.

S miminkem i na radnici
Milí rodiče,
při vyřizování záležitostí na radnici v Tiš-

nově můžete k přebalení svých miminek použít
nově instalované sklopné přebalovací pulty.
Najdete je v historické i rohové budově MěÚ
na toaletách pro veřejnost. K dispozici je i tep-
lá voda. 

Doufáme, že montáž pultů vám zpříjemní
pobyt s miminky na radnici.

Ing. Zuzana Brzobohatá,
místostarostka
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Městská knihovna
Rozsah prací: Podélná parkovací stání před
knihovnou.

Zahájení prací: II. čtvrtletí 2007, dokončení
prací: II. čtvrtletí 2007.

Ulice Brněnská - chodník mezi ulicemi Na
Rybníčku a Horovou.

Rozsah prací: chodník mezi uvedenými
ulicemi, vjezdy ke stávajícím nemovitostem,
opravy  dešťových  vpustí, silničních  obrub
a přídlažby vozovky.

Zahájení prací: II. čtvrtletí 2007, dokončení
prací: III. čtvrtletí 2007.

Hony za Kukýrnou - ulice Dlouhá. Rozsah
prací: Parkovací stání pro osobní auta,
chodníky, plynovod a veřejné osvětlení před
rozestavěnými bytovými domy.

Zahájení prací: II. čtvrtletí 2007, dokončení
prací: III. čtvrtletí 2007.

Komunikace v ulici U Pily
Rozsah prací: Zpevněný povrch komunikace
po výstavbě uličního vodovodního řadu.

Zahájení prací: II. čtvrtletí 2007, dokončení
prací: III. čtvrtletí 2007.
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Hony za Kukýrnou - Formánkova ulice.
Rozsah prací: Veškeré inženýrské sítě, komu-
nikace, parkovací stání a veřejné osvětlení.

Zahájení prací: III. čtvrtletí 2007, dokončení
prací: IV. čtvrtletí 2008.

Investiční akce města Tišnova 
v roce 2007

V letošním roce bude pokračovat výstavba
inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komu-
nikací, parkovacích stání a chodníků v lokalitě
Hony za Kukýrnou. V ulici Dlouhé budou
vybudována parkovací stání, chodníky a veřej-
né osvětlení před rozestavěnými bytovými
domy v hodnotě díla cca 3,5 mil. Kč. 

Lomnická ulice - parkoviště a autobusové
zastávky. 
Rozsah prací: Oboustranné autobusové zá-
livy, prodloužení dešťového kanalizačního
řadu, veřejné osvětlení zastávek a parkoviště
osobních aut.

Zahájení prací: III. čtvrtletí 2007, dokončení
prací: IV. čtvrtletí 2007.

Rekonstrukce náměstí 28. října
Rozsah prací: Rekonstrukce vodovodu,
kanalizace, nové povrchy komunikací,
chodníků, veřejné osvětlení a úpravy okolí
památníku legionáře.

Zahájení prací: III. čtvrtletí 2007, dokončení
prací IV. čtvrtletí 2007.

Dále budou v letošním roce zahájeny práce
na výstavbě inženýrských sítí v nově
projektované ulici, uvedené lokality, v celkové
hodnotě díla cca 11,5 mil. Kč. Z této částky by
měly být v letošním roce provedeny práce za
cca 4 mil. Kč.  Další investiční akcí města
Tišnova bude rekonstrukce náměstí 28. října.
V rámci stavby budou provedeny v prostoru
náměstí nové povrchy komunikací a chodníků,
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nové veřejné osvětlení, stavební úpravy okolí
pomníku legionáře, ošetření a doplnění zeleně
náměstí. Uvedeným pracím bude předcházet
rekonstrukce kanalizace a vodovodu před
přilehlými domy náměstí. Náklady stavby by
neměly překročit částku 8 mil. Kč. 

Dále město Tišnov v letošním roce vy-
buduje oboustranné autobusové zálivy v Lom-
nické ulici, poblíž domů s pečovatelskou
službou. Součástí stavby je i vybudování
parkoviště osobních automobilů před štítem
prvního panelového domu za křižovatkou ulic
Lomnické a Královy. Celkové náklady stavby
činí cca 3,5 mil. Kč. Jednou z prvních akcí
letošního roku je prodloužení parkovacího
zálivu na Brněnské ulici, v místech před
Městskou knihovnou. Náklady stavby činí cca
180 tis. Kč. Další, v brzké době zahájenou
stavbou, bude realizace chodníku mezi ulicí
Na Rybníčku a ulicí Horovou v hodnotě díla
cca 1 mil. Kč. V letních měsících tohoto roku
bude zahájena půdní vestavba budovy
Městského úřadu na náměstí Míru. Náklady
stavby by neměly překročit částku 6 mil. Kč.
Stavba bude dokončena v jarních měsících
roku 2008. K připravovaným stavbám letoš-
ního roku patří i výstavba účelové zemědělské
komunikace v obci Jamné. Náklady stavby
včetně zpevnění asfaltovým postřikem se
zásypem kamennou drtí činí cca 1,2 mil. Kč.
Mezi další investiční akce tohoto roku lze
zařadit dokončení povrchu komunikace ulice
U Pily, v její horní části. Stavebním úpravám
bude předcházet vybudování vodovodního
řadu v této části ulice. Předpokládané náklady
stavby by měly činit cca 0,5 mil. Kč. 

K realizaci se připravují stavební úpravy
chodníků a komunikací v ulicích Družstevní,
Jiráskova, Tyršova a Nerudova. Práce na
přípravě projektů úprav povrchů v těchto
ulicích jsou podmíněny zpracováním projektů
rekonstrukcí částí kanalizačních stok, vodo-
vodů a eventuálně dalších sítí v havarijním

stavu. Jejich provedení je podmínkou násled-
ných úprav povrchů.

Vážení občané, uvedený výčet akcí je
informativní, nemusí být konečný a nezahrnuje
náklady na běžné opravy a údržbu majetku
města Tišnova.

Ing. František Šanca
investiční oddělení MěÚ Tišnov

Informace o uzavírkách
Omezení provozu je plánováno na 20. 5.

2007 (neděle) 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 označeny
přechodným dopravním značením. Děkujeme
všem za pochopení a omlouváme se za
případné vzniklé komplikace.

Dále upozorňujeme občany, že 20. 5.,
v době konání závodů horských kol (9.00 –
16.00 hod.), budou uzavřeny všechny cesty
na kopci Klucanina.

Ing. Filip Haška

Ošetření lipové aleje
památných stromů 

Jelikož se během zimních měsíců množily
dotazy na realizovaný řez lip na ul. Brněnské,
poprosil jsem pana Olivu, aby podrobně
seznámil občany města se zvoleným způsobem
řezu:

V listopadu prováděla naše firma Arboreus
ošetření  stromů na ulici Brněnské. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o zásahy většího rozsahu
do živých pletiv stromu (redukční řez na
přetížených či poškozených větvích), zvolili
jsme metodu tzv. "korunkového řezu". Tento
řez spočívá v odstranění části přetížené větve
(cca 20 - 40 %). Do zbylého "pahýlu" větve se
vyfrézuje motorovou pilou tzv. "korunka"
(napodobenina přirozeného zlomu větve).

10/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 6



Tento typ řezu má své opodstatnění a pro-
vádí se z těchto důvodů:

Postupným výzkumem se zjistilo (ze
zahraničí p. Nevil Fay, u nás zejména p. ing.
Kolařík), že tento typ řezu snáší strom
mnohem lépe než řez na tzv. větevní límeček.
Pro strom je přirozenější a lépe reaguje na
poranění, které "supluje" v přírodě běžné např.
zlomy způsobené povětrnostními vlivy, zlomy
způsobené velkou hmotností větve apod.
Jinými slovy - pro strom je nepřirozené hladké
rovné poranění.

Druhý důvod (neméně závažný) je estetická
stránka ošetření stromů. Pro nás "arboristy"
(lidi, kteří se zabývají ošetřováním stromů) je
pochvala, když strom po ošetření vypadá
takřka stejně jako před ošetřením - samozřejmě
s tím rozdílem, že strom již nevykazuje
jakékoli nebezpečí (pádem suchých, pře-
tížených či jinak poškozených větví). Ze svých
mnohaletých zkušeností je pro mne (ale také
pro lidi, kteří nejsou až tak zainteresováni do
ošetřování stromů) mnohem přirozenější vidět
strom se všemi zvláštnostmi (nejrůznějšími
zlomy, pahýly, dutinami apod.), než vidět
strom, kde "řádila" parta místních "nadšenců"
(mnohdy lépe placených). Výsledek ovšem
stojí zato - strom, kterého si nelze nevšimnout -
obrovské rány ukončené (samozřejmě v dob-
rém úmyslu) drobnou živou větvičkou (tzv. řez
na odbočku). Tyto rány většinou vykazují
velkou dávku neumětelství a často jsou natřeny
různými barvami - převládá šedá.

Ing. Václav Drhlík,
Lukáš Oliva

Doplňující informace 
ohledně energetických štítků

Po konzultaci s energetickým auditorem
upřesňujeme informace z předchozího článku:

Energetický štítek a energetický průkaz bu-
dovy slouží pro jednoduché a jasné hodnocení
budovy z hlediska její energetické náročnosti. 

Energetický průkaz - tímto průkazem do-
kládá stavebník, vlastník budovy nebo spol.

vlastníků jednotek splnění požadavků na ener-
getickou náročnost budovy. Průkaz je povinný
a měl by být součástí dokumentace pro staveb-
ní  povolení. Tento  dokument  přestane  platit
k 31.12.2008.

Energetický štítek podle normy ČSN
730540-2 zahrnuje tepelně technické vlastnosti
budovy, není legislativně zakotven a je
nepovinný. 

Nový stav od 1. 1. 2009:
Průkaz energetické náročnosti budovy

nahradí současný energetický průkaz. Pro
vystavení průkazu nebyl vydán platný právní
předpis a po jeho vydání vás budeme ve
spolupráci s energetickým auditorem infor-
movat o nových povinnostech majitelů domů.

(TT)

O sociálních službách společně
V rámci přípravy Komunitního plánu

sociálních služeb vznikají pracovní skupiny,
zaměřené na jednotlivé skupiny občanů. Jejich
úkolem bude analyzovat výsledky průzkumu
uživatelů a poskytovatelů, demografický vý-
voj, další statistické údaje  a navrhnout vhodné
sociální služby pro danou cílovou skupinu.
Dále pak doporučit priority při zavádění no-
vých služeb. Začátek práce pracovních skupin
se  předpokládá  v  červnu,  těžiště  práce bude
v podzimních měsících. Pracovní skupiny jsou
otevřené pro všechny. 

Oslovujeme tímto občany či zástupce nezis-
kových organizací, kteří se chtějí zapojit do
plánování sociálních služeb, aby kontaktovali
paní Trnčákovou, vedoucí odboru sociálních
věcí na MěÚ, tel.: 549 439 721, e-mail:
emilie.trncakova@tisnov-mesto.cz

Seznam pracovních skupin:
- pro rodiny s dětmi
- pro mládež
- pro seniory
- pro hendikepované občany

Ing. Zuzana Brzobohatá,
místostarostka
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MìKS nabízí
Čtvrtek 17. května, 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 po-
dařilo 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, 19.30 hod., sál kina 
ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
host: Andy Owens
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022

Středa 6. června, 19.30 hod., velký sál MěKS 
OLDŘICH JANOTA
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022.

CONCENTUS MORAVIAE
Mezinárodní hudební festival 13 měst  se v

roce 2007 bude konat od 31. května do 30.
června. Tématem jsou "České sny - Hudební
spolupráce napříč Evropou" a posluchači
budou mít příležitost vyslechnout řadu
jedinečných koncertů, na nichž se setkají
přední čeští hudebníci se zahraničními kolegy
v programech připravených pro festival
dramaturgem Alešem Březinou.

Středa 13. června v 19.30 hod.
Předklášteří u Tišnova - Porta coeli
CAPILLA FLAMENGA
Dirk Snellings - umělecký vedoucí 
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
David Eben - umělecký vedoucí 
Barbara Maria Willi - varhany 
Cena vstupenky 200 Kč, studenti, důchodci
100 Kč.

Pátek 22. června v 19.30 hod.
Předklášteří u Tišnova - Porta coeli
BONI PUERI 
Jakub Martinec - sbormistr 
Marek Štruncl - dirigent 
Pavel Černý - varhany 
Cena vstupenky 140 Kč, 
studenti, důchodci 80 Kč
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, Brněnská 475, tel. 549 410 022.

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

Výstava obrazů Stanislava Havlíka zahajuje
vernisáží v sobotu 19. května v 10 hod.

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
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o blízkých světech. Ze života hendikepo-
vaných." 

Město Tišnov vypravilo pro své 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 rest. (ul Králova)
18.30 - Penny

a zpět
21.00 - odjezd z Předklášteří - po stejné trase

(KUL)

Kinematovlak staví i v Tišnově
Za dětmi, které na dětský FILM

FESTIVAL do Zlína přijet nemohou, vyráží
pohádkové "kino na kolejích". Tentokrát vlak
vyjel na svou pouť republikou 27. dubna 2007
z lesa Řáholce u Jičína na počest letošních 40.
narozenin oblíbeného pohádkového hrdiny
Rumcajse. Navštíví celkem 24 měst. Ve dnech
18. a 19. 5. 2007  bude pojízdné kino promítat
i v Tišnově!

Projekční vagón má kapacitu 60 míst. Do-
polední projekce ve všedních dnech jsou urče-
ny pro základní a mateřské školy. V odpoled-
ních hodinách a o víkendech pak delší
pohádky a filmy pro celou rodinu. Vše
ZDARMA! Kromě hlavního promítacího
vagónu je vlak doplněn o doprovodný výstavní
a salónní vůz. V doprovodném výstavním voze
je nainstalována výstava s tématikou železnice.
Pro návštěvníky je připravena také soutěž,
drobné občerstvení a dárek. 

V pátek 18. 5. je připraven nepřetržitý
program od 8 do 16.30 hod. a v sobotu 19. 5.
od 9 do 18 hod.
Pátek 18. 5. 
11.30 - 12 hod. Povídání o pejskovi a kočičce
12 - 12.30 hod. Žofka a její dobrodružství
13 - 15 hod. Hrátky s čertem
15 - 16.30 hod. Méďa Pusinka
Sobota 19. 5.
9 - 9.30 hod. O loupežníku Rumcajsovi

9.30 - 10 hod.  -  Z  deníku  žáka  III.b,  Nils
a divoké husy, Bubáci a hastrmani
10 - 10.30 hod. - Jak to chodí u Hrochů,
Čarodějné pohádky, Matylda
10.30 - 11 hod. - Do pohádky - Čarodějův
plán, O Kanafáskovi, Jája a Pája
11 - 12.30 hod. - Hrátky s čertem
13 - 15 hod. - Byl jednou jeden král
15 -16.30 hod. - Princezna se zlatou hvězdou
16.30-18 hod. - Obušku, z pytle ven

(OKŠ)

Výstava k jubileu K. Formánka
Letos uplyne sto let od narození a patnáct

let od úmrtí známého tišnovského malíře a gra-
fika Karla Formánka, který byl nejen
výtvarníkem, ale především učitelem a také
neúnavným organizátorem tělesné výchovy,
aktivním turistou a vedoucím turistiky.

Byl také zakládajícím členem Klubu přátel
výtvarného umění v Tišnově, a proto tento
klub, jako tradičně ve spolupráci s Obecním
úřadem v Železném, připravuje výstavu Karel
Formánek, jeho generace a žáci. Na výstavě

nebudou jen díla Karla Formánka, ale i jeho
vrstevníků, se kterými v Tišnově spolupra-
coval a vystavoval, a také těch, kteří v mnoha
kurzech a při jiných příležitostech získávali od
něho základní poznatky z výtvarného umění.

Výstava  se  bude  konat  v  kulturním domě
v Železném.
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Slavnostní vernisáž výstavy bude v sobotu
12. května 2007 ve 14.30 hod. Výstavu uvede
starosta města Tišnova Ing. František Svoboda,
který převzal nad výstavou záštitu. O tvorbě
umělce promluví předseda Klubu přátel
výtvarného umění v Tišnově Mgr. Miroslav
Pavlík, v kulturním programu vystoupí Jan
Brdíčko a Ladislav Pavlík.

Výstava, jejímž sponzorem je firma
JICOM, s. r. o., Tišnov,  potrvá   do  3. června
a bude otevřena každý den od 14 do 18 hod. 

(ok)

Umění v sentické škole
U příležitosti sentických hodů Obecní úřad

Sentice  srdečně  zve  na  dvoudenní   výstavu
v sentické škole - 19. a 20. května 2007.

Vernisáž výstavy je v sobotu 19. 5. v 10
hodin. Vystavovatelé: Hana Bendová - malba
na hedvábí; Božena Linzerová - obrazy z Brna
a z cest po Itálii; Marie Jelínková -
Paličkované sny (krajka); Miroslava Kubíč-
ková - Paličkované sny (krajka); Marie
Matoušková - ruční výšivka; Drahomíra Režná
- prolamovaná výšivka. Otevřeno 10 - 18 hod.

Fotografie - umění i sdělení
Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, si vás

dovoluje pozvat na výstavu Matouše Glance:
Fotografie, kterou můžete vidět  v květnu 2007
každý den od 9 do 18 hodin v galerii Domova.

(...)Fotografie se v jedné věci naprosto liší
od všech ostatních umění: spisovatel, hudební
skladatel či malíř, ti všichni začínají s čistým
stolem a svoje dílo tvoří "z ničeho". Fotograf
je na tom právě naopak: má před sebou celý
svět a musí pro vyjádření své myšlenky nebo
pocitu z tohoto nekonečného množství
možností vybrat jeden jediný časoprostorový
okamžik, který zvěční svým přístrojem. Tvoří
tedy "ze všeho". Z toho plyne pro fotografii
spousta nevýhod, avšak zároveň jedna obrov-
ská síla: jestliže chceme využít fotografii jako
sdělení, působí na člověka věrněji a oprav-
dověji než jiná média právě proto, že to, co na
ní vidíme, se muselo skutečně stát. (...)

autor

Domov sv. Alžběty 
je určen pro seniory. Otevíráme se všem
starým, nemocným a opuštěným lidem.
Hlavním posláním Domova je vytvořit
skutečné zázemí pro každého, kdo ho
potřebuje, dopřát mu důstojně a pokojně žít
všední  dny  a  doprovázet jej v jeho radostech
i trápeních v poslední fázi jeho života.  

Domov  se  nachází na Žernůvce u Tišnova
a jeho zřizovatelem je Kongregace Milosrd-
ných sester III. řádu svatého Františka pod
ochranou Sv. Rodiny se sídlem v Brně. Po
rozsáhlých  rekonstrukcích  byl  znovuotevřen
v listopadu roku 2002 jako domov pro seniory.
V současné době zde žije 45 obyvatel
původem především z Jihomoravského kraje.
Většina z nich zde již má trvalou adresu. 

Personál pečující o klienty Domova tvoří
řeholní i civilní sestry, které poskytují
kvalifikované zdravotní ošetření a sociální
péči. Lékařskou preventivní péči zajišťuje
praktická lékařka, která pravidelně jednou
týdně navštěvuje obyvatele Domova nebo
přijede na urgentní zavolání. 

Nedílnou a nezastupitelnou součástí našeho
personálu jsou dobrovolníci. Smyslem jejich
práce je zpestření chvil klientů, udržování
kontaktů s okolím a začleňování do komunity
Domova. Naši obyvatelé si této pomoci
neobyčejně cení a s velikou radostí a vděčnosti
ji přijímají. 

Služby domova je možné rozdělit do
několika oblastí. V první řadě se snažíme naše
obyvatele  zabezpečit po materiální stránce.
Naši klienti jsou ubytováni v jedno až
třílůžkových  komfortně vybavených pokojích
s vlastním sociálním zázemím. Díky bez-
bariérovým vstupům je možné dostat se volně
do vnějšího areálu Domova. Stravování
obyvatelům zajišťujeme provozem vlastní ku-
chyně. Klientům poskytujeme péči při zvládání
běžných úkonů jako je osobní hygiena, pomoc
při  orientaci, polohování atd. Staráme se také
o vyřizování pošty obyvatel, zprostředkovává-
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me  nákupy  a  pomáháme jim při komunikaci
s úřady. 

Protože v Domově žijí obyvatelé různého
věku, s různým postižením a s různými soci-
álními návyky, snažíme se přistupovat ke
každému jednotlivci individuálně, vidíme v
každém osobnost s vlastním životním pří-
během a bereme ohled na jeho přání a zájmy. 

Náš přístup k péči o každého obyvatele se
pak odvíjí od jeho schopnosti vnímat okolí,
pohybovat se a být soběstačný. S tím úzce
souvisí i naše rehabilitační a terapeutická
praxe, které se zde aktivně věnujeme. Plně se

soustředíme na rozvíjení a podporu jak
motoriky, tak manuálních i intelektuálních
dovedností. 

Domov je také vybaven několika prostory
ke společnému trávení volného času a vzá-
jemnému setkávání při různých příležitostech,
oslavách nebo přednáškách.

Další oblastí poskytování našich služeb je
oblast duchovní. Přestože náboženská pří-
slušnost ani vyznání nejsou podmínkou pro
bydlení v Domově, je většina našich obyvatel
věřících. Pro své duchovní potřeby mohou
využívat zdejší kapli, kde se pravidelně každý
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas organizuje

17.5. Nebyla to Pátá, byla to Devátá - divad. představení kino Svratka 19.30 MěKS
17.5. Salonky - vila Tugendhat Brno 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 na parkovišti u hřbitova
21.5. Absolventský koncert sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
23.5. Přehlídka dovedností žáků SOU, SOŠ Lomnice v sokolovně 10.00
23.5. Koncert KPH - Tišnovský komorní orchestr sál MěKS 19.30 MěKS
25.5. Matrix - šifrovací závod zahrada DDM 15.00 DDM
25.5. Jak nosit děti v šátku mateřské centrum 15.30 MC
25.5. Protančíme svět mateřské centrum 16.00 MC
26.5. TOGETHER OPEN hřiště u DDM   9.00 DDM
26.5. Putování Vysočinou - autobus nádraží           8.00  MěK a Spol. A.P.
29.5. Léto - děti - homeopatie - přednáška J. Koudelové - mateřské centrum 15.30 MC
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
květen Matouš Glanc - fotografie Domov sv. Alžběty, Žernůvka
28.4. - 20.5. Z. Kopecký - malíř, E. Brůžová - keramika synagoga Lomnice



den konají bohoslužby. Zcela nemohoucí
klienti  je  mohou poslouchat pomocí rozhlasu
a jejich průběh sledovat v televizi. Kromě toho
je v Domově k dispozici kněz, se kterým je
možné vést duchovní rozhovory. 

Poslední oblastí, kterou je nutné zmínit, je
oblast kulturně-vzdělávací a zábavná. Uvědo-
mujeme si, že kultura, umění, vzdělávání i zá-
bava ovlivňují velkou  měrou i starého
člověka. Nejméně jednou za měsíc proto
organizujeme besedy na různá témata (např.
Osobnosti Tišnova, Předklášteří...). Ve
významné dny nebo svátky se zde v kapli
konají hudebně-divadelní vystoupení a koncer-
ty, pravidelnou událostí se stala pouť k pat-
ronce kaple Panně Marii Bolestné v polovině
září, velice oblíbenými akcemi bývají pálení
táboráku, masopust, tradiční slavení a prožití
svátků v roce a zvyků aj. Mimo to také rádi
podporujeme a připravujeme narozeninové
oslavy našich obyvatel. 

Stejným  způsobem   se   snažíme   pečovat
o estetickou úroveň Domova. Kromě běžné
výzdoby jednotlivých chodeb a prostorů areálu
probíhají v přízemí Domova výstavy foto-
grafií, kreseb či grafik různých českých
umělců. Zhruba každé dva měsíce výstavy ob-
novujeme. Tyto výstavy jsou volně přístupné
pro širokou veřejnost. Budeme rádi, když
otevřenost z naší strany bude návštěvníky
vnímána jako příležitost k seznámení se s pro-
středím a k nahlédnutí tam, kam by se
pravděpodobně nedostali.

Další   informace   o   možnosti   ubytování
v Domově, našich aktivitách, dobrovolnické
činnosti stejně jako případné sjednání schůzky
získáte na telefonním čísle 549 411 526.

Ing. Vítězslav Vala,
Hana Chroustová

Služby postiženým
Svaz tělesně postižených v České republice,

Okresní organizace Brno-venkov, je společen-
ská  organizace, která  má  za  cíl  hájit  zájmy
a potřeby tělesně postižených občanů bez
ohledu na rozsah jejich postižení.

Poskytujeme tyto služby:
Sociální  poradenství (poradíme, kde  žádat

o sociální dávky, průkazy TP, ZTP, ZTP/P);
sociálně právní poradenství (bez zastupování);
půjčovnu kompenzačních pomůcek, popř.
nácvik jejich užívání; detašovaná pracoviště
(ve Šlapanicích, Židlochovicích a Ivančicích);
plní projekt SROP "sociální služby a podpora
pracovního uplatnění pro tělesně postižené
občany na území Jihomoravského kraje";
pořádá semináře na téma sociální problemati-
ka, důchodové zabezpečení, zaměstnávání tě-
lesně postižených osob.

Akce pro zlepšení zdraví:
Pořádáme rehabilitační a rekondiční po-

byty, plavání v krytém bazénu. Rádi mezi
sebou přivítáme každého tělesně, ale i jinak
postiženého občana. V případě dotazů nás
kontaktujete na tel. čísle 724 976 505 - paní
Binderová. Případné zájemce o poskytnutí
shora uvedených služeb upozorňujeme, že
žádost mají podat prostřednictvím místní
organizace - předseda Oldřich Pospíšil,
Wágnerova 681, Tišnov 

Výbor MO STP Tišnov

S kočárky proti bariérám
Mámy, které každý den projíždí Tišnovem

s kočárky, překonávají celou řadu bariér,
kterých se běžný člověk možná ani nevšimne.
Schody, zvýšené obrubníky, úzké chodníky
můžou být nepříjemné i pro starší a handi-
capované občany. Rodiče z mateřského centra
Studánka se rozhodli upozornit na tato místa
formou kočárkové jízdy, která proběhne v pá-
tek 1. června. Jízda začne u železničního
přejezdu v Předklášteří v 15 hodin a v Tišnově
u samoobsluhy na Humpolce taky v 15 hodin
obě skupiny se setkají asi v 15:20 hod. u ma-
riánského sloupu pod radnicí a dál půjdeme či
pojedeme všichni společně. 

Za účasti městských zastupitelů i pana
starosty se vypravíme s kočárky zdolat ta
nejobtížnější  místa, navštívíme některé úřady
a celou cestu zakončíme u budovy mateřského
centra Studánka, kde asi v 16 hodin společně
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přivítáme na svět nové dětské hřiště pro
nejmenší děti. Na hřišti i v MC budou pro děti
připraveny sportovní hrátky a sladké dobroty.
Bude prostor i pro neformální diskusi s před-
staviteli města nad problematikou bariér v Tiš-
nově. Domů si odnesete nový leták
"Bezbariérový průvodce Tišnovem", kde
najdete  tišnovské  úřady  i  komerční  budovy
s popisem bezberiérových přístupů. 

Srdečně zveme všechny rodiny s kočárky,
ale i další občany Tišnova na společnou
procházku městem i na malou slavnost na
jejím konci. Za finanční přispění na hrací
prvky nového dětského hřiště za budovou MC
děkujeme Městu Tišnov, Jihomoravskému
kraji, firmám Steinhauser, Coca Cola HBO,
stavitelství Jiří Němec, C.S.O., spol. s r.o.,
lékárně Arnica a mnoha rodinám z celého
Tišnovska. 

Více na www.studanka.webzdarma.cz

Pozvánka k radosti z pohybu
Ženy všeho věku srdečně zveme na

odpoledne v MC Studánka, kde společně
protančíme svět. V pátek 25. května od 16 do
19  hodin  si  můžete  vyzkoušet,  jak  se  tančí
v různých koutech světa. Protančíme se z Ori-
entu do Afriky, kde nasedneme na loď, která
nás dopraví přímo do Latinské Ameriky.
Vyzkoušíme si jednoduché rytmy, prožijeme
radost z pohybu a možná najdeme svůj vlastní
taneční styl. Protáhneme svá těla, pročistíme
mysl, odpočineme si od pracovního i domá-
cího  shonu  a  domů  se  vrátíme  občerstvené
a příjemně naladěné. Kdo by odolal? Těšíme
se na vás!

Také v pátek 25. května od 15:30 hodin se
v  herně  MC  můžete  naučit  -  jak  nosit  děti
v šátku. Děti se mohou nosit od narození do tří
let. Prospívá to jejich fyzickému i psychickému
vývoji. Nošení má velký vliv i na vzájemné
vztahy matky a dítěte. 

V úterý 29. května od 15:30 hodin jsme pro
vás připravily nadmíru aktuální přednášku
Léto - děti - homeopatie. RNDr. Jana Kou-
delová nás seznámí s praktickým využitím

domácí homeopatické lékárničky. Naučí nás,
co použít na bolístky, štípance, odřeniny a další
letní neduhy a jak najít pomoc přímo v pří-
rodní lékárně. Hlídání dětí zajištěno.

Hana Beránková

Okénko ekoporadny
PŘIJĎTE SI VYPŮJČIT 
EKOLOGICKOU KNIHU NEBO ČASOPIS

Ekoporadna nabízí svým návštěvníkům
novou službu, a to půjčování knih s eko-
logickou tematikou. Zejména díky darům jsme
zatím shromáždili necelou devadesátku knih a
brožur a do budoucna chceme tento počet
rozšířit i nákupem z vlastních zdrojů. Výběr
titulů přitom bude záviset i na tom, po jakých
knihách se budete nejčastěji ptát. 

Již dnes vám můžeme nabídnout například
publikace o ochraně stromů, urbanismu,
ekologické výchově, ale také o biopotravinách,
právních otázkách ochrany životního prostředí
či ekologickém zahrádkářství. Seznam knih
můžete nalézt na našich internetových
stránkách http://ekoporadna.tisnovsko.eu.

Knihy budeme půjčovat
proti kontaktním údajům a bu-
deme vybírat poplatek 10 Kč
za knihu a 5 Kč za brožuru
nebo časopiseckou publikaci.
Standardní výpůjční doba je
jeden měsíc, ale pokud budete
potřebovat, můžete se s námi
domluvit na prodloužení. 

Pokud mezi našimi knihami nenajdete tu,
kterou byste si rádi půjčili, neváhejte se na nás
obrátit také, rádi vám dáme kontakt na
některou z brněnských knihoven ekologické
literatury.  

Nezapomeňte také, že si u nás můžete půjčit
čerstvá i starší čísla časopisů Veronica, Sedmá
generace, Ekolist a Krása našeho domova.
Kterýkoli časopis nebo knihu si u nás samo-
zřejmě  můžete  také prezenčně prohlížet a číst
v otevírací době ekoporadny. 

Hana Pernicová
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Oslava 
100 let skautingu v Praze

Z celé České republiky se na víkend 20 -
22. 4. sjeli do Prahy skauti všech věkových
kategorií, aby zde oslavili 100 let od založení
skautského hnutí. Hlavní oslavy se uskutečnily
v sobotu na Staroměstském náměstí, kde se
konaly prezentace zemí celého světa. Ke každé
zemi měli skauti z některého oddílu nachystané
informace  o  státu  a  některé  oddíly  nabízely
i národní jídlo na ochutnání. 

Na pódiu se po celou dobu střídaly rozličné
hudební skupiny (např. Ready Kirken, Ewa
Farna) prokládané mluveným slovem vtipného
moderátora Standy Berkovce, mimochodem
také skauta. Současně s hudební produkcí na
náměstí byl tvořen největší skautský šátek. Ten
vznikal spojením šátků všech zemí, kde je
rozšířeno skautské hnutí.

Během celého víkendu jsme měli příležitost
poznat některé pamětihodnosti Prahy. Na
Petříně už od čtvrtka visel obrovský skautský
šátek a mnoho institucí umožnilo skautům
vstup zdarma (např. lanové centrum, nebo byla
příležitost  vyzkoušet si rafting a spousta
dalších).  Celé  akce  se  zúčastnilo kolem šest
a půl tisíce skautů.

Je dobře, že skautské hnutí, založené v roce
1907 v Anglii, se tak rozmohlo a dál získává
nové členy, toužící po partě svých vrstevníků,
a využívající příležitost k rozvoji svých
sociálních dovedností (jako je komunikace,
spolupráce) a ušlechtilému trávení volného
času. Skauti z Tišnova

Matrix - 
aneb tišnovské šifrování

Máte rádi napětí, závod o čas, hlavolamy,
hádanky a tajuplný svět šifer? Rádi se
zamýšlíte nad možnostmi řešení? Přijďte si v
pátek 25. 5.  od 15:00 do 18:00 na zahradu
DDM vyzkoušet, co ve vás je.

Matrix je šifrovací závod dvojic, ve kterém
půjde jednak o čas a jednak o počet nasbí-
raných bodů na trase (neotevřených nápověd).
Řešením každé šifry bude popis umístění
dalšího stanoviště.  Připraveny budou šifry
dvou obtížností dle věku od 8 - 13 let, a nad 13
let. Bodová nápověda, aby každý mohl dojít
do cíle. Trasa povede pouze Tišnovem. 

Registrační poplatek na osobu je 30 Kč.

TOGETHER OPEN 2007
Taneční skupina Together zve všechny

milovníky pohybu a tance na volnou lekci
Aerobicu a Disko dance. Akce bude spojena s
představením činnosti taneční skupiny  a jejich
soutěžních úspěchů v roce 2006/2007. V so-
botu 26. 5. 2007 od 9 do 11:30 na sportovním
hřišti naproti DDM Tišnov.

Odpoledne plné her
Středa 25. 4. 2007 začala na naší škole

docela netradičně. Ráno jsme šli psát celore-
publikový test na porovnání vědomostí žáků 5.
ročníků s názvem CERMAT. Až jsme tento
test vypracovali, šli jsme s paní učitelkou do
tělocvičny na hrací program "Deskové hry",
kde jsme si mohli zahrát jakoukoliv hru z her-
ního klubu Odyssea nebo z "Domečku". Byla
tam   spousta   her:  Niagara,  Bang,  Osadníci
z Katanu, fotbal a všechny možné jiné hry.  Já
a kamarádi jsme tam byli hodně dlouho a za-
hráli jsme si třeba Niagaru nebo Bang. Do
přístavu Odyssea chodím i já a mí kamarádi.
Tyto hry nás hodně baví. Jestli byste i vy chtěli
chodit do přístavu Odyssea, tak vám poradím,
kde se nachází. Odyssea se nachází v míst-
nosti bývalé městské knihovny, což je pod
kinem. Třeba se tam spolu někdy setkáme. Je
to tam moc dobrý!         Václav Štěpánek, 5.C

ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708

Atletický přebor
Atletický přebor čarodějnice Agáty se konal

symbolicky v den, kdy se pálí čarodějnice,
tedy v pondělí 30. 4. na hřišti ZŠ Smíškova.
Tento přebor se konal, abychom si odpočinuli
při sportu a pobavili se. Soutěžilo se v pěti

10/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 14



disciplínách: běh na 60 m, hod míčkem, skok
do dálky a dlouhý běh, kde první až třetí třídy
běžely 200 m a čtvrťáci a páťáci 600 m. A
nakonec se běžela štafeta tříd. Z těchto pěti
disciplín si žáci mohli vybrat dvě.

Soutěžili zvlášť kluci a zvlášť holky. Celý
průběh kontrolovala a komentovala naše paní
učitelka Petra Křížová.

Děti se přemísťovaly na stanoviště, kde
zrovna měly závodit. Tento den bylo moc
pěkně a dobře se sportovalo. Nakonec se
vyhlásily výsledky všech tříd. Děti za své
výkony dostaly mnoho dobrých cen .

Tato akce se velice povedla a všem se líbila.
Barbora Pleskačová

5.A, ZŠ Smíškova

Angličtina na ZŠ Smíškova
Základní škola Tišnov, Smíškova 840,

oznamuje, že ve školním roce 2007/2008 opět
otevře VI. třídu s rozšířenou výukou anglic-
kého jazyka. Podmínkou přijetí je úspěšné
zvládnutí písemného testu z anglického jazyka.

Termín  konání: 21. 5. 2007 ve 13.00 hod.
v budově ZŠ Smíškova. Přihlášky lze vyzved-
nout na ředitelství školy, tel. č.: 549 415 163.

Přehlídka dovedností
SOU  a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova

s.r.o., si vás dovolují pozvat na přehlídku
dovedností žáků - učebního oboru Kuchař -
číšník a Kadeřník - studijního oboru Sociální
péče, Společné stravování.

Sokolovna v Tišnově, 23. května od 10 do
16 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

Gastrotour akademie 2007
Dne 16. května letošního roku vás už po

osmé zveme na tradiční přehlídku dovednosti
studentů SOŠ Fortika - Gastrotour 2007. 

Tuto velkolepou událost pro vás pořádáme
již tradičně v tišnovské sokolovně od desáté
hodiny ranní do páté hodiny odpolední. K
vidění bude velké množství různorodých mís,
bary, kavárny, čajovna, tabule, regionální

kuchyně  (Mexico,  Jerba.  Uzbekistán, apod.)
a samozřejmě již klasicky budete moci
shlédnout i divácky velmi atraktivní barman-
skou show.

Nesmím také opomenout, že letošní gastro-
tour je vedena v duchu ekologie, takže se
budete moci seznámit nejen s nejrůznějšími
druhy biopotravin, ale dozvíte se také, co to
vlastně biopotraviny jsou a čím je jejich
výroba podmíněna. Taktéž se můžete těšit na
vyhodnocení projektů studentů naši školy, kteří
v rámci tématu letošní Gastrotour akademie
věnovali nejrůznějším činnostem spjatých s
ekologií.

Na vaši návštěvu se s přáním příjemného
zážitku těší SOŠ Fortika - Lomnice u Tišnova.

ADRA děkuje
Ve dnech 17. a 18. dubna proběhla v Tiš-

nově tradiční Velikonoční sbírka pro projekty
humanitární organizace ADRA. Díky všem
laskavým dárcům i studentům SOŠ Fortika se
u nás vybralo 9 267 Kč. Sbírka se konala ve
více než 100 městech po celé ČR a její celkový
výtěžek se vyšplhal na 2 450 000 Kč. Tyto
peníze  jsou  určeny  na   rozvojové   projekty
v zahraničí  i  v  tuzemsku, stejně  jako  na po-
moc v nenadálých krizových situacích, kterých
je žel vždycky dost. Děkujeme všem, kteří nám
svým příspěvkem pomohli realizovat kus
pomoci tam, kde je třeba. 

Martina Laušmanová
www.adra.cz

Výběrové řízení v Lomnici
Městys  Lomnice,  nám.  Palackého  32,

679 23  Lomnice, vyhlašuje výběrové řízení
pro obsazení pracovního místa úředníka na
Úřadě městyse Lomnice (ÚML) - vedoucího
stavebního úřadu.

Požadavky: vysokoškolské, popřípadě stře-
doškolské vzdělání stavebního směru, znalost
zákonů v oboru a ve veřejné správě (zák. č.
183/2006 Sb., zák. č. 128/2000 Sb., zák. č.
500/2004 Sb.); praxe v oboru vítána, zkouška
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odborné způsobilosti nutná nejpozději do 18
měsíců od nástupu; znalost práce na PC
(WINDOWS, OFFICE, INTERNET)
nezbytnou podmínkou; řidičský průkaz
skupiny B; schopnost samostatného jednání,
komunikativnost; občanská a morální
bezúhonnost; řádně a v termínu odevzdaná
přihláška obsahující náležitosti uvedené níže.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády
ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců  ve  veřejných službách a správě
v platném znění. Nástup do zaměstnání od 1.
7. 2007 nebo dle dohody.

Zájemci se mohou přihlásit do 31. 5. 2007
písemně na adresu: ÚML, nám. Palackého 32,
679 23  Lomnice; faxem: 549 450 143 nebo
e-mailem: lomnice@volny.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 trestu ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Bez
splnění výše uvedených náležitostí není možné
přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Poznámka: možnost přidělení bytu.
Veškeré případné dotazy na telefonním

čísle 549 450 106 u tajemníka ÚML.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Aleš Drbušek
tajemník ÚML

O tišnovských øeznících    3

ŘEZNÍCI A JEJICH KRÁMY
Tišnov bylo město, které mělo velmi rádo

živnostníky. Tak, jako bylo hospodských
"bakula", totéž bylo co se týká počtu řezníků.
Od Kláštera počínaje (název Předklášteří žád-
ný starý Tišnovák neřekl) bylo první řeznictví
Josefa Novotného u mostu přes Švarcavu,

potom měl v zatáčce u náhonu řeznictví Jan
Steinhauser  - dnes je z toho obchodu garáž.
Řezník si tento krám otevřel, když byly
zrušeny Masné krámy. Další byl Rudolf
Rašovský naproti naší hospodě a tehdejší
"Družině" - předtím tam řeznictví nebývalo.
Rudolf Rašovský - vyučený u Pokorných -  si
vzal neteř svého mistra z domu v "Jirchárně"
(dnešní Halouzkova), kde byl sice také zbudo-
vaný řeznický krám, ale nikdy se tam nepro-
dávalo. 

Rašovský koupil dům od Richtra v Jung-
mannově  ulici  č. 76, což  byla  dříve kořalna,
a tam otevřel nové řeznictví. Později v tomto
krámě vybaveném nejmodernější elektrickou
lednicí na chladicí směsi pokračoval jeho syn
František a ještě donedávna zde byl nucený
výsek hojně navštěvovaný zákazníky, kteří už
od noci stáli ve frontě a čekali, až se přiveze či
rozbourá maso a krám se otevře. Kousek nad
tím přes dva domy, co dnes stojí bývalý dům
MUDr. Tomeše, byl řezník Adolf  Novotný -
to byl bratr Františka  Novotného, který měl
další řeznictví v domě Dvořáčkově u Masných
krámů.  Po  něm  tam řezničil  Antonín Havlát
a dnes je tam prodejna pana Hejtmánka. 

Zaniklé "Masné krámy" byla nízká pří-
zemní budova postavená do obdélníka.
Budova stála na plácku při křižovatce dnešních
ulic Janáčkova (Nádražní), Jungmannova
(Klášterská), Dvořáčkova a náměstí Komen-
ského (Dolní náměstí), jakoby vedle dnešní
Komerční banky. Ze všech stran kolem se dalo
projet, budova byla osamocena a mohlo se
průjezdem ze směru od nádraží dovnitř  vjet
povozem. Od západu byl řezník Steinhauser,
zelinářka Němcová a vetešník Jurnečka,
směrem k nádraží byl pouze zmíněný vjezd. 

Od východu byla na rohu Hartmanns-
gruberová, ta prodávala pálené hliněné zboží,
za ní řezník Josef Pokorný, strýc matky mé
manželky. (Později krám převzal jeho synovec
také Josef Pokorný, který po zboření Masných
krámů přesídlil na Panský dům.) Za Pokorným
byla obecní váha. Ze severní strany byl pouze
obecní vodovod s dobrou pitnou vodou. Byla
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to táž voda, která šla do třech městských kašen
z farských studní nad Kukýrnou pod  Květnicí.
Tyto studny zanikly při zástavbě lokality,
věčná škoda té dobré vody! Když se
odstěhoval z Humpolky další řezník a hos-
podský Kudínek,  přestěhoval se na jeho místo
a obě živnosti převzal Jan Mašek a po něm
Josef Pokorný.  Na Panském domě si potom
otevřel řeznictví Jan Strouhal. 

Další řezník byl Ladislav Barta (správně
snad Bárta) v obecním domě Na Hvozdě, který
stával na místě zbourané sladovny. Barta si
později koupil dům na náměstí po Denkovi (to
byla dřív vinárna), tam si zařídil nové řeznictví
a na jeho místo na Hvozdě  pak přesídlil z té-
hož domu hodinář Tůma, který měl předtím
obchod za rohem v ulici Halouzkově. Pod
novým řeznictvím Bartovým byl obchod
Pivoňkův a pod Pivoňkou hospoda Ondráč-
kova. Na Kukýrni měl řeznictví a hospodu
Josef Pavlíček v místě, kde je dnes nová škola,
na rohu ulic Dvořákovy a Hřbitovní měl
řeznictví Dundáček. 

Na ulici Brněnské byl řezník Karel
Svitavský (později Adolf Červinka, který
pocházel z Brumova a učil se u Josefa
Pokorného, za ženu si vzal Svitavského dceru
Květu). Další řeznictví bylo na místě dnešní
prodejny domácích potřeb, kde sídlil řezník
Melichar. Ještě v ulici Na Rybníčku si otevřel
řeznictví bývalý tovaryš u Kudínka, řeznický
mistr Kotas, pocházející z Březiny. K řeznictví
měli ještě i hospodu: v Tišnově Pokorný na
Humpolce a Pavlíček na Kukýrně, v
Předklášteří pak Dvořáček na Hvězdě,
Trantírek u papírny a Oldřich Sládek u mosta,
říkalo se tam "Na čuberně".

Napočítali jsme asi půl druhé desítky
řezníků,  ovšem  ne  vždy měli krám současně
a jak plyne z předchozího, často se titíž i stě-
hovali na jiné místo. Mimo řeznictví se maso
ani uzeniny nikde neprodávaly, jak to je dnes
zvykem někde v samoobsluhách či jiných
prodejnách.

Jan Vrzal

Význam vzdìlávání dospìlých

5. Jak je to s jazykovou gramotností?
V předchozích článcích jsme se poměrně

intenzivně věnovali oblasti počítačové gra-
motnosti a v minulém článku jsme vám slíbili
informace z další, velmi důležité oblasti vzdě-
lávání dospělých - oblasti jazykové gramot-
nosti.

Co si pod jazykovou gramotností může-
me představit?

Jde především o schopnost použít cizí jazyk
pro  komunikaci  doma i v zahraničí, orientaci
v textu a využití jazykové stránky pro praktic-
kou činnost - např. vyhledání informací z inter-
netu, cestovní a turistický ruch, obchod a pod-
nikání nebo komunikaci v zaměstnání. 

Jaký je současný stav jazykové gramot-
nosti občanů v ČR?

Jazyková politika České republiky vychází
z jazykové politiky Rady Evropy a Evropské
unie. V rámci ní byla realizována řada opatření
směřujících ke zlepšení úrovně jazykového
vzdělávání a naplnění cíle, aby každý občan
Evropy byl schopen komunikovat alespoň ve
dvou dalších jazycích kromě mateřského. Na
podporu těchto cílů byl Komisí Evropské unie
vypracován akční plán pod názvem Podpora
jazykového vzdělávání a jazykové rozmani-
tosti, na jehož základech byl koncipován i Ná-
rodní plán výuky jazyků. Jeho cílem je
zlepšení jazykové vybavenosti občanů České
republiky, aby dovedli porozumět a komu-
nikovat v cizích jazycích.

Skutečnost?
Jazyková vybavenost občanů je závislá na

několika faktorech, které může každý občan
ovlivnit přímo nebo nepřímo.

Jedním z faktorů je věk:
- tento faktor nelze přímo ovlivnit, ale nemů-
žeme s ním argumentovat jako s delimitujícím
prvkem
- s výukou jazyků lze začít v jakémkoliv věku
- věk ve výuce jazyků souvisí s mentálními
schopnostmi a se schopnostmi absorbovat
nové informace.
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Dalším faktorem jsou motivační prvky:
- v souvislosti s lokalitou, ve které se občané
vyskytují, lze říci, že jde především o regionál-
ní potřebu výuky jazyků 
- pracovní a obchodní aktivity občanů jsou vel-
kým motivačním prvkem - v souvislosti s tě-
mito aktivitami je komunikace v cizím jazyce
nezbytně nutná a to především po vstupu ČR
do Evropské unie
- cestovní ruch - nejde zde pouze o turistický
ruch našich občanů v rámci volnočasových
aktivit. Stále více si občané uvědomují, že
velkým ekonomickým přínosem do regio-
nálních pokladen i do vlastních kapes občanů,
přináší turistický ruch cizinců, se kterými se
musí komunikovat - a jak jinak, než v cizím
jazyce
- zlepšení sociální situace díky znalosti jazyků
- potřeba komunikovat se zahraničím je v sou-
časné  době   dána   otevřeností   hranic   a   tím
i možností a pracovními příležitostmi v za-
hraničí nebo i zde v ČR, především u zahra-
ničních firem.

Jak jistě sami víte, existuje mnoho důvodů,
proč  je  výuka  cizích  jazyků důležitá. Každý
z nás si svoje důvody najde, ovšem jen
málokdo si tyto důvody uvědomí a mizivé
procento se rozhodne pro sebe něco udělat. 

Ve srovnání s generací nastupujících
studentů středních škol a vysokých škol je situ-
ace dospělých v oblasti jazykové gramotnosti
stále zoufalá.

Jaké jsou možnosti?
Podobně jako u zvyšování počítačové

gramotnosti občanů, tak i v oblasti jazykového
vzdělávání mají občané k dispozici poměrně
širokou nabídku vzdělávacích produktů.

Jde především o následující možnosti:
- samostudium
- individuální výuka cizího jazyka s "domá-
cím" lektorem
- jazyková škola
- vzdělávací agentura
- zahraniční pobytové zájezdy spojené s výu-
kou cizího jazyka

- zaměstnání v zahraničí spojené s výukou
cizího jazyka.

Dnešní článek je úvodem do problematiky
jazykového vzdělávání a z důvodu obsáhlosti
tohoto tématu předkládáme pouze bodový
nástin vašich možností.

Před publikováním dalšího článku k této
problematice se za domácí úkol můžete sami
probrat vašimi možnostmi a potřebami a mů-
žete se třeba i porozhlédnout ve svém okolí a v
regionu po nabídce některé ze vzdělávacích
agentur. Léto se blíží a je nejvyšší čas oprášit
svoje jazykové znalosti - "Kolik řečí znáš,
tolikrát jsi člověkem." 

V příštím článku vám rozebereme
jednotlivé  body  z  hlediska výhod a nevýhod
a poradíme vám, jak si vybrat správnou volbu.

Mgr. Pavel Neckář

Závod O tišnovský měšec 2007
V sobotu 21. dubna proběhl v areálu Ky-

nologického  klubu Tišnov závod O tišnovský
měšec, konaný v kategoriích IPO 1 a IPO 3
mezinárodního zkušebního řádu. Delegovaní
rozhodčí byli pan Brym z Velké Bíteše a pan
Hammer z Brna, figurantem byl pan Šesták.
Obě kategorie zahrnovaly oddíl A (pachové
práce - stopy), oddíl B (poslušnost psa u nohy
psovoda) a  kategorii C (obrany - průzkum
terénu a zákus do ochranného rukávu). Závodu
se zúčastnilo celkem osm psovodů, jeden z do-
mácího klubu.

V kategorii IPO1 zvítězil pan Radoslav
Vintlík z kynologického klubu Velké Němčice
se psem německým ovčákem Erik Derik.  V
kategorii  IPO3  pan  Jan   Boleslav z Kynolo-
gického klubu Kuřim s fenou německého
ovčáka Pirou Hartis Bohemia. Domácí
závodník Pavel Babáček s fenou boxerkou
Brenci od Semechňáku obsadil pěkné 4. místo.

Jsme potěšeni, že závod proběhl v přátelské
atmosféře a byl organizátorsky velmi dobře
hodnocen  jak  ze  strany rozhodčích, figuranta
i závodníků. 
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Poděkování  přispěvovatelům a příznivcům
kynologie za pomoc při pořádání závodu patří
firmám Steinhauser Tišnov masná výroba,
Zámečnictví Drlík, Pneuservis Ptáček, Mouka
Tišnov výroba popruhů, Kamenolom Rosa,
Tenst, Kv Řezáč, firmě Adares, Unisto,
dobrovolným hasičům Tišnov, Městskému
kulturnímu středisku, pánům Haluzkovi,
Stodůlkovi.

Sport
Aktivní odpočinek 
pod volejbalovou sítí

Právě tento způsob relaxace si ve sváteční
volný den 8. května zvolili účastníci již
tradičního turnaje ve volejbalu. I přes odřek-
nutí tradičních celků, jakými bývalo družstvo
hasičů či zdravotníků, se na kurty gymnázia
dostavilo 9 družstev různých profesí. Nádech
mezinárodní úrovně přidala již druhým rokem
účast hráčů mongolské národnosti z blanen-
ského závodu APOS. Desátým soupeřem pro
všechny zúčastněné se zpočátku jevil déšť, ale
tomu velmi rychle docházely síly, takže
osmihodinový maratón bojů mohl začít. 

Po posledním míči bylo stanoveno ko-
nečné pořadí i celek, který do příštího ročníku
bude držitelem putovního Poháru starosty
města Tišnova.
1. Šikeci
2. Podnikatelé
3. Informatici
4. KORAL
5. Studenti
6. Učitelé
7. Sokol
8. úředníci MěÚ Tišnov
9. APOS

A jelikož se v průběhu bojů nikdo
nezranil, byl celý turnaj jednoznačně zdravotní
injekcí do následujících pracovních dní.     MB
¨¨

Prvomájový petanque
Již počtvrté si dali příznivci této

starofrancouzské hry sváteční dostaveníčko na
hřišti pod Klucaninou. Nádherné, téměř letní

počasí přilákalo rekordních 18 párů všech
věkových   kategorií.   Tyto  pak  mezi  sebou
v průběhu pěti hodin svedly na 90 duelů.
Celému klání provázenému francouzskými
melodiemi   předcházel   symbolický  přípitek
a krátká vzpomínka na pravidelného účastníka
a jednoho ze spoluzakladatelů turnaje Ivoše
Medka. Oživení do startovní listiny přineslo,
jak hráčské duo z Brna, tak společný česko-
italský pár. Jako jediná prošla celým turnajem
bez porážky  dvojice  Sobotka - Buček, která
se tím stala celkovým vítězem 4. ročníku
Petunie 2007. Na dalších místech skončili:
2. duo Maják (Ivana a Marián)
3. Nakládalovi (Irena a Pablo)
4. Mach - Randuch
5. Vlach - Šudák

Narůstající oblibu této hry potvrzují další
připravované turnaje v našem regionu a to v
Mor. Knínicích a v Šerkovicích. Zájemci jsou
zváni, a tak snad zase brzy nashledanou.     MB

Běh Terryho Foxe 
a Klucaninou

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov zve
všechny občany města a okolí k účasti na běhu
Terryho Foxe, který pořádá v sobotu 19. 5.
2007.  Start  již  9. ročníku  bude u sokolovny
v  10.30  hodin, prezence  od  9.30.  Jedná  se
o nesoutěžní humanitární běh, který je možno
absolvovat i s kočárkem, případně na inva-
lidním vozíku. Příspěvky budou použity na
výzkum léčby rakoviny.

Ve stejný den pořádá TJ Sokol Tišnov
soutěžní Běh Klucaninou. Soutěží se ve třech
kategoriích: muži, ženy a veteráni. Společný
start všech kategorií je od 9.30 hodin od
sokolovny a běží se necelých 7 km převážně
stezkami okolo Klucaniny.         Jan Sláma

Přebory 
v sokolské všestrannosti 

V sobotu dne 21. 4. 2007 se konaly župní
přebory v sokolské všestrannosti žactva, do-
rostu a dospělých. Od 9 hodin závodníci
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soutěžili v tišnovské sokolovně ve sportovní
gymnastice - dívky ve čtyřboji, hoši v pětiboji,
ve šplhu na tyči a laně, odpolední program
pokračoval na hřišti u ZŠ 28. října v Tišnově,
kde závodníci soutěžili v atletickém čtyřboji.
Po ukončení soutěží byli vyhlášeni vítězové ve
sportovní gymnastice, šplhu, atletice a na závěr
byli vyhlášeni vítězové všestrannosti, kteří
absolvovali všechny disciplíny sokolské vše-
strannosti včetně plavání, které proběhlo v pro-
sinci 2006 v kuřimském bazénu. Naši župu
budou reprezentovat na přeborech ČOS v Par-
dubicích v květnu  a Praze v červnu.

Všem úspěšným závodníkům blahopřejeme
a děkujeme rozhodčím a vedoucím cvičitelům
ze zúčastněných jednot za pomoc při organi-
zaci přeborů.
Ml. žáci I.: 1.Bulíček David, TJ Sokol Lomnička;
2.Režný David, Lomnička
Ml.žáci II.:  1.Bardarov Martin, Lomnička;
2.Panáček Jaroslav, Tišnov; 3.Crha Jan, Tišnov
St.žáci III. 1.Cík Marek, Lomnička; 2.Rozsypal
Vojtěch, Lomnička; 3.Králík David, Lomnička
St.žáci IV.: 1.Procházka Josef, Lomnička; 2.Hrabec
Tomáš, Lomnička; 3.-4.Žižlavský Tomáš,Tišnov;
Šebesta Jakub, Čebín
Dorost  1.Hrabec Pavel, Lomnička; 2.Daniel Luděk,
Tišnov
Muži 1.Hnízdil Aleš, Lomnička; 2.Kroupa Václav,
Lomnička
Ml.žákyně I.: 1.Lahodová Lucie, Tišnov;
2.Dolíhalová Andrea, Tišnov; 3.Filová Nikola,
Lomnička
Ml.žákyně II.:  1.Mácová Veronika, Tišnov;
2.Lahodová Barbora, Tišnov; 3.Mazánková Lucie,
Lomnička
St.žákyně III.:  Zwienerová Jitka, Tišnov; 
St.žákyně IV.:  Rohlínková Marie, Čebín
Dorost: 1.Součková Veronika    

Náčelnictvo župy

Mezinárodní basketbalový turnaj 

Tišnovačky bojovaly ve Vídni
Do turnaje WIEN 2007, konaného ve

dnech 2. - 7. 4. se přihlásilo rekordních 470
týmů. Je výborné, že se tam tišnovská děvčata
po loňském čtvrtfinále opět prosadila. 

V kategorii WU14 (mladší žákyně) bylo
přihlášeno celkem 23 týmů. Naše hráčky byly
nalosovány do skupiny B společně s belgic-

kým Tintigny, německými Rhein Energie,
Nördlingen a litevskou Juglou. Hráčky po
dobrých výkonech obsadily smolně 4. místo ve
skupině, kde je od 3. místa dělila prohra s Li-
tevkama o pouhé tři body. Celková bilance 2x
vítězství, 2x porážka.

V kategorii WU 16HIGH (mladší doros-
tenky) bylo 26 týmů. Hráčky byly ve skupině
F, s italskou Lib. Trieste, německou DJK
Bamberg a finské KoPo-Rock. Základní
skupinu prošly hráčky vítězně a obsadily první
místo. Dále postupovaly pavoukem. V osmi-
finále i čtvrtfinále bylo i nadále jasnou
záležitostí tišnovských děvčat. V semifinále je
čekaly finské Helsinky. Utkání se hrálo ve
20.30 hod. jako třetí toho dne. Zřejmě únavou
a především nervozitou ztratily hráčky v zá-
věru vedení a smolně prohrály před branou
finále s pozdějším vítězem celé skupiny o dva
body. 43:45. Přes velké zklamání a slzičky je
toto velkým úspěchem pro mladé hráčky.
Vždyť třetí místo na takto obsazeném turnaji
ve skupině high je vynikající!

V kategorii WU 18 (starší dorostenky) bylo
přihlášeno 37 týmů.  Tišnovské hráčky byly ve
skupině D společně s německými týmy BG
Göttingen, TSV Hagen, Rosenheim a belgic-
kým Laarne. Hráčky s jednou výhrou obsadily
pěkné 4. místo ve skupině. Bohužel jejich
umístění mohlo být ještě lepší, nebýt jedné
prohry o jediný bod a především prohry s bel-
gickým týmem, kterému rozhodčí dovolili hru
připomínající vše možné, jen basketbal byl
zastoupen v menšině.

Je výborné, že se tišnovská děvčata po
loňském čtvrtfinále opět prosadila a předvedla
národním týmům a výběrům velkých
evropských metropolí, že i v českém Tišnově
se hraje výborný basketbal. Sladkou odměnou
pro hráčky byla jistě návštěva Prátru, nákupy
na  Mariahilferstrasse,  a  okružní  jízda  Vídní
s prohlídkou Schönbrunnu. Na závěr je třeba
zmínit i výbornou organizaci turnaje.

(ze)
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Blahopøání
Dne 18. května 2007 se dožívá 76 let paní
ALENA MEDKOVÁ
Všechno nejlepší a do dalších let hlavně

hodně zdraví a radosti z pejska přeje bývalá
spolupracovnice Hanka s manželem.

Podìkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy

rozloučit s naším milovaným manželem, tatín-
kem a dědečkem, panem

JAROSLAVEM BALÁKEM
Děkujeme za upřímná slova soustrasti a za

květinové dary. 
Manželka Olga a děti s rodinami

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem 

PETREM BÁRTEM
Za slova soustrasti a květinové dary děkuje

manželka, synové a maminka.

Vzpomínky
Dne 21. dubna uplynulo 5
roků od úmrtí našeho man-
žela, tatínka a dědečka,
pana
JOSEFA SÍTORY
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 7. 5. uplynulo 10
smutných let od chvíle, kdy
nás náhle opustil pan

STANISLAV BENEŠ
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 12. 5. uplynuly dva
roky od úmrtí pana

JOSEFA 
ŽIVNÉHO
Stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 17. května uplynou 3
roky, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička, paní

VILMA PTÁ ČKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera a vnučky s rodinami.

...a najednou už tu není, nedal nám sbohem ani
žádné  rozloučení,  odešel  večerní  tmou, odešel tiše
s bolestí svou. Děkujeme ti za to, čím jsi nám byl, za
každý den, jejž jsi pro nás žil.

Dne 18. 5. uplyne 2. smut-
né výročí, co nás navždy
opustil náš milovaný man-
žel a tatínek, pan
JOSEF JURÁNEK 
ze Sentic.
Stále vzpomínají a nikdy

nezapomenou manželka Květoslava a dcera
Hana s manželem Jiřím. Děkujeme za vzpo-
mínku každému, kdo jej znal, kdo jej měl rád.

Dne 21. května uplynou 4
roky od chvíle, kdy nás
opustila naše milovaná
maminka a babička, paní
MILADKA HOBLOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná
rodina.

Dne 21. května by oslavil
60. narozeniny pan
EDUARD VALA
Stále vzpomínají manžel-
ka se synem, dcery s rodi-
nami, vnoučata a pravnuk.

Dne 22. 5. je tomu 1 rok, co
nás navždy opustil drahý man-
žel, tatínek a dědeček, pan
ZDENĚK VERNER
Kdo tě znal, ten měl tě rád,
takoví lidé by neměli umírat.
Za tichou vzpomínku děkuje

manželka, syn, dcera, vnuk a vnučka.
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Dne 25. května uplyne 32
smutných roků, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
syn a bratr
RUDOLF ZAHRADNÍK
Se zármutkem v srdci stále
vzpomínají maminka a sestry.
Děkujeme všem jeho spolužákům, kteří si při
výročních setkáních vzpomenou. Děkujeme.

Kdo znal, vzpomíná, kdo měl rád, nezapomíná... 
Dne 26. 5. vzpomeneme 4.
smutné výročí chvíle, kdy
nás navždy opustila naše
milovaná manželka, mamin-
ka a babička, paní
VLASTA ZAJACOVÁ
S láskou vzpomínají man-
žel, děti Jana a Milan s rodi-

nami, syn Pavel a sestra Ludmila s rodinou.

Dne 26. 5. uplyne již 19 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka a babička, paní
EMÍLIE URBANOVÁ
S láskou vzpomínají man-
žel   Karel  a  dcery Milena
a Iva s rodinami.

Strašně nám scházíš...
Nejsmutnějším dnem je pro
nás 28. květen. 1. výročí
úmrtí milovaného manžela,
hodného tatínka, dědečka,
dobrého člověka a kamaráda,
pana      RADKO GALÁ ŘE
Děkuji všem, kdo vzpome-
nou s námi.  Marie, manželka

Dne 29. 5. uplyne 6 roků, co
nás opustil náš milovaný
manžel a tatínek, pan
JOSEF PEKÁREK
S láskou vzpomíná

 manželka a děti.
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