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Èervencové slovo starosty
Nebýt školáků, kteří už bez velkých úkolů, ale přece jen alespoň pro formu chodí do

školy, asi bychom spíše odhadovali, že jsme někde uprostřed prázdnin. Subtropické slunečné
počasí a beznadějné sucho připomíná vrchol léta. Podle kalendáře však léto teprve před
několika dny skutečně začalo. Jak bude pokračovat?

Jako správné festivalové město žije v červnu Tišnov festivalovými koncerty. Kromě dvou
úžasných koncertů duchovní hudby, které zaplnily baziliku Porta coeli, přinesl letošní
Concentus Moraviae ještě jednu novinku: festivalový koncert žáků základní umělecké školy.
Jde o mimořádný projekt, který se snaží poukázat na nezbytnou kontinuitu amatérských
začátků a virtuózních výkonů profesionálních umělců. Naši mladí "předskokani" se na
festival pečlivě připravili a odvedli velice pěkné a roztomilé výkony. Srdečnou atmosférou se
koncert může srovnávat s ostatními "velkými" festivalovými koncerty. Pevně věřím, že
podobný projekt bude pokračovat i v příštích ročnících festivalu.

O velkém úspěchu naší knihovny v celostátní soutěži Kamarádka knihovna jsme
informovali již v předchozím čísle TN. Přesto považuji za svou povinnost ještě jednou tuto
radost připomenout a hlavně poděkovat všem děvčatům v knihovně za vynikající práci.
Nejde totiž jen o tento projekt, ale i o spoustu dalších aktivit, zaměřených i na ostatní skupiny
obyvatelstva. Stejně kamarádsky jako k dětem se knihovna chová i k seniorům či k mládeži.
Ocenění na celostátní úrovni je velkou odměnou a povzbuzením nejen pro personál
knihovny, ale i pro naše město. Zájem médií o tuto událost na naší následné tiskové
konferenci pomohl i k dobré prezentaci Tišnova v televizi, rozhlase i tisku.

S příchodem léta vrcholí stavební sezóna. Jistě sledujete dokončování chodníku mezi
Rybníčkem a ulicí Horovou. V průběhu července bude zahájena výstavba autobusové
zastávky a parkoviště na ul. Králově, která je očekávána s nadějemi zejména seniory žijícími
v této části města. Cílem této několikamiliónové investice je umožnit především starším
lidem ze sídliště lepší dopravní spojení s centrem a přestupním terminálem IDS. Stavba by
měla být dokončena do konce září.

Od  července  do  listopadu bude rovněž probíhat rekonstrukce nám 28. října. Vzhledem
k tomu, že i Svazek VaK Tišnovsko plánuje ve stejném období provést rekonstrukci
havarovaného kanalizačního řadu v horní části ul. Dvořákovy, bude letošní druhá polovina
roku vyžadovat i velkou trpělivost a ohleduplnost každého z nás. Určitě tak velký ruch na
dopravních stavbách ve městě nebude bez omezení a komplikací. Útěchou a odměnou nám
budou na konci roku stavby, které jsou pro naše město nezbytné.

Na závěr ještě jedno téma téměř nepatřičné do prázdninového slova. Dalo by se nazvat:
Až se zima zeptá...  Vývoj ceny zemního plynu na sklonku roku 2005 výrazně ovlivnil cenu
tepla pro loňský rok a všichni jsme zaznamenali nárůst plateb za teplo při jeho vyúčtování. Je
to pro mě důvod k zamyšlení, když si pomyslím, že velká část této platby za teplo se skládá
právě  z ceny zemního plynu, jehož cena klesá s příchodem jara a stoupá s příchodem zimy.
Ve spolupráci se společností TEPLO T jsme proto neváhali a začali pracovat na projektu
alternativního zdroje tepla v našem městě. Palivem  pro  plánovaný  zdroj  uvažujeme  štěpku
z lesů v okolí. Evropská unie je ekologickým projektům nakloněna a troufnu si říci, že máme
velkou šanci získat dotaci na realizaci tohoto zdroje na biomasu. 

Co to pro vás jako odběratele tepla bude znamenat? Přinejmenším stabilizaci ceny tepla,
která nebude závislá pouze na jednom médiu, tj. zemním plynu. I když se cenové relace paliv
mohou s časem měnit, velká výhodnost obnovitelných zdrojů energie je pro budoucnost
mimo jakoukoliv diskusi. Doufám, že se zdroj na biomasu podaří v Tišnově vybudovat a bu-
de k užitku všem stávajícím i budoucím odběratelům tepla v Tišnově.

Přeji nám všem radostné prázdniny a čas dovolených.
Váš             Ing. František Svoboda



Stavba autobusových zálivů 
v Lomnické ulici

Upozorňujeme občany bydlící poblíž křižo-
vatky ulic Králova-Lomnická, že v měsíci
červenci bude zahájena výstavba parkovacích
zálivů autobusů poblíž domů s pečovatelskou
službou, a dále výstavba přilehlého parkoviště
osobních automobilů při štítu panelového
domu v ulici Králově. 

Po  dobu  výstavby  bude  v  ulici Lomnické
a  částečně  v  ulici Králově omezena doprava
v obou jízdních pruzích. Prosím, dbejte
pokynů    přechodného   dopravního   značení
a dodavatele stavby, kterým jsou Inženýrské
stavby Brno.

Ing. František Šanca,
investiční oddělení MěÚ Tišnov

Kam s domovním odpadem? 
V bezplatně distribuovaných výtiscích Tiš-

novských novin je přiložen leták seznamující
občany především s možnostmi uložení
různých druhů odpadů v Tišnově. Dále stručně
seznamuje s tím, jak předcházet vzniku odpadů
a proč odpad nespalovat.

Jednotlivé možnosti uložení a třídění
odpadu jsou popsány velmi stručně, a proto
bude v Tišnovských novinách dále zveřejněn
nepravidelný seriál o odpadech, který jednotli-
vé kapitoly letáku rozvine do podrobností.

Rád bych také touto cestou poděkoval
všem,  kteří   se   na   vzniku   letáku   podíleli,
a věřím, že bude pro všechny užitečným
pomocníkem při třídění odpadu.

Ing. Václav Drhlík
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První investiční akce letošního roku, prodloužení parkovacího zálivu na Brněnské ulici v místech
Jamborova domu a Městské knihovny, byla dokončena ve smluvním termínu za 174 726 Kč.
Stavbu, která je v užívání od 1. června, realizovala stavební firma EKODLAŽBA spol. s r.o. Brno
ve dnech 24. 5. až 31. 5. 2007, s minimálním omezením provozu v této rušné ulici.  

Foto Ing. Zuzana Brzobohatá, text Ing. František Šanca



   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úředníka 
na MěÚ v Tišnově:

REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU
POŽADAVKY:

* VŠ, popřípadě SŠ - nejlépe stavebního či
právního směru

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

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

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

jednat s lidmi.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, v plat-
ném znění, platová třída 9.

Nástup dle dohody. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT 
DO  15. 8. 2007:  
- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.

Míru 111, 666 19  TIŠNOV, 
- faxem: 549 439 780,
- e-mail: kristina.ormston@tisnov-mesto.cz  

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

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

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

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

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Okénko ekoporadny
POUŽÍVAT, ČI NEPOUŽÍVAT
HERBICIDY NA ZAHRÁDKÁCH?

V poslední době mnoho lidí začalo vyhle-
dávat herbicidy a jiné chemikálie, a to i v pří-
padech, kdy se v uhlazeném trávníku na
zahrádce objevilo pár pampelišek či jiných
podobných rostlin. Copak musí být trávník
jako golfové hřiště? Pampeliška a jiné plevele
jsou přirozenou součástí trávníků, a proto není
zapotřebí hned začít používat herbicidy.
Zkuste nahradit herbicid jinými metodami,
protože nejlepší přístup je používat chemikálie
co možná nejméně.

Jestliže máte v trávníku pár pampelišek, tak
zaručeným způsobem jejich odstranění je vzít
starý kuchyňský nožík a vyrýpnout s kořenem
každou samostatně (nejenže tak nezatěžujeme
životní prostředí nepřírodními chemikáliemi,
ale vyvarujeme se i nevzhledných hnědých
skvrn v nejbližším okolí, které většina herbi-
cidů při lokálním postřiku způsobí). A navíc,
konkrétně kořen pampelišky má léčivé účinky,
takže je vhodný do směsí bylinných čajů.
Dobré je také použít staré rady našich babiček
(např. proti  mšicím  účinkuje vychladlý odvar
z tabáku, případně z kopřiv). 

Zde je pár rad, jak upřednostnit nechemické
zahrádkaření:
- pletí v zelinářské zahrádce omezíme, když

mezi řádky zeleniny vysejeme zelené
hnojivo (např. hrášek obohatí půdu
dusíkem)

- zvykněte si pravidelně po každém pletí
půdu mulčovat (sláma, posekaná tráva,
listy stromů, které brání růstu plevele,
zvyšují podíl živin v půdě, udržují ji
vlhkou a kyprou)
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- nepoužívejte elektrickou nebo motorovou
sekačku na odstranění svlačce, přesličky
nebo divokého šťovíku. Jejich čepele
promění pahýly kořínků na početné řízky,
které se jen těší na to, jak zakoření)

- pokud máte dostatek kompostu, tak se
obejdete bez umělých hnojiv. Do
kompostu můžete dát všechny zbytky
jídla, spadlé listí, slámu či trávu, trus
domácích mazlíčků i hlínu, čímž opět
využijete nevyužité

- nenechávejte hromádky vypletého plevele
na zemi v naději, že uschne
a zahyne. Stačí jeden malý
nečekaný deštík a tyto
nežádoucí byliny ožijí a
znovu s nepředstavitelnou
energií zakoření. Pokud jde
o plevel, který rozkvetl,
existuje jediné řešení -
spálit ho.

Jsou však případy, kdy je plevele opravdu
hodně, a tehdy se chemii nevyhneme. Vždy
bychom ale měli pamatovat na to, že co hubí
rostliny (herbicidy), nebo hmyz (insekticidy),
nepřímo škodí i člověku. Je tedy nutné číst
chemické složení na příbalových letácích a do-
držovat návod. Rozhodně dodržovat dávko-
vání a poměr ředění. Chemicky ošetřené rostli-
ny před jejich konzumací vždy důkladně
oplachovat vodou! 

Pokud se už rozhodnete nějaký herbicid
použít (např. často aplikovaný Roundup), tak
vás mohu uklidnit, protože výrobce garantuje,
že právě tento herbicid Roundup je biologicky
odbouratelný (po jistém čase byste neměli v
půdě ani odumřelé rostlině najít látky v něm
obsažené, a nepředstavuje tedy trvalou zátěž
pro životní prostředí). Navíc tento herbicid
funguje na principu, že látka aplikovaná na
rostlinu se přenese oběhovým systémem do
kořene a následně způsobí úhyn rostliny.
Avšak pozor na vodní rostliny! Roundup je
toxický pro vodní organismy a může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.    Bc. Simona Kozelková

Nad cenami  tepla v Tišnovì
Vážení odběratelé tepelné energie, na četné

žádosti vás, odběratelů, týkajících se ceny te-
pelné energie v cenové lokalitě Tišnov a prin-
cipům její tvorby, jsme pro vás připravili seriál
článků týkajících se této problematiky. 

1. VYÚČTOVÁNÍ 2006
V dnešním čísle vás seznámíme s výsled-

nou kalkulací ceny tepelné energie v roce
2006. V následujících číslech Tišnovských
novin vás budeme průběžně seznamovat se
základními principy tvorby ceny, jejího rozdě-
lení a jednotlivých položek v cenové kalkulaci.
Jednotlivé položky ceny tepelné energie budou
vysvětlovány v souladu s cenovým rozhod-
nutím ERÚ č. 9, které tyto principy stanovuje,
a které jako licencovaný subjekt musíme při
tvorbě ceny dodržovat.

Cenu tepelné energie v cenové lokalitě

Tišnov tvoří dvě složky, pracovní složka a zá-
kladní složka. Bližší popis jednotlivých složek
popíšeme v následujícím čísle. Konečná kal-
kulace, jak je uvedena v tabulce na následující
straně, je kalkulací průměrné ceny tepelné
energie v cenové lokalitě Tišnov. V této formě
ji  předkládáme statním orgánům pro kontrolu
a tvorbu statistik. Průměrná cena tepelné
energie se pro tyto potřeby stanovuje jako
podíl celkových nákladů a celkového pro-
daného množství tepelné energie v cenové
lokalitě za zúčtovací období. Zúčtovacím
obdobím je kalendářní rok.  

Všichni z vás pocítili při vyúčtování roku
2006 zvýšené náklady na vytápění vašich bytů
a to i přes realizaci různých úsporných opatření
pro snižování spotřeby tepelné energie.
Zvýšení nákladů na vytápění v cenové lokalitě
Tišnov v roce 2006 není důsledkem zvyšování
nákladů na provoz, údržbu či opravy, nýbrž
zvýšením nákladů na nákup zemního plynu
jako primárního paliva pro výrobu tepelné
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energie. Meziroční nárůst nákladů na nákup
zemního  plynu  činil téměř 30 %, což v koneč-

MìKS Tišnov zve
 

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

Výstava fotografií Antonína Kanty
potrvá do 12. července 2007.

Další výstava obrazů Miroslava Pospíšila
zahajuje vernisáží v sobotu 14. července v 10
hod. V kulturním programu vystoupí
MAŇANA Tišnov. Otevřeno denně mimo
pondělí 10 - 12 a 14 - 17

CVIČENÍ V M ěKS
Pondělí   20.00 - 21.00  KALANETIKA 
Úterý      20.00 - 21.00  KONDIČNÍ 

  CVIČENÍ A AEROBIK
Středa    19.00 - 20.30  REIKI - MEDITACE
Čtvrtek  20.00 - 21.00  KALANETIKA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TIŠNOV,
půjčovní doba o prázdninách:
Po (děti) 8 - 11 12 - 17
Út (dospělí) 8 - 11 13 - 18
St (dospělí) 8 - 11 13 - 18
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Příloha č. 1
Kalkulační vzorec ceny tepelné energie   -   Vymezení cenové lokality

Položka Na 1 GJ
Procentuální podíl1  úroveň předání1

1.   Proměnné náklady  [Kč]
1.1 Palivo2 60,6 %   18 874 883,18 Kč
1.2  Nákup tepelné energie 0 % 0 Kč
1.3  Elektrická energie 3,7 % 1 148 160,10 Kč
1.4  Technologická voda 0,4 % 130 936,58 Kč
1.5  Ostatní proměnné náklady3 - 0 Kč
2.    Stálé náklady  [Kč]
2.1  Osobní náklady 4 % 1 239 484,00 Kč
2.2  Opravy a údržba 3,4 % 1 071 135,14 Kč
2.3  Odpisy4 11,4 % 3 539 916,60 Kč
2.4  Nájem4 1 % 300 591,00 Kč
2.5  Leasing 0 % 0 Kč
2.6  Zákonné rezervy 0 % 0 Kč
2.7  Výrobní režie5 4,3 % 1 335 000,00 Kč
2.8  Správní režie6 4,3 % 1 335 000,00 Kč
2.9  Úroky z úvěru 10,4 % 3 247 527,00 Kč
2.10 Ostatní stálé náklady 30,6 % 206 367,10 Kč
3.    Zisk  [Kč] 0,2 % 50 000 Kč
Stálé náklady a zisk celkem - 10 990 020,84 Kč
Celkem náklady a zisk - 31 144 000,70 Kč
Množství tepelné energie  [GJ] - 63 271,4 GJ
Cena bez DPH  [Kč/GJ] - 492,23 Kč/GJ
Cena včetně DPH  [Kč/GJ] - 516,84 Kč/GJ

1 Kalkulace ceny tepelné energie se provádí na úrovních předání, kde je tepelná energie předávána odběrateli.
2 Výčet druhů použitého paliva pro výrobu tepelné energie.
3 Výčet ostatních ekonomicky oprávněných nákladů.
4 Odpisy a nájem nelze uplatňovat zároveň na stejný majetek.
5 Podíl celkové výrobní režie související s dodávkou tepelné energie.
6 Podíl části správní režie, která je dodavatelem určená pro dodávky tepelné energie.
7 Procentní rozdělení množství tepelné energie vyrobené z jednotlivých druhů paliv v regulovaném roce.

ném důsledku znamenalo zvýšení plateb
konečných odběratelů. Ing. Vlastimil



Výstava roku v Podhoráckém muzeu

Dějiny města pod Květnicí
Občané Tišnova, žáci tišnovských škol, tu-

risté a všichni ostatní návštěvníci tohoto města
by si rozhodně neměli nechat ujít prohlídku
zcela mimořádné výstavy "Tišnov. Dějiny
města pod Květnicí". Pracovníci Podhorác-
kého  muzea  ji  pro ně připravili ve spolupráci
s městem Tišnovem na celou letošní turistic-
kou sezónu. 

Výstava navazuje na historické tradice
expozic k dějinám Tišnova z let minulých. Vů-
bec první pokus byl učiněn těsně po založení
muzea ve 30. letech 20. století, další pak po
přestěhování sbírkového fondu do areálu kláš-
tera Porta coeli v Předklášteří. Žádná z nich ale
nebyla tak ucelená, přehledná a rozsáhlá jako
právě tato. Autoři scénáře se rozhodli seznámit
veřejnost s nejnovějšími poznatky o dějinách
města a jednotlivé periody vývoje dokumen-
tovat množstvím mnohdy unikátních před-
mětů. Výstava je rozdělená podle místností do
tří chronologických etap, nejstarší do roku
1848,  další  zahrnuje  období  1848  až  1939
a poslední sleduje tišnovské dějiny od událostí
druhé světové války až do současnosti. 

V každé části je přitom skutečně na co se
dívat. Panely s texty, fotografiemi a archivá-
liemi totiž vždy doplňují konkrétní předměty,
většinou ze sbírkového fondu Podhoráckého
muzea a v několika případech i zapůjčených
od dalších institucí a soukromých osob. Z
mnoha lze uvést pro ilustraci alespoň arche-
ologické nádoby z pohřebiště pod Klucaninou,
unikátní okovanou městskou pokladnici z tiš-
novské radnice, nádhernou vitráž s motivem
sv. Cyrila a Metoděje z kaple Sv. Kříže u měst-
ského chudobince nebo přímo futuristickou
kresbu rozvoje tišnovské zástavby východním
směrem od centra podle představ z roku 1927.
Nechybí ani znaky c. k. úřadů, strhané
obyvateli města z budov během nadšeného
vítání právě narozené Československé repub-

liky v roce 1918 nebo proslulý kulomet z hava-
rovaného  amerického  letadla  pod Tišnovem
v dubnu 1945, navíc tentokrát doplněný o část
motoru z tohoto stroje.

Tišnováci, přijďte, je opravdu na co se
dívat. A pokud zjistíte, že máte doma něco, co
by příště mohlo podobnou expozici ještě více
oživit, budeme rádi, když se na nás obrátíte. Ať

už s připomínkou, nebo třeba s fotografií či
nějakým konkrétním předmětem. A neplatí, že
je pro nás nejlepší pouze to staré a nejstarší.
Naopak během instalace jsme zjistili, že
největším problémem je doložit charakteristic-
kými předměty všední život druhé poloviny
20. století.

Výstava, která potrvá do 28. října,  je otev-
řena denně kromě pondělí od 9 do 11.30 a od
13 do 16.30 hodin, od 1. října pak ráno již od 8
hodin a odpoledne pouze do 15.30 hodin,
všechny státní svátky bude otevřeno. V po-
kladně muzea si současně můžete za pouhých
20 korun zakoupit k výstavě vydanou brožurku
s chronologickým přehledem nejdůležitějších
dat z tišnovské historie.

J. Zacpal

Salonky se vybarvily
Projektu na podporu duševního rozvoje

seniorů Salonky se po dvou letech daří
výborně.  Velkou zásluhu na tom samozřejmě
mají seniorky, které si  každý druhý týden
najdou skulinku ve svém programu a vypraví
se do knihovny nejen za novými informacemi,
ale také aby setkaly se s přítelkyněmi nebo si
tam kamarádku teprve našly. 

Náplní   Salonků   jsou   přednášky,   výlety
a praktické dílny různého zaměření. Dvacet
akcí  za  školní rok 2006-2007 přilákalo cel-
kem 384 zájemců. Velmi populární byly výlety
v doprovodu Michala Konečného na zámky
Lysice a Rájec. Velkého úspěchu se dočkala
také   výprava   do  vily  Tugendhat v Brně,
která byla pro nemalý zájem opakována
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dokonce třikrát. Nelze zapomenout ani na
setkání s panem Alešem Svobodou v brněn-
ském podzemí či vřelé přijetí na hasičské
zbrojnici v Tišnově.

Nezahálelo se ani na poli vzdělávacím. Se
svými poznatky, zkušenostmi a radami mezi
"salonkáře" zavítaly pí Jochová s prezentací
čaje a kávy, pí Vejsadová s tématem jak
trénovat paměť a pí Koudelová, která zasvětila
přítomné do tajů alternativní léčby. 

Aby si mozek také někdy odpočinul, mohly
si členky v několika praktických dílnách malo-
vat na kameny, vyrobit si patchworkové koule
či vánoční výzdobu z přírodních materiálů.
Salonkářky se také podílely šitím panenek na
akci "Ušij panenku - zachráníš dítě" v rámci
UNICEF, jejichž následný prodej vynesl
částku přes 25 000 Kč. 

Ve čtvrtek 14. 6. 2007 v 9:30 byl slavnost-
ně ukončen druhý ročník existence Salonků.
Členové již tradičně získali pamětní list a nad
sladkým překvapením si mohli podebatovat
jak s představiteli města, tak s těmi, kteří jim
programy připravují. 

I v příštím školním roce se totiž mají na co
těšit: plánují se výlety do Moravského krasu či
na výstavu jiřinek na zámek Rájec, cyklus
přednášek na trénování paměti a také několik
praktických dílen, např. patchwork bez jehly.

Podle ohlasů z řad seniorů je více než
zřejmé, že jim Salonky přinášejí radost a mož-
nost vymanit se ze stereotypu každodenních
činností. Za jejich zájem, chuť a přízeň jim
patří vřelý dík.  MěK Tišnov

Prázdniny ve Studánce
V červenci i srpnu bude ve Studánce

otevřeno každou středu od 9 do 12 hodin, kdy
se můžete těšit na program cvičení a malování,
jak znáte z Kulíšků, nebo Skřítků. Každý
čtvrtek od 15 do 18 hodin pak bude otevřená
volná herna. Připravujeme také letní tvořivé
dílny, termíny najdete včas na www stránkách.

Mimo otevírací hodiny můžete využívat zá-
zemí dětského hřiště, které je přístupné i bran-
kou v plůtku. 

Nabízíme prostory centra k prázdninovému
pronájmu na oslavy narozenin vašich
nejmenších dětí.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas  organizuje

14.7. Vernisáž v galerii Jamborův dům galerie 10.00 MěKS

Výstavy
16.6. - 12.7. Antonín Kanta - výtvarné foto galerie Jamborův dům
14.7. -   9.8. Miroslav Pospíšil - obrazy galerie Jamborův dům
1. - 27. 7. Aleš Smékal - fotografie galerie Diana
29.7. - 31.8. Věra a Petr Bortlíkovi - plastiky, medaile, obrazy - galerie Diana
19.5. -   9.9. Zpráva o blízkých světech Podhorácké muzeum Předklášteří
17.6. - 28.10. Tišnov, dějiny města pod Květnicí Podhorácké muzeum Předklášteří

Jinde
5. - 8.7. Slavnosti Pernštejnského panství Nedvědice
2.6. - 26.8. Historie sběratelství rodu Serenyiů synagoga Lomnice
17.6. Šerkovické koulení (13.00) Šerkovice



Nezapomeňte také na naši soutěž O nej-
krásnější rozkvetlé okno Tišnovska a čile foto-
grafujte. Víc o soutěži a aktuálním programu
MC najdete na www.studanka.webzdarma.cz.

Přejeme vám krásné, klidné, rodinné
prázdniny  a  těšíme  se  na  další  milá  setkání
v mateřském centru.

Úspěch Domečku 
v mezinárodní 
soutěži

Centrum volného času CVrČek z Moldavy
nad Bodvou uspořádalo v květnu mezinárodní
soutěž o nejhezčího Cvrčka 2007. Soutěžilo se
v několika  kategoriích. Kdo chtěl, mohl
Cvrčka  namalovat nebo vymodelovat z hlíny,
a kdo se cítí jistěji v literární tvorbě, poslal
třeba pohádku o Cvrčkovi a jeho rodině. Do
výtvarné části soutěže se zapojilo 33 školských
zařízení ze Slovenska, Maďarska, České re-
publiky, Rumunska a Polska a porota vybírala
celkem z 360 prací. Kašírovaný cvrček z krou-
žku  Oříšek  z  tišnovského  Domečku  dosáhl
v kategorii "Deti z Krúžkov" 2. místa. V lite-
rární části soutěžního klání soutěžilo 22 textů.
Zde se podařilo uspět dětem z kroužku Lysi-
stráta, která získala 1. místo v kategorii
"Literární práce" za básničku ze Cvrčkova dne.
Všechny práce budou nyní až do 1. července
vystaveny v prostorách CVČ CVrČek v Mol-
davě nad Bodvou a na www.ddm-tisnov.cz. 

Všem dětem, které se soutěže zúčastnily,
děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Za Domeček    Dáša Lazarová

Ohlédnutí 
za Pohádkovým lesem

V sobotu 2. 6. 2007 přichystal Domeček
dětem k jejich svátku opět tradiční a oblíbený
Pohádkový les. I když počasí bylo proměnlivé
a občas nás svlažila nějaká ta přeháňka, děti
ani rodiče to neodradilo a nenechali si tuto

příležitost  ujít. Přišlo 260 dětí a s jejich rodiči
a babičkami a dědečky prošlo trasu celkem
kolem 1000 lidí. Cestou potkávali různé po-
hádkové bytosti a zvířátka. U princezen cvrn-
kali kuličky do hradu, s Machem a Šebestovou
krmili Jonatána, s Karkulkou a babičkou
zašívali vlkovi nacpané břicho,  s kočičkami si
hráli s míčkem, v Orientu skládali barevné
mandaly, s vodníky lovili rybičky, u oblí-
bených  pavouků  lozili po lanech a houpali se
v obří pavoučí síti. Někteří si zpříjemnili cestu
i výstupem a vyhlídkou z rozhledny. Na konci
děti čekal ve svém hradu Král Pohádkové říše
spolu s Královnou. Zážitek to byl, jak nám
později vyprávěli, pěkný pro všechny.

Chtěla bych zde poděkovat stavební
spořitelně  Modrá  pyramida, která  nám  letos
s Pohádkovým lesem pomohla a to nejen se
stanovištěm v lese, ale i skákacím hradem v za-
hradě Dětského domova. Děkuji i Dětskému
domovu za poskytnutou pomoc. A děkuji také
všem dobrovolníkům, kteří se v ten den
proměnili v pohádkové bytosti a přišli nám
pomoci potěšit tu spoustu dětí. Stálo to za to.

Dáša Lazarová
--
Domeček oznamuje, že hledá na příští

školní rok vedoucího do kroužku MODELÁŘ.
Pokud máte zájem vést skupinu kluků a předat
jim co umíte, zavolejte na 549 410 118 nebo
776 550 330.

Část ZUŠ se stěhuje
do bývalé knihovny

ZUŠ Tišnov, obor literárně dramatický,
oznamuje rodičům i dětem, že od září 2007 se
stěhuje z učebny v prostorách ZŠ 28. října do
nové učebny v místě bývalé tišnovské
knihovny. S  tím  souvisí  i  možnost  rozšíření
a zkvalitnění výuky v tomto oboru. Přijímáme
děti od 5 - 7 let do přípravného ročníku a děti
od 8 let  do základního studia - I. stupeň. 
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Dramatická výchova je výchova prožitkem.
Děti se naučí spolupráci ve skupině,
vyjadřování svých pocitů a názorů, rétorice a v
neposlední řadě i vystupování na jevišti.

Zájemci se mohou přihlásit v prvním
školním týdnu šk. roku 2007/2008 v nové
učebně - bývalá městská knihovna - každý
pracovní den od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Případné dotazy zodpovím na e-mailové
adrese: Kramobla-KatuskaS@seznam.cz

Na všechny děti se těší
Katka Sobotková

učitelka LDO

Poděkování 
mateřské škole pod Květnicí

Školní rok 2006/07 byl pro nás, naše děti,
paní učitelky, paní kuchařky a ostatní pracov-
níky mateřské školy naplněn radostnou prací.
Když jsme v září začínali, dávali jsme děti do
mateřské školy s obavami, jak vše zvládnou.
Někdy padla malá, či dokonce velká slza na
obou stranách, až jsme postupně zjišťovali, že
naši malí caparti prožívají krásný rok plný her,
zábavy a radosti. Paní učitelky připravily
každý den pro naše děti zajímavý program,
vybraly poutavá divadelní představení a ne-
opomenuly ani poznávání přírody. Celý rok se
nesl v duchu sbírání nových dovedností, výt-
varných prací, komunikace, pravidel a vzniku
prvních přátelství. 

Jedním z posledních velkých zážitků byl
výlet do Dinoparku ve Vyškově, kde naše děti
zažily cestu do pravěku, viděly prehistorická
zvířata  v  životní  velikosti, svezly se vláčkem
a navštívily kino.

Děkujeme za vše paní učitelce Olze
Bártové, Evě Nechvilové, Janě Spurné a Dag-
mar Visingrové. Současně děkujeme městu
Tišnovu jako zřizovateli za zajištění provozu
mateřské školy. 

Všem přejeme slunné prázdniny!
Spokojení rodiče

Škola v přírodě
Sobotní ráno dne 26. 5. bylo velmi

neobyčejné, protože všichni žáci pátého
ročníku školy Smíškova čekali před školou.
Jeli jsme totiž s řeckým a egyptských
naladěním  na  školu  v  přírodě na Tři Studně
v penzionu pana Studýnky.

Byli jsme tam sice jen týden, ale zábavy
jsme si tu užili dost. Hráli jsme hry, chodili na
výlety, ale bohužel jsme se tam museli učit.

Učili  jsme  se  ale  vždy  jen  čtyři hodiny.
O přestávkách jsme chodili ven, takže škola
celkem rychle uběhla. Ale bohužel stejně
rychle uběhl i celý ten týden a v sobotu 2. 6.
jsme jeli zase domů. 

Škola v přírodě byla velmi zdařilá a byl
bych moc rád, kdybychom tam jeli ještě.

Žák Adam Balák

Byli jsme v Rakousku
Ve čtvrtek 17. května navštívila ZŠ

Smíškova Rakousko. Vyjeli jsme časně ráno.
Nejprve jsme jižně od Vídně v Hinterbrühlu
navštívili důl, kde se dříve těžil sádrovec, a za
II. světové války zde byla utajená výroba
letadel. Na loďkách jsme se projeli po
největším podzemním jezeře v Evropě, které
vzniklo po odstřelu roce 1912.

Naše další zastávka byla u letního sídla
panovnického rodu Habsburků, u zámku
Schönbrunn. Jeho rozlehlost a překrásné
zahrady nám utkvěly v paměti.

V centru Vídně jsme shlédli Hofburg, domy
architekta  Hundertwassera,  dóm  sv. Štěpána
a nádhernou vídeňskou třídou se vrátili k mo-
numentální soše Marie Terezie, kde na nás
čekal autobus.

Plní zážitků jsme se vrátili domů.

Veronika Hvízdalová,
Alena Navrátilová, Dušan Mašínský
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Zpráva o sportovní činnosti na ZŠ Tišnov,
nám. 28. října, ve školním roce 2006/2007

Bohatá nabídka i výsledky
Sportovní vyžití v rámci Asociace školních

sportovních klubů je na naší škole velmi
bohaté. Žáci se během roku zúčastňují okrs-
kových, okresních, krajských i republikových
soutěží v téměř všech sportovních disciplínách.

Bohatou nabídku sportovních soutěží
dokresluje seznam sportů, kterých se škola
pravidelně zúčastňuje: atletika, basketbal, flor-
bal, házená, minifotbal, sportovní gymnastika,
stolní tenis, šplh, volejbal, vybíjená. Úspěšné
byly sportovní gymnastky (2. v okrese) a volej-
balisté (2. v okrese). 

V roce 2007 dosáhla ZŠ největších úspěchů
v basketbalu a v atletice. V Nestle basketbalu
žákyně vyhrály okresní i krajské kolo a po-
stoupily do republikového finále. V atletice
jsme též zaznamenali několik úspěchů v rámci
kraje. 6. místo mladších hochů na Želešické
růži, 5. místo na Vánoční laťce ve skoku do
výšky, 2. místo dívek a 4. místo chlapců v atle-
tickém čtyřboji a 7. místo mladších dívek a 3.
místo starších dívek v Poháru rozhlasu. 

Největšího úspěchu dosáhla Magdalena
Schulzová, která v celostátním finále ve skoku
do výšky "Jipast" obsadila 4. místo, a družstvo
starších žákyň, které z republikového finále
dovezlo 6. místo v Atletickém čtyřboji.

Dále škola sama organizuje pravidelné
soutěže pro své žáky: školní turnaj ve vybíjené,
florbale a basketbale tříd, v rámci Sportovního
dne a Dne dětí proběhl atletický čtyřboj a tur-
naj ve florbale. Letošní školní rok bude
zakončen  účastí  na  Letní olympiádě mládeže
v Kuřimi, kde se představí na 70 žáků v 9
sportech a disciplínách.

Tento rok byl pro naši školu velmi úspěšný
a doufáme, že se nám podaří i v nadcházejícím
navázat na letošní sportovní úspěchy.

Učitelé tělesné výchovy

16. 6. 2007, Opava 
Republikové finále v atletickém čtyřboji

Historického úspěchu zde dosáhlo družstvo
starších žákyň. Tereza Dušková, Kristýna Hav-
látová, Klára Veselá a Pavla Libichová
(všechny  žákyně 8. A třídy) obsadily 6. místo
v  ČR  mezi  14  vítězi  z  jednotlivých  krajů.
V jednotlivcích vyzdvihněme 9. místo Havlá-
tové a 13. místo Duškové celkem z 69 závod-
nic. V individuálních disciplínách byla
Dušková  3. v dálce a Havlátová 4. na 800 m.

Děvčatům gratulujeme k vylepšeným osob-
ním  výkonům  a  zároveň   k   rekordu   školy
v atletickém čtyřboji.   Petra
Seberová

Med byl až do 16. století
jediným sladidlem

Nejstarším dokladem o práci člověka se
včelami je pravěká skalní kresba v Pavoučí
jeskyni  Cauveas  de  la  Arana  ve  Španělsku
u Valencie, stará asi 15 000 let. Znázorňuje
scénu odebírání medu včelám z dutiny stromu.
Kresba zaznamenává použití speciálních ná-
dob na odebírání a transport medných plástů.
Není na ni vidět použití kouře k mírnění včel.

Slovo "honey" - med, po-
chází z germánského kmene
slova "hunaga", což znamená
zlatý. Po desetitisíce let byl

med v mnoha zemích jako takřka jediný
dostupný zdroj cukru - univerzálním sladidlem.
Starověké civilizace pohlížely na med jako na
zázrak a i dnes, po dlouholetých vědeckých
výzkumech, zůstává med do značné míry záha-
dou, stále ještě nevíme vše o jeho podstatě.

Dnešní doba přináší nová a nová sladidla,
ať jsou přírodní či umělá. Tak je pro normál-
ního občana hospodářský význam včely po
této stránce nepatrný. Med přesto zůstává po
staletí přírodním produktem té naší včely
medonosné. Zvyšuje přirozenou odolnost
organismu, příznivě ovlivňuje krevní oběh,
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posiluje nervovou soustavu, dobrý spánek,
veselost... 

V dobách, kdy ještě nebyl běžně používán
medomet a dříve byl med získáván lisováním
přímo z včelího díla, obsahoval vylisované
larvy plodu. Nové technologie ve včelařství
nám  dnes  umožňují  tento  dar  -  med  získat
z plástů včel v moderních nerezových medo-
metech, uschovat v ekologických a potravinář-
ských nádobách. Při dalším zpracování medu
též využít dostupné moderní  metody, tak, aby
se tento produkt dostal až k tomu dnešnímu
spotřebiteli v té nejlepší kvalitě,  odpovídající
normě,  předpisům při výrobě potravin. Na
našem stole byl ve skleněném obalu s pěknou
etiketou. 

Včelařím s dvanácti včelstvy. Tento med
nejen konzumují včely, ale i naše děti. Prošel
zkušební laboratoří, akreditovanou ČIA pod
číslem 1203 Výzkumného ústavu včelařského,
splňující označení normy jakosti "Český med"
č. ČSV 1/1999  s certifikátem výborné kvality,
který vlastním. Tyto hodnoty jsou tvrdší než
udává § 10 vyhlášky č. 76/2003 Sb., oddíl 2
Med. 

Doporučil bych všem konzumentům medu
obrátit se na včelaře na Tišnovsku, které dobře
znáte a dát přednost produktům českých včel,
než medům dováženým z ciziny. V ZO ČSV
Tišnov je 73 registrovaných včelařů, kteří
hospodaří s 690 včelstvy. Získáte kvalitní med,
přispějete k rozvoji našeho včelařství a k za-
bezpečení dobrého opylení rostlin i pestrosti
naší přírody. Přeji vám všem dobrou chuť!

Josef  Permedla
Pokračování v září: 
Včelí královna a její chov v 21. století.

Vzpomínka na Synalov
V minulém roce jsem vzpomněl v dobrém

na moje prožitky v Dolních Loučkách a byl
bych nespravedlivý, kdybych nevzpomněl také
krásných prázdnin v roce 1937, které jsem
spolu s otcem strávil v Synalově.

Bydleli jsme u horních Škvařilů, kde jsme
měli vlastní místnost s postelemi s velkými
proužkovanými duchnami. Zde jsme dostávali
také snídaně a večeře, obojí bylo podle
dnešních nejpřísnějších biokritérií. Domácí
žitný chléb, domácí mléko a máslo. K večeři
často kyselé mléko, hříbková praženice,
vajíčka a podobně. Zde jsme se však zdržovali
poměrně málo, byli jsme hlavně v přírodě a ta
je kolem Synalova, jak jistě víte, překrásná. 

Na obědy jsme chodili doprostřed obce nad
malý rybníček k Mojžíšům. I zde byla strava
prostá, venkovská, ale vždy výborná. Pan
Mojžíš byl znám tím, že pokud měl hosta, seděl
s ním třeba do 3 hodin po půlnoci. Dokonce se
traduje, že zde jednou při hodech byl provoz
non stop po pět dnů. Měl jsem zde výborného
kamaráda, s nímž si velmi dobře rozumím do-
dnes, Karla Rašovského, syna řídícího tamní
školy. S jeho otcem se zase velmi dobře znal
můj otec. Pan řídící Rašovský byl po něko-
likaletém zajetí ruský legionář. V obci založil
hasičský sbor a byl jeho náčelníkem, byl
obecním pokladníkem, organizoval divadla,
vyřizoval lidem písemnosti a ve škole byla
stanice první pomoci. Byl také zanícený včelař,
měl  až  25  včelstev.   Škola  byla  jednotřídní
a měla i 85 žáků (dnes je v Synalově 94
obyvatel), bývalo zde několik výpomocných
učitelů. Během jeho působnosti byla zbudo-
vána kromě jiného požární nádrž, přístavba
kabinetu, pomník padlým. 

Po příchodu nacistů byl v roce 1940
penzionován a odchází s rodinou do Drásova.
Po  válce dostává  odškodné a vybírá si školu
v Čebíně. Zde nepůsobí dlouho. Po únoru
1948 je znovu penzionován pro politické a ná-
boženské přesvědčení. Pocit křivdy byl jistě ta-
ké jedním z důvodů jeho předčasné smrti. Tak
se vzpomínka na prázdniny snoubí i se vzpo-
mínkou na dobrého a pracovitého člověka.

U Škvařilů jsem prvně viděl žentour,
miškování kanečků, ruční odstředivku na
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mléko a stloukání másla. Při jedné z vycházek
na Kopaniny jsem také viděl výrobu vepřovic.
Muž šlapal v mělké prohlubni cihlářskou hlínu
s plevami a po vytvarování směsi v dřevěné
formě   ukládal  cihly  na  slunce  k  vysušení. Z
takových cihel se tehdy ještě běžně na venkově
stavělo. 

Na Sekoři byla ohromná paseka plná
malin, ženy s dřevěnými až dvacetilitrovými
putnami na zádech zásobovaly těmito plody
Tišnov.  Tehdy  se  využívalo  každé  možnosti
k obživě, bývaly zde také malé zahrádky s ci-
bulí, petrželí a mrkví na mýtince uprostřed
lesa, na  pastviskách  hojně  rostl  kmín,  který
s  kultivací  půdy již téměř vymizel. Zůstává mi
v paměti také případ, kdy jsme při sejití stráně
nad rybníkem ve Žlebech našli více jak sto
hřibů. 

Příjezd auta do obce byl událostí, pamatuji
to za prázdniny jen dvakrát. Poprvé přijel pro-
davač okurků, podruhé přijel tišnovský taxikář
Hajzler pro nás, když prázdniny končily.

Na jedné z vycházek jsme viděli s otcem
poměrně velkého téměř černého hada. Pro-
hlásil jsem s jistotou, že se jedná o horskou
zmiji. Měli jsme totiž nedlouho před tím ve
škole přednášku od tatranského lovce zmijí,
který si mimo sezónu přivydělával přednáš-
kami po školách. Ukazoval nám různé hady ve
skleněných nádobách s lihem nebo forma-
línem a hůl, která měla hlavici s prohlubní,
kterou si zmije při lovu přidržoval. Byla to
velice zajímavá přednáška a zpestření výuky. 

Takových přednášek bývalo více, vzpomí-
nám také na exhibici bezrukého Frantíka ve
staré tělocvičně, která vzala později při
bombardování za své. Ten byl příkladem hou-
ževnatosti, od narození bez rukou předváděl
psaní plnicím perem, psaní na stroji a jiné
obtížné úkony. Měl přitom speciální ponožky,
které neměly špičky. Později měl v Brně
rozmnožovací kancelář, kopírování tenkrát
téměř neexistovalo a tak se mnoho úředních

listin opisovalo na
stroji. Pracovala u
něho také sestra mé
známé a vyprávěla,
jaký to byl proutník.

Chodili jsme s ot-
cem často na Kopa-
niny, odkud je krásný
rozhled, často k há-
jovně na Sekoři a
také do Lomnice, kde

měl otec mnoho známých; po Staré cestě

štětované kameny a s příčnými drážkami pro
odvod vody. Silnice do Synalova tehdy ještě

nebyla. Kopaniny byly v létě místem, kam
chodili tišnovští Sokoli a turisté, vycházky
bývaly zakončovány pečením buřtů. V zimě
sem jezdili lyžovat. Kopaniny jsou dnes
Chráněnou krajinnou oblastí.

Ač je Synalov téměř na konci světa, do Osik
byla tehdy jen polní cesta, nevyhnuly se mu ani
válečné události. Na katastru obce havarovaly
dvě  německá letadla. Jedno v místě zvaném
Na Balinkách a druhé dopadlo nad Ochozem
v místě zvaném Dalíšky. Tam, kde se dnes
sbíhá Stará cesta se silnicí nechali Němci
tančík, asi kořist z počátku války, výrobek
francouzské zbrojovky Schneider- Creuzot.  V
obci samotné bylo ku konci války v několika
etapách ubytováno až 400 německých vojáků.

A když je řeč o válce,
zastavme   se   při   odchodu
z obce u pomníku padlým v
první světové válce, o jehož
zbudování nad Synalovem se
v roce 1935 zasloužil pan
řídící Rašovský a místní
hasičský sbor. 

Z malé obce padlo deset
občanů. Pomník je udržovaný, tráva kolem
obsečená. Je opatřen krátkým veršem: "Vaše
brzké odloučení stále bolí nás, zvadli jste jak
jarní kvítí, jež políbil mráz." (Kr)
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O tišnovských øeznících    6
PO VYUČENÍ

Učňovská léta byla završena zkouškou. Ta
se dělala před komisí složenou z mistrů, kteří
mívali každý měsíc schůzi, tak jako i hos-
podští. Schůze bývala zpravidla v hospodě Na
Perštýně v zadní místnosti za výčepem, říkalo
se "v kasině".  Předseda  Společenství řezníků
a uzenářů v Tišnově a ještě přísedící z řad
mistrů zpravidla při té příležitosti zkoušeli
učně. Učedníci dostali pozvání a před komisí
odpovídali na dotazy zkoušejících, zkouška
tedy byla teoretická, o praxi vydal svědectví
mistr, kde se učeň učil. 

Předseda komise Vojta z Olší se jednou ptal
zkoušeného, kdo u mistra vypisuje složenky na
peníze. Dotaz  se  tedy  mohl
týkat  čehokoliv z okruhu práce
a činnosti při řeznictví či krámě.
Společenstvo  bylo  úředně
zmocněno a vydávalo výuční
(tovaryšské) či mistrovské listy opatřené
kolkem a podepsané příslušnými funkcionáři.
Mistr musel ovšem učně ke zkoušce přihlásit a
doporučit, jinak nebyl ke zkoušce připuštěn.
Když  učeň  nebyl dostatečně připraven, učil se
i déle než tři roky. Nešiky zpravidla mistr
vyhodil po pár dnech či týdnech. "Nic z tebe
nebude, běž dom!"  Tak jeden učedník V. ze
Sejřku u Nedvědice po čtrnácti dnech u
dobrého, ale přísného mistra Rudolfa
Rašovského po čtrnácti dnech sám utekl. 

Po obdržení výučního listu se učeň stal
tovaryšem, nemohl mít samostatné řeznictví,
ale musel dále pracovat jako tovaryš nejméně

dvě léta, někdy tři i více. Zkouška z tovaryše
na  mistra  byla  ovšem  již  daleko důkladnější
a těžší. To už byly otázky na druhy a složení
masa, přípravy salámů, kořenění, solení  a také
na výpočty dávkování a podobně. Tovaryš
předložil od mistra potvrzení o vykonání

tovaryšské doby s doporučením ke zkoušce.
Složením zkoušky se tovaryš stal mistrem.

Výuční list jsem získal v roce 1931 u mistra
Svitavského v Tišnově. Rodiče mne potom
poslali  ještě  na  Hostinskou a obchodní školu
v Brně, kde jsem dva roky studoval a získal
vysvědčení  na  odchodnou jako kuchař, číšník
a účetní v hostinském provozu. Potom jsem
odešel pracovat do Francie jako číšník v hotelu
Beaurivage v St.Gervais blízko Chamonix. Ve
Francii jsme měli jako číšníci plat 1400
francouzských franků. Bylo to hodně, kurz byl
tehdy 1,33 Kč a to už byly peníze. Za korunu
byl párek a rohlík 

Protože nám neprodloužili pracovní povo-
lení, vrátil jsem se domů a po dvě sezóny jsem
pracoval na Pustevnách na Radhošti v hotelu

Tanečnica a  Skalíkova Louka,
které měl tehdy pronajaty můj
příbuzný pan Krejčí z Tišnova. 

Když jsem byl na hotelu ve
Francii, tak jsme tam byli tři

Moraváci a proto jsme se domlouvali česky.
Francouzky jsme se moc nenaučili, ale naopak
spolu s námi pracující Francouz se naučil něco
z naší řeči. 

Byla  tam  jako  hotelový  host jedna dáma
a při obsluhování jsme jí zapomněli dát lžíci,
žádala o ni jakýmsi jazykem, potom německy,
ale kolega Francouz jí zase nerozuměl. Začala
se čertit, ale kolega číšník, který od nás
pochytil některé české výrazy jí řekl: "Běž do
pr..., babo!" Ona však bohužel dobře
rozuměla, byla  to  Polka. Zavolala  si  šéfa, že
s ní sprostě jednáme a stěžovala si. Šéf se ptal,
kdo to byl. "Ten ne, ten taky ne, ale támhle
ten!" a ukázala na provinilce. Vrchní řekl:
"Paní, to je nemožné, to je Francouz a ten
česky absolutně nerozumí a nemluví!" 

My jsme ovšem také z francouzštiny pochy-
tili především nepublikovatelná slova.

Jan Vrzal
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Kynologické závody  Grádo
a Vodníkova Pentle 2007

V  květnu  se v areálu Kynologického klubu
Tišnov uskutečnily každoroční závody Grádo
2007 a Závod Vodníkova Pentle  pro mládež
do 18 roků. Tyto závody se konají na úrovni
zkoušek  Základní  ovladatelnost  psa   (ZOP)
a Zkoušky pracovní upotřebitelnosti 1. stupně
(ZPU 1). K prezentaci se přihlásilo  celkem 20
psovodů se svými pejsky. K posuzování byli
delegováni rozhodčí p. Jindřich Hon z Ostravy
a pan Květoslav  Štibora z Vlkoše.

Jaké byly výsledky závodu Grádo?
V kategorii ZOP se na 1. místě  umístila sl.

Šenková z boxerklubu Brno, 2. místo (96
bodů) získal p. Pavel Kolbábek s aerdel-
teriérem Danym  z tišnovského klubu, 3. místo
(91 bodů) získala pí MVDr. Kaplanová z KK
Zetor Brno. V kategorii ZPU1 získal 1. místo
p. Šabacký z KK Zetor, zbývající místa v
trojici nejlepších obsadili členové domácího
klubu: 2. místo pí Sítařová s křížencem
Henrym (87 bodů)  a  3. místo slečna Veronika
Timková s fenou belgického ovčáka malinois
Brinou (82 body).

Jaká byla výsledková listina závodu
mládeže Vodníkova Pentle 2007? 1. místo
slečna Urbanová 92 body (KK Blansko), 2.
místo slečna Srbová se psem Tedym 89 bodů
(KK Tišnov), 3. místo slečna Hofmanová 82
body ( KK Boskovice).

V každé kategorii byli nejlepší závodníci
odměněni věcnými cenami, poháry a tričkem.
Je velmi potěšitelné, že se ve všech třech
kategoriích velmi dobře umístili tišnovští kyno-
logové. Závod byl výtečně zorganizován a vel-
mi dobře hodnocen  rozhodčími i závodníky.

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 a Sto-
dulkovi.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Dne 28. 6. 2007 od 07:30 do 15:00 hod.
bude z důvodů plánovaných prací přerušena
dodávka elektrické energie. Bez napětí bude
ulice Květnická od křižovatky s Kukýrnou na
konec garážím. Čísla popisná: 1610, 1611,
1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1717, 1718,
1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724 a garáže,
kotelna u č. p. 1721.

Také dne 11. 7. 2007 od 07:30 do 16:00
hod. bude z důvodů plánovaných prací
přerušena dodávka elektrické energie. Ulice
bez napětí: Trnec, U Pily, Těsnohlídkova, U
Lubě, Mrštíkova, Mahenova, Cihlářská, Na
Nové, Hradčanská, Olbrachtova. Bez napětí
bude i ČD nádraží v Hradčanech.

Děkujeme za pochopení
E.ON Česká republika, s.r.o.

Sport
ATLETIKA
2. 6. 2007 
2. kolo II. ligy družstev, Uherské Hradiště

Po oťukání soupeřů z prvního kola začal
nelítostný boj o barážovou jistotu. Rozložení
sil z prvního kola napovědělo o postupových
ambicích jednotlivých týmů, které si chtěly své
postavení udržet. AHA Vyškov, za který
nastupují komplet tišnovští závodníci, své
pozice udržel. Ženy dokonce 2. kolo vyhrály.
Z Tišnova přispěly k vítězství: Kristýna Hav-
látová 3. místem v dálce (486 cm) a 6. místem
v běhu na 800 m (2:37,46), oboje v osobních
rekordech. Tereza Dušková 7. místem v dálce
(466 cm) a 10. místem v běhu na 200 m (27,30
s). Letos  poprvé nastoupila Tereza Součková
a hned bodově výrazně přispěla - 2. místo na
100 m př. (19,38 s), 3. místo na 400 m př.
(82,16 s) a 6.  místo v oštěpu (27,91 m).

Muži skončili celkově 4. O svých kvalitách
přesvědčil Lukáš Pavelka - 3. místo v tyči (330
cm), 2. místo na 110 m př. (16,12 s) a 7. v dál-
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ce (641 cm). Zdatně mu přizvukoval Robin
Doležel - 4. na 400 m př. (59,72 s), 5. na 400
m (53,01 s) a 9. na 200 m (23,74 s). Kvalitní
oštěpařský výkon předvedl Martin Novotný
52,53 m a 4. místo. V disku 32,42 m Jiří Berka
na 400 m př. 6. (63,23 s) a na 800 m doběhl 7.
(2:01,91). Dále bodoval Martin Sebera na 110
m př. - 3. místo (17,03 s), 9. místo v dálce (588
cm). Bez bodů, ale s osobním rekordem se
představil Josef Filla na 100 m (11,73 s) a 200
m 24,09 s.
7.  6.  2007  Hodonín, 3. kolo staršího žactva

Poslední letní kolo staršího žactva bylo ve
znamení 3setinového nesplnění Duškové v bě-
hu na 300 m na limit pro účast na Mistrovství
ČR a kolize Havlátové na 200 m překážek.

Výsledky: 150 m Dušková Tereza 20,38 s;
300 m Dušková Tereza 44,03 s; 150 m Dvořá-
ková Kar. 21,60 s; 200 m př. Dvořáková Kar.
34,22 s; Dálka Havlátová Kristýna 4,78 m.
8. 6. 2007  MČR ve vícebojích, Olomouc

Krásné slunečné počasí přivítalo nejlepší
republikové vícebojaře. V kategorii dorostenců
Lukáš Pavelka obhájil svou pozici z halového
šampionátu v sedmiboji a opět získal 7. místo.
Tradičně velmi silný byl v překážkách a v kou-
li. Obrovské zlepšení přidal v tyči. Rezervy
jsou v dalších technických disciplínách (skok
do výšky, oštěp, disk). Celkově však Lukáš
vylepšil mnoho svých disciplín a 7. místo mezi
vícebojařskou elitou mu sluší.

V juniorech  se  představil  Robin  Doležel
a nezačal špatně - osobáky na 100 m a v dálce.
Pak následovala slabší koule a neskočená
základní výška ve skoku do výšky. I tak se
Robin blýskl ve startovním poli nadprůměr-
nými běžeckými výkony - na 400 a 1500 m.
Výrazné je opět zlepšení v tyči (práce pana
trenéra Solcányho zanechala na Lukášovi a Ro-
binovi výrazný otisk).

10. 6. 2007 Brno a Hodonín
Mistrovství Moravy a Slezska

Ženy  v  Brně  a  muži v Hodoníně bojovali
o tituly nejlepších moravských atletů. V ženách
se představily 4 Tišnovačky: v dorostenkách
Jurčáková 4. v dálce (491 cm) a 5. na 100 m
př. (16,95 s); ještě žákyně Dušková 6. na 200
m (27,09 s) a též žákyně Havlátová 7. v dálce
(471 cm). V ženách 5. Součková na 400 m př.
(81,46 s). Zlatou medaili si odvezlo kvarteto
Havlátová, Dušková, Jurčáková, Součková ze
štafety 4x100 m (54,51 s). Kvalitní osobní
rekord  zaběhl  Jiří  Berka  na  400 m (50,97 s)
a 11. místo. Dále přidal 7. místo na 400 m př.
(60,40 s).

16. 6. 2007  Hodonín
3. kolo II. ligy družstev mužů a žen 

4. místo mužů a celkové 3. místo po třech
kolech zatím zaručuje postup do podzimní
baráže  o 1. ligu.  Ženy  3. kolo vyhrály a jsou
v čele i celkově. Z výsledků tišnovských: 100
m 7. Filla 11,81 s; Babička 12,65 s; 200 m 7.
Filla 23,78 s; 400 m 7. Doležel 52,76; Berka
54,80 s, Babička 58,55 s; 800 m 3. Berka
1:57,56 s; 110 m př. Pavelka 16,18 s; 400 m
př. 2. Doležel 57,96 s; 3. Berka 59,81 s; 10.
Babička 70,35 s; tyč 4. Pavelka 360 cm; 8.
Doležel 315 cm; dálka 6. Pavelka 639 cm; disk
5. Horák 36,94 m; kladivo 8. Horák 35,21 m;
4. Novotný 50,29 m.

Ženy: 100 m př. 1. Jurčáková 17,71 s; dálka
4. Jurčáková 495 cm; 5. Kvíčalová 467 cm;
oštěp 2. Jurčáková 31,19 m.

Kompletní informace, výsledky, fotogalerie
a videa jsou k dispozici na stránkách
www.aktisnov.wz.cz
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Uznale se o svalové výbavě tišnovských deseti-
bojařů vyjádřil trojnásobný mistr světa v dese-
tiboji Tomáš Dvořák.



Malý tenista
Jmenuje se Ondřej Čtverák, narodil se před

9 lety a je z Hradčan. Tenisu se věnuje od
svých 6 let, kdy se
začal postupně sezna-
movat s tenisovou
krásou i dřinou.

Počáteční tréninky
"pro zábavu" se postu-
pem času zintenzivňo-
valy až k dnešnímu
téměř každodennímu

hraní na  domovských  kurtech oddílu TC-MJ
Brno v Lužánkách nebo s trenérem J. Mar-
ťákem na kurtech v Čebíně. Přístup k tréninku
i zapálení pro hru se mu vyplatil již na svém
prvním turnaji v Prostějově, který ještě v kate-
gorii 7letých (minitenis) vyhrál. Od loňského
roku, kdy začal hrát v kategorii 8-9letých
(babytenis) již na "velkém" hřišti, slavil
turnajový triumf na 8 turnajích v celo-
republikovém okruhu dětí BT-MJ Wilson tour.
V jeho zimní části r. 2007 obsadil celkové 1.
místo a na závěrečném turnaji Masters skončil
bronzový. V letošní sezóně se zúčastnil i tur-
najového okruhu dětí Kids'cup, který se hraje
po celém světě a nad kterým v ČR převzal
záštitu bývalý hráč světové tenisové špičky
Sláva Doseděl. 

Po postupu z jednoho ze čtyř nominačních
turnajů, ze kterých postupovaly vždy čtyři
nejlepší   hráči   do  celorepublikového  finále
v Brně, se mohl opět těšit na měření sil s nej-
lepšími v této věkové kategorii.  Ondřej turnaj,
který se konal 27. 5. 2007,  vyhrál. Jako vítěz
si vybojoval právo startu na celosvětovém fi-
nále, které se tento rok koná počátkem
prázdnin v chorvatském Umagu. 

Přejeme mu tímto dobrou reprezentaci
našeho tenisu v zahraničí a hlavně hodně
radosti z této krásné hry, kterou tenis
bezesporu je.    (zz)

Vzpomínky
Dne 3. 6. 2007 uplynulo 100 let, 
co se narodil pan
VIKTOR OSWALD ŽIVOTSKÝ

Po absolvování  reálného
gymnázia  v  Brně nastou-
pil v roce 1929 na radnici v
Tišnově jako městský
účetní, kde současně
vykonával funkci tajem-
níka až do roku 1952, kdy
ve svých 45 letech náhle
zemřel nedbalostí tehdejší-

ho  zdravotního  personálu v Brně.
Byl aktivním lyžařem, členem Sokola

Tišnov, kde zastával funkci pokladníka. Také
nevynechal žádný fotbalový zápas, které se
hrály na hřišti u Svratky na Ostrovci. Důvěrně
mu říkali „Rada".

Na pracovitého a obětavého tátu vzpomíná
 syn Zdeněk

"Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to."

Dne 28. června 2007
uplynou 4 roky od doby,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,   
tatínek a dědeček, pan
VOJTĚCH KROUFEK
Za vzpomínku na něho
děkují manželka a děti s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal a nám jen
vzpomínky na Tebe zanechal.

6. července vzpomeneme
5. výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědeč-
ka, pana
MILOSLAVA VÁLKY
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
Manželka a děti s rodinami.
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Dne 11. 7. vzpomínáme 2. smutné výročí
úmrtí  našeho  milovaného
manžela, tatínka a dobrého
kamaráda, pana

PhDr. 
KARLA FICE, CSc.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

19. července uplynou 3 roky
od úmrtí naší manželky,
maminky, babičky a sestry,
paní

IRENY BERKOVÉ
Vzpomínají manžel, děti s
rodinami a sestra Hana.

Dne 24. července uplyne 3. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan

MILOSLAV JELÍNEK
Stále vzpomínají manželka
a  synové  Miloslav a Pavel
s rodinami.

13/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 18


