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Srpnové slovo starosty
Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo

prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi
možná dáte za pravdu, že jste si odpočali víc, než jste čekali. Vzápětí jsme si
vyzkoušeli, jak umíme čelit rekordním tropickým teplotám, a nyní s nadějí
očekáváme druhou půlku prázdnin.

Tradiční "okurková sezóna" se týká asi jen médií. Pro nás je to období, kdy
se současně realizuje řada připravovaných stavebních projektů - nastávají spíše
"investiční žně". Již v minulém čísle TN jsem s obavami upozorňoval na
obtížnou dopravní situaci, která letos naše město čeká v souvislosti s realizací
několika důležitých dopravních staveb. Prosím i nadále o trpělivost a dis-
ciplinovanost, aby nedocházelo k dopravním nehodám a dalším komplikacím. 

Extrémně teplé počasí působí pravidelně ještě jeden velký problém - večerní
aktivity, sport i přátelská společenská posezení se posouvají do pozdních
večerních a nočních hodin. Nemusí jít ani o porušení příslušných zákonů
týkajících se veřejného pořádku, přesto takovéto aktivity znemožňují spánek
obyvatel přilehlých nemovitostí. Pokus o spánek v přehřátém bytě s otevřenými
okny, ze kterých se na nás místo ochlazujícího vzduchu line zpěv, smích či jen
veselá konverzace..., to je trápení, kterému neumíme čelit. Vyzývám všechny
večerní nespavce k soudnosti a ohledu na sousedy, kteří mnohdy na rozdíl od
hlasitě se bavící společnosti za pár hodin nevyspalí nastupují do náročného
zaměstnání.

Po dokončeném chodníku na Brněnské ulici už měsíc chodíme, aniž bychom
museli přecházet frekventovanou výpadovku na Brno¨; netypická autobusová
zastávka na Lomnické se již buduje. Právě tato zastávka se středovým ostrůvkem
má přispět ke zklidnění dopravy po dobu zastavení autobusu a tím k většímu
bezpečí nastupujících a vystupujících osob. Bude patrně kritizována spěchají-
cími řidiči, o to více ji snad ocení zvláště starší občané a matky s dětmi, kterým
je určena především. Obě tyto stavby by měly být letošním příspěvkem k bez-
pečnosti silničního provozu.

Ve druhé polovině léta se naplno rozběhnou práce na rekonstrukci náměstí
28. října. Svazek VaK Tišnovsko zase zahájí práce na úpravě vodojemu
Květnice tak, aby Sdružení obcí Vírský oblastní vodovod mohlo následně
provést napojení Tišnovska na vírský přivaděč.

A po zbourání montovaného objektu vedle bývalého hotelu u nádraží už
bude vše připraveno pro zahájení výstavby obchodně sportovního centra.

Příjemné prožití druhé poloviny prázdnin a šťastný návrat z dovolených
přeje

Váš                     Ing. František Svoboda



Jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Tišnova se dne 14.

června   2007   setkalo   na   svém   zasedání
č. 4/2007 a na závěr jednání přijalo toto
usnesení:
ZM schvaluje:
1.  Program jednání, předložený starostou

města Tišnova Ing. Františkem Svobodou.
2.  Přijetí dotace a uzavření smlouvy č.

OŠ/98/07 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci
projektu "Oprava sociálního zařízení
koupaliště Tišnov"  ve výši 172 000 Kč. 

3.  Dofinancování projektu "Oprava sociál-
ního zařízení koupaliště Tišnov" z vlast-
ních prostředků města.

4.  Bezúplatný převod pozemků v Tišnově:
parc. č. st. 1991 o výměře 71 m2, parc.
1992  o  výměře  15 m2,  parc.  č. st. 1993
o výměře 17 m2 a parc. č. 1512/7 o vý-
měře 1 606 m2 včetně objektů, které ne-
podléhají zápisu do katastru nemovitostí,
ve vlastnictví Fyziologického ústavu AV
ČR, v. v. i., se sídlem v Praze, do vlast-
nictví města Tišnova. 

5.  Směnu částí pozemků v k.ú. Tišnov: části
parc. č. 1808/11 o výměře cca 52 m2 a
části parc. č. 1808/18 o výměře cca 36 m2

ve vlastnictví manželů Mgr. Marka
Chocholatého a MUDr. Sylvie Chocholaté
za část pozemku parc. č. 1811/20 o
výměře cca 6 m2 ve vlastnictví města
Tišnova. Rozdíl ve výměře směňovaných
částí pozemků doplatí město Tišnov
částkou ve výši 5 740 Kč, tj. 709 Kč/m2. 

6.  Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č.
653 o výměře 1 645 m2 ve vlastnictví
Boženy Kovářové, bytem Tišnov, za kup-
ní cenu 250 Kč/m2. 

7.  Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.
č. 786/30 podle GP označených parc. č.
786/112 o výměře 12 m2, parc. č. 786/113
o výměře 11 m2, parc. č. 786/114 o výměře
7 m2, parc. č. 786/115 o výměře 1 m2 a
parc. č. 786/116 o výměře 5 m2

Společenství vlastníků pro dům čp. 1635,

1636, 1637 na ulici Květnické v Tišnově
za kupní cenu 70 Kč/m2 +  úhradu nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitostí.  

8. Odkoupení části pozemku parc. č.
2466/276 podle GP označené parc. č.
2466/399 o výměře 222 m2 ve vlastnictví
Oldřicha Svobody, Ing. Igora Vlacha, oba
bytem Brno a Marie Stonáčkové, bytem
Alexovice, za kupní cenu 300 Kč/m2. 

9.  Odkoupení   pozemku   parc.   č.   246/401
o výměře 63 m2 ve vlastnictví společnosti
Němec Jiří, stavitel, s.r.o., se sídlem v
Brně, za kupní cenu 250 Kč/m2. 

10. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov: parc.
č. 786/58 o výměře 137 m2 a části parc. č.
784/6 o výměře 964 m2 ve vlastnictví
manželů Jiřího a Marie Němcových, oba
bytem Tišnov, za kupní cenu 250 Kč/m2. 

11. Bezúplatný převod nově vybudované míst-
ní  komunikace umístěné na pozemcích
parc. č. 784/6, parc. č. 786/58 a části parc.
č. 784/10, včetně jejího odvodnění, kana-
lizace (bez domovních přípojek), vodo-
vodního řadu a veřejného osvětlení, ve
vlastnictví manželů, Jiřího a Marie Něm-
cových, do vlastnictví města Tišnova. 

12. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov
parc. č. 784/10 podle GP označené parc. č.
784/13 o výměře 18 m2 ve vlastnictví
manželů Zdeňka a Věry Jílkových, oba
bytem Tišnov, za kupní cenu 250 Kč/m2. 

13. Odpověď manželům Balášovým ohledně
jejich žádosti o pomoc při vyhledávání
pozemku pro stavbu nízkoenergetického
rodinného domku. 

14. Přijetí dotace Ministerstva práce a sociál-
ních věcí na výplatu příspěvků na péči
podle zákona ve výši 6 926,3 tis. Kč.   

15. Přijetí dotace  Ministerstva práce a sociál-
ních věcí na poskytování sociálních služeb
ve výši 420 tis. Kč. 

16. Přijetí dotace Ministerstva zemědělství na
výsadbu melioračních a zpevňujících
dřevin ve výši 1,2 tis. Kč. 

17. Přijetí dotace Úřadu práce na veřejně
prospěšné práce ve výši 75 tis. Kč. 
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18. Rozpočtová opatření města Tišnova č.
8/2007 ke dni 14. 6. 2007 dle předlože-
ného návrhu. 

19. Základní osnovu Koncepce sportu a spor-
tovních zařízení ve městě Tišnově dle
přílohy č. 1

20. Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství
a vzájemné spolupráci s partnerem.

21. Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci s partnerem za účelem realizace
projektu "Zvyšování projektové absorpční
kapacity  Jihomoravského kraje".

22. Odmítnutí nabídky společnosti A&CE
Global Finance, a.s., na odkup akcií České

       spořitelny a.s. 

RM revokuje:
1.  Z důvodu změny vlastníka usnesení ze

zasedání ZM dne 12. 5. 2005, kde pod bo-
dem č. 7 schválilo bezúplatný převod po-
zemků v Tišnově: parc. č. st. 1991 o vý-
měře 71 m2, parc. č.1992 o výměře 15 m2,
parc. č. st. 1993 o výměře 17 m2 a parc. č.
1512/7 o výměře  1 595 m2 ve  vlastnictví
ČR, s právem hospodaření pro
Fyziologický ústav AV ČR, do vlastnictví
města Tišnova.

ZM zřizuje: 
1.  V souladu se zněním čl. 13 Jednacího řádu

ZM pracovní skupinu pro přípravu
Koncepce sportu a sportovních zařízení ve
městě Tišnově ve složení dle přílohy č. 2.

ZM bere na vědomí:
1.  Zprávu o činnosti RM do 5. 6. 2007.
2.  Zprávu o investicích 2007.
3.  Dopis manželů Balášových ohledně

žádosti o pomoc při vyhledávání pozemku
pro stavbu nízkoenergetického rodinného
domku. 

4.  Zápis ze schůze výboru pro Komunitní
plánování sociálních služeb ze dne 23. 5.
2007.

5. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne
5. 6. 2007.

6. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne
30. 5. 2007.

ZM ukládá:
1. RM zpracovat návrh na zrušení vyhlášky
č.  18  ze  dne  22.  září 1994  o  vytvoření
a použití účelových prostředků "Fondu
rozvoje bydlení" na území města Tišnova.
Termín:  do příštího zasedání ZM.

2. RM prověřit možnosti reklamačního řízení
protihlukové  úpravy  přístavby tělocvičny
u ZŠ Smíškova.
Termín: do konce září 2007.

Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

Ing. Zuzana Brzobohatá
místostarostka

Návštěva Moldavy
Ve dnech 29. a 30. června letošního roku

navštívila čtyřčlenná delegace města Tiš-
nova v čele s panem místostarostou Mgr.
Karlem Švábenským slovenské družební
město Moldavu nad Bodvou. Návštěva se
uskutečnila v rámci XI. ro čníku slavností
tohoto města na pozvání primátora
Moldavy ing. Istvána Zachariaše. 

Dvoustranná dohoda o spolupráci byla s
tímto východoslovenským městem podepsána
v rámci V. ročníku Dní Moldavy 29. 6. 2001.
Dnes má Moldava obdobné přátelské kontakty
s šesti partnerskými městy. Kromě Tišnova
jsou to čtyři maďarská města Edelény, Encs,
Karcag a Tarcal a polské město Brzozów.
Zástupci všech družebních měst byli rovněž
mezi pozvanými hosty letošních moldavských
slavností. 

Oficiální část programu proběhla hned
první den návštěvy. Po přivítání představiteli
města v prostorách radnice se konalo ve 14
hodin kladení věnců k pamětní desce význam-
ného rodáka Szepsi Laczkó Matého, na které
bezprostředně navazovalo slavnostní zasedání
zastupitelstva ve velkém sále městského
kulturního střediska. Jednání, přenášené v pří-
mém přenosu městskou televizí do všech
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domácností, probíhalo s ohledem na geogra-
fickou polohu města v regionu obývaném
maďarskou menšinou paralelně ve slovenském
a maďarském jazyce. 

Pro hosty ze všech družebních měst bylo
navíc velmi příjemné uvítání v jejich národních
jazycích. Úvodní zdravice studentek v lido-
vých   krojích   a   vždy  jedna  národní   píseň

v podání smíšeného pěveckého sboru Béni
Egressyho  tak  zazněly  nejen  ve  slovenském
a maďarském podání, ale i v češtině a polštině.
Následovaly státní hymny Slovenska, Maďar-
ska, Česka a Polska a po nich hlavní projev
primátora Istvána Zachariaše, který, kromě
jiného, na konkrétním příkladě spolupráce
Moldavy s družebními městy zdůraznil potře-
bu mezinárodní spolupráce v celém středo-
evropském prostoru. 

V rámci dalšího programu zazněly také
pozdravné projevy vedoucích delegací všech
družebních měst, za Tišnov a Tišnováky
promluvil místostarosta Karel Švábenský.
Oficiální a vysoce společenský charakter měla
také večerní recepce pro všechny hosty ve
dvoře místní římskokatolické farní budovy.

Bohatý program XI. ročníku Dnů Moldavy
probíhal v téměř nepřetržitém sledu již od
čtvrtka 27. června a trval až do nedělních
večerních hodin. Zahrnoval řadu především
kulturních vystoupení, nechyběly ale ani spor-
tovní závody, různé soutěže, výstavy, trhy a
velkolepý ohňostroj. Část z těchto atrakcí měli
možnost shlédnout i členové tišnovské dele-
gace. Navíc během druhého dne pobytu nav-
štívili v doprovodu zaměstnanců moldavského
městského úřadu premonstrátské opatství a
nádhernou jeskyni v nedalekém Jasově.

Celkový dojem z pobytu ve slovenské
Moldavě byl na obou stranách mimořádně
příznivý. Návštěva bezesporu přispěla k upev-
nění družebních vztahů a k prohloubení
spolupráce obou měst.   (jz)

RADNICE INFORMUJE
UZAVÍRKY V TIŠNOV Ě

1.  Ulice Lomnická
Z  důvodu  výstavby autobusové zastávky a

parkoviště na ulici Lomnické v Tišnově bude
tato ulice od 1. 7. do 30. 9. 2007 uzavřena.
Objízdná trasa bude vedena po ulici Riegrově
a Černohorské přes obce Železné a Lomnička.
2. Ulice Dvořákova

 Na Dvořákově ulici v prostoru mezi uli-
cemi Husovou a Riegrovou bude od 2. 7. do
30. 8. 2007 probíhat rekonstrukce kanalizace.
Proto   je   pro  dopravu  tento   úsek   uzavřen
a objížďka bude vedena po ulicích U Hum-
polky, Cáhlovská, Nádražní, Janáčkova, nám.
Komenského, nám. Míru, Riegrova.
3. Most u papírny 

Od 2. 7. 2007 je z důvodu havarijního sta-
vu povolena uzavírka mostu u papírny v Před-
klášteří. Průchod pěších bude umožněn. Pro-
sím, respektujte přechodné dopravní značení.

Ing. P. Pazderová, odbor dopravy

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE 
DO KARLOVÝCH VAR Ů A CHODOVA

Odbor sociálních věcí MěÚ v Tišnově
připravil pro důchodce našeho města dvouden-
ní zájezd do Karlových Varů a Chodova ve
dnech 21. a 22. 8. 2007. První den zájezdu si
prohlédneme Karlovy Vary, druhý den
navštívíme porcelánku v Chodově - výrobu
růžového porcelánu, Lidice a letiště v Ruzyni.
Odjezd autobusu bude tradičně v 6 hodin od
budovy radnice v Tišnově. Cena zájezdu je
920 Kč a zahrnuje ubytování v hotelu s po-
lopenzí, vstupy do navštívených objektů a prů-
vodce.  Jídlo na obědy vezměte s sebou. Na
zpáteční cestě jsou zajištěny večeře v pěkné
restauraci na Vysočině - není zahrnuto v ceně
zájezdu (objednáno pro všechny účastníky). Je
vhodné vzít s sebou lázeňské pohárky.

Přihlásit  se  můžete  na  odboru  soc.  věcí
u p. Trnčákové nebo p. Majzlíkové nejdříve od
6. srpna. Telefonické rezervace nebudou přijí-
mány.   Peníze   na   úhradu  zájezdu  vezměte
s sebou.           Emilie Trnčáková, ved. odboru
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   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úředníka 
na MěÚ v Tišnově:
REFERENT FINANČNÍHO ODBORU
(se zaměřením na účtování, vedení evidence
majetku, inventarizaci, styk s bankou, místní
poplatky, pohledávky)

POŽADAVKY:
* VŠ, popřípadě vyšší odborné vzdělání

ekonomického směru
* znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě
* praxe v oboru vítána, zkouška zvláštní

odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců
od nástupu

* znalost práce s PC podmínkou
* morální bezúhonnost
* komunikativnost, samostatnost a schopnost

jednat s lidmi.
Nástup dle dohody, nejlépe 1. 11. 2007. 
Platové podmínky se řídí nařízením vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců  ve  veřejných  službách a správě,
v platném znění, platová třída 10-11.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT 
DO  24. 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 eviden-
ce 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.

   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

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

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
zaměstnanců  ve  veřejných službách a správě,
v platném 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 eviden-
ce 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 obě tato
výběrová řízení kdykoliv v jejich průběhu.
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Následky nepřevzetí
doporučené poštovní zásilky

Finanční odbor Městského úřadu v Tišnově
rozesílal v posledních měsících větší množství
korespondence  svým  dlužníkům v souvislosti
s vymáháním neuhrazených pokut a místních
poplatků  za  komunální  odpad, ze psů apod.
V řadě případů se obálky označené modrým
pruhem s doporučeným psaním určeným do
vlastních rukou vracejí s poznámkou o důvodu
doručovací pošty: "nepřijato" nebo "nevyzved-
nuto" s ověřením tohoto důvodu. Pro odesíla-
tele tato zpráva pošty znamená, že příjemce
byl řádně vyrozuměn o zasílané písemnosti, že
se na uvedené adrese zdržuje, ale odmítá tuto
poštu    převzít    od   doručovatele,   případně
v úložní patnáctidenní lhůtě vyzvednout na
místně příslušném poštovním úřadu. 

Toto jednání  příjemce však nic nemění na
dalším postupu oprávněného při vlastním
vymáhání dlužné částky. Doručování a násled-
né vymáhání se v těchto případech řídí usta-
novením § 17 zákona č. 337/92 Sb., o správě
daní a poplatků, v platném znění. Znamená to,
že po uplynutí úložní doby se na takto zaslané
a vrácené písemnosti hledí jako by byly doru-
čeny - tj. začíná běh lhůty stanovené k plnění,
případně k odvolání se. Tak se může stát, že po
marném uplynutí lhůty k plnění je zahájeno
vlastní exekuční řízení počínaje předexekuční
výzvou, vystavením exekučního příkazu na
majetek povinného (na mzdu, na důchod, na
účet u peněžního ústavu apod.), případně
návrhem na nařízení exekuce místně přísluš-
nému   soudu,   konče  výkonem  těchto   aktů,
i když se příjemce o uložení písemnosti
nedozvěděl.

Z uvedených důvodů doporučujeme dlužní-
kům přistupovat ke svým peněžním plněním
odpovědně. I když může být dlužník v pře-
chodné finanční tísni, vždy je možná dohoda
se stanovením splátkového kalendáře, poseč-

kání a podobně, zvláště, když se jedná o větší
finanční částku. Vyjde to podstatně levněji, než
následné hrazení nákladů řízení.

Toto naše upozornění má za cíl předejít
možným nedorozuměním z mylného výkladu
zákona a negativním následkům při exekučním
vymáhání včas neuhrazených dlužných částek.

Ing. Jiljí Sedláček
vedoucí finančního odboru

Mìstské kulturní støedisko
 

10. srpna 19 - 22 hod., zahrada MěKS
ZAHRADNÍ KONCERT 
MAŇANA 

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

MIROSLAV POSPÍŠIL - OBRAZY
Výstava potrvá do 9. srpna 2007.

Miroslav Pospíšil se narodil v roce 1943.
Řadí se mezi malíře samouky. Mládí prožil na
rozhraní  Nízkého  a  Hrubého  Jeseníku, kam
k rodičům jezdili "na byt" známí i začínající
malíři - krajináři. V kraji plném lesů, potoků,
říček a překrásné přírody s úžasem sledoval
malíře při práci. Malování ho natolik uchvátilo
a přitahovalo, že se mu začal též věnovat.
Příroda, malování a studium literatury o výtvar-
ném  umění  se  staly  jeho  celoživotní  láskou
a koníčkem. Z výtvarných směrů snad nejvíce
obdivuje díla impresionistů. Náměty ke svým
obrazům nachází při toulkách Vysočinou a je-
jím okolím. K rozvoji jeho talentu nesporně
přispěly i pochopení a podpora rodiny. Snahou
Miroslava Pospíšila je, aby lidé jeho obrazům
rozuměli a aby je těšily. 

Další výstava obrazů Vladislava Urbana
zahajuje vernisáží v sobotu 11. srpna v 10
hodin. V kulturním programu vystoupí
MAŇANA Tišnov.

Akademický  sochař  Vladislav  Urban  žije
a tvoří v Brně. Svoji invenci zkouší v několika
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oborech umělecké praxe: v designu skla, ná-
bytku, šperku, drobné plastice a malbě. Podílí
se   na   veřejných   zakázkách   ve   spolupráci
s architekty. V prostředí české výtvarné kultury
užitého umění si získal pověst úspěšného
návrháře průmyslového a dekorativního skla.
Svými pracemi je početně zastoupen ve fondu
sbírek užitého umění českých i zahraničních
institucí, kterými je uváděn v odborné litera-
tuře. Zde je přiřazován ke generaci výtvarných
umělců 60. let dvacátého století.

Vladislav Urban se narodil v Plzni v roce
1937. Studoval šperkařskou školu a po ma-
turitě Vysokou  školu  uměleckoprůmyslovou
v Praze. Jako výtvarný umělec obdivuje Věčný
prostor, Přírodu, její mechanismy a pestrost. 

V průběhu let se zúčastňoval soutěží,
spolkových výstav, přehlídek, veletrhů, něko-
lika Světových výstav EXPO (se samostatným
oceněním) i mezinárodních sympozií.
Organizuje vlastní výstavy.

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

Cvičení v MěKS
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

GALERIE DIANA
 

zve  na  výstavu plastik, medailí
a restaurátorské dokumentace
akademického sochaře PETRA
BORTLÍKA (1925), obrazů
VĚRY BORTLÍKOVÉ (1929)
a fotografií PAVLA BORTLÍKA (1958).

Výstava byla zahájena 29. července  a potrvá
do 31. srpna 2007.

Sochař Petr Bortlík  
představuje dokumentaci  celoživotní práce

- restaurování kamene - a  přibližuje významné
osobnosti Tišnovska a Vysočiny v podobě
plastik, plaket a medailí.
Zajímavá je i ukázka
postupu při realizaci
ražené medaile od zro-
du námětu až k hotové
medaili.

Malířka 
Věra Bortlíková
návštěvníky oslovuje
svými kultivovanými,
jemnými obrazy pří-
rody - stromů a kytic.

Syn manželů Bortlíkových Pavel Bortlík
představuje  výběr  ze  své fotografické tvorby
a doplňuje tak krásné a umělecky hodnotné
dílo svých rodičů.

Galerie Diana a rodina Bortlíkových vás
srdečně zvou k návštěvě této ojedinělé výstavy
Tišnovského regionu. Výstava potrvá do 31.
srpna 2007.

Galerie Diana, Tišnov, Koráb 133, u nádra-
ží,  areál firmy Mouka, telefon: 549 410 100,
má otevřeno: út - pá 12 - 17, so, ne 10 - 16 hod

(jp)
Ohlédnutí za fotografiemi Aleše Smékala

Cesta správným směrem
Život je cesta proplétající se všemožnými

zákrutami k cíli. Když si ho stanovíme - je
droboučkou tečkou, když k němu vykročíme -
začínáme konečně vidět jeho obrysy. A až je
cíl dosažen, zjistíme, že je jen horizontem, kde
se můžeme rozhlédnout, abychom si vybrali
další cíl, další cestu. Jít svojí cestou ke svému
cíli je krásné a objevné. 

Jít kus cesty ve šlépějích kohokoli, kdo šel
před námi, se zdá být jednodušší. Ale
poněvadž cest, které jsou opravdu nové je
pořídku, šlapeme vlastně všichni po cestách
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vyšlapaných. Jen málokdo jde cestou, kterou
před ním ještě nikdo nešel.

Jít cestou úspěšného otce je těžké. Aby se
syn neztrácel v hlubokých šlépějích - musí být
lepší. V čemkoli. V detailech, drobnostech,
odvaze objevovat nové odbočky, nové výhle-
dy. Protože z dálky je jeho cesta hodnocena
...jako otcova. Zvláště těmi, kteří se před
náročným  výstupem  na  kopec více rozhlížejí
a mají čas i trošku závidět těm, kteří jsou jen
kousek před nimi. 

Snad proto se řada synů úspěšných otců
pouští po jiné cestě, jiným směrem.

Aleš Smékal se pustil po cestě svého
otce Pavla Smékala. Odvážně a sebe-
jistě. Jeho první samostatná výstava ve
výstavní síni Diana v areálu firmy
Mouka toho byla důkazem. Potěšila
krásou okolí Tišnova, detailů, které pře-
hlížíme, pohotovostí stisknout spoušť

ve správném okamžiku i precizností
zpracování. Přejme si, aby Aleš
pokračoval v této cestě dál a nebál se
vyšlápnout i svůj chodníček nám všem
již známé Smékalovské cesty.

Ladislav Steinhauser

Výtvarné léto v Železném
se letos koná již po sedmé. Že o tento výtvarný
salón je mezi výtvarníky stále větší zájem,
svědčí fakt, že letos výstavu obeslalo 71
výtvarníků (loni 54). Tak se tato výtvarná
přehlídka stává největší v jihomoravském
regionu. A je se na co dívat. Vystaveny jsou
nejen obrazy, grafika, kresby, ale také plastiky,
dřevořezby, fotografie, kreslený humor, práce
uměleckých kovářů, lidové hračky z Krouny,
umělecké sklo i knižní ilustrace.

Výstava se koná v Kulturním domě v Že-
lezném od 28. července do 19. srpna 2007.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas  organizuje

10.8. Zahradní koncert - Maňana zahrada MěKS 19.00 MěKS
11.8. Vernisáž v galerii Jamborův dům galerie 10.00 MěKS

Výstavy
14.7. - 9.8. Miroslav Pospíšil - obrazy galerie Jamborův dům MěKS
11.8. - 6.9. Vladislav Urban - obrazy galerie Jamborův dům MěKS
29.7. - 31.8. Věra, Petr a Pavel 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
28.7. -19.8. Výtvarné léto v Železném Železné
2.6. - 26.8. Historie sběratelství rodu Serenyiů synagoga Lomnice
29.6. - 2.9. Prázdninová obrazárna Libušina galerie Malhostovice

Foto Aleš Smékal



Otevřena byla slavnostní vernisáží v sobotu 28.
července. V kulturním programu vystoupili
profesoři ZUŠ Tišnov, která je na výstavě
zastoupena také výtvarně Jindřiškou a Miro-
slavem Faltovými.

Výstava je otevřena denně od 14 do 18
hodin. Jejím sponzorem je již tradičně
tišnovská firma JICOM, připojilo se též
vydavatelství křížovek Karla Kulatého z Brna
a tišnovská restaurace Krček.

(pav)

Univerzita volného času 
v Tišnově

Univerzita volného času je netradiční
formou zájmového celoživotního vzdělávání
pro širokou veřejnost. Je určena zejména pro
ty, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet svou
osobnost, jsou otevřeni novým informacím,
moderním, třeba i odlišným názorům.

Smyslem Univerzity volného času je
přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu
zájemců. Neplatí zde žádná omezení:
* připravený studijní program je určen všem

věkovým kategoriím
* předchozí vzdělávání není podmínkou
* získané znalosti se neověřují testy.

Cílem studia na Univerzitě volného času je
zájem  o  obor,  načerpání  nových  vědomostí
a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po
letech "do školních lavic."

Přednášky budou realizovány semestrálně -
zimní a letní semestr - vždy 8 přednášek 1 x za
14 dní - a to v úterý od 17 hod. v přednáš-
kovém sále knihovny. Výuku povedou externí
lektoři. Předměty budou prezentovány
poutavou a populární formou.

Kurzovné za jeden obor a jeden semestr
činí 200 Kč splatných při zápisu do studia.

Zimní semestr  "Kapitoly z dějin umění"
začíná 25. září 2007. Zájemci se mohou
přihlásit do 14. 9. 2007 v městské knihovně,
kde obdrží podrobnější informace. 

Počet  studujících je omezen, tak neváhejte
a přijďte se přihlásit brzy. Těšíme se na Vás!

Za MěK Tišnov
Dagmar Kopřivová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TIŠNOV 
pořádá v rámci projektu "SALONKY" ve
čtvrtek 30. srpna 2007 v 9:30 hodin v před-
náškovém sále knihovny praktickou dílnu
"Patchwork bez jehly". Zájemci si přinesou
nůžky, ostatní materiál bude připraven v
knihovně.

Vzpomínka na Solferino
"Tato kniha je napsána tak naléhavě a rea-

listicky, že ovlivnila dějiny."
Uvedená věta je vytištěna na zadní straně

přebalu mezi dalším textem charakterizujícím
obsah knížky, nesoucí název uvedený v titulu.
Hned po přečtení několika stran jsem s tím
naprosto souhlasil.

O  co  vlastně  jde? V italské Lombardii se
v okolí městečka Solferina strhla 24. června
1859 ohromná a krvavá bitva. Rakouský císař

měl k dispozici 9 armádních sborů, které čítaly
celkem 250.000 mužů a navíc byly ještě
dodatečně posíleny. Francouzi byli v menšině.
"Onoho památného 24. června stály proti sobě
dvě  armády. Bojová linie se roztáhla na 5 mil
a boje trvaly 15 hodin," píše autor knížky
Henry Dunant. Rakušané, kteří se rozmístili na
předsunutých kopcích v blízkosti Solferina,
začali hned ráno ostřelovat francouzskou
armádu děly. "O každý kopec, každou vyvý-
šeninu se houževnatě bojuje," pokračuje autor.
Francouzské  oddíly  však  šplhají  na   výšiny
a s nepopsatelnou smělostí se vrhají na
Rakušany. Napoleon III. brzy pochopí, že
rakouským oddílům chybí silné a jednotné
velení. Podle toho volí taktiku a vítězí. Tolik
stručně k průběhu bitvy.

Následky řeže byly hrozné. Okolí Solferina
bylo mrtvými a raněnými doslova poseto.
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Mrtvým již nikdo nepomůže, ale co ranění?
Stránky, které toto popisují, jsou otřesné.
Raněné zprvu nikdo nesbírá a mnozí byli
pohřbeni spolu s padlými do hromadných
hrobů ještě zaživa. Obvaziště a provizorní
nemocnice byly na mnoha místech. Nedostatek
lékařů a ošetřovatelů nebyl jediný problém.
Chyběly nejen léky, obvazy a jídlo, ale pře-
devším   voda.  "Rány  vlivem  horka,  prachu
a nedostatku vody jsou stále bolestivější a ra-
nění umírají," píše očitý svědek Dunant. 

A bilance? Boje
u Solferina byly
jediné, které lze co
do ztrát v 19. století
srovnat  s  bitvami
u Borodina a
Waterloo. "Bitva
byla přímo evrop-
ským neštěstím,"
poznamenává
Dunant. 

Kniha pokračuje
kapitolou sepsanou
Flaviem Cottim,
spolkovým radou
Švýcarska. Z ní
cituji: "Vzpomínka
na Solferino byla podnětem k tomu, že v roce
1863 došlo k založení humanitárního hnutí,
které bylo pro tehdejší dobu téměř revoluční -
dnešní Červený kříž. Proto vstoupila do dějin."
Poté logicky vznikl i Červený půlměsíc.

Švýcarský Červený kříž využil 125. výročí
založení Červeného kříže a Dunantovu knihu
vydal v němčině.

A závěrem jen poznámka: 
Knihu  přeložil  do  češtiny ing. Jan Rivola

a v letošním roce ji vydalo nakladatelství
Sursum jako svoji 255. publikaci.

Radoslav Patočka

Jaroslav Hudec v síni slávy
Vrcholný orgán Českého zahrádkářského

svazu při svém červnovém jednání schválil
uvedení Jaroslava Hudce do síně slávy českých
zahrádkářů.

Tišnovákům je zbytečné Jaroslava Hudce
představovat. Učitel, Sokol a nadšený
zahrádkář a včelař za své učitelské kariéry
získal ve školních kroužcích, které vedl, pro
zahradkáření stovky svých žáků a až do konce
svého života jim byl učitelem, rádcem a pří-
lem.

Jaroslav Hudec zemřel loni v červenci ve
věku nedožitých 97 roků a určitě právem byl
uveden do síně slávy, která je v celostátním
zahrádkářském muzeu v Hradci Králové. 

Jan Kašparec

Právě vyšel průvodce sociálními službami

O sociálních službách společně
Kdo, komu a jakou pomoc či podporu

poskytuje? To vše se můžete dočíst v nově
vydané brožuře Informační průvodce sociál-
ními službami na Tišnovsku 2007. V přehledu
organizací  naleznete  nejen služby pro seniory
v Tišnově a okolí, ale také místa podpory pro
rodinu, děti či osoby s postižením. 

Nechybí zde ani tišnovské zdravotní služby,
úřady a instituce, stejně jako výběr sociálních
služeb, na které se můžete obracet v Brně. 

Po seznámení s poskytovanými službami
můžete nad vysvětlením dalších typů popře-
mýšlet, co nám v Tišnově chybí a přitom je
potřebné.

Vydání informačního průvodce je další
aktivitou  Výboru  pro   komunitní   plánování
v oblasti sociálních služeb, který prostřed-
nictvím pracovních skupin usiluje o veřejnou
diskusi. Se zaměřením na rodinu, mládež,
osoby s postižením a seniory se hovoří o reál-
ných potřebách občanů města. Do těchto
pracovních skupin se můžete kdykoliv zapojit,
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stačí se informovat na tišnovském odboru
sociálních věcí (nám. Míru 346 - 1. patro, tel.:
549 439 721) nebo na www.tisnov.cz v od-
kazu  Komunitní  plánování sociálních služeb.
I vy máte možnost rozhodnout o dalším vývoji
sociálních služeb v našem městě! 

Mgr. Karolina Krátká
za Výbor pro komunitní plánování

v oblasti sociálních služeb

Nově v  Centru 
sociálních služeb Tišnov

Staráte se o svého blízkého a potřebujete
vycestovat mimo domov? Pomůžeme vám!

Centrum sociálních služeb Tišnov přichází
s novou službou v oblasti sociální péče. Tato
spočívá  v  možnosti využití ubytování v domě
s pečovatelskou službou na dobu určitou.

Cílovou skupinou jsou lidé pobírající
starobní či plný invalidní důchod. Je určena
těm lidem, o které je pečováno rodinnými
příslušníky v jejich přirozeném sociálním
prostředí a pečující osoba potřebuje nezbytný
odpočinek pro nabrání sil pro další období
starání se o svého blízkého (např. dovolená či
lázeňský pobyt v mimo bydliště, potřeba
stavebních úprav či malování v domácnosti,
apod.)

Bytová jednotka (1+kk) je pronajímána
osobám splňujícím "Podmínky pro přijetí do
DPS na dobu určitou" na dobu nepřesahující
21 kalendářních dnů.

Upřednostňovány jsou osoby s trvalým
pobytem v Tišnově a poté osoby s trvalým
pobytem ve správním obvodu Tišnova.

Podrobnější informace vám rádi poskytne-
me osobně v CSS Tišnov nebo na tel. čísle
pečovatelské služby 549 410 312, na mobilu
777 707 578, popřípadě na info@css.tisnov.cz

Veškeré informace o této službě jsou také
na našich internetových stránkách
www.css.tisnov.cz 

PŘÍSTUP NA INTERNET ZDARMA 
A KURZY PRÁCE S PC

Další, nově zřízenou službou v CSS Tišnov
je možnost bezplatného přístupu na internet
včetně vyučování práce s počítačem. 

V současné době jsou k dispozici dva
počítače, které jsou umístěny v knihovně domu
s pečovatelskou službou na ulici Králova 1742
(bývalý název Penzion). Cílovou skupinou
jsou lidé pobírající starobní či invalidní
důchod.

Přístup k počítačům je od pondělí do pátku
od 8 do 20 hodin, v sobotu, neděli a o státních
svátcích od 8  do 13 hodin. Práci s počítačem
také učíme v kurzech, které probíhají každé
pondělí od 9 do 12 hodin.

Zájemci o bezplatný přístup na internet a zá-
jemci o kurzy práce s počítačem, kontaktujte
nás na tel. č. pečovatelské služby 549 410 312
nebo 777 707 578, popř. na info@css.tisnov.cz

MVDr. Martin J ůza

Okénko Ekoporadny
EXKURZE 
DO PŘÍRODNÍ REZERVACE SLUNNÁ

Srdečně vás zveme na exkurzi do přírodní
rezervace Slunná. Jedná se o zbytek jedlo-
bukového lesa pralesního charakteru s výsky-
tem chráněných rostlin v podrostu. Tato
přírodní rezervace leží uprostřed rozsáhlých
lesních porostů nad údolím Maršovského
potoka asi 1,5 km severně od Lažánek na
okraji  široce  klenutého   vrcholového   hřbetu
a směrem do údolí Maršovského potoka na
prudkých svazích jihovýchodní až východní
expozice. Nejmohutnější buky dosahují výšky
až kolem 40 metrů a průměry kmenů dosahují
při zemi více než jednoho metru. Kromě
nezvyklých estetických zážitků se staletými
velikány zde na jaře můžeme pozorovat i něk-
teré vzácné druhy ptáků a začátkem léta
vykvétající růžové bramboříky evropské. 
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Sraz všech účastníků bude v sobotu 11. 8.
2007 v 8:30  hodin  na  autobusovém  nádraží
v Tišnově u zastávky směr Lažánky (odjezd
autobusu je 8:42). Po návštěvě přírodní
rezervace se dále vydáme obdivovat krásy
přírody Tišnovska na strmých svazích Sokolí.
Potom budeme pokračovat procházkou po
červené turistické značce kolem řeky Svratky
do Tišnova. Celá trasa je přibližně 10 - 12 km.
U Heroltic si uděláme malou přestávku na
občerstvení na Šárce. Předpokládaný návrat je
mezi 14. a 15. hodinou. 

Těšíme se na vás.
Bc. Simona Kozelková

Tišnovská ekoškola
se představila v Praze

Na Základní škole Tišnov, náměstí 28. října,
jsme se již před několika lety začali zabývat
environmentální (ekologickou) výchovou.
Třídíme odpad, sbíráme starý papír, PET
lahve, použité baterie, pořádáme projektové
ekologické dny. Třídní kolektivy začaly
vyjíždět na ekologické pobyty do brněnského
střediska Lipka i do ekologického centra
Chaloupky. Koordinátory ekologie na škole
jsou pan Mgr. Jakub Vrtěl a paní Ing. Alena
Janovská, která školu přihlásila do projektu
Eco-Schools. Tento projekt financovaný ESF
již řadu let úspěšně funguje ve většině
členských zemí Evropské unie. Do Ekoškoly je
zapojeno 37 převážně evropských zemí a ko-
lem 15 000 škol. V České republice  projekt
uskutečňuje Sdružení Tereza.

V ČR se ve školním roce 2005/2006
přihlásilo 74 škol. Žádosti těchto škol byly
posouzeny pracovníky Terezy. Následně byli
na školy vysláni auditoři z řad odborníků v
oblasti životního prostředí, ekologie a vzdělá-
vání. Na závěr byly zprávy auditorů posouzeny
odbornou komisí, která učinila závěrečné
rozhodnutí o udělení titulu. Tento prestižní titul
byl udělen školám, které na základě
metodických pokynů naplnily kritéria vedoucí

k ekologizaci provozu samotných budov školy
za týmové spolupráce žáků, pedagogů a dal-
ších zaměstnanců. 

Naší škole byl titul udělen jako jedné z 21
škol po ekologickém auditu již v květnu 2006,
ale oficiální certifikát jsme dostali až letos 27.
června v Praze. Slavnostní vyhlášení proběhlo
pod   záštitou  Ministerstva  školství,  mládeže
a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního
prostředí ČR a za účasti vzácných hostů ve
Valdštejnském paláci Senátu ČR. V tento den
se zástupci školy, včetně nejaktivnějších
mladých ekologů Nikoly Doubkové a Pavla
Drlíka, zúčastnili slavnostního aktu vyhlášení
ekoškol. Byli jsme velmi potěšeni, že
prezentace naší školy v Senátu a našich "pár
minut slávy" si s námi užil i tišnovský pan
starosta Ing. František Svoboda. Pan starosta
se ujal i funkce řidiče a později  průvodce po
Praze. Po slavnosti a po návštěvě ve Sdružení
Tereza na Haštalské ulici jsme při malé
exkurzi Prahou navštívili i Malostranské
náměstí, Karlův most, Kampu, později i Fog-
larova   Stínadla.  Odpoledne   jsme   vyšlapali
i nespočet schodů na Letnou a otevřel se nám
úžasný pohled na hlavní město.

Předáním titulu, certifikátu a výletem do
Prahy však naše práce nekončí. Naopak.
Všechny nás zavazuje k dalším aktivitám,
které je často obtížné skloubit s provozem
školy. Nejbližším úkolem je instalace nových
nádob na tříděný odpad. Nový ekoaudit nás
čeká již v květnu 2008. Práce bude dost.

Děkujeme řediteli školy Mgr. Kabešovi,
vedení města Tišnova  a panu starostu Ing.
Svobodovi za spolupráci a podporu.

R. Zhořová

Aktivn ě proti rakovin ě
Co  mají  společného  Gymnázium  Tišnov

a Mateřské centrum Studánka?
Na první pohled jsme velmi nesourodá

dvojice, a přesto jsme našli společnou řeč při
organizaci sbírky Český den proti rakovině -
"Květinový den". Letošní ročník má motto:
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"Tiká  v  každé  rodině".  Ústřední   myšlenky
a požadavky kampaně jsou:
* Rodiče hrají zásadní úlohu při získávání

zdravých životních návyků dětí.
* Děti mají vyrůstat v prostředí bez

tabákového kouře.
* Moderní svět dává přednost životnímu

stylu s vyrovnanou energetickou bilancí, s
důrazem na pohybové aktivity a vhodnou
nízkotučnou dietu.

* Podstatné je nebát se: nastal čas slovo
"rakovina" oddémonizovat.
Tišnovské gymnázium se projektu účastní

dlouhodobě, poprvé sbírku organizovalo v ro-
ce 2001. Letošní ročník veřejné sbírky proběhl
16. května 2007. Ve městě Tišnově a okolí
vybrali studenti částku ve výši  38106 Kč. 

Mateřské centrum Studánka realizovalo
sbírku poprvé. Maminky, které nás navštívily
od 14. května do 17. května 2007, přispěly
částkou ve výši 880 Kč. Děkujeme všem
dárcům, kteří neváhali a zakoupili si žlutý
kvítek měsíčku lékařského, který byl v letoš-
ním roce doplněný o světle modrou stužku.
Výnos sbírky je určen na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacien-
tů, podporu provozu Ligy proti rakovině a on-
kologický výzkum.

Nestihli jste přispět? Až do 31. 12. 2007
můžete posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS
KVET na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30
Kč a příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.

Rizika rakoviny rostou skrytě a dlouho.
Zanedbání péče o zdraví se vymstí až s odstu-
pem času. Rakovinou prý dřív nebo později
onemocní každý třetí člověk. Ale můžeme se
před ní chránit. Zdravým způsobem života se
nebezpečí onemocnění dá snížit až o polovinu.
Říká se tomu prevence. A začít se s ní musí už
v dětství.

Mgr. Helena Pernicová,
Gymnázium Tišnov

Lenka Vlasáková,
Mateřské centrum Studánka

Projekt "Život rozkvétá v tvých rukou"

Jarmarky pro šikovné ručičky
Tento projekt Nadace Terezy Maxové letos

probíhá již čtvrtým rokem a jeho cílem je
předat dětem z dětských domovů hravou for-
mou zkušenosti ze světa podnikání. Tím roz-
víjí  u  dětí  chuť vyrábět a pracovat, přemýšlet
a tvořit, a tak jim pomáhá v přípravě na
samostatný život, při hledání svého místa ve
společnosti, podporuje jejich sebevědomí,
sebeúctu a učí správné komunikaci. 

Tento projekt naplňuje jeden z cílů Nadace
Terezy Maxové, kterým je úspěšné zapojení
dětí po ukončení ústavní výchovy do samostat-
ného života prostřednictvím všestranné
podpory jejich osobnostního růstu a profesní
připravenosti.

16. 6. 2007 se konalo v Olomouci regio-
nální kolo Jarmarků pro šikovné ručičky. Na
olomouckém Horním náměstí od rána vyrostly
prodejní stánky. V každém z nich prezentovaly
děti z dětských domovů z různých částí
Moravy své město, svůj dětský domov a pro-
dávaly své vyrobené výrobky. Děti si současně
mohly v praxi vyzkoušet, jak funguje
podnikání, nabídka a prodej. 

Také děti z Dětského domova Tišnov se
akce zúčastnily a nabízely výrobky z keramiky,
drátkované ozdoby, malované hedvábné šátky,
malované kamínky, výrobky vyráběné ubrou-
skovou technikou, obrázky malované na skle
apod. Děti samy nabízely kolemjdoucím své
výrobky, seznamovaly je s technikami výroby. 

Kdo nakoupil, dostal jako dárek keramic-
kou drobnost a dětmi upečený koláček. Kdo
nenakoupil, potěšil své oko hezkými dětskými
výrobky. Výzdobou stánku bylo i všem Tišno-
vákům známé logo - Květnice hora, Besének
voda, dražší než celá Morava. Dětský domov
Tišnov  byl  ostatním vyrovnaným partnerem.
U stánku bylo pořád plno a podařilo se prodat
většinu nabízených výrobků.
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Poděkování patří Nadaci Terezy Maxové
za uspořádání a podporu i všem dětem a tetám,
které se na této zdařilé akci podílely.         (RP)

Aby měly na co vzpomínat
OLYMPIÁDA D ĚTSKÝCH DOMOV Ů

Koncem června uspořádala Česká spořitel-
na, a.s., na hřišti u ZŠ nám. 28. října v Tišnově
Olympiádu  dětských  domovů. Pozvání  přijal
a zúčastnil se Dětský domov Tišnov, Základní
škola a Dětský domov Předklášteří, Dětský
domov  Rovečné  a  Dětský  domov  Hodonín
u Kunštátu. Na soutěžení sedmičlenných druž-
stev nekompromisně dohlíželi kapitáni z řad
pracovníků a pracovnic České spořitelny, a.s.,
kteří byli dětem v průběhu olympiády dobrými
vedoucími, kamarády, poradci i oporou. 

Děti soutěžily v disciplínách skákání přes
švihadlo na čas, štafeta, hod na koš, skákání do
dálky, kopání míče do prázdné brány. I když
disciplíny byly spíše úsměvné, všechny děti
soutěžily s velkým zaujetím a zápalem.
Zvítězilo družstvo Dětského domova Hodonín
u Kunštátu, ale všechny děti prožily pěkné
dopoledne a odnesly si pěkné ceny a zážitky.
Děkujeme České spořitelně, a.s., paní Vlaďce
Knoflíčkové  i  všem jejím kolegyním a kole-
gům za uspořádání této akce. Současně
děkujeme ředitelství ZŠ nám. 28. října za
zapůjčení hřiště a tělocvičny.

BYLI Z NÁS " JEZDCI F1"
Už to pro nás nebyla žádná novinka a cesta

za neznámým zážitkem. Pozvání na jízdu na
motokárách od pana Volavého nám udělalo
velkou radost, protože toto pozvání nebylo
poprvé a už jsme věděli, co nás čeká. Sledovat
závody v televizi je jedna věc, ale vyzkoušet si
jízdu přímo na motokárách, to je něco jiného.
"Vedoucí depa" nám vysvětlil pravidla a už
jsme vyrazili na trať. Při nedodržování pra-
videl hrozila diskvalifikace, proto se každý
hodně snažil. Občas se nám nedařilo tak, jak
bychom si přáli, ale výsledná listina nás pře-
svědčila o opaku. Nad tabulkou jsme vedli
dlouhou  diskusi.  Bylo  to  hezké   odpoledne
a super zážitek. Moc děkujeme.

Děti z Dětského domova Tišnov

Návštěva Předklášteří
Dne 20. 6. třída 5.C šla do Předklášteří do

Porta coeli, kde se nás hned ujala paní Irena
Ochrymčuková. Provedla nás kostelem, o kte-
rém nám řekla tolik věcí, až se nám z toho
točila hlava. Poté nás  provedla muzeem, kde
nám povídala o minulosti Tišnova. Ukázala
nám uniformy skautů a vojáků, co se dělo ve
druhé světové válce v Tišnově a plno dalších
zajímavých věcí. Její vypravování se nám
hodilo v závěrečném kvízu. Nakonec jsme jí
poděkovali bouřlivým potleskem. Výlet byl
zakončen v hospůdce V Chaloupkách.

Moc paní Ochrymčukové děkujeme.
Pepa Suchomel

O lidské lhostejnosti
Žijí mezi námi lidé, kteří jsou pohybliví jen

díky invalidnímu vozíku. Většinou jsou nuceni
sedět doma, protože dnešní společnost pro ně
neupravila životní podmínky tak,  aby se mohli
dostat kam potřebují. Zdravý člověk si totiž ani
neuvědomí, že obrubník chodníku je pro vozíč-
káře nepřekonatelnou překážkou a klidně si
postaví svého plechového miláčka na čtyřech
kolech na chodník tak, že již nejde podél domu
projet. Nechá stát auto před vjezdem do

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 15



garáže a je mu lhostejné, že  je to třeba jediné
místo kudy lze vjet  na chodník nebo jej bez
úhony opustit, případně si před obchod
postaví reklamní poutač, kolem kterého pak již
nejde projet. 

Dalším takovým nešvarem je, že v rámci
stavebních úprav postaví na chodník lešení,
napíší ceduli > PŘEJDĚTE NA PROTĚJŠÍ
CHODNÍK <  a nechají to tak třeba půl roku.
V tomto případě má na věci svůj podíl i sta-
vební úřad, který stavbu povolí a nedá do
podmínek upravit obrubník tak, aby jej bylo
možné s vozíkem nebo kočárkem s dítětem
překonat. Nikomu totiž nedojde, že elektrický
vozík s dospělým člověkem váží 180 - 200 kg,
menší  kolečka  mají  průměr  17 cm   a  nejde
s nimi skočit z chodníku, aniž se vozík převrátí.
Mnohdy je navíc takový chodník jedinou
přístupovou cestou za nákupem potravin, nebo
k návštěvě lékaře. 

Proto vás prosím, nepohybujte se světem
jako automaty a přemýšlejte o tom, že můžete
svým jednáním zbytečně ztrpčovat již tak ne-
lehké životní podmínky svým spoluobčanům.

(lim)

Nad cenami  tepla v Tišnovì
PRACOVNÍ SLOŽKA

Vážení odběratelé tepelné energie, seriál
článků na téma ceny tepelné energie a její
kalkulace  v  cenové lokalitě Tišnov pokračuje
a jak bylo předesláno v předchozím čísle,
budeme se věnovat bližšímu popisu jednotli-
vých složek cenové kalkulace. Dnes se zasta-
vím u pracovní složky, tj. proměnných
nákladů. 

Pracovní složka obsahuje náklady, které
jsou nutné pro výrobu tepelné energie. Výše
nákladů v této složce je odvislá od množství
vyrobené a prodané tepelné energie. Tyto
náklady jsou rozděleny na následující položky:

První položkou této složky je palivo. Pro
výrobu tepelné energie v Tišnově využíváme
jako  palivo  zemní  plyn a v této položce jsou
v kalkulaci uvedeny náklady na nákup
zemního plynu. 

Nákup tepelné energie tvoří druhou polož-
ku. Jelikož veškerou tepelnou energii v cenové
lokalitě sami vyrábíme a žádnou její část
nenakupujeme od jiného výrobce, tak je
náklad v této položce nulový.

Třetí položkou této složky je elektrická
energie. Jedná se o elektrickou energii nutnou
pro výrobu a rozvod tepelné energie koneč-
nému zákazníkovi, včetně provozu předáva-
cích stanic.

Položka číslo čtyři rovná se technologická
voda. Tato položka uvádí náklady na spotřebu
vody v topných systémech, rozvodech tepelné
energie a náklady na chemickou úpravu této
vody. 

Poslední položkou jsou ostatní proměnné
náklady potřebné k výrobě tepelné energie.
Jedná se např. o dopravu paliv a aditiv v pří-
padě, kdy tyto náklady nejsou součástí ceny
paliva v první položce, nákup energie pro
předehřev topného oleje, likvidace popela,
škváry a produktů na odsíření, nákup emisních
povolenek  apod.  Při  výrobě tepelné energie v
cenové lokalitě Tišnov tyto náklady nevznikají.

Z kalkulačního vzorce v minulém čísle je
zřejmé, že největší část nákladů pracovní
složky tvoří nákup zemního plynu. Cena
zemního plynu a jeho vývoj zásadním způ-
sobem ovlivňuje konečnou cenu tepelné
energie v pracovní složce našich zákazníků.
Pracovní složka činí v nákladech na vytápění
našich zákazníků část spotřební, znamená to
tedy, že výše nákladů je přímo úměrná
spotřebě tepelné energie v daném roce.
Zákazníci mají možnost ovlivnit výši nákladů
na vytápění v pracovní složce v daném roce
provedením zateplení objektů nebo hospodár-
nějším chováním majitelů jednotlivých
bytových jednotek v daných objektech. 

V příštím čísle se budeme věnovat složce
základní, tj. stálým nákladům, které jsou nutné
pro technické a administrativní zajištění
výroby a rozvodu tepelné energie v cenové
lokalitě Tišnov. 

RADEK SLÁMA ,
vedoucí provozu tepelného hospodářství
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O tišnovských øeznících    7
ZAČ TOHO VOLA DÁTE?

Než se začalo porážet, musel řezník k po-
rážení něco mít. Řezníci sami dobytek necho-
vali. Výjimka byla, když měli pro vlastní
potřebu ještě malé hospodářství. Můj tchán
měl kupříkladu koně, krávy a prasata, neboť
měl i pár hektarů pole a byl zároveň rolníkem.
Pro krám se chodil dobytek nakupovat a to
přímo  od  chovatelů. Byly k tomu určené dny
v týdnu - u nás to bylo pondělí -  kdy řezník
sám, nebo jím pověřená jiná zkušená a světa
znalá osoba (tovaryš, zcela výjimečně učedník,
někdy i dva), se vydali s ohlávkou a holí "na
vandr" a šli pěšky do okolních vsí. Třeba i hod-
ně daleko, až na Moravec k Židovi, tuším se
jmenoval Goldmann. Jednou jsme koupili vola
a vedli ho do Tišnova až ze
Smrčku za hradem Pernštej-
nem. 

V poslední době už nabízeli
chovatelé dobytek sami a byla
to vzájemná spolupráce, kdy prodávající přišel
při nějaké příležitosti do Tišnova, jako často
Pleva z Úsuší, nebo Kropáček z Nelepče,
zastavil se u známého řezníka a řekl: "Pane
mistře, mám k prodeji pěkný kus!" A protože
se znali a vzájemně si důvěřovali, koupě se
smluvila i dopředu. Někdy to bylo tak, že
dobytek prodávající dovezl, nebo dovedl, ale
zpravidla se pro dobytek chodilo pěšky,
zvláště pro hovězí kusy. 

Při nakupování se nikdo neodvážil druhého
nějak podvést či doběhnout - to by byl dalšímu
"handlu" konec. Cena se stanovovala většinou
odhadem, akorát Kropáček z Nelepče, ten pro-
dával na váhu a to až po zabití. Dovezl prasata
na jatka, zeptal se, kdy má přijít, šel si něco
vyřídit do města či sednout do hospody, my
jsme mu přibližně řekli, kdy to bude
připraveno, pak se vážilo na mincíři a platilo se
7 korun za kilo mrtvé váhy - vykuchané, čisté
maso s kůží a sádlem beze střev. 

Při kupování na vsích se samozřejmě
smlouvalo - to patřilo k bontónu. Sedlák si

trochu nadsadil, řezník smlouval a nakonec
byli oba spokojeni. Platilo se hned hotově, jak
se říkalo: peníze na dřevo, tedy na stůl, kde se
zpravidla koupě i zapila. Úvěry a dluhy nebyly
v módě - to by nesvědčilo o solidnosti
kupujícího. Také se ovšem mohlo stát, že
řezník získal peníze zadarmo. Při koupi se
dával závdavek - asi 50 nebo 100 korun a když
si řezník přišel nebo poslal pro kus, byl už
dobytek pryč, neboť ho sedlák prodal  někomu
jinému z jakýchkoliv důvodů. Pak ovšem
platilo, že sedlák musel řezníkovi vrátit dvoj-
násobek poskytnuté zálohy. Když vzal stovku,
musel   vrátit   dvě. To   ostatně   dříve   platilo
u všech záloh, třeba i u koupě domu či gruntu.
Záloha byla závazná a pokud koupi zmařil
prodávající, musel vrátit dvojnásobek a pokud
kupující, zálohu pozbyl.

Žádná písemná smlouva se
tehdy nedělala, ale slovo platilo
víc, než papír a byla to otázka
cti a dobré pověsti. Kde jsou
dnes ty časy? Ovšem byla

možná i vzájemná dohoda o jiném vypořádání.
Každý  řezník  měl  svůj  rajón, kam  chodíval,
a kde ho sedláci dobře znali. Chodívali však
také nákupčí, kteří tuto službu zajišťovali jako
zprostředkovatelé. Řezníkovi zpravidla nabídli
kde  je  kolik a jakých kusů a pokud si plácli,
pak si nákupčí při sjednání vzal tzv. "rajbach"
jakousi  částku  v  penězích  od  prodávajícího
i kupujícího. 

Stalo se také, že řezníci si vzali jeden kus
dohromady jako třeba Svitavský a Kudínek
zabíjeli jeden hovězí kus společně a v tom
případě sedlák dovedl kus rovnou na jatky.
Šlo-li o vepřové, vozili je někteří sedláci na
voze pod sítí přímo na jatka, pokud ne, pak se
vypůjčil kůň u Kudínka a jelo se pro prasata.
Pak si dobytek rozdělili. 

Kupovalo se většinou živé zvíře, řezník si je
prohlédl, smluvil si cenu, případně si prase
změřili - byla to zvláštní míra, něco jako
stáčecí metr, která však udávala přibližnou
váhu a tedy i výtěžnost. Hovězí se dalo dovést
pěšky, s prasaty to pochopitelně nešlo, ale když
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se koupil na porážku třeba obecní býk, pak se
vodil na železném kruhu, který měl v noz-
drách. Býkovi bylo nutno ještě svázat tj.
provázat přední nohy pomocí lan, ta za býkem
pomocník držel,  a pokud býk začal "jančit",
pomocník podtrhl býkovi přední nohy a ten
padl na kolena. Nebyla to žádná legrace dopra-
vit takový kus na jatka, častokrát býk i člověk
měli rozbitá kolena od pádů a zápasu. 

Vedl jsem jednou takového býka z Heroltic
a tehdy byl u Kudínka učedník z Louky od
Olešnice František Dospíšil. Býk byl tak
klidný, že učedník si na býka sedl a rajtoval na
něm jak na koni až na jatka. Samozřejmě byl
býk uvázán, ale měl široký hřbet a sedělo se na
něm dobře.  Jan Vrzal

Nový sportovní areál 
v Předklášteří

Sobota 16. června 2007 se stala význam-
ným dnem v historii obce i tělovýchovné
jednoty Sokol Předklášteří. Byl slavnostně
otevřen nový sportovní areál, ve kterém jsou
vybudovány tři hřiště: víceúčelové s umělým
povrchem s možností hraní malé kopané,
basketbalu, tenisu, házené, volejbalu a nohej-
balu.  Součástí je i běžecká dráha na 60 metrů
a prostor skoku do dálky. Na ně navazuje
plocha hřiště s asfaltovým povrchem, které je
určeno pro fotbal, volejbal, jízdu na
kolečkových bruslích a v zimním období jej
lze využít pro bruslení a hokej. Je uměle
osvětleno. Hned vedle je třetí hřiště, určené pro
plážový volejbal. 

Realizace tohoto hřiště byla snem několika
generací Sokolů i občanů obce Předklášteří a
podařila se po letech, nejen díky vstřícnému
přístupu zástupců obce, ale i vytrvalé práci
několika nadšenců z řad Sokola Předklášteří.
Po slavnostním aktu následovala sokolská
akademie, při které cvičenci župy Pernštejnské
předvedli ukázky skladeb z loňského XIV.
Všesokolského sletu. Tišnov reprezentovali
Chlapáci, senioři ve skladbě Ta naše písnička
česká, předškolní děti a starší žactvo. 

Oldřich Bednář,
starosta TJ Sokol Předklášteří

Tišnovští házenkáři 
podporují 

Zástupci házenkářského klubu SK HC
Tišnov dne 19. 7. 2007 podepsali v budově
OSN v Praze  smlouvu o vzájemné spolupráci
s Českým výborem pro UNICEF. Cílem
tohoto projektu je shromáždění finančních
prostředků pro program očkování dětí (jedná
se o očkování dětí v nejpostiženějších státech
světa proti šesti hlavním dětským smrtelným
nemocem - spalničky, záškrt, černý kašel,
tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Od pod-
zimní části sezóny 2007/2008 bude veškerý
výtěžek ze vstupného putovat na podporu dětí.
Hráči se dále dohodli na pravidelném měsíč-
ním příspěvku 40 Kč. UNICEFu budou rovněž
poskytnuty některé reklamní plochy ve
sportovní hale, které má klub k dispozici. Dle
předběžné dohody by se pod společnou
záštitou SK HC Tišnov a Českého výboru pro
UNICEF měla pravděpodobně v měsíci
prosinci 2007 konat v Tišnově charitativní
sportovně-kulturní akce za účasti známých
osobností. Výtěžek z této akce bude rovněž
určen na podporu programů pomoci dětem. 

Podpořit dobrou věc už nemůže být
snadnější: Odesláním dárcovské SMS ve
tvaru: DMS Unicef na číslo 87777 přispějete
na programy Unicef na pomoc dětem. Cena
DMS je 30 Kč + DPH, Unicef od vás obdrží
27 Kč.    Jan Schneider,

P.R. manažer

Šerkovický pétangue se vydařil
V neděli 17. 6. 2007 proběhl na hřišti v Šer-

kovicích  otevřený  turnaj   dvojic v pétangue
pod názvem Šerkovické koulení.  Na startovní
listině se prezentovalo 18 družstev všech
věkových  kategorií,  které pak měřila své síly
a schopnosti v tomto stále oblíbenějším sportu.

Konečné: 1. F. Mach-L. Stará, 2. HELP (H.
Zemanová-E. Machová), 3. PRHA (manželé
Sítorovi), 4. Malásek-Valíček. V kategorii dětí:
1. SPIDERMANI (Anička a Vojtěch Sítorovi,
Tišnov - celkově 5), 2. David Strádal - Karel
Šindelka, 3. Marek a Vašek Valíčkovi, 4.
Květoš a Vojta Tesařovi (všichni ze Šerkovic).
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V závěrečném slově vyjádřil starosta Šerko-
vic pan Z. Smolík ocenění a pochvalu všem,
kteří se turnaje v rámci Mikroregionu Porta
zúčastnili a současně přesvědčení, že se
podobná akce stane místní tradicí.      FM-MR

Ke zlatu chyběly 3 setiny
Po úspěšném vstupu do letošní sezóny se

čebínskému atletovi Petru Ondrouškovi poda-
řilo  při  jeho  třetím vystoupení na Zlaté tretře
v Ostravě zvítězit v národním programu - běhu
na 800 m mužů. Výsledkem bylo i Petrovo
zlepšení osobního rekordu na hodnotu 1:50,48.
Vrcholem první části sezóny však bylo
Mistrovství České republiky mužů a žen na
dráze v Třinci. Petr zde skončil druhý,  pouhé
3 setiny vteřiny za vítězem. Počáteční nepatrné
zklamání ze ztraceného titulu Mistra ČR
vystřídala velká radost ze získání první "velké
dospělé medaile". Vždyť na svém prvním
vystoupení  na  MČR  dospělých po přechodu
z juniorské kategorie je umístění na stupních
vítězů velký úspěch.     (PH)

Srpen ve společenském sále sokolovny
Po   6.8.   9.30 - 17 výběrový SECOND HAND
Út    7.8.   9.30 - 17 výběrový SECOND HAND 
Po 13.8. 10 - 16.30 prodej textilu a dom. potřeb
Čt 16.8. 10 - 17 prodej textilu a dom. potřeb
St 22.8. 10 - 17 prodej textilu - Kulichovi
Čt 23.8.   9 - 17 prodej textilu - Kulichovi
Čtv 30.8.   9.30 - 17 výběrový SECOND HAND
Pá 31.8.   9.30 - 17 výběrový SECOND HAND

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, dovoluji si upozornit,

že obvyklé hodiny pro veřejnost, ve kterých
máte možnost přijít si promluvit o fungování
našeho města, včetně dotazů, námětů a
připomínek, budou v měsíci srpnu výjimečně
až  ve  středu  8. 8. 2007 od 9 do 10.30  hodin
v poslanecké kanceláři Mgr. Haška v přízemí
budovy MěÚ na  Radniční ul.

Děkuji za pochopení a přeji všem pěkné
letní dny.     Jan Schneider

člen Zastupitelstva města Tišnova 
Jakékoliv dotazy můžete rovněž posílat na

email jan.schneider@centrum.cz

Podìkování
Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli

naposledy rozloučit s naší milovanou, paní
MARIÍ GALÁ ŘOVOU
Synové Roman a Jaroslav s rodinami.

Vzpomínky
Dne 7. července uplynuly 4
roky od úmrtí mého manžela
Ing. ALEŠE DUFKA
Stále vzpomínáme, chybíš
nám. Božena Dufková a syn
s rodinou.

Dne 9. července 2007 uplynul první bolestný
rok ode dne, kdy nás navždy opustil bez

jediného slova rozloučení
náš milovaný manžel,
tatínek, syn a bratr, pan
Bc. IVO MEDEK
Děkujeme všem, kteří vzpo-
menou s námi.

Zarmoucená rodina

Dne 25. července uplynulo 8.
výročí úmrtí manžela a tatín-
ka, pana

LEOPOLDA NĚMCE
Stále  vzpomínají  manželka
a děti s rodinami.

Dne 2. 8. uplyne 5 roků od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF KRÉZEK z Tišnova
Stále   vzpomínají   manželka
a dcera Dana s rodinou.

Dne 10. srpna uplyne smutných 6 let od
chvíle,  kdy  nás  opustil  milovaný  syn,  bratr
a strýc, pan

IVAN HANSKUT
Za tichou vzpomínku děkuje maminka

jménem celé rodiny.
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Těžko se s Tebou loučilo,
je přetěžké bez Tebe žít.
Jen svíci hořící na hrob 
Ti mohu dát, se slzami
v očích na Tebe vzpomínat.
Nejsmutnějším dnem je pro
nás 4. srpen, 1. výročí úmrtí
milovaného manžela, hodného
tatínka, dědečka, pradědečka, dobrého člo-
věka, pana     FRANTIŠKA POKORNÉHO
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Manželka, synové s rodinami.

Odešel jsi tak tiše a navždy. 
Kam? Ponětí nemáme. 
Věříme však, že se s tebou, táto, 
jednoho dne setkáme.
Dne 11. 8. uplynou 4 roky, co
nás navždy opustil náš milo-
vaný  manžel, tatínek, dědeček

a pradědeček, pan  EDUARD VALA
Stále vzpomíná manželka, syn, dcery,

vnoučata a pravnouček.

Dne 14. 8. uplynou již čtyři roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
syn, bratr, strýc a švagr, pan
OLDŘICH DOBEŠ
Stále s láskou vzpomínají
maminka a bratr s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím, s námi.

Dne 26. srpna vzpomeneme 9. výročí úmrtí
mého manžela, pana

Mgr. BOHUSLAVA JAŠKA
Kdo  jste  jej  znali  a  měli  rádi, vzpomeňte

s námi. Manželka Věra s rodinou.
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