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Záøijové slovo starosty
Těžko se mi koncem srpna píše první podzimní slovo. Začátek školního

roku má vždy tak trochu pachuť nostalgického vzpomínání na prázdniny.
Definitivně  končí naděje na odpočinek, začíná období náročných povinností.
A netýká se to pouze školáků...

Žádnou větší stavební akci zahajovat nehodláme, spíše se blíží termíny
dokončení dvou staveb, které celé léto komplikovaly dopravu ve městě -
rekonstrukce kanalizačního řadu na Dvořákově ulici a autobusová zastávka
Lomnická. Děkuji vám všem za dosavadní kázeň a trpělivost a prosím,
vytrvejte ještě na začátku školního roku, kdy předpokládáme navíc zvýšený
pohyb školáků v úsecích, kde je vedena objízdná trasa.

Napojení Tišnova na Vírský oblastní vodovod bude probíhat mimo území
města, takže dopravní situaci snad nezhorší. Naopak v nejtěžší fázi se nyní
nachází rekonstrukce inženýrských sítí souvisejících s obnovou náměstí 28.
října. Při  nezbytném  pohybu  po  staveništi  buďte, prosím, maximálně opatrní
a trpěliví. Jen s velkými obtížemi lze zajistit alespoň omezený provoz obchodů
a bytů ležících v této oblasti.

Ale abych vás jen nestrašil rozkopanými částmi města, dovolím si
připomenout, že září je rovněž  měsícem různých slavností a společenských
akcí. Tou první událostí krajského významu budou třetí Jihomoravské dožínky,
které  se  letos konají v neděli 2. září na brněnském výstavišti. Jistě  máte  ještě
v paměti první ročník novodobých krajských dožínek, které před třemi lety
hostilo právě naše město. 

Tentýž den v 10 hodin zahájíme vernisáží v galerii Diana výstavu Tisíc
pohledů na Tišnov. Unikátní pohlednice ze sbírek města Tišnova,
Podhoráckého muzea Předklášteří a soukromých sběratelů připomenou pohledy
na Tišnov a Předklášteří od r. 1898 do současnosti.

Skončím předběžnou pozvánkou na Svatováclavské hody. Díky státnímu
svátku, prodlužujícímu víkend, můžeme letošní svátek patrona Tišnova oslavit
už v pátek 28. září.

Podrobný program hodů bude zveřejněn v příštím čísle TN, v TTV i na
internetových stránkách města.

Přeji  školákům  úspěšný  vstup  do  nového  školního  roku,  zemědělcům
a zahrádkářům bohatou sklizeň a nám všem příjemné babí léto.

Váš                   Ing. František Svoboda



Jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Tišnova se dne 26.

července  2007  setkalo  na  svém zasedání č.
5/2007 a na závěr jednání přijalo toto
usnesení:
ZM schvaluje:
1.  Program jednání, předložený starostou

města Tišnova Ing. Františkem Svobodou.
2.  Poskytnutí investičního příspěvku TJ

Sokol Tišnov ve výši  500 tis. Kč v roce
2007 a 500 tis. Kč v roce 2008 na
rekonstrukci hřiště u sokolovny.

3.  Přijetí dotace od Ministerstva financí ve
výši 316 730 Kč na úhradu nákladů
souvisejících se zabezpečením činností
vykonávaných v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí. 

4.  Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství
ve výši 436 105 Kč na činnost odborného
lesního hospodáře. 

5.  Rozpočtová opatření města Tišnova č.
10/2007 ke dni 26. 7. 2007 dle předlože-
ného návrhu.

6.  Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu  Jihomoravského kraje obcím na
podporu komunitního plánování v oblasti
sociálních služeb ve výši 68 tis. Kč dle
předloženého návrhu. 

7.  Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
kupní a  směnné smlouvy mezi městem
Tišnovem a Oldřichem Bednářem, bytem
Jamné, Zbyňkem Bednářem, bytem Černá
Hora a Marií Bednářovou, bytem Jamné,
ohledně budoucí směny částí pozemků:
části parc. č. 95/1 o výměře cca 13 m2,
části parc. č. 96/1 o výměře cca 56 m2,
části parc. č. 98/1 o výměře cca 618 m2,
části parc. č. 98/2 o výměře cca 126 m2 a
části parc. č. 172 o výměře cca 25 m2, vše
v k.ú. Jamné u Tišnova ve vlastnictví
Oldřicha a Zbyňka Bednářových, části
parc. č. 149/1 v k.ú. Jamné u Tišnova o
výměře cca 140 m2 ve vlastnictví Marie
Bednářové a části parc. č. 147/1 v k.ú.
Jamné u Tišnova o výměře cca 60 m2 ve
vlastnictví Marie Bednářové a Oldřicha

Bednáře za pozemky parc. č. 994 o vý-
měře 118 m2, parc. č. 903 o výměře 281
m2 a část parc. č. 914 o výměře cca 638
m2, vše v k.ú. Hájek u Tišnova, ve
vlastnictví města Tišnova. Výměry směňo-
vaných částí pozemků budou upřesněny po
vyhotovení GP.

8. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
směnné smlouvy mezi městem Tišnovem a
Lubošem Navrátilem, bytem Jamné,
ohledně budoucí směny částí pozemků v
k.ú. Jamné u Tišnova: část parc. č. 170/1 o
výměře cca 7 m2 a část parc. č. 531 o
výměře cca 2 m2 ve vlastnictví Luboše
Navrátila, bytem Jamné, za část. parc. č. 67
o výměře cca 9 m2 ve vlastnictví města
Tišnova. Výměry směňovaných částí
pozemků budou upřesněny po vyhotovení
GP.

9.  Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy mezi městem Tišnovem a
Jiřím a Boženou Martínkovými, oba
bytem Tišnov, na odkoupení částí
pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova, parc. č.
170/2 o výměře cca 20 m2, parc. č. 170/4 o
výměře cca 8 m2, parc. č. 525 o výměře
cca 27 m2 a parc. č. 526 o výměře cca 5 m2

za kupní cenu 30 Kč/m2. Výměry
odkupovaných částí pozemků budou
upřesněny po vyhotovení GP. 

10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy mezi městem Tišnovem s
Marií a Marií Novotnými, obě bytem
Jamné, na odkoupení části pozemku v k.ú.
Jamné u Tišnova, parc. č. 532 o výměře
cca 20 m2 za kupní cenu 30 Kč/m2.
Výměra odkupované části pozemku bude
upřesněna po vyhotovení GP.

11. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o bezúplatném převodu mezi
městem Tišnovem a Svazkem vodovodů a
kanalizací Tišnovsko, se sídlem v Tišnově,
na převod části pozemku parc. č. 99 o vý-
měře cca 35 m2 v k.ú. Jamné u Tišnova, do
vlastnictví města Tišnova. Výměra převá-
děné části pozemku bude upřesněna po
vyhotovení GP.   
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12. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: parc. č.
2466/212 o výměře 5 m2, parc. č.
2466/213 o výměře 4 m2, parc. č.
2466/214 o výměře 3 m2 a parc. č.
2466/402 o výměře 20 m2 ve vlastnictví
města Tišnova za část pozemku parc. č.
2466/43, podle GP označenou parc. č.
2466/216 o výměře 33 m2 ve vlastnictví
Ing. Pavla Straky a Bc. Pavly Strakové,
oba  bytem Tišnov.  

13. Prodej částí pozemků v k.ú. Tišnov: částí
parc. č. 2466/283 podle GP nově označe-
ných  parc. č. 2466/422 o výměře 57 m2 a
parc. č. 2466/424 o výměře 60 m2, části
parc. č. 2466/393 podle GP nově označe-
né parc. č. 2466/426 o výměře 40 m2 a
části parc. č. 2466/272 podle GP nově
označené parc. č. 2466/421 o výměře 10
m2 společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., se
sídlem v Brně za kupní cenu ve výši 450
Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s pro-
dejem včetně daně z převodu nemovitostí. 

ZM revokuje:
Usnesení ze zasedání ZM dne 15. 6. 2006,

kde pod bodem č. 15 schválilo poskytnutí
investičního příspěvku TJ Sokol Tišnov ve
výši 1 mil. Kč na rekonstrukci hřiště v období

2006 - 2007 za podmínky, že TJ Sokol Tišnov
obdrží od JMK na tuto akci dotaci ve výši 2,25
mil. Kč a při splnění ostatních podmínek
finančního projektu rekonstrukce hřiště. 

Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

Zdeněk Melkes
1. místostarosta

RADNICE INFORMUJE
OZNÁMENÍ

Město Tišnov plánuje, že již od 1. 9. 2007
bude otevřena komunikace Lomnická. I první
autobusy by tudy měly poprvé projet právě 1.
září. Práce na přilehlém parkovišti a jeho okolí
však budou trvat až do 30. 10. 2007.

Město Tišnov 
a MO KDU-ČSL
upozorňují, že tradiční Václavské hody se
letos uskuteční netradičně v pátek 28. září.

Program   Václavských   hodů   přineseme
v příštím čísle TN. 

Další dokončenou investič-
ní akcí města Tišnova je
výstavba parkovacích stání,
chodníků, plynovodu a sloupů
veřejného osvětlení v Dlouhé
ulici, v lokalitě Hony za
Kukýrnou. Byla dokončena ve
smluvním termínu 31. 7. 2007.
Stavbu realizovala firma O. M.
MERTASTAV a dodavatelem
veřejného ovětlení byla firma
JICOM. Celkové investiční
náklady stavby činí  3,8 mil. Kč.
V podzimních měsících město
Tišnov provede v této ulici ještě
výsadbu 10 ks vzrostlých stromů
a osetí navazujících ploch
travou.     
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Snímek 
Ing. Zuzana Brzobohatá,
text Ing. František Šanca



Nekončí vám platnost
občanského průkazu?

Občanským průkazům bez strojově čitel-
ných údajů, vydaným do 31. prosince 1998,
skončí platnost dnem 31. prosince 2007. Jedná
se o další "vlnu" výměny občanských průkazů
bez strojově čitelné zóny, přičemž tato výměna
se netýká občanů, kteří se narodili před 1. led-
nem 1936. Od druhé poloviny roku 2000 jsou
vydávány občanské průkazy se strojově čitel-
nými údaji. Tyto občanské průkazy nepodlé-
hají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).

Občané mohou požádat o výměnu občan-
ského průkazu, za niž se nevybírá správní
poplatek,  nejpozději do 30. 11. 2007 (lhůta
pro vydání občanského průkazu je totiž
30denní). 

V Tišnově tak mohou občané učinit na
MěÚ Tišnov, v přízemí budovy nad polikli-
nikou (náměstí Míru 346), dveře č. 118. Rádi
se vám budeme věnovat v úředních hodinách -
tj. v pondělí a ve středu 8 - 11.30 a 12.30 - 17
hodin. Bližší informace lze získat na tel. číslech
549 439 776, 549 439 770.            

Jiří Dospíšil
vedoucí odboru správních a vnitřních věcí

O sociálních službách společně 
Tímto článkem se vracíme k dotazníko-

vému šetření, které proběhlo v měsíci červnu
2007 v našem městě a týkalo se sociálních
služeb, školství a kultury v Tišnově. Děkujeme
všem občanům, kteří nám věnovali svůj čas,
byť nešlo jen o pouhých pět minut. Obzvlášť si
ceníme vašich osobních sdělení, která
jednoznačně ukazují, kde musíme pomoci.
Výzkumu se zúčastnilo 510 respondentů, z to-
ho 71 % žen a 29 % mužů. Zastoupeny byly
všechny věkové skupiny.

První část dotazníku byla zaměřena na
sociální služby. V případě tíživé sociální situ-
ace počítá drtivá většina respondentů s rodin-
nou pomocí. Polovina obyvatel Tišnova

považuje sociální služby za dobré. V Tišnově

funguje pečovatelská služba, dům s pečova-
telskou službou, rozvoz obědů a odlehčovací
služba. Sociální služby, které v Tišnově
nejvíce chybějí, jsou podle pořadí: poradenská
a  informační  služba, dům  pro matky s dětmi
v tísni a služby osobní asistence. V doplňko-
vých službách nejvíce chybí domácí zdravotní
péče a centrum pro volnočasové aktivity dětí. 

Na otevřenou otázku: "V čem potřebujete
pomoci v sociální oblasti - co vás nejvíc
trápí?", bylo nejfrekventovanější odpovědí:
bydlení - nedostatek volných bytů, bezbarié-
rové vstupy, být více mobilní po městě (např.
matky s kočárky u lékaře), hlídání dětí,
celodenní péče o staré lidi (nemocné), pora-
denská a informační služba, doprava k lékaři,
dlouhá   čekací   doba   na  přijetí  do  domova
s pečovatelskou službou. Nepřehlédli jsme ani
vaše poznámky na jednání s úřady, zlepšení
kvality obědů nebo přístup pro vozíčkáře na
polikliniku.

Celý sociologický výzkum pro komunitní
plán sociálních služeb města Tišnova (výz-
kumná zpráva - sociální služby) je zveřejněn
na internetových stránkách města na adrese
www.tisnov.cz. V tištěné verzi je možné do něj
nahlédnout na podatelně MěÚ - rohová
budova a v městském knihovně.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Mateř-
skému centru Studánka, Mateřské škole Slu-
níčko  a  jejímu pracovišti  Horova,  Mateřské
škole U Humpolky a pracovišti Květnická,
Gymnáziu Tišnov, zaměstnancům Městského
úřadu Tišnov, pracovníkům Dětského domova
Tišnov, obyvatelům domu s pečovatelskou
službou, kteří nás při dotazníkovém šetření
podpořili.

Druhé části dotazníku zaměřené na školství
a kulturu v Tišnově se budeme věnovat v příš-
tím čísle Tišnovských novin

Lenka Vlasáková,
členka výboru pro komunitní plánování

sociálních služeb
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O nejkrásnější rozkvetlé okno
Tišnovska

Mateřské  centrum  Studánka ve spolupráci
s městem Tišnovem a městskou knihovnou
připravilo pro veřejnost celého Tišnovska
druhý ročník soutěže "O nejkrásnější rozkvetlé
okno Tišnovska 2007". Dne 20. 8. byl ukon-
čen příjem soutěžních fotografií. Od 3. do 7. 9.
budou všechny fotografie vystaveny v přízemí
městské knihovny, kde také proběhne divácké
hlasování. Zveme proto občany na shlédnutí
soutěžních fotografií s možností hlasování o tu
nejpěknější. 14. 9. zde proběhne slavnostní
vyhlášení vítězů soutěže.

Ing. V. Drhlík

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 přednáškovém
sále knihovny. Výuku povedou externí lektoři.
Předměty budou prezentovány poutavou a po-
pulární 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

Historická vozidla posedmé
Veteran Car Club Čebín spolu s Auto-

klubem Tišnov srdečně zvou na sedmý ročník
Soutěže elegance historických vozidel o Pohár
města Tišnova, který se koná v sobotu 15. 9.
2007 v Tišnově. Dopolední program se usku-
teční na náměstí Míru. Od 7.30 do 9 hod.
bude příjezd a prezentace účastníků, od 9 do
11 hod. prohlídka historických vozidel, kdy
budou divácké porotě moderátorem předsta-
vována jednotlivá vozidla s posádkami za
asistence TV. Pak vozidla pojedou po této
trase: náměstí Míru, Brněnská, Dvořákova,
Riegrova, směr Lomnice.

Odpolední program bude v areálu AK
Tišnov, Na Střelnici (u koupaliště), v případě
nepříznivého počasí ve společenském sále AK
Tišnov: 13.30   -  14 hod. vyhlášení výsledků

soutěže elegance historických vozidel, předání
cen. 14 - 16 hod. - odpolední program s pro-
hlídkou vozidel, k poslechu bude hrát country
kapela, občerstvení zajištěno. 

Přijďte se potěšit elegancí historických
vozidel,  umem  a  šikovností   jejich   výrobců
i současných majitelů! Pojďte si poslechnout
pěkné  melodie!  Za pořadatele AK Tišnov

Jan Vlach, předseda

UPOZORNĚNÍ
Chtěli bychom všechny řidiče a obyvatele

Tišnova upozornit, že v souvislosti s pořádá-
ním kulturních akcí bude v Tišnově uzavřeno
náměstí Míru a některé další ulice pro provoz
vozidel. Jedná se následující akce:
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Soutěž elegance historických vozidel
Začátek programu bude 15. 9. od cca 7

hodin a potrvá do  12 hodin. Z tohoto důvodu
bude uzavřena spodní část nám. Míru od
spořitelny po ulici Bezručovu od 6:00 do
12:00 hodin.
Svatováclavské hody

Z důvodu pořádání Svatováclavských hodů
bude dne 28. 9. 2007 od 6:00 do 18:30 hod.
uzavřeno celé nám. Míru. Součástí oslav
budou i pouťové atrakce, které budou umís-
těny od úterý 25. 9. do neděle 30. 9. 2007 ve
spodní části ulice Drbalovy  včetně  křižovatky
s ulicí Parolkovou a Tyršovou. Tato část
komunikace bude v tomto termínu uzavřena
pro provoz vozidel.

Uvedené uzavírky budou řádně označeny.
Děkujeme všem za pochopení a omlouváme se
za případné vzniklé komplikace.

Ing. F. Haška

Vysloužilé spotřebiče nepatří
do popelnice či kontejneru

Již jeden a půl roku ukládáme v Tišnově
vysloužilé spotřebiče na sběrný dvůr v rámci
zpětného odběru elektrozařízení. V přiloženém
letáku informuje autorizovaná společnost
Asekol o druzích elektrozařízení, které zpraco-
vává. Město uzavřelo smlouvy i se společnost-
mi Elektrowin a Ekolamp, které dále zpracová-
vají chladničky, mrazničky, pračky, myčky,
mikrovlnné trouby, vysavače, kuchyňské
přístroje, elektrické přístroje na zahradu a do
dílny, zářivky, úsporné žárovky, svítidla aj. 

Malá elektrozařízení odevzdáváme na
sběrný dvůr stále v malém počtu, apelujeme
proto na odevzdávání těchto drobných elektro-
zařízení na sběrném dvoře či u prodejce.
Elektrozařízením je vše, jehož funkce závisí na
elektrickém proudu nebo na elektromagnetic-
kém poli nebo zařízení k měření a přenosu
elektrického proudu.

Sběrný dvůr města je na ul. Wágnerově a je
otevřen vždy v pondělí od 7 do 16.30, v úterý
až pátek od 7 do 15 a každou sobotu od 8 do
12 hodin.

Děkujeme za vaše odpovědné třídění.
Ing. Václav Drhlík

MìKS Tišnov zve:
 

24. září v 8.45 a 10 hod., sál kina Svratka
KAMARÁDI V DIVADLE
Účinkují KAMARÁDI Brno

24. září v 19.30 hod., sál kina Svratka 
Zdeněk Izer - Petr Freund

DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ
Zdeněk Izer v nové zábavné show. Společ-

ně s tímto populárním imitátorem a bavičem
vystoupí Petr Freund, který se Zdeňkem
Izerem účinkuje též v televizním pořadu Jen
blbni. 

KRUH PŘÁTEL HUDBY TIŠNOV 
- sezóna 2007/08 
17. října 2007 v 19.30 hod.
NOVÉ KOMORNÍ STUDIO
David  Švec - klavír, Pavel  Bušek - klarinet,
Mikael  Ericsson - violoncello

14. listopadu 2007 v 19.30 hod.
Václav Hudeček 
a vítěz(ka) interpretačních kursů - housle 
Spoluúčinkuje TiKO

5. prosince 2007 v 19.30 hod.
Milan a Renata Bialasovi - 4ruční klavír

30. ledna 2008 v 19.30 hod.
KONCERT SLOVA A HUDBY
NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ
Stejnojmennou   básnickou   sbírku   F.  Halase
a úryvky z Babičky B. Němcové přednese
Vladimír Matějček, klavírní skladby B. Sme-
tany hraje Miroslav Sekera.
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13. února 2008 v 19.30 hod.
PUELLA TRIO
Terezie Fialová - klavír, Eva Karová - housle,
Markéta Vrbková - violoncello
5. března 2008 v 19.30 hod.
DUO CLARET 
Olga Luštincová - klarinet, Vít Spilka -
klarinet, basklarinet, Vladimír Hollý - klavír
2. dubna 2008 v 19.30 hod.
Libuše a Radim Pančochovi - 4ruční klavír
23. dubna 2008 v 19.30 hod.
Pavla Bartoníková - harfa, 
Hana Bartoníková - hoboj
21.  května 2008 v 19.30 hod.
Tišnovský komorní orchestr
Tradiční závěr sezóny v domácí režii. 

Vstupné 100 Kč, studenti 50 Kč, per-
manentka 700 Kč, studenti 400 Kč. Začátek
koncertu vždy v 19.30 hod.

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

STÁLÁ EXPOZICE OBRAZŮ
Odkaz Josefa Jambora městu Tišnovu

 
Dana A. Cejnková - olejomalby

Autorka se narodila v roce 1980 ve Velkém
Meziříčí, vystudovala SOU obchodní a SOŠ
Žďár  nad  Sáz. (obor  aranžérka  a  podnikání
v oboru aranžování a výstavnictví) a SJŠ Brno
- německý jazyk. Občanská povolání -
doručovatelka tisku, kosmetička, průvodkyně,
aranžérka  a  pomocná dokumentátorka sbírek
v muzeu, vychovatelka na SOUz, pracovnice
IC při Městském úřadě ve Velkém Meziříčí...

Kolektivní výstavy: 1998 a 1999 Nebojte se
kultury - Náměšť nad Osl.; 2000 - Galerie
Synagoga, Velké Meziříčí; 2001 Jupiter club,
Velké Meziříčí; 2006 Muzeum Bystřice nad
Pern.; 2006 Galerie Jupiter Club, Velké
Meziříčí; 2007 Galerie Jupiter Club, Velké
Meziříčí. Samostatné výstavy: 2000 Čajovna

Sluníčko, Žďár nad Sáz.; 2006 Čajovna a ka-
várna Babylon, Třebíč.

Výstava bude zahájena 8. září v 10 hod. bez
vernisáže. Otevřeno denně mimo pondělí 10 -
12 a 14 - 17 hodin, otevřeno i v pátek 28. září!

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

CVIČENÍ V M ěKS
Pondělí   19.30 - 20.30 KALANETIKA 
Úterý     20 - 21 KONDIČNÍ 

  CVIČENÍ A AEROBIK
Středa    19.00 - 20.30  REIKI - MEDITACE
Čtvrtek  19.30 - 20.30  KALANETIKA
Pátek     18.30 - 19.45  STEP AEROBIK    

VÝLEP PLAKÁT Ů
Výlep zajišťuje výhradně MěKS Tišnov,

Mlýnská 152, tel. 549 410 082.
Plakáty přijímá MěKS Tišnov, Mlýnská

152, v pondělí až pátek 8 - 12 a 13 - 16 hod.
Výlepový den: sobota, neděle.

Plakátovací plochy v Tišnově: Diskont ul.
Mlýnská, Hotel U nádraží, Potraviny U
Chronců, škola 28. října, sídliště Květnice,
ulice Dvořákova, letní kino, ulice Horova
SKLENÍK, sídliště Klucanina ul. Brněnská,
Humpolka, Papírny Předklášteří.

Ceník výlepu: do A3  15 Kč/týden
do A2  20 Kč/týden
do A1  30 Kč/týden

JAZYKOVÉ KURZY
Městské kulturní středisko přijímá přihlášky

do jazykových kurzů
* angličtiny * francouzštiny
* němčiny * italštiny

Osobně pondělí - pátek 8 - 12 a 13 - 16
hod., telefonicky 549 410 082, nebo na e-mail-
ové adrese iva.jiraskova@baz.cz

Cena 2.250 Kč. Kurz probíhá od října do
května lx týdně 2 vyučovací hodiny.
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Je tomu právě rok, kdy Galerie Diana
uspořádala výstavu Tišnov očima malířů.
Návštěvníci si připomněli řadu jmen výtvarní-
ků, kteří ztvárnili naše město na plátně. Ta
dodnes zdobí stěny tišnovských domácností.
Myšlenka - zapojit širokou veřejnost do rea-
lizace této výstavy - padla podle vysoce klad-
ných ohlasů na úrodnou půdu. Proto se Galerie
Diana zamyslela, zda by bylo možné najít
nový námět, který by dále tuto ideu podpořil.

Tak se zrodila  výstava Tisíc pohledů na
Tišnov, jejíž  zahájení  bude v neděli 2. září
v 10 hodin. Tentokrát  se  návštěvníci seznámí
s Tišnovem a jeho okolím na dnes již
historických pohlednicích.

Ani po usilovné, více než půlroční přípravě
se nechce věřit, že číslo 1000 není jen náhodný
název připravované výstavy, ale že skutečně
bude nejen dosaženo, ale i překročeno. Zákla-
dem k tomu se staly především sbírky pohled-
nic zapůjčené městem Tišnovem a Podhorác-
kým muzeem Předklášteří a soukromé sbírky.

Náročný výběr a v řadě případů ,,detektivní"
práce vedla k seřazení všech pohlednic z hle-
diska jejich roztřídění podle hlavních témat,
která lze na pohlednicích shlédnout - dat jejich
vydání, vydavatelů a někdy i unikátních textů.
Nejstarší získané tzv. dopisnice o Tišnově se
datují rokem 1898. Na tento rok navazuje

jejich  další  časové seřazení,
a to v rozmezí více než 100
roků, které nám odhaluje
řadu pohledů - například jak
se rozvíjela tišnovská
náměstí, staré i nově vzni-
kající ulice, okolí Tišnova,
ale i společenský, kulturní
život města včetně sportu,
architektury. V neposlední
míře pak i atmosféru života
v rakouském mocnářství, za
první světové války, údobí
kolem vzniku Českosloven-
ska, okupaci a vývoj po roce
1945.

Ti nejstarší návštěvníci, kteří výstavu
navštíví, budou moci dozajista přispět i vlast-
ními životními poznatky k řadě fotografií na
pohlednicích, ti mladší podrobněji se seznámit
s   rozvojem  našeho  města. A  to bude zajisté
i jeden z kladných příspěvků právě chystané
výstavy. Lze usuzovat, že výstava upoutá i řa-
du sběratelů pohlednic též za hranicemi našeho
města.

Při vernisáži si budou moci návštěvníci
koupit pohlednici - reprodukci nejstarší vysta-
vené pohlednice z r. 1898 a soubor pohlednic,
které vydává město Tišnov. Jejich autorem je
Stanislav Sedláček, který letos v červnu v Ga-
lerii Diana vystavoval. On byl i autorem
obrazů, které město Brno věnovalo evropským
prezidentům při jejich setkání v Brně.

Kdo bude chtít potěšit své blízké unikátními
pohlednicemi s razítkem galerie, může je v den
zahájení  výstavy  od  10  do  14 hodin  poslat
z  poštovní  přihrádky  České  pošty s.p. přímo
z Diany.

Výstava potrvá do 2. listopadu, otevřeno
úterý až pátek 12 - 17 hod., sobota, neděle 10 -

16 hod. Galerie  Diana  se těší
na vaši  návštěvu a věří, že
pro všechny, kteří ji navštíví,
bude výstava nevšedním
zážitkem.                         (apf)
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Hudba mezi památkami
Muzeum Brněnska - pobočka Podhorácké

muzeum, Cisterciácké opatství Porta coeli,
Město Tišnov, Obec Předklášteří a Základní
umělecká škola Tišnov v rámci Dnů evrop-
ského dědictví a výstavy "Tišnov, dějiny města
pod Květnicí" společně pořádají v areálu
kláštera Porta coeli mimořádnou akci -
přehlídku tišnovských hudebních těles. 

V sobotu 15. 9. 2007 v 15 hodin vystoupí
Tišnovský komorní orchestr, Fanfárové
kvarteto, Pěvecký sbor města Tišnova, Ha -
kapela, Maňana. Součástí  akce  bude  i výstav-
ka  fotografií z nedávného požáru klášterního
ovčína. Vstup volný, rovněž do výstav a expo-
zic muzea i kláštera Porta coeli. Občerstvení
zajištěno. Za nepříznivého počasí se akce koná
ve společenském sále Obecního úřadu v Před-
klášteří.

(jz)

Hrajeme důchodcům
Centrum sociálních služeb

Tišnov srdečně zve na  vystoupení
Jiřího Helána společně s kláve-
sistou Rosťou Komosným, kteří
vám zahrají a zazpívají vaše oblíbené písničky.

Vystoupení se koná v prostorách jídelny
domu s pečovatelskou službou, ul. Králova
1742, ve středu 12. září v 16 hodin. Přijít
mohou  všichni  občané   důchodového   věku
z Tišnova. Vstupné dobrovolné.

Počet míst je limitovaný. V případě  zájmu
nás  kontaktujte na tel. 549 410 301-4 nebo
549 410 312, popřípadě na info@css.tisnov.cz

Děkujeme.                  MVDr. Martin J ůza

Pozvánky do Lomnice
VÝSTAVA V SYNAGOZE

Na poslední výstavě  v lomnické synagoze
v měsíci září se setkáme s fotografiemi a před-
měty ze dřeva. Představí se nám fotograf Anto-
nín Nahodil, rodák z Lomnice, Ing. Oldřich
Výleta, fotograf z Předklášteří, a dále výtvarník

zabývající se tvorbou ze dřeva a malováním
obrazů Jiří Ondra z Tišnova. Výstava začíná 8.
září ve 14:00 slavnostní vernisáží s kulturním
programem, potrvá do 30. září 2007. Výstava
bude otevřena vždy o víkendech od 13 do 17
hodin.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Ještě jedna pozvánka do Lomnice, která si
zaslouží pozornost, je na oslavu "Dnů evrop-
ského dědictví", do které se již po čtvrté
městys Lomnice zapojí. V sobotu 15. září
2007 budou od 10 do 16 hodin otevřeny pro
návštěvníky lomnické památky. Jedná se o část
zámku včetně zámecké kaple, která není běžně
přístupná veřejnosti, kostel Navštívení Panny
Marie, kaple sv. Antonína Paduánského s ba-
rokním oltářem, hřbitov s náhrobky rodiny
Serenyiů, synagogu s výstavou, židovský
hřbitov s obřadní síní, na náměstí Palackého
morový sloup, interiér starobylé radnice atd. Je
to vzácná příležitost pro všechny, kteří tato
místa neměli možnost dosud navštívit.

PŘEHLÍDKA ELEGANCE
HISTORICKÝCH VOZIDEL

Sobotu 15. září 2007 využije městys
Lomnice ještě k další slavnostní akci. Po
úspěšném dokončení rekonstrukce hlavní
silnice a chodníků v celém průtahu Lomnicí
připraví městys ve spolupráci s tišnovským
autoklubem slavnostní zahájení provozu.
Autoklub Tišnov pořádá v Tišnově Přehlídku
elegance historických vozidel, které v sobotu
dopoledne projedou i Lomnicí.

První  auto  odjede  z  Tišnova  cca  v  9:30
a postupně projede Lomnicí cca 60 aut a 40
motocyklů. Zhruba mezi 11. až 12. hodinou
budou historická vozidla i motocykly parkovat
na náměstí Palackého, kde bude možnost
prohlídky.

Všem  návštěvníkům, kteří  15. září 2007
do  Lomnice  přijedou, přejeme  hezké počasí
a spoustu dobrých zážitků.   (bezp)
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Fotografická soutěž Železné
Obecní úřad v Železném a KPVU vyhlašují

fotografickou soutěž na téma „Železné” v těch-
to dvou kategoriích: Železné a okolí ve čtyřech
ročních obdobích / Železné a jeho obyvatelé,
kultura a společenské akce.

Uvítáme  zajímavé  záběry  obce   a   okolí
v proměnách času i ročních období. Rádi
bychom představili obec i okolí v těch nejza-
jímavějších záběrech, atraktivních pro tuto
lokalitu, atraktivní pro turisty. Oceněné (pří-
padně i další fotografie) budou vyhlašovateli
využity pro reprezentaci obce.

Soutěž  se  vyhlašuje  od  12.  května  2007
s uzávěrkou 30. 6. 2008.  Fotografie  (barevné
i černobílé) musí být zhotoveny v průběhu
vyhlášení soutěže. Fotografie musí být opatře-
ny  popiskou  (název, jméno  autora s adresou
a rokem pořízení) a do uzávěrky soutěže
předány na OÚ v Železném.

Vítězné (i další) fotografie budou vystaveny
na výstavě „Výtvarné léto v Železném 2008".
Zaslané práce budou vyhodnoceny komisí
vyhlašovatelů a ceny budou předány na verni-
sáži výstavy. Informace na OÚ v Železném.

Radomír Pavlíček, starosta obce Železné
Mgr. Miroslav Pavlík , předseda KPVU

Studánka slaví 3. narozeniny
Mateřské centrum Studánka zve všechny

rodiny na oslavu třetích narozenin, která pro-
běhne v pátek 7. září od 16 hodin. Přijďte
ochutnat dort a spoustu dalších dobrot z ku-
chyně našich maminek, potkat se po prázd-
ninách s přáteli a děti s kamarády, zvědavě
nakouknout do prostor Studánky... Copak se
tam přes prázdniny změnilo? 

V pátek 7. září od 16:30 h proběhne také
předání certifikátů Společnost přátelská rodině
za rok 2007. Tento celostátní titul již třetím
rokem udělujeme subjektům, které nabízejí
služby a prostředí přátelské rodičům s malými
dětmi. Na zahradě MC bude umístěna výstava
dříve oceněných tišnovských prodejen spo-

lečně s výstavou "S kočárky proti bariérám",
která upozorňuje na těžko sjízdná a nedostup-
ná místa pro kočárky a spoluobčany na
vozíčku. V průběhu páteční oslavy také budete
mít možnost hlasovat přímo v MC v soutěži O
nejkrásnější rozkvetlé okno Tišnovska 2007. 

V pondělí 10. září začínají všechny
pravidelné kroužky, nový program najdete na
našich www stránkách a letáčcích. Do většiny
nabízených programů se nemusíte hlásit pře-
dem, stačí přijít, vzít si sebou přezůvky a aktiv-
ně si užít společný čas s dětmi v příjemném
prostředí Studánky. Při výběru kroužků vám
ochotně poradíme osobně v mateřském centru,
nebo na tel: 737 581 873. Více informací na

www.studanka.webzdarma.cz

Domeček 
informuje :

Pro příští školní rok nabízíme spolupráci
rodičům, maminkám a tatínkům, kteří chtějí
během týdne nebo víkendu  něco aktivně dělat
a prožívat společně se svými dětmi a se
skupinou jejich  kamarádů a vrstevníků a mají
zájem, čas a energii se této činnosti věnovat.  

Nabízíme vám možnost stát se vedoucím
zájmového kroužku  pro děti všech věkových
kategorií a se zaměřením podle vlastního záj-
mu. Jsou možné náročnější i nenáročné akti-
vity, např. sportovní, taneční, výtvarné, tech-
nické, modelář, počítačové  aj., u kterých se dá
předpokládat trvalejší zájem dětí. Kroužek se
schází většinou 1x týdně na 1 - 2 hodiny.

DDM pro vaši činnost zajistí prostory
(klubovny, učebny, tělocvična, hřiště), sportov-
ní potřeby, materiál a pomůcky, které budete
potřebovat. Má k dispozici i dobře vybavenou
knihovnu  s  metodickým materiálem, náměty
a  hrami. Poskytneme vám základní instruktáž
a metodickou pomoc. Vedoucí pracuje jako
dobrovolník nebo na dohodu o uzavření práce
(s finanční odměnou). 
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Pokud o podobné aktivitě uvažujete,
kontaktujte nás do konce srpna na adrese:
domecek@ddm-tisnov.cz, tel. 777 712 120,
549 410 118 nebo osobní návštěvou v DDM.  

Rádi vás budeme o všem informovat.
ředitelka DDM Tišnov

100 podob dobrodružství
Skauti  z  Tišnova zvou děti a jejich rodiče

v sobotu 8. září na dopolední poznání 100
podob dobrodružství. 

Ti,  kteří  přijdou  od  9  hodin  ke   kostelu
v Tišnově, se můžou těšit na zajímavé hry,
lanové překážky. V klubovně na Mlýnské ulici
(nad kanceláří MěKS) proběhne promítání
fotek z akcí a poznání některých ze 100 podob
skautských dobrodružství. Rodiče budou mít
možnost získat informace  a  zeptat  se  na
cokoliv o skautingu a pohovořit si s vedoucími.

Bližší informace na webu
www.skaut-tisnov.eu

Okénko ekoporadny

VYHLÁŠENÍ ANKETY 
STROM TIŠNOVSKA 2007

Ekoporadna Tišnovsko a občanské sdružení
Za sebevědomé Tišnovsko vyhlašují již třetí
ročník ankety Strom Tišnovska. Každý z vás
má možnost navrhnout svého kandidáta na
nejkrásnější strom regionu! A jak to udělat?
Nejprve je potřeba rozhodnout se pro ten "váš"
strom, případně skupinu stromů nebo
stromořadí, a včas ho nafotit. Udělejte raději
více záběrů, ať můžete vybrat ten nejhezčí, a
také nepodceňte velikost fotografie, aby se pak
neztrácela mezi ostatními. Zároveň zazname-
nejte místo, kde strom roste (obec nebo katastr,
ulici), druh stromu a jeho parametry - obvod ve
výšce 130 cm nad zemí a alespoň odhadem
výšku a stáří. V neposlední řadě nezapomeňte
zjistit tzv. příběh stromu -  mohou to být údaje

o jeho historii, místní pověst, ale i vaše osobní
výpověď. Opravdu není třeba se této kategorie
bát, mnohdy může na hlasující zapůsobit právě
vyjádření vašeho vztahu ke stromu nebo
nějaká příhoda, kterou máte se stromem
spojenu. Inspirovat se můžete loňským
ročníkem, který je dostupný na adrese
http://www.sebevedome.tisnovsko.eu/stromroku 

Návrhy zasílejte do 5. října na adresu
Ekoporadna  Tišnovsko,  nám. 28. října 28,
666 01 Tišnov, elektronicky na adresu
ekoporadna@tisnovsko.eu nebo je přineste
osobně v otvírací době ekoporadny (pondělí 9
- 12 a středa 13 - 17).   

Všechny  fotografické  návrhy budou spolu
s texty následně vystaveny až do soboty 20. 10.
2007 a budete moci hlasovat pro strom, který
vás nejvíc osloví svým vzhledem i historií.
Vítěz ankety bude v příštím roce přihlášen do
celostátní soutěže o Strom roku 2008. 

Podrobnosti  o  výstavě navržených stromů
i o programu vyhlášení se dozvíte v dalších
číslech TN a na plakátech. Již nyní se ale
můžete těšit na zcela mimořádný zážitek,
kterým  jistě  bude  koncert známé cimbalistky
a skladatelky Zuzany Lapčíkové a Feng-yün
Song, čínské zpěvačky a skladatelky čerpající
ve  svém hudebním projevu z čínské, ujgurské
i moravské lidové hudby. Díky 15letému
pobytu v naší republice skládá a zpívá nejen
čínsky a anglicky, ale také česky. Koncert je
plánován na neděli 21. října. 

Na závěr tedy ještě shrnutí, co by měl
obsahovat návrh stromu do ankety:  
* fotografii stromu ve formátu alespoň 13 x

18 cm (u digitálních standardní rozlišení
vhodné pro tisk)  

* druh stromu 
* lokalitu, kde strom roste
* parametry stromu - stáří, obvod ve výšce

130 cm nad zemí, výšku 
* příběh stromu.
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SAMOLEPKY 
NEVHAZUJTE REKLAMU

Obtěžují vás haldy reklamních letáků, které
denně dostáváte do schránky a většinou
vyhodíte, aniž je stihnete přečíst? Je vám líto
stromů, které padly na takto zbytečně
vyrobený papír?   Podle zákona máte právo
tuto nevyžádanou reklamu odmítnout. Nejlepší
možnost je umístit na schránku upozornění,
které doručovatelům sdělí, že o reklamní
letáky nemáte zájem. Můžete si samozřejmě
vyrobit vhodnou nálepku sami, ale v eko-
poradně máte nyní možnost koupit si
samolepku přímo určenou k tomuto účelu. Je
vydávána Společností přátel přírody, má
vkusný a zároveň výrazný design, ale
především: výtěžek z prodeje je určen na
pěstování  sazenic  ohrožených  druhů  stromů
a jejich výsadbu do krajiny. Cena samolepky je
12 Kč. 

Začíná se lisovat
Český zahrádkářský svaz, základní organi-

zace v Tišnově, zahájí v sobotu 25. srpna 2007
v  lisovně  na Wagnerově ulici lisování ovoce,
a to jako každoročně nejen pro své členy, ale
pro všechny zájemce. Lisovat se bude každou
sobotu od 7.30 hod. do 10 hod. (podle potřeby
i déle) a od 12. září i každou středu od 17 hod.
(na základě telefonického dojednání i dříve).
Množství ovoce nad 300 kg je možno objednat
předem. Poplatek za 1 kg vylisovaného ovoce
je 2 Kč. 

Další informace je možno získat u vedou-
cího lisovny Miloslava Hamáka na telef. čísle
549 412 239 (nejlépe v poledních nebo večer-
ních hodinách) a u jeho zástupce Jaroslava
Klimeše, mobil 724 237 959. Aktuální infor-
mace o lisování budou také ve vývěsní skříňce
zahrádkářské organizace v horní části náměstí
Míru nad řeznictvím u Bártů.

Jan Kašparec

Náš rozhovor s předsedou
tišnovských zahrádkářů

Tišnovští zahrádkáři, přesněji členové
základní organizace Tišnov Českého za-
hrádkářského svazu, často informují o své
činnosti na stránkách Tišnovských novin.
Aby čtenáři měli možnost se blíže seznámit
s jejich činností, požádali jsme o rozhovor
předsedu organizace Josefa Zavřela.

Pane předsedo, byly doby, kdy pouze orga-
nizovaní  zahrádkáři  měli  možnost  si  zajistit,
i když v omezeném množství, nedostatková
hnojiva, postřiky a další potřebné zboží. Dnes
je všeho dostatek, proč se tedy nyní zahrádkáři
sdružují? A proč vůbec zahrádkaří?

Zahrádkáři se sdružují proto, aby si
navzájem sdělili své zkušenosti, kdo v čem byl
úspěšný,  co pro to udělal  a  co  je  vyhovující
v  dané  lokalitě, abychom  vypěstovali  ovoce
a zeleninu, která je jiná než ta, kterou nabízí
supermarkety, je čerstvá a má chuť. O ovoci
ani nemluvě - srovnat v současné době novou
odrůdu jablek Mantet není možné s žádnou
odrůdou, kterou nabízejí supermarkety, samo-
zřejmě Mantet má navrch. Nejlépe to
rozhodnou děti, když ochutnají Mantet, lákavé
odrůdy v supermarketech už nechtějí. 

Například v Německu se vracejí ke starým
osvědčeným odrůdám a dřívějším metodám
zahrádkaření, prostě zahrádkaření má rene-
sanci. Je  zajímavé, že o zahrádkaření je zájem
i mezi mladými lidmi, ne sice v té klasické
podobě,  že  by  na  zahrádce  bylo  jen  ovoce
a zelenina, ale část zahrady je okrasná a slouží
také k rekreaci a odpočinku, to je nakonec
celosvětový trend. Děti jsou v bezprostředním
kontaktu s pěstováním ovoce a zeleniny a při-
rozenou cestou k tomu získávají vztah.

Jaká je činnost vaší organizace?
Naše organizace je jednou z těch větších,

má více než dvě stovky členů. Máme činnost
poměrně dost pestrou a odvíjí se od zahrád-
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kářských osad, kde jsou zhruba dvě třetiny
členů, zbývající třetina členů Tišnováků je tak
zvaných přídomních, ti mají zahradu u svého
domu.

Pořádáme  kulturní  akce,  které   spočívají
v zájezdech, kdy navštěvujeme atraktivní lo-
kality. Abychom  věděli, jak  to  vypadá  jinde
a co se tam pěstuje. Pořádáme také odborné
přednášky, zvláště v zimních měsících, náplně
přednášek jsou závislé na požadavcích našich
členů. Členové se od odborníků například
dozví, jaké postřiky aplikovat, a co je daleko
důležitější, kdy je aplikovat - postřiky prove-
dené v nevhodném termínu jsou vyhozené
peníze. A na přednáškách i dozvíme, kdy se
postřik nemusí použít, a tím podpoříme
ekologii. 

Velkou výhodu má naše organizace tím, že
vlastní lisovnu. Lisoven bohužel ubývá. V naší
lisovně se za sezónu, tedy prakticky za dva
měsíce, zpracuje podle úrody 20 až 40 tisíc kg
ovoce. A zase zde musím uvést, nedá se
srovnat mošt přímo z lisovny se šťávami ze
supermarketů.   

Co můžete jako organizace nabídnout svým
členům?

To jsem částečně už uvedl. Zde se musím
ovšem zmínit o tom, že našim členům zajiš-
ťujeme  i  právní pomoc. Ta se využívá hlavně

v zahrádkářských osadách, pokud vzniknou
majetkoprávní problémy. V poslední době to
byl problém se studnami, s jejich evidencí.
Máme k dispozici fundovaného právníka,
který poskytne radu a informaci, jak problé-
mům předejít a jak dát vše do pořádku. Naše
organizace je nájemce ploch, na kterých jsou
osady, a tak se musíme o naše členy v tomto
směru postarat.

Musím ještě připomenout jednu výhodu,
kterou zde v Tišnově máme vzhledem k blíz-
kosti Brna. Územní rada pořádá v Brně oblast-
ní zimní kurzy, které probíhají od listopadu do
března. V těchto kurzech přednášejí špičkoví

lektoři z celé republiky o úplných novinkách
ze  zahrádkaření,  z  pěstování ovoce, zeleniny
i květin. Vždycky jsou dva nosné programy,
pro tuto zimu to bude pěstování květin a vinné
révy.

Jste  předsedou  územní  rady  Brno-venkov
i členem ústředního orgánu, můžete tedy srov-
návat tišnovskou organizaci s jinými organiza-
cemi. 

Tišnovská organizace v rámci územní rady,
tedy okresu Brno-venkov, je hodnocena mezi
předními. Musím si postesknout - za uplynulé
dva roky zaniklo v působnosti naší rady
celkem devět organizací, bylo to hlavně z vě-
kových  důvodů členů, prostě členové zestárli
a noví nebyli.

Tišnovští zahrádkáři se již několikrát velice
úspěšně podíleli na reprezentaci naší územní
rady, například  na  výstavách v Olomouci, ale
i jinde.

I na stránkách Tišnovských novin jste zvali
na akce vaší organizace a to nejen vaše členy.

Naše akce jsou určeny nejen našim členům,
ale i široké veřejnosti. Musím připomenout
úspěšnou vycházku po Květnici s panem do-
centem Lacinou, naši pozvánku na tuto akci,
byla i v Tišnovských novinách, využilo mnoho
spoluobčanů. A jak bylo uvedeno i v Tiš-
novských novinách, v takových akcích chceme
pokračovat. Chceme se věnovat i dalším téma-
tům, například proč máme na zahrádkách
ještěrky, žáby, k čemu je to dobré a čemu to
slouží a jak nám to poslouží třeba proti
slimákům a plžům.

Chtěl bych ještě připomenout, že v horní
části náměstí Míru nad řeznictvím u Bártů
máme informační skříňku, kde jsou nejen
informace  o  našich akcích, ale i aktuální rady
a informace pro zahrádkáře. V zimním období
tam bývá celý program brněnských zimních
kurzů.

Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
Otázky kladl (ok)
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Nad cenami  tepla v Tišnovì
Článek č. III

ZÁKLADNÍ SLOŽKA
Vážení odběratelé, v dnešním díle našeho

seriálu se budeme věnovat základní složce
ceny, tj. stálým nákladům nutných k provozu
výroby a rozvodu tepelné energie v cenové
lokalitě Tišnov.

Krátce se zastavím u jednotlivých položek
dle  kalkulačního vzorce, které jsme uveřejnili
v prvním díle našeho seriálu.

První položkou jsou mzdy a zákonné
pojištění. V této položce jsou uváděny mzdové
náklady spolu s odvody za všechny pracov-
níky, kteří zajišťují provoz výroby a rozvodu
tepla. Část mzdových nákladů se objevuje také
v položce režijní. Tento náklad se však nevzta-
huje přímo na samotný provoz, ale na admi-
nistrativu spojenou s účetnictvím, fakturací,
statistikou a dalšími činnostmi spojenými s vý-
robou a rozvodem tepelné energie.

Další   nákladovou  položkou  jsou  opravy
a údržba. V této položce jsou obsaženy veške-
ré činnosti, které jsou nutné pro bezproblé-
mový provoz. Jsou zde obsaženy veškeré
náklady na opravy zařízení, provádění pravi-
delných revizí, kontrol, prohlídek a údržby.

Položka odpisy v kalkulaci ceny tepelné
energie obsahuje náklad na odpisování
investičního majetku pořízeného při rekon-
strukcích nebo zřizování nových odběrných
míst a pořizování nového majetku souvise-
jícího s provozem výroby a rozvodu tepla
(vybavení dispečinku, ruční nářadí, detektory,
a další...). Výše těchto nákladů v každém roce
provozu je různá, záleží na zatřídění poří-
zeného majetku do jednotlivých odpisových
skupin. Zatřídění majetku určuje zvláštní
právní předpis. Obecně pro vysvětlení lze říct,
že každé nově pořízené zařízení má svoji
životnost po dobu a po tuto dobu se tento

majetek odpisuje. Při ukončení životnosti bude
mít tento majetek z hlediska kalkulace ceny
nulovou hodnotu.

Další  nákladovou  položkou  je  nájemné.
V našem případě, kdy je provozované zařízení
v majetku společnosti TEPLO T s.r.o., se
nájemné vztahuje pouze na budovy kotelen, ve
kterých jsou tato zařízení provozována.

Další položkou je leasing. V případě
kalkulace v rámci cenové lokality Tišnov je
tato položka nulová. Náklady na leasing
dispečerského vozidla uvádíme v ostatních
nákladech. V konečné kalkulaci roku 2007
budou náklady na leasing dispečerského
vozidla uvedeny v této položce pro lepší
orientaci. 

Položku zákonné rezervy netvoříme a v nej-
bližší budoucnosti tvořit nebudeme, proto se
této položce věnovat nebudeme.

Další položkou je výrobní režie. V kal-
kulaci ji nemáme uvedenou samostatně, ale
tvoří náklad spolu se správní režií. Je to z dů-
vodu, které jsem zmínil v odstavci mezd a zá-
konného pojištění. Veškeré činnosti a náklady,
které se bezprostředně netýkají samotné
výroby a rozvodu tepla, jsou zařazeny do
správní   režie   celé   společnosti,  stejně   jako
u ostatních středisek. Celkový roční režijní
náklad po skončení fakturačního období je
rozdělen mezi jednotlivá střediska dle jejich
tržeb. 

U střediska výroby a rozvodu tepla je navíc
vnitřní směrnicí stanovena maximální hodnota,
kterou lze do nákladové položky režie uvést.
Tímto se snažíme omezit vliv růstu ceny paliva
a tím růstu tržeb v cenové lokalitě Tišnov na
výši režijních nákladů v kalkulaci ceny tepelné
energie.

Další položkou stálých nákladů jsou úroky
z úvěru. Výše těchto nákladů vychází ze
smlouvy o úvěru, ve které je uveden splátkový
kalendář včetně výše úroků.
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Poslední položkou stálých nákladů je
položka ostatních stálých nákladů. Ne všechny
náklady se dají jednoznačně rozdělit do ostat-
ních položek. Jedná se o náklady na provoz
dispečerského vozidla, právní služby, školení,
zdravotní prohlídky, známkařské a jiné zabez-
pečovací služby, stravné, software a další. 

     Položky, které lze kalkulovat do stálých
nákladů a zisku v ceně tepelné energie v ceno-
vé lokalitě (ekonomicky oprávněné položky)
jsou vymezeny cenovým rozhodnutím.
Položky, které do stálých nákladů nepatří, jsou
např. náklady na reprezentaci, náklady na
studenou vodu použitou pro přípravu teplé
vody, náklady na vodoměry, termostatické
ventily a indikátory v bytech, škody na majetku
(kromě živelných škod), pokuty náklady na
likvidaci odpadů a další. 

Poslední položkou, kterou obsahuje kal-
kulační vzorec a kterou v tomto díle popíši, je
zisk. V žádném právním předpisu není zisk
přesně specifikován, hovoří se o míře zisku
obvyklého pro dané průmyslové odvětví, nikde
však není uveden způsob jeho výpočtu. V
energetice je obvyklá míra zisku mezi 6 - 12
procenty. V kalkulaci společnosti TEPLO T
s.r.o.  tuto míru v blízké budoucnosti neuvidíte,
a to hlavně z důvodu udržení ceny tepla
alespoň v trochu rozumné výši. V letech
následujících  míra  zisku  v  kalkulaci zcela
jistě poroste, avšak pouze při dodržení
možných meziročních nárůstů dle cenového
rozhodnutí, o  kterých  si  povíme  v  některém
z dalších dílů.

V příštím čísle se budeme věnovat
konečnému vyúčtování pracovní základní
složky a zisku mezi jednotlivými odběrateli.

V dnešním čísle je to vše a přeji příjemný
start do nového školního roku.

RADEK SLÁMA ,
vedoucí provozu 

tepelného hospodářství

O tišnovských øeznících    8

PORÁŽKA "NA ŠLACHT Ě" 
(JATKÁCH)

Veškerý dobytek se zabíjel jenom na jat-
kách, doma řezník zabít nic nesměl kvůli finan-
cům, ale jak se to dodržovalo, je věc druhá -
zvláště za války. Řezník musel zaplatit prvně
na jatkách a to 20 Kč z krávy, 10 Kč z prasete
a 7 Kč z telete. To byl poplatek za porážku,
udržování jatek a odváděl se obci. Poplatek
vybíral a jatka spravoval "jatecký", nebo se
také říkalo "šlachtecký" - městem pověřený
správce jatek. Dále se podle odhadu výtěžnosti
platila daň finančnímu úřadu, který se dříve
naprosto výstižně a pravdivě nazýval Berní
úřad, lidově "berňák", neboť ten jen bral a nic
nedával. Složenka o zaplacení daně se musela
zaplatit než se začalo porážet, rovněž tak
jateční poplatek. Po prodeji masa a uzenin se
pak platila obratová daň, ale ta nebývala
vysoká a musela být "papírově" doložena.
Nějaké "přiznání", které by si řezník sám
výhodně sestavil tehdy neexistovalo. Obratová
a "výdělková" daň se odváděla státu. Kromě
"jateckého" - za mě to byl pan Crha - nebyli na
jatkách další zaměstnanci. 

Jatecký otvíral, zavíral, dohlížel a kontro-
loval, ale sám při porážce nepracoval. To si
musel každý řezník zajistit sám svými lidmi.
Porážka vepřového a hovězího byla oddělena,
každá  zvlášť.  U  vepřového  musel  být  kotel
a troky - tehdy se prasata pařila v trokách
(velikých neckách) a u hovězího byly dva
"gránychy", dnes tomu říkají "kočky", na které
se zabitý kus zavěšoval za zadní nohy a pos-
tupně vytahoval nahoru, neboť bylo nutné
napřed mrtvý kus stáhnout, prvně tak do půlky
a  pak  se  vytáhl  celý  kus  nahoru a stahování
z kůže dokončilo. 

Zabíjelo se ručně, hovězí se zabíjelo
železnou "srážkou" - něco jako sekera, ale bez

15/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 16



ostří s tupým koncem kruhového průměru na
topůrku - a potom se kus podřízl. Bylo k tomu
potřeba jistého fortele, aby porážený kus ihned
na místě padl. Vepřové se nesráželo, ale
pomocí provazu se praseti podtrhly nohy,
pomocníci kus drželi a prase se podřízlo. Krev
se  v  létě  nechytala  vůbec - šla do Švarcavy,
v zimě se chytala krev z vepřového na jelita
apod. "Zabijačka", jak ji známe dnes s jitr-
nicemi, jelity, ovarem, "presbuřtem" neboli
tlačenkou  atd., se  v  létě  nedělala  vzhledem
k horku. Někdy si krev chytali ti, kdo ji
potřebovali třeba k nátěrům dřevěných stropů,
říkalo se jim "tla", nebo do hlíny na mlaty, kdy
se používala výhradně býčí krev.

Z jatek se maso tahalo
"psama". Řezničtí psi bývali
bernardýni (Sládek v Klášteře),
dále to byla zvláštní rasa: veliká
šedočerná doga. Mimo to měl třeba Melichar
jako první k dopravě auto,  Pokorný Josef měl
jednoho koně, taktéž Rašovský a Pavlíček (ten
zase neměl psy). Na maso býval nízký
čtyřkolový vozík do kterého se zapřahal velký
řeznický pes, měl postroj jako koňský, prsní
"kšíry" s podpinkou. Ve voze musela být
bezpodmínečně čistá bílá plachta. 

Když se jelo na šlachtu (jatka), nesměl si
ten, kdo psy doprovázel, sednout do vozíku,
jednak z hygienických důvodů, jednak proto,
že psi by potom tak běželi, že by vše vyvrátili.
Psy bylo nutno vést a jít podle vozíku. U
Svitavských měli psy tak vycvičené, že šli i na
jatky sami, ovšem muselo se za nimi později
přijít a maso naložit. 

Maso zůstávalo na jatkách až do odpo-
ledne, aby  vychladlo  a  pak  se  teprve  vozilo
k řezníkovi. Z porážky se vozívala prasata
vykuchaná celá nebo v půlkách, hovězí ve
čtvrtkách, vnitřnosti  se  vozívaly  v  opálkách
z lýčí, střeva se prala na Švarcavě, kde se
střevo obrátilo naruby (to už na obsah střev

čekaly ryby) a dobře několikrát promáchalo,
pak se doma "vyšlemovalo" - zbavilo šlemu -
nežádoucích zbytků, což se dělo zvláštním
dřevěným nožem, škrabkou. 

Domů  k  řezníkovi se vezla vypraná střeva
v kýblech, lepší vnitřnosti v dřevěných či
později hliníkových "lódnách" - přepravkách.
Kopyta, štětiny, rohy, paznehty se házely do
tzv. miskruvny - to byla odpadní nádrž, něco
jako třeba senkruvna, ze které se pak odpad
vyvážel ven do tlecích jam na kompost. Smrad
to byl náramný! 

K řezníkovi se odváželo maso odpoledne
tak po čtvrté hodině, o šesti se jatky zavíraly.

Zabíjelo se ráno a maso
muselo vychladnout. Jedinou
výjimku tvořilo ještě teplé
maso hovězí určené ke
zpracování na "prát", ten se

pak míchal do uzenin pro dobrou soudržnost.
Do teplého kila masa - které se jemně pomlelo
- se přidávala voda, někdy i obdivuhodné
množství, až se vytvořilo jakési "těsto" a to se
pak dávalo do směsí určených ke zpracování
na salámy, klobásy a další uzeniny. 

Ostatní maso dovezené ze "šlachty" se
doma ještě pověsilo, aby se nezapařilo a teprve
druhý den ráno se zpracovávalo, kromě  masa
na uzeniny, které se "lézovalo" (bouralo -
rušilo - vykostilo) ihned, aby lépe vychladlo. 

Maso se mlelo na "vlčku" a ještě pak se
zpracovávalo v "kutru" - což byl stroj ve tvaru
kruhu - kde uvnitř na hřídeli byly čtyři nože,
které se otáčely a maso "chodilo" pořád
dokola. Na okraji byly škrabky, ty maso
vracely pod nože  a čím více se maso
zpracovávalo, tím bylo jemnější. Tento proces
některý řezník dělal na míchačce, jiný ručně.
Výsledek byl rozdílný, dobrá ruční práce
znamenala kvalitnější výrobek.

JAN VRZAL
(Pokračování příště)
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Sokolové 
opět na světové gymnaestrádě

Ve dnech 8. - 14. 7. 2007 se v rakouském
městě Dornbirn, kousek od Bodamského je-
zera, konala XIII. světová gymnaestráda.
Zúčastnilo se jí 21.064 cvičenců z 57 zemí
celého světa. Naše česká výprava se 796 členy
byla 9. nejpočetnější. Z župy Pernštejnské naši
republiku reprezentovalo 7 členů Sokola: dvě
cvičenky  z  Předklášteří,   Lenka   Bednářová
a Marika Červinková ve skladbě Výlet s aero-
bikem, za tišnovskou sokolskou jednotu jeli
starosta župy, ing. Adolf Mistr, náčelník Jan
Sláma, Milan Sláma a Pepa Navrátil. Z Lom-
ničky pak Aleš Hnízdil. Otec a syn Slámovi
dokonce cvičili ještě ve skladbě ASPV s náz-
vem Pohoda.

Po secvičné a generálce v Praze v pátek 6.
července, jsme kolonou autobusů přes noc
přejeli do Rakouska. O českou výpravu se
staraly obce Weiler, Klaus a Sulz-Rothis.
Bydleli jsme ve školách a místní lidé nás velice
vlídně přijali a po celou dobu se o nás vzorně
starali. Všechny výpravy bydlely ve vzdá-
lenosti zhruba do 40 km od města Dornbirn,
kde probíhala na výstavišti všechna vystou-
pení. Na fotbalovém stadionu v neděli
odpoledne proběhlo slavnostní zahájení za
deštivého počasí, ale s nádhernou atmosférou. 

Od pondělka do pátku absolvovala každá
skupina cvičenců 3 vystoupení. Ta probíhala
po celý den ve 12 halách výstaviště. Mimo
těchto  pódiových  skladeb  vystupovali   ještě

v nedalekém Lustenau cvičenci 2 dny v hro-
madných skladbách na stadionu, kde cvičilo
naráz 200 - 1000 cvičících. Českou republiku
tu reprezentovaly skladby Pohoda se 413
cvičenci a Chlapáci s 205 cvičenci. Ti byli
unikátní tím, že v celé historii gymnaestrád byli
první hromadnou skladbou, složenou výhradně

z mužů.
Ve volném čase jsme pak absolvovali

národní večery, výšlapy do okolních kopců,

výlety lanovkou, plavbu lodí po Bodamském
jezeře, výlet do lichtenštejnského Vaduzu,
grilování na školách, exkurze u místních hasičů

a v pálenici, večery u kytar se zpěvem a tan-
cem, došlo i na volejbal v místní školní
tělocvičně.

Počasí, zpočátku uplakané, se ve středu
umoudřilo a závěrečný ceremoniál, opět na
fotbalovém hřišti, probíhal za tropického
vedra. Pořadatelé byli připraveni opravdu na
všechno. Jak na zahájení rozdávali stovky
pláštěnek, tak na závěr stovky kšiltů proti
slunci.

Za pět let opět na shledanou na XIV.
světové gymnaestrádě ve švýcarském
Lausanne. 

Účastníci gymnaestrády

O pohár tišnovské radnice
XVII. ROČNÍK TURNAJE 
VOLEJBALOVÝCH DVOJIC
opět pořádá sportovní komise MěÚ a Gymná-
zium Tišnov v sobotu 8. 9. 2007 od 9 hod. na
volejbalových hřištích gymnázia. Kategorie:
muži a smíšené páry (není povolen start v obou
kategoriích). Startovné: dvojice 30 Kč, dvojice
musí mít jednotný dres (tričko). Uzávěrka
přihlášek je 7. 9. 2007 do 18 hodin, telefonicky
603 397 643, e-mail: bucek@gym-tisnov.cz

Vítězi loňského XVI. ročníku byli Červinka
a Ondráčková.

Muži A 
budou hrát Český pohár

V prvním kole Českého poháru narazí naši
házenkáři na družstvo Tatranu Bohunice. Ut-
kání se uskuteční v naší sportovní hale v neděli
2. září 2007 od 17 hod.

V sobotu 1. září od 9 hod se rovněž ve
sportovní hale v Tišnově uskuteční přípravný
turnaj v házené mužů. Účast prozatím přislíbila
družstva  HC Zlín, TJ Jiskra  Havlíčkův  Brod
a DAC Dunajská Streda.
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V neděli 9. září začíná podzimní část nové
sezóny 2007/2008. Od 12.15 hod nastoupí ke
svému prvnímu domácímu utkání divize
mladší žáci, od 13.30 hod starší žáci, oba proti
družstvu Sokola Juliánov. Od 15 hod. se
představí domácímu publiku muži B ve svém
premiérovém vystoupení v jihomoravské lize
proti Sokolu Brno IV. Celé sportovní
odpoledne zakončí utkání II. ligy mužů mezi
Tišnovem a Sokolem Juliánov. Začátek je v 17
hodin.

SK HC Tišnov podporuje svou činností
Dětský fond OSN - UNICEF.

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, UNICEF od vás
obdrží 27 Kč.

Stolní  tenisté  Koralu  Tišnov
zahajují  novou  sezónu

Současně s naplněním prázdninového času
se jako každý rok nezadržitelně přibližuje další
sezóna stolních tenistů. Poslední soutěžní
údery z dubna dávno odezněly a přestávka
před novým ročníkem vyplněná pouze tradič-
ním mezinárodním turnajem ve francouzském
Avionu, kde letos naše výprava v nezvykle
silné konkurenci obsadila "až" 5. místo,
rozhodně stačila k tomu, aby si "pinecáři"
dostatečně odpočinuli.

Stejně jako u ostatních sportů se v době,
kdy unavení sportovci užívají posezónního
odpočinku, dostávají ke slovu funkcionáři s
hodnocením sezóny předešlé, plánováním
dalšího klubového dění a především v
přestupních termínech v souvislosti se
změnami v kádrech jednotlivých družstev.
Koralu Tišnov se na tomto poli letos zadařilo.
Do třetiligového "A" - týmu se vrací zdejší
odchovanec a někdejší dvojnásobný nejlepší
sportovec města Tišnova Rudolf Cvrkal, kte-

rého zdobí zkušenosti z první a druhé ligy. "A"
tým dále tvoří - nedávný - nejlepší dorostenec
Jihomoravského kraje Lukáš Veselý a dva
osvědčení  "parťáci"  ze  čtyřhry  Aleš  Přikryl
a Martin Smejkal. Cílem této sestavy podpo-
rované dalšími zkušenými odchovanci tišnov-
ské stolně tenisové líhně je nejen vylepšení 6.
místa v tabulce, nýbrž postup do play-off, které
si zahrají čtyři nejlepší týmy z dvanácti
účastníků.

Los Tišnovákům přisoudil nejtěžšího sou-
peře hned na úvod. V prvním utkání totiž 29.
9. změří síly v místním derby s rezervou
extraligové Moravské Slavie Brno, která
sestoupila z druhé ligy a jejímž jediným cílem
je bleskový návrat zpět. Sestavy dalších týmů
věští spíše o trochu nižší kvalitu soutěže, než
tomu bylo v uplynulé sezóně. Ale na nějaké
bližší prognózy je ještě brzy. 

Tradiční předsezónní prověrkou, a to nejen
pro domácí borce, a tedy i první možností
shlédnout kvalitní stolní tenis v podání
ligových hráčů, bude celostátní turnaj mužů,
který  se  uskuteční v tišnovské sportovní hale
v sobotu 15. 9. 2007. Vstup je po celý den
zdarma, finálové boje proběhnou od 15 do 18
hod. Pořádající TTC Koral Tišnov zve
všechny příznivce celuloidového míčku.

Zahájení futsalové sezóny 
Žákovské a dorostenecké mužstvo futsalu

oznamuje, že se bude provádět nábor nových
hráčů - žáků  narozených v letech 1994 -1998
a to vždy na každém tréninku tohoto mužstva
nebo kdykoliv po dohodě s trenérem resp.
asistentem mužstva!

Tímto  zveme všechny mladé hráče a žáky,
zájemce o tento skvělý sport, aby přišli na naše
tréninky. Veškeré informace vám rádi podají:
Radek Babička (asistent) - tel. 549 427 090,
607 745 745, Petr Hrdina (trenér) 549 410 075,
722 552 440, DDM Tišnov, tel. 549 412 300,
549 410 118.
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Září ve společenském sále
sokolovny
St   5. 9.   9 - 17 prodej obuvi
Čt   6. 9. 10 - 17 prodej textilu a dom. potřeb
Po 10.9. 10 - 17 prodej textilu a dom. potřeb
Út 11.9.   9.30 - 17.30 prodejní akce Quelle
St 12.9. 10 - 17 prodej textilu a dom. potřeb
Po 17.9.   9 - 17 prodej " Skrblíkův ráj"
Út 18.9.   9.30 - 17 výběrový SECOND HAND
St 19.9.   9.30 - 17 výběrový SECOND HAND
Čt 20.9. 10 - 17 prodej textilu a dom. potřeb
Po 24.9. 10 - 17 prodej konfekce
St 26.9. 10 - 17 prodej textilu Kulichovi
Čt 27.9.   9 - 17 prodej textilu Kulichovi
Pá 28.9. VÁCLAVSKÉ HODY

Akce ve sportovní hale SSK Tišnov
So 15.9.   8.30 - 20 stolní tenis Turnaj mužů - 

kategorie B a bodovací 
turnaj dorostu JM kraje.

Vzpomínky

S úctou, láskou a zármutkem v srdci vzpo-
mínáme na svoje rodiče, babičku a dědečka

BLAŽENU A FRANTIŠKA
ŽIVOTSKÝCH

Nikdy nezapomeneme na krásné chvíle
prožité s nimi. Dcera a syn s rodinami.

Dne 30. července bylo osmé
smutné výročí, co nás navždy
opustila naše milovaná dcera,
maminka a sestra, paní
DANA ŠAVRŇOVÁ
Stále vzpomínají rodiče a děti.

Dne 21. 8. uplynulo 13. výročí
od úmrtí našeho milovaného
syna, bratra a strýce, pana

KAMILA SVOBODY
Stále  vzpomínají rodiče, bratři
a rodina.

Dne 28. srpna jsme vzpomněli
první bolestný rok od úmrtí
našeho nejmilejšího manžela,
tatínka a dědečka, pana
JIŘÍHO KALY
Je  těžké  smířit  se s tím, že tu

s námi nejsi. Vzpomínáme stále. 
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 2. září vzpomeneme nedožité 83. naro-
zeniny paní   LIBUŠE HAVLIŠOVÉ
a dne 8. září vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana   JOSEFA HAVLIŠE
Za tichou vzpomínku všem děkuje syn s ro-
dinou.

Dne 5. září bude 5. výročí  
úmrtí pana
MILANA SMÍŠKA 
z Březiny
Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 8. září tomu bude 10 let,
co nám navždy odešel náš
milovaný  tatínek,  bratr,  strýc
a druh, pan 
JAN MAŠEK
Stále vzpomínáme. Kdo jste

ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují pozůstalí.

Jsou to právě čtyři léta, 
navždy jsi nás opustil.
Svět byl mnohem barevnější,
když jsi s námi ještě žil.

Dne 10. září uplynou čtyři roky, co nás navždy
opustil pan 
JAROSLAV DVOŘÁK
Za  tichou vzpomínku všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.      Rodina Dvořákova
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Se  zarmouceným srdcem, ale
s nadějí ve vzkříšení vzpome-
neme 10. výročí úmrtí naší
milované dcery
MARTINY
při úterní bohoslužbě dne 11.
září v 17.15 hodin v Tišnově. 

Za vzpomínku děkuje rodina Vrzalova.

Nejsmutnějším   dnem   je  pro  nás  12.  září,
1. výročí  úmrtí  milovaného  manžela, tatínka
a dědečka, pana

JOSEFA KOTASE
Odešel od nás náhle ve věku
65 let. Se zármutkem v srdci
stále vzpomínají 
manželka  Marie  a  dcery  Jana

a Iva s rodinami
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