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Listopadové slovo starosty
Dušičkové počasí, změna času na "zimní" a tedy téměř žádné odpoledne - to vše

jasně avizuje brzký nástup zimního období. Ještě dokončit poslední stavební úpravy,
poslední práce na zahrádkách, eventuelně příprava topení na zimu, více už asi
nestihneme.

Období dlouhých večerů je ale také obdobím, kdy se koná velké množství
kulturních a společenských akcí. Pěknou a pestrou nabídku připravují i mnohé
kulturní instituce v našem městě. Dovolím si upozornit zejména na zahájení
koncertní  sezóny  Kruhu  přátel  hudby.  Je  velkou  škodou, že  nádhernou  hudbu
v kvalitním  podání  koncertních  mistrů  přichází  ocenit tak málo milovníků umění
z tišnovské veřejnosti.

Příjemná zpráva dorazila z Kopřivnice. Na tradiční republikové soutěži pořadů
kabelových televizí "Kafka 2007" obhájila naše TTV vysoký kredit, který nastolila
mnoha úspěchy v uplynulých ročnících. Letos přivezla zlatou Kafku v kategorii
publicistika. Gratulujeme! Je to nesmírně cenný úspěch a jasná výzva TTV vůči
zastupitelstvu, které v současné verzi projednávaného rozpočtu na rok 2008 zvažuje
nutnost zakoupení nové televizní kamery. Naše městská televize je tedy pro nás
nejen  cenným  zdrojem  informací  o  městě  a  jeho  nejbližším  okolí, ale  stává  se
i institucí, která má prestižní postavení na republikové úrovni.

V následujících několika větách bych chtěl zdůraznit dva články z minulého čísla
TN.

Tím prvním byla informace o záměru města začít v příštím roce řešit
problematiku bioodpadu. Postupně chceme přinášet informace o důvodech i před-
stavách realizace jednotlivých opatření likvidace organických odpadů, které nám
ukládá nejen legislativa, ale i obecně šetrný přístup k životnímu prostředí. V uply-
nulých patnácti letech jsme se učili separovat z odpadu  druhotné suroviny - sklo,
PET lahve, papír a tetrapaky. Nyní stojíme před ještě náročnějším problémem
zvládnout separaci a likvidaci "nevoňavých" asi 30 % zbytků v našem domovním
odpadu. Zkušenosti a výsledky separace stávajících komodit dávají velkou naději,
že to dokážeme. Bude to vyžadovat velké pochopení a spolupráci nás všech. A o to
vás velmi prosím.

Podobně prosím i o trpělivost a pochopení při nepříjemnostech, které budou
nepochybně doprovázet akci "Posílení páteřního rozvodu teplovodu mezi kotelnou
K30 a sídlištěm Hony za Kukýrnou". Intenzívní bytová výstavba v této lokalitě
vyžaduje minimálně takováto opatření v teplovodní síti, tak aby nebyl narušen
provoz soustavy. Další rozvoj města bude možný pouze za předpokladu zbudování
nové kotelny. Z důvodů zajištění levnějšího a ekologicky přijatelného paliva, které
by  i  v  budoucnu zajistilo příznivou a stabilní cenu tepla pro odběratele, uvažujeme
o výstavbě kotelny na biomasu.

Závěrem listopadového rozjímání mi dovolte pozvánku na jednu odlehčující
kulturně-společenskou akci: "Slavnostní otevření Chodníčku Járy Cimrmana", které
za účasti herců stejnojmenného divadla proběhne v pátek 9. 11. ve 14 hod. Zváni
jsou především příznivci tohoto nedoceněného největšího Čecha i přívětivé legrace.

Přeji nám všem pokojné dušičkové období.
Váš                            Ing. František Svoboda



Jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Tišnova se dne 18.

října  2007  setkalo  na  svém zasedání č.
7/2007 a na závěr jednání přijalo toto
usnesení:
ZM schvaluje:
1.  Program jednání, předložený starostou

města Tišnova Ing. Františkem Svobodou.

2. Přijetí účelové dotace od Ministerstva
financí ve výši 316 729 Kč na úhradu
nákladů souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti sociálně-
právní ochraně dětí.

3. Přijetí účelové dotace od Ministerstva
zemědělství ve výši 436 028 Kč na úhradu
nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře.

4. Přijetí účelové dotace od Ministerstva
vnitra ve výši 339 000 Kč na rozšíření
MKDS Tišnov - 3. etapa.

5. Přijetí účelové dotace od Ministerstva
vnitra ve výši 142 000 Kč na vybavení
skateparku v Tišnově.

6. Přijetí účelové dotace od Ministerstva
zemědělství ve výši 25 550 Kč na úhradu
zvýšených nákladů na výsadbu minimál-
ního podílu melioračních a zpevňujících
dřevin.

7. Přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve
výši 129 010 Kč na hospodaření v lesích.

8. Rozpočtová opatření č. 14/2007 města
Tišnova k 19. 10. 2007 dle předloženého
návrhu. 

9. Směnu spoluvlastnického podílu města
Tišnova k pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.st.
26/1 o výměře 448 m2 za pozemky v k.ú.
Tišnov  parc.č. 1890/49  o výměře 312 m2

a parc.č. 1895/18 o výměře 360 m2 ve
vlastnictví RNDr. Kristiana Svobody, by-
tem Praha a Barbary Wamprechtsham-
merové, bytem Vídeň, a pozemek v k.ú.
Tišnov parc.č. 2585/19 o výměře 401 m2

ve vlastnictví RNDr. Kristiana Svobody,

bytem Praha, s podmínkou zřízení věcného
břemene práva přístupu a příjezdu na
pozemku parc.č.st. 26/1 ve prospěch
vlastníků pozemků parc.č.st. 26/4 a parc.
č.st. 26/5 v k.ú. Tišnov.

10. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.
2015/42 o výměře 53 m2 ve vlastnictví
Jaroslavy Vykypělové, bytem Praha za
kupní cenu 100 Kč/m2.

11. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.
1772/5 podle GP označené parc.č. 1772/22
o výměře 195 m2 Oldřichu Mertovi, bytem
Předklášteří, za kupní cenu 800 Kč/m2 +
úhradu nákladů spojených s prodejem a
daně z převodu nemovitostí. Obsahem
kupní smlouvy bude zřízení předkupního
práva k pozemku parc.č. 1722/22 pro
město Tišnov.

12. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov
parc.č. 2267/2 podle GP označené parc.č.
2267/7 o výměře 12 m2 ve vlastnictví
společnosti AUTO Tišnov, s.r.o., se sídlem
v Tišnově za kupní cenu 250 Kč/m2.

13. Pořízení změny č. XI ÚPN SÚ Tišnov v
souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2007 Sb., kterou se změní funkční
využití v příloze č. 1 vymezené plochy v
lokalitě Trnec  na rozvojovou plochu pro
výrobní aktivity.

14. Dodatek č. 1 k Pravidlům k přijímání,
posuzování a vyřizování žádostí o nájem,
podnájem nebo výměnu bytu ve vlastnictví
města Tišnova.

15. Poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 250.000 Kč Sdružení sportovních
klubů Tišnov na provoz sportovní haly.

16. Poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 250.000 Kč Sokolu Tišnov na provoz
sokolovny.

ZM neschvaluje:

1. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.
1527/6 o výměře 400 m2 Pavlu Obloukovi,
bytem Kuřim.
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2. Prodej části pozemků v k.ú. Tišnov  parc.č.
786/3 a parc.č 786/24 o celkové výměře
120 m2 manželům RNDr. Haně Byteš-
níkové a Michalovi Bytešníkovi, bytem
Tišnov.

3. Prodej části pozemků v k.ú. Tišnov  parc.č.
2375/4 a parc.č 2375/14 o celkové výměře
150 m2 Luďkovi Prokopovi, bytem
Tišnov.

4. Poskytnutí veřejné finanční podpory
Sokolu  Tišnov  na  rekonstrukci   kotelny
v sokolovně.

ZM revokuje 
Z důvodu změny vlastníka pozemku

usnesení ze zasedání ZM dne 21. 9. 2006 , kde
pod bodem č. 22 schválilo odkoupení
pozemku v k.ú. Tišnov ve zjednodušené
evidenci - původ Pozemkový katastr parc.č.
2015/10 o výměře 53 m2 ve vlastnictví
Františky Valenové, bytem Předklášteří, za
cenu 70 Kč/m2. 
ZM bere na vědomí: 
1. Zprávu o činnosti RM do 9. 10. 2007.
2. Zprávu o investičních akcích 2007.
3. Zápis č. 11 ze schůze Výboru pro komu-

nitní plánování sociálních služeb ze dne
19. 9. 2007.

4. Zápis ze schůze kontrolního výboru č.
6/2007 ze dne 4. 9. 2007

Ing. František Svoboda,
starosta města Tišnova

Zdeněk Melkes
1. místostarosta

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.
lednem 1936. Od druhé poloviny roku 2000

jsou vydávány občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy nepod-
léhají 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 poliklini-
kou (náměstí Míru 346), dveře č.118. Rádi se
vám budeme věnovat v úředních hodinách - tj.
v pondělí a ve středu 8.00 - 11.30 a 12.30 -
17.00 hod. Bližší informace lze získat na tel. č.
549 439 776, 549 439 770.           Jiří Dospíšil,

vedoucí odboru správních a vnitřních věcí

PŘEHLED O POČTU 
DOSUD NEVYMĚNĚNÝCH 
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, pod-
léhajících ze zákona povinné výměně k 31. 12.
2007 - rozdělení podle jednotlivých obcí:

Běleč 2, Borač 3, Borovník 0, Braniškov 2,
Brumov 2, Březina 5, Bukovice 1, Černvír 2,
Deblín 26, Dolní Loučky 34, Doubravník 13,
Drahonín 1, Drásov 24, Heroltice 0, Hluboké
Dvory 0, Horní Loučky 11, Hradčany 13, Kaly
1, Katov 0, Křižínkov 1, Kuřimská Nová Ves
5, Kuřimské Jestřabí 4, Lažánky 19, Lomnice
34, Lomnička 13, Lubné 0, Malhostovice 20,
Maršov 7, Nedvědice 34, Nelepeč-Žernůvka 4,
Níhov 1, Ochoz u Tišnova 2, Olší 4, Osiky 4,
Pernštejnské Jestřabí 1, Předklášteří 37, Rašov
3, Rohozec 2, Rojetín 2, Řikonín 0, Sentice 23,
Skalička 0, Skryje 0, Strhaře 5, Svatoslav 4,
Synalov 3, Šerkovice 4, Štěpánovice 2, Tišnov
215, Tišnovská Nová Ves 1, Újezd u Tišnova
1, Unín 2, Úsuší 0, Vohančice 2, Vratislávka 1,
Všechovice 2, Zhoř 1, Žďárec 2, Železné 7.

V rámci správního obvodu Městského úřa-
du Tišnov je k datu 23. 10. 2007 nutno vymě-
nit ještě celkem 612 řidičských průkazů.
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MìKS Tišnov zve:
 

7. listopadu v 19.30 hod., velký sál MěKS
VEČER OPERETNÍCH 
A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
Magda Vitková,  solistka  Městského  divadla
v Brně, soprán; Libuše Kupková, klavír;
Jaroslav Kupka, baryton.    
                         

14. listopadu, 8.45 a 10 hod., sál kina Svratka
ZLODĚJ SPÁNKU

Účinkuje Martin Hruška, absolvent JAMU -
činoherní herectví. Tvorbě pro děti se věnuje
10 let, jeho pohádky jsou zaměřeny na dětskou
tvořivost a představivost. V pohádce Zloděj
spánku kombinuje postupy loutkového divadla
s principy laterny magiky. 

14. listopadu v 19.30 hod., velký sál MěKS
2. koncert 
Kruhu přátel hudby Tišnov - sezóna 2007/08 

VÁCLAV HUDEČEK a vítěz interpretačních
kursů - housle, Jan Mráček; klavírní doprovod
Petr Adamec, spoluúčinkuje TiKO.

17. listopadu v 16 hod., sokolovna Tišnov
EWA FARNA 
Nová hvězda českého showbusinessu Ewa
Farna vtrhla na naši hudební scénu jako
hurikán. A na svůj mladý věk toho dokázala
poměrně dost: Její hit Měls mě rád si zpívá kde
kdo. Se svým prvním hitem zkrátka stačila
během dvou měsíců bodovat ve všech
televizních i rádiových hitparádách. Taková je
třináctiletá Ewa Farna, která za svůj úspěch
vděčí producentovi Lešku Wronkovi. Právě on
ji "vytáhl" z davu a poslal do českého éteru. 

Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022, cena v předprodeji
180 Kč, na místě 200 Kč.

19. listopadu  v 19.30 hod., sál kina Svratka
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

J. B. Moliére: CHUDÁK MANŽEL 
Nestárnoucí komedie o bohatém muži, který se
neoženil z lásky, ale z touhy po titulu. Přišel

sice  o  peníze, ale zato získal mohutné parohy.
S  písničkami  v  koloritu  Francie  19.   století
a skvělými moliérovskými situacemi nastu-
doval s pražskými herci režisér J. Fréhar. V
titulní roli Oldřich Navrátil, dále střídavě hrají:
Jaroslava Obermaierová / Dana Syslová, Ka-
mila Špráchalová / Miluše Bittnerová, Martina
Hudečková / Tereza Helšusová, Petr Oliva /
Jaroslav Vlach, Mario Kubec / Jiří Hána, Ru-
dolf Kubík / Libor Jeník.

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

21. listopadu v 19.30 hod., sál kina Svratka
NEZMAŘI 2007
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022

Cvičení v MěKS
Pondělí 19.30 - 20.30 KALANETIKA 
Úterý 18.30 - 19.50 ORIENTÁLNÍ
 BŘIŠNÍ TANCE 
Úterý  20.00 - 21.00  KONDIČNÍ 

      CVIČENÍ A AEROBIK
Středa    19.00 - 20.30 REIKI - MEDITACE
Čtvrtek  18.15 - 19.45 JÓGA V POHYBU 
Čtvrtek  20.00 - 21.00 KALANETIKA

Jamborův dům - GALERIE
Brněnská 475, 666 01 Tišnov, tel. 549 410 211

Výstava obrazů Josefa Jambora ke 120. výročí
narození potrvá do 8. listopadu 2007.
Další výstava obrazů a grafik Stanislava Bělíka
zahajuje vernisáží v sobotu 10. listopadu v 10
hodin.
STANISLAV BĚLÍK je malířem - krajinářem,
malířem zátiší, grafikem. Jeho láskou je Vyso-
čina. Plně se soustředí na vydávání přesvěd-
čivého  svědectví  o  svém  okolí a velké lásce
k tomuto kraji. Vysočina je mu krajem prů-
zračně čistých studánek, čistého nebe, kouzel-
ných lesů, luk plných květin a překvapení.

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14
- 17 hodin. Více na internetových stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/
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Galerie Diana s potěšením sděluje svým
příznivcům, že prodlužuje termín konání
výstavy pohlednic do 25. listopadu t.r.

Tuto expozici od zářijového zahájení
shlédlo více než 1900 milovníků a sběratelů
starých i novějších pohledů na Tišnov,
Předklášteří a okolí.

Diana má ale největší radost, že výstavu
navštěvují - a to ne jedenkrát -
rodilí Tišnováci i lidé z blíz-
kého   i   vzdálenějšího   okolí
a v dobrém se "hádají", který
dům, která ulice, zahrada,
tovární komín, stromy  tu byly
a kde a co na jejich místě teď
v našem současném Tišnově
stojí a jak se město a jeho
okolí změnilo. V tomto směru
je výstava pro diváka velmi
poutavá, poučná a inspirativní.

Velkou  radost  má   Diana
i z toho, že mezi návštěvníky
nechybí  ani  mladá generace,
a to je plus této výstavy.
Organizátory těchto návštěv
jsou tišnovské, předklášterské
a další školy z okolí našeho
města. Diana jim nabídla

možnost navštívit galerii
kdykoliv, to znamená, jak to
školám i dalším zařízením,
která pracují s mladými
lidmi, vyhovuje. Nemusí se
vázat na otevírací dobu.
Odezva je pro Dianu
potěšující.

Tuto nabídku dává Diana
i větším skupinám - z pod-
niků, úřadů, domovů seniorů
a dalších institucí. Zavolejte
do výstavní síně na tel. číslo
549 410 100 v pracovní dny

od 12 do 14 hodin a dohodněte si návštěvu dle
vašich časových možností.

Galerie Diana se těší, že sbírky pohlednic
představené městem Tišnovem, Podhoráckým
muzeem v Předklášteří i soukromých sběratelů
- Pavla Smékala, Miroslava Klepáčka a Pavla
Maška - přivítají další návštěvníky.

Petra Frankeová

19/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 6

TISÍC
POHLEDŮ
NA TIŠNOV

Galerie Diana - z vernisáže výstavy "Tisíc pohledů na Tišnov".
Snímek Pavel Smékal





Jazz v Porta coeli
V  neděli 11. listopadu v 15 hodin  se  koná

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v areálu
kláštera Porta coeli v Předklášteří koncert
"Porta coeli - obrazy z dějin české a slovenské
církve". Chrámem, známým unikátním
gotickým portálem a výbornou akustikou,
zazní tato suita v provedení Pražského jaz-
zového kvinteta  ve složení Štěpán Markovič -
saxofon, Svatopluk Košvanec - trombon,
Jaromír Hnilička - trubka, Petr Kořínek - kon-
trabas, piano, umělecký vedoucí, autor suity,
Jan Linhart - bicí, František Derfler - liturgický
text a průvodní slovo.

Vstupné na koncert je 50 Kč. Všechny
zájemce o tento mimořádný kulturní zážitek
srdečně zve obec Předklášteří a kulturní
komise obce.

Radnice informuje

OTEVÍRACÍ DOBA H ŘBITOVŮ
PRODLOUŽENA

Oznamujeme všem občanům, že v období
uctívání památky zesnulých od 2. do 11. 11.
2007 bude prodloužena otevírací doba tišnov-
ských hřbitovů do 20.30 hod., a poté od 12. 11.
budou hřbitovy zpřístupněny do 18 hodin. Na
hřbitovech  dodržujte, prosím, klid  a  pořádek
s ohledem na důstojnost místa.    E. Zavřelová,

odbor správy majetku a investic

NA LOMNICI 
KOLEM PENNY MARKETU

Město Tišnov v souvislosti s výstavbou
nové zastávky na Lomnické ulici připravilo
změnu trasy linky IDS č. 333 Tišnov -
Lomnice - Brumov - Osiky.

Tato změna se týká zařazení nové zastávky
na ulici Lomnické a využití již dříve zbudo-
vané zastávky na ulici Riegrově, naproti roho-
vé budově úřadu. Nově tedy autobusy při
odjezdu z Tišnova pojedou z nádraží k Penny
marketu, ulicemi U Humpolky a Dvořákovou
na zastávku Riegrova. Odtud na zastávku

Kukýrna a novou zastávku Lomnická. Dále
trasa zůstává stejná, směr Lomnice, Brumov,
Osiky.

Zpáteční cesta od Lomnice bude stejná jako
nyní, tedy s výstupní zastávkou na nám. Míru,
pouze na začátku Tišnova bude nově zařazena
zastávka Lomnická. 

Tato změna bude platit s novými jízdními
řády od 9. 12. 2007.

Zprávy
Centra sociálních služeb Tišnov

MOŽNOST STRAVOVÁNÍ 
PRO OBČANY DŮCHODOVÉHO VĚKU

Nabízíme možnost každodenního stravová-
ní včetně sobot a nedělí v jídelně domu s pečo-
vatelskou službou na ulici Králově 1742
(Penzion).

Tato nabídka je určena občanům důcho-
dového věku nebo občanům v plném invalid-
ním důchodu a s trvalým pobytem v Tišnově.

Každý den je na výběr ze tří jídel (diabe-
tická dieta, šetřící - žlučníková dieta a tzv. nor-
mál). Cena za jeden oběd včetně polévky činí
41 Kč. 

Bližší informace vám rádi poskytneme na
tel. čísle 549 410 312 nebo 549 410 301.

PŘÍSTUP NA INTERNET ZDARMA 
A KURZY PRÁCE S PC 
PRO OBČANY NAD PADESÁT LET

Nabízíme možnost bezplatného přístupu na
internet včetně vyučování práce s počítačem.
Učebna s počítači je v domě s pečovatelskou
službou na ulici Králově 1742 (bývalý název
Penzion). 

Přístup  k  těmto  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 (programy
Word, Excel, práce s elektronickou poštou,
úpravy obrázků, fotografií, práce se soubory),
které probíhají každé pondělí od 9 do 12
hodin. Využíváme program SKYPE, který
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umožňuje telefonování přes internet zdarma  -
zvukem i obrazem. 

Zájemci  o  bezplatný  přístup   na   internet
a kurzy práce s počítačem, kontaktujte nás na
telef. čísle pečovatelské služby 549 410 312
nebo 777 70 75 78,  popřípadě  na 

info@css.tisnov.cz

PŘEDNÁŠKA "VLASTNÍ BEZPE ČÍ" 
PRO OBČANY DŮCHODOVÉHO VĚKU

Společně se Svazem důchodců ČR si vás
dovolujeme pozvat na přednášku s názvem
Vlastní bezpEČÍ. Přednáška se koná ve čtvrtek
8. listopadu ve 13 hodin v jídelně domu s pečo-
vatelskou službou na ulici Králově 1742 (Pen-
zion). Budeme hovořit o zabezpečení a ochra-
ně seniorů před kriminálními činy (podvodníci,
podezřelí opraváři, podivné podomní prodeje,
krádeže v při nakupování...) včetně uvedení
konkrétních případů, které se staly na Tiš-
novsku.

Dále budeme hovořit o tom, jak předcházet
požárům, jak se chovat při jejich vzniku apod.
Součástí besedy bude také volná diskuze nad
problémy či případy, které jste sami zažili.

K besedě jsme přizvali:
* nadporučíka Mgr. Leonu Lustigovou -
odborníka z preventivně informační skupiny
okresního ředitelství PČR Brno-venkov
* zástupce vedoucího oddělení PČR Tišnov
* nadporučíka Ing. Ladislava Steinhausera -
velitele požární stanice Tišnov - HZS Jihomo-
ravského kraje.

Získané informace vám pomohou pro
zvýšení bezpečí vašeho domova.

Prodejní výstava vánoční dekorace 
a drobných vánočních dárků

Zveme vás na prodejní výstavu vánočních
dekorací a drobných vánočních dárků. Výstava
se koná v úterý 13. listopadu od 9 do 18 hodin

19/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 9

Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas  organizuje

  7.11. Večer operetních a muzikálových melodií sál MěKS 19.30 MěKS
  8.11. Salonky - trénování paměti knihovna   9.30 MěK
  8.11. Vlastní bezpečí - přednáška jídelna DPS (penzion) 13.00CSS
  8.11. Československé opevnění 1938-38 na Králicku knihovna 17.00 MěK
  9. - 11.11. Mezinárodní podzimní expozice minerálů sokolovna Sokol
  9.11. Chodníček Járy Cimrmana 14.00
  9.11. Martinská slavnost kostel sv. Václava 16.30 MC
10.11. Vernisáž v Jamborově galerii galerie 10.00 MěKS
10.11. Turnaj v Osadnících z Katanu Přístav-klub Odyssei 10.00 Odyssea
13.11. Prodejní výstava dekorací a vánočních dárků vestibul DPS (penzion) CSS
14.11. Zloděj spánku kino Svratka 8.45, 10.00   MěKS
14.11. Pochod proti diabetu nemocnice Tišnov 13.00 Svaz diabetiků
14.11. Koncert KPH - V. Hudeček a vítěz interpr. kurzů sál MěKS 19.30 MěKS
15.11. Autorské čtení - Ivan Jonas knihovna 17.00 MěK
17.11. Ewa Farna - koncert sokolovna 16.00 MěKS
19.11. Moliére: Chudák manžel - divadlo kino Svratka 19.30 MěKS
21.11. Nezmaři - koncert kino Svratka 19.30. MěKS
22.11. Salonky - trénování paměti knihovna   9.30 MěK
22.11. Indočínou na kole - beseda knihovna 17.00 MěK
26.11. Chrámový koncert - sbor ZVON Sereď kostel sv. Václava 15.00 město
29.11. Koncert KPH - No Name Brass sál MěKS 19.30 MěKS
Výstavy
13.10. - 9.11. Josef Jambor galerie Jamborův dům
10.11. - 6.12. Stanislav Bělík - obrazy galerie Jamborův dům
17.6. - 18.11. Tišnov, dějiny města pod Květnicí Podhorácké muzeum Předklášteří
  2.9. - 25.11. Tisíc pohledů na Tišnov galerie Diana



v hlavním vestibulu domu s pečovatelskou
službou Králova 1742 (bývalý název Penzion).

K vidění a koupi budou:
* keramické vánoční ozdoby 
* vánoční aranžmá, drobnosti z pedigu na
vánoční stromeček
* malovaný textil aj.

Na základě katalogů bude možné doob-
jednat ručně vyráběné dárky různými techni-
kami. Těšíme se na vaši návštěvu.

XXXII. podzimní 

mezinárodní expozice minerálů
Letošní v pořadí již 63. tišnovská expozice

minerálů se koná ve dnech  9. - 11. listopadu
2007 v pátek, sobotu a v neděli v tišnovské
sokolovně a  v gymnáziu i v základní škole na
ulici Riegrově. Pro veřejnost bude expozice
přístupná v pátek od 11 do 19 hodin, přičemž
oficiální zahájení je v pátek ve 12 hodin. V so-
botu bude naše expozice otevřená pro veřej-
nost od 9 do 19 a v neděli od 9 do 16 hodin.
Doporučujeme však návštěvu neodkládat na
neděli po 15. hodině, protože v uvedenou dobu
již někteří vystavovatelé budou "balit".              

Tišnovská  expozice minerálů je bezesporu
největší akcí  svého druhu ve východní Evropě
a jedna z nejvýznamnějších evropských mine-
ralogických akcí vůbec, která se těší mimo-
řádné pozornosti našich i zahraničních jak
vystavovatelů tak návštěvníků. 

Počet vystavovatelů bude okolo 260, z toho
70 zahraničních. Budou to vystavovatelé ze 14
evropských i dalších zemí, z největší dálky
bude pan Alexander Oczak z Austrálie, pan
Paul N. Ingram z Indonésie (Bali) a pan Rini
Kampayana z Belgického Konga. Doporu-
čujeme navštívit expozici pana Ficiána z Brna -
vystavují svoje výrobky, opravdu hezké kartó-
nové dárkové krabičky, zrakově postižení.
Najdete je v gymnáziu v druhé třídě na pravé
straně od vchodu. Náš zájem o jejich výrobky
jim dodává pocit sebevědomí a prospěšnosti.
Tentokrát nám nabídnou i krabičky s pohled-
nicí sokolovny a další s pohlednicí k 50. výročí

uranových dolů  v Dolní Rožínce. Do těchto
krásných krabiček můžete zabalit vánoční
mineralogické dárečky pro vaše blízké. 

Co se týče minerálů, tak tam bude opět
pestrá paleta z celého světa i nepřeberné
množství  drobných  šperků z polodrahokamů
a   pro  náročné  i  z  drahokamů.   Pokud   jde
o návštěvníky, očekáváme účast přes 9 000
návštěvníků z celé naší republiky i ze
sousedních států. Naše diferencované vstupné
na jednotlivé dny bude: v pátek a v sobotu od
14  hodin 30 Kč, v sobotu  do 14 hodin 50 Kč
a v neděli 20 Kč pro osobu a den. Diferen-
covanou cenou se snažíme o přesun návštěv-
níků na  pátek, sobotní odpoledne  a na neděli.
Pro ty, co nechtějí čekat v sobotu před
pokladnou v sokolovně jedna rada, můžete
navštívit gymnázium, kde budeme v sobotu do
14 hodin vstupenky rovněž prodávat. Bez
vstupenky bude možné navštívit expozice v zá-
kladní škole. Tam je sice jenom asi 10 % z to-
ho, co  je  v  sokolovně,  ale  i  tam  je  toho
dost k vidění. 

K dispozici bude i další již 22. číslo
"Zpravodaje  mineralogických expozic v Tiš-
nově" s barevnou obálkou i termíny dalších
mineralogických  akcí  pro  zbytek  roku  2007
a termíny tišnovských burz a rovněž dalších
burz  u  nás  i  v  zahraničí  pro  rok  2008, jako
i adresy firem a všech vystavovatelů. Tentokrát
je toto číslo v dvojnásobném rozsahu a je
věnováno výročí uranových dolů v Dolní
Rožínce (dnes GEAM) Jsou tam články o vý-
skytu uranové rudy na Vysočině a opět i hor-
nická píseň. Svoje zážitky tam s humornou
nadsázkou popisuje bývalý vedoucí závodu
Rožná II - Jasan Ing. Václav Šimíček.  

Zájemci si mohou Zpravodaj  zakoupit  za
25 Kč v průběhu expozice u šatny v sokolovně.
Rovněž si tam můžete zakoupit pohledy se
sokolovnou, či s tišnovskými minerály a dvě
pohlednice s minerály uranových dolů -
GEAM v Dolní Rožínce. 

Naše letošní jarní expozice proběhla
úspěšně, oproti jaru 2006 jsme měli o 350
návštěvníků více a v podstatě žádné incidenty
ani větší krádeže minerálů. 
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Akci, na kterou nyní srdečně zveme
všechny zájemce ze širokého okolí, pořádá
SOKOL Tišnov  ve  spolupráci s Gymnáziem
v  Tišnově a  Muzeem Brněnska v Předklášteří
pod patronaci městského zastupitelstva v Tiš-
nově, s odbornou garancí mineralogicko-pet-
rografického oddělení Moravského zemského
muzea v Brně a Odborné skupiny mineralogie
České geologické společnosti. 

Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost
shlédnout minerály z celého světa či nakoupit
si dárky u nás v sokolovně a potěšit svoji
manželku, přítelkyni nebo dceru či své ostatní
blízké  hezkým  přívěskem  či  jiným  šperkem
s pravým kamenem anebo hezkým kamenem
do vitríny. Vždyť Vánoce jsou již tak blízko!
Pokud by vám to nevyšlo, tak další, v pořadí již
64. tišnovská mineralogická expozice, bude na
jaře  2. - 4. května 2008.         

NAZDAR a nashledanou s vámi v tišnov-
ské sokolovně, v gymnáziu a základní škole při
mezinárodní expozici se těší výbor TJ Sokol
Tišnov.                                  Ing. Andrej Sučko

Akce městské knihovny 
v listopadu 2007
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
6., 13., 20., 27. 11. v 17.00
Univerzita volného času
Přednášky z dějin umění 
8. 11.  v 9.30
Salonky - Ach, ta moje hlava!
Pokračování kurzu trénování paměti.
8. 11. v 17.00
Čs. opevnění z let 1935-1938 na Králicku
Beseda s ing. Martinem Ráboněm (Králicko -
oblast okolo městečka Králíky - nejsilněji
opevněné  území  Republiky   československé
a  jeden  z  nejvíce  opevněných  úseků  hranic
v Evropě ve 30. letech 20. století. Charakte-
ristika pevnostních objektů, budování, zkoušky
za okupace, poválečné období, současnost).
15. 11. v 17.00
Ivan Jonas - autorské čtení a křest  knihy
"Severské předjaří"

Poezie inspirovaná severskou krajinou, mořem
a ženou. Městská knihovna ve spolupráci s
nakladatelstvím Sursum pořádá autorské čtení
a křest knihy "Severské předjaří". Následovat
bude beseda s autorem a promítání fotek ze
Švédska a také povídání o této zajímavé zemi.

Ivan Jonáš se narodil v Praze na Vinohra-
dech v rodině advokáta, později pomocného
skladníka a podnikového právníka. Dokončil
Přírodovědeckou fakultu KU na Albertově a
byl doktorandem na VŠCHT a ČSAV v Praze-
Dejvicích. Pro politickou činnost v r. 1968 mu
nebylo umožněno oddoktorovat a posléze
emigroval do Švédska. V 70. letech byl vědec-
kým pracovníkem na státních univerzitách ve
švédském Lundu a v utažském Salt Lake City,
v 80. a 90. letech inženýrem v korporačním
průmyslu a od roku 2003 žije nezávisle od těch
i oněch se ženou Alenou v "červené cha-
loupce"  v  pustém  Roslagenu  u  Stockholmu
a v Praze - na Vinohradech).

Z doslovu knihy:
Zálesák, drsňák, milovník přírody, Ivan sám

je přírodní úkaz. Jako rozbouřený živel je
viditelný a slyšitelný na dálku a "jonášovské"
historky jsou oblíbeným námětem konverzace:
jak spravoval loď (auto, kamna), jak si na ohni
opékal hovězí obalené mravenci, jak odcházel
z večírku nikoli dveřmi, nýbrž do skříně.
Ivanova  mentální  a  fyzická  energie  inspiruje
i vyčerpává. Kolik lidí je schopno ve čtvrt na
sedm ráno pronášet proslovy o vikingských
výpravách, s odbočkami  k  severské mytologii
a k filmům Ingmara Bergmana? Anebo o ma-
gickém realismu Garcíi Márqueze či Salmana
Rushdieho?

S  prezidentem  Havlem  sdílí  Ivan  nechuť
k myčkám nádobí, zato jako prezident Reagan
má rád komiksy a je velký komunikátor. Od
mládí neúnavně cestuje a skamarádí se s kde-
kým - na překážku není odlišný jazyk ani barva
pleti. S hopijským Indiánem panem Adamsem
si před lety tak padli do noty, že po společně
stráveném odpoledni si od srdce zanadávali na
proradnost Apačů. Ivan se hlasitě, často a rád
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směje, miluje kočky čtyřnohé i dvounohé, pije
pivo i červené víno a ani whiskou nepohrdne.
Jeho vztahy s ženami vypadají spletitě, ale roz-
motává je dobrou vůlí. Je ochotný a udělačný,
zvlášť rád pomáhá řešit problémy, do nichž by
se však kamarádi bez jeho přičinění nikdy
nedostali.

Ivan  patří  možná  už  k  poslední generaci,
v níž nezdolně přežívá dávný romantismus. Od
dětství to byl rytíř a kavalír, jak nás učili Kip-
ling, Nezval, Villon anebo Mathesiovy Zpěvy
staré Číny. V rockové kapele Sputnici nejdřív
bubnoval, poté psal všelijaká povídání a orga-
nizoval. Jako chemický vědátor spoluzakládal
Klub angažovaných nestraníků, pak emigroval
do  Švédska, a  od  osmdesátých  let  pracoval
v průmyslu. Ve svobodné zemi by asi býval
studoval něco humanistického nebo společen-
ského. V roce 1968 měl mít v Lidových novi-
nách na starosti rubriku "Věda", jenže Sověti
mu to překazili. O něco později psal pravidelný
sloupek do švédského krajanského tisku.

Pod vší tou bujarou žízní po životě jsou  ale
i  spodní   proudy,  smutky,  nejistoty,   lítosti.
A strach, skrytý průvodce. Jak mi sám napsal,
"strach z veřejnosti překonával frajerstvím, z
vejšek horolezením, z vody kánojí, plachetnicí
a nakonec potápěním, strach z odpovědnosti
předsedováním všelijakých spolků, a nakonec
a nejvíc strach z lásky touhle sbírkou."

Ivane, připíjím na další léta!
 Jiřina Rybáčková

22. 11. v 9.30
Salonky - Ach, ta moje hlava!
Pokračování kurzu trénování paměti.

22. 11. v 17.00
Indočínou na kole (Vietnam, Kambodža a
Laos) s Ing. Antonínem Červeným.

Ing. Antonín Červený cestuje na kole po
světě již od r. 1998. Od té doby již projel tímto
způsobem celou řadu zemí. Z mimoevrop-
ských stojí za zmínku Nový Zéland, Jiho-
africká republika, Uruguay, Argentina, Chile,
Venezuela, Indie, Vietnam, Kambodža a Laos.
Právě ze tří posledně jmenovaných je připra-

vena přednáška "Indočínou na kole", která
proběhne v přednáškovém sále městské
knihovny.

Jde o nevšední cestu zeměmi, kam se turista
běžně nedostane. A. Červený ji absolvoval  na
konci r. 2003 a jeho vyprávění zcela určitě
zaujme každého, koho alespoň trochu zajímají
daleké kraje. Při poutavém a velmi zajímavém
vyprávění se posluchač nejen poučí, ale i po-
baví, neboť zážitky při podobných exotických
cestách a při setkání s odlišnými kulturami
bývají také často velmi komické. A. Červený
se totiž specializuje na místa, která jsou stranou
turistického ruchu a kde jsou lidé i příroda stále
"původní", tj. "nezkažení turismem".

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

"Knihy mého srdce"
4. ročník oblíbeného projektu na podporu

dětského čtenářství, probíhající ve spolupráci
se ZŠ Smíškova po celý měsíc listopad.

Letošní ročník KMS je věnován dvěma
významným autorům dětské literatury. Před-
školním  dětem  a  začínajícím  čtenářům  z  1.
a z 2. tříd připomeneme knihy Ondřeje Sekory,
které byly pro mnohé  čtenáře vstupní branou
do světa pohádek. Pro žáky 3. - 5. tříd ožijí
postavičky z knih Astrid Lindgrenové -
autorky, která je právem považována za klasika
dětské literatury. (V letošním roce si připomí-
náme její 100. výročí narození). V dětském od-
dělení  proběhnou literární besedy, dramatické
i výtvarné lekce, které rozvedou hlavní téma do
hravé podoby.

 Práce vzniklé v rámci projektu budou vy-
staveny v prostorách dětského oddělení, kde
oživí a ozdobí knihovnu až do jarních měsíců. 

27. listopadu od 13.00 proběhne slavnostní
zakončení projektu společným čtením, které
bude tentokrát doplněno přednáškou "Astrid
Lindgrenová z Vimmerby". Povídání o životě
a díle bude spojené s ukázkou krátkého filmu
ve švédštině. 
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Ekoporadna Tišnovsko 
vás zve na exkurzi

Začátkem listopadu připravujeme zajíma-
vou exkurzi do Čistírny odpadních vod v Bře-
zině. Rádi bychom
účastníky seznámili s cho-
dem  tohoto  zařízení. Co se
s odpadními vodami děje,
jaký je proces čištění - tedy
pře- měna odpadní vody na
vodu čistou a její další
cesta. V nedávné době
došlo také k modernizaci této čistírny, proto
bude zajímavé i srovnání dřívějšího zpracování
a jak to funguje dnes. 

Předpokládaný termín je v sobotu 10. lis-
topadu v dopoledních hodinách. Průvodcem na
této nevšední výpravě nám bude pan ing. Miloš
Rozkošný. Přesný termín a hodina budou
upřesněny na plakátovacích plochách, interne-
tových stránkách (www.ekoporadna.tisnov-
sko.eu) a v Ekoporadně Tišnovsko. Ale už
nyní se těšíme na vaši účast.

Tišnovský Den stromů
Svátek stromů letos proběhl ve slavnost-

nějším duchu jubilejního pátého ročníku a sou-
časně třetího ročníku ankety Strom Tišnovska,
do které byl letos přihlášen rekordní počet 27
kandidátů. Je velmi povzbudivé, že tentokrát
byla většina soutěžících stromů z obcí celého
tišnovského regionu; ze samotného Tišnova
soutěžily jasan u božích muk, jabloňová alej
pod Květnicí a lipová alej u hradčanského
nádraží. 

Všechny zúčastněné stromy jsou nádherné
exempláře a najdou se mezi nimi opravdoví
pamětníci, příběhy, které se vážou k jejich
životu, jsou mnohdy velmi vzrušující. Vítězný
Samsonův tis z Vohančic má dramatickou
historii, kdy při jeho zasazení došlo k loupeži-
vému přepadení v době již značně historické.
Kupec jedoucí pravděpodobně z Deblína byl
přepaden  loupeživými  rytíři  a  obrán  o  zboží
i peníze a vydal se hledat pomoc na rychtářský

statek do Vohančic. Rychtář mu pomoci
nedovedl, a prohlásil, že se dřív zazelená jeho
bičík než se dočká nápravy. Rozčilený kupec
zapíchl násadu svého biče do země u zdi statku
a šel hledat pomoc jinam. Prut byl  z tisu a ten
se za nějaký čas opravdu zazelenal a dal život
dnes mohutnému stromu. O tisech je známo, že
rostou velmi pomalu a jeho skutečný věk zatím
nikdo přesně neurčil. Další majitelé statku,
rodina Samsonova, jej citlivě chránili. Jejich
dcera Zdenka Samsonová-Ranná byla malíř-
kou nadanou od Pánaboha s přirozeným
talentem ztvárnit nejen přírodu kolem sebe,
zahrady a květiny, ale i skvělou portrétistkou.
Tis  u  rodného  domu  namalovala  několikrát
a  mohli  jsme  jej  obdivovat  vloni na výstavě
i u příležitosti 750 let založení obce Vohančice
i na letošní podzimní krátké vzpomínce na ni.
Do regionální soutěže přihlásil tis ing. Jindřich
Kalda a vohančická rodačka PhDr. Irena
Ochrymčuková, která také v sobotu  převzala
pamětní list a poutavě všem přítomným přiblí-
žila historii i současný život Samsonova tisu.
Tis bude na jaře nominován do celostátního
kola Strom roku.

Na druhém místě se umístil těsně za tisem
taky pěkný stařešina, patrně nejstarší strom re-
gionu, Žižkův dub z vrchu Ledňov mezi
Lomnicí a Šerkovicemi, jehož životní příběh
také stojí za povšimnutí. Na třetí místo hlasující
vyzdvihli majestátný červený buk z parku
lomnického zámku. Pozornost si zaslouží i vel-
ký počet lip přihlášených do ankety, jistě je to
důkaz toho, že lípa je naším národním stromem
a její srdcovitý list svědčí o velkých citech a
emocích našeho lidu. Nezapomeňme však na
stromy ne tolik nápadné svým vzrůstem, ale
velikostí ducha jistě významné. Soliterní třešně
z polí u Hlubokých Dvorů a Úsuší nebo
památnou hruštičku u Bučkova mlýna. Na
všechny  letošní  kandidáty  se  můžete podívat
a příběhy si přečíst na stránkách ekoporadny
www.ekoporadnatisnovsko.eu.

Součástí  slavnostního  odpoledne byla letos
i "Dřevěná dílna", kde si pod vedením dvou
zkušených výrobců šperků, hladítek i jiných
ozdob mohli zájemci vyrobit svůj vlastní šperk
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nebo ozdobu. A ti, kdo jen okukovali, mohli se
pokochat pohledem na krásné výrobky nebo se
poučit, jak dřevo různých druhů stromů vypadá
na řezu i po vyschnutí.

Aleje jako součást krajiny
Na zahájení letošních oslav Dne stromů

jsme pozvali krajinné architekty Petra a
Markétu Veličkovy, kteří nám promítli filmový
dokument o alejích vysílaný na začátku září
Českou televizí. Oba mladí architekti a obhájci
stromů  jako  živých  bytostí majících svou roli
v  krajině  byli  spolutvůrci  tohoto  dokumentu
a spolu s Václavem Cílkem nás provedli po
krásných koutech naší země a ukázali význam
zachování  starých  alejí  i  tvorby  nových  jak
z praktického, tak i duchovního hlediska.
Cesty, které spojují dvě místa a nad nimi se
klene chrám stromů, nejen určují snáze směr
našeho putování, ony nás drží svou jistotou
více  při  zemi  a  současně  nám otevírají cestu
k nebesům. 

Pokud jste neměli možnost v sobotu odpo-
ledne dokument shlédnout, můžete jej najít na
stránkách internetového vysílání České televize
www.ceskatelevize.cz, když zadáte heslo Aleje
jako součást krajiny. Možná tam objevíte svoji
známou alej, pod kterou jste chodívali, když ne
skutečně, tak alespoň ve snu.

Koncert pro stromy 
Opravdu důstojným završením letošního

svátku stromů byl hojně navštívený koncert
zpěvačky  čínského  původu   Feng-yőn   Song
a moravské cimbalistky a zpěvačky Zuzany
Lapčíkové. Melodie moravských, čínských i ti-
betských lidových písní o stromech i o lásce
plynuly k srdcím mladých i starších posluchačů
jako hřejivý dotek něčeho, co je na první
pohled neviditelné.

Tento proud láskyplně spojující citlivá
místa v našich srdcích byl jako vánek rodící se
na východě i západě naší planety současně a na
hodinu  a  půl  nás  všechny  objal. Jeho  stopy
v našich srdcích i ozvěna v naší mysli však

možná přetrvají mnohem déle a získají nad-
časový  charakter. Naladění  a  síla citu z písně
o mongolském  chlapci čekajícím pod stromem
za úplňku na svou milou se mnohokrát opakuje
v našich vlastních životech nejen na vlnách
lásky a vztahů, ale i v každodennosti, kdy se
něco důležitého naplňuje a my jsme v očeká-
vání nového začátku. 

Děkujeme umělkyním i všem posluchačům
za skvělou atmosféru v tišnovském kinosále!

Za pořadatele, diváky a posluchače sepsala
Jana Koudelová

MC Studánka 
pro všechny mámy, táty,
babičky, dědečky a děti,
zkrátka rodiny z Tišnovska:

Listopad v Mateřském
centru Studánka:
2. 11. 2007 v 15.30 hod.

Výroba martinských lampiček a pečení
martinských rohlíčků.

Maminky ze Studánky pro vás připravily
odpoledne plné tvoření, pečení, zpívání a po-
hody.

9. 11. 2007 v 16.30 hod.
Martinská slavnost. Průvod začíná u kos-

tela  sv. Václava  v  Tišnově  a  bude  ukončen
v zahradě u Domu dětí a mládeže Tišnov,
Riegrova 312. Společně budeme hledat zlatou
podkovu a čekat na sv. Martina. Povíme si
legendu,   která    je  svým  poselstvím aktuální
i dnes, ochutnáme martinské rohlíčky a naše
malé děti prožijí neopakovatelné chvíle při
svém putování s martinskou lampičkou.

16. 11. 2007 v 15.00 hod.

Pleteme košíky z pedigu
Přijďte si vytvořit košík s vyplétaným

dnem, který zkrášlí váš domov! S sebou:
nůžky, vandlík nebo kbelík, starý ručník,
křížový šroubovák. Cena kurzu: 150 Kč.

Na kurz je třeba přihlásit se předem na tel.
737 581 873, nebo přímo v MC Studánka.
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23. - 25. 11. 2007
Duhový víkend za sebepoznáním pod

horou Květnicí
Příležitost pomocí barev více porozumět

sama (sám) sobě i svému okolí. Cvičení i rela-
xace, poznání své životní barvy a možnosti, jak
ji využít ke zkvalitnění svého života. Nahléd-
nutí do základů aura-somy - léčby barvami.

Více informací u RNDr. Jany Koudelové,
tel. 774 023 959.

27. 11. 2007 v 18,00 hod.
Drátěné vánoční ozdoby
Zveme vás mezi ženy, které rády tvoří a za-

jímají se o nejrůznější ruční práce. Přijďte si
vyrobit jednoduchou originální vánoční
ozdobu. Těší se na vás členky kroužku
Cuchanina!

Děkujeme všem maminkám, které se
podílely na přípravě a organizaci podzimní
burzy  dětského oblečení a sportovních potřeb
v MC Studánka. Jarní burzu připravujeme na
březen 2008.

Tišnov, Květnická 821, tel. 737 581 873,
www.studanka@webzdarma.cz

Dům dětí 
a mládeže Tišnov,
školské zařízení pro zájmové vzdělávání,
vypisuje výběrové řízení na pracovní místo
pedagog volného času a zájmového vzdělá-
vání. 

Požadavky: Kreativita, flexibilita, samostat-
nost, organizační schopnosti, zodpovědnost.
Vzdělání VŠ, SŠ (nejlépe pedagogického
směru). Uživatelská znalost práce na PC.
Upřednostněni budou uchazeči s praxí v oblasti
mimoškolní zájmové činnosti, NNO,
dobrovolnictví apod. 

Nabízíme: Tvůrčí práce s různými věkový-
mi kategoriemi dětí a mládeže, možnost další-
ho vzdělávání, seberealizace, pružná pracovní
doba, platové  zařazení  dle  vzdělání a praxe,
plat. tř. 9 - 11. Nástup od 1. 1. 2008.

Kontakt:  DDM  Tišnov,  Riegrova 312,
666 01 Tišnov, tel. 549 410 118.

Žádost a cv zašlete na e-mail:
helanova@ddm-tisnov.cz. Uchazeči budou
pozváni na výběrové řízení, které proběhne ve
dvou termínech (listopad a prosinec 2007).

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

Abychom si všichni ujasnili, co je to
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
připravila jsem pro čtenáře Tišnovských novin
krátkou  exkurzi  do  zákona  č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a prezentaci nízkopraho-
vého klubu.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je
sociální služba pro děti školního věku až do 26
let, které jsou ohroženy společensky nežádou-
cími jevy. Cílem je zlepšení kvality jejich
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k ře-
šení jejich nepříznivé sociální situace.

Hlavní zásada této služby je nízkoprahovost
= snadná dostupnost. Dítě nemusí mít žádnou
kartičku, průkazku, peníze, platit vstupní po-
platek, nemusí se nikam hlásit ani registrovat,
nemusí chodit pravidelně v určenou hodinu.
Jen být s nimi. Ne je předělávat, aby pasovaly
do šablony, kterou jim nastavuje svět dospě-
lých. Umožnit mladým lidem, aby to jejich
dospívání, přechod z dítěte k samostatné
dospělé bytosti, byl příjemnější a tolik nebolel. 

Dalšími zásadami jsou vzájemný respekt,
anonymita, mlčenlivost, rovnost, individuální
přístup. Výhoda je, že nízkoprahové zařízení
nenastavuje mladým, kteří chtějí služby využít,
žádné překážky. Jediný limitující faktor je věk.
Může přijít opravdu každé dítě a jinak nic
nepotřebuje. Takže klidně i ten, kdo je "úplně
blbej". Nemusí být "věřící", nemusí být "bílý"
ani "černý". Nemusí poslouchat Hip-hop.
Nemusí ale poslouchat ani punk. Prostě takový
mladý krásný člověk, který právě prožívá
jedno z nejnáročnějších životních údobí -
dospívání. 
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Dospívání samo o sobě je hodně náročné. A
co takový krásný mladý člověk, který se musí
vyrovnat s tím, že není zrovna nejkrásnější,
nejlepší, nejvtipnější, nejchytřejší, nej..., všech-
na ta nej, která na něj chrlí reklama, učitelé,
rodiče... 

Jak s tím svým mladým životem naložit?
Tak co v tu chvíli potřebuje? No schválně!
Kdo to neuhodne, tak šupky-dupky zpátky do
školy  života. Už  jste  to asi zapomněli, co jste
v tomto věku nejvíc potřebovali. No přece
někam patřit! Cítit s někým sounáležitost. Mít
tu svoji partu. Jednoduchý jak facka přeci!
Mladý člověk nemůže být sám. To by v dneš-
ním světě nepřežil.

(Článek byl z části převzat z AD Speciál
2007 - léto, IV. Ročník, 2. číslo. Kdyby vás to
zajímalo více, tak navštivte http://vrtule.sdb.)

Lenka Vlasáková, členka výboru
pro komunitní plánování sociálních služeb

Drak
Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak.
Děti na něj zamávaly, vesele se usmívaly.
Soutěžily o ceny, byly hodně zpocené.
Pole bylo velké hřiště, sejdeme se snad i příště?

17. 10. 2007 proletěla naší školou drakiáda.
Počasí nám přálo i slunce trochu hřálo, ale
nejvíce hřál některé děti úspěch z vlastnoručně
vyrobeného draka. Z oblohy se usmívali draci
veselí i smutní, vyrobení ve škole, doma, i kou-
pení v obchodě. Ale všichni bez rozdílu se
radovali z volnosti, krásného dne a z pěkných
zážitků. Děkujeme organizátorům, odborné
porotě a rodičům. Nejkrásnější vyrobené draky
můžete obdivovat ve vestibulu školy. Podrob-
nější reportáž z pouštění draků připravujeme
do dalšího čísla TN. 

Mgr. Jana Krej čí, ZŠ nám. 28. října

Tanec - relax - poznání 
V sobotu 17. listopadu 2007 se můžete těšit

na bohatý celodenní program pro ženy ve
velkém sále MěKS Tišnov. Neokusily jste ještě
úžasné účinky orientálního břišního tance? Jste
zvány právě teď, program je určen pro ženy
každého věku, začátečnice i pokročilé taneč-

nice. Budeme se učit správnému provádění
tanečních prvků pro naše zdraví a zároveň
zapojíme do tance volnost, spontanitu, naslou-
chání svému tělu. Zajímavou formou se
naučíme, jak rozvíjet svou intuici.

Máte-li chuť zpříjemnit si podzimní dny
inspirujícím setkáním v kruhu žen, posílit si
svou fyzickou i psychickou kondici, popovídat
si na témata, která nás ženy zajímají, i na
relaxaci s krásnou muzikou, přijměte srdečné
pozvání.

Více informací a přihlášky u ing. Libuše
Konečné, tel. 777 351 353.

Návštěva policejní stanice
Jednoho dne nám paní učitelka oznámila, že

půjdeme na exkurzi  na tišnovskou policejní
stanici. Na návštěvu jsme se těšili, protože jsme
tam ještě nikdy nebyli.

Pan nadporučík Wágner nás velmi pěkně
přivítal. Nejprve nás zavedl do tzv. "srdce"
celé budovy. Tam začala naše prohlídka. Měli
jsme možnost nahlédnout do kamerového
systému Tišnova. Hned na začátku jsme
vyslechli telefonický rozhovor policisty se
zoufalým občanem, kterému zatékala voda do
bytu. Poté nás pan nadporučík zavedl ke
kriminalistovi, který měl na sobě speciální
výstroj a tu jsme si mohly dokonce i vyzkoušet.

Poslední místností naší prohlídky byla
kancelář pana Wágnera. Na dlouhém stole byly
vyskládány  pokrývky  hlavy  policistů,  pouta
a potřeby pro kontrolu, zda osoba není pod
vlivem alkoholu. I zde nám byla dána možnost
vyzkoušet si různé věci.

To nejzáživnější přišlo nakonec. Přemístili
jsme se ven a jeden z příslušníků vyjel autem,
do kterého se mohl každý posadit a zjistit
pohodlnost sedadla. Po celé dopoledne nás pan
nadporučík fotografoval a slíbil, že nám celé
CD brzy předá. 

Děkujeme za velmi zajímavou a zároveň
zábavnou exkurzi pí. uč. Štětinové i oběma
policistům.

Veronika Janotová, Klára Ondráčková,
4.A ZŠ nám. 28. října
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Výstava ovoce, zeleniny a včel
V pondělí 8. 10. 2007 ve vestibulu naší

školy proběhla výstava ovoce, zeleniny a včel,
na kterou se byla podívat také naše třída. Mohli
jsme tam vidět různé současné i místní staré
odrůdy jablek a dalšího ovoce, plody napadené
různými chorobami, okrasné dýně a zeleninu.
Velice nás zaujala také výstavka obřích
výpěstků - zejména veliká kedlubna.

Poté nám tišnovský včelař pan Permedla
(který letos získal zlatou medaili v celostátní
soutěži  Český med)  udělal  besedu o včelách
a o všem, co k nim patří. Měl s sebou i plást,
kde byly uloženy živé včely i s královnou.

Nakonec jsme se přesunuli na výstavu
obrázků a vazeb suchých kytic našich žáků,
kde jsme se mohli zúčastnit hlasování o nej-
hezčí práci. Výstava se nám líbila, bylo to
pěkné zpestření výuky. Moc za ni  touto cestou
děkujeme tišnovskému Svazu zahrádkářů i pa-
nu Permedlovi.

Vendula Vacová a Iva Dudková
žákyně 7.C ZŠ nám.28. října

Nad cenami tepla v Tišnovì

Rozúčtování nákladů 
na vytápění konečným spotřebitelům

Vážení odběratelé tepelné energie,
po krátké přestávce, kdy jste byli prostřed-

nictvím Tišnovských novin seznámeni s jinými
neméně důležitými informacemi k připravo-
vané investiční akci na sídlištích Pod Květnicí
a Hony za Kukýrnou, se vracíme s naším
seriálem. Tento díl jsme původně chtěli
věnovat problematice rozúčtování nákladů na
vytápění a ohřev TV konečným uživatelům
jednotlivých bytů. Z důvodu velkého rozsahu
jsme jej rozdělili na dvě části a dnes se budeme
věnovat části vytápění. 

Tato problematika je přesně definována
vyhláškou č. 372/2001 Sb., kterou jsou stano-
vena pravidla pro rozúčtování nákladů na
vytápění a ohřev TV mezi konečným
spotřebitelem.

Vlastnosti tepla, skladba jeho ceny, řešení
vnitřních rozvodů a nutnost vytápění (tempero-
vání) celého objektu jako technického celku
zakládají  metodu  rozdělení  nákladů na teplo
k vytápění na složku základní a složku
spotřební. Vyhláška 372/2001 Sb. klade důraz
na zainteresovanost uživatelů bytů a nebyto-
vých prostorů na spotřebě tepla a proto
základní složka je menší nebo je nejvýše rovna
složce spotřební.

Základní složkou nákladů se rozumí
procentní podíl nákladů na teplo k vytápění,
který není ovlivňován spotřebiteli a rozděluje
se na ně podle velikosti bytu nebo nebytového
prostoru. V této základní složce je zohledněna
skutečnost, že některé položky nákladů na
teplo k vytápění jsou nezávislé na množství
vyrobeného  tepla, dále  pak  zohledňuje ztráty
v topných rozvodech, investiční náklady na
pořízení topných systémů a náklady dodavatele
na zajištění potřebného pohotového výkonu.
Především však základní složka nákladů na
vytápění zohledňuje také to, že pokud uživatel
některého bytu výrazně omezuje z úsporných
důvodů intenzitu vytápění, dochází vnitřními
stěnami k prostupu tepla ze sousedních bytů
vytápěných na vyšší vnitřní teplotu, což vede
často k neúměrně vysokým rozdílům ve
spotřební složce jednotlivých spotřebitelů.
Výše základní složky činí nejméně 40 %,
nejvýše 50 %.

Základní složku rozdělí vlastník mezi ko-
nečné spotřebitele podle poměru velikosti
započitatelné podlahové plochy bytu nebo
nebytového prostoru k celkové započitatelné
podlahové  ploše  bytů  a  nebytových prostorů
v zúčtovací jednotce.

Spotřební složkou se rozumí procentní podíl
nákladů na teplo k vytápění, který je ovlivňo-
ván spotřebiteli a rozděluje se mezi ně na
základě údajů měřičů tepla nebo indikátorů.
Spotřební složka je 50 až 60 % z nákladů na
teplo pro vytápění. Spotřební složka se rozdělí
ve smyslu vyhlášky 372/2001 Sb. mezi koneč-
né spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů
tepla nebo indikátorů vytápění s použitím
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korekcí a výpočtových metod, které zohledňují
i rozdílnou náročnost vytápěných místností na
dodávku tepla danou jejich polohou.

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající
na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí
překročit u konečných spotřebitelů s měřením
či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 %
proti průměru zúčtovací jednotky v daném
zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení
přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu
výpočtové metody. 

V zúčtovací jednotce, ve které u konečných
spotřebitelů nejsou instalovány měřiče tepelné
energie nebo indikátory vytápění, vlastník
spotřební složku rozdělí mezi konečné
spotřebitele obdobným způsobem jako složku
základní. Odečty měřičů tepelné energie nebo
indikátorů vytápění u konečných spotřebitelů
provádí vlastník nejméně jednou ročně, vždy
však ke konci zúčtovacího období.

Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci
měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytá-
pění, nebo přes opakované prokazatelné
upozornění neumožní jejich odečet, nebo je
ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u to-
hoto konečného spotřebitele spotřební složka
nákladů 1,6 násobku průměrné hodnoty
spotřební složky nákladů připadající na 1 m2

započitatelné podlahové plochy zúčtovací
jednotky.

Problematika rozúčtování nákladů v rámci
panelových a bytových domů je tématem
rozsáhlým, nicméně pevně věříme, že pro
základní seznámení s používanými principy
pro rozúčtování nákladů na vytápění je tento
článek pro vás čtenáře dostatečně obsahově
srozumitelný. V příštím díle se budeme
věnovat rozúčtování nákladů na ohřev teplé
vody (TV). Těšíme se nashledanou.

Bc. Anežka Vrbová,
manažer střediska správy bytů

Radek Sláma,
vedoucí provozu výroby a rozvodu tepla

Upozornění
Svaz diabetiků, ÚO oznamuje, že v pondělí

12. 11. 2007 od 9 do 12 hod. v MěKS Tišnov
probíhá měření glykémie pro veřejnost.

Ve středu 14. 11. se uskuteční pochod proti
diabetu. Sraz ve 13 hod. u Nemocnice Tišnov.

Sport
Koral Tišnov 
vyhrál dvakrát venku 
Sobota 13.10.2007
Lokomotiva Pardubice - Koral Tišnov 6:10
Body: Veselý 3,5; Přikryl 2,5; Do Trong 2,5;
Smejkal 1,5

Po úvodní prohře v Brně na Moravské
Slavii cestovali k dalším utkáním tišnovští
stolní tenisté bez Rudolfa Cvrkala, důvodem
jehož absence bylo pracovního zaneprázdnění. 

Novou posilou Koralu se však v mezičase
stal Thang Do Trong. Tento 22letý mladík
původem z Vietnamu bydlí v Tišnově teprve
od letošního května. Stolní tenis ovládá velmi
solidně (zatím mnohem lépe než češtinu :-) a
již první tréninky naznačily jeho vysoký poten-
ciál. Hned po "naskočení do rozjetého vlaku"
dokázal ze čtyř zápasů proti pardubickým
soupeřům dva vyhrát a přispěl tak k první
letošní výhře Koralu Tišnov.

Neděle 14.10.2007
Jiskra Litomyšl  - Koral Tišnov 3:10
Body: Přikryl 3,5; Veselý 3; Do Trong 2;
Smejkal 1,5.

Stejná sestava zaznamenala i druhé
vítězství. V Litomyšli se jednalo o hladkou
záležitost. Domácí sice v sobotu nečekaně
porazili Moravskou Slavii Brno, nicméně
Tišnov potvrdil, že v klání s tímto soupeřem se
mu tradičně daří. Výborně zahrál opět Lukáš
Veselý, jemuž zdatně sekundoval Aleš Přikryl.
Body ztratili Tišnováci pouze ve čtyřhře,
Thang do Trong  s  obranářem  Křepelkou a
Smejkal v souboji s nejlepším z domácích
borců - Špinarem.
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Aktuální tabulka 3. ligy:
  1. Jiskra Holice 9
  2. Koral Tišnov 7
  3. TJ Jičín 7
  4. Jiskra Strážnice 7
  5. MS Brno B 7
  6. TTC Znojmo 6
  7. Jiskra Litomyšl 6
  8. Sokol Brno I. 6
  9. Sok.Kostelec n.O. 5
10. Sokol Vracov 5
11. Loko Pardubice 4
12. Sokol Stará Paka 3

Tři cenná
vítězství

Brno-Komárov -
VK Tišnov  (3:2, 1:3)

Ve svém letošním
prvním výjezdu na soupeřovu palu-
bovku, jsme se vypravili za týmem,
který se nám podařilo v přípravě

porazit. Tentokrát nám však tým
Komárova porážku oplatil. Oproti zápasu

před měsícem měl soupeř daleko lepší
přihrávku a nám se nedařil servis. Z prvního
zápasu  bych  vyzdvihl  třetí   set   plný   obratů
a skvělých volejbalových okamžiků. Bojovnou
hrou jsme se ujali vedení 2:1. Komárov pro
sebe získal set čtvrtý, rozhodnout tedy musel
zkrácený set. Ten je především o tom, kdo
udělá méně chyb, bohužel pro nás jsme je
kupili my. Proti zkušenému týmu s pěti útoky
do zámezí nelze pomýšlet na plný bodový zisk.

Sestava zápasu: Lípa V., Lípa D., Roman J.,
Šikula P., Horký V., Uher O., střídali Beran M.
a Görner A.

Do druhého zápasu jsme již nastoupili s li-
berem a chtěli jsme odčinit nezdar z prvního
zápasu. První dva sety se nám podařilo
rozhodnout až v samotném závěru nejtěsnějším
možným rozdílem pro nás. Dobře hrající
soupeř získal pro sebe 3. set a tím protáhl
vývoj zápasu (1:2). Vše jsme vložili do 4. setu,
aby se již nemuselo rozhodovat ve zkrácené
hře. Na výhru v tomto 4. setu jsme se dost
nadřeli a získali další cenné vítězství.

VK Tišnov - TJ Lokomotiva Ingstav Brno
(3:0, 3:0)

V našem druhém zápase před domácími
fanoušky jsme hostili velezkušený tým z Brna,
z jehož středu mají někteří hráči ještě čerstvé
vzpomínky na velice úspěšný národní turnaj
veteránů, ve kterém mohli nad hlavu zvednout
pohár pro mistry republiky v této kategorii.
Tímto úspěchem soupeře, kterému dodatečně
gratulujeme, jsme se nezalekli, naopak jsme do
utkání nastoupili bez respektu a za necelou
hodinu jej vyprovodili z palubovky (3:0). 

Zápas se tak vyvedl na výbornou. Hosté jen
velice obtížně bránili naše útoky zejména ze
zadních pozic, ať už to byl doskok ze zóny
jedna nebo tzv. "pajp", který v letošní sezóně
již napevno rozšířil naše útočné "portfolio". 

Ve druhém zápase jsme se obávali zejména
přihrávky, neboť naši středáci, pravidelně
střídající za libero, museli přihrávat. 

I  úvod  druhého  zápasu  nám vyšel skvěle
a zápas měl podobný průběh jako ten první.
Soupeře jsme zatlačili skákaným servisem,
který mnohdy krotili s obtížemi a jejich tím
pádem nepřipravené útoky jsme byli schopni
zpracovat  a  posílat  zpět  na  jejich  polovinu.
I když soupeř obměnil sestavu oproti zápasu
předchozímu, na výsledku to již nic nezměnilo.
I druhý zápas jsme dotáhli do vítězného konce
beze ztráty setu.

K zápasu nastoupili: Lípa V., Roman J.,
Uher O., Skopal A., Horký V., na nahrávce se
prostřídali Lípa D. a Beran M. a v prvním
zápase na liberu nastoupil Görner A.

Na obě vítězství bychom rádi navázali v ná-
sledujícím dvojzápase, který budeme opět hrát
před domácím publikem a ve kterém se potřetí
v řadě střetneme s brněnským týmem, tentokrát
s Teslou Brno. Těšíme se na fanoušky, které
tímto zveme do hlediště na atraktivní a útočný
volejbal.

Příští domácí utkání:
VK Tišnov - Tesla Brno
Sobota 3. 11. - hala SSK - 10 a 12.30 hodin. 
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Tabulka po 6. kole:
  1. TJ Znojmo A 6 6 0 0 12
  2. TJ Holubice A 6 5 1 0 11
  3. VK Tišnov A 6 4 2 0 10
  4. Volejbal Vyškov A 6 4 2 0 10
  5. TJ Sokol Dědice A 6 3 3 0 9
  6. TJ Tesla Brno A 6 2 4 0 8
  7. VK Mor. Slavia Brno A 6 1 5 0 7
  8. TJ Sokol Šlapanice A 6 1 5 0 7
  9. TJ Sokol Brno-Komárov A4 2 2 0 6
10. TJ Lok.-Ingstav Brno A 4 0 4 0 4

Atletky v 1. lize
13. 10. 2007 Brno, 
kvalifikace o postup do 1. ligy

Mrazivé, sychravé, ale slunečné Brno bylo
svědkem barážových bojů o 1. ligu a to 8
nejlepších  moravských družstev mužů a žen.
V obou kategoriích postupovala první dvě
družstva. Postup družstva mužů byl jen v ro-
vině snů, ženy odjížděly též bez vyložených
ambicí, ale s potutelným úsměvem na tváři.
Závody proběhly podle papírových předpokla-
dů v jednotlivých disciplínách, průběžné
pořadí mužů bylo pro družstvo AHA Vyškov
nepříznivé, od počátku až do samého konce
jim patřilo 7. místo, které nakonec bylo
definitivní. Ženy se nenápadně pohybovaly na
3. - 4. místě až do dvou posledních disciplín. K
útoku zavelely na 1500 a pak následně v
štafetách 4x100 m (nastoupily celkem 3). Po
dlouhém přepočítávání pak rozhodčí vynesli
ortel, který znamenal postup družstva žen
AHA Vyškov z druhého místa do 1. ligy...

Za  družstvo  žen AHA Vyškov nastoupily
v letošní sezóně tišnovské závodnice Jurčáko-
vá, Dušková, Havlátová, Součková a Kvíča-
lová a tak i ony slaví velmi hezký úspěch...

Chtěli byste pomoci 
házené v Tišnově?

Házená v Tišnově se v posledních letech
těší velké popularitě mezi mládeží a SK HC
Tišnov se maximálně snaží vyjít tomuto zájmu
vstříc (více tréninkových jednotek pro mládež,
vylepšení materiálního vybavení, trenéři pra-
videlně absolvují výukové programy, rozšíření

působnosti  na  základních  školách v Tišnově
a okolí apod.). Rapidní nárůst členské základny
však přináší i některá úskalí, která se nám stále
nedaří řešit. Hlavním problémem je nedostatek
osob pracujících s mládeží.

Proto žádáme o pomoc vás! Pokud máte
zájem, chuť a čas (stačí i třeba jednou týdně)
pomáhat trenérům u jakéhokoliv družstva SK
HC Tišnov ozvěte se prosím. Zkušenost s tré-
nováním či s házenou není podmínkou.
Kontakt: Antonín Pokorný, tel.: 721 357 969,
e-mail: ant.pokorny@seznam.cz
Školní kroužky miniházené

SK HC Tišnov po loňském úspěšném
nastartování projektu "Školní ligy 4+1" pokra-
čuje dále ve spolupráci se základními školami
v Tišnově  a  okolí. Nabízí tak možnost dívkám
i chlapcům 3.-5. tříd navštěvovat sportovní
kroužek nazvaný Miniházená. ZŠ Lomnice:
Pondělí 14:45 - 16:00 hod, tělocvična na ZŠ
Lomnice, trenér: Antonín Pokorný, telefon:
721 357 969. ZŠ Dolní Loučky: Středa 15:00
- 16:00 hod, tělocvična na ZŠ Dolní Loučky,
trenér: Černý Jan, tel.: 737 338 457. ZŠ TGM
Drásov: Úterý 15:00 - 16:30 hod, tělocvična
na ZŠ TGM Drásov, trenér Habán Tomáš, tel:
776 056 569. ZŠ Tišnov, Smíškova: Středa
15:15 - 16:30 hod, tělocvična na ZŠ Smíškova,
trenér Pokorný Antonín, tel.: 721 357 969.

Výsledky 
z tišnovského basletbalu:
Mladší dorostenky - Liga ČR0
13.10. SBŠ Ostrava B - SKB Tišnov 61:44 
Body: Valoušková 16, Veselá 11, Wasserbaue-
rová 7, Kropáčková 6, Zemánková P. 2, Janš-
tová 2, Fuchsová 0, Rozsypalová 0
14.10. SBŠ Ostrava C - SKB Tišnov 63 : 37
Body: Veselá 11, Wasserbauerová 9, Valouš-
ková 8, Zemánková P. 5, Rozsypalová 4,
Kropáčková 0, Janštová 0, Fuchsová 0.
Starší dorostenky - Liga ČR
20.10. SK UP Olomouc - SKB Tišnov  55:50
Body: Zemánková Z. 18, Kutálková 12, Veselá
7, Juránková 5, Knoflíčková 5, Danihelková R.
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3, Zemánková P. 0, Musilová 0, Vysočanová
0, Krejčová 0, Wasserbauerová 0.
21.10.  OSK Olomouc - SKB Tišnov  102:53
Body: Marvanová 29, Kutálková 8, Krejčová
6, Veselá 3, Vysočanová 3, Vojáčková 2, Ze-
mánková P. 0, Danihelková R. 0, Musilová 0,
Wasserbauerová 0.

Úspěšné vykročení šachistů
Naše   áčko  získalo  historicky  první   bod

v KP I, když remizovalo v Ořechově. Béčko si
poradilo s Vranovicemi.
KP I Orel Ořechov "B" - ŠK Sokol Tišnov
"A"  4:4
Gubáš 1/2, Plašil 1, Pospíšil 1, Krejčí 0, Staněk 0,
Janás 0, Veselý 1/2, Bartoň 1.

OP ŠK Sokol Tišnov "B"-Vranovice 5,5:2,5
Býtešník 1/2, Hlavsa 1, Šilha 1, Hamřík 1/2, Číhal 1,
Menšík 1, Maláska 1/2, Rašovský 0.

Více na www.sachtisnov.estranky.cz
Jan Číhal

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie dne 12.11.2007 od
10 do 14.30 hod. - bez napětí bude bytový dům
Mánesova 1580 a 1581. Dne 12. 11. od 7.30
do 11 hod. - bez napětí budou domy na ulici
Brněnské č.p. 151,260,150, 252. Dne 19. 11.
od  7:30 do 17 hod. -  bez napětí bude obec
Pejškov.     Za pochopení děkuje 

E.ON Česká republika s.r.o.

Listopad ve sportovní hale SSK
so   3.11. 10.00 volejbal Tesla Brno 

13.00 volejbal Tesla Brno 
16.00 basketbal st.dorky Ostrava B 
18.00 basketbal. muži Husovice B

ne   4.11. 10.00 basketbal st.dorky Ostrava 
12.00 basketbal muži Tesla Brno 

so 10.11. 10.00 futsal turnaj
ne 11.11. 12.15 házená ml.žáci Maloměřice 

13.30 házená st.žáci Maloměřice 
15.00 házená muži B Maloměřice 
17.00 házená muži Maloměřice 

so 17.11.   8.00 stol.tenis - turnaj muži
ne 18.11. 15.00 házená muži B Zubří

17.00 házená muži B Zubří
UPOZORNĚNÍ pro diváky: 
10. a 11. listopadu je vchod do haly ze dvora. 

Akce ve společenském sále sokolovny
pá   9.11. 11-19 Mezinárodní expozice minerálů 
so 10.11.   9-19 Mezinárodní expozice minerálů
ne 11.11.   9-16 Mezinárodní expozice minerálů
út 13.11.   9-17 prodej "Skrblíkův ráj" 
st 14.11.   9-17 prodej "Skrblíkův ráj" 
čt 15.11. 10-17 prodej textilu a dom. potřeb
po 19.11. 10-17 prodej bytového textilu 
út 20.11.   9-17 prodej bytového textilu 
st 21.11.   9.30-17 výběrový SECONDHAND
čt 22.11.   9.30-17 výběrový SECONDHAND 
po 26.11. 10-17 prodej textilu-Kulichovi 
út 27.11.   9-17 prodej textilu-Kulichovi 
čt 29.11. 10-17 prodej textilu a dom.potřeb 
so   1.12.   9-16 prodej obuvi

Podìkování
Děkujeme všem, kteří vyprovodili našeho

milovaného
DUŠANA BRODECKÉHO
na poslední cestě.    Pozůstalí

Vzpomínky
Dne 26. září uplynuly čtyři smutné roky,

kdy nás opustila moje milovaná babička, paní
MARIE ZAV ŘELOVÁ
Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku

děkuje  vnučka Jana Vítová s rodinou.

Tichý je domov, smutno je v něm
cestička na hřbitov zůstala jen.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.
Dne 6. října 2007 uplynulo pět
let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš drahý tatínek a
dědeček, pan
JINDŘICH KULÍK
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 30. října uplynulo 15 let
od úmrtí paní

PETRY GRACIASOVÉ
Stále vzpomínají 
manžel, děti a vnoučata.

Dne 31. října uplynulo 8 roků od úmrtí
tatínka a dědečka, pana    JOSEFA KLOUDY

a 19. prosince si připomeneme 25. výročí
úmrtí maminky a babičky, paní

ANNY KLOUDOVÉ
Za tichou vzpomínku děkuje syn s rodinou.
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Marně Tě naše oči hledají,
marně po tvářích slzy stékají.
Tatínku, Ty tiše v hrobě spíš,
mezi nás se už nikdy nevrátíš.

Dne 7. listopadu uplyne pět
smutných roků od chvíle, kdy
nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan
JAROSLAV ZAV ŘEL
Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcery Jana a Radka s rodinami.

Dne 10. 11. uplyne 5. smutné
výročí, co nás navždy opustil
pan

MIROSLAV ŠUBERT
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.
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