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Prosincové slovo starosty
Nečekaně prudký nástup letošní zimy, kdy svatý Martin přívalem sněhu překvapil

nejen cestáře, ale i všechny zpozdilé zahrádkáře a chalupáře, vystřídalo mírnější
počasí. Začíná období adventu, období krátkých šedých dnů a dlouhých večerů,
období, které v sobě nese zároveň radost a naději vánočního světla.

Než připomenu některé očekávané události letošního adventu a vánočního
období, vrátím  se  v  krátké  vzpomínce ke dvěma nejvýznamnějším společenským
a kulturním událostem v našem regionu:

Tou první byla již tradiční slavnostní poutní bohoslužba na oslavu svaté Anežky,
kterou spolu s místními duchovními jako hlavní celebrant sloužil biskup Václav
Malý v neděli 10. 11. v bazilice Porta coeli. Mimořádná osobnost biskupa Malého,
kterou lze bez nadsázky označit za ztělesnění právě toho duchovního a sametového,
co na revoluci před 18 lety obdivoval celý svět, nepochybně přispěla k důstojné
oslavě výročí mimořádného mezníku našich novodobých dějin.

Beznadějně přeplněný sál MěKS byl ve  středu následujícího týdne svědkem
neobyčejného koncertu houslového virtuóza Václava Hudečka, nadějného houslisty
Jana Mráčka a Tišnovského komorního orchestru. Vy, kteří jste se tohoto koncertu
nemohli zúčastnit, nebo jste se prostě už do sálu nevešli, máte opravdu čeho
litovat...

Tišnovský komorní orchestr připravil všem Tišnovákům dárek v podobě
Vánočního koncertu, který se uskuteční na druhý svátek vánoční - svátek sv.
Štěpána 26.12. Bližší informace v TN.

Hned další podvečer - ve čtvrtek 27. 12. - na náměstí proběhne druhé představení
živého betléma. Po loňském úspěšném pokusu hodlají amatérští umělci místní
katolické farnosti a církve adventistů předvést tuto malebnou vánoční hru tišnovské
veřejnosti. O čtyři dny později, o silvestrovské noci, přivítáme Nový rok tradičním
ohňostrojem na témže místě se začátkem v 00.30 hod.

Tradiční vánoční trhy se uskuteční ve zkrácené verzi v pátek a sobotu 7. a 8. 12.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v podvečer v pondělí 3. prosince
za zpěvu dětských koledníčků. Po skončení pořadu na náměstí v zasedací síni
radnice slavnostně uvedeme novou knihu z tišnovské historie. Historik Michal
Konečný zpracoval archivní texty Kopiáře korespondence Města Tišnova z let 1635
- 1638 a Pamětní knihu Města Tišnova z let 1666 - 1740. Publikaci vydává město
Tišnov, k dostání bude již na zmíněné akci. Věřím, že se kniha stane nejen
zajímavým zpestřením předvánočního tišnovského knižního trhu, ale především
dalším důležitým dokumentem z tišnovské historie.

Těším se na setkání s Vámi při mnoha zajímavých akcích a přeji požehnané
prožití adventní doby.

Váš                            Ing. František Svoboda



MĚSTO TIŠNOV 
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
VYHLAŠUJE

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

REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ (vodní hospodářství 
a speciální stavební úřad)

POŽADAVKY:
* VŠ vzdělání - v oboru životního prostředí  
* znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě

nutná
* praxe v oboru a znalost území územního

obvodu Města Tišnova, jako obce s roz-
šířenou působností vítána, zkouška zvlášt-
ní odborné způsobilosti nutná do 18 měsí-
ců od nástupu

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

jednat s lidmi
* nástup 1. 1. 2008

Platové podmínky se řídí nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců  ve  veřejných službách a správě,
v platném znění, platová třída 9. 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT 
DO  7. 12. 2007:
- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.

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

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

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

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

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

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

Radnice informuje
Upozorňujeme všechny občany, že od 1. 1.

2008 dojde ke změně zhotovitele Tišnovských
novin. Veškeré inzeráty, podněty a příspěvky
se budou moci podávat denně pouze na odbo-
ru  kultury a školství MěÚ, Radniční 14 (v pří-
zemí budovy pod drogerií), tajemnici Tišnov-
ských novin Šárce Kubátové, tel. 549 439 822,
e-mail sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz.

Další informace budou zveřejněny v příštím
čísle TN.

Žádáme všechny inzerenty, kteří chtějí
inzerovat v prvním čísle TN roku 2008, aby
během prosince zaslali objednávky a zpraco-
vanou inzerci paní Š. Kubátové (uzávěrka
inzerce pro TN 1/2008 je 4. 1. 2008)

Upozorňujeme občany na změny úředních
hodin na MěÚ v období vánočních svátků :
čtvrtek 27. 12.  8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
pátek 28. 12.  8.00 - 12.00 hodin
pondělí 31. 12.  ÚŘAD UZAVŘEN

Město Tišnov zve všechny občany na
tradiční novoroční ohňostroj, který se bude
konat  1.   1. 2008  v  0.30  hodin  na  náměstí
v Tišnově.

Zveme i na vánoční trhy , které se
uskuteční ve dnech  7. a 8. 12. na nám. Míru.

Budoucnost  regionu Tišnovsko
Vážení občané, zveme Vás na veřejnou

prezentaci Strategické rozvojové studie regio-
nu Tišnovsko, která  se  bude konat dne 3. 12.
v 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice
na nám. Míru. Přijďte se seznámit s analýzou
regionu a návrhy na možné rozvojové pro-
jekty, které se týkají jak celého Tišnovska, tak
našeho města. 

Ing. Zuzana Brzobohatá, místostarostka

21/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 3



O sociálních službách společně
Vážení občané, 
návrhy opatření Komunitního plánu jsou k dis-
pozici na webových stránkách města a v papí-
rové podobě na podatelně MěÚ a v knihovně.
Vaše připomínky a náměty k uvažovaným
sociálním službám očekáváme do 11. 12., lze
je podat na podatelně MěÚ, v knihovně nebo
zaslat na adresu: MěÚ Tišnov, pí. Trčánková,
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov nebo e-mailem
na adresu trncakova@mesto-tisnov.cz

Ing. Zuzana Brzobohatá, místostarostka

Šance pro mladé literáty
Jihomoravský kraj vyhlašuje II. ročník

literární soutěže "Skrytá paměť Moravy"  na
téma: .?.sousedé.! Soutěž je určena pro mladé
tvůrce od 12 do 19 let. Bližší informace
naleznete na: www.muzeumbrnenska.cz,
www.masaryk.info a www.kr-jihomorav-
sky.cz/informace               (brz)

Novinky v Integrovaném
dopravním systému

Od nového jízdního 9. 12. 2007 zůstávají
autobusové jízdní řády bez výraznějších zá-
sahů, rovněž vlakové spoje. Zavádí se nová
linka S1, která umožní pohodlné a rychlé
spojení Kuřimska a po přestupu i Boskovicka
a Blanenska s novou průmyslovou zónou
Brno-Slatina.  Posílí   se   také   vlakové   spoje
v  úseku  Brno - Skalice  nad  Svitavou   a  S3
v úseku Hrušovany u Brna - Brno - Kuřim.
Cestující z Tišnova a Kuřimi mohou navíc
nově využít tarifu IDS JMK i rychlíky
spojující tato města s Brnem. Nové jízdní řády
budou zveřejněny na www.idsjmk.cz do 26.
listopadu 2007. 

S novým jízdním řádem, tedy od 9. 12.
2007 je v provozu i nová autobusová zastávka
Tišnov, Lomnická.

Z podkladů Kordisu připravila              (brz)
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V průběhu 3. a počátkem 4. čtvrtletí letošního roku byly dokončeny dvě investiční akce města
Tišnova a to zpevnění povrchu komunikace části ulice U Pily a vybudování zemědělské účelové
komunikace v obci Jamné. Zpevnění povrchu komunikace v ulici.
U Pily navázalo na práce spojené s vybudováním veřejného vodovodu v této části ulice.
Náklady stavby činí cca 0,6 mil. Kč. Stavbu realizovala stavební firma Ekodlažba spol. s r. o.,
Brno. Vybudování nové zemědělské účelové komunikace v obci Jamné si vyžádala skutečnost, že
původní polní cesta byla situována  na  pozemcích v soukromém vlastnictví a  po  jejich oplocení
by nebyl možný přístup k zemědělsky využívaným polím v této části obce.
Náklady stavby činí cca 1,45 mil. Kč. Stavbu realizovala firma SWIETELSKY, stavební s.r.o.,
Brno.                                                                                                     Ing. František Šanca - OSMI

Snímky Ing. Zuzana Brzobohatá



Na vysvětlenou
Když mně bylo 75 roků, byl jsem pozván na

radnici a pan starosta mě oslovoval jako
tišnovského publicistu. Moc mě to lichotilo,
hrabal jsem zadní nohou jako když škrábete
psa za uchem. V posledních Tišnovských novi-
nách mě vedoucí Podhoráckého muzea pan
Dr. Zacpal nazval tišnovským historikem. Rád
bych věci uvedl na správnou míru. Zůstávám
při zemi a spíš než publicistou se cítím po-
dagristou a spíš než historikem hysterikem.
Čtenáře srdečně zdraví           Karel Krejčí
Poznámka redakce:
Děkujeme panu Karlu Krejčímu za články,

kterými mnohokrát obohatil stránky Tišnov-
ských novin. Obsahově fundované a stylisticky
příjemné  texty  byly  vždy  čtenáři   přijímány
s velkým zájmem. Výše uvedená slova pana
Krejčího nám vypovídají o jeho skromnosti,
která ale v tomto případě není vůbec na místě.
Redakce i čtenáři Tišnovských novin se těší na
jeho další články.                                             (jz)

Centrum sociálních služeb Tišnov
pro obèany dùchodového vìku

Mikulášská 
taneční zábava

Dovolujeme si vás pozvat na Mikulášskou
taneční zábavu s Kvasarkou, která se uskuteční
ve středu 5. prosince v 16 hodin v jídelně
domu s pečovatelskou službou Králova 1742
(Penzion).

K tanci a poslechu nám zahraje skupina
Kvasarka ze Sentic. Možná přijde i Mikuláš.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Pro rezervaci míst nás kontaktujte na tel. čísle
549 410 301-4 nebo na  info@css.tisnov.cz

Předvánoční vystoupení 
Jiřího Helána

Srdečně zveme na před-
vánoční vystoupení Jiřího
Helána společně s klávesistou
Rosťou Komosným. Přijďte
se předvánočně naladit, zazpí-
vat a poslechnout si oblíbené

melodie. Vystoupení se koná ve čtvrtek 20.
prosince v 15 hodin  v jídelně domu s pečo-
vatelskou službou Králova 1742 (Penzion).

Vstupné dobrovolné. Pro rezervaci míst nás
kontaktujte na tel. čísle 549 410 301-4 nebo na
 info@css.tisnov.cz                            Děkujeme

Okénko ekoporadny
NETRADIČNÍ VÁNOCE II 

Po úspěchu loňských "netradičních Vánoc"
by vám tišnovská ekoporadna opět ráda
nabídla vánoční jedličky v květináči a různé
netradiční vánoční dárky. 

Pokud je vám líto kupovat každý rok živý
vánoční stromek a ty umělé se vám nelíbí

(ostatně ani ty nejsou příliš
ekologické), můžete zkusit
vánoční jedličku v květináči.
Stromek je i s květináčem
cca 50 cm vysoký, stojí  80
Kč  (menší stromky budou
za 40 Kč) a dostanete k
němu letáček, jak se o něj

přes Vánoce starat. Později si samozřejmě
můžete jedličku vysadit na zahradě nebo ji
zkusit pěstovat v květináči na další roky, ale
budete  mít  také  možnost  ji  vysadit  do  lesa
a zvýšit tak podíl této dnes již vzácné dřeviny
v našich lesích. Společné sázení se uskuteční
na  přelomu  března  a  dubna   na   Klucanině
a o jeho termínu vás budeme včas informovat.

Kromě jedliček si v ekoporadně budete
moci nakoupit také netradiční vánoční dárky.
Zavedený prodej potravinářských výrobků tzv.
spravedlivého obchodu - Fair Trade (nově za-
hrnující i zrnkovou kávu), bude rozšířen o ře-
meslné výrobky, mýdla a vonné tyčinky.
Zakoupením těchto řemeslných výrobků
podpoříte chudé dělníky v zemích třetího světa
a zároveň si koupíte kvalitní výrobky.

Zajímavou novinkou budou také tužky a
va- řečky z FSC certifikovaného dřeva. Tento
certifikát zákazníkům zaručuje, že dřevěný
výrobek pochází z šetrně obhospodařovaných
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lesů. Dále zaručuje, že na výrobu dřevěného
produktu nebylo použito nelegálně vytěžené
dřevo a nebyly zničeny světové lesy. 

V neposlední řadě můžete prostřednictvím
ekoporadny darovat i dárek zcela nemateriální
povahy. Můžete finančně podpořit tzv. pozem-
kové spolky - organizace, které chtějí získat
určité přírodně hodnotné území do svého
vlastnictví, aby zabránily jeho zničení a za-
jistili pro něj vhodnou péči. Takto můžete
podpořit odkup vlhkých luk na Vysočině nebo
stepní rezervace Zázmoníky na jižní Moravě.
Lákavá je také možnost symbolického odkou-
pení "kousku pralesa" v Bílých Karpatech
nebo na Ještědu - za tento dar můžete získat
dárkový certifikát a vy tak můžete kousek lesa
darovat třeba svým dětem. Finančně náklad-
nější, avšak také velmi zajímavou možností je
"pronajmout" si ovečku na pastvinách Bílých
Karpat, čímž umožníte rozšiřovat tradiční
způsob údržby bělokarpatských luk a zároveň
můžete pravidelně získávat maso jehňat od své
ovce. 

Informační letáky o všech těchto možnos-
tech  jsou v ekoporadně volně k dispozici a od-
kazy můžete najít i na našich stránkách
(http://ekoporadna.tisnovsko.eu). Otevírací do-
ba ekoporadny je v současné době po 10 - 14,
út 13 - 17 a čt 8 - 12 hodin. Pokud si chcete
rezervovat jedličku nebo se domluvit na jiný
termín jejího odběru, zavolejte v otevírací
době na telef. číslo 549 210 805 nebo napište
na e-mail ekoporadna@yahoogroups.com. 

Mgr. Hana Pernicová

Prosinec v MìKS Tišnov
3. prosince v 8.45 a 10.00 hod., sál kina
DOBŘÍ BOBŘI ZLÍN
Plavecká škola
Skupina DOBŘÍ BOBŘI obohacuje hudební
scénu v Čechách i na Slovensku svým ne-
tradičním projevem a báječnými pořady pro
nejmenší již řadu let.

V průběhu svého působení vydala mnoho
CD i multimediálních programů s autorskými
písněmi v moderním aranžmá. Hraje v obsa-
zení: klávesové nástroje, kytara, saxofon.
Členové  dříve působili ve skupinách Argema
a Premiér.

5. prosince v 19.30 hod., velký sál MěKS
3. koncert Kruhu přátel hudby Tišnov 
- sezóna 2007/08 
MILAN A RENATA BIALASOVI 
- 4ruční klavír
Milan Bialas 
narozen 1935, studoval hru na klavír na Kon-
zervatoři v Brně a na Janáčkově akademii
múzických umění. Soustavnou koncertní čin-
nost začal již v době konzervatorních studií.
Od roku 1966 se datují i jeho zahraniční vy-
stoupení. Zkušenosti získané interpretací české
tvorby, která od počátku umělecké dráhy v je-
ho programech dominovala, předal prof. Bia-
las zahraničním studentům v interpretačních
kurzech o české hudbě, které vedl v belgic-
kém městě Saint-Hubert v letech 1969 a 1977. 

Kromě sólové činnosti spolupracuje Milan
Bialas se Státní filharmonií Brno, s komorním
orchestrem Bohuslava Martinů a s brněnským
dechovým sdružením Brno-Brass-Band. V ob-
lasti komorní hry vystupuje se svou dcerou
Renatou (skladby pro dva klavíry), s bratrem
Vlastimilem, trumpetistu, sólistou orchestru
Státní opery v Brně a flétnistou Vítězslavem
Drápalem, sólistou orchestru Studio Brno. 

Pedagogicky působí jako profesor hry na
klavír na Konzervatoři v Brně, v letech
1967-1977 vyučoval jako externí profesor na
Janáčkově akademii múzických umění. Je čle-
nem porot mezinárodních klavírních soutěží. 

Pro Československý rozhlas a televizi
nahrál více než 100 většinou sólových skladeb,
pro zahraniční rozhlasová studia téměř 80
snímků. Zahraniční turné: Španělsko, Francie,
USA, Belgie, Rakousko, Německo, Švýcar-
sko, Holandsko. 
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Renata Bialasová 
studovala klavír na Konzervatoři v Brně a Vy-
sokou školu múzických umění v Bratislavě.
Svoje studium si prohloubila účastí na
mezinárodních interpretačních kurzech v Brně
a ve Výmaru. Během studií se stala laureátkou
řady národních a mezinárodních soutěží.
Vystupuje na sólových recitálech a se svým
otcem Milanem Bialasem uvádí skladby pro
dva klavíry nebo pro klavír na 4 ruce.
Účinkovala na koncertech v Německu, Rakou-
sku, Francii, Švýcarsku, Španělsku a Itálii.
Renata Bialasová působí pedagogicky jako
profesorka  hry   na   klavír   na   Konzervatoři
v Brně.

6. prosinec v 19.30 hod., sál kina Svratka
VÁNOČNÍ POŘAD JOŽKY ČERNÉHO 
s cimbálovou muzikou
Narozen 14. 3. 1942 v Čejči. Dlouhá léta se
živil jako řemeslník, mechanik šicích strojů,
umělecký kovář a automechanik. Přesto již
zpívá více než padesát let a to především
lidové písně. Už jako čtyřletý zpíval prezi-
dentu E. Benešovi. Je držitelem Zlaté desky
Supraphonu  a  několika dalších zlatých desek
a jedné platinové. První oficiální singl vydal
jako osmnáctiletý. Jen s Brněnským rozhlaso-
vým orchestrem lidových nástrojů Černý
natočil celkem 1200 písní. S lidovou písní
procestoval řadu zemí Evropy i za oceánem.

 
7. prosince v 17 hod., sál kina Svratka
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Michala Nesvadby 

Michal Nesvadba patří mezi současné
nejoblíbenější protagonisty pro děti. Je již
osmý rok autorem scénářů a tváří sledovaného
dětského televizního pořadu Kouzelná školka.

13. prosinec v 19.30 hod., sál kina Svratka
JAKUB SMOLÍK s kapelou
FRANTA KASL BAND

Sedmnáct vydaných alb, stejný počet
Zlatých desek, trvale vyprodané sály a ro-

mantické písně o životě – to je Jakub Smolík,
současná hvězda naší country a popové scény.
Jakubova obliba stoupala od jeho počátků
nevídaným tempem. Jeho hudební dráha, jež
mu přinesla řadu hitů (Až se ti jednou bude
zdát, Víš, Blázen žárlí, Ave Marie a další) trvá
už více jak pětadvacet let. Na koncertu zazpívá
své největší hity i písně z nejnovějšího alba
„36 nejkrásnějších balad“, vydané v loňském
roce. Předprodej vstupenek v knihkupectví,
tel. 549 410 022.

26. prosince v 17 hod., kostel sv. Václava
VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ 
TiKO a jeho hostů
Martina Macko - soprán
Smíšený pěvecký sbor Svatopluk ze Žďáru
nad Sázavou, sbormistr Jan Lán
Tišnovský komorní orchestr pod vedením
Jaroslava Kolesy

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, Tišnov, telefon 549 410 211 
Výstava obrazů a grafik Stanislava Bělíka
potrvá do 6. prosince 2007.
Další výstava Rudi Lorenze zahajuje verni-
sáží v sobotu 8. prosince v 10.00 hod.

Rudi Lorenz - grafik, sochař, pedagog
absolvoval přes sedmdesát samostatných vý-
stav doma i v zahraničí. Zúčastnil se mnoha
kolektivních výstavních akcí. Působí jako
grafik, malíř, ilustrátor, řezbář a sochař. Po-
sledních 20 let pracuje na projektu "Výtvarný
dialog profesionálního výtvarníka s nevido-
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mými". Jeho práce je katalogizována ve
Slovníku českých a slovenských umělců 1950
- 2001. Jako pedagog a aktivní výtvarník
poskytuje žákům a studentům kromě stan-
dardní praktické a teoretické výchovy a vzdě-
lání také řadu projektů spojených s kolektivní
demonstrací, happeningem a hrou. 

Výtvarné práce, obrazy, reliéfy, plastiky,
kresby a grafika jsou zastoupeny v ČR, v za-
hraničí a to jak ve veřejných tak i v sou-
kromých prostorách - sbírkách.

Autor spolupracuje s architekty při řešení
interiérové výzdoby. Rovněž vytváří výtvarně-
didaktické hračky a objekty pro speciální
centra a mateřské školy.

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14
- 17 hodin. Více na internetových stránkách

//www.mekstisnov.profitux.cz/

Galerie DIANA  
vás srdečně zve na výstavu:

NENÍ PTÁČEK 
JAKO PTÁČEK
fotografií Josefa Ptáčka

Výstava bude zahájena
2. prosince 2007 v 10
hodin a potrvá do 4.
ledna 2008.
Galerii DIANA najdete
v Tišnově, Koráb 133,
u autobusového nádra-

ží, v areálu firmy Mouka.
Otevřeno: út - pá 12 - 17, so - ne 10 - 16 hodin.

(pf)

Libušina galerie
zve na pohodový advent a předvánoční čas ve
svém příjemném prostředí
7. prosince  17.00 Vazba květin:
Jan Kopřiva: Ukázka vánočních vazeb spojená
s prodejem
22. prosince  17.00 Vánoční koncert:
Lučec-Vnučec koledy.

Za folkem do Předklášteří
Kulturní komise obce Předklášteří zve na

vystoupení folkové skupiny HOP TROP.
Účinkují Jaroslav "Samson" Lenk, Ladislav
"Huberťák" Kučera, Jaromír "Šroub" Vondra
v pátek 7. prosince 2007 ve 20 hodin ve
společenském sále obecního úřadu. Před-
prodej vstupenek na Obecním úřadu
Předklášteří. Vstupné: 100 Kč.

Městská knihovna Tišnov
OZNÁMENÍ PRO ČTENÁŘE:
14. prosince bude knihovna z technických
důvodů uzavřena.
Z NAŠICH AKCÍ:

"Den pro dětskou knihu"  
je název celostátní akce na podporu knihovny
a četby, která proběhne v dětském oddělení 1.
prosince od 8 do 13 hod. Zveme nejen malé
čtenáře, ale také jejich rodiče, připravili jsme
pro ně prodejní výstavku knih z nakladatelství
Thovt. Děti se také mohou zapojit do plnění
drobných úkolů, malovat nebo si vyrobit
ozdobu na vánoční stromeček. Příjemné
prostředí doplní i výstava obrázků "Barevný
svět".
"Možná přijde i Mikuláš"

5. prosince v rámci výtvarných dílniček si
vyrobíme postavičku Mikuláše nebo čerta.
Necháme  se  překvapit, zda k nám najde cestu
i ten opravdový.

6. 12.  v 9.30
SALONKY - Krásné svátky vánoční

V rámci projektu "Salonky" pořádá
knihovna praktickou dílnu věnovanou blížícím
se vánočním svátkům. Zveme seniory na
výrobu originálních vánočních blahopřání z
papíru. Akce proběhne v přednáškovém sále
knihovny. 

6. 12. v 17.00
JORDÁNSKO A JERUZALÉM

Městská knihovna zve všechny přátele ces-
tování a exotických krajů na povídání a pro-
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mítání o bohaté minulosti a barvité přítomnosti
Jordánska a Jeruzaléma. Přijďte zakusit
atmosféru posvátných i všedních míst Orientu.
Vašimi průvodci na cestě budou Tomáš a
Mar- tina Laušmanovi. Akce proběhne v před-
náškovém sále knihovny. 

Prosinec 
v MC Studánka
Tišnov, Květnická 821, 
tel. 737 581 873
www.studanka@webzdarma.cz

5. 12.  v 10 hod.   Mikuláš pro nejmenší
8. 12.  od 9 hod.   Dopoledne s tatínky
Cvičení,  hry  a  zábava  pro  děti  od 2 do 6 let
s  tatínky. Těší se na vás táta David!  

14. 12. v 15 hod. Vánoční ozdoby
vyráběné technikou patchworku

Přijďte si vytvořit vánoční kouli vyráběnou
technikou patchworku pod vedením lektorky
Jany Duškové. S sebou: žehličku. Vstupné: 30
Kč. Cena za materiál na 1 kouli je 125 Kč. Na
kurz je třeba přihlásit se předem na telefon č.
737 581 873, nebo přímo v MC Studánka.

Pro každého!

20. 12.  v 16  hod. Vánoční slavnost
Začínáme v 16 hodin vánoční pohádkou a pak
na všechny děti čeká pod voňavým stro-
mečkem malé překvapení. Vyzkoušíte si staré
vánoční zvyky, zazpíváte koledy, ochutnáte
cukroví z kuchyní jiných maminek (nezapo-
meňte vzít i to své s sebou), vyrobíte vánoční
ozdobu. Budete odcházet dobře naladěni na
vaše rodinné Vánoce.
21. 12. Zavřeno
27. 12. od 15.00 Volná herna
MC pak bude otevřeno od 3. ledna 2008.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas  organizuje

  3.12. Dobří bobři kino Svratka 8.45, 10.00 MěKS
  3.12. Zpívání u stromečku, křest knihy náměstí 16.00
  3.12. Adventní poselství kostel sv. Václava 17.00 ZUŠ
  5.12. KPH - Milan a Renata Bialasovi, čtyřruční klavír - sál MěKS 19.30 MěKS
  6.12. Salonky - krásné svátky vánoční knihovna   9.30 MěK
  6.12. Jordánsko a Jeruzalém - M. a T. Laušmanovi knihovna 17.00 MěK
  6.12. Vánoční pořad Jožky Černého sál kina Svratka 19.30 MěKS
  7.12. Mikulášská nadílky Michala Nesvadby sál kina Svratka 17.00 MěKS
10.12. Adventní koncert koncertní sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
13.12. Jakub Smolík - koncert sál kina Svratka 19.30 MěKS
17.12. Vánoční koncert koncertní sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
20.12. Vystoupení Jiřího Helánajídelna DPS 15.00 CSS
26.12. Vánoční muzicírování 

Tišnovského komorního orchestru kostel sv. Václava 17.00 MěKS
27.10. Živý betlém náměstí
  1.1. Silvestrovský ohňostroj náměstí   0.30
VÝSTAVY
10.11. - 6.12. Stanislav Bělík - obrazy galerie Jamborův dům
  8.12. - 3.1. Rudi Lorenz - obrazy, grafiky galerie Jamborův dům
  2.12. - 4.1. Fotografie Josefa Ptáčka galerie Diana
27.11. - 27.1. Když dne ubývá, vezmu svícen Podhorácké muzeum Předklášteří
16.11. - 23.3. Upřímnýma očima - tvorba neprofesionálních umělců Podhorácké muzeum Předklášteří
JINDE
  4.11. - 14.12. Andělé podle Leonarda - výstava Domov sv. Alžběty
  7.12. Vánoční květinová vazba Libušina galerie 17.00
22.12. Vánoční koncert - Lučec Vnučec Libušina galerie 17.00



Zpívání u stromečku
Děti ze ZŠ, náměstí 28. října srdečně

všechny zvou v pondělí 3. 12. v 16 hodin na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu u tiš-
novské radnice. Přijďte si poslechnout vánoční
koledy a zastavit se v předvánočním shonu.

Při této příležitosti bude pokřtěna kniha
mladého tišnovského autora Michala Koneč-
ného "Kopiář korespondence obecní rady,
Pamětní kniha městečka Tišnova". Tuto knihu
je možno na místě zakoupit.

Pomozte s hypoterapií!
Mateřské centrum Studánka provozuje ve

spolupráci s rančem Loučka v Předklášteří
hipoterapii pro děti.

Kurz je veden profesionální hipoterapeut-
kou, která se věnuje dítěti. Dbá na správné
držení  těla,  sleduje  posazení  dítěte  na  koni
a uděluje pokyny, podle kterých dítě cvičí. O
koně se stará jeho vodič a kůň, na kterém
provádíme hipoterapii, má speciální výcvik.
Děti musí mít ochrannou přilbu a drží se
speciálních madel. Jízda trvá asi 20 minut.

Účinnost terapie je velká. Přirozeným způ-
sobem posiluje svalstvo, napomáhá správnému
držení těla, přispívá k řešení logopedických
problémů. Je vhodná pro hyperaktivní děti.
Používá se u dětí tělesně i mentálně posti-
žených. Děti si vytvoří kladný vztah ke
zvířatům a získají nevšední zážitky z koňského
hřbetu v krásném prostředí.

Pro provoz hipoterapie hledáme:
- dobrovolníky (od 18 let, nejlépe studenty,
praktické zkušenosti vítány) na pozice vodičů
koní
- dobrovolníky (vzdělání VŠ, SŠ zaměření
pedagogické nebo zdravotní - fyzioterapie,
ergoterapie, psychologie atd.) na pozice
hipoterapeutů.

Nabízíme možnost odborného zaškolení
včetně kurzů. Více informací u Bc. M. Ne-
časové, členky České hiporehabilitační
společnosti, tel. 603 142 391.

Nebeská 
návštěva

I letos si v Domečku můžete objednat
návštěvu Mikuláše, anděla a čerta k vám do-
mů.  Stačí  zavolat  a  uskutečnit   rezervaci v
DDM na tel.: 549 410 118 nebo 731 507 220,
kde  dostanete  bližší   informace   o   přípravě
a průběhu návštěvy. Cena návštěvy: 1 dítě -
150 korun, každé další dítě v rodině 50 korun.

Benefiční vystoupení 
na ranči v Předklášteří

Ranč Loučka vás srdečně zve na "miku-
lášské Ejchuchů". Kostýmové ukázky s koňmi
proběhnou 8. 12. od 14:30 hodin. Tentokráte
na téma "seriály".

Vstupné je 50 Kč/osoba a 150 Kč/rodinné
vstupné. Výtěžek ze vstupného bude věnován
na lékařskou péči o Kačenku, 24letou kobylku
chladnokrevníka. Za svůj život byla dlouho
pracovně přetěžovaná a nakonec skončila
vyhublá, zubožená a zapomenutá zavřená ve
stáji. Po záchraně skupinou ochránců hospo-
dářských zvířat (www.ohz.cz) se ocitla v koň-
ském útulku na Vyškovsku. Tento útulek však
neposkytoval Kačence ani základní potřebnou
péči. Bohužel tak Kačenka opět skončila
zanedbaná. 

Na Ranč Loučka byla přestěhovaná na
začátku září. Snažíme se jí ze všech sil
vynahradit příkoří, které si od lidí vysloužila.
Kobylka je vitální, velice hodná a života se
nevzdává. Bohužel jí špatné zacházení zane-
chalo následky v podobě artrózy v zadních
nohách. Chtěli bychom tímto poděkovat všem,
kteří se na záchraně a vylepšení života Ka-
čence již podíleli. Celému osazenstvu Ranče,
kteří nelitují námahy a práce pro zvýšenou
péči o ni. Návštěvníkům za zájem a slova
uznání i porozumění. Hasičům, kteří nám
pomáhají Kačku zvednout, když nemůže vstát
sama, ordinaci MVDr. Dvořáka za péči a zá-
jem o koně, který už k "ničemu" není a mnoha
dalším. V očích všech těchto lidí má právo žít.

21/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 10



Edukativní skupiny 
v mateřské škole

V poslední době je velmi aktuální téma
"stimulačně edukativní skupiny pro předškolá-
ky". Co to vlastně jsou "edukativní skupiny"?

Simulačně edukativní skupiny jsou pouze
pro  předškolní  děti  (tzn.  děti,  které  půjdou
k zápisu do základní školy). Skupina 8 - 10
dětí pracuje s paní učitelkou a připravuje se na
školu v těchto oblastech: grafomotorika, zra-
kové vnímání, sluchové diferenciace, pravo-
levá orientace, matematické představy a slovní
vyjadřování. Edukativní skupiny jsou 2x týdně
asi 20 - 30 minut a procvičují se maximálně
dvě oblasti současně. Zvládnutí těchto oblastí
však není jediným kritériem školní zralosti.
Velmi důležitá je také sociální zralost, velká
adaptace na prostředí, schopnost podřídit se
autoritě (vykání dospělým) a odpoutávání se
od rodiny.

Protože jsme chtěli přiblížit toto téma
rodičům předškolních dětí, zorganizovala Ma-
teřská škola U Humpolky besedu s paní psy-
choložkou Kratochvílovou. V rámci jednoho
setkání není možné kompletně obsáhnout dané
téma, proto vám předkládám další informace.

Záleží jen na paní učitelce, jakou organizaci
práce si zvolí. Je několik možností. Buď
pracují předškoláci po odpočívání společně,
nebo se jim paní učitelka věnuje ve volných
činnostech. Nejlepší varianta je vést edukativní
skupinu za účasti rodičů, kteří tímto způsobem
získají reálný náhled na schopnosti svých dětí.
Za ideál se považuje varianta, kdy předškoláci
mohou docházet i s rodiči za paní učitelkou do
základní  školy a seznamují se mimo jiné také
s konkrétním prostředím.Ve městech, kde je to
zařízeno takhle, to funguje bezvadně.

U nás v mateřské škole na pracovišti
Květnice ve třídě Kopretinek máme edukativní
skupinu vždy po obědě 20 minut. Zazvoní
zvoneček,  předškoláci  zasednou   ke   stolku,
čekají a ptají se: "Co budeme dnes dělat?"
Práce je baví, cítí, že jsou "něco víc".

Nejdůležitější je, aby rodiče předškoláků
pomohli svým dětem. Nechte je, ať se sami
vysvléknou, obléknou, zapnou si knoflík,
zavážou boty. Ze začátku to bude trvat déle,
ale nakonec to vaše dítě zvládne. Ať si nalijí
sami pití, nachystají cvičně vámi určené věci.
Vždyť ve "velké" škole jsou velké nároky -
např. těžká aktovka, převlékání v šatně do
tělocviku, chystání pomůcek na vyučování,
hlídání čipu na obědy, v jídelně podnos s jíd-
lem. Prvňáčci to nemají vůbec jednoduché.
Ale my jim to usnadníme tím, že je na to
připravíme.

Závěrem bych chtěla říci, že všechny paní
učitelky z mateřských škol odjakživa dělaly
přípravy do školy s předškoláky. Ale nové je
to v tom, že edukativní skupiny tomu dodaly
formu a řád.  

Eva Nechvilová,
učitelka MŠ pracoviště Květnice

Pozvání budoucím prvňáčkům
Vážení rodiče, budoucí prvňáčci a přátelé

naší školy na nám. 28. října, zveme Vás na
Den otevřených dveří v 1. třídách, který se
koná ve středu 12. 12. 2007 v době od 8 do
11.30 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Těšíme se do školy...
ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708, ve

spolupráci s mateřskými školami v Tišnově
připravuje pro předškolní děti několik
odpoledních akcí ve škole. Naší snahou je
přiblížit dětem školní atmosféru ještě před
vstupem do 1. tříd.

První setkání s dětmi a jejich rodiči se
uskuteční ve středu 12. 12. 2007 v 15.30 hod.
v učebně dramatické výchovy (u školní dru-
žiny). Toto odpoledne bude zaměřeno na
hudební a dramatickou výchovu v duchu
adventu.

Těší se na vás paní učitelka Jana
Chadimová a pan učitel Radim Vykoukal.
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Učiliště se má čím pochlubit
Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru

22 si vás dovoluje pozvat na Den otevřených
dveří, který se koná ve středu dne 5. prosince
2007 v době od 8 do 16 hodin. Nabídka:
- informace  o  možnosti  studia v učebních

a studijních oborech
- prohlídka vybavení školy a dílenských

prostorů
- ukázky prací žáků.

Možnost dalších návštěv učiliště: každou
1. středu v měsíci v době od 8 do 14 hodin (tel.
č. 549 410 076, fax č. 549 410 077).

Přírodovědný Klokan 2007
Dne 9. 11. 2007 se žáci 8. a 9. ročníků ZŠ,

nám. 28. října, zúčastnili zajímavé soutěže
nazvané Přírodovědný Klokan. Soutěžili jsme
v kategorii Kadet, vybírali jsme správnou
odpověď na každou z 24 otázek. Otázky byly
z oblasti matematiky, fyziky, chemie a příro-
dopisu. Byly rozděleny podle obtížnosti na 3
části, za 3, 4 nebo dokonce 5 bodů. Každý
účastník dostal vklad do soutěže v hodnotě 24
bodů, takže nikdo neskončil se záporným
bodovým výsledkem. V silné konkurenci 61
žáků se na předních místech umístili deváťáci
Ilona Řehoříková, Renata Vránová a Vojta
Pokorný. 

Blahopřejeme!       Nikola Kor čeková, 9.A
ZŠ Tišnov, nám. 28. října

Morava - krásná zem
To mohou potvrdit členové svazu tělesně

postižených, kteří již několik let pořádají
zájezdy po krásách naší krásní Moravy.

Ten letošní byl na trase Tišnov - Slavkov -
Kroměříž a zpět domů. Počasí bylo slunečné,
jako na objednávku. Nepamatuji, že by někdy
pršelo. Všichni byli správně naladěni a za
výkladu p. O. Pospíšila jsme prokličkovali
Brno (těch aut jedoucích i parkujících je v
Brně stále víc a víc) a ujížděli ke Slavkovu.
Cílem byl zámek. A protože vždy jezdíme
včas, byla ještě chvíle na procházku náměstím.
Prohlídka zámku s milou průvodkyní se nám
líbila a kafíčko v zámecké kavárně dobrý
zážitek potvrdilo.

Beze spěchu - jak to má být na správném
zájezdu, jsme dorazili do Kroměříže.
Prohlídku Květné zahrady jsme si nechali až
na odpoledne, takže bylo dost času na pro-
cházku po městě, Zámecké zahradě, návštěvu
čajovny a dobrý oběd. Na náměstí se právě
konal propagační běh, do kterého nás pořa-
datelé chtěli zapojit, ale protože jsme neměli
běžecky trikot (cha-cha-cha), jsme účast
odmítli.

Květná  zahrada  ze 17.  stol.  s  kolonádou
a centrálním pavilonem (v současné době
opravovaným), byla, jak jsme předpokládali,
poslední zastávkou, kde se naše duše oblažila.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme se na
zpáteční cestě zastavili v Senetářově.
Kostel moderně řešený z let 1968 -
71 jsme již před dvěma lety
navštívili, ale tentokrát jsme  byli na-
proti přes silnici v muzeu perleťářství
a tradičního bydlení v restaurované
chalupě - velmi zajímavé! Jestli tudy
pojedete, zastavte se.

Ve  večerních hodinách jsme se
vrátili zpět s poděkováním řidiči za
bezpečnou jízdu a panu  Pospíšilovi
za dobře naplánovaný zájezd s otáz-
kou - kam to bude příští rok?

L. Cvrkalová
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Pozvánka vozíčkářů
Výbor Svazu tělesně postižených - vozíč-

káři z Tišnova, vás zvou na přátelské posezení,
které se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince ve 14
hodin v restauraci Červený mlýn v Tišnově.
Program:  zpráva  o  činnosti  výboru,  zpráva
o hospodaření, přednáška, informace z oblasti
soc. potřeb, diskuse. 

Zveme všechny tělesně postižené, vozíč-
káře a přátelsky nakloněné, kteří jsou ochotni
pomoci. Toto posezení se koná v příjemném
bezbariérovém prostředí restaurace Červený
mlýn. O zábavu a hudbu je postaráno. Každý,
kdo přijde s dobrou náladou, obdrží dárek.
Dostavte se v co největším počtu, budeme se
těšit.    Ing. Libor Moudrý

Český červený kříž Tišnov
vás srdečně zve na členskou schůzi s tímto
programem: zpráva o činnosti ČČK Tišnov;
zpráva o činnosti OS ČČK Brno-venkov;
přednáška "Prevence civilizačních onemoc-
nění". Schůze se koná dne 4. 12. 2007 v 18
hodin v zasedacím sále MěÚ Tišnov. Těšíme
se na Vaši účast. Zváni jsou i nečlenové!

Výstava zahrádkářů 
se vydařila

Na listopadové schůzi  základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Tišnov hod-
notil výbor výstavu ovoce a zeleniny, která se
konala ve dnech 5. až 8. října  2007 v Základní
škole na nám. 28. října v Tišnově, díky
vzácnému, a možno uvést již tradičnímu,
pochopení vedení této školy, zvláště ředitele
Mgr. B. Kabeše.

Výbor konstatoval, že výstava byla úspěš-
ná. I přes poměrně nepříznivý rok pro zahrád-
káře  se  na   výstavě   sešlo   mnoho   pěkných
a zajímavých exponátů. Samozřejmě velký zá-
jem byl o perspektivní odrůdy jablek ze šlech-
titelské stanice v Lysicích, ale také o expozici

manželů Homolkových ze Štěpánovic, kteří
představili odrůdy v minulosti na Tišnovsku
hojně pěstované.

Tak jako v minulosti, i letos výstavu za-
hrádkářů vhodně doplnily zajímavá díla žáků
školy na nám. 28. října se zahrádkářskou téma-
tikou, převážně z přírodních materiálů. Byly to
práce, kterými se žáci zúčastnili výtvarné
soutěže. Z více než tří desítek předložených
prací rozhodli návštěvníci výstavy svými hlasy
o deseti nejlepších z nich, autoři těchto prací
dostali velice pěkné ceny, které pro tuto soutěž
věnoval Městský úřad Tišnov a firma Bika.

Součástí výstavy zahrádkářů byla také
expozice o životě včel a o včelařství, kterou
připravil úspěšný tišnovský včelař Josef Per-
medla.  Jeho  expozice ukázala, jak jsou včely
a jejich produkty důležité nejen pro
zahrádkáře, ale pro nás pro všechny.

Pořadatele možná trochu mrzel poměrně
malý zájem tišnovských občanů o tuto
výstavu, naopak potěšil velký zájem tišnov-
ských škol, výstavu v pondělí, které bylo
vyhrazeno školám, navštívily téměř tři stovky
žáků.

Výstava připomněla letošní 50. výročí
založení Českého zahrádkářského svazu.
Uskutečnila se díky obětavosti členů výboru
tišnovské zahrádkářské organizace, ale také
učitelek a zaměstnanců tišnovské základní
školy na nám. 28. října při přípravě výstavy,
během  jejího průběhu i po jejím ukončení.
Těm všem je třeba za jejich práci poděkovat.

Jan Kašparec

Víte, co s klimatizací po létě?
Letní motoristická sezóna skončila, vrcholí

období příprav automobilu na zimu. Stále více
vozidel má klimatizaci a s horkými léty, bude
tato užitečná výbava vyhledávaná. 

Poradíte řidičům, co je třeba nechat udělat
po sezóně tak, aby klimatizace od prvních hor-
kých dnů příštího léta spolehlivě pracovala? 
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Klimatizace je v našich končinách poměrně
nová záležitost, když vezmeme v úvahu, že
americké vozy ji měly už ve čtyřicátých letech
minulého století. Řidiči o její údržbě a pre-
venci moc neznají a tak se většinou vydají do
servisu, až se s "klimou" něco děje, ale to je už
většinou pozdě a stojí to moc peněz.

Správně se má po letní sezóně nechat
provést diagnostiku celého okruhu klimati-
zace. Tato se odborně provádí na speciálních
přístrojích,  které   zkontrolují   stav   chladiva
v okruhu, provedou odsátí a regeneraci chla-
diva, odloučí starý olej ze systému, vakuovým
testem zjistí možnost úniku chladiva ze
soustavy. Poté při nezjištění závad doplní
požadované množství speciálního oleje, který
je mimořádně důležitý pro bezvadný provoz
klimatizace a naplní okruh přesně požadova-
ným množstvím chladiva. Proto nestačí
doplňovat klimatizaci od "ledničkáře". Při
zjištění netěsnosti mohou okruh naplnit
kontrastní látkou a zjistí  místo netěsnosti. 

Také kabinové filtry se nemění tak často,
jak je třeba pro jejich správnou funkci. Při
špatné funkci se ve výparníku vytvářejí plísně,
bakterie a houby, které mohou vyvolávat
alergické reakce a vydávají nepříjemný
zápach. Při použití antibakteriálního přípravku
lze vyčistit celý systém a zamezit vzniku
nových mikroorganizmů. Ve  vozidle  tak
proudí čistý a zdravý vzduch. Životnost filtrů
se udává cca jeden rok nebo 15 000 km.

Je dobré také nechat zkontrolovat nebo
vyměnit (pravidelně každé 3 roky) "vysoušeč"
jehož  úkolem   je   zachytit   veškerou  vlhkost
v okruhu. Při jeho ucpání hrozí poškození
(zadření) kompresoru (není dostatečně
mazán), který sám o sobě není levnou
záležitostí, ale je někdy nutno rozebrat celou
soustavu, což jsou také nezanedbatelné
náklady na opravu a mohou se vyšplhat do
výše několika desítek tisíc.

Digitální klimatizace mají svoji vlastní
diagnostiku, na které lze zjistit většinu závad
načtením poruchových kódů, které "ledničkář"
také  nezná  a  nezjistí  (různé teplotní senzory
a regulátory teplot). A konečným výsledkem
"šetření" je nefunkční nebo špatně fungující
klimatizace. Klimatizaci  je  nutno  na  pár
minut spustit i v zimním období, tím se
promaže a nakonzervuje celý vnitřní okruh
(hadice a gumová těsnění).   

(KOM)

Nad cenami  tepla v Tišnovì

SAZBY DPH A TEPELNÁ ENERGIE
Vážení odběratelé tepelné energie,
v dnešním díle se budeme věnovat další

součásti nového zákona č. 261/2007 Sb. ze
dne 19. září 2007, o stabilizaci veřejných
rozpočtů, kde se v části čtvrté novelizuje také
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ("zákon
o DPH"). Nebudeme se zde věnovat všem
jeho částem, z hlediska dodávek tepla je
nejdůležitější částí novely úprava snížené saz-
by DPH. Tato by se měla od 1. 1. 2008 zvýšit
ze stávajících 5 % na navrhovaných 9 %.
Navrhovaných zde uvádím proto, že tento
zákon ještě není schválen. Přesto je třeba se
touto otázkou zabývat a informovat odběratele
o chystaných změnách.

Předně se zmíním o vývoji problematiky
DPH pro energie tepla a chladu. Energie tepla
a chladu jsou v dosud platném zákonu
235/2004 Sb. uvedeny v § 47 ve snížené sazbě

DPH. Evropská unie (EU) požadovala v rámci
připravované reformy zrušení tohoto zařazení
do snížené sazby DPH a přesunutí do základní
sazby daně. Ta v tuto chvíli činí 19 %. V praxi
pro domácnosti by navýšení roční platby za
tepelnou  energii  z  centrálních  zdrojů  činilo
v průměru 2200 Kč/rok/byt. Tato situace byla
pro dodavatele tepla nepřijatelná. Prostřed-
nictvím Teplárenského sdružení, jehož je
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TEPLO T v rámci skupiny VRBA členem, se
obrátili na předsedy parlamentních stran,
ministra financí a předsedu vlády s naléhavou
výzvou o vyvinutí maximálního úsilí v jed-
náních v EU na zachování snížené sazby DPH
u tepelné energie. Součástí výzvy byla i in-
formace o situaci v oblasti dálkového zásobo-
vání teplem v České republice. Její součástí
bylo  i  vyčíslení  dopadů  zvýšení sazby daně
z přidané hodnoty na cenu tepla a obyvatel-
stvo. Pro jednání v rámci EU se podařilo získat
podporu i dalších středoevropských a pobalt-
ských států s rozvinutými systémy zásobování
teplem. 

Výsledkem tohoto snažení bylo, že na
počátku roku 2006 ministři EU definitivně
schválili dohodu o snížených sazbách DPH.
Výsledná dohoda přináší dodavatelům tepelné
energie v České republice důležitou výhodu -
časově neomezenou možnost uplatňovat nižší
sazbu DPH na dodávky tepla. Pro dodavatele
tepla, mezi  které  v  regionálním měřítku patří
i TEPLO T, je pozitivní zprávou, že i v příš-
tích letech zůstane energie tepla ve snížené
sazbě DPH. 

Nicméně, jak jsem zmínil výše, je v návrhu
nového zákona č. 261/2007 snížená sazba
DPH zvýšena na 9 %.  

Při schválení tohoto návrhu budou náklady
na tepelnou energie od 1. 1. 2008 o 4 % vyšší.
V součtu  s  již  schválenou  ekologickou  daní
a předpokládaným navýšením ceny zemního
plynu  je  možný   růst   nákladů   na   vytápění
a ohřev vody v řádu 10 - 15 %. Upozorňuji, že
zde uvádím předpoklad. V nejbližších dnech
vyjde ceník zemního plynu pro počátek roku
2008 a o předpokládaném dalším vývoji ceny
tepelné energie budeme včas informovat.
Nejbližší termín pro odběratele bude
každoroční seminář, na který představitelé
vašich domů již obdrželi pozvánky.

V příštím čísle se vrátím k přerušenému
tématu rozúčtování nákladů na ohřev teplé
vody.      Radek Sláma,

vedoucí provozu výroby a rozvodu tepla

Dopis od Antonína Mrkose
Nedávno jsem hledal něco ve svém archivu

a jak už to tak bývá, když se něco nemůže
najít, vždycky se najde to, co se nehledá. 

A tím mým "pokladem" při hledání byl
dopis od věhlasného a světově známého astro-
noma doc. RNDr. Antonína Mrkose, DrSc.
Cením si tohoto dopisu proto, že ještě kdysi
dávno, když jsem působil v Českém Krum-
lově, jsem měl tu čest dvakrát či třikrát pana
doc. Mrkose navštívit na jeho tehdejším
pracovišti na hvězdárně na Kleti. 

V tomto dopise, datovaném dne 7. října
1991, tedy koncem roku, v němž musel
hvězdárnu opustit, mě ještě na Kleť na ná-
vštěvu zval. V tomto psaní také vzpomíná i na
mého dědečka, Vincence Ondráčka z Dolních
Louček, ke kterému chodíval jako chlapec ze
Střemchoví, do jeho obchůdku, jak se tehdy
říkalo do kvélbu, pro nějaké drobnosti. Mimo
jiné také své babičce pro režnou kořaličku.
Velmi  dobře  si  pamatoval, kde stával soudek
s režnou a také jak ji dědeček naléval pintou,
což bývala nádoba 1,9 litru, píše v dopise pan
doc. Mrkos.

Ale naše známost také měla kořeny v tom,
že můj dědeček a otec Antonína Mrkose byli
vrstevníci-kamarádi a měli také společnou
honitbu na Mírové. Za mého, zpravidla
prázdninového pobytu v Dolních Loučkách
jsem často chodíval k Mrkosům do
Střemchoví pro čerstvě nadojené mléko. Pro
všechny tyto spojitosti mám proto k rodině
doc. Mrkose určitý vztah. Ze všeho nejvíce
utkvěla v rané paměti setkání s ním na Kleti,
kde večerní obloha byla temná, tmavomodrá
až černá a hvězdy na ní zářily jako žárovečky.
Všude kolem hluboké ticho, jen tu a tam
zavrnění servomotoru, se kterým pan docent
potřeboval dalekohledem pootočit. A pak mu
jeho, od dlouhého pozorování unavené, oči
přece jen zazářily, když jeho pohledy do
vesmírných dálek byly v ten den úspěšné.

Rád na tyto chvíle vzpomínám a proto jsem
se rozhodl, že se vzpomínkami na docenta Mr-
kose se musím s vámi podělit.   Ota Ondráček
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Sport
Škoda šancí!

Vyškov - VK
Tišnov (3:2, 3:1)

Na poslední dvoj-
zápas ve Vyškově

nebudou naši hráči rádi vzpomínat,
neboť jsme v něm promarnili několik
šancí na dobrý výsledek a v prvním

dvojzápase dokonce ztratili již téměř
vyhraný zápas. 

Do utkání jsme nastoupili vlažně, z domá-
cích byla cítit větší vůle po vítězství a nám se
nedařilo tolik jak bychom si přáli. V druhé
sadě jsme zabrali až v samotné koncovce,
kterou jsme otočili ve svůj prospěch. Vyrov-
naný průběh utkání pokračoval i v dalších
setech a zápas dospěl do rozhodujícího pátého
setu. V něm jsme si zásluhou taktického
podání a dobrých bloků vypracovali náskok již
8:3! Po změně stran však nastal zvrat v utkání.
Soupeř riskoval servis a nám se nedařilo složit
míč na polovinu soupeřů. Naše útoky drželi
jak na bloku tak i v poli, když se k tomu přidal
i nepřesný výrok sudích a ona osudná školácká
chyba za stavu 16:15 pro domácí, byla z toho
krutá porážka. 

 Do  druhého  zápasu  jsme  chtěli  vstoupit
s čistou hlavou a nemyslet na čerstvou poráž-
ku, i výsledek 1:1 by byl přijatelný a vzhledem
k vývoji těchto utkání i přinejmenším spra-
vedlivý. Jenže soupeř se neuspokojil s výhrou
v prvním zápase a vývoj druhého utkání měl
obdobný průběh jako to první. Ztratili jsme
první set, avšak v druhém jsme soupeři
nedovolili více než 15 bodů. Třetí set byli
vidět zejména rozhodčí, našim hráčům přidělili
2 žluté karty a našeho kapitána dokonce po
druhé žluté vyloučili, díky čemuž z neroz-
hodného stavu vykouzlili vedení 20:18 pro
domácí. Odpověděli jsme však nejlepším
možným způsobem. Naše hráče to semklo,

otočili nepříznivý stav i za přispění naší
výborné povzbuzující lavičky. Nebýt takřka
stoprocentní bodovky na ukončení setu, mohli
jsme se ujmout vedení 2:1 v zápase a vy-
touženému vítězství mohli býti blíže. Nestalo
se však, takto získaná koncovka naopak
nabudila hráče Vyškova i v začátku dalšího
setu, který se ukázal jako setem posledním. 

Bohužel nezbývá než vzít si z těchto zápasů
ponaučení, hrát za každého stavu. 

Ve Vyškově je to vždy těžké střetnutí,
domácí si pomáhají v zápase mnohdy i zby-
tečnými slovními projevy, kterými se snaží
soupeře rozhodit. I z tohoto důvodu mrzí tyto
porážky dvojnásob, zejména když jsme byli
úspěchu velmi blízko. Je škoda, že jsme se ve
Vyškově nemohli opřít o důraznější servis,
naše nepříliš razantní podání soupeř bez vět-
ších potíží zpracovával a proti takto silnému
soupeři jen průměrná úspěšnost útoku v roz-
hodujících fázích utkání nestačí. Nezbývá než
naplno bodovat v dalších zápasech, abychom
si udrželi kontakt s čelem tabulky.

VK Tišnov - TJ Sokol Dědice (3:1, 3:0)
Pro domácí zápas s Dědicemi jsme byli

nuceni přesunout své působiště do nové
tělocvičny na ZŠ Smíškova. Počátek utkání
spíše nasvědčoval tomu, že tato změna více
vyhovovala hostům. Navíc nedlouho po
začátku jsme museli střídat z důvodu výronu
kotníku našeho blokaře A. Skopala. K zápasu
navíc byli připraveni pouze dva blokaři a tak
do utkání musel naskočit P. Šikula, jehož
specializací je smeč. Nepříznivý vývoj zápasu
jsme nebyli schopni zvrátit, nedohrávali jsme
zejména z pravého kůlu své útoky a ztratili tak
první sadu. Zlepšením všech činností jsem
dosáhli cenného vítězství.

V odvetném zápase jsme nechtěli dopustit
počáteční zaváhání, nicméně houževnatý
soupeř s námi držel zpočátku krok. Trpělivou
hrou jsme však set dovedli ke zdárnému konci.
V zápase nám vycházelo podání, dodržovali
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jsme taktické pokyny a zaměstnávali zejména
jejich slabšího přihrávajícího smečaře.

Jestliže předchozí sadu slavila úspěch naše
trpělivá  hra, tak v té následující  to  byl  úvod
z  říše  snů. Díky zejména razantnímu servisu
V. Lípy svítilo na ukazateli příjemné skóre 8:0,
resp. 11:1. Na takový vývoj setu nenašli již
hosté protizbraň.

Ve třetí sadě zkusil zvrátit soupeř vývoj
utkání servisem na hranici rizika. Úspěch mu
to nepřineslo a smířené hosty jsme ve sváteční
den poslali domů s nadílkou 0:3 po kolektiv-
ním a pohledném výkonu.

Příští domácí utkání: Tišnov -  Šlapanice,
sobota 1. 12. 2007 v 10 a 12.30 hod., hala
SSK Tišnov. Srdečně všechny zveme!

Tabulka po 12. kole:
zápasů V P S body

  1. TJ Znojmo A 12 11 1 0 23
  2. Volejbal Vyškov A 12 10 2 0 22
  3. TJ Holubice A 12 10 2 0 22
  4. VK Tišnov A 12   8 4 0  20
  5. TJ Sokol Komárov A 12   6 6 0 18
  6. TJ Tesla Brno A 12   4 8 0 16
  7. TJ Lok.Ingstav Brno A 12   4 8 0 16
  8. TJ Sokol Dědice A 12   3 9 0 15
  9. VK Mor. Slavia Brno A 12   3 9 0 15
10. TJ Sokol Šlapanice A 2   1 11 0 13

Liga starších dorostenek ČR

Z tišnovského basketbalu
17.11. 
TJ Start Havířov - SKB Tišnov 73:74
(15:13, 39:37, 60:52)
Body: Juránková 20, Marvanová 19, Veselá
17, Kubínová 7, Knoflíčková 7, Kutálková 5,
Zemánková P. 0, Vysočanová 0. 

18.11.
BK Příbor - SKB Tišnov 67:43
(12:12, 34:23, 50:29)
Body: Veselá 16, Zemánková P. 8, Juránková
7, Marvanová 5, Knoflíčková 4, Vysočanová
2, Kutálková 1, Kubínová 0. 
Trenér: Zemánková

Další úspěch šachistů
KP I: ŠK Sokol Tišnov "A"- ŠK Tetčice 5:3
Gubáš 1, Pučálka 1, Staněk 1/2, Plašil 0,
Veselý 1, Krejčí 1, Navrátil 1/2, Janás 0.

OP: ŠK DDM KME Ku řim "C"- ŠK Sokol
Tišnov "B" 4:4 . Bartoň 1/2, Hlavsa 1, Šilha 0,
Hamřík 1/2, Číhal 0, Menšík 1, Maláska 1,
Chlpoš 0. Více o naší činnosti najdete na
www.sachtisnov.estranky.cz

Za ŠK Sokol Tišnov   JČ

Vydařená atletická sezóna
Petra Ondrouška

Letošní dráhová sezóna byla pro atleta
Petra Ondrouška nejúspěšnější v jeho dosa-
vadní sportovní kariéře. Vylepšení osobních
rekordů na trati 800 m v čase 1:50,48 a na trati
1500 m v čase 3:48.11 jej odrazilo k zisku
stříbrných medailí na nejvýznamnějších
podnicích v ČR - MČR mužů i MČR mužů do
22 let.

Dalším úspěchem byl zisk bronzové
medaile z extraligového finále družstev mužů

pro klub VSK Universita Brno. Petr v letošní
sezóně plnil úlohu jednoho z lídrů univer-
zitního týmu.  

Zaslouženou odměnou za dosažené výsled-
ky byla ještě nominace do reprezentačního
výběru ČR do 22 let pro mezistátní utkání ve
Slovinsku. 

Obrovskou zásluhu na všech těchto
výsledcích má bezesporu tišnovský trenér Jan
Cacek, který umí svého svěřence na
nejdůležitější závody vždy perfektně připravit.
Stejně tak nutno zmínit podporu od firmy
Sebak, bez níž by bylo jen stěží možno
takových úspěchů dosáhnout.

Nezbývá než popřát Petrovi pevné zdraví
bez zranění a mnoho úspěchů v boji o splnění
kvalifikačního limitu pro Mistrovství Evropy
do 22 let v roce 2009 v litevském Kaunasu,
jehož dosažení v jeho silách rozhodně je.
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Prosinec ve sportovní hale SSK
So   1.12. 10.00 volejbal   Šlapanice
           13.00  volejbal   Šlapanice
              16.00  basketbal-st.dorky Šumperk  
            18.00 basketbal-muži  Jihlava
Ne   2.12. 10.00 basketbal-st.dorky  Pardubice B
        12.00 basketbal-muži Lok.Břeclav
So   8.12. 16.00 házená-muži Mikulášský turnaj
So 15.12. 8 - 17.00   nohejbal   AFK turnaj
Ne 16.12. 10.00 basketbal-st.dorky Kyjov
St 26.12.   9.00 basketbal Štěpánský turnaj 

Akce ve společenském sále sokolovny
So   1.12. 9-16 prodej obuvi
Po   3.12. 10-17 prodej d.potřeb,textilu Kulichovi
Út   4.12.   9-17 prodej d.potřeb,textilu Kulichovi
Stř   5.12.  9.30-17 výběrový SECOND HAND 
Čt   6.12.  9.30-17 výběrový SECOND HAND
Po 10.12. 10-17 prodej textilu a dom. potřeb
Út 11.12. 10-17 prodej koberců
St 12.12.   9-17 prodej "Skrblíkův ráj"
Čt 13.12.   9-17 prodej "Skrblíkův ráj"
Po 17.12. 10-17 prodej textilu a dom. potřeb
Út 18.12. 10-17 prodej textilu a dom. potřeb
Pá 21.12. 10-17 prodej textilu a dom. potřeb

Blahopøání
Dne 3. 12. oslaví své 90. narozeniny pan
JIŘÍ HÁJEK  z Předklášteří.
Máme Tě, tatínku, dědečku a
pradědečku rádi a za všechno
děkujeme. Do dalších let Ti
přejeme hlavně zdraví a po-
hodu. Za celou rodinu dcera Vladěna.

Podìkování
Děkujeme všem, co se přišli
dne  3. 11. naposledy  rozloučit
s naší milovanou manželkou,
maminkou, babičkou a známou,
paní
ZDEŇKOU JANDÍKOVOU

Děkuje manžel a dcery M+M+M s rodinami.

Vzpomínky
Dne 30. 11. uplyne 6 let od úmrtí naší

milované manželky a maminky, paní
RŮŽENY KOSOVÉ
Vzpomíná manžel a dcera s rodinou. Kdo

jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 25. listopadu uplyne 10
smutných roků od chvíle, kdy
nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan
MILOSLAV BÁRTA
Stále vzpomínají a za tichou

vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami

26. listopadu uplynulo 10 let od
chvíle, kdy nás opustil pan

ANTONÍN LU ŇÁČEK
Vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 29. listopadu uplyne 5.
výročí od úmrtí našeho drahého
tatínka a dědečka, pana
JIŘÍHO MICHÁLKA
Za tichou vzpomínku děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn a dcera s rodinou.

Dne 4. prosince uplynou 4 roky,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka,
babička a prababička, paní
ANNA NAVAROVÁ
Stále vzpomíná rodina.

Dne 5. prosince uplyne 6 smutných roků od
chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, tatínek a dědeček, pan
MIROSLAV MAL ČÍK
Stále vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje manželka,
dcery s rodinami a sestra s ro-
dinou.

Dne 5. 12 uplyne již 9 roků, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a tchán, pan
OLDŘICH DOBEŠ
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte prosím s námi tichou
vzpomínku.  Děkují  manželka
a syn s rodinou.

21/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 18


