Øíjnové slovo starosty
Prosluněná letní rána jsou neodvratně pryč a už i školáci vstávají ještě za
tmy. Ze dne neúprosně ukrajuje noc i v podvečer a přitom podzimních
povinností je mnoho - jak to vše stihnout? K začátku podzimu patří sklizeň
ovoce a zeleniny na našich vyprahlých zahradách, spěcháme s dokončení
různých oprav a stavebních prací. Opadávající listí je jasnou známkou, že
zimní období je za dveřmi, byť babí léto ještě sem tam pohladí slunečnými dny.
Začátek podzimu bývá také obdobím poutí, slavností a festivalů. Zvláště
významná byla letošní sobota 15. září, kdy se v Tišnově a jeho okolí konalo
několik velmi vydařených akcí. Setkávání milovníků historických automobilů
a motocyklů na našem náměstí se stalo oblíbenou tradiční akcí, která přitahuje
zájem stále většího počtu účastníků i přihlížejících návštěvníků. Kdo si stihl
prohlédnout více než 80 autoveteránů a na 40 motocyklů v nádherném
provedení a dokonale funkčním stavu, dá mi jistě za pravdu, že se jedná
o mimořádnou ukázku historie automobilismu a motorismu. Odpolední
vystoupení tišnovských umělců na koncertě v parku kláštera Porta coeli byla
krásným vyvrcholením letošní prezentace Tišnova v prostorách muzea.
Toto číslo TN vychází v čase, kdy vrcholí přípravy na naše Svatováclavské
hody. Těším se na setkání s vámi při pátečních oslavách na náměstí, na radnici,
DDM i v sokolovně, či o hodové neděli v kostele.
V následujících několika větách se pokusím přiblížit jeden z připravovaných projektů. V minulém období se podařilo nákladem asi 80 mil Kč
zmodernizovat starou čistírnu odpadních vod na Březině. Tím bylo zažehnáno
nejen nebezpečí platby vysokých pokut za znečištění řeky, ale hlavně byly
vytvořeny technické podmínky pro další rozvoj města a stabilizaci ceny
stočného. Byl to však jen první krok k vyřešení problémů odkanalizování
Tišnova a jeho okolí. V loňském roce nechal Svazek VaK Tišnovsko zpracovat
generel kanalizace, ze kterého jasně vyplývá nutnost velkých investic do tohoto
systému. Především je navrhováno dobudování kanalizace v několika ulicích,
kde dosud kanalizace chybí a zbudování nového přivaděče na Rybníčku pro
odvod dešťových vod z oblasti jediné rozvojové plochy - Hony za Kukýrnou.
Tato první etapa si jen v investicích do kanalizace bez nutných úprav povrchů
komunikací vyžádá náklady asi 40 mil Kč. Ve druhé etapě je navrhována
výměna starých a havarijních úseků potrubí v délce cca 13 km. Náklady na tuto
etapu jsou odhadovány zhruba na 160 mil Kč. Na základě těchto podkladů
připravujeme projekt, o jehož podporu hodláme požádat EU. Příležitost, která
se v podobě evropských dotací v příštích několika letech nabízí, nechceme
promarnit.
Přeji nám všem příjemné babí léto
Váš
Ing. František Svoboda
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zábavné atrakce na náměstí

VÁCLAVSKÉ
HODY
v Tišnovì
ètvrtek 27. záøí
až nedìle 30. záøí 2007
pořádá Město Tišnov,
MO KDU-ČSL Tišnov,
MěKS Tišnov a DDM Tišnov

PROGRAM SLAVNOSTÍ
ČTVRTEK 27. 9. 2007
náměstí
20.00 - neurčito
ZPÍVÁNÍ POD MÁJOU

lidové písně
se známým tišnovským harmonikářem

PÁTEK 28. 9. 2007
náměstí
09.00 - 12.00
ZVANÍ NA HODY

slavnostní průjezd
krojovaných bryček
13.30 - 14.45

hudební skupina STONE
15.00 - 16.15

HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA
JOŽKY STAŠI Z LIPOVA
16.30 - 18.00
VYSTOUPENÍ STÁRKŮ

historický šerm, předání hodových práv
a projev rychtáře
9.00 - 18.00

trhy, historické stánky,

radnice
13.30 - 17.00

zpřístupnění Jamborových obrazů
v obřadní síni na radnici.
Možnost zakoupení
souboru pohlednic Tišnova
9.00 - 17.00

výstava patchworku
hřiště u ZŠ nám. 28. října
9.00 - 12.00
atletické závody

www.aktisnov.wz.cz
Dům dětí a mládeže
13.00 - 17.00

zábavné odpoledne pro malé i velké
PIRÁTI Z KARIBIKU
U Palce
19.00 - 22.00
koncert tišnovské kapely
MAŃANA
sokolovna
20.00 - 02.00
HODOVÁ ZÁBAVA

zavádění pod máju a tradiční zvyky
pod májou,
Moravská beseda, Česká beseda,
pásmo tradičních tišnovských tanců
Vstupné: 80 Kč (předprodej
v knihkupectví paní Raškové)
K tanci a poslechu hraje
PODHORÁCKÁ MUZIKA
&
HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA
JOŽKY STAŠI Z LIPOVA

NEDĚLE 30. 9. 2007
kostel sv. Václava
10.00

SLAVNÁ SVATOVÁCLAVSKÁ
HODOVÁ MŠE
za účasti stárků
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Jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Tišnova se 6. září
2007 setkalo na svém zasedání č. 6/2007
a na závěr jednání přijalo toto usnesení:
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou
města Tišnova Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace od Ministerstva práce a
sociálních věcí ve výši 20 447 tis. Kč na
výplatu sociálních dávek na péči.
3. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve
výši 5 000 tis. Kč na úpravu parteru nám.
28. října v Tišnově.
4. Rozpočtová opatření města Tišnova č.
11/2007 k 6. 9. 2007 dle předloženého
návrhu.
5. Názvy Chodníček Járy Cimrmana, propojující ulici Na Honech s ulicí Družstevní,
ulice Ševcovská, propojující ulici Halouzkovu s ulicí Na Loukách a ulice Dřínová,
nově vydlážděné pokračování ulice
Dřínové.
6. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.
č. 786/2 o výměře 147 m2 manželům Ing.
Michaele Škopíkové a Ing. Janu Škopíkovi, oba bytem Tišnov, za kupní cenu ve
výši 250 Kč/m2 včetně studny, jejíž kupní
cena byla znaleckým posudkem stanovena
částkou ve výši 2 330 Kč + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
7. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc. č.
st. 1960 o výměře 17 m2, parc. č. st. 1961
o výměře 17 m2, parc. č. 2689 o výměře
17 m2, parc. č.1601/4 o výměře 1 770 m2,
parc. č. 1601/5 o výměře 676 m2, parc. č.
1601/67 o výměře 443 m2, parc. č.
1601/68 o výměře 436 m2, parc. 1601/93
o výměře 40 m2, parc. č. 1601/97 o výměře
57 m2, parc. č. 1601/100 o výměře 4 640
m2 a parc. č. 1601/102 o výměře 375 m2
ve vlastnictví Ing. Leo Bittmanna, bytem
Kročehlavy, za kupní cenu 459 400 Kč.
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8. Odpověď Krajské radě Svazu důchodců
ČR pro Jihomoravský kraj dle předloženého návrhu.
9. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova
č. 2/2007, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška města Tišnova č. 18
z roku 1994.
10. Jmenování Ing. Marcely Dvořákové
členkou Výboru pro komunitní plánování
sociálních služeb.
11. Jmenování Ing. Miloslava Ondráčka členem Výboru kontrolního.
12. Uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností mezi městem Tišnovem a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko dle
předloženého znění.
13. Uzavření Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku č. 10/2007 ve výši 1,8 mil.
Kč mezi Svazkem vodovodů a kanalizací
Tišnovsko a městem Tišnovem na
výstavbu kanalizace a vodovodu v ulici
Formánkově v Tišnově dle předloženého
znění.
14. Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o
narovnání kupní ceny z kupní smlouvy
ze dne 29. 4. 2007 a převzetí závazku se
společností "Hony za Kukýrnou, spol. s
r.o." dle předloženého návrhu s termínem
do 31. 12. 2007.
ZM neschvaluje:
1. Prodej bytových jednotek v domech čp.
910 na ulici Kostelní a čp. 911 na nám.
Míru v Tišnově.
2. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č.
2493/45 o výměře 2 685 m2 ve vlastnictví
Ludmily Maškové, bytem Brno.
3. Nabídku společnosti A&CE Global
Finance, a.s., se sídlem v Brně, na odkup
prioritních akcií České spořitelny, a.s.
ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 27. 8. 2007.
2. Zprávu o hospodaření města Tišnova k 30.
6. 2007.

3. Zprávu o stavu pohledávek města Tišnova
k 30. 6. 2007.
4. Zprávu o likvidaci odpadů za 1/2 roku
2007.
5. Informaci o změně výměry pozemku v k.ú.
Tišnov, parc. č. 1802/7, na ulici Hornické
v Tišnově.
6. Vyhodnocení kamerového systému za I.
pololetí roku 2007.
7. Žádost pana Františka Ondrůška o souhlas
se zřízením herny při baru a diskotéce Key
West na adrese Tišnov, Brněnská čp. 154
a sděluje žadateli, že v současné době ve
městě Tišnově není v platnosti žádná
obecně závazná vyhláška, která by
upravovala provoz výherních hracích
přístrojů.
8. Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro
přípravu Koncepce sportu a sportovních
zařízení ve městě Tišnově.
9. Zápis č. 5/2007 ze schůze Výboru
kontrolního ze dne 17. 7. 2007.
10. Zápis č. 7 ze schůze Výboru pro komunitní
plánování sociálních služeb ze dne 20. 6.
2007.
11. Zápis č. 8 ze schůze Výboru pro komunitní
plánování sociálních služeb ze dne 1. 8.
2007.
12. Zápis č. 9 ze schůze Výboru pro komunitní
plánování sociálních služeb ze dne 15. 8.
2007.
13. Ukončení členství Ing. Jaromíra Bílého ve
Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb.
14. Ukončení členství Marka Babáka ve
Výboru kontrolním.
15. Zápis č. 5/2007 ze schůze Výboru
finančního ze dne 29. 8. 2007.
Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova
Ing. Zuzana Brzobohatá
místostarostka

MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úředníka
na MěÚ v Tišnově:
VEDOUCÍ ODBORU
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
POŽADAVKY:

* vysokoškolské vzdělání
* znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě
* praxe v oboru a zkouška zvláštní odborné
způsobilosti vítána
* zkušenosti s řízením zaměstnanců
* organizační schopnosti, samostatnost
* znalost práce s PC
* ŘP skup. B
* morální bezúhonnost.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění, platová třída 10.
Nástup dle dohody .
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT
DO 19. 10. 2007:

-

písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.
Míru 111, 666 19 TIŠNOV,
- faxem: 549 439 780
- e-mail: kristina.ormston@tisnov-mesto.cz
V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP,
datum, podpis a telefonní spojení.
K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3
měsíce, ověřenou kopii lustračního osvědčení
a čestné prohlášení podle § 4 zákona č.
451/1991 Sb., ověřenou kopii 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.
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Sociologický průzkum
spokojenosti občanů města Tišnova,
výzkumná zpráva - město, školství a kultura
Tímto článkem se vracíme k druhé části
dotazníkového šetření, které proběhlo v měsíci
červnu 2007 v našem městě a týkalo se města
Tišnova, školství a kultury ve městě. (Pro
úplnost uvádíme, že první částí, tj. sociálními
službami jsme se zabývali v 15. čísle
Tišnovských novin v článku s názvem "O
sociálních službách společně").
Dobrou zprávou hned na začátek je skutečnost, že drtivá většina respondentů (82 %)
vidí budoucnost Tišnova pozitivně. 66 % respondentů je přesvědčeno o tom, že se v Tišnově žije dobře a je spokojeno se životem ve městě. To však neznamená, že není co zlepšovat.
Dle 87 % respondentů jsou jejich děti
v mateřské škole v Tišnově velmi spokojené
nebo spokojené. Nejvíce preferovanou změnou, která by mateřské škole prospěla, je pak
spojení s MŠ mobilním telefonem a komunikace s MŠ přes e-mail.
Spokojenost se základními školami v Tišnově je menší než spokojenost s mateřskými
školami. Velmi spokojených a spokojených je
61 % respondentů. Nejvíce by základním
školám prospělo podle průzkumu nové
vybavení tříd a šaten a nákup dalších pomůcek.
Co se týče úpravy nabídky ve stravování,
většina respondentů uvedla v otevřené otázce,
že by ocenili větší výběr jídel. Dosavadní
nabídka jídel se jim zdá příliš omezená.
Dále sociologický průzkum jasně ukázal, že
Tišnovu by nejvíce prospělo více sportovišť,
akce pro rodiny s dětmi, nekuřácká herna
a malá divadelní scéna. Nejčastěji respondenti
chodí do městské knihovny, na koncerty a do
kina Svratka. Kulturní akce a instituce
navštěvují ženy častěji než muži. Z hlediska
úrovně jednotlivých kulturních institucí v Tišnově je nejlépe hodnocena městská knihovna.
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A co respondenti považují za symbol
města? Nejvíce jich uvedlo, že to je hora
Květnice, pak radnice a rozhledna.
V závěru se konstatuje, že v Tišnově nejvíc
chybí divadla a bazén. Rovněž by Tišnovu
prospěly akce, jako jsou festivaly, koncerty,
park, úprava kina. Chybí akce pro mladé,
dětské divadlo, hudební klub nebo kavárna klub pro mladé.
Samozřejmě, že všechny vaše vypsané
připomínky, náměty ke zlepšení a konkrétní
změny, jsme sepsali a věnujeme jim náležitou
pozornost. U škol a institucí, jejichž
zřizovatelem je město Tišnov, jednáme o nápravě okamžitě.
Úpravy veřejných prostranství, zeleň a parky jsou řešeny průběžně a výrazná zlepšení
nastanou v krátkém časovém horizontu.
Ovšem chování majitelů psů, kouření na
nádražích, nepořádek v okolí kostela, úklid
chodníků v zimě, zvýšení počtu obyvatel nad
deset tisíc a zájem občanů, je opravdu na
každém z nás.
Celý sociologický průzkum spokojenosti
občanů města Tišnova, výzkumná zpráva město, školství a kultura je zveřejněn na
internetových stránkách města na adrese
www.tisnov.cz. V tištěné verzi je možné do něj
nahlédnout na podatelně MěÚ - rohová
budova a v městské knihovně.
Zřejmě si nakonec kladete otázku: "A co
bude dál?". Hlavním důvodem pro pořízení
výše uvedené sociologické studie byla snaha
města získat regulérní cestou názory občanů
Tišnova. Připravované změny v oblasti
školství a kultury tak vyjdou nejen z požadavků institucí, ale i názorů obyvatel. Na závěr
poděkování všem, kterým není život ve městě
lhostejný a věnovali svůj čas vyplnění
dotazníku.
Ing. Zuzana Brzobohatá,
místostarostka

RADNICE INFORMUJE
Investiční akcí města Tišnova letošního
roku bylo i vybudování chodníku v úseku mezi
ulicemi Na Rybníčku a Horovou, podél
komunikace
Brněnské
ulice.
Stavbu
realizovala v měsíci červnu stavební firma IS
Brno, spol. s r.o. Výstavba chodníku si
vyžádala i přeložku 2 ks stožárů veřejného
osvětlení, které provedla firma JICOM, spol. s
r.o. se sídlem v Tišnově. Celkové investiční
náklady stavby činí 982 221 Kč. Vzhledem
k neochotě jednoho vlastníka pozemku vyjít
městu Tišnovu vstříc se nepodařilo vybudovat
cca 11 metrů délky chodníku ve zpevněném
povrchu.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
TAKÉ 28. ZÁŘÍ
Oznamujeme občanům, že páteční svoz
směsného domovního odpadu, který vychází
na státní svátek 28. 9. 2007, se uskuteční v ten
den jako v běžný pátek. Ing. Václav Drhlík
PLOŠNÁ DERATIZACE
V rámci prevence proti přemnožení potkanů a časového sjednocení deratizačních
zásahů, které zvyšují účinnost těchto opatření,
vyhlašuje město Tišnov plošnou deratizace od
1. 10. do 31. 10. 2007.
O provedení deratizace podejte, prosím,
zprávu oddělení komunálních služeb města
Tišnova osobně nebo na tel. 549 439 851.
Deratizační práce provádí f. Praiznerovi, tel.
723 244 840.

Darujte nepotřebné II
Nevíte, co s ošacením, ložním prádlem či
taškami, které vám doma jen zabírají místo?
Město Tišnov ve spolupráci se společností
SITA CZ a Ekoporadnou Tišnovsko vyhlašuje
letos již podruhé sběrové dny pro Diakonii
Broumov, která se věnuje zpracovávání
textilního odpadu. Od 1. do 20. 10. můžete
v pytlích či uzavřených taškách předat
neznečištěné ošacení a textil na sběrný dvůr.
Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od 7 do

15 hod., v pondělí do 16.30 hod. Můžete
využít také sobot 6., 13. a 20. 10., kdy je
otevřeno od 8 do 12 hod. Menší množství je
možné předat i v Ekoporadně Tišnovsko na
náměstí 28. října. Sbírku si poté převezmou
dopravci z Diakonie 22. října.
V daný termín můžete darovat:
- ošacení včetně prádla (dámské, pánské,
dětské, zimní i letní)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, závěsy
- látky, vlny, příze (i zbytky)
- péřové přikrývky, (i samotné peří),
polštáře, deky, spací pytle
- nenošenou, nepoškozenou obuv
- jakýkoli potrhaný, ale čistý bavlněný textil
(lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile,
tepláky)
- kabelky, batohy, školní tašky
- kožené i koženkové oblečení, bundy,
pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané).
V Diakonii Broumov se darované věci
přebírají a třídí. Nejsou-li využitelné pro humanitární účely, dochází k jejich zpracování pro
další výrobu. Tuto práci vykonávají lidé v obtížné životní situaci (bez přístřeší, po výkonu
trestu, odchodu z výchovné péče apod.), kteří
v regionu jen obtížně nacházejí pracovní
uplatnění. Diakonie jim kromě práce nabízí
také ubytování a stravu. Využijí-li tuto šanci,
získávají velkou možnost zařadit se do
běžného života. Darováním pro Diakonii
Broumov tak vytváříte pracovní uplatnění pro
potřebné, kteří jinak končí bez zázemí na ulici.
Sběr budeme opakovat vždy v předem
avizované dny každé jaro a podzim.
Ing. Václav Drhlík

Nebojte se digitálního vysílání!
Provozovatel kabelové televize firma SELF
servis organizuje ve spolupráci s Městským
úřadem Tišnov v souvislosti s přechodem na
digitální vysílání konzultační a informační dny:
8. a 10. října vždy od 10 do 18 hodin ve
velké zasedací místností budovy radnice,
náměstí Míru 111.
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Pomůžeme vám s naladěním set-top-boxu,
který si můžete na místě zakoupit, vyplněním
nové smlouvy, objednávky jednotlivých
služeb. Vysvětlíme způsob připojení set-topboxu k vašemu televizoru, výhody digitálního
příjmu prostřednictvím kabelové televize.
Poskytneme veškeré informace o službách
kabelové televize. Jednou návštěvou vyřešíte
všechny problémy s přechodem na digitální
vysílání!

MìKS Tišnov zve:
16. října v 8.45 a 10.15 hod., sál kina Svratka
POPELKA
Lákavý titul, který prošel rukama mnoha režisérů. Každý se mu snažil ušít vždy nové
šatičky, jež by pohádce přidaly svěžesti, kouzla
a tajuplnosti. Pro nás svůj příběh napsala
Kristina Herzinová, která obohatila milostný
tón pohádky Boženy Němcové a drsný tón
bratří Grimmů o komické výstupy dvou
stárnoucích sester, které usilují o ruku prince.
Děj umocňuje scénická hudba a písničky Jana
Beneše. Věříme, že výpravná scéna a nádherné
kostýmy očarují nejen děti, ale že i dospělý
divák se nechá unášet iluzí a kouzlem, které
mu může dát jedině divadlo.
Soubor Mladá scéna Ústí nad Labem vznikl
před více než dvaceti lety a za celou dobu
své existence se snaží ukázat dětem kouzelný
svět pohádek a probudit v nich jejich
představivost. Aby dětem co nejvíc přiblížili
svět kouzel a imaginace, klade zvláštní důraz
na výtvarnou složku inscenací. Zajímavá
scénografie, využití luminiscenčního divadla,
bohaté kostýmy, světelné a pyrotechnické
efekty, to vše činí toto divadlo jedinečným
a pro děti nesmírně lákavým.
25. října v 19.30 hod., sál kina Svratka
Divadelní společnost Pavla Trávníčka Praha
Marc Camoletti: LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
Francouzská komedie.
Lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem
změnit letový řád.
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Režie Pavel Trávníček, hrají: Pavel Trávníček,
Miluše Bittnerová / Klára Doležalová / Dana
Morávková /Lucie Trnková, Markéta Hrubešová / Vilma Frantová, Dana Bartůňková /
Hana Tunová, Marcel Vašinka / Zdeněk Rumpík, Martina Hudečková / Monika Hladová.
Kruh přátel hudby Tišnov - sezóna 2007/08
17. října 2007 v 19.30 hod., velký sál MěKS
NOVÉ KOMORNÍ STUDIO
(David Švec - klavír, Pavel Bušek - klarinet,
Mikael Ericsson - violoncello) je složeno z instrumentalistů s dlouholetou a výrazně úspěšnou zkušeností z koncertních podií desítek
zemí světa. Trio klavír, klarinet, violoncello
má v literatuře komorní hudby významné
postavení v období klasicismu, romantismu
a hudby současnosti.
DAVID ŠVEC - klavír
Pochází z jižních Čech, studoval klavír
a dirigování na Konzervatoři v Č. Budějovicích a JAMU v Brně, absolvoval dirigentské
kurzy u Sira Colina Davise v Drážďanech a
Universität für Musik ve Vídni. Jako klavírista
spolupracuje s Pražským komorním orchestrem na festivalech v ČR a zahraničí
/World music days Luxembourg/, je výhradním koncertním doprovazečem sopranistky E.
Urbanové doma i zahraničí. Dirigentsky
působí v Janáčkově opeře Brno, ND Praha,
hostoval v Teatro Liceo Barcelona. Je nositelem ceny v kategorii Opera coaching
Bäsendorfer Preis ve Vídni.
PAVEL BUŠEK - klarinet
Pochází z Mariánských Lázní, studoval na
Konzervatoři v Praze /prof. K. Dlouhý/, působí
v Jihočeské komorní filharmonii v Č. Budějovicích. Je výrazně všestranným hudebníkem
především v sólové a komorní činnosti - je
členem Ensemble Messiaen Brno, s nímž
uskutečnil mj. turné po Španělsku v r. 2004 - je
iniciátorem a zároveň spoluinterpretem
komorních skladeb netradičních nástrojových
kombinací skladatelů převážně 20. stol.,

mnohé skladby natáčel v rozhlasu Hilversum
/NL/ a Českém rozhlasu Praha. Zároveň je
sbormistrem Pěveckého komorního sboru
Domino v Táboře.
MIKAEL ERICSSON - violoncello
Švédsko-český violoncellista pochází z Arvice ve středním Švédsku. Studium absolvoval
u H-E. Deckerta a prof. Blondal-Bengtsona na
Hudební škole Švédského rozhlasu a Královské hudební konzervatoři v Kodani. Finalista Čajkovského cellové soutěže v Moskvě,
vítěz soutěže Pražské jaro 1980. Jako sólista
působil v Německu, Švédsku, Polsku, Maďarsku, Španělsku. Natáčel pro rozhlas a televizi
ve Švédsku, ČR a Německu, vedl pedagogické
kurzy komorní a sólové hry ve Švédsku. Je
členem Vlachova kvarteta Praha a sólistou
Českého komorního orchestru Praha.

Jamborův dům - GALERIE
Tišnov, Brněnská 475, telefon 549 410 211
Výstava obrazů Josefa Jambora ke 120.
výročí narození.
Výstava zahajuje slavnostní vernisáží v sobotu 13. října v 10 hod., potrvá do 8. listopadu.
Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14 17 hodin.
Více na internetových stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/
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
Pátek
19.30 - 20.30 STEP AEROBIK
Jazykové kurzy
Městské kulturní středisko přijímá přihlášky
do jazykových kurzů:

* angličtiny
* francouzštiny
* němčiny
* italštiny
Osobně pondělí - pátek 8 - 12 a 13 - 16
hod., telefonicky 549 410 082, nebo na
e-mailové adrese iva.jiraskova@baz.cz
Cena 2.250 Kč. Kurz probíhá od října do
května lx týdně 2 vyučovací hodiny.

Koncert duchovní hudby
Kulturní komise obce Předklášteří &
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,
katedra hudební výchovy srdečně zvou na
koncert
duchovní
hudby.
Účinkuje
PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY UNIVERZITY, sbormistr MgA. Michal Vajda.
V neděli 7. října 2007 od 16 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli je na
programu: O. di Lasso, L. da Viadana, A.
Bruckner, H. Schütz, R. Thompson, L. Janáček, O. Mácha, Z. Lukáš, V. Miškinis, I.
Hrušovský, A. Tučapský, B. Martinů, P. Eben,
P. Hala. Vstupné 50 Kč.

Detail nejlépe vyzdobeného domu Na Honech 1789

Nejkrásnější okno vybráno
V pátek 14. září 2007 proběhlo v sále
Městské knihovny v Tišnově slavnostní
vyhlášení vítězů soutěže "O nejkrásnější okno
Tišnovska 2007", kterou uspořádalo Mateřské
centrum Studánka ve spolupráci s komisí
životního prostředí města Tišnova a Městskou
knihovnou v Tišnově. Vzhledem k nízkému
počtu přihlášených byly sloučeny kategorie
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rodinný dům, bytový dům a zvláštní ocenění
do jedné. Vítězové jsou:
1.
2.
3.
4.
5.

Renata Misařová, Na Honech 1789, Tišnov
Alena Sedláčková, Na Honech 1781, Tišnov
Dana Buterinová, Dvořáčkova 67, Tišnov
Milan Kráľ, U Krále, Předklášteří
Stanislava Ježková, Palackého 1190,
Předklášteří.

Zvláštní ocenění obdržel hotel Květnice,
jehož květinová výzdoba vylepšila náměstí
Míru. Všem oceněným blahopřejeme!
Za věcné ceny a dárkové poukazy pro
vítěze děkujeme městu Tišnova a zahradnickým prodejnám: Horticentrum - zahradnictví
U Kopřivů, ASTRA - Jitka Veselá, Květiny

u Penny marketu, Dianthus - Hana Andrýsková, Danielovo zahradnictví.
Vítězná okna si můžete do konce září
prohlédnout na plakátech v Městské knihovně
v Tišnově, v tišnovských zahradnictvích a na
internetových stránkách Mateřského centra
Studánka www.studanka.webzdarma.cz v odkazu fotogalerie.
Všem občanům, kteří se do letošního
ročníku nepřihlásili, a přesto svou květinovou
výzdobou zkrášlili ulice města Tišnova, také
děkujeme. Je tu opravdu na co koukat!
Věříme, že příští rok vyhrajete právě vy!
Mateřské centrum Studánka

Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce

místo

čas

organizuje

1. - 5.10. Týden knihoven - viz podrobný program knihovna
MěK
3.10.
Velké chodníkové kreslení
knihovna
12.00 MěK
4.10.
Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky - knihovna
17.00 MěK
5.10.
Společné čtení
knihovna
15.00 Měk
7.10.
Zkoušky v poslušnosti psů
areál klubu
8.00 kynologický klub
7.10.
Drakiáda
Hony za Kukýrnou 14.00 Brďo
11.10.
Salonky - trénování paměti
knihovna
9.30 MěK
13.10.
Tišnovská padesátka
KČT
14.10.
Bonitace německých ovčáků
areál klubu
8.00 kynologický klub
16.10.
Popelka
kino Svratka
8.45; 10.15
MěKS
17.10.
KPH - Nové komorní studio
sál MěKS
19.30 MěKS
18.10.
Tibet - království Mustang (L. Steinhauser) - knihovna
17.00 MěK
20.10.
Vyhlášení Stromu Tišnovska 2007
sál MěKS
14.00 ekoporadna
20.10.
Koncert Zuzany Lapčíkové a Feng-yün Son sál MěKS
18.00 ekoporadna
21.10.
Den stromů s ekoporadnou
Sychrák
14.00 ekoporadna
25.10.
Salonky - trénování paměti
knihovna
9.30 MěK
Výstavy
8.9. - 6.10. Dana A. Cejnková - olejomalby
galerie Jamborův dům
13.10. - 9.11. Josef Jambor
galerie Jamborův dům
17.6. - 28.10. Tišnov, dějiny města pod Květnicí
Podhorácké muzeum Předklášteří
2.9. - 25.11. Tisíc pohledů na Tišnov
galerie Diana
6.10. - 7.10. Výstava ovoce a zeleniny
vestibul ZŠ nám. 28. října
8.10. - 19.10. Výstava "Strom Tišnovska"
knihovna
15.10. - 31.11. Podzimní inspirace
knihovna
Jinde
7.10. Koncert duchovní hudby - pěvecký sbor MU Porta coeli
16.00
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TIŠNOV

Týden knihoven 2007
1. 10. - 5. 10. Registrace čtenářů zdarma
Všem zájemcům, kteří se v Týdnu
knihoven přihlásí do knihovny, bude prominut
administrativní poplatek.
Kulturně výchovné akce a besedy
Ve spolupráci se školami proběhnou
knihovnické lekce, besedy a další akce. Mimo
jiné: Vesele s Ondřejem Sekorou - beseda o
autorovi, jehož knihy byly pro mnohé z nás
vstupní branou do čarovného světa knihy.
Jaroslav Foglar - Jestřáb - beseda ke 100.
výročí narození autora. Astrid Lindgrenová,
Josef Lada, Václav Čtvrtek - povídání o
autorech.
od 1. 10. Letadla
Po celý měsíc říjen se bude dětským
oddělením vznášet několik modelů letadel
ochotně zapůjčených od pana Miloslava
Poláka.
1. 10. v 8.30 a 10.00
Povídání s Pavlem Čechem
Ilustrátor a spisovatel Pavel Čech si bude
s dětmi povídat o svých knihách i o světech,
které mohou spatřit jen dětské oči.
2. 10. v 17.00 Univerzita volného času
První přednáška zimního semestru UVČ
pro druhou skupinu přihlášených klientů Kapitoly z dějin výtvarného umění.
3. 10. Velké chodníkové kreslení
V rámci projektu "Z proutěného košíku" si
budeme malovat na chodníku na zahradě
dětského oddělení knihovny.
4. 10. v 17.00Vyprávění spisovatele
Vlastimila Vondrušky
Autor vypráví o sobě i o tvorbě historické
beletrie. Přiblíží historické prameny, které jsou
autorům k dispozici a vysvětlí, jak se dají
používat. Pokusí se také naznačit, jak na jejich
základě přichází autorská inspirace. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace
z dějin, ale i zábavné historky ze života. Po
skončení volná beseda s posluchači.

5. 10. od 15.00 Společné čtení
Akce proběhne v rámci celostátní kampaně
"Celé Česko čte dětem" v čítárně dětského
oddělení. Srdečně uvítáme rodiče, prarodiče
i ostatní zájemce, kteří chtějí dětem ukázat, že
číst je velké dobrodružství a nesmírná zábava.
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli
moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho
dosáhnout? Čtěme dětem!
Bližší informace v Městské knihovně
Tišnov, na www.tisnov.cz/knihovna nebo na
tel. 549 121 001- 5.

Akce knihovny v měsíci říjnu
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
11. 10. v 9.30 Salonky - Trénování paměti.
Praktická cvičení zaměřená na trénink paměti.
25. 10. v 9.30 Salonky - Trénování paměti.
18. 10. v 17.00 Tibet, království Mustang.
Cestopisná přednáška a dataprojekce s Doc.
MVDr. Ladislavem Steinhauserem.
15. 10. - 31. 10. Podzimní inspirace
Prodejní výstava aranžmá ze suchých květin
s tématem podzimu
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
10. 10. od 13.00 do 16.00
"Z proutěného košíku" - Mozaika z popruhů
16. 10. v 9.30 a v 10.45
První čtení pro zábavu i poučení
Dětské oddělení ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt pořádá besedu zaměřenou na
knihy z edice "První čtení pro zábavu a poučení". Pro žáky druhých a třetích tříd je
připraven soutěžní program "Po stopách draka
Boda" a "Plavba za ztraceným pokladem
kapitána Černovouse".
od 16. 10. Výstava knih z nakladatelství
THOVT s možností nákupu či objednání knih.
Z proutěného košíku
17. 10. od 13.00 do 16.00 - Výroba větrníků
24. 10. od 13.00 do 16.00 - Barevní šneci
31. 10. od 13.00 do 16.00 - Dlabání a společné
rozsvícení dýně.
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Okénko ekoporadny
ZDROJ Poutavý sociálně-ekologický dokument
Ropa... Většině z nás se v souvislosti s tímto
pojmem vybaví zřejmě jen benzin pro naše
"plechové miláčky" a zprávy o pohybu cen
této veledůležité suroviny. Občas se můžeme
dočíst také o tom, že z ropy se vyrábí mnoho
věcí denní potřeby, o kterých bychom to ani
neřekli (plasty, léky apod.) a objevují
se i úvahy nad objemem zásob ropy,
které máme my a naši potomci
vlastně k dispozici. Ale odkud se
vlastně ropa bere, jaké má její těžba
ekologické dopady a jak se žije
lidem v oblastech kolem ropných
vrtů a ropovodů?
Na tyto a mnohé další otázky
odpovídá dokument Zdroj režiséra
Martina Marečka. Zabývá se zejména smutnými společenskými, politickými a ekologickými souvislostmi výstavby ropovodu BakuTbilisi-Ceyhan v Ázerbajdžánu. Nečekejte
"suchý" ani jednostranně angažovaný dokument, jedná se spíše o napínavou reportáž,
snažící se jít ve svých zjištěních co nejvíce do
hloubky. Snímek z roku 2004 získal a stále
získává mnoho ocenění na mezinárodních
festivalech.
Na Mezinárodním festivalu v Lipsku, kde
Zdroj získal Cenu MDR za nejlepší
východoevropský dokument, porotci své
rozhodnutí okomentovali slovy: "Mazaným
způsobem, ale vážně i rafinovaně pod rouškou
novinářů, s přístupem Švejka, se tým z Prahy
vydává hledat stopy v notoricky známých a
proslavených ropných polích v okolí ázerbájdžánského Baku. Díky předkládané naivitě
a částečně pomocí skryté kamery se jim daří
odhalit a předvést pozadí vzájemných vztahů
v celé síti korupce, nenasytnost po zisku a
zneužívání moci. Tímto způsobem vzniknul
napínavý, zábavný a odvážný dokumentární
film, který dokazuje, jak ignorantští a nestoudní lokální i nadnárodní ropní magnáti zavírají
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oči před ekologickou katastrofou a hořkou
chudobou obyvatelstva v zájmu maximalizace
jejich vlastních zisků. Život v ropných polích
bývalého Sovětského svazu, předmětu
prudkých a vášnivých sporů, byl nemilosrdně
podroben kapitalistickým monopolům.
Ve filmu se však objevují i lidské bytosti,
které bojují za svou zemi a za svou důstojnost.
Autoři filmu dokazují, že umějí ovládat své
náčiní, a Zdroj se tak řadí k proslulé, vysoce
oceňované tradici českého dokumentárního filmu."
Pokud byste chtěli shlédnout
tento film, přijďte ve středu 3. 10.
v 17 hodin do přednáškového sálu
městské knihovny. Navíc budete mít
i výjimečnou možnost pobesedovat
po skončení filmu s jeho režisérem
Martinem Marečkem, který přijal
naše pozvání a přijede film uvést
osobně.
Mgr. Hana Pernicová
ZMĚNA
OTEVÍRACÍ DOBY EKOPORADNY
Ekoporadna Tišnovsko z provozních
důvodů mění svou otevírací dobu. Nyní ji
můžete navštívit v pondělí a v úterý od 13 do
17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.
Omlouváme se našim pravidelným návštěvníkům a věříme, že si na změnu brzy zvyknete.
CHCETE POMOCI
NA AKCÍCH EKOPORADNY?
Při akcích jako je Den stromů či přednášky
a promítání pro veřejnost, ale i v běžném
provozu uvítá ekoporadna pomocnou ruku
každého, kdo by se chtěl dobrovolně podílet na
akcích pro ekologickou osvětu. Možnosti jsou
různé - ti, kteří dávají přednost přímé "fyzické"
pomoci přírodě, se mohou připojit k sázení
ovocných stromů na Sychráku (viz článek Den
stromů) či jedliček na jaře nebo k čištění řek.
Ti, kteří mají rádi kontakt s lidmi a různorodé
organizační práce, se uplatní na Ekojarmarku,
na Dni stromů či při besedách. A neodmítneme
ani ty, kteří by měli zájem o dlouhodobější

spolupráci a podporu při realizaci vlastních
nápadů. Nezáleží na vašem věku ani vzdělání,
pouze na vašem zájmu. Přijďte kdykoli v otevírací době do ekoporadny nebo nám napište
mail na ekoporadna@tisnovsko.eu. Sledujte
také TN a plakáty, neboť máme v plánu
exkurzi do brněnských ekocenter, která nás
všechny jistě může inspirovat. Těšíme se na
vás!
DEN STROMŮ 2007
Stalo se již tradicí slavit každý podzim
v Tišnově Den stromů - "svátek přírody", který
připadá na 20. října. Na jeho přípravě a organizaci spolupracují především o.s. Za sebevědomé Tišnovsko a Komise ŽP MěÚ Tišnov,
v loňském roce se přidala nově vzniklá
Ekoporadna Tišnovsko. Dalším spolupracovníkem se letos stává městská knihovna: V
prostorách jejího oddělení pro dospělé najdete
výstavu návrhů do ankety Strom Tišnovska
2007, a to v době od 8. 10. do 19. 10.
Své oblíbené stromy můžete navrhovat ještě
do 5. 10., podrobnosti naleznete v minulém
čísle TN a na stránkách ekoporadny
(http://ekoporadna.tisnovsko.eu). Návrhy přijímá ekoporadna, a to buď na adrese nám. 28.
října 28, Tišnov nebo elektronicky na
ekoporadna@tisnovsko.eu. V otevírací době
knihovny pak budete moci přijít hlasovat pro
nejzajímavější strom našeho regionu. Pro ty,
kteří nebudou moci přijít osobně do knihovny,
chystáme opět možnost elektronického
hlasování, odkaz najdete rovněž na stránkách
ekoporadny.
Vlastní oslavy Dne stromů budou probíhat
během víkendu 20. - 21. října. Na sobotu,
tedy samotný Den stromů, je v klubu pod
kinem přichystán různorodý program kulturního a tvořivého rázu a vyhlášení ankety Strom
Tišnovska 2007 (váhaví a opozdilci budou
ještě moci od 13 do 14.30 hlasovat přímo na
místě). Ve 14 hodin budeme mít možnost

zhlédnout nový dokument brněnského studia
ČT s názvem Aleje jako součást krajiny
(režie Ljuba Václavová, producent Česká
televize a Jiří Václav - Allegro, pořad vznikl za
fin. podpory MŽP). Film uvedou autoři
scénáře (a zároveň i aktéři dokumentu),
krajinní architekti Petr a Markéta Veličkovi,
kteří promítání doplní besedou. Pak budeme
společně přítomni vyhlášení vítězů již zmiňované ankety Strom Tišnovska 2007. Po něm
vás, dospělé i děti, pozveme do "dřevěné
dílny", kde si pod vedením Kamila Augustýna
a Pavla Dohnálka budete moci vyrobit především jednoduché dřevěné ozdoby a šperky.
Završením sobotní části jubilejního pátého
ročníku Dne stromů bude koncert zpěvačky
čínského původu Feng-yün Song a cimbalistky Zuzany Lapčíkové. Obě umělkyně svou
tvorbou i výrazem ojedinělým způsobem
spojují tradiční lidovou hudbu s dalšími žánry,
a proto přitahují posluchače všech věkových
i zájmových skupin. Jejich vystoupení v Tišnově, na které zveme i ty, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní odpoledního programu, začne v 18 hodin v sále kina. Bude
krásnou příležitostí společně prožít neopakovatelné chvíle inspirace a souznění s přírodou a v ní obsaženým lidským rozměrem.
Vstupenky v ceně 140 Kč pro dospělé a 80 Kč
pro děti a studenty si budete moci předem
zakoupit v knihkupectví paní Raškové a v ekoporadně nebo přímo na místě.
Koncertem však oslavy Dne stromů
nekončí, na nedělní odpoledne vás zveme do
sadu na Sychráku. Těšíme se nejen na rodiny
s mladšími i staršími dětmi, ale i na všechny
ostatní, kteří mají rádi tento sad. Pro děti
chystáme hry a aktivity inspirované stromy
a okolní přírodou. Ostatním pak nabízíme
možnost pomoci se sázením stromů. Od roku
2004 tento krásný, ale již přestárlý sad
společně obnovujeme - místo proschlých nebo
vykácených stromů jsou sázeny stromy nové.
Dbáme při tom na zachování jeho charakteru,
a proto jsou do sadu vybírány staré, tradiční
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odrůdy ovocných stromů. Po skončení her
i výsadby se budete moci zahřát u ohně,
občerstvit se a zazpívat si s kytarou. Sraz všech
zájemců je ve 14 h u informační cedule na
úpatí Sychráku na Purkyňově ulici.
Mgr. Hana Pernicová, Mgr. Helena Pernicová
a RNDr. Jana Koudelová

Brďo drakiáda
Tišnovské Brďo zve na tradiční Drakidádu,
která se uskuteční v neděli 7.10. na polích za
Kukýrnou. Prezentace proběhne od 14:00 do
14:30, vyhodnocení soutěže v 15:00. Hodnotit
se bude například krása a originalita draků,
kvalita letu. Přijďte s námi provětrat své
1.Brďo Tišnov Gingo
dráčky!
Český zahrádkářský svaz Tišnov zve:

Výstava ovoce a zeleniny
se bude konat 6. - 7. října 2007 ve vestibulu
Základní školy Tišnov, nám. 28. října vždy od
9 do 17 hodin. Vzhledem k tomu, že bychom
rádi uspořádali tombolu pro návštěvníky a soutěže o ceny pro děti z tišnovských škol, prosíme naše členy o drobné dárky ve formě zavařenin, křížal a dalších zpracovaných i čerstvých
výpěstků, které můžete přinést kterýkoliv den
výstavy nebo již v pátek při přípravě výstavy.
Zvláště uvítáme různé kuriozity, které se vám
podařilo vypěstovat. Po zkušenostech z minulých let uvítáme více vzorků zeleniny (papriky,
rajčata, dýně, česnek, cibule atd.). Vzorky
přijímáme v pátek 5. 10. od 14 do 17 h ve
vestibulu školy.
Výbor ZO ČZS Tišnov

Včelí matka a její chov
Každá praktická činnost musí mít své
teoretické zázemí. Pouhá zkušenost nestačí. To
platí i v chovu včel, zvlášť v chovu včelích
matek. Tak tedy trochu teorie do začátku.
Buňka budoucí matky je hruškovitého tvaru, stavěna v díle včel vertikálně. Dělnice i
matka se vyvíjejí z oplozených vajíček, mezi
nimiž nejsou žádné rozdíly ani genetické.
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Teprve od druhého dne larválního vývoje
začíná být patrný rozdíl ve velikosti larvy.
Jedinou příčinou pohlavního rozlišování je
množství a kvalita dodávané potravy a poloha
buňky. Zatím co dělničí larvy dostávají čistou
krmnou šťávu - produkt hltanových žláz
mladušek v malém množství do stáří 3 1/2 dne,
larvy matečné jsou vyživovány po celou dobu
svého vývoje a v takovém nadbytku, že v ní
neustále "plavou". Těch 4 1/2 až 5 1/2 dne je
rozhodujícím obdobím pro to, aby se z vajíčka
vyvinula dokonalá samička - matka, ale také
pro to, aby byla tělesně zdatná. Na konci tohoto vývojového stadia larva přestane přijímat
potravu a včely mateří buňku zavíčkují.
Chcete vědět víc? Zeptejte se na včelařské
výstavě! Zkuste si zatím odpovědět. Má matka
žihadlo? Ano či ne?
ZO ČSCH Tišnov si vás dovoluje pozvat na
výstavu - králíků, drůbeže, holubů, okrasného
ptactva a výstavu včelařskou ve dnech 29. a
30. září v chovatelském areálu v Jamném
(škola). Otevřeno: sobota od 13 do 18 hod. a
neděle od 9 do 15 hod. Zajištěno: občerstvení,
tombola, prodej produktů.
Josef Permedla

37. Tišnovská padesátka
Klub českých turistů v Tišnově vás zve na
37. ročník dálkového a turistického pochodu
TIŠNOVSKÁ PADESÁTKA, který se koná
v sobotu 13. října 2007. Pro tento rok jsme
připravili tyto trasy:
T7: Tišnov - Květnice - Pod Malou skálou Besének - U lomu - Tišnov
T11: Tišnov - Štěpánovice (trasa s vlastním
značením) - Kopaniny - Lomnička - Tišnov.
T18: Tišnov - Štěpánovice - Veselí - Lomnice - Šerkovice - Lomnička - Tišnov.
Pro zdatnější turisty a také pro cyklisty jsou
připraveny trasy:
T27: Tišnov - Štěpánovice - Veselí - Ochoz
- Sýkoř - Synalov - Lomnice - Šerkovice Lomnička - Tišnov
T35: Tišnov - Štěpánovice - Borač - Doubravník - Křížovice - Křeptov - Sýkoř - Synalov
- Lomnice - Šerkovice - Lomnička - Tišnov

T 50: Tišnov - Štěpánovice - Borač - Doubravník - Křížovice - Černovice - Zněcko (vrch)
- Bedřichov - Kozárov - Lomnice - Šerkovice Lomnička - Tišnov.
Trasy jsou sjízdné na horských kolech,
případně si zájemci mohou naplánovat cyklotrasu tak, aby kopírovala některou z navržených pro pěší a procházela kontrolami.
Startovné na trase T50 je 40 Kč, na trase
T35, T27 a T18 je 20 Kč, T10 a T7 je 10 Kč.
Tradiční občerstvení je připraveno na kontrolách delších tras. Na všechny pochody se můžete prezentovat v prostoru tišnovské sokolovny: 50 km v 6 - 7 hodin, 35 km od 7 do 8
hodin, ostatní trasy od 8 do 11 hodin. Start pro
cyklisty bude průběžný od 9 do 11 hodin.
Ukončení akce se předpokládá do 18 hodin
v místě startu.
V cíli obdržíte účastnický list, k dispozici
budou opět razítka z kontrol pochodu. Pořadatelé upozorňují, že 50 km pochod je pouze pro
zdatné turisty starší 18 let. Akce se koná za
každého počasí.
Ke zdravému pohybu v přírodě vás ještě
jednou co nejsrdečněji zveme.
Za KČT Tišnov
Ing. František Mach

PODPOŘTE
UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní
světovou organizací, která se celosvětově
zabývá ochranou a zlepšováním životních
podmínek dětí a podporou jejich všestranného
rozvoje. Založen byl v roce 1946. V České
republice vznikl v roce 1991.
Veškerá činnost UNICEF je vedena přesvědčením, že péče o děti a jejich zdravý vývoj
(výživa, přístup k nezávadné vodě, očkování,
vzdělání, ochrana dětí před jakýmkoliv vykořisťováním) jsou základní podmínkou rozvoje
lidstva. UNICEF byl založen s cílem podílet se
na vymýcení překážek, které staví dětem do
cesty chudoba, násilí, nemoci a diskriminace.
Jsme přesvědčeni, že společně můžeme přispět
k šíření lidskosti.

Všechny děti bez rozdílu rasy, pohlaví a původu mají právo na zdraví a přiměřenou
výživu, vzdělání, ochranu před konflikty,
týráním a jakýmkoliv zneužíváním a vykořisťováním. Miliónům dětí zejména v rozvojových zemích jsou však tato elementární práva
dosud odepřena.
Každých 15 minut dosud v rozvojových
zemích umírá přibližně 300 dětí mladších 5 let.
Většina z nich na nemoci, kterým lze jednoduše předcházet. Programy UNICEF, zaměřené na očkování, přístup k nezávadné vodě,
lepší výživu a hygienu, ročně zachrání více než
3 miliony dětských životů a dávají dětem šanci
na lepší budoucnost. UNICEF jako jediná
organizace OSN, která není na rozpočet OSN
napojena, může tyto programy pomoci uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům
vlád, firem a jednotlivců.
Od července tohoto roku byla zahájena
spolupráce s SK HC Tišnov. Házenkářský
klub se rozhodl podporovat program očkování,
který UNICEF rozvíjí v oblastech přírodní
katastrofy, ozbrojeného konfliktu nebo v rozvojových zemích. Každým rokem se díky
očkování podaří zachránit život až 3 miliónům
dětí. Přesto téměř stejný počet dětí umírá na
nemoci, kterým lze očkováním předcházet.
UNICEF přísně kontroluje náklady spojené
s jeho programy, a proto i malá částka, kterou
podpoříte činnost UNICEF, bude znamenat
velkou pomoc těm nejpotřebnějším - dětem.
V dnešním čísle TN naleznete jako přílohu
stručnou publikaci "Přátelé dětí UNICEF". V
ní se dozvíte podrobnosti o tomto programu
a rovněž to, jakým způsobem můžete přispět.
Formou dobrovolného vstupného je možné
přispět také na všech domácích zápasech, které
naši házenkáři hrají ve sportovní hale v Tišnově. Nejbližší utkání se uskuteční v neděli 7.
10. Od 17 hod se představí v utkání II. ligy
družstvo mužů A proti Sokolu Velké Meziříčí.
Od 15 hod odehrají své utkání muži B a od
12,15 hod ml. a st. žáci.
Za pomoc děkují
UNICEF a SK HC Tišnov
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30 let tišnovského šachu
V listopadu letošního roku tomu bude 30 let
od založení tišnovského šachového klubu. O
jeho založení se zasloužil dnes již zesnulý
PaedDr. Miroslav Peška. Pracoval jako ředitel
ZŠ v Tišnově, Gottwaldova ulice. Byl výborný
organizátor a kamarád.
Mám před sebou kroniku, kterou zavedl a
kde zachytil prvních deset let šachového dění.
A nebylo toho málo. Proto si dovolím využít
jeho matriálů, abychom mohli společně
zavzpomínat. Ve zprávě k výročí šachového
oddílu uvádí:
Tišnovští šachisté oslavují v letošním roce
10. výročí založení šachového oddílu TJ Baník
Tišnov. Desetiletá historie oddílu je naplněna
bohatou činností sportovní i společenskou. U
kolébky oddílu stáli Miroslav Peška, Vladimír
Buček a Josef Lamr, kterým se podařilo přivést
do oddílu na 40 šachistů z Tišnova a okolí
a zapojit je do okresní soutěže družstev.
V průběhu deseti let se na organizační práci
podíleli S. Bílek, Bytešník, Štursa, Šudák,
Síbek, Kutra, Janás, Ing. Pučálka, Ing. Schneider a další. Zejména pak Ing. Plašil L.,
předseda šachového oddílu. Oddíl ve své
zprávě navázal na tradici tišnovského šachu
z 50. a 60. let. Tehdy byl v Tišnově aktivní
šachový kroužek s dobrými šachisty Dozbaba, Hamrle, Ševčík, Vrchlabský, Vácha,
Slezák, Nečová a další. V Tišnově žil i skladatel známých šachových úloh Ladislav Vetešník a z Tišnova pochází i šachový skladatel
ing. L. Kos.
Od roku 1977 se oddíl pravidelně zúčastňuje okresního přeboru družstev. Družstvo A
se stalo okresním přeborníkem v roce 1981 a
1984, vybojovalo postup do krajské soutěže.
Družstvo B vyhrálo okresní přebor v roce
1983. Také někteří jednotlivci dosáhli pěkných
úspěchů. Ing. Plašil se stal okresním přeborníkem v roce 1982 a 1986. Třikrát vyhrál
městský přebor. Dvakrát městský přebor
vyhráli Košata a Bytešník, jednou Brejcha,
Ing. Haminger a ing. Fencl. Dorosteneckým
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přeborníkem okresu se stal v roce 1983 Košata
Jan. V roce 1984 Seidl D.
Péče o šachovou mládež patří ke stěžejním
úkolům oddílu. Dlouhá léta jako trenér žáků
pracoval M. Peška. Později Ing. Plašil, Bílek,
Košata, Janás a Antoš. Pro žáky je pořádán
městský přebor. Družstvo tišnovských žáků
bylo okresními přeborníky v letech 1979,
1981-1983, 1986-1987. Mezi jednotlivci si
titul okresního přeborníka vybojovali - Zavřel
Radek 1979, Šudák 1982. V roce 1987 byl
Kala na druhém místě.
Řada šachistů hraje i korespondenčně. Pan
Dozbaba je držitelem I. VT v korespondenčním šachu. Je stálým účastníkem mistrovských turnajů, sehrál několik mezistátních
zápasů a byl hráčem družstva ČSSR v mezinárodním utkání se SSSR na 100 šachovnicích. Hráči reprezentují okres Brno-venkov
v celonárodní soutěži.
V roce 1982 byl ŠO Tišnov jako nejlepší
šachový oddíl okresu Brno-venkov. V oddíle
pracuje 6 trenérů a 3 rozhodčí. V okresním
výboru šachového svazu pracuje jako předseda
Ing. Plašil a jako klasifikátor Ing. Pučálka.
Deset let prožitých nad šachovnicemi
celého kraje přineslo mnohým hráčům chvíle
pěkné, občas těžké, někdy až sportovně
tragické, ale i radostné, ba dokonce komické.
Vzpomínám si, že jsme v roce 1981 přijeli na
přátelské utkání do Dolní Rožínky. Tamní
oddíl měl malé materiální vybavení a proto
jsme již dříve přislíbili, že vše potřebné ke hře
přivezeme. Jaké bylo ale naše překvapení,
když jsme v hrací místnosti rozbalili zavazadla
a zjistili, že šachové hodiny a figurky máme,
ale bez šachovnic. Ty jsme zapomněli v Tišnově. Ale šachisti si dovedou poradit! Ve
vedlejší restauraci jsme vypůjčili archy
balícího papíru a fixy a za půl hodiny utkání
začalo. Vyhráli jsme 5:3 a možná že svůj podíl
na tom měly i papírové šachovnice. O tom, že
soupeř může nečekaně překvapit a jeho
podceňování není nikdy na místě, zvláště,
jestliže hráč důsledně nepromyslí řadu variant
jsme se přesvědčili v Ivančicích.

V šachové notaci se při zápisu partie užívá
řada značek popisujících průběh hry. Silný tah
se značí jedním nebo dvěma vykřičníky,
naopak slabý tah jedním nebo velmi slabý tah
dvěma otazníky. V utkání Ivančice Tišnov
nastoupil na druhé šachovnici Ing. Martínek.
Utkání se vyvíjelo dramaticky, rozhodovala
každá půlka bodu. Ke svému 32. tahu si Ing.
Martínek připsal !!! Spokojeně odešel od šachovnice a všem sděloval, že bod za jeho partii
máme, jak se říká, v kapse. Soupeř nešťastně
seděl nad pozicí a usilovně přemýšlel. Po
dvaceti minutách provedl tah. Ing. Martínek
přišel k hracímu stolu, pohlédl na postavení,
zbledl, v partiáři škrtl u svého 32 tahu !!!,
napsal místo nich ??? a vzdal. Bod byl
nenávratně ztracen a s ním i celé utkání.
To je ze vzpomínek šachového oddílu z jeho počátečního působení v Tišnově. O dalším
průběhu v dalším čísle.
Josef Janás

Nad cenami tepla v Tišnovì
Článek č. V
ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
A JEHO CENOVÁ PRAVIDLA
Vážení odběratelé,
v dnešním díle seriálu o ceně tepelné
energie se budeme věnovat činnosti Energetického regulačního úřadu v oblasti teplárenství
a cenovým pravidlům tvořeným tímto úřadem.
Mnohé z pravidel cenového rozhodnutí jsem
již zmínil v předchozích číslech, přesto se
k tomuto tématu vrátím a bude se věnovat
pravidlům obecně.
Na počátku bychom si měli vysvětlit, co to
vlastně Energetický regulační úřad je.
Energetický regulační úřad (ERÚ) byl
zřízen dnem 1. 1. 2001 zákonem 458/200 Sb.,
ze dne 28. 11. 2000, o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů, (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Podle § 2 odst. 1 bod 10 zákona ČNR
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných

ústředních orgánů státní správy Československé socialistické republiky, ve znění
pozdějších předpisů je Energetický regulační
úřad "dalším ústředním orgánem státní správy"
se samostatnou kapitolou státního rozpočtu.
Úřad řídí předseda, kterého na dobu 5 let
jmenuje a odvolává vláda. Hlavní úkoly ERÚ
jsou podpora hospodářské soutěže, podpora
využívání obnovitelných a druhotných zdrojů
energie a ochrana zájmů spotřebitelů v těch
oblastech energetických odvětví, kde není
možná konkurence. Sídlem Energetického
regulačního úřadu je Jihlava, dislokované
pracoviště se nachází v Praze. Počet zaměstnanců Energetického regulačního úřadu v roce
2007 je stanoven na 102. Organizační členění
ERÚ je tvořeno sekcí regulace, odborem
licencí, odborem strategie a odborem kanceláře úřadu. Pro zajímavost uvedu celkový roční
rozpočet (ERÚ), který se pohybuje v řádu 115
mil. Kč.
Naším tématem je sekce regulace oddělení
teplárenství. Úkolem oddělení teplárenství je
především stanovování závazných podmínek
pro tvorbu věcně usměrňované ceny tepelné
energie, vyhodnocení jejich uplatňování a zpracování podkladů při řešení sporů mezi
dodavateli a odběrateli tepelné energie.
Ze své pozice Energetický regulační úřad
(dále jen "Úřad") podle § 2c zákona č.
265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších
předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie.
Co je to cenové rozhodnutí?
Jednoduše řečeno je cenové rozhodnutí
"kuchařkou" dodavatelů tepelné energie. Znamená to tedy, že cenové rozhodnutí, které
v platném znění vydal ERÚ v roce 2004 a které je pro každé fakturační období aktuali17/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 17

zováno, obsahuje veškerá závazná pravidla pro
tvorbu ceny výrobců a dodavatelů tepelné
energie. Tito se při tvorbě ceny a uplatňování
jednotlivých nákladů v kalkulacích ceny
tepelné energie, uvedl jsem je v předchozích
číslech, těmito pravidly řídí a předkládají
dodržování těchto pravidel v rámci teplárenských výkazů pro ERÚ či v případě cenových
kontrol Státní energetické inspekce (SEI).
V případě porušení těchto pravidel hrozí
výrobci či dodavateli tepelné energie vysoké
pokuty v závažných případech pak i odebrání
licence k tomuto druhu podnikání. Porušením
zde hlavně myslím kalkulování zvýšených
nákladů odběratelům a tím jejich poškozování.
V praxi to poté funguje tak, že taková firma
musí odběratelům tyto prokázané vyšší
náklady vrátit a uhradit následnou pokutu (tuto
samozřejmě nelze do kalkulace započíst).
Z výše uvedených skutečností je naprosto
zřejmé, že si jako výrobci a dodavatelé tepelné
energie nemůžeme dovolit kalkulovat do ceny
jiné náklady, než ty, které jsou dovoleny v
rámci cenového rozhodnutí. Jedním dechem je
nutné dodat, že není ani naším cílem takové
náklady odběratelům v rámci cenové lokality
účtovat.
V příštím čísle si probereme další velmi
důležitou část týkající se vytápění a tou je
rozúčtování nákladů za vytápění a ohřev teplé
vody mezi koncové uživatele bytů jednotlivých
odběratelů. Při tvorbě tohoto článku budu
spolupracovat s manažerkou střediska správy
bytů Bc. Anežkou Vrbou.
Těšíme se nashledanou v příštím vydání.
RADEK SLÁMA

Piráti z Karibiku
DDM Tišnov zve všechny malé i velké na
zábavné odpoledne. Těšte se na Černou perlu,
Jacka Sparrowa, Willa Turnera, Eliizabet,
kapitána Barbarosu, piráty, vodní hrátky a soutěže v přístavu Port Royal, dobroty a speciality
bukanýrů z Tortugy a další překvapení. Zahrada DDM - Riegrova 312, 28. 9. od 13 do 17
hodin, vstupné děti 25 Kč, dospělí dobrovolné.
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Dále bude pro vás připraveno: Infocentrum - podrobné informace o kroužcích
DDM Tišnov a představení nových kroužků fotky z letních táborů - nová tvář prostorů
DDM - minizooo s programem u zvířátek - PC
učebna - hry, internet zdarma.

Domeček informuje:
Kroužky začínají svou činnost první týden
v říjnu, pokud kroužek nebude plně obsazen,
děti se mohou hlásit během celého školního
roku. Školné se platí u hospodářky DDM,
Hasička, 1. poschodí od 1. 10. do 12. 10., při
placení je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku.
Platí se na 3 měsíce. Stále platí sleva na 3.
a další kroužek. Rádi vám poskytneme
všechny potřebné informace.
domecek@ddm-tisnov.cz, tel. 549 410 118
INDIÁNSKÉ LÉTO
Kdo z nás dospělých by se rád nevracel do
dětských let plných her a dobrodružství!
Sen žít v indiánské vesnici se splnil
maminkám a jejich dětem. Ty společně prožily
začátek léta na Podmitrově, kde pro ně DDM
Tišnov pořádal indiánský tábor. Z prachu povstal starý kmen Wapiti a s ním i jeho tradice
a dovednosti jako: lovení bizona oštěpem nebo
stopování zvěře, kterou nakonec ulovily luky.
Při večerních slavnostech u obřadního ohně
jsme tančili, zpívali a bubnovali ozdobeni
bojovým malováním. Každý si mohl vytvořit
svůj indiánský oděv, keramickou nádobu,
lapač snů a zvolit si své kmenové jméno.
Ochránce kmene, velký Manitou, roznášel
po nocích dětem poštu a přes den na ně
dohlížel božským okem při závodech na
divokých mustanzích.
Vše se v pohodě mohlo uskutečnit hlavně
díky velké ochotě všech účastníků, štědré ruce
firmy Koral Tišnov, Františka Šavrni, Ing. Jana
Škopíka a obětavé pomoci programových
vedoucí Jolany, Hanky, Míly, Moniky a Soni.
Všem těm, kteří se na táboře podíleli, velmi
děkujeme a těšíme se na příští rok na stejném
místě na cestě kolem světa.
Hbitá liška
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Mobilní sběr odpadu
Oznamujeme všem občanům města Tišnova a obcí Pejškov, Jamné a HájekHajánky, že v měsíci říjnu budou opět po
městě a obcích umísťovány podle rozpisu
sady velkoobjemových kontejnerů a to ve
městě na bioodpad a velkoobjemový odpad,
v obcích na velkoobjemový odpad.
Za velkoobjemový odpad lze považovat
odpad, který vzhledem k jeho rozměrům nelze
uložit do vlastních odpadových nádob
(popelnic). Jsou to především skříně, sedací
soupravy, koberce, železo aj. Pokud je to
možné, prosíme o maximální snížení obejmu
tohoto odpadu. U skříní se jedná o rozmontování, se kterým může pomoci i obsluha u
kontejnerů. Za velkoobjemový odpad nelze
považovat "velkoobjemový" nebezpečný
odpad (chladničky, sporáky, televize aj.), který
podléhá režimu zpětného odběru, jehož plnění
město zajišťuje na sběrném dvoře.
Co se týče bioodpadu, žádáme ty občany,
kteří mají možnost bioodpad kompostovat na
vlastních zahrádkách, aby tímto způsobem
bioodpad likvidovali, ušetří tím městu finance,
které mohou být vynaloženy na jiné, všem
občanům našeho města prospěšné činnosti.
Prosíme také, aby donesené větve, které
podléhají jinému způsobu recyklace, nebyly
smíchány s ostatním bioodpadem. Budou
odvezeny následně.
PLÁN
přistavení sad velkoobjemových kontejnerů
dle míst určení a termínů v období od 2. do
30. října:
2. 10.
- ul. Černohorská, u Jeřábkových
(úterý)
- ul. Janáčkova, parkoviště u náhonu
4. 10.
- ul. Kvapilova, u ZŠ Smíškova
(čtvrtek) - sídl. Klucanina, park. u pošty 3
9. 10.
- ul. Drbalova, u bytových domů
(úterý)
- U Humpolky, parkoviště
11. 10. - sídl. Pod Květnicí, parkov.ul. Polní
(čtvrtek) - ul. Erbenova, u bytových domů

16. 10.

- Trnec, u velkoobchodu
- ul. Klášterská, u závor
18. 10. - ul. Na Hrádku, u starého hřbitova
(čtvrtek) - ul. Purkyňova, u nemocnice
23. 10. - Pejškov, u autobus. zastávky
(úterý)
- Jamné, u hostince U Vlachů
25. 10. - nám. 28. října, parkoviště u ZŠ
(čtvrtek) - ul. Brněnská, u pily
- Hájek-Hajánky, naproti kult. domu
30. 10. - Za Mlýnem, u křížku
(úterý)
- sídl. Pod Klucaninou, ul. Halasova
(pouze velkoobjemový odpad)
- sídl. Pod Květnicí na konci Královy ul.
Na každém sběrném stanovišti je umístěna sada kontejnerů v době od 14 do 18 h.
Komu nevyhovují dané termíny či stanoviště, má možnost svůj odpad uložit do sady
kontejnerů stabilně umístěných na sběrném
dvoře, ulice Wágnerova 1543, a to v době:
pondělí:
7 - 16.30 hod.
úterý - pátek:
7 - 15 hod.
sobota:
8 - 12 hod.
Při ukládání odpadu na sběrném dvoře je
nutné předložit občanský průkaz k prokázání
trvalého pobytu, v příp. místního "chataře"
doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu.
Na sběrném dvoře se rovněž můžete
informovat kam s odpady, se kterými si nevíte
rady. Tel. číslo: 549 410 422.
(úterý)

Za odpad z domácností nelze považovat
stavební suť, krytinu a ostatní stavební
odpad nebo výkopek zeminy. Tento materiál je možné na sběrném dvoře uložit za
úhradu.
Mimo sběrný dvůr je v provozu výkupna
železa a barevných kovů firmy FIALA v areálu Jihomoravských lesů Tišnov na Ostrovci
s pracovní dobou pondělí – pátek 8 - 16 hodin
a v každou předem avizovanou sobotu (tel.:
604 213 996). Odpadový papír lze také uložit
ve sběrně pana Miloše Frýby - Kontest,
provozovna Předklášteří, ve Vísce naproti
papírně, s otevírací dobou ve všední dny vždy
8 - 13 a 13.30 - 16 hodin.
Ing. Václav Drhlík
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O tišnovských øeznících 10
SLOVO ZÁVĚREM
aneb
"Vy řezníci, řemesníci, vy se dobře máte!"
Ještě za dob cechovního zřízení patřil cech
řezníků k cechu nejčestnějšímu a v průvodech
chodíval na prvním místě. V kostele sv.
Václava stávaly cechovní "postavníky", jakési
ozdobné žerdě, nahoře zakončené figurou lva odznakem řezníků. Lev nesl na sobě svícen se
svící a dva vybraní členové cechu nosívali
rozsvícené postavníky při církevních průvodech i jiných slavnostech. Během roku stávaly
postavníky zastrčeny v kruzích u kostelních
lavic a hořívaly při slavnostních
příležitostech, nebo bohoslužbách
za příslušníky cechu. Postavníky
měly i další cechy, kterých bylo
v Tišnově několik. Dnes jsou
cechovní postavníky uloženy v muzeu. O živé
tradici cechovnictví a také rolnictví svědčí
i Koehlerovo sgrafito na tišnovské radnici, jak
ho při novostavbě radnice na počátku minulého století nechali zvěčnit otcové města i když
cechy se asi padesát roků předtím změnily ve
společenstva řemeslníků.
K výsadám řezníků (sdružených místo
cechu pak ve společenstvu) ještě do padesátých let minulého století patřilo, že při průvodu
o Vzkříšení, či o svátku Božího Těla nosívali
baldachýn nad knězem nesoucím monstranci
s Tělem Páně. To mívali na rukou bílé rukavice a při druhém oltáři o Božím těle, který
býval v domě pana lékárníka Svobody,
dostávali na levou ruku posvěcené věnečky
z kopretin.
Řezníci měli svůj typický pracovní oblek:
v dílně "cajkové" kalhoty "štruksáky" a károvanou vestu, v krámě pak sněhobílý "špenzl" jakousi přiléhající vestu do pasu, vpředu na
zapínání s nablýskanými knoflíky - a nezbytnou bílou zástěru s "laclem" a vyšitým monogramem. Bez ní se nemohl solidní řezník
v krámě objevit a musela se nejméně denně
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měnit. Ve znaku řeznické živnosti byl lev
(někdy držící sekeru) nebo zkřížené sekery. Se
sekerami na ramenou - ovšem novými,
vyblýskanými - také řezníci chodívali v průvodech za císaře pána, kdy byl velmi čilý
spolkový život, jak si to už dnes ani
nedovedeme představit. V Rakousku, kde
neokusili dobra komunismu, trvají takové
spolky doposud.
Zanikla sláva cechů, postupně se vytrácejí
i jiná společenstva, mnohé provozy je dnes
módní a výhodné z jakési opatrnosti či
někdy i z vypočítavosti označovat jako "s.r.o."
Neplatí, co platívalo bez papírů dříve.
Řemeslník ručil tehdy nejen svým majetkem,
ale i svou ctí a to "bez
omezení"!
Vždyť
také
nejčestnější - a výsad i jistých
svobod používající - povolání
byla právě ta, která živila
národ. Povolání, ne zaměstnání - neboť nešlo
jen o peníze, ale o uživení rodiny i spoluobčanů. Rolník, mlynář i řezník se cítil
povolán k tomu, aby svoji práci dělal nejen
k svému užitku, ale také k prospěchu celku.
Kéž by něco z dávné hrdosti našich předků
nadchlo i dnes jejich následovníky!
Jan Vrzal
Podle magnetofonového záznamu pořízeného v roce 2006 s Janem Vrzalem (nar. 1914),
nejstarším z pěti dnes žijících členů rodu téhož
jména i příjmení - zaznamenal a upravil jeho
syn Jan Vrzal ml., ovšem dnes už také
šedesátisedmiletý.

Sport
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

O pohár starosty města Tišnova
Tradiční předsezónní prověrky se zúčastnilo kolem 100 hráčů převážně z moravských
oddílů. Co do počtu účastníků byl turnaj
srovnatelný s minulými ročníky, avšak kvalitou
obsazení letos zůstal trochu za očekáváním.
Zde jsou výsledky jednotlivých soutěží:

Dvouhra mužů bez omezení - "O putovní
pohár starosty města Tišnova": 1. Kanta František (Sokol Žďár n. Sázavou), 2. Kolůch Jaroslav (Sokol Brno), 3.-4. Veselý Lukáš (TTC
Koral Tišnov), 3.-4. Zdražil Zdeněk (SK Telč).
Dvoučlenná družstva mužů: 1. Šenkapoul
Petr (MS Brno)-Fábo Jan (TTC Znojmo), 2.
Kolůch Jaroslav (Sokol Brno)-Svoboda Lukáš
(TTC Znojmo), 3.-4. Dospíšil Jiří-Veselý
Lukáš (TTC Koral Tišnov), 3.-4. Svoboda
Libor-Lučko Martin (MS Brno).
Dvouhra mužů hrajících nejvýše divizi: 1.
Ryšavý Michal (MS Brno), 2. Hojgr (Mohelnice), 3.-4. Novota (Malacky), 3.-4. Pořízek
Josef (SK Slatina). Dvouhra mužů nad 40 let:
1. Pořízek Josef (SK Slatina), 2. Stuchlý
(Zábřeh), 3.-4. Dospíšil Ivan (Jiskra Aš), 3.-4.
Bardoň (Malacky). Dvouhra dorostenců: 1.
Ryšavý Michal (MS Brno), 2. Handl Petr (MS
Brno), 3.-4. Trcala Michal (S.Vracov), 3.-4.
Mikeska Jaroslav (S.Vracov). Útěcha: 1.
Dospíšil Pavel ml. (TTC Koral Tišnov).
Dvouhra dorostenek: 1. Benadová Nikola
(B. Mikulčice), 2. Tomanovská Kateřina
(ČSAD Hodonín), 3. Daňková Lucie (SKST
Brno), 4. Šnajdrová Monika (S. Vracov).
Pořádající klub TTC Koral Tišnov děkuje
především starostovi města Tišnova Ing.Františku Svobodovi a dále firmám: Ycnega technologies, Restaurace Krček-T. Plavec, Zlatnictví Ametyst-M. Brdíčko, Českomoravská stavební spořitelna-J. Hulák, Steinhauser Tišnov.

telských utkáních 54 setů. Změny v kádru jsou
minimální. Příchozí do našeho družstva jsou
Dan Lípa - nahravač, Jiří Rozman - nahravač,
Radek Uher - blokař a Filip Bednář univerzál.
Přejeme si, abychom hráli atraktivní volejbal a tím přilákali do hlediště ještě více příznivců, než tomu bylo v loňském roce. Kádr je
zase o rok zkušenější, tím pádem bychom
chtěli znovu bojovat o horní příčky tabulky.
Rozpis domácích utkání 2007 - 2008:
06.10.2007
20.10.2007
03.11.2007
17.11.2007
01.12.2007
19.01.2008
16.02.2008
08.03.2008
29.03.2008

VK-TIŠNOV - HOLUBICE
VK-TIŠNOV - LI BRNO
VK-TIŠNOV - TESLA BRNO
VK-TIŠNOV - DĚDICE
VK-TIŠNOV - ŠLAPANICE
VK-TIŠNOV - KOMÁROV
VK-TIŠNOV - VYŠKOV
VK-TIŠNOV - ZNOJMO
VK-TIŠNOV - MS BRNO

Hraje se vždy v sobotu, 1. utkání začíná
v 10 a 2. utkání ve 13 hodin. Těšíme se na vás!
Hráči, trenéři a vedení VK Tišnov

Říjen ve sportovní hale SSK

Hlásí se volejbal

So 6.10. 10.00
13.00
16.00
18.00
Ne 7.10. 10.00
12.15
13.30
15.00
17.00
So 20.10. 10.00
13.00
Ne 21.10. 12.15
13.30
15.00
17.00

Začíná volejbalová sezóna 2007/2008 a
touto cestou se chceme našim stávajícím i potencionálním fanouškům připomenout. Přípravu na nastávající ročník krajský přebor I. třídy
jsme zahájili již 28.7. na turnaji v Holubicích.
Během přípravy jsme absolvovali 4 turnaje.
Nejlépe jsme se umístili v Bojkovicích na 2.
místě, kde jsme si zahráli i s extraligovým
Zlínem a s mistrem Slovenska VKP Bratislava.
Celkem jsme odehráli na turnajích a v přá-

Po
Út
St
Čt
Po
Út
St
Po
Út
St
Po
Út

volejbal
volejbal
basket st. dorky
basket muži
basket st. dorky
házená ml. žáci
házená st. žáci
házená muži B
házená muži
volejbal
volejbal
házená ml. žáci
házená st. žáci
házená muži B
házená muži

Holubice
Holubice
Hradec Králové
BK Prostějov C
TJ Jičín
Vel. Meziříčí
Vel. Meziříčí
Třešť
Vel. Meziříčí
LI Brno
LI Brno
Újezd
Újezd
Újezd
Zlín

Akce ve společenském sále sokolovny
8.10. 9.30-17
9.10. 9.30-17
10.10. 10-17
11.10. 9.30-17
15.10. 10-17
16.10. 10-17
17.10. 9-17
22.10. 10-17
23.10. 9-17
24.10. 10-17
29.10. 9.30-17
30.10. 9.30-17

výběrový SECOND HAND
výběrový SECOND HAND
prodej textilu a dom. potřeb
prodej obuvi
prodej textilu a dom. potřeb
prodej "Skrblíkův ráj"
prodej "Skrblíkův ráj"
prodej textilu-Kulichovi
prodej textilu-Kulichovi
prodej textilu a obuvi
výběrový SECOND HAND
výběrový SECOND HAND
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Vzpomínky
Vzpomínáme první smutné
výročí, co nás navždy opustila
naše milovaná a drahá
manželka a maminka, paní
MARIE PAVLÍČKOVÁ
Stále vzpomíná manžel a děti
s rodinami.
Dne 28. 9. 2007 to bude 1 rok, co nás
navždy opustil náš tatínek a dědeček pan
FRANTIŠEK PROCHÁZKA
Za tichou vzpomínku děkují dcery Radka
a Lenka s rodinami.
Dne 28. 9. to bude 5 let co nás
navždy opustila moje milovaná
dcera
HELENA ŠIMANOVÁ
roz. Klembarová
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka a děti Jaroslav a Andrejka.
Dne 30. září bude první výročí
dne, kdy zemřel pan
JAN VÝROSTA
Vzpomíná manželka
Dne 1. října to bude 15 let, co
zemřel pan
JOSEF NĚMEC
Stále vzpomíná dcera s rodinou.
Dne 3. října 2007 si připomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a
dědeček pan
JOSEF LUKEŠ
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcera
s rodinou.
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Před sto lety, 4. října 1907, se
narodil pan
EMIL DENÉF
S láskou a vděčností vzpomíná
syn Zdeněk s rodinou.
Dne 5. října uplyne 14 let od
úmrtí pana
MILOSLAVA BĚLOCHA
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.
Dne 11. října tomu bude 20
dlouhých roků, co nás navždy
opustil beze slůvka rozloučení
náš milovaný tatínek a dědeček,
pan
STANISLAV OPLT
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s
námi. Děkuje dcera a syn s rodinami.

